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หน่วย : ล้านบาท Unit : Million Baht
2555 / 2012
2554 / 2011
(ปรับปรุง / Restated) (ปรับปรุง / Restated)

ฐานะการเงิน
Financial Status
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Equity

10,911.46

12,087.41

10,322.69

4,037.72

5,105.49

4,508.61

6,873.74

6,981.92

5,814.08

25,854.75

27,471.54

23,657.80

24,719.34

25,318.15

22,628.13

1,119.97

2,131.33

986.71

959.12

1,808.57

725.30

-

-

5.56

1.19
8.32

2.26
8.43

0.94
7.31

ผลประกอบการ
Operational Performance
รายได้รวม
Total Revenues
รายจ่ายรวม
Total Expenses
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
Earnings Before Income Tax
ก�ำไรสุทธิ
Net Earnings
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
Loss for the year from discontinued operations

ข้อมู ลต่อหุ้น
Per Share Data
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ก�ำไรต่อหุ้น (บาท) Earnings Per Share (Baht)
มูลค่าต่อหุ้น (บาท) Value Per Share (Baht)

สารจากประธานกรรมการ
ปี 2556 ทีผ่ า่ นมา เป็นปีทที่ า้ ทายส�ำหรับบริษทั เป็นอย่างมาก ทัง้ จากสถานการณ์
ราคาเมล็ดถัว่ เหลืองในตลาดโลกทีม่ คี วามผันผวนจากปริมาณผลผลิตในตลาดโลกไม่
สมดุล และปัญหาเรือ่ งความล่าช้าของระบบการขนส่งเมล็ดถัว่ เหลืองทีป่ ระเทศต้นทาง
ซึง่ เป็นปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ ท�ำให้การน�ำเข้าสินค้ากระจุกตัวในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ส่งผลให้สินค้ากากถั่วเหลืองล้นตลาด และราคากากถั่วเหลืองต�่ำกว่าราคา
เมล็ดถั่วเหลืองมากกว่าปกติ ขณะที่สถานการณ์ราคาน�้ำมันพืช ผลผลิตของน�้ำมัน
ปาล์มที่เพิ่มขึ้นมากท�ำให้เกิดส่วนต่างระหว่างราคาขายน�้ำมันถั่วเหลืองและน�้ำมัน
ปาล์มทีห่ า่ งกันมากกว่าปกติ ซึง่ ส่งผลต่อการแข่งขันด้านราคาขายอย่างรุนแรงในตลาด
น�้ำมันพืช ด้วยปัจจัยดังกล่าว ท�ำให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2556 ลดลงจาก
ปี 2555 โดยเฉพาะผลก�ำไร กล่าวคือยอดขาย 25,762 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 5.81
และก�ำไรสุทธิ 959.12 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46.97
ส�ำหรับปี 2557 ด้วยภาวะทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อภาคปศุสตั ว์และการท�ำธุรกิจอาหารสัตว์
เนือ่ งจากราคาวัตถุดบิ อาหารสัตว์เริม่ ปรับตัวลดลง ประกอบกับส่วนต่างระหว่างราคา
ขายน�้ำมันถั่วเหลืองและน�้ำมันปาล์มได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงเป็นที่คาดการณ์ว่าจะ
ส่งให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2557 จะเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าในปีที่ผ่านมา
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมน�้ำมันพืชและเข้าสู่ธุรกิจที่
เกีย่ วข้องเกือ้ กูลทัง้ ในและต่างประเทศ และดูแลสังคมไทยด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสิง่ แวดล้อม บริษทั จึงมีพนั ธกิจ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ตอบสนองความต้องการของทัง้
ตลาดน�ำ้ มันพืชและตลาดอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และภาคปศุสตั ว์ การสร้างตลาดน�ำ้ มัน
พืชส่งออก รวมทัง้ การสร้างนวัตกรรมเพือ่ ต่อยอดและส่งเสริมอุตสาหกรรมน�ำ้ มันพืช

Message
from the
Chairman

2013 was a very challenging year for the company. There were uncontrollable
factors such as the world soybean price fluctuation from the unbalanced soybean
production in the world market and the delay in logistic system from the origin countries.
Consequently, there was a concentration of imported soybeans at the time, causing the
soybean meal oversupply in the market and price of soybean meal to drop unusually
lower than the soybean seeds price. At the same time, the vegetable oil price and the
increasing palm oil goods caused a wider difference between the prices of soybean
oil and palm oil. As a result, the vegetable oil market faced an aggressive price war.
Because of the aforementioned factors, the company’s operation result in 2013 was
lower than 2012, especially the profit. In 2013, the company’s sales amount to 25,762
million Baht, a decrease of 5.81%, and the net profit amounts to 959.12 million Baht
or a decrease of 46.97%
For 2014, because of the conditions that facilitate the livestock industry and
animal feed business, along with the price of animal feed raw materials that start to drop
and the price different between soybean oil and palm oil regaining its usual momentum,
it can be expected the company’s operation result in 2014 will improved from last year.
With the vision to be a leader in the vegetable oil industry and enter the other
related businesses domestically and abroad with the responsibility towards communities
and environment, the company has a mission to operate a business that meets the
demands of the vegetable oil market, animal feed market and livestock industry, and
vegetable oil export market. The company will also create innovations to support and
promote the vegetable oil industry.

จากประสบการณ์การท�ำธุรกิจน�ำ้ มันพืชกว่า 4 ทศวรรษ รวมทัง้ การมีฐานะทางการเงินทีม่ นั่ คงและมีกำ� ลังการผลิตทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงท�ำให้บริษทั สามารถแข่งขันได้อย่างมีศกั ยภาพ สินค้าได้รบั การยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงความต้องการของลูกค้า ท�ำให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษทั มุง่ สร้างอัตราการเติบโตทีย่ งั่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหาร
จัดการทีท่ นั สมัย การรักษาความได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพการผลิต ตลอดถึงระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
อย่างเป็นองค์รวม
บริษทั ให้ความส�ำคัญด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษทั ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และจากวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เน้นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท
มีนโยบายผลิตสินค้าคุณภาพสูง ด้วยกระบวนการผลิตทีใ่ ห้ความส�ำคัญเรือ่ งความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงการ
พัฒนาชุมชน โดยเฉพาะบริเวณส�ำนักงานและโรงงาน ด้วยการเข้าไปมีสว่ นร่วม ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ยกระดับความ
เป็นอยู่ของสังคมและชุมชน ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย 2557 ยังคงมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการ
ผลิตและการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ บริษทั จึงยังคงให้ความส�ำคัญกับการเน้นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้วยความรัดกุมและ
ระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ
โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน
พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้สนับสนุนบริษัท และได้ให้ความไว้วางใจ
แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงใจ
แรงกาย มุ่งมั่นและพัฒนาการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ
มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

From over four-decade experience in the vegetable oil, as well as a stable financial status and the biggest production
base in Southeast Asia, the company can efficiently compete in the market with acknowledged products and trust from customers,
especially in quality and standard that satisfy customers’ demands. As a result, the company has gained the number one
market share. In addition, the company aims to achieve sustainable growth by putting emphasis on human resources development
and modern management system. The company also focuses on maintaining its competitive edge on production efficiency
as well as the holistic internal control and risk management system.
The company realizes the importance of corporate governance and corporate social responsibility. The company has
strictly adhered to the corporate governance principle for listed companies. The company also has an effective, transparent
and auditable management system, which will support the company’s sustainable growth. With the Social Responsibility
policy, the company commit to produce high quality products with safety and environmental friendly process. In addition,
the company’s vision is to prioritize community development policy, especially the area around the office building and plants.
The company also participates in activities that promote the living quality of society and community as disclosed in the
corporate social responsibility report.
However, the global and Thai economy in 2014 may face fluctuation at any time, especially in the production and trade
of consumer products. The company gives emphasis on the efficient and careful management, especially in the risk management,
by putting the shareholders’ benefits at the top priority.
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For this occasion, on behalf of the Board of Directors, I’d like to express my gratitude to shareholders, customers, financial
institutions, business alliances, government agencies, consumers and other people as well as the press who have supported
the company and trusted the Board of Directors and the company’s executives. I’d also like to thank the management team
and every employee who have devoted their efforts to achieve the goals. I wish you all good health, happiness, success.

รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

คณะกรรมการและคณะกรรมการบริ ห าร
Board of Directors and Executive Board
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1. นายสมพล เกียรติไพบู ลย์

Mr. Sompol Kiatphaibool

ประธานกรรมการ (อิสระ)
Chairman of the Board (Independent Director)

2. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์

Miss Sudarath Vitayatanagorn

ประธานที่ปรึกษาบริษัท, กรรมการ
Chairman of the Company Advisor, Director

3. ดร.ศิริ การเจริญดี

Dr. Siri Ganjarerndee

รองประธานกรรมการ (อิสระ)
Vice Chairman (Independent Director)

4. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

Dr. Suvit Maesincee

กรรมการ (อิสระ)
Director (Independent Director)

5. ดร.ชั ยพัฒน์ สหัสกุล

Dr. Chaipat Sahasakul

กรรมการ (อิสระ)
Director (Independent Director)

6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

Mr. Visuth Vitayathanagorn
ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Executive Board

7. ดร.วิทูร ซื่ อวัฒนากุล

Dr. Witoon Suewatanakul

กรรมการ และกรรมการบริ ห าร
Director and Executive Director

8. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์

Mr. Vichit Vitayatanagorn

กรรมการ และกรรมการบริ ห าร
Director and Executive Director

9 นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์

Miss Aranya Vitayatanagorn
กรรมการ และกรรมการบริหาร
Director and Executive Director

10 นางสาวปรินดา ตัง้ พิรุฬห์ธรรม

Miss Prinda Tangpiroonthum
กรรมการ l Director

11 นายวัชร วิทยฐานกรณ์
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Mr. Vachara Vitayatanagorn
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นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุ ร กิ จ
POLICY AND BUSINESS OUTLOOK
วิสัยทัศน์
เป็นบริษทั ชัน้ น�ำในอุตสาหกรรมน�ำ้ มันพืชในอาเซียน ลงทุนในธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งทีม่ ศี กั ยภาพเกือ้ กูลผลประกอบการทัง้ ในและต่าง
ประเทศ ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดูแลสังคมไทยด้วยการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม และรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม

พันธกิจ
•
•
•
•
•

เป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมสกัดน�้ำมันถั่วเหลืองในอาเซียน
เป็นบริษัทแนวหน้าในการจัดจ�ำหน่ายน�้ำมันพืชในอาเซียน
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลทั้งในและนอกประเทศ
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ

ในปีนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายทุกผลิตภัณฑ์ โดยการขยายตลาดไปสู่ประเทศในเอเชีย รักษามาตรฐาน
คุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการรวมทั้งการส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา พัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ
นโยบายการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัทย่อยและร่วม
บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายลงทุนในธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งทีม่ ศี กั ยภาพ เกือ้ กูลผลประกอบการทัง้ ในและต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิตขวด PET
และถือหุ้นใน บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด ผู้ผลิตน�้ำมันร�ำข้าวตรา คิง
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ด�ำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารจัดการโดยกลุม่ ผูบ้ ริหารของตนเอง ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการก�ำกับดูแล โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารจากบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อยและร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่บริษัทมีอยู่ เพื่อการควบคุมและมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทนั้นๆ
บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายขวดพลาสติก PET เพือ่ ใช้สำ� หรับบรรจุอาหารและเครือ่ งดืม่ รวมถึงน�ำ้ มันพืชของบริษทั
โดยจ�ำหน่ายให้กับทั้งบริษัทและลูกค้าภายนอก คุณสมบัติของขวด PET มีความเหนียว ใส ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการซึม
ผ่านของก๊าซได้ดี ท�ำให้ถนอมรักษารสชาติของอาหารและคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มได้ดี
วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น
100 ล้านบาทและเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยมีความประสงค์จะขอ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.ล.ต. หากสามารถเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับหุ้นที่บริษัทได้ลงทุนไปด้วย
บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่าย น�้ำมันร�ำข้าว ตรา คิง ซึ่งวางขายทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

>

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

Mission
•
•
•
•
•

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

Corporate Goal

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

Operation Policy for subsidiary and affiliated company
As we have policy to invest in the potential continuing business which contribute to profit in order to increase
share values, so we invested in Prodigy, PET bottle manufacturer and Thai Edible Oil Co., Ltd., the manufacture
of Rice bran oil KING
The management team conducts the Company, its subsidiary and affiliated in accordance with corporate governance
principle, there are some representatives at shareholder proportion in Board of Directors and executives level working
with them in order to control and participate in any significant policies.

PRODIGY PUBLIC CO., LTD.
Prodigy Public Company Limited (Prodigy) produces and distributes PET plastic bottle for food and beverage,
including the Company’s vegetable oil. Prodigy sold its products to both the Company and external customers. PET
plastic bottle is durable, transparent, acid and base resistant and is air-tight, making it suitable for preserving taste and
quality of food and beverage.
Last June 6, 2013 the company transformed to public company limited and increase capital registration
from Baht 50 million to be Baht 100 million, and was filing with SEC on October 18,2013 to offer public the increasing
share. The company waiting for the approval of MAI registration which is under process. It would be increase share
value which the company had been invested.

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

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท I Shareholding Structure of Company
The Company holds 14% of shares in Thai Edible Oil Co.,Ltd, 43% of shares in Prodigy Public Company Limited
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
Thai Vegetable Oil
Public Company Limited
บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด
Thai Edible Oil Company Limited
14%
Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Annual Report 2013

บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
Prodigy Public Company Limited
43 %
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ภาวะอุ ต สาหกรรมและการแข่ ง ขั น
INDUSTRY OUTLOOK AND COMPETITION
ปั จจัยพื้นฐานและแนวโน้มราคาถั่วเหลือง
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯได้คาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลือง
ของโลกฤดูกาลปี 2556/57 อยู่ที่ 285 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก
ฤดูกาลปี 2555/56 ซึง่ อยูท่ ่ี 268 ล้านตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.3
โดยที่อัตราการเติบโตของผลผลิตโลกเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังอยู่ที่
ร้อยละ 2.4 ต่อปี ส่วนความต้องการในการใช้ถั่วเหลืองของ
โลกฤดูกาลปี 2556/57 อยู่ที่ 270 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากฤดูกาล
ปี 2555/56 ซึง่ อยูท่ ี่ 258 ล้านตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.6 โดยที่
อัตราการเติบโตของความต้องการถั่วเหลืองของโลกเฉลี่ย
5 ปีย้อนหลังอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ต่อปี ขณะที่ความต้องการใช้
กากถั่วเหลืองของโลกฤดูกาลปี 2556/57 อยู่ที่ 186 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลปี 2555/56 ซึ่งอยู่ที่ 176.7 ล้านตัน หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 โดยที่อัตราการเติบโตของความต้องการ
ใช้กากถั่วเหลืองของโลกเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังอยู่ที่ร้อยละ 3.9
ต่อปี และเป็นปัจจัยผลักดันอัตราการเติบโตของความต้องการใช้
ถัว่ เหลืองของโลก เมือ่ พิจารณาปัจจัยพืน้ ฐานของถัว่ เหลือง ซึง่
สต็อกถัว่ เหลืองทัง้ ของสหรัฐฯและของโลกในฤดูกาล 2556/57
มีระดับสูงกว่าในฤดูกาลก่อนหน้า (จากรายงานฉบับล่าสุดของ
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ) ท�ำให้คาดการณ์วา่ แนวโน้มระดับราคา
ถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกในปี 2557 โดยเฉลี่ย
น่าจะทรงตัวหรือต�่ำกว่าระดับราคาเฉลี่ยในปี 2556 ดังนั้น
ระดับราคาถั่วเหลืองที่ทรงตัวประกอบกับระดับราคาข้าวโพด
ที่ต�่ำลงจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 20 มีผลท�ำให้ต้นทุนการ
เลี้ยงสัตว์ต�่ำลงและแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นในปี 2557

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2556
และแนวโน้มปี 2557
ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทย ในปี 2556 เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวชะลอลงและต�่ำกว่าที่คาดการณ์ โดยเศรษฐกิจไทย
เติบโตได้เพียงร้อยละ 3 หรือต�ำ่ กว่า จากทีค่ าดการณ์ไว้ทรี่ อ้ ยละ 4.6
ในช่วงปลายปี 2555 ตามก�ำลังซือ้ ภายในประเทศทีช่ ะลอตัวลง
อย่างเห็นได้ชัดหลังจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลในปีก่อนทยอยหมดลง ประกอบกับผู้ประกอบการบาง
ส่วนชะลอเลือ่ นการลงทุนออกไปเพือ่ ประเมินสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ขณะทีผ่ ลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีม่ ี
ขยายตัวต�ำ่ กว่าคาดการณ์เช่นกัน แม้สหรัฐ ยุโรป และจีน ก�ำลัง
จะฟืน้ ตัว แต่กย็ งั มีปญ
ั หาทีต่ อ้ งแก้ไขในหลายด้าน อาทิ ปัญหา
หนีส้ นิ ภาครัฐ ปัญหาหนีส้ นิ ภาคเอกชน รวมทัง้ ความมัน่ คงของ
สถาบันการเงิน ขณะเดียวกันบางอุตสาหกรรมประสบปัญหา
ขาดแคลนวัตถุดบิ รวมถึงมีขอ้ จ�ำกัดด้านเทคโนโลยีการผลิตจึง
ไม่สามารถผลิตสินค้าทีต่ อบสนองความต้องการของตลาดโลก
ทีเ่ ปลีย่ นไปได้มากนัก ส่งผลให้ในปี 2556 การส่งออกสินค้าหดตัว
ร้อยละ 0.2 จากปีกอ่ น อย่างไรก็ตามภาคการท่องเทีย่ วทีข่ ยาย
ตัวสูงได้เป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญของเศรษฐกิจไทยในปี 2556
โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19.6 จากนักท่องเที่ยวภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและยุโรปโดยเฉพาะจีนและรัสเซียทีข่ ยายตัวสูง
ต่อเนือ่ ง ท�ำให้ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารของไทยในปี 2556
ได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของก�ำลังซือ้ ภายในประเทศไม่
มากนัก ส่วนในปี 2557 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต
ที่ร้อยละ 3.0 เนื่องจากปัญหาสูญญากาศทางการเมืองที่อาจ
จะยืดเยื้อและท�ำให้บทบาทของภาครัฐในการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ท�ำได้ไม่เต็มที่ในปีนี้ รวมทั้งความเสี่ยงจากความผันผวนใน
ตลาดเงินจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะทยอยลดวงเงิน
การเข้าซื้อพันธบัตรฯ ซึ่งได้ส่งผลให้เงินลงทุนระหว่างประเทศ
ไหลออกจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยกลับ
เข้าสู่สหรัฐฯ

Basic factors and Soybean Price Trend

Thailand’s Economic Overview 2013
and Trend in 2014
Thailand’s economic growth in 2013 decelerated as
it grew only by 3%, lower than the 4.6% growth forecast
in 2012. This is due to the domestic purchasing power
that sharply dropped after the government’s economic
stimulation policies have run their course. In addition, some
entrepreneurs slowed their investment to assess the political
and economic situation in the country. At the same time,
there was also impact from the slowing global economy
even though the U.S., Europe and China are recovering.
There are many problems that need to be solved such as
public debt, private debt, or instability of financial institutions.
Some industries face a raw materials shortage or limitation in
production technology that makes them unable to respond
to the changing demands of the global market. As a result,
import in 2013 dropped from the previous year by 0.2%.
However, the growing tourism industry is a major driving
force of Thailand’s economy, the 19.6% growth from East
Asian and European tourists, especially from China and
Russia. Meanwhile, Thailand’s food industry in 2013 was
not heavily impacted by the slowing domestic purchasing
power. In 2014, however, Thailand’s economy is growth
forecast is at 3.0% because the political vacuum may be
prolonged and the government’s role in stimulating the
economy is diminished. The risk from the fluctuating money
market as the result of the U.S. Federal Government reduced
bonds buying, causing the capital to flow from the emerging
economies, including Thailand, back to the U.S.
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U.S. Department of Agriculture forecast the
global soybean production in the 2013-14 season will total
285 mil ion metric tons an increase by 6.3% from the 2012-13
season which sees the total of 268 million metric tons.
The past 5-year average growth of the global production
is at 2.4% per year. The global soybean demand in the
2013-14 season is at 270 million metric tons, an increase
by 4.6% from the 2012-13 season that has the demand of
258 million metric tons. The past 5-year average growth of
the global soybean demand is at 3.7% per year. The global
demand of soybean meal in the 2013-14 season totals 186
million metric tons, an increase by 5.2% from the 2012-13
season that had the total of 176.6 million metric tons. The
past 5-year average growth of the global soybean meal
demand is at 3.9% per year, which is also a factor driving
the growth in the global demand of soybean. Taking into
consideration that the U.S. and global soybean stockpiles
in the 2013-14 season are higher than the previous season
(according to the latest report from U.S. Department of
Agriculture), it can be expected that soybean price in 2014
on the Chicago Mercantile Exchange may remain stable or
drop from the average price in 2013. The stable soybean
price and the corn price that plunged from 2012 by about
20% causing the cost of livestock to shrink and there will
be more livestock production in 2014.
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ภาพรวมอุ ตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในไทยปี 2556 และ
แนวโน้มปี 2557
อุตสาหกรรมไก่เนือ้ ซึง่ มีสดั ส่วนสูงสุดของธุรกิจปศุสตั ว์ไทย
มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 45 การผลิตไก่เนื้อของไทยในปี 2556
มีการผลิตไก่เนื้อ 1,104 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจาก 1,055 ล้านตัว
ในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.56 การบริโภคเนื้อไก่ของไทยใน
ปี 2556 มีปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ 983,415 ตัน เพิ่มขึ้นจาก
909,357 ตัน ในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.14 ราคาไก่เนื้อโดย
เฉลี่ยในประเทศปี 2556 อยู่ที่ 44 บาท/กก. ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 42.03 บาท/กก. ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่และ
ผลิตภัณฑ์ของไทยในปี 2556 ไทยสามารถส่งออกเนื้อไก่ได้
รวม 530,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 66,325 ล้านบาท ลดลงจาก
ปริมาณ 538,101 ตัน มูลค่า 67,848 ล้านบาท ของปี 2555
ร้อยละ 1.51 และ 2.24 ตามล�ำดับ เนือ่ งจากภาวะเงินบาทแข็ง
ค่าในช่วงครึง่ ปีแรก ประกอบกับผูป้ ระกอบการธุรกิจส่งออกเนือ้
ไก่รายใหญ่ประสบปัญหาต้องหยุดธุรกิจชัว่ คราว ตลาดส่งออก
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 38.93) สหภาพยุโรป (ร้อยละ
37.85) กลุม่ ประเทศในอาเซียน (ร้อยละ 14.02) และประเทศอืน่ ๆ
(ร้อยละ 9.20) (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ปี 2557
คาดการณ์วา่ การผลิตไก่เนือ้ ของไทยยังคงปรับตัวเพิม่ ขึน้ สอดรับ
กับจ�ำนวนประชากรและการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งการ
ส่งออกไก่สดแช่แข็งในหลายประเทศ การส่งออกไก่สดแช่เย็น
แช่แข็งและเนื้อไก่แปรรูปไปยังสหภาพยุโรป และการส่งออก
เนื้อไก่แปรรูปไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกหลัก
ของไทย รวมทั้งการส่งออก เนื้อไก่ไปยังตลาดกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลางที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
อัตราผลก�ำไรจากการเลี้ยงที่ดี ยกเว้นในปี 2555 ที่เกิดภาวะ
อุปทานไก่ล้นตลาดและราคาข้าวโพดและราคากากถั่วเหลือง
มีราคาสูง นอกจากนี้ การด�ำเนินการเรื่อง Compartment และ
Traceability ยังสร้างความมัน่ ใจในคุณภาพการผลิตเนือ้ ไก่ของ
ไทยให้ประเทศคู่ค้ายอมรับ ส่วนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรซึ่ง
มีสดั ส่วนเป็นอันดับ 2 ของธุรกิจปศุสตั ว์ไทย มีสดั ส่วนอยูท่ รี่ อ้ ยละ
28 ในปี 2556 ทีผ่ า่ นมาก็เติบโตเช่นเดียวกัน มีปริมาณการผลิต
สุกร 13.07 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจาก 12.83 ล้านตัวของปี 2555

ร้อยละ 1.87 อันเป็นผลมาจากการขยายการเลีย้ งไปอยูท่ บี่ ริษทั
และฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ ขณะที่ผู้เลี้ยงรายกลางและ
รายย่อยเลิกเลี้ยงไปเป็นจ�ำนวนมากเนื่องจากภาวะขาดทุนใน
ปี 2555 ราคาเนื้อหมูโดยเฉลี่ยปี 2556 อยู่ที่ 65.80 บาท/กก.
สูงขึ้นจากเฉลี่ย กิโลกรัมละ 56.65 บาท ของปี 2555 ร้อยละ
16.15 เนื่องจากการผลิตเกิดความเสียหายที่เกิดจากโรคทาง
ระบบสืบพันธุแ์ ละระบบทางเดินหายใจ (Porcine Reproductive
and Respiratory Syndrome: PRRS)
ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมการเลี้ ย งกุ ้ ง ไทยในปี 2556 ได้
ผลกระทบจากโรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS)
ท�ำให้ปริมาณการส่งออกเนือ้ กุง้ ไทยลดลงเหลือเพียง 270,000 ตัน
จากระดับ 472,881ตันในปี 2555 ลดลงร้อยละ 42.90 ส่วน
ในปี 2557 คาดว่าปริมาณการส่งออกกุง้ ไทยน่าจะปรับตัวเพิม่ ขึน้
เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยน่าจะปรับการเลี้ยงได้ดีขึ้น

ภาพรวมอุ ตสาหกรรมน�้ำมันพืชของโลก
ปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

ผลผลิตน�้ำมันพืชโลกที่ผ่านมานั้น ในปี 2556/57 น�้ำมัน
ปาล์มมีผลผลิตสูงสุดอยูท่ ปี่ ระมาณ 58 ล้านตันโดยมีอตั ราการ
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.4 ต่อปีในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ส่วน
น�้ำมันถั่วเหลืองมีผลผลิตรองลงมาอยู่ที่ประมาณ 44 ล้านตัน
โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 2.1 ต่อปี ในระยะเวลา 7 ปี
ที่ผ่านมา ส่วนความต้องการใช้น�้ำมันพืชของโลกนั้น ความ
ต้องการใช้น�้ำมันปาล์มก็เติบโตสูงสุดเช่นเดียวกัน อัตราการ
เติบโตของความต้องการใช้นำ�้ มันปาล์มเฉลีย่ ร้อยละ 5.0 ต่อปี
ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ส่วนความต้องการใช้น�้ำมันถั่วเหลืองมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี ทั้งนี้อัตราการเติบโตใน
การใช้น�้ำมันปาล์มมีอัตราสูงขึ้นมาก เนื่องจากมีการขยายการ
เพาะปลูกพืชปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียรวมทั้ง
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ท�ำให้ผลผลิตปาล์มล้นตลาด ส่ง
ผลให้ราคาน�ำ้ มันดิบของน�ำ้ มันปาล์มต�ำ่ กว่าราคาของน�ำ้ มันถัว่
เหลืองประมาณ 300 เหรียญสหรัฐฯต่อตันตัง้ แต่ปลายปี 2555
แต่ในปัจจุบนั ราคาน�ำ้ มันถัว่ เหลืองได้ปรับราคาลงมาจนมีระดับ
ราคาสูงกว่าน�ำ้ มันปาล์มเพียงแค่ 90 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ดังนัน้
มีความเป็นไปได้วา่ ความต้องการใช้นำ�้ มันถัว่ เหลืองในปี 2557
น่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น

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

Overview of Global Vegetable Oil Industry in
2013 and Trend in 2014
The global vegetable oil production in 2013-14 sees
the highest output of palm oil in the amount of 58 million
metric tons, with the average growth of 6.4% per year from
the past 7 years. While soybean oil’s output comes second
at approximately 44 million metric tons, with the average
growth of 2.1 per year. Palm oil also has the highest global
demand, with the average growth of 0.5% per year while
soybean oil increase of 1% per year. Palm oil consumption
skyrockets because of the expansion of palm oil plantations
in Indonesia, Malaysia and Thailand. As a result, there is
a surplus of palm oil in the market, causing the price of
palm oil to sink lower than the price of soybean oil by
approximately USD 300 per metric ton since towards the
end 2012. However, the current soybean oil price is only
higher than the palm oil price by USD 90 per metric ton.
Consequently, it is possible that the demand for soybean
oil in 2014 will increase.
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Broiler industry, with a high ratio in Thailand’s livestock
industry at 45%, produced 1,104 million broiler chickens
in 2013, an increase of 1,055 million from 2012 or 4.56%.
Broiler chicken consumption in Thailand in 2013 totals
983,415 metric tons, an increase from 909,357 metric tons
in 2012 by 8.14%. The average domestic price of broiler
chicken in 2013 is at 44 Baht/kg, which is higher than 42.03
Baht/kg in the previous year. Thailand’s chicken meat and
product export in 2013 totals 530,000 metric tons or 66,325
million Baht, a decrease from 538,101 metric tons or 67,848
million Baht from 2012 by 1.51% and 2.24% respectively.
The major export markets are the Japan (38.93%), EU
(37.85%), ASEAN countries (14.02%) and other countries
(9.20%) (Office of Agricultural Economics, 2014). In 2014
it is forecast that Thailand’s broiler chicken production will
continue to increase, which is in accordance to the increase
in population and the export growth after frozen chicken
is being exported to many countries as a result of EU lifting ban on Thailand’s imported chicken in July and Japan
importing frozen chicken from Thailand again in December
last year. Good profitability in this market also stimulates the
growth except in 2012 when there was a surplus of chicken
supply and prices of corns and soybean meals increased.
The pork industry, which has the second biggest ratio in
Thailand’s livestock industry at 28%, also grew in 2013.
There were 13.07 pigs in 2013, or an increase of 6% from
2012, which is the result of pig farms being merged with
bigger and more efficient farm. Many medium and small
farms, however, had to give up the business because of
the losses in 2012. The average pork price in 2013 was
at 65.80 Baht/kg, an increase by 20% from the previous

รายงานประจ� ำ ปี 2556

บ ริ ษั ท น�้ ำ มั น พื ช ไ ท ย จ� ำ กั ด ( ม ห า ช น )
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ภาพรวมอุ ตสาหกรรมโรงสกัดน�้ำมันถั่วเหลืองของประเทศไทยปี 2556 และแนวโน้มปี 2557
ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากากถั่วเหลือง ฟูลแฟตซอย และน�้ำมันถั่วเหลือง ในปี 2556 มีการผลิตรวมทั้ง
อุตสาหกรรมคิดจากปริมาณการใช้วัตถุดิบรวมทั้งสิ้น 1,657,191 ตัน (เมล็ดถั่วเหลือง) ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีปริมาณ
การใช้วัตถุดิบรวม 2,059,941 ตัน ส�ำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อัตรา
การเติบโตอยูท่ ี่ ร้อยละ 3.2 จากปี 2555 โดยการเติบโตมาจากอุตสาหกรรมการเลีย้ งไก่เนือ้ เป็นหลัก ท�ำให้คาดการณ์การใช้กากถัว่ เหลือง
ของไทยปี 2556 ที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ 3.9 ล้านตัน เติบโตประมาณร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปี 2555 ในด้านตลาดน�้ำมัน
ถั่วเหลืองในปี 2556 มีปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณอยู่ที่ 252,000 ตัน ทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากส่วนต่างเมื่อเทียบ
กับราคาน�้ำมันปาล์มในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 20 บาทต่อลิตร
ส�ำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตกากถัว่ เหลือง ฟูลแฟตซอย และน�ำ้ มันถัว่ เหลืองในปี 2557 นัน้ บริษทั คาดการณ์
ว่าอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณความต้องการในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์
ของไทยที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2557 คาดว่าการผลิตไก่เนื้อของไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดรับกับจ�ำนวนประชากร
และการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากหลังจากเริ่มส่งออกไก่สดแช่แข็งในหลายประเทศ โดยในปี 2557 คาดว่าการส่งออกเนื้อไก่
ของไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณความต้องการบริโภคของตลาด ทั้งตลาดญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย และ
ตลาดสหภาพยุโรป คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะที่แนวโน้มตลาดน�้ำมันถั่วเหลืองภายในประเทศปี 2557 คาดว่าจะยังคงทรงตัว
เช่นเดียวกันกับปี 2556
อย่างไรก็ตามในปี 2557 ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ผู้ประกอบการยังต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของราคา
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา และส่วนใหญ่มี
การปรับตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การปรับตัวจากนี้ไปต้องเพิ่มความเข้มข้นขึ้น รวมถึงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และ
เตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่งได้ บริษัทมีการติดตามสถานการณ์
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการบริหารงานทุกส่วนอย่างรัดกุมและรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่ง
บริษัทเองก็มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างโอกาสส�ำหรับการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นและความรวดเร็วก็
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการปรับตัวเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางด้านการตลาด โดยการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ให้เหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้น ขณะเดียวกันสินค้าของบริษัท
ยังคงเป็นผู้น�ำตลาดจากความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านคุณภาพสินค้าที่มีความสดใหม่ ตรงความต้องการของลูกค้า ท�ำให้
ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อม
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
แหล่งที่มาของข้อมูล
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- แผนกวิจัย บมจ.น�้ำมันพืชไทย

Overview of Thai Soybean Oil Refineries in 2013 and Trend in 2014
The overview of soybean meal, full-fat soy, and soybean oil production in 2013 sees the total raw materials used
in the amount of 1,647,191 metric tons (soybean seeds), which is a decrease from 2012 that had the total of raw materials
used in the amount of 2,059,941 metric tons. For Thailand’s livestock industry, it continues to grow at the rate of 3.2 %
from 2012. The growth comes mainly from the broiler chicken and pork industry. Therefore, the use of soybean meals
in Thailand in 2013 should be at 3.9 million metric tons approximately, or 5.6% growth from 2012. In 2013 the soybean
oil production totals 252,000 tons, which is close to the production from 2012. This is because the difference from the
domestic palm oil price increased to Baht 20 per litre.
The soybean meals, full-fat soy, and soybean oil industry in 2014 is expected to continuously grow from the growing
demand from Thai livestock industry. In 2014, Thailand’s broiler chicken production should still increase to respond
to the increasing population and the growing export of frozen chicken to many countries. In 2014, Thailand’s chicken
export should grow in accordance to the demand from Japan, which is the main export market of Thailand. The EU
market should grow as well. The domestic soybean oil market price in 2014, however, should remain the same as 2013.
In 2014, there are many risk factors that many entrepreneurs need to closely monitor, including raw materials price,
product price and exchange rate. These factors are essential in the business and tend to consistently fluctuate. The
adjustment of the entrepreneurs from now on needs to be more intense, with a close monitor and prompt solution of
the situation, so that the business remains competitive with other rival countries. The Company has closely monitored
the situation as well as cautiously and carefully manages every aspects increase its competitiveness in the market.
Moreover, the Company realizes the importance of flexibility and readiness in the adjustment to the situation and market
expansion. Therefore, the Company always improves its strategies and develops new products and innovations to add
more values to its products. At the same time, the Company’s products continue to be the leader in the market and
maintain the advantage of being fresh, in good quality, and able to fulfill the demands of customers who always trust
and have confidence in the Company. These are the Company’s strategies that have always been executed in preparation
to any circumstances that may occur at any time.
Sources:
- Bank of Thailand
- Office of Agricultural Economics
- Research Department, Thai Vegetable Oil PCL
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ปั จจั ย เสี่ ย ง
RISK FACTORS
จากทีป่ ระชุมของคณะท�ำงานบริหารความเสีย่ ง ได้ประเมินปัจจัยความเสีย่ งในการด�ำเนินงานของบริษทั ทีอ่ าจมีผลกระทบ
โดยตรงต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.

ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบถั่วเหลือง
1.1) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ต้นทุนขายส่วนใหญ่ของบริษทั ประกอบด้วย วัตถุดบิ ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของต้นทุนทัง้ หมด การจัดหาวัตถุดบิ จึงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญต่อต้นทุนการขายและผลก�ำไรของบริษทั ซึง่ วัตถุดบิ ถัว่ เหลืองมีราคาผันแปรตามราคาซือ้ ขายในตลาดโลก ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
อุปสงค์ของเมล็ดถัว่ เหลือง นอกจากความต้องการใช้เพือ่ การผลิตอาหารแล้ว ยังรวมถึงความต้องการน�ำไปใช้ในการผลิตพลังงาน
ทดแทน และการเก็งก�ำไรในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า รวมทั้งนโยบายการส่งเสริม การแทรกแซงของรัฐบาล ขณะที่
ความเสีย่ งจากสภาวะอากาศทีแ่ ปรปรวน หรือภัยธรรมชาติกอ็ าจท�ำให้ผลผลิตถัว่ เหลืองไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ดังนัน้ เมือ่ ราคาถัว่
เหลืองทีป่ รับตัวไปอยูใ่ นระดับทีส่ งู มากย่อมส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตกากถัว่ เหลืองและน�ำ้ มันถัว่ เหลืองของบริษทั สูงขึน้ ตามไปด้วย
และส่งผลต่อการบริหารความเสีย่ งด้านราคาและปริมาณวัตถุดบิ เพือ่ ให้มวี ตั ถุดบิ เพียงพอต่อความต้องการผลิตตามแผนการผลิต
ตลอดจนการบริหารงานด้านการขายสินค้ากากถั่วเหลืองและน�้ำมันถั่วเหลืองของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยงด้วยการมีคณะท�ำงานจัดซื้อวัตถุดิบ คอยติดตามข่าวสาร สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีการก�ำหนดเป้าหมายของปริมาณ และระยะเวลาในการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม รวดเร็ว และยืดหยุน่ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ตลอดทัง้ การบริหารความเสีย่ งผ่านทางตลาดซือ้ ขายสินค้าโภคภัณฑ์ลว่ ง
หน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของบริษัท
1.2) ขาดแคลนวัตถุดิบ (เมล็ดถั่วเหลือง)
จากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจท�ำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงถั่วเหลืองที่มาล่าช้า
กว่าก�ำหนดในช่วงต้นฤดูอันเนื่องมาจากปัญหาการขนส่งภายในประเทศผู้ผลิตและส่งออก วัตถุดิบที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต
ส่งผลต่อการส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า บริษัทได้มีการวางแผนการผลิตตามสถานการณ์ จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์คงคลังให้มี
ปริมาณขั้นต�่ำเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการปรับปริมาณสินค้าคงคลังดังกล่าวให้มีความสอดคล้อง
กับแนวโน้มและระดับราคา

2.

ความเสี่ยงด้านการเงิน
2.1) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษทั ได้รบั ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจากการทีร่ าคาเมล็ดถัว่ เหลืองอ้างอิงกับ
ราคาตลาดโลก ซึง่ ก�ำหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ท�ำให้ตน้ ทุนวัตถุดบิ ของบริษทั ผันผวนตามค่าเงินบาท ทัง้ นีบ้ ริษทั
ได้มแี นวทางการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ด้วยการเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ขา่ วสารและสถานการณ์ของอัตราแลก
เปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายในการท�ำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward contract) เป็นเครื่องมือบริหาร
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นที่นา่ พอใจ เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งท�ำให้บริษัททราบถึงต้นทุนและราคาขายในรูปของค่าเงินบาทที่แน่นอน

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

1.

Pricing and Supply of Raw material Risk
1.1) Raw Material Price Fluctuation

While 90% of cost of sales is raw material, which is soybean, the supply of raw material is major factors that
dominated cost of sales and corporate incomes. Soybean price has been driven by global supply and demand.
The major factors that affect soybean demand are besides food production, alternative energy usage, it is also including
speculation in future market, and the government’s policy supporting and intervenes their people. The changing climate
condition and/or natural disaster also affect its unexpected fluctuate supply. Therefore, whenever soybean price rises,
it will inevitably cause decreasing of production costs of soybean meal and soybean as well. More importantly, it will be
more complicated to manage pricing and volume volatility. To ensure there will be enough material for production plan,
as well as to selling plan. The Company manage risk to avoid impact from this risk factor by setting up supply team
to monitor and analyst prices and trend. They will determine appropriate price, volume and timeframe consistently with
our business plan. They also buy raw material through commodity future market to prevent pricing volatility and other
products that may affect the Company’s operation result.
1.2) Short Supply Of Raw Material (Soybean)
The climate change and some natural disaster affected short supply or delay delivery at beginning of season, it
caused by trouble from logistic system in original countries, it resulted in delay delivery to customers. The Company
manage raw material as a buffer stock to response the demand and to be consistent with business operation, and also
regularly adjust inventory stock to respond trend and price level, including determine cultivated area that supply high
quality soybean to produce high quality products to response customer needs.

2.

Financial Risk
2.1) Foreign Exchange Rate Fluctuation

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

ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด
3.1) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านความเชือ่ มัน่ ในการจับจ่ายใช้สอย ของผูบ้ ริโภคภายใน
ประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อลด
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจดังกล่าวทีอ่ าจมีตอ่ บริษทั การด�ำเนินนโยบายทางการเงินทีร่ อบคอบมาโดย
ตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับที่ต�่ำ อีกทั้งบริษัทยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารต่างๆ ที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจมา
อย่างยาวนาน
3.2) ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน
น�้ำมันพืชทุกชนิดสามารถใช้บริโภคทดแทนกันได้ หากใช้เพื่อปรุงหรือประกอบอาหารในครัวเรือน อย่างไรก็ดี คุณค่าทาง
โภชนาการของน�้ำมันพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน น�้ำมันพืชที่ให้คุณค่าใกล้เคียงกับน�้ำมันถั่วเหลืองและสามารถทดแทนกันได้
คือ น�้ำมันข้าวโพดและน�้ำมันเมล็ดทานตะวัน ส่วนน�้ำมันพืชที่ใช้เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร โดย
ทั่วไปจะทดแทนกันไม่ได้ เนื่องจากน�้ำมันพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะกับแต่ละอุตสาหกรรมต่างกัน อย่างไรก็ดี ความเสี่ยง
ที่น�้ำมันข้าวโพดและน�้ำมันเมล็ดทานตะวันจะมีการผลิตมาแข่งกับบริษัทคงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวไม่มีการผลิต
ที่มากเพียงพอในประเทศและไม่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องมารองรับผลิตภัณฑ์อื่นที่จะได้พร้อมกับการสกัดน�้ำมัน อย่างเช่น
กากถั่วเหลืองที่น�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมต่อเนื่องของน�้ำมันข้าวโพด คือ การน�ำแป้งข้าวโพดไปแปรรูป
เป็นสินค้าอืน่ ซึง่ ความต้องการใช้ในประเทศยังมีปริมาณน้อย เนือ่ งจากมีผลิตภัณฑ์อนื่ ทดแทนได้และราคาถูกกว่า ส่วนของเมล็ด
ทานตะวัน คือ กากทานตะวัน แม้จะใช้ผสมท�ำอาหารสัตว์แต่ก็มีข้อจ�ำกัดในการใช้
3.3) การมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นจากนโยบายการค้าเสรีระดับภูมิภาคและทวิภาคี
การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลให้มีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายทรัพยากร เงินทุน แรงงาน
และการค้าขายระหว่างกันในตลาดอาเซียน การเปิดเสรีทางการค้าท�ำให้มีสินค้าจากประเทศสมาชิกที่มีต้นทุนการผลิตที่ต�่ำกว่า
เข้ามาแข่งขันในไทยมากขึ้น ซึ่งมีผลให้รายได้ของบริษัทจะลดลง อย่างไรก็ดีบริษัทมีการปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ดังกล่าว
ด้วยการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นำ�้ มันถัว่ เหลือง ควบคูก่ บั การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น

4.

ความเสี่ยงด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
4.1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติจากน�้ำท่วม

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงผันผวนไปจากเดิมมาก ท�ำให้แต่ละ
ภูมภิ าคทัว่ โลกต้องประสบกับภัยธรรมชาติทมี่ คี วามรุนแรงอย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาล
ต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้บริษัทได้จัดท�ำคู่มือ BCM & BCP (Business Continuity Management & Business Continuity
Plan) เรื่องน�้ำท่วมที่ได้มีการทดสอบแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์จริงในปี 2554 และ 2555 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการป้องกัน
เชิงรุก โดยมีการจัดท�ำแผนและฝึกซ้อมแผนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเตรียมพร้อมแต่ละสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิด รวมถึงติดตาม
ข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

3.

SaleS and Marketing Risk
3.1) Risk From Economics Recession

The political conflict affected Thai economics on consumer consumption both domestic consumer and tourists.
In this case the management will prudently operate business to mitigate any impact from global financial and economic
situation. The prudent fiscal and monetary policy includes maintaining low level of debt-to-equity ratio is policy of operation,
including maintaining good relationship with banks as long-term business partners.
3.2) Risk Of Product Substitute
Vegetable oil is substitutable for household cooking purpose. However, the nutrition value of vegetable oil is different.
Vegetable oil that offers similar nutrition value as soybean oil is good substitute as corn oil and sunflower oil. For industrial
use, such as in food industry, is not substitutable as it contains different quality which is suitable each of others. It is
unlikely to be risk from other oil competitors like corn oil and sunflower oil, as there is neither enough domestic supply
nor having downstream industry to absorb by-product from oil extraction process, such as soybean meal for animal
feed business, moreover, there is small consumption for domestic demand of corn flour processing industry as the
other cheaper product is substituted. While the sunflower seed residual can be used in producing animal feed, still,
the usage is limited.
3.3) Increasing Of Competitors From Regional And Bilateral Free Trade Policy
AEC policy will make free moving many resources such as fund labor and trade in market community among
members. There will be a lot of low cost products flow from outsides to local market it will impact decreasing of revenues.
However, to prepare for any factors which will be affected, we had set strategic move to export soybean oil product
and planned to develop the management system and improve production efficiency.

4.

Production Environment and Safety risk
4.1) Natural Disaster; Flood

In a past few years, climate over the world and Thailand has changed, the world faces serious disaster
which caused huge damage to life and other resources. To prepare against disaster risk, we are doing BCM&BCP
(Business Continuity Management & Business Continuity Plan) concerning flood which practicing by real situation
in 2011-2012. We focus to manage preventive plan and practice by schedule during year, in addition to continuously
keep information and news update in order to prepare for any risk which may occur.
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ประวั ติ ก รรมการและผู้ บริ ห าร
MANAGEMENT PROFILE

นายสมพล เกียรติไพบู ลย์

ประธานกรรมการ (อิสระ), กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 73 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
วุฒิการศึกษา
และการฝึกอบรบ

•
•
•
		
•
•
•
		
•
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

•
•
•
•

ไม่มี
ไม่มี
10 ตุลาคม 2544
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University, USA
ปริญญาโท (เกียรตินิยม) พัฒนบริหารศาสตร์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2531 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 8/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5

• ประธานกรรมการ (อิสระ) บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจ�ำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปลัดกระทรวงพาณิชย์
• อธิบดีกรมการค้าภายใน
• อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
• อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
• อธิบดีกรมการประกันภัย
• รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
• รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
• สมาชิกวุฒิสภา
• ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (วุฒิสภา)
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�ำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
• ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
• ประธานกรรมการบริหารศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
• ประธานสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับ

Mr. Sompol Kiatphaibool

Chairman (Independent Director), Member of Audit Committee
and Chairman of Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee
Age 73 Years

Share Holding (Including related person) • None

Percent of Shareholding Change
Date of Appointment
Position in Other Business

• None
• October 10, 2001
• Other Listed Companies Other Non-Listed Companies 1
Education
• Ph.D., Business Administration, Western University
& Certificate
• Master of Economics, Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA.
• Master of Development Economics. (Hons.), National Institute of Development
		Administration
• Bachelor of Economics (Hons.) Thammasat University
• Certificate, National Defense College of Thailand, 1988
• The Role of Chairman Program (RCP) Class 8/2003, Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Capital Market Academy Leadership Program (Class 5) Capital Market
		 Academy, The Stock Exchange of Thailand
•
•
		
•
Experience

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chairman (Independent Director) of Thai Vegetable Oil PCL.
Advisory Board Committee, The Support Arts and Crafts International
Center of Thailand (Public Organization)
Honorary Advisor to The Committee on Foreign Affairs of the Senate
Permanent Secretary, Ministry of Commerce
Director General, Department of Internal Trade
Director General, Department of Commercial Registration
Director General, Department of Business Economics
Director General, Department of Insurance
Deputy Director General, Department of Foreign Trade
Deputy Director General, Department of Business Economics
Senator
Chairman of the Committee on Agriculture and Co-Operatives (The Senate)
Honorary Advisor to The Committee on Foreign Affairs of the Senate
Adviser to Deputy Prime Minister and Minister of Finance
Adviser to Deputy Prime Minister and Minister of Commerce
Chairman of The Stock Exchange of Thailand
Chairman of Thailand Futures Exchange PCL
Chairman of The Board of Directors Siam City Bank PCL
Chairman of the Support Arts and Crafts International Center of Thailand
Chairman of The Gem and Jewelry Institute of Thailand
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ดร. ศิริ การเจริญดี

ประธานคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ
ประธานกรรมการ สถาบันอาหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงคมนาคม
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ (D.S.I.)
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการในคณะกรรมการก�ำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการในคณะกรรมการ ปตท.
รองประธานกรรมการ (อิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 65 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
วุฒิการศึกษา
•
และการฝึกอบรม		
•
		
•
•
		
•
		
•
		
•
•
		

•
•
•
•

ไม่มี
ไม่มี
11 พฤศจิกายน 2543
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
ปริญญาเอก Monetary Economics and Econometrics & Operations Research,
Monash University, Australia
ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics,
University of Sydney, Australia
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5/2550
หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 113/2538
Harvard Business School,1995.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chairman of the National Housing Authority’s Board of Directors
Chairman of the Nation Food Institute
Chairman, Audit Committee - Ministry of Transport
Vice Chairman, The Securities and Exchange Commission (SEC.)
Member, Public Sector Development Commission (P.D.C.)
Member, The Board of Investment of Thailand (BOI)
Member, Department of Special Investigation (DSI)
Member, The Securities and Exchange Commission (SEC.)
Member, Agricultural Futures Trading
Member, Civil Service Commissioner
Member, Port Authority of Thailand
Member, PTT Public Company Limited. (PTT)

Dr. Siri Ganjarerndee

Vice Chairman (Independent Director), Chairman of the Audit Committee
and Member of Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee
Age 65 Years

Share Holding (Including related person) • None

Percent of Shareholding Change
Date of Appointment
Position in Other Business

Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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Education
•
& Certificate		
•
		
•
•
		
•
		
•
		
•
		
•

• None
• November 11, 2000
• Other Listed Companies 4
Other Non-Listed Companies 1
Ph.D. Monetary Economics and Econometrics & Operation Research,
Monash University, Australia
M.Ec. Economic Statistics and Monetary Economics,
University of Sydney, Australia
B.Ec. (Hons.) Economic Statistics, University of Sydney, Australia
Audit Committee Program (ACP) Class (6/2005), Thai Institute of Director
Association (IOD)
Director Certification Program (DCP) Class 60/2004, Thai Institute of Director
Association (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) Class 4/2003, Thai Institute of Director
Association (IOD)
Capital Market Academy Leadership Program Class No.5/2007,
The Stock Exchange of Thailand
Advanced Management Program (AMP) Class No.113/1995, Harvard Business School
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน

•
		
•
•
		
•
		
•
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการก�ำกับการบริหารความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย, กรรมการนโยบายการเงิน และกรรมการก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
รองประธาน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ คณะกรรมการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(รายสาขา) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธาน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
		 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ช�ำนาญการ คณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน, วุฒิสภา
• คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการบริษทั และประธานอนุกรรมการจัดหาแหล่งเงินทุน บริษทั วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
• กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

กรรมการ (อิสระ), กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 52 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
วุฒิการศึกษา
และการฝึกอบรม

•
•
•
•

ไม่มี
ไม่มี
20 ธันวาคม 2543
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
• ปริญญาเอกการตลาด Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Present Position

•
•
•
		
•
		
•
•
•
		
•
		
•
		
•
		
Experience

•
		
•
•
•
•
•
•

Committee for Development of Public Sector Finance and Budget, Office of the Prime Minister
Supervisory Committee for Risk Management, Bank of Thailand
Independent Director and Member of Nomination, Compensation & Corporate
Governance Committee, Indorama Ventures PCL
Member of The Bank of Thailand Board, Monetary Policy Committee and Risk
Management Committee, Bank of Thailand
Vice Chairman and Chairman of the Executive Board, Prasit Patana PCL
Performance Assessment Committee State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance
Director, Member of Audit Committee, Compensation Committee, Nomination
Committee and Chairman of Investment Committee, TRIS Corporation Co., Ltd.
Independent Director, Chairman of the Audit Committee & Member of the Nomination
and Remuneration Committee, The Post Publishing PCL
Vice Chairman, Chairman of the Audit Committee and Member of Corporate Governance, Nomination
and Remuneration Committee, Thai Vegetable Oil PCL
Independent Director, Executive Committee and Chairman of the Nomination & Remuneration
Committee, Bangkok Life Assurance PCL
Member of Board of Directors, Audit Committee, Nomination Committee &
Compensation Committee, Thoresen Thai Agencies PCL
Independent Director and Audit Committee Member, Indorama Polymers PCL
Specialist, The Committee on Finance Banking Financial Institution, Senate
Financial Institutions Policy Committee, Bank of Thailand
Director and Chairman of The Finance committee, Aeronautical Radio of Thailand PCL
Independent Director and Audit Committee Member, Land & Houses PCL
Senior Assistant Governor, Bank of Thailand

Dr. Suvit Maesincee

Director (Independent Director), Member of Audit Committee
and Member of Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee
Age 52 Years

Share Holding (Including related person) • None

Education
& Certificate

• None
• December 20 , 2000
• Other Listed Companies 2
Other Non-Listed Companies • Ph.D. In Marketing, Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Evanston, IL, U.S.A
• MBA : School of Business Administration, National Institute of Development Administration
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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•
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

•
		
•
•
•
		
•
		

ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Program Refresher Course (DCP – Re) 2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2011สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT) รุ่นที่ 3
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3
กรรมการ(อิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท จี แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ		
กระทรวงพาณิชย์
ผู้อ�ำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงพาณิชย์
• ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
• ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท LEK Consulting
• ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท Booz Allen & Hamilton

ดร. ชั ยพัฒน์ สหัสกุล

กรรมการ (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 59 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
วุฒิการศึกษา
และการฝึกอบรม

•
•
•
•

•
•
•
•

ไม่มี
ไม่มี
28 เมษายน 2553
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 12

•
•
•
		
•
•
•
		
•
Present Position

•
		
•
•
•
•
		
Experience

•
•
•
•
•

BSc. In Pharmacy : Faculty of Pharmacy, Mahidol University
Director Certification Program (DCP) Class 18/ 2002 Thai Institute of Directors Association (IOD)
Director Certification Program Refresher Course (DCP-Re) 2006
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) Class 60/2006 Thai Institute of Directors Association (IOD)
Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011 Thai Institute of Directors Association (IOD)
Top Executive Program in Commerce and Trade: Commerce Academy,
University of the Thai Chamber of Commerce (TEPCoT) Class 3
Leader Program, Capital Market Academy Class 3
Director (Independent Director), Member of Audit Committee and Member of Corporate Governance,
Nomination and Remuneration Committee, Thai Vegetable Oil PCL
Director, Member of Audit Committee, Berli Jucker PCL
Board of Directors, G Capital PCL
Strategic Advisor, Department of Trade Negotiation, Ministry of Commerce
Director of Sasin Institute for Global Affairs, Sasin Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University
Vice Minister for Commerce, Ministry of Commerce
Vice Minister of the Office of the Prime Minister
Advisor to the Deputy Prime Minister (Dr.Somkid Jatusripitak)
Senior Consultant, L.E.K. Consulting
Senior Consultant, Booz Allen & Hamilton Company

Dr. Chaipat Sahasakul

Independent Director and Member of Audit Committee
Age 59 Years

Share Holding (Including related person) • None

Education
& Certificate

•
•
•
•

• None
• April 28, 2010
• Other Listed Companies 2
Other Non-Listed Companies Ph.D. in Economics, University of Rochester, USA
M.A. in Economics, Thammasat University
B.A. in Economics, Thammasat University
Leader Program, Capital Market Academy Class 12
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•

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

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาการซื้อขายข้าวสารล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตร
		 ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์
• กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
• รองกรรมการจัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ 60 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
วุฒิการศึกษา
และการฝึกอบรม

•
•
•
•

ร้อยละ 4.95 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ร้อยละ 0.096
24 เมษายน 2555
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
Present Position

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

• Independent Director and Audit Committee Member, Thai Vegetable Oil PCL
• Independent Director and Member of Audit Committee, Thai Capital Corporation PCL
• Independent Director and Audit Committee Member, Pylon PCL

Experience

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

Mr. Visuth Vitayathanagorn

Director and Chairman of the Executive Board
Age 60 Years

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

Education
& Certificate

• 0.096 %
• April 24, 2012
• Other Listed Companies 2
Other Non-Listed Companies • Ph.D., Honorary Graduates, Marketing, Ramkhamhaeng University
• M.B.A., Kasetsart University
• M.A., Political Science, Ramkhamhaeng University
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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•
•
•
		
•
		
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

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

• กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไทยฮา จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน
• สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ดร. วิทูร ซื่ อวัฒนากุล

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 48 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
วุฒิการศึกษา
และการฝึกอบรม
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

•
•
•
•

•
•
•
•

ไม่มี
ไม่มี
1 มกราคม 2557
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
Ph.D. in Chemical Engineering, the University of Texas at Austin, USA
MS. In Chemical Engineering, the University of Texas at Austin, USA
B. Eng. In Chemical Engineering, Chulalongkorn University (2nd class honor)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิ้ลเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิ้ลเอ บิสซิเนท จ�ำกัด
• Transport Lube Business Manager – Mekong, บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จ�ำกัด

•
•
•
•
Present Position

Experience

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

• Director and Chairman of the Executive Board, Thai Vegetable Oil PCL
• Director, Thai Ha PCL
• Director, Prodigy PCL
• Member of National Economic and Social Advisory Council
• President, Thai Vegetable Oil PCL

Dr. Witoon Suewatanakul

Director, Executive Director, Managing Director
and Chairman of Risk Management Committee
Age 48 Years

Share Holding (Including related person) • None

Percent of Shareholding Change
Date of Appointment
Position in Other Business

		
Present Position

•
•
•
•

•
		
Experience
•
•
•

Director, Executive Director, Managing Director and Chairman of Risk Management
Committee, Thai Vegetable Oil PCL
Chief Executive Officer (CEO), Double A International Network, Co., Ltd.
Chief Executive Officer (CEO), Double A International Business, Co., Ltd.
Transport Lube Business Manager – Mekong, The Shell Company of Thailand Limited
31
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Education
& Certificate

• None
• January 1, 2014
• Other Listed Companies Other Non-Listed Companies Ph.D. in Chemical Engineering, the University of Texas at Austin, USA
MS. In Chemical Engineering, the University of Texas at Austin, USA
B. Eng. In Chemical Engineering, Chulalongkorn University (2nd class honor)
Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors Association (IOD)
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นายวิชิต วิทยฐานกรณ์

กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 68 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
วุฒิการศึกษา
และการฝึกอบรม

•
•
•
•

ร้อยละ 0.66 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ร้อยละ 0.25
28 มีนาคม 2528
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
• International Overseas Chinese High School, Taiwan
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• นายกสมาคมผู้ผลิตน�้ำมันถั่วเหลืองและร�ำข้าว
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ
อายุ 48 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
วุฒิการศึกษา
และการฝึกอบรม

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ร้อยละ 2.27 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มี
28 เมษายน 2553
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
ปวช. การตลาด โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ
หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท นิวเวฟ เอเซีย จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้จัดการอาวุโส แผนกธุรกิจ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการตลาดอุตสาหกรรม บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รองผู้จัดการแผนกตลาดอุตสาหกรรม บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท โรงกลั่นน�้ำมันนครไชยศรี จ�ำกัด

Mr. Vichit Vitayatanagorn

Director, Executive Director and Member of Risk Management Committee
Age 68 Years

Share Holding (Including related person) • 0.66 % of Voting Shares

Percent of Shareholding Change
Date of Appointment
Position in Other Business
Educations
& Certificate
Present Position

0.25 %
• March 28, 1985
• Other Listed Companies Other Non-Listed Companies • International Overseas Chinese High School, Taiwan
• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

•
		
•
Experience
•

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

Miss Aranya Vitayatanagorn Director, Executive Director, Member of Risk Management Committee
and Deputy Managing Director
Age 48 Years

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

Percent of Shareholding Change
Date of Appointment
Position in Other Business

Present Position

•
•
•
•
•

•
		
•
Experience
•
•
•
•

Director, Executive Director, Member of Risk Management Committee and Deputy Managing Director
Thai Vegetable Oil PCL
Director, New Wave Asia Co.,Ltd.
Senior Manager, Business Department, Thai Vegetable Oil PCL
Manager, Industrial Marketing Department, Thai Vegetable Oil PCL
Assistance Manager, Industrial Marketing Department,Thai Vegetable Oil PCL
Finance Assistance Manager, Nakornchaisri Oil Industrial Co., Ltd.
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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Education
& Certificate

• None
• April 28, 2010
• Other Listed Companies Other Non-Listed Companies 1
Joan of Arc Business Administration School
Mini MBA, Thammasat University
Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors Association (IOD)
Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors Association (IOD)
Financial Statements for Directors (FSD), Thai Institute of Directors Association (IOD)
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นางสาวปรินดา ตัง้ พิรุฬห์ธรรม กรรมการ

อายุ 45 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
วุฒิการศึกษา
และการฝึกอบรม

•
•
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

•
•
•
•

•
•
•
•

0.19 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มี
29 เมษายน 2556
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง
ปริญญาโท Human Resource Management, Nova University, USA
ปริญญาโท International Business Administration, Nova University, USA
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non Finance Director (FND) รุ่นที่ 1/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 9/2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จ�ำกัด
กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮา จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน
• รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

นายวัชร วิทยฐานกรณ์

กรรมการ
อายุ 44 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
วุฒิการศึกษา
และการฝึกอบรม

•
•
•
•

1.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มี
29 เมษายน 2556
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Miss Prinda Tangpiroonthum Director

Age 45 Years

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

Percent of Shareholding Change
Date of Appointment
Position in Other Business
Education
& Certificate

Present Position

Experience

•
•
•
•
•
•
•

• None
• April 29, 2013
• Other Listed Companies 1
Other Non-Listed Companies 2
Master of Science, Human Resource Management, Nova University, USA
Master of International Business Administration, Nova University, USA
Bachelor of Arts (Economics), Thammasat University
Audit Committee Program (ACP 30/2010), Thai Institute of Directors (IOD)
Director Accreditation Program (DAP 14/2004), Thai Institute of Directors (IOD)
Finance for Non Finance Director (FND 1/2003), Thai Institute of Directors (IOD)
Director Certification Program (DCP 9/2001), Thai Institute of Directors (IOD)

•
•
•
•

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

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

Mr. Vachara Vitayatanagorn Director

Age 44 Years

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

Education
& Certificate

• None
• April 29,2013
• Other Listed Companies 2
Other Non-Listed Companies • Master of Arts in Economics, University of Colorado at Denver, U.S.A
• Bachelor of Business Administration in Finance and Banking, Assumption University
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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Percent of Shareholding Change
Date of Appointment
Position in Other Business
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน

•
•
•
•

กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและธุรการ บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท ไชน่า-ไทย เวเจทเทเบิ้ลออยล์ จ�ำกัด
• เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อายุ 50 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
วุฒิการศึกษา
และการฝึกอบรม

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

•
•
•
•

•
•
•
•
•

ไม่มี
ไม่มี
1 มกราคม 2552
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
ปริญญาตรีการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Mini Master of Management มหาวิทยาลัยมหิดล
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Leadership Development Program สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•
•
•
•

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

ประสบการณ์การท�ำงาน
• รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายฝ่ายการตลาด บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายฝ่ายการตลาด บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการภาคอีสาน บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ำกัด
• ผู้จัดการภาคอีสานและกลางตะวันออก บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ำกัด
• ผู้จัดการภาคใต้และกลางตะวันตก บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ำกัด
• Key Account Manager บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ำกัด
• Key Account Supervisor บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ำกัด
• Senior Credit Sale บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ำกัด
• Credit Sale บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ำกัด
• Senior Van Sale บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ำกัด
• Van Sale บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ำกัด
• Credit Controller บริษัท บางกอกกลการ จ�ำกัด

Present Position

Experience

•
•
•
•

Director, Thai Vegetable Oil PCL
Corporate Secretary, Prodigy PCL
Director, Prodigy PCL
Marketing and Admin Manager, Prodigy PCL

• Warehouse Manager, China-Thai Vegetable Oil Co., Ltd.
• Finance Officer, Thai Vegetable Oil PCL

Mr.Sakchai Padungkiattivong Assistant Managing Director
Age 50 Years

Share Holding (Including related person) • None

Percent of Shareholding Change
Date of Appointment
Position in Other Business

Present Position

Experience

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistant Managing Director, Thai Vegetable Oil PCL
Sales and Marketing Director, Thai Vegetable Oil PCL
Marketing Consultant, Teikoku Research Co., Ltd.
Director, BBKK Co., Ltd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deputy Sales and Marketing Director, Thai Vegetable Oil PCL
General Sales Manager, Thai Vegetable Oil PCL
Regional Sale Manager (North East), Unilever Thai Trading Co., Ltd.
Regional Sale Manager (North East and Central East), Unilever Thai Trading Co., Ltd.
Regional Sale Manager (South and Central West), Unilever Thai Trading Co., Ltd.
Key Account Manager, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
Key Account Supervisor, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
Senior Credit Sale, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
Credit Sale, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
Senior Van Sale, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
Van Sale (North East and Central), Unilever Thai Trading Co., Ltd
Credit Controller, Bangkokkolkarn Co., Ltd.

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

37
Annual Report 2013

Education
& Certificate

• None
• January 1, 2009
• Other Listed Companies Other Non-Listed Companies 1
Bachelor Degree of Marketing, Sukhothai Thammathirat University
Mini Master of Management, Mahidol University
Mini MBA, Thammasat University
Micro MBA, Chulalongkorn University
Leadership Development Program, National Institute of Development

รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

38

นายวินัย ชั ยบุ รานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 43 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
วุฒิการศึกษา
และการฝึกอบรม

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ไม่มี
ไม่มี
29 เมษายน 2556
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบการบ�ำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance, JIPM, ญี่ปุ่น		
การผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน, เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงงาน บริษัท โนเบลเอ็นซี จ�ำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท อดิตยาเบอร์ล่าเคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		 (อีพ็อคซี่ ดิวิชั่น)
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท มิตซุยสเปเชียลตี้เคมิคัลส์ จ�ำกัด
• วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
อายุ 50 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
วุฒิการศึกษา
และการฝึกอบรม
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

•
•
•
•

ร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มี
18 กันยายน 2549
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้จัดการแผนกบัญชีและคอมพิวเตอร์ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท แจ๊กเจีย-สมิธ แอนด์ เนฟฟิว จ�ำกัด
• หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท เฮงเคล ไทย จ�ำกัด

Mr. Winai Chaiburanont

Assistant Managing Director and Member of Risk Management Committee
Age 43 Years

Share Holding (Including related person) • None

Percent of Shareholding Change
Date of Appointment
Position in Other Business
Education
& Certificate

Present Position
Experience

•
•
•
•
•

• None
• April 29, 2013
• Other Listed Companies Other Non-Listed Companies Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
Master of Engineering, Chulalongkorn University
Master of Business Administration, Burapha University
Total Productive Maintenance (TPM), JIPM Japan
Polyurethane Manufacturing and Quality Control, Shiba, Japan

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

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

Miss Sunanta Tritepapiruk

Finance & Accounting Director
Age 50 Years

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

Percent of Shareholding Change
Date of Appointment
Position in Other Business

Present Position
Experience

• Finance & Accounting Director, Thai Vegetable Oil PCL
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• Accounting & IT Manager, Thai Vegetable Oil PCL
• Accounting Manager, Jack Chia-Smith & Nephew Co., Ltd.
• Accounting Supervisor, Henkel Thai Co., Ltd.
Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Annual Report 2013

Education
& Certificate

• None
• September 18, 2006
• Other Listed Companies Other Non-Listed Companies • M.S., Thammasat University
• B.A. Accounting (Second Class Honor), Thammasat University
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ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ
the nature of the business
โครงสร้างรายได้
ประเภทผลิตภัณฑ์
ด�ำเนินการโดย %การถือหุ้น 2556
รายได้จากการขายภายในประเทศ
น�้ำมันถั่วเหลือง
TVO
100
6,874
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
TVO
100
15,926
อื่นๆ
TVO
100
673
บรรจุภัณฑ์
พรอดดิจิ
43
473
รายได้จากการขายในต่างประเทศ
น�้ำมันและกาก
TVO
100
1,816
รวมทั้งสิ้น
25,762

%

2555

%

2554

%

26.68 7,122
61.82 16,525
2.61
918
1.84
569

26.04 7,378
60.42 13,292
3.36
963
2.08
413

31.38
56.54
4.09
1.76

7.05 2,215
100 27,349

8.10 1,464
100 23,510

6.23
100

ผลิตภัณฑ์
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตและจ�ำหน่าย สินค้าสองประเภท คือ
น�้ำมันบริโภค และ วัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 8 ชนิด ดังนี้
1. น�้ำมันถั่วเหลืองตรา “องุ่น” เป็นน�้ำมันพืชที่ผลิตจากถั่วเหลือง 100% ใช้ส�ำหรับปรุงอาหารในครัวเรือน และยังเป็น
วัตถุดบิ หลักทีส่ ำ� คัญของอุตสาหกรรมผลิตอาหารส�ำเร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน�ำ้ พริกเผา
และอื่นๆ เป็นน�้ำมันถั่วเหลืองที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพที่ไม่
เป็นไข และให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ
2. กากถั่ ว เหลื อ ง เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ ต ้ อ งใช้ เ พื่ อ ผลิ ต อาหารสั ต ว์ กากถั่ ว เหลื อ งของบริ ษั ท จ� ำ หน่ า ยภายใต้ ชื่ อ
“ทีวีโอ ไฮโปรมีล” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง
สม�่ำเสมอ และได้มาตรฐาน
3. ดีฮลั ซอยมีล ภายใต้ชอื่ “ทีวโี อ ดีฮลั ซอยมีล” เนือ้ ถัว่ เหลืองกะเทาะผิวออก ให้โปรตีนและคุณค่าอาหารอืน่ ๆ สูงขึน้
เหมาะส�ำหรับสัตว์ที่ต้องการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุด
4. ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย” เป็นวัตถุดิบใช้ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ ช่วยให้ย่อยง่าย ให้
โปรตีนและพลังงานสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก เสริม
การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์
5. ดีฮลั ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชอื่ “ทีวโี อ ดีฮลั ฟูลแฟตซอย” ถัว่ เหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จาก
การน�ำเมล็ดถัว่ เหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงมาตรฐานอาหารคน มากะเทาะผิวออก แล้วน�ำไปผ่านกระบวนการผลิตทีม่ มี าตรฐานสูง
(Extruded Thermal Treatment) ท�ำให้ได้รบั ความร้อนในปริมาณทีส่ กุ พอดี เพือ่ ก�ำจัดสารขัดขวางโภชนะในเมล็ดถัว่ เหลืองให้มากทีส่ ดุ
เหมาะกับการเลีย้ งสัตว์วยั อ่อน เช่น ลูกสุกรระยะดูดนมและอนุบาล ไก่เนือ้ ไก่ไข่ เป็ด และสัตว์นำ�้ เช่น กุง้ ปลา เพราะท�ำให้สตั ว์ได้
รับสารอาหารทีเ่ หมาะสม สุขภาพดี โตเร็ว ทัง้ นี้ รวมถึงสัตว์ทตี่ อ้ งการพลังงานสูงมากๆ เช่น แม่สกุ รระยะเลีย้ งลูก เป็นต้น “ทีวโี อ ดี
ฮัล ฟูลแฟตซอย” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถตอบโจทย์อตุ สาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในปัจจุบนั อย่างตรงจุด
6. เลซิตนิ เป็นสารส�ำคัญในอาหารกุง้ ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารกุง้ ไก่ หมู ช่วยเพิม่ ความสามารถในการดูดซึมไขมัน
ในกุ้ง ไก่ หมู ได้เร็วและดีขึ้น ช่วยในการดูดซึมคลอเรสเตอรอลในกุ้ง เพื่อน�ำไปใช้ในการสร้างเปลือก ในการลอกคราบแต่ละครั้ง
ท�ำให้เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและรอดชีวิต

Revenue Structure
Product
Domestic Revenue
Soybean Oil
Meal
Others
Packaging
Overseas Revenue
Oil and Meal
Total

Operate by

% share
hold

2013

%

TVO
TVO
TVO
Prodigy

100
100
100
43

6,874
15,926
673
473

26.68 7,122
61.82 16,525
2.61
918
1.84
569

26.04 7,378
60.42 13,292
3.36
963
2.08
413

31.38
56.54
4.09
1.76

TVO

100

1,816
25,762

7.05 2,215
100 27,349

8.10 1,464
100 23,510

6.23
100

2012

%

2011

%

Thai Vegetable Oil Public Company Limited, is an agricultural food industry which its products are as following:
1. “A-NGOON” soybean oil, made from 100% soybean seeds and intended for household cooking purposes.
Soybean oil is also a primary ingredient for other processed food manufacturing industries, such as the canned fish
industry, the chilli paste industry and other businesses. The Company’s product has gained the trust of consumers and
industry users alike, owing to its unsaturated and healthy nutritional value.
2. SOYBEAN MEAL is a key raw material for animal feed. Soybean meal is distributed under the “TVO Hipromeal”
brand and is widely accepted within the livestock raising industries, attributed to its high and consistency quality and
standard.
3. DEHULLED SOYMEAL products are produced under the “TVO Dehulled Soymeal” the husked soybean
provides higher protein and nutritional benefits, highly appropriate for livestock that requires good quality feed for growth
and maximum yield.
4. FULL FAT SOY products are produced under the “TVO Full Fat Soy”, and is an ingredient mix for animal
feed used in piglet and poultry farming industries. It has the benefits of easy digestion; high protein and energy content;
and is rich in non-saturated fats essential for various types of raised livestock, It is particularly suited as a quality growth
enhancer for younger livestock and especially for ensuring a higher proportion of lean meat.

6. LECITHIN is an important ingredient for shrimp, chicken and pig feed. It helps in fat and cholesterol absorption,
and good for them to provide its shell during the molting strage thereby increasing growth and survival rates.
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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5. DEHULLED FULL FAT SOY products are produced under the “TVO Dehulled Full Fat Soy”, a high quality
of soybean seeds product, extruded by thermal treatment process where it would be at proper heated to deactivated
anti-nutrition factors without destroying its nutrient quality. It is for early stage animal such as wean pigs, egg laying hen,
other poultry and aquatic animal such as shrimp and fish. It helps them absorb nutritional value, contribute its health
and enhance its growth, including animal that needs much energy such as fowl.TVO Dehulled Full Fat Soy is a best
quality product that precisely response the demand of meal industry with high productivity at lowest cost.
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7. น�้ำมันทานตะวัน ผลิตจากเมล็ดทานตะวัน 100% เป็นน�้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงและมีกรดไลโนเลอิคสูง
ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลส่ง
ออก เช่น ทูน่าในน�้ำมันทานตะวันบรรจุกระป๋องกากทานตะวัน เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งมีไฟเบอร์ ช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย
ของสัตว์ ท�ำให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง
8 กากทานตะวัน เป็นวัตถุดบิ อาหารสัตว์ทใี่ ห้โปรตีนและคุณค่าอาหารอืน่ ๆ ท�ำให้สตั ว์มสี ขุ ภาพแข็งแรง ทัง้ ยังมีไฟเบอร์
ซึ่งช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย สามารถใช้แทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารสัตว์ได้บางส่วนเพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร

การตลาดและภาวะแข่งขัน
นโยบายการตลาด
เพือ่ การเป็นผูน้ ำ� ด้านการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ มันถัว่ เหลืองและกากถัว่ เหลืองในภูมภิ าคอาเซียน บริษทั วางแผนกลยุทธ์เพือ่
ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันโดยยึดนโยบายดังนี้
1. ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงด้วยคุณค่าทางโภชนาการทีใ่ ห้ประโยชน์สงู สุด วัตถุดบิ อาหาร ทัง้ นีว้ ตั ถุดบิ ทีใ่ ช้คอื ถัว่ เหลือง
เป็นพืชทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางอาหารสูงด้วยโปรตีนทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย มีกรดไลโนลิอคิ สูงมีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดคลอเลสเตอรอล และ
มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ไม่อุดตันในเส้นเลือดส่งผลดีต่อร่างกายและหัวใจ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ
ด้วยคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
2.

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการน�ำเสนอสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค

3.

สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวทีด่ ตี อ่ ลูกค้า ด้วยนโยบายรับผิดชอบ ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชดิ ท�ำให้เกิดความไว้วางใจจากลูกค้า

4. บริหารความเสีย่ งในการจัดซือ้ วัตถุดบิ เพือ่ ควบคุมต้นทุนวัตถุดบิ ให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาอัตรา
การท�ำก�ำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยี ตามความต้องการของตลาด เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดโดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้
6.

ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

7.

ส่งมอบสินค้ารวดเร็วและตรงต่อเวลา เพื่อให้สินค้ามีความใหม่ และสดอยู่เสมอ

ลูกค้าและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
กลุ่มลูกค้าและช่องทางจัดจ�ำหน่ายแบ่งได้ดังนี้
• กากถั่วเหลือง, กากดีฮัล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย, เลซิติน และกากทานตะวัน : ผู้ประกอบการโรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศทั้งจ�ำนวน โดยขายตรงให้ผู้ประกอบการและตัวแทนจ�ำหน่าย
• น�้ำมันบริโภคตรา “องุ่น” : มีลูกค้าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพบริษัทเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายเอง โดยผ่านช่องทาง
ใหญ่ๆ คือร้านค้าส่ง ดิสเคาต์สโตร์ (Discount Store) ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ต
• น�้ำมันอุตสาหกรรม : มีลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยบริษัท
จ�ำหน่ายโดยตรงให้กับผู้ประกอบการ และตัวแทนจ�ำหน่าย
มูลค่าการจ�ำหน่ายของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศซึง่ คิดเป็น สัดส่วน 93% ของยอดการจ�ำหน่ายทัง้ หมดส่วนอีก
7% เป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย, เมียนมา, เขมร, เวียดนาม
และเกาหลีใต้ โดยบริษัทเป็นผู้จ�ำหน่ายโดยขายตรงส�ำหรับการส่งออกทั้งหมด

7. SUNFLOWER OIL produced from 100% sunflower seeds, and the main physical properties of the sunflower
oil contained high level of the unsaturated fats and the high level of the lenoleic acid, which is scientifically proved to
be safe for the human consumption and provide the great health benefit to the consumers. Sunflower Oil’s commonly
used in the canned food export industry, e.g.
8. SUNFLOWER MEAL is a feed ingredient as an alternative protein source and also provides other nutritional
benefits. Moreover there’s high fiber which helps animal’s excretory system. It can be partially substituted for soybean
meal in the feed formula in order to reduce the feed cost.

Market and its competitive
Marketing Policy
As an Asian leader of Manufacturer and distributor of soybean oil and soybean meal, we have strategic plan as follows:
1. Producing high quality products with high nutritional quality, due to soybean, the raw material full of high
protein with linoleic acid which helps reducing cholesterol and unsaturated fatty acid that good for heart. The difference
of quality makes our products acceptable by consumers.
2.

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

3.

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

4. Manage risk on raw material supply to control the cost in order to keep competitive edge and maintain profit
ratio at good level.
5.

Improving technology and its production to get high quality product.

6.

High respond to customers’ satisfaction.

7.

On time delivery policy to provide customers fresh products.

Customers and distributed channel
• Soybean meal, dehulled soymeal, full fat soy dehulled full fat soy lecithin and sunflowers : meal are
directly sell to feed meal manufacturer, livestock farmer and their distributors.
• Cooking oil brand A Ngoon : the target is consumers who concern about health, it is sold through wholesaler, discount store, retail shop, convenience store, and supermarket.
• Industrial oil : the target is canned food industry, painting industry and others. It is sold directly both to
clients and distributors.
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Most of the total value is domestic sale which is about 93% of total sale, the left amount is export volume which
are neighbor country such as Singapore Malaysia Myanmar Cambodia Vietnam and South Korea. The Company sells
directly to the importers.

รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

44

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีก�ำลังการผลิตรวม 6,000 ตัน/วัน มีรายละเอียดดังนี้
ส�ำนักงานใหญ่
โรงงานที่ 1
โรงงานที่ 2
โรงงานที่ 3
โรงงานที่ 4

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 101/2 หมู่ 1 ต�ำบลขุนแก้ว อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เลขที่ 36 หมู่ 3 ต�ำบลนครชัยศรี อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เลขที่ 81/7 หมู่ 1 ต�ำบลไทยาวาส อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เลขที่ 82,89 หมู่ 1 ต�ำบลไทยาวาส อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

การจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทใช้เมล็ดถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันการผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ บริษัทจึงต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณวัตถุดิบรวมได้แก่ บราซิลและสหรัฐอเมริกา
โดยราคาจะอิงกับราคาตลาดโลกและไม่มีภาษีน�ำเข้า ส่วนที่เหลือบริษัทได้ซื้อจากเกษตรกร/พ่อค้าคนกลางภายในประเทศ
ซึ่งแหล่งเพาะปลูกที่ส�ำคัญของประเทศอยู่ที่จังหวัด สุโขทัย ก�ำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และขอนแก่น เป็นต้น
นอกจากนี้รัฐบาลได้มีการก�ำหนดเงื่อนไขให้ผู้น�ำเข้าต้องรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศทั้งหมด ในราคาและเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ในสัญญา ในสัดส่วนตามปริมาณน�ำเข้าระหว่างผู้น�ำเข้าทั้งหมด ซึ่งราคาและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในสัญญาจะถูกก�ำหนดโดยคณะ
กรรมการพืชน�้ำมันและน�้ำมันพืช
การผลิตถั่วเหลืองของโลกในแต่ละปีจะผลิตได้มากกว่าความต้องการ และปริมาณการผลิตของโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
เพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราส่วนใกล้เคียงกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางในตลาดโลก
สามารถจัดซื้อมาใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่างสะดวกยังไม่เคยปรากฏมีปัญหาขาดแคลนจนหาซื้อไม่ได้ แต่อาจจะมีบ้างบางปีที่ราคา
ถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลกในขณะนั้นๆ บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า
เป็นเวลาประมาณ 3-4 เดือน โดยที่บริษัทจะจัดซื้อเมล็ดถั่วเหลืองตามแผนการจัดซื้อล่วงหน้า และท�ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จากผู้ซื้อหลายแหล่ง และจะจัดซื้อจากผู้ที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ และในปี
2556 บริษทั ไม่ได้มภี าระผูกพันหรือมีนโยบายทีจ่ ะต้องซือ้ จากผูจ้ ำ� หน่ายรายใดรายหนึง่ เป็นการเฉพาะ แต่เนือ่ งจากราคาวัตถุดบิ
อยู่ในรูปของเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจึงใช้นโยบายซื้อสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้า (forward contract) ควบคู่ด้วย
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันกระบวนการผลิตของบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ใช้ระบบการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่มีของ
เสียเกิดขึ้นระหว่างการผลิตน้อยที่สุด และได้จัดระบบบ�ำบัดของเสียเป็นแบบระบบปิด Close System คือ จะไม่มีของเสียออก
นอกระบบการท�ำงานไปสู่ที่สาธารณะ ระบบการผลิตของบริษัทนี้จะมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล
สิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงสภาวการณ์ในปัจจุบัน ที่สภาพอากาศทั่วโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
จากผลกระทบของปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) บริษทั จึงได้จดั ท�ำโครงการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์
(CFP) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดการในการควบคุมและ/หรือลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมการผลิตของ
บริษทั และได้รบั การรับรองเครือ่ งหมายคาร์บอนฟุตพริน้ ท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)เมือ่ ปี 2554
บริษทั มีนโยบายเรือ่ งสิง่ แวดล้อมเป็นรูปธรรมและไม่เพียงแต่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัดเท่านัน้
หากยังด�ำเนินการภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดไป

Products Supply
The capacity is 6000 ton/day as
Head office
Factory I
Factory II
Factory III
Factory IV

149 Ratchadapisek Road, (Thapra-Taksin) Bukkhalow Thonburi Bangkok 10600
101/2 Moo 1 Tambon Khunkaew, Nakorn Chaisri District, Nakorn Pathom Province 73120
36 Moo 3, Nakorn Chaisri District, Nakorn Pathom Province 73120
81/7 Moo1, Tambon Thaiyawas,
Nakorn Chaisri District, Nakorn Pathom Province 73120
82,89 Moo 1 Tambon Thaiyawas ,Nakorn Chaisri District, Nakorn Pathom Province 73120

Raw Material Supply
Soybean is major raw material, due to the inadequate supply, the company have to import about 90 % of total
raw material from Brazil and America which price is depending on the world market and there is not any import tax.
The other 10% of raw material is bought from domestic farmer and trader. The major plantation is around Sukothai,
Kampaengpetcn, Autaradit, Petchaboon, Chiangmai and Khonkaen. Moreover, the government has measurement that
the importer oblige to buy all soybean which produce in the country at price and contract term by the Oil Vegetable
and Vegetable oil Committee.
As soybean world supply each year is always over demand, and it is increasing very closed to demand every
year. As soybean is traded over world market and easily provided, so that there were never face short supply of raw
material. There was sometimes price went higher than normal according to demand and supply situation, the company
would place advance order and made forward contract from various suppliers with the best offer to avoid risk. In 2013,
the company was not engaged by individual supplier. In addition, the company usually buy forward contract to avoid
risk from exchange rate.
Environment Impact
The company has a policy to develop and improve to produce less impact on environment during production
process, with waste closing system, there is not any waste go through public space and it is annually scheduled to be
inspected by government agency.
In 2011 the company was certified Carbon Footprint Products from Greenhouse Gas Management Organization
by joining the project to control and reduce greenhouse gas during production activities.
The Company has environmental policy that is very substantial and perform all activities according to environmental
laws and above.
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นิ ติ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้ น เกิ น 10%
	The Investment of The Company
บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด

Thai Edible Oil Co., Ltd.

ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 3366/6-8 ซอยมโนรมย์ ถนนพระราม 4
คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 249-9351-2
โทรสาร (02) 249-4914
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันพืช
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
หุ้นสามัญจ�ำนวน 13,980,000 หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่บริษัทถือ
2,000,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
14 %

Head Office
3366/6-8 Soi Manorom, Rama 4 Road,
Klongton, Klongtoey, Bangkok
Tel. (02) 249-9351-2
Fax. (02) 249-4914
Type Of  Business
Manufacture and Distribution of Vegetable Oil
No. Of Shares
Common Shares 13,980,000 Unit
No. Of Shares Held
2,000,000 Unit
Ratio Shareholding
14%

บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)

Prodigy Public Company Limited

ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 7/3 ซอยสุขาภิบาล ต�ำบลบางกระเบา
อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ (034) 332-611-2
โทรสาร (034) 332-613
ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิต
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
หุ้นสามัญจ�ำนวน 200,000,000 หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่บริษัทถือ
86,000,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
43%

Head Office
7/3 Soi Sukhaphiban, Tambon Bangkraboa,
Amphor Nakornchaisri, Nakornpathom
Tel. (034) 332-611-2
Fax. (034) 332-613
Type Of Business
Production Industry
No. Of Shares
Common Shares 200,000,000 Unit
No. Of Shares Held
86,000,000 Unit
Ratio Shareholding
43%

โครงสร้ า งการถื อ หุ้ น และการจั ด การ
shareholdING and management structure
คณะกรรมการบริษัท I Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน มีรายละเอียดดังนี้
Board of Directors member are 11 persons, which are 4 independent directors, 4 executive directors and 3 non
executive directors as following :

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11.

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
Mr. Sompol Kiatphaibool
นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์
Miss Sudarath Vitayatanagorn
ดร.ศิริ การเจริญดี
Dr. Siri Ganjarerndee
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
Dr. Suvit Maesincee
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
Dr. Chaipat Sahasakul
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
Mr. Visuth Vitayathanagorn
ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
Dr. Witoon Suewatanakul
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
Mr. Vichit Vitayatanagorn
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
Miss Aranya Vitayatanagorn
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
Miss Prinda Tangpiroonthum
นายวัชร วิทยฐานกรณ์
Mr. Vachara Vitayatanagorn

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
Chairman of the Board (Independent)
ประธานที่ปรึกษาบริษัท, กรรมการ
Chairman of the Company Advisor, Director
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
Vice Chairman (Independent)
กรรมการอิสระ
Director (Independent)
กรรมการอิสระ
Director (Independent)
ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Executive Board
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
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ผู ้ถือหุ้น I Major Shareholders
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556)
Top ten shareholders (as of last closing date of registration book on August 29,2013)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
Name of Shareholders
1. นางสาวสุดารัตน์
วิทยฐานกรณ์
Miss Sudarath
Vitayatanagorn
2. นายวิชัย
วิทยฐานกรณ์
Mr. Vichai
Vitayatanagorn
3. นางรัตนา
จันทร์พิทักษ์
Mrs. Ratana
Chanpitaksa
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
Thai NVDR Co., Ltd.
5. นายชัยยงค์
วิทยฐานกรณ์
Mr. Chaiyong
Vitayatanagorn
6. นายวิสุทธิ
วิทยฐานกรณ์
Mr. Visuth
Vitayathanagorn
7. บริษัท โรงกลั่นน�้ำมันนครไชยศรี จ�ำกัด
Nakornchaisri Oil Industrial Co., Ltd.
8. นางเบญญาภา
วิทยฐานกรณ์
Mrs. Benyapa
Vitayatanagorn
9. นางสาวอรัญญา
วิทยฐานกรณ์
Miss Aranya
Vitayatanagorn
10. นางปัทมา 
ตั้งพิรุฬห์ธรรม
Mrs. Pattama
Tangpiroonthum

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
Number of Shares
61,787,400

%
% of Shares
7.64

58,767,228

7.27

45,000,000

5.57

25,240,285

3.69

22,125,000

2.74

20,025,688

2.48

19,774,740

2.45

19,250,000

2.38

18,384,869

2.27

18,225,771

2.25

No.

รายชื่อ

Name

1.

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
Mr. Sompol Kiatphaibool

2.

ดร.ศิริ การเจริญดี
Dr. Siri Ganjarerndee

3.

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
Dr. Suvit Maesincee

4.

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
Dr. Chaipat Sahasakul

5.

นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์
Miss Sudarath Vitayatanagorn

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายจารุพจน์ ณีศะนันท์
Mr. Charuphot Neesanant
นายสมศักดิ์ ศิวะนาวินทร์ (1)
Mr. Somsak Sivanawin(1)
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
Mr. Vichit Vitayatanagorn
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
Mr. Visuth Vitayathanagorn
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
Miss Aranya Vitayatanagorn
นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม (2)
Mrs. Pattama Tangpiroonthum(2)
นางรัตนา จันทร์พิทักษ์ (2)
Mrs. Ratana Chanpitaksa(2)
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม (3)
Miss Prinda Tangpiroonthum(3)
นายวัชร วิทยฐานกรณ์ (3)
Mr. Vachara Vitayatanagorn(3)

ต�ำแหน่ง

Position

Board of
Directors

ประธานกรรมการ (อิสระ)
Chairman
(Independent Director)
รองประธานกรรมการ (อิสระ)
Vice Chairman
(Independent Director)
กรรมการ (อิสระ)
Director
(Independent Director)
กรรมการ (อิสระ)
Director
(Independent Director)
กรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
Director and Chairman of
The Executive Board
กรรมการและกรรมการบริหาร
Director and Managing Director
กรรมการและกรรมการบริหาร
Director and Executive Director
กรรมการและกรรมการบริหาร
Director and Executive Director
กรรมการและกรรมการบริหาร
Director and Executive Director
กรรมการและกรรมการบริหาร
Director and Executive Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director

* หมายเหตุ 1 เกษียณอายุ เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
		
2 ครบวาระด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2556
		
3 เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ เมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2556

กรรมการ
ที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

NonExecutive
Directors

8/8

4/4

3/3

1/1

8/8

4/4

3/3

1/1

8/8

4/4

3/3

1/1

7/8

4/4

1/1

8/8

13/13

5/8

9/13

3/4

3/8

5/13

4/4

8/8

13/13

4/4

7/8

12/13

4/4

8/8

13/13

2/8
2/8
5/8

1/1

5/8

1/1
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ล�ำดับ

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
บรรษัทภิบาล
กรรมการ สรรหาและ
กรรมการ กรรมการ
บริหาร
ก�ำหนดค่า
บริหาร
ตรวจสอบ ความเสี่ยง ตอบแทน
Corporate
Governance
Nomination
Risk
&
Executive
Audit Management Remuneration
Board Committee Committee Committee
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เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวพรรณวดี ระติสุนทร
เป็นเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่ที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
1. ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทัง้ หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณทีก่ รรมการพึงปฏิบตั ิ
2. ด�ำเนินการจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสาร และแนะน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมการใหม่
3. รับผิดชอบในการจัดการประชุมกรรมการ
4. รับผิดชอบในการด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. ติดตามให้มีการปฏิบัติ และด�ำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. เก็บรักษาข้อมูล และเอกสารส�ำคัญของบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม
		 ของคณะกรรมการและประชุมอื่นๆ ของบริษัท รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
ประวัติการศึกษา :
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยลอนดอน (Queen Mary, University of London)
		 ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. 2549)
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2544)
ประสบการณ์ท�ำงาน :
• บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
• ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 14 ราย เท่ากับ 10 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ค่า
ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
รายละเอียดเบีย้ ประชุมจ�ำนวน 300,000 บาท เงินรางวัลกรรมการจ�ำนวน 8,300,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 1,250,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนจ�ำนวน 150,000 บาท
ประจ�ำปี 2556 มีดังนี้

Corporate Secretary
Ms. Punwadee Ratisoontorn is a Corporate Secretary with following role and responsibility :
1. Giving advice director about rules and regulations, good governance principle as well as ethic.
2. Conduct Orientation process, and provide necessary document and information of company to new director
3. Responsible of Board of Directors’ meeting
4. Responsible of Shareholders’ meeting.
5. Pursue the Board of Directors to perform according to resolutions and shareholders meeting.
6. Keep necessary document of the company such as Director Directory, Board of Directors invitation letter
		 and minutes of meeting of all committee including stakeholder’s report of Management and Directors.
Education and admission :
• Queen Mary, University of London (LLM,2006)
• Chulalongkorn University (LLB, honors, 2001)
Working Experience :  
•

Baker & McKenzie Ltd

•

Judical Council, Office of the Prime Minister

Director Remuneration
Cash remuneration
a. For 14 members of the Board equivalent to 10 million baht in meeting allowances, cash remuneration, remuneration for
members of Audit Committee and remuneration for members of Corporate Governance Nomination and Remuneration.
The following are details of meeting allowance 300,000 baht, director remuneration 8,300,000 baht, Audit Committee
remuneration 1,250,000 baht and Corporate Governance Nomination and Remuneration remunertion 150,000 baht respectively.
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นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ดร.ศิริ การเจริญดี
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์
นายจารุพจน์ ณีศะนันท์
นายสมศักดิ์ ศิวะนาวินทร์ (1)
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม (2)
นางรัตนา จันทร์พิทักษ์ (2)
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม (3)
นายวัชร วิทยฐานกรณ์ (3)
รวม

เบี้ยประชุม
50,000
50,000
50,000
50,000
16,667
16,667
33,333
33,333
300,000

เงินรางวัล
942,020
741,980
741,980
741,980
741,980
741,980
680,160
741,980
741,980
741,980
123,663
123,663
247,327
247,327
8,300,000

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ตรวจสอบ
300,000
350,000
300,000
300,000
1,250,000

ค่าตอบแทน
กรรมการ
บรรษัทภิบาล
สรรหา 
และก�ำหนด
ค่าตอบแทน รวมเงินรับ
50,000
1,342,020
50,000
1,191,980
50,000
1,141,980
1,091,980
741,980
741,980
680,160
741,980
741,980
741,980
140,330
140,330
280,660
280,660
150,000 10,000,000

* หมายเหตุ : (1) เกษียณอายุ เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
			
(2) ครบวาระกรรมการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
			
(3) เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารรวม 15 ราย เท่ากับ 64.6 ล้านบาท ในปี 2556 ประกอบด้วยค่าตอบแทน
กรรมการ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและโบนัส
บุคคลากร
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 851 คน แบ่งเป็นพนักงานประจ�ำส�ำนักงานใหญ่ 134 คน และ
พนักงานฝ่ายผลิต 717 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงาน รวม 327 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�ำคัญของการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโยบาย
เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน (รายละเอียดโปรดดูที่ การก�ำกับดูแลกิจการหน้า 68)

Unit : Baht

Mr. Sompol Kiatphaibool
Dr. Siri Ganjarerndee
Dr. Suvit Maesincee
Dr. Chaipat Sahasakul
Miss Sudarath Vitayatanagorn
Mr. Charuphot Neesanant
Mr. Somsak Sivanawin(1)
Mr. Vichit Vitayatanagorn
Mr. Visuth Vitayathanagorn
Miss Aranya Vitayatanagorn
Mrs. Pattama Tangpiroonthum (2)
Mrs. Ratana Chanpitaksa (2)
Miss Prinda Tangpiroonthum (3)
Mr. Vachara Vitayathanagorn (3)
Total
* Remark :
			
			

Audit
Meeting
Director
Committee
Allowance Remuneration Remuneration
50,000
942,020
300,000
50,000
741,980
350,000
50,000
741,980
300,000
50,000
741,980
300,000
741,980
741,980
680,160
741,980
741,980
741,980
16,667
123,663
16,667
123,663
33,333
247,327
33,333
247,327
300,000
8,300,000
1,250,000

Corporate
Governance
Nomination
and
Remuneration
Committee
Remuneration
Total
50,000
1,342,020
50,000
1,191,980
50,000
1,141,980
1,091,980
741,980
741,980
680,160
741,980
741,980
741,980
140,330
140,330
280,660
280,660
150,000 10,000,000

(1) Retired since November 30, 2013
(2) Retire on Rotation since April 29, 2013
(3) Appointed to be a director since April 29, 2013

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

Human Resource

There are 851 employees working with us, 134 of them are working at head office, and 717 are working at
the factories. The employee wages comprise of salary bonus and provident fund and others total 327 million baht.
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The company has policy to develop human resource and disclosed in Corporate Governance report.
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การควบคุ ม ภายใน
INTERNAL CONTROL
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability) โดยตรงต่อการประเมิน จัดท�ำ ติดตาม
และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการด�ำเนิน
งานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และออกแบบการท�ำงานเพื่อลดข้อผิดพลาดและ
ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้องเชือ่ ถือได้ มีการบริหารความเสีย่ งและการ
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตามที่
กฎหมายก�ำหนด เพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และสร้างมูลค่า
เพิ่มสูงสุดได้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษทั ต่อระบบการควบคุมภายใน โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) ฝ่ายบริหารของบริษทั ได้จดั ท�ำแผนและก�ำหนดเป้าหมายในการ
ด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน และวัดผลได้ รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์ และวางแผนงบประมาณรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จา่ ย และผลประกอบการ
ทีค่ าดหมายของบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานแต่ละหน่วยงานทราบ และน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นีใ้ นระหว่างการปฏิบตั งิ านตามแผนนัน้ บริษทั จะมีการประเมิน และติดตามความคืบหน้าและทบทวนแผน
พร้อมทัง้ แก้ไขและป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคทีพ่ บหรืออาจพบในการปฏิบตั งิ านอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความ
เหมาะสมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความเป็นธรรมต่อคูค่ า้ และผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ในระยะยาว
การจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชามีความเหมาะสม มีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบัตงิ านครอบคลุม
การด�ำเนินงานด้านการจัดซื้อ การผลิต การขาย บัญชี การเงิน และการบริหารทั่วไปอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดท�ำคู่มือจรรยา
บรรณทางธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และท�ำ
หน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ และได้
ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ทัง้ องค์กร รวมทัง้ กระบวนการควบคุมการด�ำเนินงานต่างๆ เพือ่ ลดมูลเหตุของโอกาสทีจ่ ะท�ำให้บริษทั เกิดความเสียหาย มีแผนงานใน
การควบคุมโดยให้ระดับความเสีย่ งและขนาดของความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยค�ำนึงถึงการ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทงั้ ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญ และมีการก�ำหนดโครงสร้าง
การบริหารความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน ซึง่ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management Committee) คณะท�ำงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Working Group) ผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานและพนักงาน และก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งในหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการวางแผนและก�ำหนดมาตรการบริหาร
ความเสีย่ ง มีการประเมินปัจจัยความเสีย่ งซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษทั มีมาตรการในการลด
ความเสี่ยง มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มี
การรายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทได้จัดให้
มีการอบรมความรู้ของการบริหารความเสี่ยงกับพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) บริษัทมีการก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจ
หน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงตารางอ�ำนาจอนุมัติ
ของฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม โดยมีมาตรการที่จะควบคุมติดตามให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณีที่บริษัทมีการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ฝ่ายบริหารโดยแผนกก�ำกับการปฏิบัติงานมีหน้าที่ติดตามการท�ำธุรกรรมและดูแลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนการ
อนุมัติที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งมีการ
รายงานสรุปรายการระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

The Board of Directors and the management are accountable for assessing, providing, tracking and maintaining the
internal control system. The system is made to cover every operational activity as well as adequate and appropriate for the
business operation. There are assets protection and operational plans to reduce mistakes and prevent possible damages.
Financial statements are made with accuracy and reliability while risk management and operation governance is in place.
Business operation is also conducted according to rules and regulations stipulated by laws in order to ensure that
the company’s business will achieve its objectives and sustainably increase the added value to the maximum.
The Audit Committee has agreed with the Board of Directors in regards to the 5 control systems for
the Company as follows:
1. Control Environment: the Company’s management has set a clear and measurable plan and objective for the
company. Every year the management sets a strategic plan, revenue budget, cost, expense and expected profits of the
company so that the executives and employees from each department can adopt and implement the plans to achieve the
Company’s goal. During the plan execution, the Company will assess and follow up on the progress as well as revise the
plans to solve and prevent problems or obstacles that may occur. The assessment will take into consideration the business
environment and fairness towards partners and shareholders for the long-term benefits of the Company.
The organization structure and chain of command are deemed appropriate. There are policies and rules that cover
all activities including procurement, production, sale, accounting, finance and general management. Moreover, a written
business ethics manual is compiled for the Board, the management and the employees to use as a reference in their
operation and be ensured that their works are always accurate, transparent, moral, and held accountable to every
stakeholder. Every employee is notified of the manual and asked to strictly follow it.
2 Risk management: the Company’s management has set a risk management policy for every operation
process, which will decrease the possible damages for the Company. There is an operation plan to control the future
risk and contain its damage at an acceptable level. The plan takes into account the business goals and objectives both
at the organizational and departmental level. In addition, there is a clear risk management structure, which consists of
the Board of Management, the Audit Committee, the Risk Management Committee, the Risk Working Group, the top
executives, supervisors and employees. Each department has assigned a person to be accountable for risks in his or
her department. Moreover, there are plans and measure drawn up for risk management, as well as risk assessment to
prevent impact on the Company’s business operation and objective. In each department, there are preventive measures
to reduce risks and follow up on the results of risk management. The Risk Management Committee will consistently
submit the risk management report to the Audit Committee and the Board of Directors. Additionally, employees will
receive trainings about risk management as well.
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3 Management Control Activities: the Company has set a scope of authority and responsibility of the
management and operatives in each level. The delegation of authority for the management in each level is also consistently
adjusted as well as monitored to ensure that the business operation is conducted according to the relevant laws and
regulations. Anyhow, in the case that the Company makes a transaction with the major shareholder, directors, executives,
related to the management by compliance department is responsible to closely monitor the transaction and every
approval process to make sure it is in compliance with the relevant laws and regulations and that the stakeholders in the
transaction do not take part in the approval process. In addition, a connected transaction report between companies or
related parties must be made, submitted to the Audit Committee and the Board of Directors and completely disclosed.
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4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) บริษัทได้น�ำระบบงานสารสนเทศภาย
ใต้ชื่อโครงการระบบ ERP โดยน�ำโปรแกรม SAP มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการซื้อ การผลิต การขาย บัญชี การเงิน สินค้า
คงคลัง และสินทรัพย์ถาวร ในปี 2556 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ธุรกิจ และรองรับความต้องการด้านข้อมูลเพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ทัง้ นี้
มีการพัฒนาระบบเพิม่ เติมได้แก่ ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพือ่ การติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านในโรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ระบบการติดตาม (Monitoring) บริษทั มีการประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ประเมินผลการด�ำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้า
หมายทีก่ ำ� หนดหรือไม่ กรณีพบว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้คลาดเคลือ่ น หรือผลการด�ำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายจะมีมติให้ฝา่ ย
จัดการรับไปด�ำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล
บริษทั ก�ำหนดนโยบายให้ทกุ หน่วยงานติดตามการปฏิบตั งิ านตามระบบการควบคุมภายในทีก่ ำ� หนดไว้อย่างสม�ำ่ เสมอ และ
ให้แผนกตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระส�ำคัญ จะต้องรายงานในระยะ
เวลาอันควร รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในยัง
ด�ำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
บริษัทมีหน่วยงานการตรวจสอบภายใน มีนายนิลเพชร บุญรอด เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน เข้ารับต�ำแหน่งเมื่อวันที่
1 มีนาคม 2556 เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), มหาวิทยาลัยบูรพา และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิบัตรส�ำหรับวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รหัส 10072 (CPA : Certified Public Accountant) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
รหัส TA001277 (Tax Auditor)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 2 รุ่นที่ 15
บริษทั จัดให้มแี ผนกก�ำกับการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ท�ำหน้าที่ ก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลบริษทั
โดย มอบหมายให้นางมนทิพย์ ซื่อวัฒนากุล เป็นหัวหน้าหน่วยงานการก�ำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้
บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก�ำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน
ประวัติการศึกษา อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรเลขานุการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึง่ บริษทั จะน�ำเข้าเสนอต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทแม่ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานโดยไม่ได้ระบุเป็น
สัดส่วนหรือตัวเงิน

4. Information and Communication: in 2013 the Company has installed SAP program, an IT system under
ERP Project, to support the management in procurement, production, sale, accounting, finance, inventory and fixed
assets. The program will improve the IT system to be more efficient and suitable for the business demands and the
management’s use of information for effective and punctual decision makings. In addition, the CCTV system is installed
to oversee the operation within the plant and ensure it remains efficient.
5. Monitoring: the Company consistently convenes a meeting to assess the operation effectiveness. If it is
found that the current process cannot meet the objective or lead to a different outcome, there will be a resolution from
the meeting to promptly solve the problem.
The Company has a policy for every department to conduct its operations according to the rules of the internal
control system. The Internal Audit Department will review the effectiveness of the internal control system and report
directly to the Audit Committee and the Board of Directors. If a significant error is discovered, there must be a timely
report about the discovery as well as the progress report on the remedy of the situation. This is to ensure that the
internal control system continues to operate smoothly and is always adjusted to the changing circumstances.
The Company has an internal audit Department, headed by Nilpetch Boonrod who took up office on March 1, 2013
Mr.Boonrod is qualified to assume the position with his understanding of the Company’s business.
Education Background: Bachelor of Business Administration (Accounting), Burapha University; Master of Business
Administration (Accounting & Finance), Kasetsart University
Professional Certificate: Auditor License Code 10072 (CPA : Certified Public Accountant); Tax Auditor Code TA001277
Relevant Trainings: Professional Practice of Internal Auditor 2, Class 15
The Company has an operation governance department to govern and monitor the operations within the Company.
Mrs Monthip Suewattanakul is the head of the department and responsible for ensuring the company’s compliance to
laws, rules, regulations, policies, and notifications of the Stock Exchange of Thailand, the Office of the Securities and
Exchange Commission and the public law.
Education Background: Bachelor of Arts, Chulalongkorn University
Training: Company Secretary Program by the Stock Exchange of Thailand

DIVIDEND POLICY
The dividend policy is not less that 60% of net profit after tax deduction, it would be approved by shareholders meeting.
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The subsidiaries have its policy to pay dividend to theirs shareholders and the company every year, and it depends
on their operational performance. It does not fix neither ratio nor number.
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นโยบายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อให้มี
คุณค่าทางโภชนาการสูง ด้วยมาตรฐานการผลิตที่มี
ความปลอดภัยและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนา
และยกระดับกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายใน
การเพิ่มคุณภาพที่ดีข้ึนของประชาชน กิจกรรมดังกล่าว
ครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
จนถึงการส่งถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบาย
ทีเ่ ข้าไปมีสว่ นร่วมกับชุมชนในการยกระดับความเป็นอยู่
และรักษาสภาพแวดล้อมชุมชนในบริเวณที่บริษัทตั้งอยู่
ให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบถึงนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยพนักงานทุกคนมี
ความเข้าใจ และส�ำนึกในหน้าที่ของตนเรื่องความรับผิด
ชอบต่อกระบวนการผลิตสินค้าสู่ผู้บริโภค และสังคม
โครงการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในแผนธุรกิจประจ�ำ
ปีของบริษัท ทั้งนี้รายงานความยั่งยืนได้เปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท

The company conducts its business with accountability
to stakeholders, the Corporate Vision Statement is including
CSR policy which inclusive to 8 principles, issued by SEC. Due
to the fact that a food manufacture, the company prioritizes
developing people’s better quality of life. The company
aims to build the activities directly relate to principle regarding
consumer responsibility, labor fair treatment, developing social
and community, environmental care and human right respect.
The company plans to create more activities in working process
to comply other CSR principles which issued by SEC.
With high innovative technology and safety standard,
the company develops product quality for higher nutrition
and improves production process to provide consumers
safety food, in the mean time reducing environment impact.
The corporate goal is to improve better people’s life quality.
Consequently, all working process such as raw material supply,
production process and consumers delivery is providing with
accountability. The company involves in improving community
standard of living and environment conserving in order to get
along with community. The employees are communicated
the CSR policy, corporate culture and working environment,
they aware and account to their duty in producing product to
consumer and social. All projects regarding corporate social
responsibility are in business plan and disclose on corporate
website.
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บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย และอยู่ในวิสัยทัศน์ของบริษัท ครอบคลุมหลัก
การ 8 ข้อ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และเนือ่ งจากบริษทั เป็นผูป้ ระกอบ
การด้านอุตสาหกรรมอาหาร จึงมีนโยบายเน้นความ
ส�ำคัญเรื่องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นล�ำดับแรก และ
มุง่ เน้นพัฒนากระบวนการและกิจกรรมทีม่ คี วามสัมพันธ์
โดยตรงกับหลักการเรื่อง ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการเคารพ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ส� ำ หรั บ หลั ก การข้ อ อื่ น ๆที่ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้
ก�ำหนดไว้นั้น บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาให้ครอบคลุม
อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
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การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
CORPORATE GOVERNANCE REPORT
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความ
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุก
ล�ำดับชั้น ยึดถือนโยบายการก�ำกับกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
นโยบายก�ำกับกิจการทีด่ ขี องบริษทั ครอบคลุมหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรือ่ งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้
และผู้มีส่วนได้เสีย การก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล การด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน มีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อ
ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมหลักการ 5 หมวดตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้ ดังนี้คือ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หลักการ
บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือ
โอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งก�ำไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียง
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรร
เงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมถึงการอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทางในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งก�ำไร
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิ
• ในปี 2556 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจ�ำนวน 0.30 บาทต่อหุ้นหรือ 82.60% ของก�ำไรสุทธิ
ของผลประกอบการครึ่งแรกของปี
1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้ ละเว้นการกระท�ำใดๆ
ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
• ปี 2556 บริษทั ได้ดำ� เนินการเผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป ตามช่องทางทีก่ ฎหมาย และ
ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด คือผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ และส�ำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้นบริษัทได้
เปิดเผยผ่านช่องทางอื่นๆเช่น เว็บไซต์ของบริษัท
• บริษัทจัดให้มีการจัดประชุมส�ำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันทุกไตรมาส
• บริษัทจัดให้นักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจบริษัท ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัท
ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ เปิดโอกาสให้นักลงทุนจากโครงการ Your First Stock เยี่ยมชมกิจการเมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2556

The Company sets its corporate governance policy to improve the management efficiency and increases confidence
among shareholders, investors and those who are related. This policy was set as working standard that the Board of
Directors, management team and employees will perform as their working principle.
The principle is concerning area of right and equity of shareholder, stakeholders and his role, disclose and transparency
and role and responsibility of directors and their independency. The Company focus on efficient of internal control
and risk management system, operating business with honesty and transparency, compliance with the relevant laws,
rules and regulation as well as business ethic, and disclosure of the adequate information. The Corporate Governance
Nomination and Remuneration Committee review policy once a year to assure effectiveness of implementation. There are
monitoring systems to assure the implementation will be done in accordance with the principle. The principle guidelines
are inclusive 5 principles as the following;
1.

RIGHTS OF SHAREHOLDERS

The company shall promote shareholder to use his right particularly basic rights, e.g., buying/selling/transferring of
shares, profit sharing , getting adequate information, voting of appointing and removing directors, participating shareholder
meeting, voting in shareholders’ meeting and appointing auditor and any other significant matter that would impact
the company e.g., dividend payment, amendment of The Article of Association and the Memorandum of Association
or approval of any transactions that would impact to corporate direction. The company shall not do any activities that
restrict shareholder rights.
The following is corporate policy regarding shareholders right
1.1 Right of sharing profit
The company is having policy to pay dividend not less than 60%.
• This year the interim dividend of 2013 first half’s operational performance was paid at Baht 0.30 per
share or 82.60% of net profit.
1.2 Right to have information
The Company shall provide sufficient, accurate, adequate and reliable information, and shall prohibit any
activities that restrict shareholder’s opportunity to access information they may need.
• In 2013, the information was disclosed via channels that comply with laws and regulations of The Stock
Exchange Thailand such as SET Portal, and other channels such as corporate website.
• The analyst meeting and institutional investor meeting were held every quarter.
• Corporate visit for investor meeting was arranged from time to time during a year, last year the company
join with SET arrange the meeting and corporate visit on September 13, 2013 for investors from Your
First Stock program.
Annual Report 2013

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

61

รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

62

•

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่
1. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
โทร. 66-2477-9020 ต่อ 266 อีเมล์: sunanta@tvothai.com
2. นางมนทิพย์ ซื่อวัฒนากุล แผนกก�ำกับการปฏิบัติงาน
โทร. 66-2477-9020 ต่อ 133 อีเมล์: monthip@tvothai.com
3. นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 66-2477-9020 ต่อ 542 อีเมล์: teerada@tvothai.com
1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง
เต็มที่ และละเว้นการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และได้ก�ำหนดเแนวปฏิบัติใน
การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.3.1 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้ด้วยความสะดวก ทั้งวัน เวลา และสถานที่
1.3.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทไม่ท�ำการใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม ไม่จำ� กัดสิทธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าสาย และ
ผูถ้ อื หุน้ มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนเองเข้าร่วมประชุม
1.3.3 บริษทั ไม่เพิม่ วาระการประชุม หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระส�ำคัญ
ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
• บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ระเบียบวาระส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ไม่มีผู้ใดเสนอ
1.3.4 ผู้ถือหุ้น มีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม ส�ำหรับการแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
1.3.5 บริษทั ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด ส�ำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนน เพือ่ ความถูกต้อง และโปร่งใส
ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกคะแนนเสียงแยกตามวาระ ในวาระเลือกตัง้ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
1.3.6 บริษัทมีนโยบายก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิของตนในการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 11.45 น.
ณ ชั้น 3 อาคารน�้ำมันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
สถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุม ในเวลาที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,051 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด
518,990,999 หุ้น หรือร้อยละ 64.18 ของหุ้นทั้งหมด
การส่งหนังสือเชิญประชุม
บริษทั จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกคนล่วงหน้าทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมอบให้บริษทั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อน
วันประชุม 21 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมอย่างละเอียด ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการประกอบ
รวมทัง้ เหตุผลและความจ�ำเป็น และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วัน พร้อมทัง้ ประกาศเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุม
30 วัน เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการประกอบการพิจารณาลงคะแนน

•

Shareholders and general investors can contact to access company information at the following details.
1. Ms.Sunanta Tritepapirak ,Finance and Accounting Director
Tel 66-2477-9020 Ext 266 email : sunanta@tvothai.com
2. Mrs.Monthip Suewatanakul, Compliance Manager
Tel 66-2477-9020 Ext 133 email : monthip@tvothai.com
3. Ms.Teerada Korsrilabutr, Investor Relation Department
Tel 662 477 9020 Ext 542 email teerada@tvothai.com
1.3 Right to Attend the Meeting
The company shall facilitate shareholders, especially Institutional Shareholder at most convenience to use their
right and vote and strictly avoid restricting shareholder’s opportunity to attend the meeting. The following is
procedure for shareholders meeting;
1.3.1 The company shall set up the meeting where shareholder can join at their convenient both date, time
and place
1.3.2 The company shall provide adequate and on time information for shareholders, and shall not restrict
shareholders’ right, they are able to attend the meeting anytime during meeting period and vote for
agendas that attend.
1.3.3 The Company shall not add any additional agendas or change any significant information without prior
notice, particularly important agenda that need to be study carefully before making decision.
• Last year, the invitation to propose agenda for AGM was published on website there was not any
agenda proposed.
1.3.4 Shareholders have right to ask and give opinion freely, especially on the corporate matter, the company
shall provide adequate time for question and inquiry.
1.3.5 For transparency, the company uses the barcode and computer system for registration and voting, shareholder
shall vote by each agenda, particularly the appointing director agenda, they shall vote individually.
1.3.6 The company has its policy of Director’s remuneration to be approved by shareholders’s meeting.
In 2013 the company organized shareholder’s meeting as follows
Shareholders’ Meeting
In 2013 the shareholders’ meeting was held on April 29, 2013 at 10.00 – 11.45 a.m., the meeting was took place
at 3 floor, TVO Building, at 149 Ratchadapisek Road,(Tapra-Taksin) Bukkalow Thonburi, Bangkok The time of meeting
was proper and the meeting place was convenience for attending. There were 1,051 persons attend the meeting. The
total share was 518,990,999 units or 64.18% of total share.
rd
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An invitation letter would be forwarded to shareholders prior to the meeting date by Thailand Securities Depository
Co., Ltd., who is the Company’s registrar. The invitation letter was enclosed with significant information of each agenda
including directors’ comments on each item. Moreover, there was explanation of reasonably and necessity as well as
its impact. It was published on the website for shareholder’s consideration since March 27, 2013 that was more than
30 days prior to a meeting and on newspaper 3 consecutive days for shareholders’ consideration.
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การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 บริษัทได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
ก่อนด�ำเนินการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธี
นับคะแนน โดยก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามล�ำดับวาระ ประธานจะเป็นผู้ด�ำเนินรายการประชุม มีการน�ำเสนอข้อมูล
ตามระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและประมวลผล โดยระบบบาร์โค้ด
ในการประชุม บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้มีการลงคะแนนเสียง
เป็นรายบุคคล และนับคะแนนทัง้ กรณีมผี เู้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง การนับคะแนนจะนับเมือ่ สิน้ สุดของวาระนัน้ เพือ่
ให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยประธานทีป่ ระชุมเชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้ 2 คน มานับคะแนนโดยไม่ได้เป็นผูเ้ กีย่ วข้อง
กับบริษัทโดยตรง และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในวันประชุม
และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
บริษัทอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง โดยมอบฉันทะ
ให้ผอู้ นื่ มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยเลือกทีจ่ ะมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และ
ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้บริษทั ก่อนล่วงหน้า โดยบริษทั ได้เสนอชือ่ กรรมการอิสระ 4 ท่านเป็นผูร้ บั มอบฉันทะในการออกเสียงแทน
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั งิ านได้บนั ทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ในวันถัดไป
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
ทุกราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 บริษัทจะปฏิบัติและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2.2 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.3 ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้นสิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ
2.4 บริษทั เผยแพร่ขอ้ มูลทีใ่ ช้ในการประชุมในเว็บไซต์ของบริษทั ก่อนการประชุมล่วงหน้า 30 วัน และส่งจดหมายเชิญประชุม
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 บริษัทประกาศเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ในวันที่ 27 มีนาคม 2556
2.5 ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
2.6 คณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ และผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เพือ่ ตอบข้อซักถาม
และรับฟังความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ หากมีความจ�ำเป็น หรือติดภารกิจอืน่ ทีส่ ำ� คัญ จะส่งใบลาล่วงหน้าก่อนวันประชุม
• ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน ได้แก่
ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกคนที่มีความรับ
ผิดชอบในส่วนงานต่างๆ รวมถึงคณะอนุกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ แถลงข้อมูลการด�ำเนินงาน และตอบข้อซัก
ถามของผูถ้ อื หุน้ โดยเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ ขี อ้ สงสัยในประเด็นต่างๆ สอบถามข้อมูล รวมทัง้ การเสนอแนะอย่าง
เสรีโดยไม่มกี ารจ�ำกัดเวลา
2.7 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�ำถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี

The 2013 AGM Meeting Process
Prior to the meeting, the Chairperson explained how to cast and count their votes, shareholder shall cast for each
agenda, the Chairperson will proceed the meeting information it was propose each agenda, then shareholder will vote,
after that it will be calculated by barcode system.
Shareholders shall use ballot to cast every agenda, particularly for appointing directors, they shall vote one by one.
All votes would have been counted; agree, disagree and no vote. Counting process would have been done after each
agenda was ended by 2 shareholder representatives who was not a related person. Minutes of meeting will be done by
Corporate Secretary by at the end of the day with proper safekeeping for future verification by shareholders if needed.
Shareholders who cannot attend meeting may authorize someone or independent director to cast votes on their
proxy by sending proxy form in advance, the 4 independent directors were nominated for proxy.
EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS
The company shall treat shareholder equally as well as to protect their right and benefits by following principle;
2.1 The Company shall treat shareholders equally.
2.2 The shareholder has one share for one vote.
2.4 The invitation letter was published on website 30 days prior to the meeting date both thai and English and
it was sent to shareholder 21 days prior to the meeting date in accordance with corporate govermance
principle.
• In 2013, the invitation letter was published on website March 27,2013.
2.5 Chairperson shall inform the meeting regarding the meeting rules.
2.6 Board of Directors, sub-committee and management team shall attend shareholder meeting to clarify operational
performance, in case of necessity they shall notice in advance for absent.
• Last year, all members, e.g., Chairman of the Board, Chairman of the Executive Board, Managing
Director, and other Management team including subcommittees, e.g., Audit committee, Corporate Governance
Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Committee attended the meeting to
give explanation on operational performance. Shareholders were free to ask questions and gave comments
without any time limitation.
2.7 Chairperson shall provide adequate time for the meeting and let shareholders ask openly and freely.
65
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2.8 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้
อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ซึ่งบริษัทจะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุหลักฐานที่ใช้ใน
การมอบฉันทะอย่างชัดเจน ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ เสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีร้ ะบุหลักฐานทีใ่ ช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
2.9 บริษทั จะจัดท�ำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบ
ถ้วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
2.10 บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการบริษทั รวมทัง้ ส่งค�ำถามในการประชุมมาล่วงหน้า
• การประชุมผูถ้ อื หุน้ ในปี 2556 บริษทั ประกาศเชิญชวนผูถ้ อื หุน้ เสนอบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2556 โดยประกาศหลักเกณฑ์
และวิธกี ารเสนอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 - วันที่ 31 มกราคม 2556
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถามทีต่ อ้ งการให้ตอบในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษทั และไม่มคี ำ� ถามทีส่ ง่ มาล่วงหน้า
2.11 บริษัทก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มา หรือการจ�ำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร
ให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั และการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้ก�ำหนดไว้และเลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
นโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
2.12 บริษัทก�ำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษส�ำหรับการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้ง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) และรวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวท�ำการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี โดยประกาศ
ใช้ในนโยบายธุรกิจของบริษัท และก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานล่วง
หน้า 1 วันก่อนท�ำการซื้อขาย เพื่อด�ำเนินการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท
•

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

2.13 บริษัทก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความ
เกีย่ วข้องกัน และจัดรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการทราบ ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้เปิดเผยนโยบาย
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีของบริษัท (56-1)
• ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ไม่มกี ารฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การท�ำรายการระหว่างกัน และไม่มรี ายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ตระหนักดีวา่ ความส�ำเร็จอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนของบริษทั ขึน้ อยูก่ บั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ดังนัน้ บริษทั จึงก�ำหนดนโยบาย
ให้มกี ระบวนการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยยึดการคุม้ ครองและรักษาสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ อย่าง
ยุตธิ รรมตามสิทธิทมี่ ตี ามกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามข้อตกลงทีม่ กี บั บริษทั ทัง้ นี้ บริษทั จะไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิ
ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และได้กำ� หนดนโยบายของบริษทั ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียและได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด และได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้ดังนี้

2.8 Shareholders who could not attend the meeting may delegate an individual or an independent director by
prior submission of a proxy form. The Company shall send the Proxy form B, and delegate at least one
Independent director to be their proxy. The letter would describe all necessary document needed for the
meeting.
2.9 The minutes of meeting shall be done on time according to the relevant laws. There are safeguard filing
system that shareholder is able to access if needs.
2.10 The Company invited shareholders to propose agendas, and to nominate a director. They also invite to send
inquiry for shareholder meeting in advance.
• For 2013 Annual General Shareholder Meeting, we invited shareholders to propose agendas and nominate
person to be a director, as well as send inquiry in advance during November 11, 2012 - January 31, 2013,
there was neither person nominated to be a director, nor agendas and questions were proposed.
2.11 The Company set rule which requires Management reports their information regarding changing their securities
to the Board of Directors, corporate secretary shall present the report as its regular agenda to The Board of
Directors’ meeting every quarter, in the meantime, they are oblige to report Securities and Exchange Commission
and The Stock Exchange Thailand according to section 59 of BE Acts 2535. It was published on website in
Corporate Ethic and announce to all employees.
2.12 The Company set rule and penalty regarding insider trading which comply with Board of Directors, Management
team and employee including their family member. They are forbidding having security trade during one
month before disclose quarterly and yearly financial statement. It is a part of corporate ethic and was announced
to all employees.

3.

2.13 The Company established related transaction policy between company and its subsidiaries and related person,
the related transaction report would be submitted to Board of Directors. It was disclosed in filing 56-1.
• In the past year the company had complied all relevant law, rules and regulations.
ROLE OF STAKEHOLDERS

We realize that business successful and its sustainable growth depends on good relation between company and
its stakeholders. Hence we commit to promote the cooperation among stakeholders, together with protect and preserve
their right and benefit fairly according to their right, relevant laws and agreement. The company will not do anything to
violate stakeholder’s right. The Company established the stakeholder policy which is a part of Corporate Business Ethic
policy and strictly follow its principle, it was published on website.
The following activities are implemented under policy which was executed during last year.

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Annual Report 2013

67

รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

68

สิทธิมนุษยชน
บริษัทเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เพราะตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็น
ปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิม่ และเพิม่ ผลผลิต จึงได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงือ่ นไขในการท�ำงาน ให้พนักงานมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี และได้มโี อกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รบั โอกาสในการฝึกฝนและเพิม่ พูนทักษะในการท�ำงาน และส่งเสริมให้
พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพือ่ น�ำไปปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง ทีผ่ า่ นมาบริษทั ไม่มกี ารกระท�ำ
ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บุคลากร
บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยส�ำคัญของความส�ำเร็จของบริษัท จึงได้ก�ำหนด
นโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้
กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฏหมายก�ำหนด โดยมีนโยบายที่ส�ำคัญๆ เกี่ยวกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้
•

นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน โดยเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั และปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปีทผี่ า่ นมามี
กรณีหยุดงานที่เกิดจาการเจ็บป่วยจากการท�ำงานคิดเป็นร้อยละ 0.00012 ของวันท�ำงานของพนักงานทั้งหมด และ
ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษทั ไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่เคยมีกรณีพพิ าทแรงงานแต่อย่างใด

•

นโยบายด้านสวัสดิการ : บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อก�ำกับดูแลสวัสดิการ และ
ผลตอบแทนโดยยึดปฏิบตั ติ ามกฏหมายก�ำหนด และมากกว่า บริษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผล
ประเมินในการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีและผลประกอบการของบริษทั ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงาน
ตั้งแต่ปี 2536

•

นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษทั ก�ำหนดแผนฝึกอบรมประจ�ำปีสำ� หรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถ
ทีเ่ ป็นทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับแต่ละต�ำแหน่งงาน เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ใน
ปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็น
69.29% ของพนักงานทั้งหมด

ลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภค
บริษัทด�ำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กร ที่ว่า เราจะผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชน ดังนั้น
นโยบายต่างๆ จึงมุ่งเน้นไปในเรื่องคุณภาพ เช่น คุณภาพสินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระทั่งสินค้า
ถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพตลอดเวลา ปัจจุบันบริษัทได้รับการ
รับรองคุณภาพในการผลิตจากมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001: 2008
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของคู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยบรรจุนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค และการแข่งขันทางการค้า
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ได้ด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้
•

บริษทั ได้ประกาศนโยบายเรือ่ งการใช้ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม และก�ำหนดแนวทางรวมทัง้ บทลงโทษในกรณีฝา่ ฝืน เพือ่ ให้
พนักงาน โดยเฉพาะในส่วนการผลิตด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด ทัง้ นีไ้ ด้ตดิ ประกาศใช้ภายในบริษทั และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
ของบริษทั ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จดั ให้มกี ารให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี

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

Employees
In order to provide quality environment workplace, welfare and incentive for employee, we established many policies
to work on developing quality of our people life. The company restrict implement according to standard of policy as
following ;
• Safety Policy : The Safety and Hygiene and Environment committee is responsible regarding safety
and Hygiene aspect and disclosed its policy on website. Last year there was 0.00012% of manday
was sick leave from working. There is not any violated labor law or any labor cases dispute.
• Welfare Policy: The committee governs welfare and wages policy to comply according to labor standard.
We also provide provident fund. The wages policy is based on performance evaluation and corporate
performance.
• Human resource development policy: we focus on human training, especially competencies and skills
to gain expertise in their career path. Last year, we have record of 69.29% of employees were attended
both in house training and other external courses.

Customer, Suppliers and Consumers
The Company determines to produce high quality products all through process, under the philosophy WE WILL
PRODUCE QUALITY PRODUCT FOR BETTER QUALITY OF LIFE. The Policy focuses on research and development
process to improve its quality of products. Currently, it is certified by international production standards, e.g., GMP,
HACCP, ISO 9001:2008.
The company had fair treat policy to our clients and suppliers by doing business with integrity in order to give
them the best highest interest. The policy is a part of Ethic Policy.
In the past year, we have not any case violated the interest of consumer and trade competition.

Social, Community and Environment
The Company conducts its business activities with responsibility to social and community as the statement of
Mission, thus; to align with policy, we had done activities as follows
Policy on the Usage of Resource and Environment, it is announced to employee to strictly follow, especially
for production department. It is published on website. The company continues improving production process
to reduce environmental impacts.
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•

บริษทั มีกระบวนการผลิตทีล่ ดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ควบคุมขัน้ ตอนในการผลิตให้เกิดของเสียให้นอ้ ยทีส่ ดุ มีคณะ
กรรมการวิเคราะห์ปจั จัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับองค์กรและชุมชนทีโ่ รงงานตัง้ อยู่ โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเป็นผู้ท�ำหน้าที่ประเมินและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการจัดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไข
ในเรื่องดังกล่าว

•

เพือ่ เป็นการส่งเสริมสังคมให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ี บริษทั มีนโยบายรับคนในพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ตัง้ โรงงานเข้าเป็นพนักงาน และ
ได้ริเริ่มเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมด้วย

•

บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐานสิง่ แวดล้อม ISO 140001 เครือ่ งหมายคาร์บอน ฟุตพริน้ ต์ (Carbon Footprint) จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ส�ำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทีบ่ ริษทั ได้ทำ� ร่วมกันกับชุมชนนัน้ ได้รายงานไว้ในรายงานความรับผิดชอบทางสังคม

เจ้าหนี้และคู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และซือ่ สัตย์ อยูใ่ นขอบเขตของกฎหมาย และอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ทีผ่ า่ นมาจึงไม่เคยฝ่าฝืน
กฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล พนักงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส�ำคัญอืน่ ๆ อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปี เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไปและผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
4.1 บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจ�ำปี รายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ผ่านทางช่องทาง
ทีต่ ลาดหลักทรัพย์กำ� หนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงให้ขอ้ มูลเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
4.2 บริษัทเผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และรายงานการปฏิบัติงาน ไว้ในรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท
4.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
4.4 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�ำปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
4.5 บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
4.6 บริษัทก�ำหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหาร จัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับต�ำแหน่ง และภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุง
รายงานทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
4.7 นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ บริษัทยึดเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับ
เดียวกันกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ
ทั้งนี้มีการขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ เกีย่ วกับระดับค่าตอบแทนทีจ่ า่ ย และเปิดเผยให้ทราบพร้อมด้วยนโยบาย โดยได้เปิดเผย
รายงานค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

•

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

•

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

•

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

The activity during the past year is disclosed on Social and Community report.
Debtors, Competitor and Governor Agency
As the company conduct its business with honesty and transparently under the relevant laws and other related
regulation, thus there are not any legally violated cases depute happened with stakeholders regulator, employee, customer,
debtor and competitor during the past years.
4.

DISCLOSURE AND TRANSPARENCY

The Company has policy to disclose essential information such as financial information and other significant information
accurately, adequate and transparency in ample time in accordance with rules and regulations of SET and SEC.
Board of Directors is responsible for preparation of financial statement of the Company and its subsidiary. The
financial statement was disclosed in annual report, and it was prepare in accordance with Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP), reviewed by independent auditor.
During the past year, we disclosed the significant information as follows;
4.1. Disclosure of Financial Statements, annual report, and file 56-1, through The Stock Exchange of Thailand
channel and on website in Thai and English, the information always keeps updated.
4.2. Disclosure of Corporate Good Governance policy, Environment policy was in annual report, file 56-1, and
corporate website.
4.3. Disclosure of financial report is in annual report.
4.4. Disclosure of share holding structure of corporate and management in annual report and File 56-1
4.5. Disclosure of role and responsibility of committee and subcommittee, including the attendance record of each
person is in annual report and filing 56-1.
4.6 Board of Director and Management are required to submit their Stakeholder report to the Company within 30 days
after appointment and within 14 days, from the date of any changes, and the report is updated every year.
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4.7 Remuneration for Directors has matched with the industry’ standard that high enough to retain Directors with
qualifications we required at all time. The amount of remuneration including its policies have been approved
by shareholders and disclosed in the annual report and file 56-1
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4.8 นโยบายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง บริษทั พิจารณาจากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละคน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท อยู่ในระดับที่จูงใจและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้อยู่ในรูปแบบของเงินเดือน
โบนัส และอื่นๆ
4.9 งบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงิน ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกีย่ วกับงบการเงิน สารสนเทศทางการ
เงินและรายงานทางการเงิน ซึง่ ได้ทำ� ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงการจัดให้มแี ละรักษาไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายใน
เกีย่ วกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในทีฝ่ า่ ยจัดการของบริษทั ท�ำ
ขึน้ ซึง่ เป็นระบบทีม่ ปี ระสิทธิผล ฝ่ายจัดการมัน่ ใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน และระบบงานทีเ่ ป็นอยู่ ท�ำให้
รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความน่าเชือ่ ถือ
• ในปีที่ผ่านมา บริษัทน�ำส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่
กฎหมายก�ำหนด
4.10 งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักลงทุน โดยจัด
กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์กบั นักลงทุน นักวิเคราะห์ เช่น การเข้าเยีย่ มชมกิจการบริษทั และพบผูบ้ ริหาร เพือ่
สอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นักลงทุนสามารถติดต่อเรื่องข้อมูล
ของบริษัทได้ที่รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2
• ส�ำหรับในปี 2556 บริษทั ได้เปิดโอกาสให้นกั วิเคราะห์ สือ่ มวลชน และผูถ้ อื หุน้ เข้าพบผูบ้ ริหารเพือ่ ซักถามปัญหา
ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และ
สื่อมวลชนตลอดทั้งปี (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)
4.11 บริษัทเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสและวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ใน
ด้านอุตสาหกรรมน�้ำมันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจ
ของบริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการ
ก�ำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
• คณะกรรมการของบริษัทมีจ�ำนวน 11 คน ทั้งนี้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด เป็นกรรมการเพศชาย 8 คน กรรมการเพศหญิง 3 คน ทั้งหมดเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณสมบัติ
และทักษะ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร
• กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปี กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่
ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้า
มาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้

4.8 Executive Remuneration depends on job description and accountability which is according to corporate
performance and with the industry’ standard that high The amount of remuneration including salary bonus
and others.
4.9 Financial Statement, Financial Information, and Financial Report, management is responsible to provide financial
statements financial information and financial report which is prepared in accordance with Generally Accepted
Accounting Principle including the internal control system and asset preservation system. The Audit Committee
is responsible for quality of report and optimal environment for implementation and ensure that would be
achieved the effective internal Control system. Hence, the Management is confident of its Internal Control
environment and current internal processes making the financial report and corporate property management
as of December 31, 2013 a reliable one.
• For last year, we submitted the Financial Statements on time in accordance with laws and regulation
4.10 Investor Relation : Accounting and Finance Director is responsible for investor communications. The company
always organized activities to promote relationship between investor, analysts and shareholders e.g. Corporate
visit, Analyst meeting and Management panel. For contact further the information of contact person is disclosed
in item 1.2
• During 2013, analyst meeting, reporter meeting and shareholder meeting occurred all year round, more
information is disclosed in item 1.2
4.11 The whistle blow policy is disclosed on website.
5.

Board of Director Responsibility
5.1 Structure of the Board
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The Board of Directors consists of qualified members with their experience and industry expertise, they devote
time and effort on their duties. They set up policy and corporate direction, and play major role monitor, supervise and
evaluate in order to make the business operation corresponding to corporate goal.
• Board of Directors consists of 11 members, some of them are independent directors which qualified
by the definition of Security and Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand which is one
of third. There are 8 men and 3 women, their qualification are consist of skill and expertise which is
beneficially to the business.
• Term of position is 3 years, there is specified in the Corporate Article Associations that every annual
general shareholder’s meeting one of third members will be terminated, if it is unable to divide by three,
the nearest amount will be terminated. In first and second year the rotation is by drawing out, after
that director who is in longest term will be take rotation turn. The person who retired on rotation can
be re-elected.
• Director selection is considered base on the qualification that are missing , the nomination process is
done by the Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee.
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•

การคัดเลือกกรรมการ บริษทั พิจารณาจากคุณสมบัตทิ คี่ ณะกรรมการยังขาดอยู่ โดยกระบวนการสรรหาด�ำเนิน
การโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
• บริษทั ก�ำหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างชัดเจน
โดยคณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผู้บริหารในระดับ
นโยบาย ขณะที่ผู้บริหารท�ำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด
• ประธานกรรมการบริษทั มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร มีอำ� นาจหน้าทีแ่ บ่งแยกกัน เพือ่ เป็นการ
ถ่วงดุลการจัดการและไม่มผี ใู้ ดมีอำ� นาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการบริษทั เป็นกรรมการอิสระ และไม่มคี วามสัมพันธ์
ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดนโยบาย ให้คำ� ปรึกษา และ
ก�ำหนดกลยุทธ์ของบริษทั
• ประธานกรรมการบริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการงานประจ�ำวันของบริษทั ภายใต้กรอบนโยบายตามทีไ่ ด้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการบริหารไว้
อย่างชัดเจน
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ในการด�ำเนินกิจการของบริษทั กรรมการต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการมีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับการบริหารงานและการด�ำเนินงาน
ของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบที่ส�ำคัญดังนี้:
• ให้ ค� ำ แนะน� ำ และเมื่ อ เห็ น ว่ า เหมาะสมให้ ค วามเห็ น ชอบในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายที่ ส� ำ คั ญ
วัตถุประสงค์ทางการเงิน ตลอดจนแผนงานต่าง ๆ และงบประมาณของบริษัท และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
แผนงานและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการโดยสม�่ำเสมอ
• ก�ำหนดนโยบายเพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่า ระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมคี วามน่าเชือ่ ถือได้
รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง การ
รายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล
• สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวม
ทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระท�ำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
• ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและให้ความมัน่ ใจว่า โครงสร้างและวิธปี ฏิบตั ติ า่ ง ๆ ของคณะกรรมการทีเ่ ป็นอยูไ่ ด้
ปูทางไว้ส�ำหรับการก�ำกับดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี
• มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารท�ำงานเต็มเวลาให้กับบริษัท มีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจ�ำวันภายใต้
กรอบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้นยังช่วยกลั่นกรองงาน ให้กับคณะกรรมการอีกระดับหนึ่ง
ประกอบด้วยบุคคลจ�ำนวน 4 คน
1.
2.
3.
4.

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

•
•

•

The company clearly separate role and responsibility between Board of Directors and management.
Board of Directors will set the corporate policy, and monitor management to perform their work to
correspond the goal, while management will operate daily work according to policy.
The Chairman of the Board of Directors is not the same person of Chairman of the Executive Board;
they have authority and function to counterbalance each other. The Chairman of the Board must be
an independent director and will not be associated with management, does not hold any corporate
shares, and is responsible for setting policy counseling and setting corporate strategies and is also free
from day-to-day operations.
Chairman of the Executive Board is responsible for day-to-day operation of the Company under the
policies set forth by the Board of Director.

Role and Responsibilities

1. Members of the Board must perform their duties in compliance with the law, regulation objective and the
Corporate Article Associations, including resolutions of shareholder meetings’ with honesty, carefully and for corporate
best interest.
2. Member of the Board have authorization to consider and approve all matter about company operation and
major responsibilities as follows:
• Review, recommend and approve key strategies and policies, including financial objectives, financial plan
and operation plan to ensure all are implement as planned. They also evaluate management performance.
• Set policy of ensure reliability of accounting system, financial report and accounting audit system, and
the adequately of evaluation system, internal audit system, risk management system, and financial report
including supervisory of its efficiency of all system.
• Guards and resolves potential conflict of interest among the management, directors, and shareholders,
including the improperly use of assets and other transactions of connected person.
• Supervise to ensure the company comply with laws and regulation to ensure that management structure
is align with corporate governance principle and ethic.
• Authorize to appoint management team from Managing Director level.

Sub-Committees

The Board of Director appointed as following:

Executives Board
Management Executive members are 6 persons, all are working full times, supporting management team in daily
operation work under the policy set forth by Board of Directors as well as considering work task for Board of Directors,
the members are as following :
Mr. Visuth Vitayathanagorn
Dr. Witoon Suewatanakul
Mr. Vichit Vitayatanagorn
Miss Aranya Vitayatanagorn

Chairman of the Executive Board
Managing Director
Executive Director
Executive Director
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1.
2.
3.
4.
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ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจ�ำนวนที่จ�ำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ทุกต�ำแหน่ง พร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง
ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งการก�ำหนดระเบียบปฏิบัติงานแก่
พนักงานโดยไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับของบริษัท และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
2. ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงาน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท
3. แต่งตั้งบุคคลตามจ�ำนวนที่จ�ำเป็นและเหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งก�ำหนด
ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะมอบอ�ำนาจให้บุคคลใด ๆ ไปด�ำเนินการแทนในเรื่อง
ใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
4. ก�ำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงานของพนักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาการจัดท�ำโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทน และการช่วยเหลือพนักงาน
ด้านอื่นๆ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
6. พิจารณากลัน่ กรอง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานของธุรกิจ ทีจ่ ะน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา
7. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีทงั้ หมด 4 คน และเป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ ก�ำกับดูแลการ
บริหารงานของบริษทั โดยใช้วธิ กี ารตรวจสอบ และสอบทานให้การบริหารจัดการของบริษทั เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ดร.ศิริ การเจริญดี
นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ*
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยก
ย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ
* มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน

Roles and Responsibilities
The Executive Board shall appoint an appropriate number of qualified employees in all positions with proper
roles and responsibilities including the responsibility to ensure accuracy, adequacy, and reliability of corporate financial
statements as well as implementing an internal control system and employee regulations without any conflict to these
regulations with following details:
1. Govern the corporate operational performance to be in accordance with Board of Directors policy under
relevant laws, condition, regulation and corporate Association.
2. Establish direction, develop and expand the business to correspond with Board of Directors’ policy.
3. Appoint number of appropriated persons from Deputy Managing Director level to operate routine work
and specify job description and authorization to authorize them to handle appropriate work.
4. Specify employee regulation without any conflict of relevant laws and regulation.
5. Review salary structure, wages, welfare, employees’ benefit and other support to comply with resolution
of Corporate Governance Nomination and Remuneration committee.
6. Verify and examine information and facts regarding business operation and propose to Board of Directors
for consideration.
7. Perform other duties according to Board of Directors assignment.

Audit Committee
The Audit Committee consists of 4 members all of whom are independent Directors as defined by the Stock Exchange
of Thailand. Responsible audit and review management operation to ensure shareholders their mutual benefit.
The Audit Committee is authorized to freely access and meet with internal and external auditors, they are :
1.
2.
3.
4

Dr. Siri Ganjarerndee
Mr. Sompol Kiatphaibool
Dr. Suvit Maesincee
Dr. Chaipat Sahasakul

Chairman of Audit Committee*
Member of Audit Committee
Member of Audit Committee
Member of Audit Committee

Role and Responsibilities
1.

Verify the accuracy and adequate disclosure of the financial statement

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

Remarks :
* Having Financial Statement Audit Background
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3. Verify the company operations to comply accurately and appropriately with rules and regulations of Stock
Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission of Thailand and business relevant laws.
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ำ และเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
6.3 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่กรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก�ำหนดของกฎบัตร
(charter) คณะกรรมการตรวจสอบ
6.8 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำทีอ่ าจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
8.

สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.
2.

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ดร.ศิริ การเจริญดี

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน

3.

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน

4.

Nominating and appointing the auditors and set their fees.

5. Verify the disclosure of related transactions and prevent a conflict of interest according to the rules and
regulations of the Stock Exchange of Thailand and assure that transactions is reasonable and for highest benefit to
corporate.
6. To prepare an Audit Committee report, signed by Chairman of Audit Committee and disclose in annual report
with following necessary content :
6.1 The accuracy, adequacy and reliability of corporate financial statements.
6.2 The adequacy of internal audit control system.
6.3 The compliance of rules and regulations of Stock Exchange of Thailand and relevant business laws.
6.4 The suitable of auditor.
6.5 The conflict of interest transactions.
6.6 The meeting of audit committee members and their attendant.
6.7 Opinion and observation of audit committee is working in accordance with charter.
6.8 Other transactions that shareholders and investors may acknowledge under responsibility assign by
Board of Directors.
7. During performing duty, if there are any suspicious transactions which may significantly affected to financial
status and operational performance, they shall report to Board of Directors to justify within proper time.
8.

Support and monitor the efficient Risk Management system.

9.

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

Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee
Member of Corporate Governance, Nomination and Remuneration committee are 3 independent directors as
name belows;
Mr. Sompol Kiatphaibool
Dr. Siri Ganjarerndee
Dr. Suvit Maesincee

Chairman of the Committee
Member of the Committee
Member of the Committee
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ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุง
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2.

เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท

3.

ก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

4. พิจารณาก�ำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับ
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป
5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และพิจารณาค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับกรรมการผูจ้ ดั การ
ขึ้นไปและพิจารณาเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือน�ำเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
6.

จัดท�ำและรับผิดชอบแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานของบริษัท

7.

ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร 4 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด และลด
โอกาสของความสูญเสียให้เหลือน้อยทีส่ ดุ คณะกรรมการท�ำหน้าทีจ่ ดั ให้มกี ระบวนการบริหารความเสีย่ งทีส่ อดคล้องกับแผนธุรกิจ
มีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และทบทวนกระบวนการ เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
ต่อการด�ำเนินธุรกิจอยู่เสมอ คณะกรรมการได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ ถึงจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง
มอบหมายความรับผิดชอบและกรอบของการจัดการความเสี่ยงตามระดับของความส�ำคัญผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.

ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
นายวินัย ชัยบุรานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. จัดท�ำกรอบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันกับนโยบายและแผนธุรกิจ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจ
เกิดขึ้นกับองค์กร
2.

ประเมิน และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร

3. ก�ำหนดกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ประเมิน ควบคุม ติดตาม และพัฒนากระบวนการ เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
และเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น
4.

สื่อสารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

Role and Responsibilities
1. Establish Corporate Governance policy and regulate according to the Good Governance Principle of Stock
Exchange of Thailand.
2.

Advise Good Corporate Governance Principle Guideline.

3.

Formulate criteria and process of director nomination.

4. Define and establish qualification and nominate directors and top management positions from Managing
Director level and above, then propose to Board of directors and or shareholders meeting to approve.
5. Formulate evaluation and remuneration process for executive’s management from Managing Director, and
above and propose to Board of Director and / or shareholders meeting to approve.
6.

Prepare Succession Plan

7.

Other duty according to Board of Directors assignment.

Risk Management Committee
The Committee consists of 4 persons, its objective is to optimize business opportunities and minimize its lost, they
shall evaluate and analyze potential risk factors that may affect the Company, and provide risk management measures
corresponding to business plans including control and monitoring of risk management process as well as its revision
to suit business needs. The Committee has been communicating common risk management objectives to all levels of
employees and delegated functions and responsibilities to all levels of related personnel accordingly.
1.
2.
3.
4.

Dr. Witoon Suewatanakul
Mr. Vichit Vitayatanagorn
Ms. Aranya Vitayatanagorn
Mr. Vinai Chaiburanont

Chairman of the Committee
Member of the Committee
Member of the Committee
Member of the Committee

Roles and Responsibilities
1. Design a risk management framework corresponding to corporate policies and business plans in order to
encompass potential corporate risks
2.

Analyze and evaluate risk factors that may affect the company

3. Formulate risk management procedures, evaluate, control, monitoring, and develop work processes to ensure
optimal efficiency and suitable for managing of all risk categories
Communicate and report outcomes to Board of Directors and related parties.
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การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็น กรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารระดับสูง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด พร้อมด้วยประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท การอุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติงาน และอุปนิสัย เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตามเกณฑ์ทบี่ ริษทั ก�ำหนด เพือ่ เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้
เสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนพิจารณา และ
น�ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
การแต่งตั้งกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึง่ ในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับจ�ำนวนหนึ่งในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1.

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการมีอำ� นาจเลือกตัง้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงจ�ำนวนหนึง่ เป็นกรรมการบริหาร พร้อมทัง้ มอบอ�ำนาจและ
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจในการอนุมตั แิ ละสัง่ การให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพือ่ ให้การบริหารกิจการบริษทั ด�ำเนินไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของบริษัท
คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจ�ำนวนที่จ�ำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ทุกต�ำแหน่งพร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจตลอดทั้งอัตราเงินเดือน
กรรมการอิสระ
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการอิสระมีทั้งหมด 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�ำหน้าทีด่ แู ลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ กรรมการอิสระมีการประชุมกันเองโดยไม่มฝี า่ ย
จัดการ เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพในการก�ำกับดูแลกิจการ

Nomination Of Directors, Independent Directors And Executives Management
The Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee shall nominate proper candidates as members
of the Board, Independent Director, and Executives Management from Managing Directors and above by qualifications
based on experience, vision, and personality to be submitted to the Board of Directors for approval or for Shareholders’
meeting approval, it’s depend.
The company invites shareholders through website to nominate qualified person according to SEC and SET specification

Appointing Director
In every Annual General Shareholder Meeting, one third of members of the Board shall vacate their posts, if directors could
not be devided by third, the directors shall leave their posts at nearest amount, then new members shall be selected
by shareholders based on following criterion:
1.

Each shareholder may cast a vote for each share held.

2. Each shareholder shall cast his/her vote based on (1) for one or more candidate(s) but may not split his/her
vote for different candidates.
Candidates equaled to number of vacancies with highest subsequent votes shall be appointed as members of the
Board of Directors. In the event of excessive elected candidates due to equal votes, Chairperson shall cast a deciding vote.
Board of Directors shall appoint Executive Directors or a number of Executives Management with authority to
manage corporate affairs corresponding to corporate policies and objectives.
Executive Board shall appoint an appropriate number of qualified employees in all positions with specific
responsibilities and compensation.

Independent Director
There are 4 independent directors qualified in accordance with rules and regulation of Securities and Exchange Commission
and Stock Exchange of Thailand. They protect the interests of shareholders. Independent directors can have meeting to
discuss among themselves on company business issue and develop guidelines of corporate governance system.
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
2. ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา ทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านเต็มเวลาและได้เงินเดือนประจ�ำ
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งใน
ปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้า โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
• มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ
• เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงินหรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ
• เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทั ย่อย หรือบริษัททีเ่ กีย่ วข้อง หรือเป็นผูท้ ี่ได้รบั การ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย และทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัท (Directing) และก�ำกับควบคุมดูแล
(Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
โดยสม�่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส โดยมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
ก�ำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทุกๆ
5 ปี วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ เป็นผู้น�ำธุรกิจอุตสาหกรรมน�้ำมันพืชที่มีเสถียรภาพ เข้าสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ
เกื้อกูลผลประกอบการทั้งในและต่างประเทศ และรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะส่วนพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่
•

การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการด�ำเนินการให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
โดยได้จัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการ
ท�ำงาน รวมทั้งบรรจุไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษัท รวมทั้งการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในเรื่องนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์
•

Qualifications
1. Shall hold not more than 1% of Share of the total voting rights of the company and its subsidiary or affiliated
companies.
2. Shall not have any relationship to a company and associated companies as a stakeholder or as recipient of
financial or management benefits for at least two year, such as
•
•
•
•

Management member e.g. employee, staff, or advisor who receives a permanent salary, or a person with
power of controlling of in company and its subsidiary companies, or a person with a conflict of interest.
Having a business relationship, or interest or stakeholder both directly or indirectly
Provider of professional service such as auditor, legal advisor, financial advisor or asset assessor.
Relative of an executive management, a major shareholder of company and its subsidiary or affiliated
or a nominee of director or major shareholder.

Role Duty and Responsibility of the Director:
It is a duty of Director to determine the policy and direction of the Company; and to monitor and supervise the
management to be in compliance with the efficient and effective to achieve the policy that established to maximize value
of business, and to generate good profit to shareholders with responsibility and accountability in the operation of business
to preserve benefit for shareholders; disclose information to the investors accordingly, completely, standardized and
transparent. There are concerning following aspects:
Corporate Policy and Vision
Board of Directors set up corporate policy and vision, and review every 5 years to ensure that is suitable for
business environment. The statement of Corporate mission is disclosed in the first part of this report;
“To be a leader of vegetable oil industry and invests in affiliated business which contributes operational
performance”both domestic and overseas and be responsible to social and environment especially neighbor area.”
•

•

Corporate Governance

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

Business Ethic

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

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
มีหลักการว่า การพิจารณาท�ำรายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติการท�ำรายการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดถือนโยบายให้ทกุ รายการเป็นไปตามเงือ่ นไขธุรกิจ
ปกติ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นส�ำคัญ และควรหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทัง้ นี้ บริษทั ก�ำหนดให้ผทู้ มี่ สี ว่ นได้เสียหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณาแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรือ
การเกี่ยวโยงของตน และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ�ำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูก้ ำ� กับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด เกีย่ วกับขัน้ ตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
•

•

การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังนี้
(1) ให้กรรมการและผูบ้ ริหารจัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ ภายใน 30 วัน
หลังจากวันที่ได้รับต�ำแหน่ง และภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อ
ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
(2) ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
(3) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออก
เสียง และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทัง้ ด้านการเงิน การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ การก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการชุดต่างๆ และผูบ้ ริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษทั ได้แต่งตัง้ หน่วยงานภายใน
เป็นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี เพือ่
สร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอิสระ โดยแยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข (ถ้ามี) ทั้งนี้
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั มีการด�ำเนินงานตามแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งอย่างมี
ประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปีละ 1 ครั้ง
บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและน่าเชือ่ ถือ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด�ำเนินการเกีย่ ว
กับการประเมินความเสี่ยงโดยรอบคอบและระมัดระวังในทุกๆด้าน ทั้งในด้านการตลาด การเงิน การผลิต กฎหมาย และสภาพ
แวดล้อมธุรกิจโดยทั่วไป มีคณะกรรมการความเสี่ยงที่ประกอบด้วยพนักงานทุกฝ่าย ท�ำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
กับองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และชีแ้ จงให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการจัดการความเสีย่ ง
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและลดความ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ที่ผ่านมาบริษัทจัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนและจัดท�ำมาตรการในการจัดการ
กับความเสี่ยงอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ

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

•

Disclosure of Stakeholder report
The Company has established guidelines concerning Stakeholder of Board Member and Management, as follows;
(1) The Board of Directors and Management are required to submit Stakeholder report to the Board of
Director within 30 day after appointing and within 14 days, from the date of any changes, and the
report is updated every year.
(2) The Management are required to report to the Board of Directors when they change their securities holding.
(3) The Board of Director who may have conflicts of interest would not be eligible to vote and must not
be present at the related agenda.

•

Control system and internal audit

In order to keeps the corporate performance corresponding with policies that set forth by Board of Directors.
The Company has established internal control system in finance, operation and management, including set authority of
committees. Internal auditors will perform their function adequate to counterbalance the Management, verify and improve
work processes according to audit plan to aim highest efficiency and directly report to Audit Committee. Overall, internal
control system of the Company and its subsidiaries is sufficient.
The Company keeps an efficient and reliable risk management where Risk Management Committee has
carefully performed its risk management tasks in all areas including marketing, financial, production, legal, and general
business environment through Audit Committee and Board of Directors to prevent and minimize potential lost.
During last year the company had several workshops on risk management in order to review risk factors and
set measurement to ensure it is suitable with business environment.
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•

การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการ และ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั โดยก�ำหนดขัน้ ตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางแผนกก�ำกับการปฏิบตั งิ าน และบริษทั จะแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทจะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อปกป้องผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้
การประชุมคณะกรรมการ
•

คณะกรรมการมีการก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุม
พร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมเี หตุจำ� เป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุม
และจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานทีร่ บั รองแล้วเพือ่ ใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ในการประชุม ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร จะร่วมกันก�ำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ
ประชุมได้ โดยในแต่ละครัง้ บริษทั จะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาทีจ่ ะศึกษา
ข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ การประชุมด�ำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออ�ำนวยให้มีการน�ำเสนอ พิจารณา และ
อภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึง่ ท�ำหน้าที่ประธานในทีป่ ระชุมจะ
เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพือ่
ให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียง
ข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี้ขาดในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และ
จัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ทปี่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกีย่ วกับการประชุมต่างๆ เพือ่ สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

•

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึน้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และสามารถเรียกประชุมได้ทนั ที กรณีมวี าระส�ำคัญ
(หรือเร่งด่วน) ทีต่ อ้ งพิจารณา ในการประชุมทุกครัง้ คณะกรรมการบริหารจะเชิญกรรมการอิสระเข้าร่วมฟังรายงานและ
แสดงความคิดเห็น รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะแต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร และ
มีระบบการจัดเก็บทีส่ ามารถตรวจสอบได้

•

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้

•

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการประชุมปีละ 4 ครัง้ โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั

•

การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับกิจการที่ดีให้ทันสมัย และสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

•

การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างเป็นอิสระ เพื่ออภิปราย
ปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อกรรมการบริษัท

•

Arrangement for Grievances:

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Non Executive Directors Meeting: The None Executive Directors have their own independent meetings; they
are not attended by the management; to discuss a problematic business; including development in various
aspects of the Company.
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ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทและเทียบเคียงได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมและ/หรือเงินเดือนและโบนัส ทั้งนี้
คณะกรรมการจะน�ำเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการเพือ่ อนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และก�ำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนทีจ่ ะจ่าย
ให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�ำปีและ แบบ 56-1
การจ�ำกัดจ�ำนวนการไปด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น
บริษัทมีนโยบายในเรื่องการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการไปด�ำรงต�ำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
แต่ทงั้ นีห้ ากมีกรรมการคนใด ไปด�ำรงต�ำแหน่งทีบ่ ริษทั อืน่ เกินกว่าจ�ำนวนดังกล่าว คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงความจ�ำเป็น
และความเหมาะสม และมิตทิ เี่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั ทัง้ นีด้ จู ากการเข้าร่วมประชุมและการอุทศิ เวลาเพือ่ กิจการของบริษทั รวม
ทั้งความสามารถให้ค�ำปรึกษาและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท
ที่กรรมการจะไปด�ำรงต�ำแหน่งว่าเป็นประโยชน์และสนับสนุนในการบริหารกิจการของบริษัทหรือไม่
การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น
บริษัทมีนโยบายการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องมีความสนับสนุน
กิจการของบริษัท เช่น การเข้าด�ำรงแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการควบคุม เป็นต้น และลักษณะธุรกิจที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ว่ามีความเหมาะสม ต้องเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั และต้องไม่ขดั แย้งกับกิจการของบริษทั ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ ความเชีย่ วชาญในหลายๆ
มิติของกรรมการผู้จัดการ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
บริษัทได้ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัท หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งนานกว่าที่ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็น
ผูพ้ จิ ารณาวาระการด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว จากประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
บริษัทโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการ
ผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบัน
ฝึกอบรมภายนอก เช่น สถาบัน IOD และการเข้าร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีนโยบายและแผนการพัฒนา
ผูบ้ ริหารเป็นรายบุคคล เพือ่ พัฒนาศักยภาพของคนในองค์กร ให้พร้อมในการท�ำงานและสอดคล้องกับแผนการขยายงานของบริษทั
•

ในปีนี้มีกรรมการ 2 คน เข้าร่วมอบรมกับหลักสูตร IOD ซึ่งได้เปิดเผยในประวัติของกรรมการเรียบร้อยแล้ว

การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่
บริษัทมีหลักสูตรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่โดย จัดโปรแกรมให้เข้าเยี่ยมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดท�ำคู่มือ
กรรมการ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการท�ำงาน ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการ

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

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

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

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

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

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

Directors Orientation:
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The Company organized the orientation procedure for a new director in a program that includes the visit to the
factory and its production process; director handbook as an introduction to information of the Company, such as its
vision, goal of the Company, scope of the industry; the Company’s regulations and related laws including framework of
the operation; scope of duties and responsibility of the directors as for instance.
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การสืบทอดต�ำแหน่งงาน
เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนือ่ งในการบริหารกิจการของบริษทั บริษทั จึงมีแผนสืบทอดงานของผูบ้ ริหารระดับสูง
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญของบริษัท และ
ก�ำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ของต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและจัดท�ำ
แผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อม ของพนักงาน ระดับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการขึ้นไป เพื่อหา
ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล เป็นการพัฒนาความรูค้ วามสามารถผูบ้ ริหารทีม่ ศี กั ยภาพให้
มีความพร้อมในการบริหารกิจการต่อไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะทุกปี โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการหาแนวทางปรับปรุงการท�ำงานของคณะ
กรรมการ โดยแผนกก�ำกับการปฏิบตั งิ านเป็นผูด้ ำ� เนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน จากนัน้ รวบรวมกลับมาประมวลผล
เพือ่ ส่งให้คณะกรรมการสรรหา ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปีที่ผ่านมา ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการได้
คะแนน 93.4 % โดย ประเมินจากหัวข้อดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. ความพร้อมของคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
4. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. การมอบหมายอ�ำนาจด�ำเนินการ
7. การประชุม
8. การท�ำหน้าที่ของประธานกรรมการ
9. การประเมินผลและการเตรียมบุคลากรระดับบริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผูด้ ำ� เนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ
รวมทั้งแผนในการพัฒนาและแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงาน
องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม่ วี าระส�ำคัญทีต่ อ้ งอนุมตั ิ บริษทั ก�ำหนดให้องค์ประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของกรรมการทัง้ หมดเพือ่ ร่วมกันพิจารณาวาระทีส่ ำ� คัญๆ ซึง่ รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหน้า 48
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษทั ส่งบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษทั ย่อย เพือ่ เป็นตัวแทนของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของ
บริษัททั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่
ส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการ รวมทัง้ การดูแลให้บริษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีกลไกในการก�ำกับกิจการใน
ด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทย่อยมีหน้าที่น�ำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อท�ำงบการเงินรวม
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
		 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 1,780,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น
		 -ไม่มี-

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

Board of Director self assessment
The Nomination and Remuneration Committee is responsible for assessment process and performance improvement
of Board of Director and report to Board of Director. Last year the performance evaluation result is 90.3 %. The evaluation
is covered following aspect ;
1.

Structure and Characteristics of the Board Committee

2.

Board’s Readiness

3.

Role and Responsibility of the Board

4.

Risk Management and Internal Control

5.

Conflict of Interest Management

6.

Delegation

7.

Board Meeting

8.

Role of Chairman

9.

Assessment and Succession Plan

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

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

Directing Policy of its Subsidiaries and Affiliated Company
The company assign individual to be a director in subsidiary companies to participate in establishing significant
business policy and to govern them to provide necessaries system under the same standard of the company. The
subsidiary obliges to submit financial statement to the company to consolidate.
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1.
		
2.
		

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
Corporate Governance
Nomination and Remuneration
Committee

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
Internal Auditor

รองกรรมการผุู้จัดการ
(สายงานการผลิต)

Deputy Managing Director
Production Division

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Assistant to Managing Director

รองกรรมการผู้จัดการ
(สายงานการบริหาร)

Deputy Managing Director
Administrative Division

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Assistant Managing Director

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Executive Board

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

รองกรรมการผู้จัดการ
(สายงานธุรกิจการตลาด)

Deputy Managing Director
Marketing Division

Finance and Accounting Director
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ค� ำ อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจั ด การ
	management discussion and analysis: (MD&A)
ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
2556
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรสุทธิ

2555

เพิ่ม(ลด)

(ปรับปรุงใหม่)

จ�ำนวน

ร้อยละ

25,289
473
25,762
93
23,905
429
170
92
311

26,781
569
27,350
121
24,412
499
220
0
0

(1,492)
(96)
(1,588)
(28)
(507)
(70)
(50)
92
311

(5.57)
(16.87)
(5.81)
(23.14)
(2.08)
(14.03)
(22.73)
n/a
n/a

(188)
15
959

188
22
1,809

(376)
(7)
(850)

(200.00)
(31.82)
(46.99)

ในปี 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิ 959 ล้านบาทลดลงจ�ำนวน 850 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.99
เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากรายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลงมาอยู่ที่ 25,289 ล้านบาทลดลงจ�ำนวน 1,492 ล้านบาท
หรือร้อยละ 5.57 จากปีก่อน ส่วนบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อลดลง 96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.87
บริษัทมีต้นทุนขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือเมื่อสิ้นปี 2555 ซึ่งยกมาต้นปี 2556 อยู่ในระดับสูง บริษัทฯ
สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 120 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน
92 ล้านบาท และมีคา่ ใช้จา่ ยอืน่ จ�ำนวน 311 ล้านบาท ซึง่ เป็นผลขาดทุนจากการท�ำสัญญาซือ้ ขายถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์ลว่ งหน้า
เพื่อป้องกันความเสี่ยง และในปี 2556 มีการกลับรายการขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับซึ่งตั้งไว้
ในปี 2555 จ�ำนวน 187.19 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจ�ำนวน 7 ล้านบาท

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

2012

Increase (Decrease)

(restated)

Total

%

25,289

26,781

(1,492)

(5.57)

473

569

(96)

(16.87)

25,762

27,350

(1,588)

(5.81)

93

121

(28)

(23.14)

23,905

24,412

(507)

(2.08)

Selling Expenses

429

499

(70)

(14.03)

Administrative Expenses

170

220

(50)

(22.73)

92

0

92

n/a

311

0

311

n/a

(188)

188

(376)

(200.00)

15

22

(7)

(31.82)

959

1,809

(850)

(46.99)

Sales
Sales of packing Material
Total Sales
Others
Cost of Sales

Loss on Exchanges
Other Expenses
Loss on reduction Inventory to Net Realizable Value
(Reversal)
Financial cost
Net Profit

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

การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
1.1 รายได้จากการขาย

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
• ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เป็นส่วนงานที่ท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายกากถั่วเหลืองและ
น�้ำมันถั่วเหลือง
• ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
• ส่วนงานอื่น ๆ เป็นส่วนงานที่ท�ำการจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
2556
หน่วย : ล้านบาท

2555

เพิ่ม(ลด)

(ปรับปรุงใหม่)

จ�ำนวน

ร้อยละ

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

25,050

26,399

(1,349)

(5.11)

- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

15,926

16,526

(600)

(3.63)

- น�้ำมันถั่วเหลือง

6,874

7,122

(248)

(3.48)

- อื่นๆ

2,250

2,751

(501)

(18.21)

รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ

473

569

(96)

(16.87)

รายได้จากการขายอื่นๆ

239

382

(143)

(37.43)

รวมรายได้จากการขาย

25,762

27,350

(1,588)

(5.81)

ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลือง 25,050 ล้านบาทลดลง 1,349 ล้านบาทคิด
เป็นร้อยละ 5.11 โดยรายได้จากส่วนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ลดลงจ�ำนวน 600 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.63 เนื่องจากในปี 2556
ภาวะการเลีย้ งสัตว์ประสบปัญหาทัง้ ภาคการส่งออกเนือ้ ไก่และผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผูป้ ระกอบการธุรกิจส่งออกเนือ้ ไก่รายใหญ่
ประสบปัญหาต้องหยุดธุรกิจชั่วคราว นอกจากนั้นการเลี้ยงสุกรและกุ้งต่างก็ประสบปัญหาโรคระบาด โดยเฉพาะการตายของกุ้ง
จากภาวะอาการตายด่วน ท�ำให้ผลผลิตกุ้งลดลงอย่างมากเหลือเพียง 270,000 ตัน โดยลดลงจาก 472,881 ตัน ในปี 2555 คิด
เป็นร้อยละ 43 ประกอบกับวัตถุดบิ อาหารสัตว์มรี าคาแพงในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2556 สภาพตลาดกากถัว่ เหลืองในประเทศมีการ
แข่งขันสูงจากการน�ำเข้ากากถั่วเหลือง ท�ำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ส่งผลให้ปริมาณขายลดลงในส่วนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ส่วนรายได้จากส่วนน�้ำมันถั่วเหลืองลดลงจ�ำนวน 248 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.48 เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะ
น�้ำมันปาล์มในปี 2556 น�้ำมันปาล์มมีผลผลิตสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 58 ล้านตัน เนื่องจากมีการขยายการเพาะปลูกพืชปาล์มใน
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียรวมทัง้ ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ท�ำให้ผลผลิตปาล์มล้นตลาดราคาน�ำ้ มันปาล์มลดลง ส่งผลให้เกิด
ส่วนต่างราคาเปรียบเทียบกับน�้ำมันถั่วเหลืองถึง 20 บาทต่อลิตรท�ำให้มีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น

1.

Operational Performance Analysis
1.1 Sales

To facilitate administration, the company and its subsidiary structured the organization into different business unit
according to product and service categories; there are 3 business units in the company and its subsidiary as follows:
• Soybean production and soybean product distribution is the unit that produces soybean meal and
soybean oil
• Packaging production and distribution unit
•

Consumer product distribution unit
2013

Unit : million Baht

2012

Increase (Decrease)

(restated)

Total

%

Sales from soybean products

25,050

26,399

(1,349)

(5.11)

- Animal feed industry

15,926

16,526

(600)

(3.63)

- Soybean oil

6,874

7,122

(248)

(3.48)

- Others

2,250

2,751

(501)

(18.21)

Sales of packing materials

473

569

(96)

(16.87)

Other sales

239

382

(143)

(37.43)

Total sales

25,762

27,350

(1,588)

(5.81)

In 2013 the company’s revenue from the production and distribution of soybean products is in the amount of
25,050 million baht, a decrease of 1,349 million Baht or 5.11%. The revenue from the animal feed industry dropped
by 600 million Baht, or 3.63%. This is because in 2013 the export of chicken meat and products dropped face trouble
moreover major exporters temporarily shut down his business. At the same time, pig and shrimp farms faced epidemic
problems, especially the Early Mortality Syndrome among shrimps causing the shrimp production to drop to only 270,000
metric tons, a decrease from 472,881 metric tons from 2012 or 43% decrease. In addition, prices of raw materials
for animal feeds were high during the first half of 2013 while the domestic market for soybean meals became highly
competitive due to the import of soybean meals that caused a price war that led to the decrease in sales volume for
the animal feed industry.
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Sales from soybean oil dropped by 248 million Baht or 3.48%. This is because the global palm oil production in 2013
reached the highest volume of approximately 58 million metric tons as there was a significant expansion of palm plantations
in Indonesia, Malaysia and Thailand. Consequently, there was oversupply of palm product in the market and the price
difference with the soybean palm over 20 Baht per liter,causing price competition.
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ในส่วนของบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อจ�ำนวน 473 ล้านบาทลดลง 96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.87
เป็นผลจากปริมาณขายที่ลดลงร้อยละ 13 จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ก�ำลังซื้อจึงลดลง
1.2 รายได้อื่น
ปี 2556 รายได้อื่นลดลง 28 ล้านบาท สาเหตุหลักคือ ก�ำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2555 เกิดก�ำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจ�ำนวน 42 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2556 เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
1.3 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปี 2556 มีจำ� นวน 23,905 ล้านบาทลดลง 507 ล้านบาทจากปี 2555 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.08 ซึ่งลดลงในอัตราที่ต�่ำกว่าการลดลงของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลงร้อยละ 5.81 โดยในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 7.21 ของยอดขายโดยรวม ลดลงจากร้อยละ 10.74 สาเหตุหลักมาจากราคาเมล็ดถัว่ เหลือง
ในตลาดโลกปีทผี่ า่ นมามีความผันผวน ปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ในตลาดโลกไม่สมดุล นอกจากนีก้ ารทีร่ ะบบการขนส่ง
เมล็ดถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์กากถัว่ เหลืองของประเทศต้นทางมีปญ
ั หาเรือ่ งความล่าช้า ซึง่ เป็นปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ ท�ำให้
เกิดการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองประดังเข้ามาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ส่งผลให้สินค้าล้นตลาด ท�ำให้ราคาผลิตภัณฑ์กาก
ถัว่ เหลืองต�ำ่ กว่าราคาวัตถุดบิ เมล็ดถัว่ เหลืองมากกว่าปกติและเกิดส่วนต่างระหว่างราคาขายน�ำ้ มันถัว่ เหลืองและน�ำ้ มันปาล์มห่าง
กันมาก ท�ำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาขายอย่างรุนแรง ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือเมื่อสิ้นปี 2555 ซึ่งยกมาต้นปี 2556
มีต้นทุนสูง ด้วยปัจจัยต่างๆดังกล่าว จึงท�ำให้บริษัทไม่สามารถขายสินค้าตามต้นทุนที่แท้จริงได้ ส่งผลให้อัตราก�ำไรขั้นต้นลดลง
1.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายจ�ำนวน 429 ล้านบาทลดลง 70 ล้านบาทเป็นผลจากค่าขนส่งและ
ค่าใช้จ่ายส่งออกที่ลดลงจ�ำนวน 35 ล้านบาทตามปริมาณขายที่ลดลง และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ลดลงจ�ำนวน 35 ล้านบาท
ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารจ�ำนวน 170 ล้านบาทลดลง 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.73 เนื่องจากมีการกลับรายการหนี้สงสัย
จะสูญซึ่งตั้งไว้ในปี 2555 จ�ำนวน 28 ล้านบาท
1.5 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2556 จ�ำนวน 92 ล้านบาท เกิดจากการท�ำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การส่งออกน�้ำมันถั่วเหลืองล่วงหน้าตามแผนการขาย เนื่องจากค่าเงินบาทในช่วงเดือน ม.ค – เม.ย 2556 มีแนวโน้มแข็งค่าต่อ
เนื่องจาก 30.60 บาท/ดอลลาร์สหรัฐในเดือน ม.ค. 2556 ลงมาที่ 28.50 บาท/ดอลลาร์สหรัฐในเดือน เม.ย. 2556 หรือแข็งค่า
ร้อยละ 6.8 (ภาพประกอบ) แต่ภายหลัง ค่าเงินบาทกลับมีทิศทางอ่อนค่าขึ้นหลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ส่ง
สัญญาณการลดวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE Tapering) เมื่อช่วงไตรมาสที่ 2/2556 ท�ำให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาด
ทุนไทย ประกอบกับยอดขายน�้ำมันส่งออกที่เกิดขึ้นจริงลดลงจากที่ประมาณการขายไว้ ซึ่งต�่ำกว่าจ�ำนวนที่ท�ำประกันความเสี่ยง

The subsidiary generated the sales from packing materials in the amount of 473 millon Baht, a decrease of 96
million Baht or 16.87%. The revenue was affected by the decrease in sales volume by 13% because of the economic
recession and drop in purchasing power.
1.2 Other Income
In 2013 the other income dropped by 28 million Baht because in 2012 the company had gains from exchange in
the amount of 42 million Baht while in 2013 there was a loss on exchange rate.
1.3 Cost of Sales
The cost of sales of the company and its subsidiary in 2013 amounted to 23,905 million Baht, a decrease
of 507 million Baht or 2.08% from 2012. The decrease is at the lower rate than the decrease of sales revenue by
5.81%. In 2013 the company and its subsidiary’s gross profit is accounted for 7.21% of the total sales, or a decrease
by 10.74% from 2012. This is because of the price fluctuation of soybean in the past year as a result of the unbalacne
between supply and demand in the world market. In addition, there was a logistic delay of soybean and soybean meals
from the origin countries, which is an uncontrollable factor. This causes the imported soybean meals to come in at the
same time which leads to oversupply in the market and an unusually low soybean meal price compared to the price of
soybean. The incident led to a wide gap between the selling prices of soybean oil and palm oil causing an aggressive
price war. Additionally, the cost of raw materials carried forward from the end of 2012 to the beginning of 2013 was
high. Because of the above reasons, the company cannot sell the products according to the actual cost, leading to
the decrease in gross profit.
1.4 Selling and Administrative Expenses
In 2013 the company and its subsidiary’s selling and administrative expenses amounted to 429 million Baht, a
decrease of 70 million Baht. This is the result of the transportation and export cost dropped by 35 million Baht along
with the decrease in sales volume and the sales promotion cost that dropped by 35 million Baht.
The administrative expenses amounted to 170 million Baht, a decrease of 50 million Baht or 22.73%. This is due
to the reversal on doubtful accounts entries realizable in 2012 in the amount of 28 million Baht.
1.5 Loss on Exchange
The loss on foreign exchange in 2013 amounted to 92 million Baht. This is the result of exchange risk insurance for
soybean oil export in advance according to the sales plan. As Baht value between January – April 2013 continued to
appreciate, from 30.60 Baht/ U.S. Dollars in January 2013 to 28.50 Baht/ U.S. Dollars in April 2013 or the appreciate
at 6.8% (see the graph). However, Baht value tended to weaken after the Chair of the U.S. Federal Reserve signaled
the decrease in QE Tapering in Q2/2013, causing the capital flow out of Thai capital market. At the same time, the
actual export sales of the oil did not reach the estimated sales under which is lower the amount of the risk insurance.
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ภาพประกอบ กราฟแสดงการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2556
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นจ�ำนวน 311 ล้านบาทในปี 2556 เกิดจากผลขาดทุนจากการท�ำสัญญาซื้อขายถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ล่วง
หน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง เนื่องมาจากในช่วงไตรมาสที่ 1/2556 บริษัทฯ เล็งเห็นว่าราคาถั่วเหลืองมีความเสี่ยงที่จะปรับตัว
ลดลง เนือ่ งจากสภาพอากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวยท�ำให้ปริมาณผลผลิตถัว่ เหลืองจากประเทศบราซิล และอาร์เจนตินา ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตและ
ส่งออกรายใหญ่ของโลกนั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตของปีก่อนหน้า โดยผลผลิตถั่วเหลือง
จากทัง้ สองประเทศดังกล่าวจะเริม่ ทยอยส่งออกมายังประเทศปลายทางตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป และปริมาณการส่งออก
จะสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 2 บริษทั ฯ จึงตัดสินใจท�ำการป้องกันความเสีย่ ง (hedging) ราคาถัว่ เหลือง โดยการขายล่วงหน้าถัว่ เหลือง
ส�ำหรับไตรมาสที่ 2/2556 เพื่อป้องกันความเสี่ยงการขาดทุนจากสต็อกถั่วเหลืองที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาถั่วเหลืองปรับลดลง
อย่างไรก็ตามราคาถั่วเหลืองไม่ได้ปรับตัวลดลงตามที่ประมาณการณ์ไว้แต่กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน
ไปสู่ระดับสูงสุดของปีในเดือนกรกฎาคม แม้ว่าผลผลิตถั่วเหลืองจะมีมากตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ปริมาณถั่วเหลืองที่ส่งออกไปยัง
ผู้ใช้ในประเทศปลายทางเกิดความล่าช้าอย่างมาก เพราะระบบสาธารณูปโภคในการขนส่งของบราซิลที่ไม่มีการขยายเพิ่มเติม
ไม่สามารถรองรับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นมาก จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจึงท�ำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการ
ท�ำ hedging คิดเป็นเงิน 311 ล้านบาท
1.7 ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ในปี 2556 มีรายการกลับรายการขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับซึ่งตั้งไว้ในปี 2555
จ�ำนวน 188 ล้านบาท และรับรู้ผลจากการกลับรายการดังกล่าวในงบก�ำไรขาดทุนปี 2556
1.8 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แก่ค่าธรรมเนียมธนาคารและดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติ
จากการประกอบกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงเนื่องจากการลดลงของดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทฯ
จ่ายช�ำระหนี้เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทที่เร็วขึ้นจากการบริหารกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานที่มีอย่างเพียงพอให้เกิดประสิทธิภาพ
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1.6 Other Expenses
The other expenses amounted to 311 million Baht in 2013 because of the loss from commodity hedging to avoid
risk impact. During Q1/2013 the company foresaw that the soybean price might drop as the weather condition in Brazil
and Argentina supported the increasing of production of soybean in those two countries, which are the major exporter
of soybean products. The production was estimated to increase more than 20% from the production of the previous
year. The soybean products from the two countries were exported to the destination countries since February and rose
to the highest during the second quarter. As a result, the company decided to hedge against the soybean price by
forward selling the soybean for Q2/2013 to prevent the loss from risk of soybean stock in case of the drop in soybean
price. However, the price did not decrease as expected. On the contrary, it continued to rise from April up to highest
level in July. Even though the soybean production increased as expected, there was a delay from logistic system since
Brazil’s facilities did not support the phenomenon increase in agricultural products. Because of the above reasons, the
company faced a loss from the commodity hedging to avoid risk impact in the amount of 311 million Baht.
1.7 Loss on reduction of to inventory net realizable value
In 2013 there was a loss on reversal from reduction of inventory to net realizable value in 2012 in the amount of
188 million Baht, the reversal was realized in the income statement of 2013.
1.8 Financial Cost

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Annual Report 2013

The financial cost of the company and its subsidiary include bank fee and interest payable, which are the normal
expenses from the operation of the company and its subsidiary. The financial cost decreased as a result of the decrease 103
in the interest payable that the company paid to trust receipts payable sooner from an effective cash flow management.
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2.

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค.2556

31 ธ.ค.2555
(ปรับปรุงใหม่)

เพิ่ม(ลด)

จ�ำนวน

8,116
2,795
10,911

9,033
3,054
12,087

(917)
(259)
(1,176)

(10.15)
(8.48)
(9.73)

3,894
143
4,037

4,991
115
5,106

(1,097)
28
(1,069)

(21.98)
24.35
(20.94)

6,724
150
6,874
10,911

6,819
162
6,981
12,087

(95)
(12)
(107)
(1,176)

(1.39)
(7.41)
(1.53)
(9.73)

ร้อยละ

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์มูลค่ารวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 10,911 ล้านบาทลดลงจ�ำนวน
1,176 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.73 จากปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจาก
• สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 917 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.15 สาเหตุจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงจ�ำนวน
1,166 ล้านบาท ประกอบด้วยวัตถุดิบที่ลดลง 604 ล้านบาท และวัตถุดิบระหว่างทางที่ลดลง 757 ล้านบาท
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 259 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.48 เนื่องจาก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ลดลง
จ�ำนวน 192 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.98 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าเสื่อมราคาในปี 2556 จ�ำนวน 317
ล้านบาท และมีการซือ้ สินทรัพย์เครือ่ งจักรและอุปกรณ์เข้ามาเพือ่ ใช้งานแทนทีส่ นิ ทรัพย์เดิมจ�ำนวน 125 ล้านบาท ใน
ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 54 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่นลดลง 34 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยค่าเงินประกัน เงิน
มัดจ�ำต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ๆ ที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตเกินกว่า 1 ปี ซึ่งสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนดังกล่าวลดลงจากปีกอ่ นเนือ่ งมาจากได้มกี ารจัดประเภทค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้าทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จะใช้ประโยชน์ใน 1 ปีโดยจัดประเภทจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2.

Financial Status Analysis
Dec 31, 2013 Dec 31, 2012

Unit : million Baht

(restated)

Increase (Decrease)
Total

%

Assets
Current Assets

8,116

9,033

(917)

(10.15)

Non-Current Assets

2,795

3,054

(259)

(8.48)

10,911

12,087

(1,176)

(9.73)

3,894

4,991

(1,097)

(21.98)

143

115

28

24.35

4,037

5,106

(1,069)

(20.94)

6,724

6,819

(95)

(1.39)

150

162

(12)

(7.41)

6,874

6,981

(107)

(1.53)

10,911

12,087

(1,176)

(9.73)

Total Assets
Liabilities
Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Total Liabilities
Shareholders’ Equity
Non-Controlling Interest
Total Shareholders’ Equity
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

Assets
As of December 31, 2013 the company and its subsidiary has a total asset in the amount of 10,911 million Baht,
a decrease of 1,176 million Baht or 9.73% from the previous year. This is due to:
• Current assets dropped by 917 million Baht or 10.15% from the decrease of the inventories by 1,166
million Baht, which consist of the decrease in raw materials by 604 million Baht and in-transit raw materials
by 757 million Baht.
• Non-current assets decreased by 259 million Baht or 8.48% from the drop in property, plant and equipment
by 192 million Baht or 6.98%. This is because the company and its subsidiary have the depreciation expenses in
2013 in the amount of 317 million Baht. There were also purchases of machinery and equipment to replace the
old assets in the amount of 125 million Baht. At the same time, in 2013, the company and its subsidiary’s
deferred tax asset decreased by 54 million Baht while the non-current assets decreased by 34 million Baht.
The company and its subsidiary’s non-current assets included the deposit and insurance fee as well as other
advance expenses that are expected to yield profits in over a year. The said non-current assets decreased
because of the company and its subsidiaies advance expenses that will be used in one year is moved from
the non-current asset category to the current asset category.
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หนี้สิน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ห นี้ สิ น รวมทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน 4,037 ล้ า นบาทลดลงจ� ำ นวน
1,069 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.94 จากปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจาก
• หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นลดลงจ� ำ นวน 1,097 ล้ า นบาทหรื อ ร้ อ ยละ 21.98 เนื่ อ งจากเจ้ า หนี้ ท รั ส ต์ รี ซี ท ที่ ล ดลง
จ�ำนวน 1,080 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 127 ล้านบาท
• หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 28 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.35 ผลจากเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 23 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากสิ้นปี 2555 จ�ำนวน 107 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.53 ถึงแม้ว่า
ก�ำไรสะสมจะเพิ่มขึ้น 959 ล้านบาทจากผลประกอบการปี 2556 แต่เนื่องจากในปี 2556 มีการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการ
ด�ำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2555 และผลการด�ำเนินงานของครึ่งปีแรกของปี 2556 จ�ำนวนรวม 1,051 ล้านบาท ประกอบกับ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 4 ล้านบาท ขณะที่ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
12 ล้านบาท จึงท�ำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากสิ้นปี 2555 จ�ำนวน 107 ล้านบาท
สภาพคล่อง
สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
2556
หน่วย : ล้านบาท

2555
(ปรับปรุงใหม่)

เพิ่ม(ลด)
จ�ำนวน

ร้อยละ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

2,260

(500)

2,760

552.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(120)

(322)

202

62.73

(2,143)

768

(2,911)

(379.04)

(3)

(54)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

115

169

(54)

(31.95)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

112

115

(3)

(2.61)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปีเท่ากับ 112 ล้านบาทลดลง 3 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.61จากปี 2555
• กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวนเงิน 2,260 ล้านบาทจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงจ�ำนวน
1,354 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 136 ล้านบาท
• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2556 เท่ากับ 120 ล้านบาท จากรายจ่ายลงทุนในส่วนของการซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�ำนวน 155 ล้านบาท
• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 2,143 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 1,096 ล้านบาท
และจ่ายช�ำระหนี้เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท จ�ำนวน 1,081 ล้านบาท

Liabilities
As of December 31, 2013 the company and its subsidiary has a total liability in the amount of 4,037 million Baht,
a decrease of 1,069 million Baht or 20.94% from the previous year. The main causes are:
• The decrease in current liabilities in the amount of 1,097 million Baht or 21.98% because the trustee receipts
payable decreased in the amount of 1,080 million Baht and the deferred tax income decreased by 127 million
Baht.
• Non-current liabilities increased by 28 million Baht or 24.35% as a result of the long-term loan of the subsidiary
that increased in the amount of 23 million Baht.
Shareholders’ Equity
As of December 31, 2013 the shareholders’ equity decrease from the year end 2012 amounted to 107 million
Baht or a decrease by 1.53%. Even though the accrued profit will increase by 959 million Baht from the operation result
in 2013, But in 2013 the company paid dividend for the operation result of the second half year of 2012 and the first
half year of 2013 in the amount of 1,051 million Baht. In addition, the shareholders’ equity decreased by 4 million Baht
while the non-controlling interest of the subsidiary decreased by 12 million Baht, causing the shareholders’ equity from
the year end 2012 to be in the amount of 107 million Baht.
Liquidity
The liquidity of the company and its subsidiary for the years ended December 31, 2013 and 2012 is as follows:
2013
Unit : million Baht

2012
(restated)

Increase (Decrease)
Total
%

Cash flow from operating activities

2,260

(500)

2,760

552.00

Cash flow from investing activities

(120)

(322)

202

62.73

Cash flow from financing activities

(2,143)

768

(2,911)

(379.04)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalent

(3)

(54)

Cash and cash equivalents at the beginning of year

115

169

(54)

(31.95)

Cash or cash equivalents at the end of year

112

115

(3)

(2.61)
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In 2013 the company and its subsidiary’s cash and cash equivalents at the end of year amount to 112 million
baht, a decrease of 3 million Baht or 2.61% from the previous year.
• Net cash flow from operating activities amounts to 2,260 million Baht from the decrease of inventories by
1,354 million Baht and the increase of trade payables and other account payables in the amount of 136
million Baht.
• Net cash flow from investing activities in 2013 amounts to 120 million Baht; most of which is used to purchase
107
of property land and equipment and intangible assets in the amount of 155 million Baht.
• Net cash flow from financing activities in the amount of 2,143 million Baht, which consist of the dividend
payment in the amount of 1,096 million Baht and the payment to trust receipts payables in the amount of
1,081 million Baht.
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราจ่ายเงินปันผล (%)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2554
(ปรับปรุงใหม่)

2.08
0.48
0.51
15.32
23.50
15.25
23.61
15.06
23.91
23.21

1.81
0.35
(0.11)
17.74
20.29
17.60
20.45
17.80
20.23
20.52

1.70
0.38
0.10
16.57
21.73
23.23
15.50
18.09
19.90
17.33

7.21%
3.71%
13.84%

10.74%
6.58%
28.27%

6.51%
3.07%
12.05%

8.34%
48.02%
2.25

16.14%
77.87%
2.45

7.00%
36.64%
2.28

0.59
126.87
1.46
84.31%

0.73
137.20
0.81
80.48%

0.78
33.97
1.47
96.59%

Important Financial Ratio

Liquidity Ratio
Current ratio (time)
Quick Ratio (time)
Cash Flow Liquidity Ratio (time)
Account Receivables Turnover (time)
Collection Period (day)
Inventory Turnover (time)
Average Days Sales Ratio
Account Payables Turnover (time)
Payment Period (day)
Cash Cycle (day)
Profitability Ratio
Gross Profit Margin (%)
Net Profit Margin (%)
Return on Equity (%)
Efficiency Ratio
Return on Assets (%)
Return on Fixed Assets (%)
Assets Turnover (time)
Financial Policy Ratio
Debt to Equity Ratio (time)
Interest Coverage Ratio (time)
Commitment Coverage Ratio (time)
Dividend Payout (%)

2012
(restated)

2011
(restated)

2.08
0.48
0.51
15.32
23.50
15.25
23.61
15.06
23.91
23.21

1.81
0.35
( 0.11 )
17.74
20.29
17.60
20.45
17.80
20.23
20.52

1.70
0.38
0.10
16.57
21.73
23.23
15.50
18.09
19.90
17.33

7.21%
3.71%
13.84%

10.74%
6.58%
28.27%

6.51%
3.07%
12.05%

8.34%
48.02%
2.25

16.14%
77.87%
2.45

7.00%
36.64%
2.28

0.59
126.87
1.46
84.31%

0.73
137.20
0.81
80.48%

0.78
33.97
1.47
96.59%
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อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 2.08 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ 1.81 เท่า โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็วและสภาพคล่องกระแสเงินสดอยู่ที่ 0.48 เท่าและ 0.51 เท่าตามล�ำดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยปี 2556 มี Cash Cycle
อยู่ที่ 23.21 วันเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 20.52 วัน เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บหนี้ลูกค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็ก
น้อยจาก 20.29 วันในปี 2555 มาอยู่ที่ 23.50 วันในปี 2556
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
ในปี 2556 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร คือ อัตราก�ำไรขั้นต้น อัตราก�ำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 7.21%, 3.71% และ 13.84% ตามล�ำดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 สาเหตุเนื่องจากก�ำไรขั้นต้นที่ลดลงจาก
การที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายสินค้าตามต้นทุนที่แท้จริงได้ ประกอบกับเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจาก
การท�ำสัญญาซื้อขายถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ท�ำให้ก�ำไรสุทธิลดลง
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ในปี 2556 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร และอัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์
อยู่ที่ 8.34%, 48.02% และ 2.25 เท่าตามล�ำดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 สาเหตุหลักเนื่องจากก�ำไรสุทธิที่ลดลง
นโยบายทางการเงิน
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของหนี้สิน 4,037 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 6,874 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.59 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2555 ที่ 0.73 เท่า โดยมีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 84.31%
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่อัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 80.48%

Liquidity Ratio
The liquidity ratio at the yearend 2013 equals 2.08 times, an increase from 2012 by 1.81 times. The quick liquidity
ratio and cash flow liquidity ratio are at 0.48 times and 0.51 times respectively, which are an increase from the previous
year. In 2013 the cash cycle is at 23.21 days, an increase from the cash cycle of 2012 at 20.52 days. The average
collection period in 2013 slightly increased from 20.92 days in 2012 to 23.50 days in 2013.
Profitability Ratio
The profitability ratio includes the gross profit margin, the net profit margin and return on equity. In 2013 the ratio for
each is at 7.21%, 3.71% and 13.84% respectively. This is a decrease from 2012 because the gross profit decrease as a
result of the company being unable to sell the products according to the actual cost, the loss on exchange and the loss on
commodity hedging to avoid risk impact – these factors caused the net profit to drop.
Efficiency Ratio
The return on assets, return on fixed assets and assets turnover in 2013 are at 8.34%, 48.02% and 2.25 times
respectively. This is a decrease from 2012 because of the drop in the net profit in 2013.
Financial Policy Ratio
For the yearend 2013 the company and its subsidiary has the total liabilities in the amount of 4,037 million Baht
and the total shareholders’ equity in the amount of 6,874 million Baht – this results in the debts to equity ratio of 0.59 times, a
decrease from 0.73 times from the yearend 2012. The dividend payout ratio is at 84.31% or an increase from 80.48%
of 2012.
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รายการธุ ร กิ จ กั บ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
RELATED PARTY TRANSACTIONS
นโยบายการท�ำรายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุ คคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยธุรกรรม
ดังกล่าว มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อ
รองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นและความสมเหตุผลในการเข้าท�ำรายการนัน้ ๆ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำรายการต่อไป โดยให้จัดท�ำรายงานสรุปการท�ำ
ธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกสิ้นปี
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษทั จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระ หรือผู้
สอบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิด
เผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ�ำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีของบริษัท
(แบบ 56-1) การท�ำรายการในปีนี้ไม่มีความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่างจากมติกรรมการ
ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็น
ไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกติธรุ กิจ โดยกรรมการอิสระไม่มคี วามเห็นเป็นอย่างอืน่ ทีแ่ ตกต่างออกไป และเปิดเผยไว้ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว

ความสัมพันธ์กับบริษัทที่ท�ำธุรกรรมร่วม
บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
•

บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 43% และมีกรรมการ
ร่วมกับบริษัทจ�ำนวน 4 คน คือ นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ นายจารุพจน์ ณีศะนันท์ นายสมศักดิ์ ศิวะนาวินทร์
และนายวัชร วิทยฐานกรณ์

บริษัท ไทยฮา จ�ำกัด (มหาชน)
•

ผูบ้ ริหารของบริษทั และผูท้ เี่ กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าวมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน บริษทั ไทยฮา จ�ำกัด (มหาชน) ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมรวม 4.85% มีกรรมการร่วมกับบริษทั จ�ำนวน 2 คนคือ นางสาวปรินดา ตัง้ พิรฬุ ห์ธรรม และนายวิสทุ ธิ วิทยฐานกรณ์

บริษัท โกลเด้น เธร็ด จ�ำกัด
•

ผูบ้ ริหารของบริษทั และผูท้ เี่ กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าวมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน บริษทั โกลเด้น เธร็ด จ�ำกัด รวม 16.47%
และมีกรรมการร่วมกับบริษัทจ�ำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์

บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด
•

บริษัทถือหุ้นใน บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 14% และมีกรรมการร่วมกับบริษัท
จ�ำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์

บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จ�ำกัด
•

ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จ�ำกัด รวม 15%
และมีกรรมการร่วมกับบริษัทจ�ำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์

Connected Transaction Policy between the Company, its subsidiaries and Related Parties
The management can approve related transactions between companies, its subsidiaries, and related parties as
long as such transactions contain trade terms in the nature that a reasonable man should do with any contract partner
in the same situation, without asserting influence from one’s position as a director, executive, or related person. The
Audit Committee will advise on the necessity and validity of such transactions to the Board of Directors and/or the
Company’s shareholders meeting (as the case may be) so they can consider approving the transactions. The report on
related transactions between the Company and related parties will be made and submitted to the Board of Directors’
meeting at the end of every year.
In the case that the Audit Committee is not qualified to advise on the related transactions, the independent experts
or the Company’s auditors will advise on those transactions for the decision-making of the Board of Directors or the
shareholders, as the case may be. Anyhow, the conflict of interest person will not partake in the approval process.
The Company will disclose its related transactions in the footnotes to the financial statement, annual report, and the
Company’s annual information disclosure form (form 56-1). For this year, the opinions of Independent Directors on the
Company’s related transactions were not different from the Directors’ resolution.
During the past year, the Company and subsidiaries have significant transactions with related parties. Such transactions
were made according to trade terms agreed between the Company and those related parties, as would be in usual
business. The Independent Directors do not have different opinions and the transactions are already disclosed in the
2013 financial statement.

Relationship between the company and related parties
Prodigy Public Co.,Ltd.
•

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

Thai Ha Public Co.,Ltd.
•

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

Golden Thread Co.,Ltd.
•

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

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

New Wave Asia Co.,Ltd.
•

The Company’s management and parties related to them hold shares in New Wave Asia Co.,Ltd. in the ratio
of 15%; the Company also has 1 common director: Miss Aranya Vitayatanagorn.
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
THE AUDIT COMMITTEE’S REPORT
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึง่ เป็นกรรมการอิสระและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อก�ำหนดเรือ่ งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 4 ท่าน
โดยมี ดร.ศิริ การเจริญดี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์
และ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผจู้ ดั การแผนกตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษั ท และตามกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใน
รอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น จ�ำนวน 4 ครั้ง ซึ่งประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทุ ก ท่ า นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยทุ ก ครั้ ง นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
ตามความเหมาะสม
ผลการปฏิบตั งิ านและการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดงั นี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2556 ทีผ่ า่ นการสอบทาน
และตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอก รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญเพือ่ น�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีการสอบถามและรับฟังค�ำชีแ้ จงจากผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชี
ภายนอกในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ ซึง่ พบว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวมี
ความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ และได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี รวมทัง้ มีกระบวนการ
จัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา โดย
ไม่มีการปรับปรุงรายการที่เป็นสาระส�ำคัญจากผู้สอบบัญชีเมื่อมีการสอบทานหรือตรวจสอบแล้ว
2. พิจารณาสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับ
แผนกตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านได้ผลลัพธ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด
3. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั รวมถึงนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
4. พิจารณาสอบทานการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามข้อก�ำหนดหรือ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน

The Audit Committee of Thai Vegetable Oil Public Company Limited (TVO) consists of four
independent directors who are expert, and qualified under the regulations on independence,
issued by Securities and Exchange Commission of Thailand (SEC) and The Stock Exchange
of Thailand. It is chaired by Dr. Siri Ganjarerndee, with Mr. Sompol Kiatphaibool, Dr. Suvit
Maesincee, and Dr. Chaipat Sahasakul as members, and with the Manager of Internal Audit
as its secretary.
In 2013 the committee performed its duties independently under the Board-assigned
scope and its own charter, which aligns with the regulations of the Stock Exchange of
Thailand (SET) and principles of corporate governance. The committee met four times this
year, with perfect attendance, and they had timely consultative meetings with Internal Audit,
the auditor, and management.
Its performance is summarized below:
1. Reviewed for the Board’s approval 2013 quarterly and annual the review and
audited financial statements and disclosure of essential information to propose to Board of
Directors for approval, and having queries session with management and auditor regarding
all issues clearly and adequately to ensure that such statements were reasonably accurated
and prepared under generally accepted accounting standard. It was disclosed accurately,
completely, creditably, adequately and on time without essential adjustment by auditor
after it was reviewed and audited
2. The auditor and the management reviewed and assessed the efficiency and adequacy
of the company’s internal control system to give advice to improve its efficiency. It was found
that TVO commanded an internal control system suitable and it was improved efficiently for its
business, and no essential flaw that impacted to its performance was detected.
3. Reviewed conformance to Securities and securities Exchange Acts, SET’s
regulations, and laws relevant to TVO’s businesses as well as Corporate Governance policy
and Business ethic.
4. Reviewed related transactions or conflicts of interest transaction to ensure it
was suitable and reasonable conformance to SET’s regulations or notifications, as well as
complete and accurate disclosure of information.
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5. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และความคืบหน้าของการด�ำเนินงาน
เป็นรายไตรมาสตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการด�ำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายใน และบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ได้
อนุมัติการปรับแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2556 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
เสีย่ งและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน
ระยะยาวส�ำหรับปี 2557-2561 ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ตามความเสีย่ งทีม่ สี าระส�ำคัญของบริษทั และมุง่ เน้นให้
ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นจุดควบคุมทีส่ ำ� คัญเป็นหลัก และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของบริษทั ทัง้ นี้ ระบบการตรวจสอบภายในของบริษทั เป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
โดยบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้
6. พิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง าน ความเป็ น อิ ส ระ ชื่ อ เสี ย ง และความเหมาะสมของ
ค่าสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล แห่งบริษัทส�ำนักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2557 และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษทั มีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหาร
ของบริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั อย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยให้
ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหารจัดการความเสีย่ ง
อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างถูกต้อง
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.ศิริ การเจริญดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

5. Quarterly reviewed the internal audit report and its progress according to the
approved audit plan, including govern the internal audit work, to ensure that internal audit
works and consulting role is efficient and effective for highest beneficial of corporate and
its stakeholders. The audit committee also review and approve the audit plan of 2013 to
comply and suitable with risk factors and business environment, in addition to the long term
audit planning for 2014-2018. The plan was made in accordance with major risk factors and
emphasize to audit effectiveness of the operation significant core controlling and according
to corporate goals. The internal audit system is working independently, adequately and
effectively, and it achieved the target that had planned.
6. After reviewed the independency, reputation and suitable of their remuneration
and performance, the audit committee acknowledged to the Board of Directors to propose
2014 AGM for approval an appointment of Ms. Siraporn Ouaanunkul, or Mr. Supachai
Phanyawattano or Ms. Waraporn Prapasirikul of EY Office Limited to be auditor of Company
for 2014 and theirs remuneration.
The Audit Committee carefully performs its duty and responsibility according to its
charter, approved by Board of Directors with their expertise independently for beneficial of
stakeholders equitably.
Briefly, the audit committee confident that the financial statements is accurately,
creditably and completely prepared and conform to accounting standard. The Board of
Directors and the management have committed to achieve corporate goal with consistent
to corporate governance, and to have adequate risk management system, internal control
system and suitable and efficient internal audit as well as consecutively comply to all rules
and regulations and the relevant laws.

On Behalf of Audit Committee
(Dr. Siri Ganjarerndee)
Chairman of the Audit Committee
February 27,2014

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Annual Report 2013

117

รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

118

รายงานจากฝ่ ายจั ด การ
The Management’s Report
ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจ�ำ
ปี งบการเงินดังกล่าวได้ท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดและจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
การรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่าย
จัดการของบริษัทท�ำขึ้น รายชื่อการท�ำงานของคณะกรรมการชุดนี้ปรากฏในรายงานซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ�ำปีแล้ว
จากระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและด้วยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกระบบ
ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่า สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ให้ความเชื่อ
มั่นอย่างมีเหตุผลถึงความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์)
ประธานกรรมการบริหาร

The management is responsible for the financial statements and financial reporting
contained in this annual report. The financial statements were prepared in accordance with
generally accepted accounting principles and include careful judgments and best estimates
of management. Management is also responsible for establishing and maintaining effective
internal control for financial reporting and safeguarding of assets.
The Board pursues its responsibility for quality of the company’s financial and the
adequacy of the internal control environments primarily through its Audit Committee, which
is composed, of non-executive directors. The working of the committee is outlined in its
report herewith included in this annual report.
With the effective system of internal control and with cooperation from all concerned
management believes its internal control environments and work systems provide reasonable
assurance as to the integrity and reliability of financial reporting and safeguarding of assets
as of December 31, 2013.

Mr.Visuth Vitayathanagorn
Chairman of the Executive Board
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รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
เสนอต่ อ ผู ้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท น�้ ำ มั น พื ช ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�ำไรขาดทุนรวม งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสด
รวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ บ ริ ห ารต่ อ งบการเงิ น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ส อบบั ญ ชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธี
การตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็ น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้ อ มู ล และเหตุ ก ารณ์ ท่ี เ น้ น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการน�ำมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และน�ำเสนองบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้น�ำ
มาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
(เดิมชื่อบริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด)
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2557

To the Shareholders of Thai Vegetable Oil Public Company Limited

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

Management’s Responsibility for the Financial Statements

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

Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in
accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements.
The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of
the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control
relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal
control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

Opinion

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

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

EY Office Limited
(Formerly known as Ernst & Young Office Limited)
Bangkok: 27 February 2014
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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Siraporn Ouaanunkun
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3844

รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

งบแสดงฐานะการเงิ น
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

122

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

8
7, 9
10

11
12
13
14
4.1, 22

112,451,162
1,773,871,107
6,109,181,121
71,146,098
49,802,844
8,116,452,332

101,664,393
1,522,980,972
7,237,103,113
18,677,448
8,880,425,926

124,293,551
1,436,388,773
5,693,665,511
9,565,642
7,263,913,477

21,500,000
21,500,000
70,824,804
75,681,458
67,094,813
70,824,804
75,681,458
2,562,768,600 2,755,004,722 2,730,401,546 2,199,186,766 2,357,733,267
31,201,539
5,039,465
5,823,107
30,893,793
5,031,260
3,814,220
57,549,240
25,985,138
2,274,073
56,082,414
126,403,390
160,659,821
84,663,587
126,258,185
160,638,016
2,795,012,553 3,053,934,706 2,913,968,191 2,450,937,621 2,676,666,415
10,911,464,885 12,087,409,123 10,322,687,266 10,434,121,517 11,557,092,341

21,500,000
67,094,813
2,427,777,643
5,804,253
24,558,449
84,648,781
2,631,383,939
9,895,297,416

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

115,178,205
1,622,221,795
7,275,572,558
20,501,859
9,033,474,417

169,082,610
1,510,311,415
5,718,971,654
10,353,396
7,408,719,075

85,643,416
1,700,833,653
6,076,530,066
71,146,098
49,030,663
7,983,183,896

Statement of financial position
Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
As at 31 December 2013

Note
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Inventories
Derivative assets
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investments in subsidiary
Other long-term investments
Property, plant and equipment
Intangible assets
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

Consolidated financial statements
As at
As at
As at
31 December 31 December
1 January
2013
2012
2012
(Restated)

(Unit: Baht)
Separate financial statements
As at
As at
As at
31 December 31 December
1 January
2013
2012
2012
(Restated)

8
7, 9
10

112,451,162
1,773,871,107
6,109,181,121
71,146,098
49,802,844
8,116,452,332

115,178,205
1,622,221,795
7,275,572,558
20,501,859
9,033,474,417

169,082,610
1,510,311,415
5,718,971,654
10,353,396
7,408,719,075

85,643,416
1,700,833,653
6,076,530,066
71,146,098
49,030,663
7,983,183,896

101,664,393
1,522,980,972
7,237,103,113
18,677,448
8,880,425,926

124,293,551
1,436,388,773
5,693,665,511
9,565,642
7,263,913,477

11
12
13
14
4.1, 22

70,824,804
2,562,768,600
31,201,539
3,814,220
126,403,390
2,795,012,553
10,911,464,885

75,681,458
2,755,004,722
5,039,465
57,549,240
160,659,821
3,053,934,706
12,087,409,123

67,094,813
2,730,401,546
5,823,107
25,985,138
84,663,587
2,913,968,191
10,322,687,266

21,500,000
70,824,804
2,199,186,766
30,893,793
2,274,073
126,258,185
2,450,937,621
10,434,121,517

21,500,000
75,681,458
2,357,733,267
5,031,260
56,082,414
160,638,016
2,676,666,415
11,557,092,341

21,500,000
67,094,813
2,427,777,643
5,804,253
24,558,449
84,648,781
2,631,383,939
9,895,297,416

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่ อ )
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

124

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
15
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
15
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
7, 16
เงินกู้ยืมระยะยาว- สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
17
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว- สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
17
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
18
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2555: หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
19
ทุนที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
20
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

25,000,000
3,135,091,489
528,850,484

4,215,589,121
394,835,679

1,664,808,370
1,065,764,075
1,407,336,619

3,135,091,489
458,962,888

4,168,239,168
314,712,455

1,664,808,370
1,065,764,075
1,349,581,764

57,278,216
58,218,520
89,553,744
3,893,992,453

72,393,625
185,117,763
26,657,829
96,040,420
4,990,634,437

53,040,000
14,980,916
59,563,973
96,920,680
4,362,414,633

51,327,317
86,791,666
3,732,173,360

169,584,442
26,657,829
94,239,059
4,773,432,953

2,950,595
59,563,973
93,936,005
4,236,604,782

65,920,408
77,807,258
143,727,666
4,037,720,119

42,800,000
72,059,348
114,859,348
5,105,493,785

80,843,625
65,349,819
146,193,444
4,508,608,077

70,106,527
70,106,527
3,802,279,887

65,072,688
65,072,688
4,838,505,641

59,156,064
59,156,064
4,295,760,846

808,610,985

809,411,243

809,411,243

808,610,985

809,411,243

809,411,243

808,610,985

808,610,985

776,786,671

808,610,985

808,610,985

776,786,671

2,475,091,096
-

2,475,091,096
-

2,223,722,880
76,115,648

2,475,091,096
-

2,475,091,096
-

2,223,722,880
76,115,648

90,941,124
3,338,444,896
10,518,370
6,723,606,471

85,941,124
3,435,516,247
14,403,693
6,819,563,145

85,941,124
2,509,434,196
7,534,377
5,679,534,896

80,941,124
3,256,680,055
10,518,370
6,631,841,630

80,941,124
3,339,539,802
14,403,693
6,718,586,700

80,941,124
2,434,435,870
7,534,377
5,599,536,570

150,138,295
162,352,193
134,544,293
6,873,744,766 6,981,915,338 5,814,079,189 6,631,841,630 6,718,586,700
10,911,464,885 12,087,409,123 10,322,687,266 10,434,121,517 11,557,092,341

5,599,536,570
9,895,297,416

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Statement of financial position (continued)
Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
As at 31 December 2013

Note

Total liabilities and shareholders’ equity

(Unit: Baht)
Separate financial statements
As at
As at
As at
31 December 31 December 1 January
2013
2012
2012
(Restated)

15
15
7, 16
17

25,000,000
- 1,664,808,370
- 1,664,808,370
3,135,091,489 4,215,589,121 1,065,764,075 3,135,091,489 4,168,239,168 1,065,764,075
528,850,484 394,835,679 1,407,336,619 458,962,888 314,712,455 1,349,581,764
57,278,216
72,393,625
53,040,000
58,218,520 185,117,763
14,980,916
51,327,317 169,584,442
2,950,595
26,657,829
59,563,973
26,657,829
59,563,973
89,553,744
96,040,420
96,920,680
86,791,666
94,239,059
93,936,005
3,893,992,453 4,990,634,437 4,362,414,633 3,732,173,360 4,773,432,953 4,236,604,782

17
18

65,920,408
42,800,000
80,843,625
77,807,258
72,059,348
65,349,819
70,106,527
65,072,688
59,156,064
143,727,666 114,859,348 146,193,444
70,106,527
65,072,688
59,156,064
4,037,720,119 5,105,493,785 4,508,608,077 3,802,279,887 4,838,505,641 4,295,760,846

19

808,610,985

809,411,243

809,411,243

808,610,985

809,411,243

809,411,243

808,610,985 808,610,985 776,786,671 808,610,985 808,610,985 776,786,671
2,475,091,096 2,475,091,096 2,223,722,880 2,475,091,096 2,475,091,096 2,223,722,880
76,115,648
76,115,648
20

90,941,124
85,941,124
85,941,124
80,941,124
80,941,124
80,941,124
3,338,444,896 3,435,516,247 2,509,434,196 3,256,680,055 3,339,539,802 2,434,435,870
10,518,370
14,403,693
7,534,377
10,518,370
14,403,693
7,534,377
6,723,606,471 6,819,563,145 5,679,534,896 6,631,841,630 6,718,586,700 5,599,536,570
150,138,295 162,352,193 134,544,293
6,873,744,766 6,981,915,338 5,814,079,189 6,631,841,630 6,718,586,700 5,599,536,570
10,911,464,885 12,087,409,123 10,322,687,266 10,434,121,517 11,557,092,341 9,895,297,416

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Short-term loans from financial institutions
Trust receipts
Trade and other payables
Current portion of long-term loans
Income tax payable
Derivative liabilities
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term loans, net of current portion
Provision for long-term employee benefits
Total non-current liabilities
Total liabilities
Shareholders’ equity
Share capital
Registered
808,610,985 ordinary shares of Baht 1 each
(2012: 809,411,243 ordinary shares
of Baht 1 each)
Issued and fully paid up
   808,610,985 ordinary shares of Baht 1 each
Share premium
Cash receipts from shares subscription
Retained earnings
Appropriated-statutory reserve
Unappropriated
Other components of shareholders’ equity
Equity attributable to owners of the Company
Non-controlling interests of the subsidiary
Total shareholders’ equity

Consolidated financial statements
As at
As at
As at
31 December 31 December 1 January
2013
2012
2012
(Restated)

รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

งบก� ำไรขาดทุ น
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

126
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
23
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
10
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
4.1, 22
ก�ำไรส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

25,288,894,511
473,242,329
25,762,136,840

26,780,660,996
569,399,520
27,350,060,516

25,288,894,511
25,288,894,511

26,780,660,996
26,780,660,996

1,996,767
22,641,665
67,978,071
92,616,503
25,854,753,343

4,599,603
18,471,665
42,389,811
56,015,489
121,476,568
27,471,537,084

1,930,222
57,278,165
65,114,882
124,323,269
25,413,217,780

4,391,712
35,671,665
43,414,450
53,598,249
137,076,076
26,917,737,072

23,905,278,158
428,957,296
169,945,856
91,980,057
310,688,365

24,412,037,911
498,516,884
220,412,394
-

23,553,689,120
407,954,470
146,145,609
93,945,439
310,688,365

24,008,320,338
474,748,494
200,050,500
-

(187,507,494)
24,719,342,238
1,135,411,105
(15,445,689)
1,119,965,416
(127,139,717)
992,825,699

187,186,172
25,318,153,361
2,153,383,723
(22,057,443)
2,131,326,280
(272,145,844)
1,859,180,436

(187,186,172)
24,325,236,831
1,087,980,949
(7,174,445)
1,080,806,504
(112,471,970)
968,334,534

187,186,172
24,870,305,504
2,047,431,568
(14,618,410)
2,032,813,158
(245,218,741)
1,787,594,417

Income statement
Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013

(Unit: Baht)
Note
Revenues
Sales
23
Sales of packing material
Total sales
Other income
Interest income
Dividend income
Gains on exchange
Others
Total other income
Total revenues
Expenses
Cost of sales
Selling expenses
Administrative expenses
Loss on exchange
Other expenses
Loss on reduction of inventory to
net realisable value (reversal)
10
Total expenses
Profit before finance cost and income tax expenses
Finance cost
Profit before income tax expenses
Income tax expenses
4.1, 22
Profit for the year

Consolidated
financial statements
2013
2012
(restated)

Separate
financial statements
2013
2012
(restated)

25,288,894,511 26,780,660,996 25,288,894,511 26,780,660,996
473,242,329
569,399,520
25,762,136,840 27,350,060,516 25,288,894,511 26,780,660,996
1,996,767
4,599,603
1,930,222
4,391,712
22,641,665
18,471,665
57,278,165
35,671,665
42,389,811
43,414,450
67,978,071
56,015,489
65,114,882
53,598,249
92,616,503
121,476,568
124,323,269
137,076,076
25,854,753,343 27,471,537,084 25,413,217,780 26,917,737,072
23,905,278,158 24,412,037,911 23,553,689,120 24,008,320,338
428,957,296
498,516,884
407,954,470
474,748,494
169,945,856
220,412,394
146,145,609
200,050,500
91,980,057
93,945,439
310,688,365
310,688,365
(187,507,494)
187,186,172 (187,186,172)
187,186,172
24,719,342,238 25,318,153,361 24,325,236,831 24,870,305,504
1,135,411,105 2,153,383,723 1,087,980,949 2,047,431,568
(15,445,689)
(22,057,443)
(7,174,445)
(14,618,410)
1,119,965,416 2,131,326,280 1,080,806,504 2,032,813,158
(127,139,717) (272,145,844) (112,471,970) (245,218,741)
992,825,699 1,859,180,436
968,334,534 1,787,594,417

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

งบก� ำไรขาดทุ น (ต่ อ )
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

128
หมายเหตุ
การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
959,122,930 1,808,572,536
33,702,769
50,607,900
992,825,699 1,859,180,436

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
968,334,534 1,787,594,417

24
1.19

2.26

1.20

2.23

Income statement (continued)
Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013

(Unit: Baht)
Note
Profit attributable to:
Equity holders of the Company
Non-controlling interests of the subsidiary

Earnings per share
Basic earnings per share
Profit attributable to equity holders of the Company

Consolidated
financial statements
2013
2012
(restated)

Separate
financial statements
2013
2012
(restated)

959,122,930
33,702,769
992,825,699

1,808,572,536
50,607,900
1,859,180,436

968,334,534

1,787,594,417

1.19

2.26

1.20

2.23

24

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

งบก� ำไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

130

ก�ำไรส�ำหรับปี

งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
992,825,699 1,859,180,436

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
968,334,534 1,787,594,417

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

(4,856,654)
971,331
(3,885,323)

(4,856,654)
971,331
(3,885,323)

หมายเหตุ

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4.1, 22

8,586,645
(1,717,329)
6,869,316

8,586,645
(1,717,329)
6,869,316

988,940,376 1,866,049,752
-

964,449,211 1,794,463,733
-

955,237,607 1,815,441,852
33,702,769
50,607,900
988,940,376 1,866,049,752

964,449,211 1,794,463,733

Statement of comprehensive Income
Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013

(Unit: Baht)
Note

Consolidated
financial statements
2013
2012
(restated)

Separate
financial statements
2013
2012
(restated)

Profit for the year

992,825,699

1,859,180,436

968,334,534

1,787,594,417

Other comprehensive income:
Gain (loss) on change in value of
available-for-sale investments
Income tax effect
Other comprehensive income for the year

(4,856,654)
971,331
(3,885,323)

8,586,645
(1,717,329)
6,869,316

(4,856,654)
971,331
(3,885,323)

8,586,645
(1,717,329)
6,869,316

988,940,376
-

1,866,049,752
-

964,449,211
-

1,794,463,733
-

955,237,607
33,702,769
988,940,376

1,815,441,852
50,607,900
1,866,049,752

964,449,211

1,794,463,733

Total comprehensive income for the year
Total comprehensive income attributable to:
Equity holders of the Company
Non-controlling interests of the subsidiary

4.1, 22

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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รายงานประจ� ำ ปี 2556

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า รวมองค์ประกอบ
รวม
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน
เงินรับล่วงหน้า
ก�ำไรสะสม
เงินลงทุนใน
อื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
และช�ำระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ
ค่าหุ้น
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร หลักทรัพย์เผื่อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม
776,786,671 2,223,722,880
76,115,648
85,941,124 2,482,378,677
9,417,971
9,417,971 5,654,362,971
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
   การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4.1)
27,055,519
(1,883,594)
(1,883,594)
25,171,925
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง
776,786,671 2,223,722,880
76,115,648
85,941,124 2,509,434,196
7,534,377
7,534,377 5,679,534,896
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ
31,824,314 251,368,216 (76,115,648)
- 207,076,882
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
- (882,490,485)
- (882,490,485)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)
- 1,808,572,536
6,869,316
6,869,316 1,815,441,852
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
   ของบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง
808,610,985 2,475,091,096
85,941,124 3,435,516,247
14,403,693
14,403,693 6,819,563,145
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
   การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
โอนก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
   ของบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม
ของบริษัทย่อย
133,731,080

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
5,788,094,051

813,213
134,544,293
50,607,900

25,985,138
5,814,079,189
207,076,882
(882,490,485)
1,866,049,752

(22,800,000)
162,352,193

(22,800,000)
6,981,915,338
6,924,366,098

808,610,985

2,475,091,096

-

85,941,124

3,375,202,175

18,004,616

18,004,616

808,610,985
-

2,475,091,096
-

-

60,314,072
85,941,124 3,435,516,247
- (1,051,194,281)
5,000,000
(5,000,000)
- 959,122,930

(3,600,923)
14,403,693
(3,885,323)

(3,600,923)
56,713,149
14,403,693 6,819,563,145
- (1,051,194,281)
(3,885,323) 955,237,607

836,091
57,549,240
162,352,193 6,981,915,338
- (1,051,194,281)
33,702,769 988,940,376

808,610,985

2,475,091,096

-

90,941,124

10,518,370

10,518,370

(45,916,667)
150,138,295

3,338,444,896

6,762,849,996

(หน่วย: บาท)

6,723,606,471

161,516,102

(45,916,667)
6,873,744,766

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

งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ้ น

Statement of changes in shareholders’ equity
Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013
(Unit: Baht)

Consolidated financial statements

Equity attributable to owners of the Company

Issued and
fully paid-up
share capital

Balance as at 31 December 2011 - as previously reported
Cumulative effect of change in accounting policy for income tax (Note 4.1)
Balance as at 31 December 2011 - as restated
Additional ordinary shares issued for exercised warrant
Dividend paid (Note 27)
Total comprehensive income for the year - as restated
Non-controlling interests - equity attributable
to non-controlling interests of the subsidiary
Balance as at 31 December 2012 - as restated

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Balance as at 31 December 2012 - as previously reported
Cumulative effect of change in accounting policy
for income tax (Note 4.1)
Balance as at 31 December 2012 - as restated
Dividend paid (Note 27)
Unappropiated retained earinings transferred to statutory reserve
Total comprehensive income for the year
Non-controlling interests - equity attributable
to non-controlling interests of the subsidiary
Balance as at 31 December 2013

Share
premium

Cash receipts
from shares
subscription

Total equity Equity attributable
attributable to to non-controlling
Total
owners of
interests of
shareholders’
the Company the subsidiary
equity

776,786,671
776,786,671
31,824,314
-

2,223,722,880
2,223,722,880
251,368,216
-

76,115,648
76,115,648
(76,115,648)
-

85,941,124
85,941,124
-

2,482,378,677
27,055,519
2,509,434,196
(882,490,485)
1,808,572,536

9,417,971
(1,883,594)
7,534,377
6,869,316

9,417,971
(1,883,594)
7,534,377
6,869,316

5,654,362,971
25,171,925
5,679,534,896
207,076,882
(882,490,485)
1,815,441,852

133,731,080
813,213
134,544,293
50,607,900

5,788,094,051
25,985,138
5,814,079,189
207,076,882
(882,490,485)
1,866,049,752

808,610,985

2,475,091,096

-

85,941,124

3,435,516,247

14,403,693

14,403,693

6,819,563,145

(22,800,000)
162,352,193

808,610,985

2,475,091,096

-

85,941,124

3,375,202,175

18,004,616

18,004,616

6,762,849,996

161,516,102

(22,800,000)
6,981,915,338
6,924,366,098

808,610,985
-

2,475,091,096
-

-

60,314,072
85,941,124 3,435,516,247
- (1,051,194,281)
5,000,000
(5,000,000)
959,122,930

(3,600,923)
14,403,693
(3,885,323)

(3,600,923)
56,713,149
14,403,693 6,819,563,145
- (1,051,194,281)
(3,885,323)
955,237,607

836,091
57,549,240
162,352,193 6,981,915,338
- (1,051,194,281)
33,702,769
988,940,376

808,610,985

2,475,091,096

-

90,941,124

10,518,370

10,518,370

(45,916,667)
150,138,295

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Other components of equity
Other comprehensive income
Surplus
on changes
Total other
in value of
components of
Retained earnings
available-for-sale shareholders’
Appropriated Unappropriated
investments
equity

3,338,444,896

6,723,606,471

(45,916,667)
6,873,744,766

134

รายงานประจ� ำ ปี 2556

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
   การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
   การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน
และช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญ เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
776,786,671
2,223,722,880
76,115,648

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจาก
การวัด
รวมองค์ประกอบ
ก�ำไรสะสม
มูลค่าเงินลงทุนใน
อื่นของ
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร หลักทรัพย์เผื่อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น
80,941,124
2,407,993,827
9,417,971
9,417,971

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
5,574,978,121

776,786,671
31,824,314
808,610,985

2,223,722,880
251,368,216
2,475,091,096

76,115,648
(76,115,648)
-

80,941,124
80,941,124

26,442,043
2,434,435,870
(882,490,485)
1,787,594,417
3,339,539,802

(1,883,594)
7,534,377
6,869,316
14,403,693

(1,883,594)
7,534,377
6,869,316
14,403,693

808,610,985

2,475,091,096

-

80,941,124

3,279,856,465

18,004,616

18,004,616

24,558,449
5,599,536,570
207,076,882
(882,490,485)
1,794,463,733
6,718,586,700
6,662,504,286

808,610,985
808,610,985

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

-

80,941,124
80,941,124

59,683,337
3,339,539,802
(1,051,194,281)
968,334,534
3,256,680,055

(3,600,923)
14,403,693
(3,885,323)
10,518,370

(3,600,923)
14,403,693
(3,885,323)
10,518,370

56,082,414
6,718,586,700
(1,051,194,281)
964,449,211
6,631,841,630

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

งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ้ น (ต่ อ )

Statement of changes in shareholders’ equity (continued)
Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013
(Unit: Baht)

Separate financial statements

Balance as at 31 December 2011 - as previously reported
Cumulative effect of change in accounting policy
   for income tax (Note 4.1)
Balance as at 31 December 2011 - as restated
Additional ordinary shares issued for
exercised warrant
Dividend paid (Note 27)
Total comprehensive income for the year - as restated
Balance as at 31 December 2012 - as restated

Issued and
fully paid-up
share capital
776,786,671

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Balance as at 31 December 2012 - as previously reported
Cumulative effect of change in accounting policy
   for income tax (Note 4.1)
Balance as at 31 December 2012 - as restated
Dividend paid (Note 27)
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2013

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Share
Cash receipts from
premium
shares subscription
2,223,722,880
76,115,648

Other components of equity
Other comprehensive income
Surplus
on changes
Total other
in value of
components of
Retained earnings
available-for-sale
shareholders’
Appropriated
Unappropriated
investments
equity
80,941,124
2,407,993,827
9,417,971
9,417,971

Total
shareholders’
equity
5,574,978,121

776,786,671

2,223,722,880

76,115,648

80,941,124

26,442,043
2,434,435,870

(1,883,594)
7,534,377

(1,883,594)
7,534,377

24,558,449
5,599,536,570

31,824,314
808,610,985

251,368,216
2,475,091,096

(76,115,648)
-

80,941,124

(882,490,485)
1,787,594,417
3,339,539,802

6,869,316
14,403,693

6,869,316
14,403,693

808,610,985

2,475,091,096

-

80,941,124

3,279,856,465

18,004,616

18,004,616

207,076,882
(882,490,485)
1,794,463,733
6,718,586,700
6,662,504,286

808,610,985
808,610,985

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

-

80,941,124
80,941,124

59,683,337
3,339,539,802
(1,051,194,281)
968,334,534
3,256,680,055

(3,600,923)
14,403,693
(3,885,323)
10,518,370

(3,600,923)
14,403,693
(3,885,323)
10,518,370

56,082,414
6,718,586,700
(1,051,194,281)
964,449,211
6,631,841,630

รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

งบกระแสเงิ น สด
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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งบการเงินรวม
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินปันผลรับ
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ก�ำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุน (ก�ำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

1,119,965,416

2,131,326,280

1,080,806,504

2,032,813,158

(22,641,665)
(1,909,552)
(10,132,306)
326,469,152
(187,507,494)
(347,467)
(27,926,222)

(18,471,665)
(7,643,628)
(6,110,914)
331,271,811
187,186,172
(579,584)
30,063,412

(57,278,165)
(1,414,227)
(10,132,306)
271,351,203
(187,186,172)
(27,910,938)

(35,671,665)
(7,366,336)
(6,110,914)
282,245,405
187,186,172
28,899,626

(97,803,927)
8,050,135
11,223,488

15,622,574
7,953,529
17,708,832

(97,803,927)
7,206,064
3,193,315

15,622,574
7,160,624
10,518,729

1,117,439,558

2,688,326,819

980,831,351

2,515,297,373

(123,723,090)
1,353,898,931
4,438,053
(4,850,057)

(141,973,792)
(1,743,787,076)
(10,037,549)
(75,996,234)

(149,941,743)
1,347,759,219
3,385,823
(4,726,656)

(115,491,825)
(1,730,623,774)
(9,000,892)
(75,989,235)

135,748,036
(6,486,676)
(2,302,225)
2,474,162,530
(11,281,766)
(202,234,626)
2,260,646,138

(1,012,500,863)
(49,408,978)
(1,244,000)
(346,621,673)
(18,121,352)
(135,290,428)
(500,033,453)

146,007,086
(7,447,393)
(2,172,225)
2,313,695,462
(3,275,014)
(178,851,441)
2,131,569,007

(1,034,688,657)
(48,225,663)
(1,244,000)
(499,966,673)
(11,111,825)
(111,826,188)
(622,904,686)

Cash flow statement
Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013

(Unit: Baht)

Cash flows from operating activities
Profit before tax
Adjustments to reconcile profit before tax to net cash
provided by (paid from) operating activities:
Dividend received
Gain on sales of machinery and equipment
Gain on investment in a mutual fund
Depreciation and amortisation
Reduction of inventory to net realisable value (reversal)
Reversal of allowance for impairment loss on assets
Allowance for doubtful accounts (reversal)
Unrealised loss (gain) from change in fair value
		of derivatives
Provision for long-term employee benefits
Interest expenses
Profit from operating activities before changes
in operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets
Other non-current assets
Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables
Other current liabilities
Provision for long-term employee benefits
Cash flows from (used in) operating activities
Cash paid for interest expenses
Cash paid for corporate income tax
Net cash flows from (used in) operating activities

Separate
financial statements
2013
2012
(restated)

1,119,965,416

2,131,326,280

1,080,806,504

2,032,813,158

(22,641,665)
(1,909,552)
(10,132,306)
326,469,152
(187,507,494)
(347,467)
(27,926,222)

(18,471,665)
(7,643,628)
(6,110,914)
331,271,811
187,186,172
(579,584)
30,063,412

(57,278,165)
(1,414,227)
(10,132,306)
271,351,203
(187,186,172)
(27,910,938)

(35,671,665)
(7,366,336)
(6,110,914)
282,245,405
187,186,172
28,899,626

(97,803,927)
8,050,135
11,223,488

15,622,574
7,953,529
17,708,832

(97,803,927)
7,206,064
3,193,315

15,622,574
7,160,624
10,518,729

1,117,439,558

2,688,326,819

980,831,351

2,515,297,373

(123,723,090)
1,353,898,931
4,438,053
(4,850,057)

(141,973,792)
(1,743,787,076)
(10,037,549)
(75,996,234)

(149,941,743)
1,347,759,219
3,385,823
(4,726,656)

(115,491,825)
(1,730,623,774)
(9,000,892)
(75,989,235)

135,748,036
(6,486,676)
(2,302,225)
2,474,162,530
(11,281,766)
(202,234,626)
2,260,646,138

(1,012,500,863)
(49,408,978)
(1,244,000)
(346,621,673)
(18,121,352)
(135,290,428)
(500,033,453)

146,007,086
(7,447,393)
(2,172,225)
2,313,695,462
(3,275,014)
(178,851,441)
2,131,569,007

(1,034,688,657)
(48,225,663)
(1,244,000)
(499,966,673)
(11,111,825)
(111,826,188)
(622,904,686)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Consolidated
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2012
(restated)

รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

งบกระแสเงิ น สด (ต่ อ )
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

138

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินปันผลรับ
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ
จ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

(5,163,100,000)
5,173,000,000
22,641,665
(125,466,879)
2,542,153
(29,613,604)
(119,996,665)

(7,853,000,000)
7,859,000,000
18,471,665
(355,300,747)
9,826,819
(1,394,205)
(322,396,468)

(5,163,100,000)
5,173,000,000
57,278,165
(104,422,605)
2,046,826
(29,277,474)
(64,475,088)

(7,853,000,000)
7,859,000,000
35,671,665
(212,195,249)
9,527,754
(1,394,205)
(162,390,035)

25,000,000
(1,080,497,632)
70,000,000
(61,995,000)
(1,049,967,217)
(45,916,667)
(2,143,376,516)
(2,727,043)
115,178,205
112,451,162

(1,664,808,370)
3,149,825,046
35,000,000
(53,690,000)
207,120,746
(882,121,906)
(22,800,000)
768,525,516
(53,904,405)
169,082,610
115,178,205

(1,033,147,679)
(1,049,967,217)
(2,083,114,896)
(16,020,977)
101,664,393
85,643,416

(1,664,808,370)
3,102,475,093
207,120,746
(882,121,906)
762,665,563
(22,629,158)
124,293,551
101,664,393

Cash flow statement (continued)
Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013

Consolidated financial statements
2013
2012
(restated)
Cash flows from investing activities
Cash paid for investment in a mutual fund
Cash received from sales of investment in a mutual fund
Dividend received
Acquisition of property, plant and equipment
Proceed from sales of machinery and equipment
Increase in intangible assets
Net cash flows used in investing activities
Cash flows from financing activities
Increase (decrease) in short-term loans from
financial institutions
Increase (decrease) in trust receipts
Cash received from long-term loans
Repayment of long-term loans
Proceeds from additional ordinary shares issued
for warrant exercise
Dividend paid
Dividend paid to non-controlling interests of
the subsidiary
Net cash flows from (used in) financing activities
Net decrease in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year

(Unit: Baht)
Separate financial statements
2013
2012
(restated)

(5,163,100,000)
5,173,000,000
22,641,665
(125,466,879)
2,542,153
(29,613,604)
(119,996,665)

(7,853,000,000)
7,859,000,000
18,471,665
(355,300,747)
9,826,819
(1,394,205)
(322,396,468)

(5,163,100,000)
5,173,000,000
57,278,165
(104,422,605)
2,046,826
(29,277,474)
(64,475,088)

(7,853,000,000)
7,859,000,000
35,671,665
(212,195,249)
9,527,754
(1,394,205)
(162,390,035)

25,000,000
(1,080,497,632)
70,000,000
(61,995,000)

(1,664,808,370)
3,149,825,046
35,000,000
(53,690,000)

(1,033,147,679)
-

(1,664,808,370)
3,102,475,093
-

(1,049,967,217)

207,120,746
(882,121,906)

(1,049,967,217)

207,120,746
(882,121,906)

(45,916,667)
(2,143,376,516)
(2,727,043)
115,178,205
112,451,162

(22,800,000)
768,525,516
(53,904,405)
169,082,610
115,178,205

(2,083,114,896)
(16,020,977)
101,664,393
85,643,416

762,665,563
(22,629,158)
124,293,551
101,664,393

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น

บริ ษั ท น�้ ำ มั น พื ช ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย
ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556

1. ข้ อ มู ล ทั่ วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการ
ผลิตและจ�ำหน่ายกากถัว่ เหลืองและน�ำ้ มันถัว่ เหลือง ทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั ฯอยูท่ ี่ เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ ใ นการจั ด ท� ำ งบการเงิ น
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิน
ตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ฯ”) และบริษทั ย่อย
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์

ไทย

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
2556
2555
ร้อยละ
ร้อยละ
43
43

ถึงแม้วา่ บริษทั ฯจะถือหุน้ ในบริษทั พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน) อยูเ่ พียงร้อยละ 43 แต่บริษทั ฯมีการควบคุมบริษทั ดังกล่าวโดยผ่านคณะ
กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย
ข) บริษทั ฯน�ำงบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯมีอำ� นาจในการควบคุมบริษทั ย่อย จนถึงวัน
ที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
จ) ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยส่วนทีไ่ ม่ได้เป็นของบริษทั ฯ
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

Notes to consolidated financial statements
Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013
1. General information
1.1 Corporate information
Thai Vegetable Oil Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in Thailand.
The Company is principally engaged in the manufacture and distribution of soy meal and soybean oil. The registered office of
the Company is at 149 Ratchadapisek Road (Thapra - Taksin), Bukkhalow, Thonburi, Bangkok.

2. Basis of preparation
2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards enunciated under the
Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification
of the Department of Business Development dated 28 September 2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements
in English language have been translated from the Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.
2.2 Basis of consolidation
a) The consolidated financial statements include the financial statements of Thai Vegetable Oil Public Company Limited
(“the Company”) and the following subsidiary company (“the subsidiary”):
Percentage of
shareholding
2013
2012
Percent
Percent
Prodigy Public Company Limited Manufacture and distribution of packaging Thailand
43
43
Although the Company has 43 percent interest in Prodigy Public Company Limited, the Company has control over that
company through the board of directors of that company. Therefore that company is regarded as a subsidiary company.
Company’s name

Nature of business

Country of
incorporation

b) Subsidiary is fully consolidated, being the date on which the Company obtains control, and continue to be consolidated
until the date when such control ceases.
c) The financial statements of the subsidiary are prepared using the same significant accounting policies as the Company.
d) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary companies have been eliminated from the
consolidated financial statements.

2.3 The separate financial statements, which present investments in subsidiary under the cost method, have been prepared solely
for the benefit of the public.

Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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e) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiary that are not held by the Company
and are presented separately in the consolidated profit or loss and within equity in the consolidated statement of financial position.
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3. มาตรฐานการบั ญ ชี ใหม่
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10

ภาษีเงินได้
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย
เหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ส่วนงานด�ำเนินงาน

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาทีต่ รี าคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีขา้ งต้นไม่มผี ลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนีก้ ำ� หนดให้กจิ การระบุผลแตกต่างชัว่ คราวทีเ่ กิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีแ่ สดงในงบแสดง
ฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
มาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1
ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)

วันที่มีผลบังคับใช้
การน�ำเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

3. New accounting standards
Below is a summary of accounting standards that became effective in the current accounting year and those that will become
effective in the future.
(a) Accounting standards that became effective in the current accounting year
Accounting standards:
TAS 12
Income Taxes
TAS 20 (revised 2009)
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
TAS 21 (revised 2009)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Financial Reporting Standard:
TFRS 8
Operating Segments
Accounting Standard Interpretations:
TSIC 10
Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
TSIC 21
Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
TSIC 25
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets
These accounting standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations and accounting treatment
guidance do not have any significant impact on the financial statements, except for the following accounting standard.
TAS 12 Income Taxes
This accounting standard requires an entity to identify temporary differences between the carrying amount of an asset or liability
in the statement of financial position and its tax base and recognise the tax effects as deferred tax assets or liabilities subjecting
to certain recognition criteria. The Company and its subsidiary have changed this accounting policy in this current period and
restated the prior year’s financial statements, presented as comparative information, as though the Company and its subsidiary
had initially recognised the tax effects as deferred tax assets or liabilities. The cumulative effect of this change in accounting
policy has been presented in Note 4.1 to the financial statements.
(b) Accounting standards that will become effective in the future

Presentation of Financial Statements
Statement of Cash Flows
Income Taxes
Leases
Revenue
Employee Benefits
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Related Party Disclosures
Investments in Associates
Interests in Joint Ventures
Interim Financial Reporting

1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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Accounting Standards:
TAS 1 (revised 2012)
TAS 7 (revised 2012)
TAS 12 (revised 2012)
TAS 17 (revised 2012)
TAS 18 (revised 2012)
TAS 19 (revised 2012)
TAS 21 (revised 2012)
TAS 24 (revised 2012)
TAS 28 (revised 2012)
TAS 31 (revised 2012)
TAS 34 (revised 2012)

Effective date
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วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนี้
สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ

Effective date
Accounting Standards:
TAS 36 (revised 2012) Impairment of Assets
TAS 38 (revised 2012) Intangible Assets
Financial Reporting Standards:
TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment
TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations
TFRS 4
Insurance Contracts
TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
TFRS 8 (revised 2012) Operating Segments
Accounting Standard Interpretations:
TSIC 15
Operating Leases - Incentives
TSIC 27
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of
a Lease
TSIC 29
Service Concession Arrangements: Disclosures
TSIC 32
Intangible Assets - Web Site Costs
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 1
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
TFRIC 4
Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRIC 5
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and
Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7
Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial Reporting
in Hyperinflationary Economies
TFRIC 10
Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 12
Service Concession Arrangements
TFRIC 13
Customer Loyalty Programmes
TFRIC 17
Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRIC 18
Transfers of Assets from Customers

1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2016
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014

The management of the Company and its subsidiary believes that these accounting standards, financial reporting standard,
accounting standard interpretations and financial reporting standards interpretations will not have any significant impact on the
financial statements for the year when they are initially applied.
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4. การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี
4.1 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยน�ำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
งบการเงินรวม
กิจการ
งบการเงินรวม
กิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึน้
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง

3,814

2,274

57,549

56,082

25,985

24,558

878
5,566
2,630

4,904
2,630

836
60,314
3,601

59,683
3,601

813
27,056
1,884

26,442
1,884
(หน่วย: พันบาท)

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

งบก�ำไรขาดทุน
ก�ำไรหรือขาดทุน:
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

54,706

54,779

(33,281)

(33,241)

42
(54,748)
(0.068)

(0.068)

23
33,258
0.042

0.042

(931)

(931)

1,717

1,717

4.2 การน�ำนโยบายบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯได้นำ� นโยบายการบัญชีเกีย่ วกับตราสารอนุพนั ธ์ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.15 มาถือปฏิบตั ิ
การน�ำนโยบายดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบกับก�ำไรสะสมที่ยกมาต้นปีแต่อย่างใด

4. Changes in accounting policies
4.1 Cumulative effect of changes in accounting policies due to the adoption of new accounting standard
During the current year, the Company and its subsidiary made the changes described in Note 3 to the financial statements to its
significant accounting policies, as a result of the adoption of Thai Accounting Standard 12 Income Taxes. The cumulative effect
of the changes in the accounting policies has been separately presented in the statements of changes in shareholders’ equity.
The amounts of adjustments affecting the statements of financial position and the statements of comprehensive income are
summarised below.
As at 31 December 2012

Consolidated
financial
statements

Separate
financial
statements

Consolidated
financial
statements

Separate
financial
statements

Consolidated
financial
statements

Separate
financial
statements

3,814
878
5,566
2,630

2,274
4,904
2,630

57,549
836
60,314
3,601

56,082
59,638
3,601

25,985
813
27,056
1,884

24,558
26,442
1,884

Statements of financial position
Increase in deferred tax assets
Increase in non-controlling interests of the subsidiary
Increase in unappropriated retained earnings
Decrease in other components of shareholders’ equity

For the year ended
31 December 2013
Consolidated Separate
financial
financial
statements statements
Income statement
Profit or loss:
Increase (decrease) in income tax expenses
Increase in profit attributable to non-controlling interest
of the subsidiary
Increase (decrease) in profit attributable to equity holders
of the Company
Increase (decrease) in basic earnings per share (Baht)
Statement of comprehensive income
Other comprehensive income:
Gain (loss) on changes in value of available-for-sale
investments

(Unit: Thousand Baht)
For the year ended
31 December 2012
Consolidated Separate
financial
financial
statements statements

54,706

54,779

(33,281)

(33,241)

42

-

23

-

(54,748)
(0.068)

(0.068)

33,258
0.042

0.042

(931)

(931)

1,717

1,717

4.2 Adoption of derivatives accounting standard
During the current year, the Company adopted the derivatives accounting standard as mention in note 5.15 to financial statement.
This adoption is not effect to brought - forward retained earnings.
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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5. นโยบายการบั ญ ชี ที่ ส� ำ คั ญ
5.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั ส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบั ผูซ้ อื้
แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ส�ำหรับสินค้าทีไ่ ด้สง่ มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
5.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าส�ำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าว หมายถึง
ต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า และจะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
5.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้าแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์บนั ทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
ค) เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะครบก�ำหนดช�ำระในหนึง่ ปี รวมทัง้ ทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่าย บริษทั ฯ
ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการ
ปรับกับดอกเบี้ยรับ
ง) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึง่ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันท�ำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุตธิ รรม
ของตราสารหนี้ค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจาก
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

5. Significant accounting policies
5.1 Revenue recognition
Sales of goods
Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer.
Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after deducting discounts and allowances.
Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.
Dividend income
Dividend income is recognised when the right to receive the dividends is established.
5.2 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of
three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
5.3 Trade accounts receivable
Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses
that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection experience and analysis of debt aging.
5.4 Inventories
Finished goods are valued at the lower of cost (average cost method) and net realisable value. Such cost includes all production
costs and attributable factory overheads.
Raw materials and other material supplies are valued at the lower of cost (average cost method) and net realisable value and
are charged to production costs whenever consumed.
5.5 Investments
a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded
in profit or loss.
b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded
in comprehensive income, and will be recorded in profit or loss when the securities are sold.
c) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded at amortised cost.
The premium/discount on debt securities is amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/accreted
amount presented as an adjustment to the interest income.

e) Investments in subsidiary are accounted for in the separate financial statements using the cost method.
The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year. The fair value of debt
instruments is determined based on yield rates quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit trusts is
determined from their net asset value.
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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d) Investments in non-marketable equity securities which the Company classifies as other investments, are stated at cost net
of allowance for loss on diminution in value (if any).
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บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดย
ใช้มลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนจะบันทึกในส่วน
ของก�ำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมือ่ มีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงาน
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

-

20 ปี
20 ปี และ 5 ปี
10 ปี
5 ปี
5 ปี และ 3 ปี
5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
5.7 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใี่ ช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย
ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือ
เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำ� กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

อายุการให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี

The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such investments will be readjusted to their fair
value as at the reclassification date. The difference between the carrying amount of the investments and the fair value on the
date of reclassification are recorded in profit or loss or recorded as other components of shareholders’ equity, depending on
the type of investment that is reclassified.
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the investment is
recognised in profit or loss.
5.6 Property, plant and equipment/Depreciation
Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on
impairment of assets (if any).
Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis over the following estimated
useful lives:

Computer software

Useful lives
3, 5, 10 years
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Buildings
- 20 years
Building improvement
- 20 years and 5 years
Machinery and equipment
- 10 years
Factory tools and equipment
- 5 years
Furniture and fixtures
- 5 years and 3 years
Motor vehicles
- 5 years
Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided on land and assets under construction.
An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from
its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised.
5.7 Borrowing costs
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial
period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the respective assets. All other
borrowing costs are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity
incurs in connection with the borrowing of funds.
5.8 Intangible assets
Intangible assets are initially recognised at cost. Following the initial recognition, the intangible assets are carried at cost less any
accumulated amortisation and any accumulated impairment losses (if any).
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for impairment
whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method
of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss.
A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:

รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

152

5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�ำให้มี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่มีอ�ำนาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
5.10 เงินตราต่างประเทศ
บริษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ รายการต่างๆ
ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง
อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์
มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
5.12 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อย รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงิน
ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อย
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยค�ำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครัง้ แรกในปี 2554 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยเลือกรับรูห้ นีส้ นิ
ในช่วงการเปลีย่ นแปลงทีม่ ากกว่าหนีส้ นิ ทีร่ บั รู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับก�ำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

5.9 Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company and its subsidiary, whether
directly or indirectly, or which are under common control with the Company and its subsidiary.
They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company and its
subsidiary that gives them significant influence over the Company and its subsidiary, key management personnel, directors and
officers with authority in the planning and direction of the operations of the Company and its subsidiary.
5.10 Foreign currencies
The consolidated and separate financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional currency. Items of
each entity included in the consolidated financial statements of each entity are measured using the functional currency of that entity.
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets
and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period.
Gains and losses on exchange are included in determining income.
5.11 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Company and its subsidiary perform impairment reviews in respect of the property,
plant and equipment whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss
is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its
value in use, is less than the carrying amount.
An impairment loss is recognised in profit or loss.
5.12 Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.
Post-employment benefits
Defined contribution plans
The Company and its subsidiary and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by
employees and by the Company and its subsidiary. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company and
its subsidiary contributions are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans
The Company and its subsidiary has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon retirement
under labor law. The Company and its subsidiary treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.

Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in other comprehensive income.
For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits in 2011, the Company and its subsidiary elected to recognise the
transitional liability, which exceeds the liability that would have been recognised at the same date under the previous accounting
policy, through an adjustment to the beginning balance of retained earnings in 2011.
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The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent actuary based on actuarial
techniques, using the projected unit credit method.
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5.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี
ความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯและ
บริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกีย่ วข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
5.15 ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
ตราสารอนุพันธ์จะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะถูกรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน ซึ่งแสดง
รวมอยู่ในรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น

6. การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และประมาณการทางบั ญ ชี ที่ ส� ำ คั ญ

ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่
แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการทีส่ ำ� คัญมีดงั นี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการหนี้สูญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิก
ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

5.13 Provisions
Provisions are recognised when the Company and its subsidiary have a present obligation as a result of a past event, it is probable
that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can
be made of the amount of the obligation.
5.14 Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.
Current tax
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on taxable
profits determined in accordance with tax legislation.
Deferred tax
Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying
amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting period.
The Company and its subsidiary recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognise deferred
tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that future
taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.
At each reporting date, the Company and its subsidiary review and reduce the carrying amount of deferred tax assets to the extent
that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.
The Company and its subsidiary record deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are recorded
directly to shareholders’ equity.
5.15 Derivatives
The company’s derivatives consist of forward exchange contracts and price hedging contracts.
Derivatives are recorded at fair value. These derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognised in profit
or loss, presented as other income or other expenses.

6. Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires management to make
subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported
amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judgments and estimates are as follows:
Allowance for doubtful accounts

Property, plant and equipment/Depreciation
In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives and
residual values of the Company and subsidiary’s plant and equipment and to review estimate useful lives and residual values
when there are any changes.
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based upon, among
other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.
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นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตและการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวน
พนักงาน เป็นต้น

7. รายการธุ ร กิ จ กั บ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการก�ำหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้อวัสดุหีบห่อ

-

-

221

231

ราคาตามเงื่ อ นไขปกติ ท างธุ ร กิ จ
เปรียบเทียบกับการซื้อสินค้าจาก
บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้าโดยบริษัทฯ

30

47

30

47

ขายสินค้าโดยบริษัทย่อย

22

19

-

-

ค่าบริการจ่าย

5

2

5

2

ราคาเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป
ราคาเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป
ราคาเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป

In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical basis and
record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount.
This requires judgments regarding forecast of future revenues and expense and fair value less cost to sell relating to the assets
subject to the review.
Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable
that taxable profit will be available against which the temporary differences and losses can be utilised. Significant management
judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and
level of estimate future taxable profits.
Post-employment benefits under defined benefit plans
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is made based
on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.

7. Related party transactions
During the years, the Company and its subsidiary had significant business transactions with related parties. Such transactions,
which are summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial terms and bases
agreed upon between the Company, its subsidiary and those related parties.
Separate
financial statements
2013
2012

Transfer pricing policy

Transactions with subsidiary company
(eliminated from the consolidated
financial statements)
Purchases of packing materials

-

-

221

231

Price under normal business
conditions, comparable with
prices of purchases from
unrelated parties

Transactions with related companies
Sales of goods by the Company

30

47

30

47

Sales of goods by subsidiary

22

19

-

-

Service fees

5

2

5

2

Normal prices charged to ordinary
customers
Normal prices charged to ordinary
customers
Normal prices charged to ordinary
customers
157
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Consolidated
financial statements
2013
2012

(Unit: Million Baht)

รายงานประจ� ำ ปี 2556

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

158

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
6,081
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6,081
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

10,610
10,610

4,548
4,548

8,766
8,766

2,391
2,391

44,657
44,657

39,369
2,391
41,760

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2556
2555
82
104
2
2
84
106

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
75
97
2
2
77
99

งบการเงินรวม
2556
2555
409
491
112,042
114,687
112,451
115,178

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
349
451
85,294
101,213
85,643
101,664

8. เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์มอี ตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 0.625 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.125 ถึง 0.75 ต่อปี)

As at 31 December 2013 and 2012, the balances of the accounts between the Company, its subsidiary and those related
companies are as follows:

Trade accounts receivable - related parties (Note 9)
Related companies (related by common directors or shareholders)
Total trade accounts receivable - related parties
Trade and other payables - related parties (Note 16)
Subsidiary
Related company (related by common directors)
Total trade and other payables - related parties

Consolidated
financial statements
2013
2012

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2013
2012

6,081
6,081

10,610
10,610

4,548
4,548

8,766
8,766

-

2,391
2,391

44,657
44,657

39,369
2,391
41,760

Directors and management’s benefits
During the year ended 31 December 2013 and 2012, the Company and its subsidiary had employee benefit expenses payable
to their directors and management as below.

Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total

Consolidated
financial statements
2013
2012
82
104
2
2
84
106

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2013
2012
75
97
2
2
77
99

Consolidated
financial statements
2013
2012
409
491
112,042
114,687
112,451
115,178

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2013
2012
349
451
85,294
101,213
85,643
101,664

8. Cash and cash equivalents

As at 31 December 2013, bank deposits in saving accounts carried interests between 0.125 and 0.625 percent per annum
(2012: between 0.125 and 0.75 percent per annum).
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Cash
Bank deposits
Total
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9. ลู ก หนี้ ก ารค้ า และลู ก หนี้ อ่ื น
งบการเงินรวม
2556
2555
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
เช็คคืน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ค้างรับ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

4,775
1,306
6,081

9,413
1,197
10,610

3,244
1,304
4,548

7,570
1,196
8,766

1,353,516

684,120

1,332,495

655,760

307,177
786
82,785
1,541
1,534
1,747,339
(2,137)
1,745,202
1,751,283

917,941
33
1,066
1,015
46
1,604,221
(2,218)
1,602,003
1,612,613

259,051
597
82,045
499
1,674,687
(989)
1,673,698
1,678,246

848,900
1
914
86
1,505,661
(1,055)
1,504,606
1,513,372

810
810
21,778
22,588
1,773,871

29,321
(27,845)
1,476
8,133
9,609
1,622,222

810
810
21,778
22,588
1,700,834

29,321
(27,845)
1,476
8,133
9,609
1,522,981

9. Trade and other receivables
Consolidated
financial statements
2013
2012

Accrued income
Other receivables - net
Trade and other receivables - net

4,775
1,306
6,081

9,413
1,197
10,610

3,244
1,304
4,548

7,570
1,196
8,766

1,353,516

684,120

1,332,495

655,760

307,177
786
82,785
1,541
1,534
1,747,339
(2,137)
1,745,202
1,751,283

917,941
33
1,066
1,015
46
1,604,221
(2,218)
1,602,003
1,612,613

259,051
597
82,045
499
1,674,687
(989)
1,673,698
1,678,246

848,900
1
914
86
1,505,661
(1,055)
1,504,606
1,513,372

810
810
21,778
22,588
1,773,871

29,321
(27,845)
1,476
8,133
9,609
1,622,222

810
810
21,778
22,588
1,700,834

29,321
(27,845)
1,476
8,133
9,609
1,522,981
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Trade receivable - related parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due not over 3 months
Total trade receivable - related parties
Trade receivable - unrelated parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
Not over 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Returned cheques
Total
Less: Allowance for doubtful debts
Total trade receivable - unrelated parties, net
Total trade receivable - net
Other receivables
Other receivables
Less: Allowance for doubtful debts

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2013
2012
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10. สิ น ค้ า คงเหลื อ

ราคาทุน

วัตถุดิบ
สินค้าส�ำเร็จรูป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

2556
2,368,544
1,624,684
206,386
1,911,056
6,110,670

2555
3,093,335
1,511,398
192,127
2,667,709
7,464,569

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน  
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2556
2555
(121,157)
(66,029)
(1,489)
(1,811)
(1,489)
(188,997)

(หน่วย: พันบาท)
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
2556
2555
2,368,544 2,972,178
1,624,684 1,445,369
204,897
190,316
1,911,056 2,667,709
6,109,181 7,275,572
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน

วัตถุดิบ
สินค้าส�ำเร็จรูป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

2556
2,360,536
1,610,634
195,793
1,911,056
6,078,019

2555
3,081,065
1,494,966
182,038
2,667,709
7,425,778

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน  
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2556
2555
(121,157)
(66,029)
(1,489)
(1,489)
(1,489)
(188,675)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
2556
2555
2,360,536 2,959,908
1,610,634 1,428,937
194,304
180,549
1,911,056 2,667,709
6,076,530 7,237,103

11. เงิ น ลงทุ นในบริ ษั ท ย่ อ ย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท

ทุนเรียกช�ำระแล้ว
2556
2555

บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน) 100,000

50,000

สัดส่วนเงินลงทุน
2556
2555
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
43
43

ราคาทุน
2556
2555

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี
2556
2555

21,500

34,636

21,500

17,200

เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2556 บริษทั ย่อยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน จ�ำกัด ต่อมาเมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 บริษทั ย่อยได้ทำ� การ
จ่ายหุน้ ปันผลจ�ำนวน 5 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยได้จดทะเบียนการออกหุน้ สามัญดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันเดียวกัน
เมี่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 บริษัทย่อยได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จ�ำนวน 10 ล้านหุ้น
เป็นหุ้นละ 0.5 บาท จ�ำนวน 200 ล้านหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 135 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ�ำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป

10. Inventories
(Unit: Thousand Baht)

Raw materials
Finished goods
Material supplies
Raw materials in transit
Total

Consolidated financial statements
Reduce cost to                    
Cost
net realisable value
Inventories-net
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2,368,544 3,093,335
(121,157) 2,368,544 2,972,178
1,624,684 1,511,398
(66,029) 1,624,684 1,445,369
206,386
192,127
(1,489)
(1,811)
204,897
190,316
1,911,056 2,667,709
- 1,911,056 2,667,709
6,110,670 7,464,569
(1,489)
(188,997) 6,109,181 7,275,572

Cost

Raw materials
Finished goods
Material supplies
Raw materials in transit
Total

2013
2,360,536
1,610,634
195,793
1,911,056
6,078,019

2012
3,081,065
1,494,966
182,038
2,667,709
7,425,778

Separate financial statements
Reduce cost to                    
net realisable value
2013
2012
(121,157)
(66,029)
(1,489)
(1,489)
(1,489)
(188,675)

(Unit: Thousand Baht)
Inventories-net
2013
2012
2,360,536 2,959,908
1,610,634 1,428,937
194,304
180,549
1,911,056 2,667,709
6,076,530 7,237,103

11. Investments in subsidiary
Details of investments in subsidiary, which are investments in ordinary shares, as presented in separate financial statements are
as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Dividend received
during the year
2013
2012

Paid-up capital
2013
2012

On 29 August 2013, the subsidiary change the value of its ordinary shares from 10 million ordinary shares of Baht 10 each to
200 million ordinary shares of Baht 0.5 each and increase registered share capital from Baht 100 million to Baht 135 million
through the issuance of 70 million ordinary shares, a par value of Baht 0.5 each to reserve for initial public offering.
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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Shareholding
percentage
Cost
2013
2012
2013
2012
(%)
(%)
Prodigy Public Company Limited 100,000 50,000
43
43
21,500 21,500 34,636 17,200
On 6 June 2013, the subsidiary registered the change of its status to Public Company Limited. Subsequently, the subsidiary
paid a stock dividend of 5 million ordinary shares of Baht 10 each on 29 July 2013 and registered the issue of ordinary shares
with the Ministry of Commerce on the same date.
Company’s name
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12. เงิ น ลงทุ น ระยะยาวอื่ น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย มูลค่ายุติธรรม ตัดจ�ำหน่าย มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุนในความต้องการตลาด -ในประเทศ
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น -สุทธิ

6,524

19,672

6,524

13,148
19,672

18,004
24,528

10,000
10,000

10,000
10,000

55,000
55,000
(13,847)
41,153
70,825

55,000
55,000
(13,847)
41,153
75,681

24,528

12. Other long-term investments
Other long-term investments as at 31 December 2013 and 2012 are summarised below:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements / Separate financial statements
2013
2012
Cost/Amortised cost Fair value Cost/Amortised cost Fair value

Held-to-maturity debt securities
Private debt securities
Other investments
Domestic non-marketable equity securities
Less: Allowance for impairment
Total other long-term investments - net

6,524

19,672

6,524

13,148
19,672

18,004
24,528

10,000
10,000

10,000
10,000

55,000
55,000
(13,847)
41,153
70,825

55,000
55,000
(13,847)
41,153
75,681

24,528
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Available-for-sale securities
Domestic marketable equity securities
Add: Revaluation surplus on changes in value of
investments in securities available for sales
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รายงานประจ� ำ ปี 2556

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

โรงงานและสิ่ง
ปลูกสร้าง

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2554
458,533
1,236,402
3,033,124
ซื้อเพิ่ม
2,558
11,619
จ�ำหน่าย /ตัดจ�ำหน่าย
(192)
(2,621)
โอน
65,508
161,520
31 ธันวาคม 2555
458,533
1,304,276
3,203,642
ซื้อเพิ่ม
893
5,253
21,086
จ�ำหน่าย /ตัดจ�ำหน่าย
(1)
(26,072)
โอน
100,584
107,412
31 ธันวาคม 2556
459,426
1,410,112
3,306,068
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2554
463,796
1,762,765
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
56,846
227,464
ค่ า เสื่ อ มราคาส� ำ หรั บ ส่ ว นที่ จ� ำ หน่ า ย/ตั ด
(72)
(2,611)
จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2555
520,570
1,987,618
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
62,574
211,694
ค่ า เสื่ อ มราคาส� ำ หรั บ ส่ ว นที่ จ� ำ หน่ า ย/ตั ด
(1)
(26,060)
จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2556
583,143
2,173,252
ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2554
681
927
ลดลงระหว่างปี
(580)
31 ธันวาคม 2555
681
347
ลดลงระหว่างปี
(347)
31 ธันวาคม 2556
681
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2554
458,533
771,925
1,269,432
31 ธันวาคม 2555
458,533
783,025
1,215,677
31 ธันวาคม 2556
459,426
826,288
1,132,816
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2555 (290 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2556 (293 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

เครื่องมือและ เครื่องใช้และเครื่อง
เครื่องใช้ในโรงงาน ตกแต่งส�ำนักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

298,728
7,438
(1,573)
12,488
317,081
10,184
(3,057)
12,542
336,750

90,120
6,442
(3,653)
388
93,298
15,902
(14,761)
1,503
95,942

157,812
12,369
(21,081)
149,100
14,741
(3,661)
160,180

117,532
314,874
(239,904)
192,502
57,408
(222,041)
27,869

5,392,251
355,301
(29,120)
5,718,432
125,467
(47,552)
5,796,347

239,391
23,049

73,902
6,088

120,234
15,647

-

2,660,088
329,094

(1,554)

(3,593)

(19,106)

-

(26,936)

260,886
20,791

76,397
10,065

116,775
12,307

-

2,962,246
317,431

(3,018)

(14,196)

(3,658)

-

(46,933)

278,659

72,266

125,424

-

3,232,744

55
55
55

98
98
98

-

-

1,761
(580)
1,181
(347)
834

59,282
56,140
58,036

16,120
16,803
23,578

37,578
32,325
34,756

117,532
192,502
27,869

2,730,402
2,755,005
2,562,769
329,094
317,431
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13. ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์

13. Property, plant and equipment
Land and land
improvement

Factory and
improvement

Machinery and
equipment

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Cost:
31 December 2011
458,533
1,236,402
3,033,124
Additions
2,558
11,619
Disposals/written off
(192)
(2,621)
Transfers
65,508
161,520
31 December 2012
458,533
1,304,276
3,203,642
Additions
893
5,253
21,086
Disposals/written off
(1)
(26,072)
Transfers
100,584
107,412
31 December 2013
459,426
1,410,112
3,306,068
Accumulated depreciation:
31 December 2011
463,796
1,762,765
Depreciation for the year
56,846
227,464
Depreciation on disposals/written off
(72)
(2,611)
31 December 2012
520,570
1,987,618
Depreciation for the year
62,574
211,694
Depreciation on disposals/written off
(1)
(26,060)
31 December 2013
583,143
2,173,252
Allowance for impairment loss:
31 December 2011
681
927
Decrease during the year
(580)
31 December 2012
681
347
Decrease during the year
(347)
31 December 2013
681
Net book value:
31 December 2011
458,533
771,925
1,269,432
31 December 2012
458,533
783,025
1,215,677
31 December 2013
459,426
826,288
1,132,816
Depreciation for the year
2012 (Baht 290 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)
2013 (Baht 293 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)
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Consolidated financial statements
Factory tools
Furniture and
and equipment
fixtures

(Unit: Thousand Baht)
Motor
vehicles

Assets under
construction

Total

298,728
7,438
(1,573)
12,488
317,081
10,184
(3,057)
12,542
336,750

90,120
6,442
(3,653)
388
93,298
15,902
(14,761)
1,503
95,942

157,812
12,369
(21,081)
149,100
14,741
(3,661)
160,180

117,532
314,874
(239,904)
192,502
57,408
(222,041)
27,869

5,392,251
355,301
(29,120)
5,718,432
125,467
(47,552)
5,796,347

239,391
23,049
(1,554)
260,886
20,791
(3,018)
278,659

73,902
6,088
(3,593)
76,397
10,065
(14,196)
72,266

120,234
15,647
(19,106)
116,775
12,307
(3,658)
125,424

-

2,660,088
329,094
(26,936)
2,962,246
317,431
(46,933)
3,232,744

55
55
55

98
98
98

-

-

1,761
(580)
1,181
(347)
834

59,282
56,140
58,036

16,120
16,803
23,578

37,578
32,325
34,756

117,532
192,502
27,869

2,730,402
2,755,005
2,562,769
329,094
317,431
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โรงงานและสิ่ง
ปลูกสร้าง

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2554
426,105
1,173,109
2,530,597
ซื้อเพิ่ม
785
11,231
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(192)
(11)
โอน
65,362
117,477
31 ธันวาคม 2555
426,105
1,239,064
2,659,294
ซื้อเพิ่ม
700
4,767
21,086
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(1)
(26,072)
โอน
75,003
41,716
31 ธันวาคม 2556
426,805
1,318,833
2,696,024
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2554
434,999
1,476,994
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
53,646
189,149
ค่ า เสื่ อ มราคาส� ำ หรั บ ส่ ว นที่ จ� ำ หน่ า ย/ตั ด
(72)
(11)
จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2555
488,573
1,666,132
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
58,727
168,426
ค่ า เสื่ อ มราคาส� ำ หรั บ ส่ ว นที่ จ� ำ หน่ า ย/ตั ด
(1)
(26,060)
จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2556
547,299
1,808,498
ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2554
681
31 ธันวาคม 2555
681
31 ธันวาคม 2556
681
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2554
426,105
737,429
1,053,603
31 ธันวาคม 2555
426,105
749,810
993,162
31 ธันวาคม 2556
426,805
770,853
887,526
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2555 (253 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2556 (242 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

เครื่องมือและ เครื่องใช้และเครื่อง
เครื่องใช้ในโรงงาน ตกแต่งส�ำนักงาน

(หน่วย: พันบาท)
ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

201,225
6,714
(1,558)
3,329
209,710
9,636
(3,057)
1,026
217,315

87,075
6,251
(3,653)
382
90,055
15,466
(14,761)
1,489
92,249

153,055
12,369
(21,081)
144,343
12,252
(2,014)
154,581

115,797
174,845
(186,550)
104,092
40,516
(119,234)
25,374

4,686,963
212,195
(26,495)
4,872,663
104,423
(45,905)
4,931,182

158,926
16,110

71,472
5,858

115,960
15,315

-

2,258,351
280,078

(1,551)

(3,593)

(19,106)

-

(24,333)

173,485
13,274

73,737
9,820

112,169
12,103

-

2,514,097
262,350

(3,018)

(14,196)

(2,011)

-

(45,286)

183,741

69,361

122,261

-

2,731,161

55
55
55

98
98
98

-

-

834
834
834

42,244
36,170
33,519

15,505
16,220
22,790

37,095
32,174
32,320

115,797
104,092
25,374

2,427,778
2,357,733
2,199,187
280,078
262,350

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

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจ� ำ ปี 2556

Land and land
improvement

Factory and
improvement

Machinery and
equipment

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Cost:
31 December 2011
426,105
1,173,109
2,530,597
Additions
785
11,231
Disposals/written off
(192)
(11)
Transfers
65,362
117,477
31 December 2012
426,105
1,239,064
2,659,294
Additions
700
4,767
21,086
Disposals/written off
(1)
(26,072)
Transfers
75,003
41,716
31 December 2013
426,805
1,318,833
2,696,024
Accumulated depreciation:
31 December 2011
434,999
1,476,994
Depreciation for the year
53,646
189,149
Depreciation on disposals/written off
(72)
(11)
31 December 2012
488,573
1,666,132
Depreciation for the year
58,727
168,426
Depreciation on disposals/written off
(1)
(26,060)
31 December 2013
547,299
1,808,498
Allowance for impairment loss:
31 December 2011
681
31 December 2012
681
31 December 2013
681
Net book value:
31 December 2011
426,105
737,429
1,053,603
31 December 2012
426,105
749,810
993,162
31 December 2013
426,805
770,853
887,526
Depreciation for the year
2012 (Baht 253 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)
2013 (Baht 242 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)
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Separate financial statements
Factory tools
Furniture and
and equipment
fixtures

(Unit: Thousand Baht)
Motor
vehicles

Assets under
construction

Total

201,225
6,714
(1,558)
3,329
209,710
9,636
(3,057)
1,026
217,315

87,075
6,251
(3,653)
382
90,055
15,466
(14,761)
1,489
92,249

153,055
12,369
(21,081)
144,343
12,252
(2,014)
154,581

115,797
174,845
(186,550)
104,092
40,516
(119,234)
25,374

4,686,963
212,195
(26,495)
4,872,663
104,423
(45,905)
4,931,182

158,926
16,110
(1,551)
173,485
13,274
(3,018)
183,741

71,472
5,858
(3,593)
73,737
9,820
(14,196)
69,361

115,960
15,315
(19,106)
112,169
12,103
(2,011)
122,261

-

2,258,351
280,078
(24,333)
2,514,097
262,350
(45,286)
2,731,161

55
55
55

98
98
98

-

-

834
834
834

42,244
36,170
33,519

15,505
16,220
22,790

37,095
32,174
32,320

115,797
104,092
25,374

2,427,778
2,357,733
2,199,187
280,078
262,350

รายงานประจ� ำ ปี 2556
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 1,787 ล้านบาท (2555: 1,323 ล้านบาท) (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 1,525 ล้านบาท 2555: 1,090 ล้านบาท)

14. สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน - ซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2556
2555
46,791
17,206
(15,589)
(12,167)
31,202
5,039

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
46,402
17,153
(15,508)
(12,122)
30,894
5,031

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ตัดจ�ำหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2556
2555
5,039
5,823
29,614
1,394
(3,438)
(2,178)
(13)
31,202
5,039

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
5,031
5,804
29,277
1,394
(3,401)
(2,167)
(13)
30,894
5,031

15. วงเงิ น สิ น เชื่ อของเงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้น จากสถาบั น การเงิ น และเจ้ า หนี้ ท รั ส ต์ รี ซี ท
เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทฯและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR หรือ BIBOR บวกอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มต่อปี และอัตราร้อยละ
4 ถึง 4.1
เจ้าหนีท้ รัสต์รซี ที ของบริษทั ฯคิดดอกเบีย้ ในอัตรา LIBOR บวกอัตราดอกเบีย้ ส่วนเพิม่ ต่อปี และเจ้าหนีท้ รัสต์รซี ที ของบริษทั ย่อยคิดดอกเบีย้
ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติตามประกาศของธนาคาร
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงิน โดยมีข้อก�ำหนดเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับการด�ำรงอัตราส่วน
ทางการเงินและจ�ำกัดการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย และจ�ำกัดการให้การค�ำ้ ประกันโดยกรรมการของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย

As at 31 December 2013, certain plant and equipment items of the Company and its subsidiary have been fully depreciated but
are still in use. The gross carrying amount (before deducting accumulated depreciation) of those assets amounted to approximately
Baht 1,787 million (2012: Baht 1,323 million) (The Company only: Baht 1,525 million, 2012: Baht 1,090 million)

14. Intangible assets - computer software
The net book value of intangible assets as at 31 December 2013 and 2012 is presented below

Cost
Less Accumulated amortisation
Net book value

Consolidated
financial statements
2013
2012
46,791
17,206
(15,589)
(12,167)
31,202
5,039

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2013
2012
46,402
17,153
(15,508)
(12,122)
30,894
5,031

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2013 and 2012 is presented below.

Net book value at beginning of year
Acquisition of computer software
Amortisation
Written off during the year - net book value at written off date
Net book value at end of year

Consolidated
financial statements
2013
2012
5,039
5,823
29,614
1,394
(3,438)
(2,178)
(13)
31,202
5,039

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2013
2012
5,031
5,804
29,277
1,394
(3,401)
(2,167)
(13)
30,894
5,031

15. Credit facilities of bank overdrafts, short-term loans from financial institutions and trust receipts
Short-term loans of the Company and its subsidiary were charged interest at the rate of MOR or BIBOR plus with incremental
interest rate per annum and 4 to 4.1 percent per annum.
Trust receipts of the Company were charged interest at the rate of LIBOR plus with incremental interest rate per annum and trust
receipts of a subsidiary company were charged interest at the rate of highest rate for normal loans according to bank announcements.
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The agreements for the credit facilities obtained from banks and financial institutions contain covenants with which the Company
and its subsidiary must comply. These relate to, among other things, the maintenance of certain financial ratios, and restrictions
on the creation of lien or encumbrance over their assets and the provision of guarantees by their directors.
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16. เจ้ า หนี้ ก ารค้ า และเจ้ า หนี้ อ่ื น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2556
2555
342,064
145,919
2,391
92,828
86,113
93,958
160,413
528,850
394,836

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
44,657
39,369
235,383
45,311
2,391
91,355
74,828
87,568
152,813
458,963
314,712

งบการเงินรวม
2556
2555

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

17. เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาว

เงินกู้
1.
2
.
3.
4.
5.

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
4.5
3.875
FDR บวก 2.75
MLR ลบ 2
MLR ลบ 2.5

เงื่อนไขการช�ำระเงิน
ช�ำระคืนเป็นรายเดือน
ตั้งแต่ปี 2551 - 2556
ช�ำระคืนเป็นรายเดือน
ตั้งแต่ปี 2553 - 2556
ช�ำระคืนเป็นรายเดือน
ตั้งแต่ปี 2553 - 2558
ช�ำระคืนเป็นรายเดือน
ตั้งแต่ปี 2554 - 2560
ช�ำระคืนเป็นรายเดือน
ตั้งแต่ปี 2556 - 2561

รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

-

1,450

-

-

-

2,445

-

-

20,798

38,738

-

-

42,800

72,560

-

-

59,600
123,198
(57,278)
65,920

115,193
(72,393)
42,800

-

-

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเป็นการทั่วไป ได้แก่ บริษัทย่อยจะไม่น�ำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยไป
จ�ำหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร การด�ำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อย
และการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นต้น
ในระหว่างปี 2556 บริษัทย่อยได้รับการผ่อนผันการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินสองแห่ง
ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สถาบันการเงินได้ยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่บริษัทย่อยแล้ว

16. Trade and other payables

Trade payables - related parties
Trade payables - unrelated parties
Other payables - related parties
Other payables - unrelated parties
Accrued expenses
Total trade and other payables

Consolidated
financial statements
2013
2012
342,064
145,919
2,391
92,828
86,113
93,958
160,413
528,850
394,836

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2013
2012
44,657
39,369
235,383
45,311
2,391
91,355
74,828
87,568
152,813
458,963
314,712

Consolidated
financial statements
2013
2012

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2013
2012

17. Long-term loans

Interest rate (%)
4.5

2.

3.875

3.

FDR plus 2.75

4.

MLR less 2

5.

MLR less 2.5

Repayment conditions
Monthly installments as from
2008 to 2013
Monthly installments as from
2010 to 2013
Monthly installments as from
2010 to 2015
Monthly installments as from
2011 to 2017
Monthly installments as from
2013 to 2018

Total
Less: Current portion
Long-term loans, net of current portion

-

1,450

-

-

-

2,445

-

-

20,798

38,738

-

-

42,800

72,560

-

-

59,600
123,198
(57,278)
65,920

115,193
(72,393)
42,800

-

-

The loan agreements contain covenants that, among other things, require the subsidiary to be restricted on the disposal of
its assets or the creation of lien thereon without prior consent from banks and the maintenance of financial ratios and certain
percentage of shareholding in the subsidiary held by the Company.
During the year 2013, the subsidiary received the relaxation for not complying with such covenants from financial institutions.
Subsequently in February 2014, the financial institutions cancelled such covenants for the subsidiary.
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Loans
1.
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18. ส� ำ รองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนั ก งาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2556
2555
72,059
65,350
5,447
5,483
2,603
2,470
(2,302)
(1,244)
77,807
72,059

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
65,073
59,156
4,865
4,927
2,341
2,234
(2,172)
(1,244)
70,107
65,073

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

งบการเงินรวม
2556
2555
5,447
5,483
2,603
2,470
8,050
7,953
4,136
3,914

3,873
4,080

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
4,865
4,927
2,341
2,234
7,206
7,161
3,697
3,509

3,456
3,705

สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
4
4
4
4
3.5 - 6.5
3.5 - 6.5
3.5 - 6.5
3.5 - 6.5
0 - 23
0 - 23
0 - 23
0 - 23

18. Provision for long-term employee benefits
Provision for long-term employee benefits, which is compensations on employees’ retirement, was as follows:
Consolidated
financial statements
2013
2012
72,059
65,350
5,447
5,483
2,603
2,470
(2,302)
(1,244)
77,807
72,059

Defined benefit obligation at beginning of year
Current service cost
Interest cost
Benefits paid during the year
Provisions for long-term employee benefits at end of year

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2013
2012
65,073
59,156
4,865
4,927
2,341
2,234
(2,172)
(1,244)
70,107
65,073

Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss was as follows:
Consolidated
financial statements
2013
2012
5,447
5,483
2,603
2,470
8,050
7,953

Current service cost
Interest cost
Total expense recognised in profit or loss
Line items under which such expenses are included in profit or loss
Cost of sales
4,136
Selling and administrative expenses
3,914

3,873
4,080

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2013
2012
4,865
4,927
2,341
2,234
7,206
7,161
3,697
3,509

3,456
3,705

Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:

0 - 23

0 - 23

Separate financial statements
2013
2012
(% per annum)
(% per annum)
4
4
3.5 - 6.5
3.5 - 6.5
0 - 23

0 - 23
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Discount rate
Future salary increase rate
(depending on age)
Staff turnover rate

Consolidated financial statements
2013
2012
(% per annum)
(% per annum)
4
4
3.5 - 6.5
3.5 - 6.5
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จ�ำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
77,807
70,107
72,059
65,073
65,350
59,156
59,322
53,775
-

ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552

19. ทุ น เรื อ นหุ้ น
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม
จ�ำนวน 809,411,243 บาท เป็นจ�ำนวน 808,610,985 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อรับรองการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ครั้งที่ 2 และ 3 (TVO-W2 และ TVO-W3) ซึ่งมิได้จ�ำหน่ายหรือมีการใช้สิทธิ (หุ้นสามัญจ�ำนวน 800,258 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

20. ส� ำ รองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส�ำรอง
ตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

21. ค่ าใช้ จ่ า ยตามลั ก ษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
ค่าขนส่ง
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ซื้อสินค้าส�ำเร็จรูป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูป
ค่าใช้จ่ายอื่น

งบการเงินรวม
2556
2555
394,921
422,139
320,869
331,272
171,996
163,150
178,983
182,971
(187,507)
23,263,917
67,224
(113,286)
310,688

187,186
23,845,468
107,442
(249,119)
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
327,170
352,797
265,751
282,245
171,996
163,150
160,323
161,311
(187,186)
22,917,500
28,855
(115,668)
310,688

187,186
23,423,052
67,591
(241,789)
-

Amounts of defined benefit obligation for the current and previous four periods are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Year 2013
Year 2012
Year 2011
Year 2010
Year 2009

Defined benefit obligation
Consolidated financial statements
Separate financial statements
77,087
70,107
72,059
65,073
65,350
59,156
59,322
53,775
-

19. Shared Capital
On 29 April 2013, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders for the year 2013 approved the reduce in its
registered share capital from Baht 809,411,243 to Baht 808,610,985 by canceling the registered shares that are issued for the
warrants (TVO-W2 and TVO-W3) which were not sold or exercised (800,258 ordinary shares of 1 Baht each).

20. Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a statutory
reserve at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches
10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. At present, the statutory
reserve has fully been set aside.

21. Expenses by nature
Significant expenses by nature are as follows:

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

177
Annual Report 2013

Salary and wages and other employee benefits
Depreciation
Promotion expenses
Transportation expenses
Loss on reduction of inventory to net realisable value (reversal)
Raw materials and consumables used
Purchase of finished goods
Changes in inventories of finished goods
Other expenses

Consolidated
financial statements
2013
2012
394,921
422,139
320,869
331,272
171,996
163,150
178,983
182,971
(187,507)
187,186
23,263,917 23,845,468
67,224
107,442
(113,286)
(249,119)
310,688
-

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2013
2012
327,170
352,797
265,751
282,245
171,996
163,150
160,323
161,311
(187,186)
187,186
22,917,500 23,423,052
28,855
67,591
(115,668)
(241,789)
310,688
-
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22. ภาษี เ งิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและการก
ลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

72,434

305,427

57,693

278,460

54,706

(40,601)

54,779

(40,552)

127,140

7,320
272,146

112,472

7,311
245,219

จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

(971)

1,717

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
(971)

1,717

22. Income tax
Income tax expenses for the years ended 31 December 2013 and 2012 are made up as follows:

Current income tax:
Current income tax charge
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary differences
Effects of changes in the applicable tax rates
Income tax expense reported in the
statement of comprehensive income

Consolidated
financial statements
2013
2012
(Restated)

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2013
2012
(Restated)

72,434

305,427

57,693

278,460

54,706
-

(40,601)
7,320

54,779
-

(40,552)
7,311

127,140

272,146

112,472

245,219

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 December 2013
and 2012 are as follows:

(971)

(971)

1,717

1,717
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Deferred tax relating to gain (loss) on change in value
of available-for-sale investments

Consolidated
financial statements
2013
2012
(Restated)

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2013
2012
(Restated)
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รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
การตัดรายการระหว่างกัน
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 23)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
1,119,965 2,131,326 1,080,807 2,032,813
20%
23%
20%
23%
223,993
490,205
216,161
467,547
7,320
7,311
6,927
(89,342)
5,332
(154)
(19,616)
(96,853)
127,140

3,956
(231,987)
11,064
(208)
(8,204)
(225,379)
272,146

(89,342)
5,265
(84)
(19,528)
(103,689)
112,472

(231,987)
10,716
(164)
(8,204)
(229,639)
245,219

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ส�ำรองส�ำหรับค่าส่งเสริมการขาย
ขาดทุน (ก�ำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
37,437
70
5,112
3,900
(14,229)
15,561
(2,630)
3,814

5,332
14,411
(3,601)
57,549

ณ วันที่
1 มกราคม
2555
186
3,680
10,798
13,205
(1,884)
25,985

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555
(ปรับปรุงใหม่)
37,437
5,112
3,900
3,680
(14,229)
14,021
(2,630)
2,274

5,332
13,014
(3,601)
56,082

10,798
11,964
(1,884)
24,558

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555 และ
เป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวส�ำหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ดังกล่าวในการค�ำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว

Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rates for the
years ended 31 December 2013 and 2012

Accounting profit before tax
Applicable tax rate
Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate
Effects of changes in the applicable tax rates
Effects of:
Eliminate of related transactions
Promotional privileges (Note 23)
Non-deductible expenses
Additional expense deductions allowed
Exemption of income
Total
Income tax expenses reported in the statement of
comprehensive income

Consolidated
financial statements
2013
2012
(Restated)
1,119,965 2,131,326
20%
23%
223,993
490,205
7,320

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2013
2012
(Restated)
1,080,807 2,032,813
20%
23%
216,161
467,547
7,311

6,927
(89,342)
5,332
(154)
(19,616)
(96,853)

3,956
(231,987)
11,064
(208)
(8,204)
(225,379)

(89,342)
5,265
(84)
(19,528)
(103,689)

(231,987)
10,716
(164)
(8,204)
(229,639)

127,140

272,146

112,472

245,219

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

In October 2011, the cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax rate from 30 percent to 23 percent in
2012, and then to 20 percent from 2013. In addition, in order to comply with the resolution of the cabinet, in December 2011,
the decreases in tax rates for 2012 - 2014 were enacted through a royal decree. The Company and its subsidiary has reflected
the changes in the income tax rates in its deferred tax calculation, as presented above.
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Allowance for diminution in value of inventories
Allowance for asset impairment
Reserve for sales promotion
Unrealised loss from change in fair value of derivatives
Provision for long-term employee benefits
Unrealised gain from revaluation of trading investments
Total

Statements of financial position
Consolidated financial statements
Separate financial statements
As at
As at
As at
As at
As at
As at
31 December 31 December 1 January 31 December 31 December 1 January
2012
2012
2013
2012
2012
2013
(Restated)
(Restated)
37,437
37,437
70
186
5,112
3,900
3,680
5,112
3,900
3,680
(14,229)
5,332
10,798
(14,229)
5,332
10,798
15,561
14,411
13,205
14,021
13,014
11,964
(2,630)
(3,601)
(1,884)
(2,630)
(3,601)
(1,884)
3,814
57,549
25,985
2,274
56,082
24,558
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23. การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับกิจการผลิตข้าวโพดอบและถั่วเหลืองอบ ตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1509(1)/2547 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึง
การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรทีไ่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมเฉพาะการผลิตข้าวโพดอบเป็นระยะเวลา
แปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (30 สิงหาคม 2547) สิทธิพิเศษดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในปี 2555 บริษัทฯไม่มี
รายได้จากการประกอบกิจการผลิตข้าวโพดอบดังกล่าว
บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับกิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ และกิจการ
ผลิตน�ำ้ มันหรือไขมันจากพืชและสัตว์ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1377(2)/2552 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2552 ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด
บางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และการได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรทีไ่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมเฉพาะการผลิตส่วนผสมอาหารสัตว์สำ� หรับโรงงาน
หนึ่งแห่งของบริษัทฯเป็นระยะเวลาแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (วันที่ 23 เมษายน 2553)
รายได้ของบริษัทฯส�ำหรับปีจ�ำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เป็นดังนี้
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
2556
2555
2556
2555
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่งออก
รวมรายได้จากการขาย

7,640,656
7,640,656

7,682,354
7,682,354

15,830,942
1,817,297
17,648,239

16,883,022
2,215,285
19,098,307

(หน่วย: พันบาท)
รวม
2556
2555
23,471,598
1,817,297
25,288,895

24,565,376
2,215,285
26,780,661

24. ก� ำไรต่ อ หุ้ น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�ำนวน
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปีกบั จ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯอาจต้องออกเพือ่ แปลงหุน้
สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
อย่างไรก็ตาม ไม่มีการค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 เนื่องจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้
หมดอายุการใช้สิทธิแล้วในระหว่างปี 2555

23. Promotional privileges
The Company has been granted promotional privileges by the Board of Investment for the production of extruded corn and full
fat soy, pursuant to the promotion certificate No. 1509 (1)/2547 on 24 June 2004. Subject to certain imposed conditions,
the privileges include an exemption from corporate income tax on profits from the promoted activities only extruded corn for a
period of 8 years commencing from the date of the first sales (30 August 2004). Such privilege was expired in 2012.
The Company had no income from sales of extruded corn.
The Company has been granted promotional privileges by the Board of Investment for the production of an ingredient mix for
animal feed and the production of plant and animal oil, pursuant to the promotion certificate No. 1377(2)/2552, issued on
21 April 2009. Subject to certain imposed conditions, the privileges include exemptions from import duty on approved machinery
and, for the production of ingredient mix for animal feed, exemption from corporate income tax on profits from the promoted
activities of one plant, for a period of 8 years commencing from the date of the first sales (23 April 2010).
The Company’s operating revenues for the years are below shown divided according to promoted and non-promoted operations.

Sales
Domestic sales
Export sales
Total sales

Promoted operations
2013
2012

Non-promoted operations
2013
2012

7,640,656
7,640,656

15,830,942
1,817,297
17,648,239

7,682,354
7,682,354

16,883,022
2,215,285
19,098,307

(Unit: Thousand Baht)
Total
2013
2012
23,471,598
1,817,297
25,288,895

24,565,376
2,215,285
26,780,661

24. Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of the Company
(excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.
Diluted earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of the Company
(excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year plus the
weighted average number of ordinary shares which would need to be issued to convert all dilutive potential ordinary shares into
ordinary shares. The calculation assumes that the conversion took place either at the beginning of the year or on the date the
potential ordinary shares were issued. However, there is no calculation of diluted earnings per share for the year ended
31 December 2012 and 2013 since warrants were expired during the year 2012.
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ก�ำไรส�ำหรับปี
2556
2555
(พันบาท) (พันบาท)

งบการเงินรวม
จ�ำนวนหุ้นสามัญ                  
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
2556
2555
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)

ก�ำไรต่อหุ้น
2556
2555
(บาท)
(บาท)

959,123

808,611

1.19

184

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

1,808,573

800,712

2.26

ก�ำไรส�ำหรับปี
2556
2555
(พันบาท) (พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จ�ำนวนหุ้นสามัญ                  
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
2556
2555
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)

ก�ำไรต่อหุ้น
2556
2555
(บาท)
(บาท)

968,335

808,611

1.20

1,787,594

800,712

2.23

25. ข้ อ มู ล ทางการเงิ น จ� ำ แนกตามส่ ว นงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ ำ� เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน
ได้รบั และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
- ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เป็นส่วนงานที่ท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายกากถั่วเหลืองและน�้ำมันถั่วเหลือง
- ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
- ส่วนงานอื่น ๆ เป็นส่วนงานที่ท�ำการจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�ำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือ่ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการจัดสรร
ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือ
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานและ
สินทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสำ� หรับรายการระหว่างส่วนงานทีร่ ายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำ� หรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

Consolidated financial statements
Weighted average
number
Profit for the year of ordinary shares Earningsper share
2013
2012
2013
2012
2013
2012
(Thousand (Thousand (Thousand (Thousand (Baht)
(Baht)
Baht)
Baht)
shares) shares)
Basic earnings per share
Profit attributable to equity holders of the Company 959,123 1,808,573 808,611

800,712

1.19

2.26

Separate financial statements
Weighted average
number
Profit for the year of ordinary shares Earningsper share
2013
2012
2013
2012
2013
2012
(Thousand (Thousand (Thousand (Thousand (Baht)
(Baht)
Baht)
Baht)
shares) shares)
Basic earnings per share
Profit attributable to equity holders of the Company 968,335 1,787,594 808,611

800,712

1.20

2.23

25. Segment information
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed by the chief
operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and assess its performance.
For management purposes, the Company and its subsidiary are organised into business units based on its products and services
and have three reportable segments as follows:
- The manufacture and distribution of products from soybean segment, which is a manufacture and distribution of soy meal
and soybean oil.
- The manufacture and distribution of packaging products.
- Other segment, which is a distribution of consumer products
No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segments
The chief operating decision maker monitors the operating results of the business units separately for the purpose of making
decisions about resource allocation and assessing performance. Segment performance is measured based on operating profit
or loss and total assets and on a basis consistent with that used to measure operating profit or loss and total assets in the
financial statements.
The basis of accounting for any transactions between reportable segments is consistent with that for third party transactions.
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The following tables present revenue, profit and total assets information regarding the Company and its subsidiary’s operating
segments for the year ended 31 December 2013 and 2012, respectively.
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(หน่วย: พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ก�ำไรของส่วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายอื่น
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการปรับลดสินค้า
คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับงวด
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่
ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
2556
2555
25,049,778 26,398,903
25,049,778 26,398,903
1,692,451

2,709,144

10,366,261 11,514,589

133,631

213,589

ผลิตและจ�ำหน่าย บรรจุ
ภัณฑ์
2556
2555

อื่น ๆ

รวมส่วนงานที่รายงาน
2556
2555

2556

2555

381,758 25,762,137 27,350,061
220,966
230,677
381,758 25,983,103 27,580,738

473,242
220,966
694,208

569,400
230,677
800,077

239,117
239,117

121,654

165,682

42,754

558,500

606,185

67,861

21,381

143,106

69

63,197

1,856,859

2,938,023

42,503 10,992,622 12,163,277

-

155,081

356,695

รายการปรับปรุงและตัด
รายการระหว่างกัน
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555

(220,966)
(220,966)

(230,677)
(230,677)

25,762,137
25,762,137

27,350,061
27,350,061

-

-

1,856,859

2,938,023

92,617
(598,903)
(91,980)
(310,688)

121,476
(718,930)
-

187,507
(15,446)
1,119,966
(127,140)
992,826

(187,186)
(22,057)
2,131,326
(272,146)
1,859,180

(81,157)

(75,868)

10,911,465

12,087,409

-

-

155,081

356,695

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

ข้อมูลรายได้ ก�ำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

(Unit: Thousand Baht)
For the year ended 31 December
Revenue
External customers
Inter-segment
Total revenue

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Segment profit
Unallocated income (expenses):
Other income
Administrative and selling expenses
Loss on exchange
Other expenses
Reversal (loss) on reduction of inventory
to net realisable value
Finance expenses
Profit before income tax expenses
Income tax expenses
Profit for the period

Manufacture and
Manufacture and
distribution of products distribution of packaging
from soybean
products
2013
2012
2013
2012

2013

2012

25,049,778 26,398,903
25,049,778 26,398,903

381,758 25,762,137 27,350,061
220,966
230,677
381,758 25,983,103 27,580,738

1,692,451

2,709,144

Segment total assets
10,366,261 11,514,589
Additions to non-current assets other than
financial instruments and deferred tax assets
133,631
213,589
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Total reportable
segments
2013
2012

Others

473,242
220,966
694,208

569,400
230,677
800,077

239,117
239,117

121,654

165,682

42,754

558,500

606,185

67,861

21,381

143,106

69

63,197

1,856,859

2,938,023

42,503 10,992,622 12,163,277
-

155,081

356,695

Adjustments and
eliminations
2013
2012
(220,966)
(220,966)
-

(81,157)
-

Consolidated
2013
2012

- 25,762,137 27,350,061
(230,677)
(230,677) 25,762,137 27,350,061
-

1,856,859

2,938,023

92,617
(598,903)
(91,980)
(310,688)

121,476
(718,930)
-

187,507
(15,446)
1,119,966
(127,140)
992,826

(187,186)
(22,057)
2,131,326
(272,146)
1,859,180

(75,868) 10,911,465 12,087,409
-

155,081

356,695
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือ
เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2556 บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ� นวนหนึง่ ราย เป็นอัตราร้อยละ 13.8 ของรายได้จากการขาย (2555: ร้อยละ 9.9)
ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

26. กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3
ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยบริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด ตามล�ำดับ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ในระหว่างปี 2556 บริษทั ฯได้จา่ ยเงินสมทบเข้ากองทุนฯเป็นจ�ำนวนเงิน 5 ล้านบาท (2555: 5 ล้านบาท)
และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯของบริษัทย่อยเป็นจ�ำนวนเงิน 0.3 ล้านบาท (2555: ไม่มี)

27. เงิ น ปั นผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจ�ำปี ส�ำหรับปี 2555
เงินปันผลระหว่างกาล ส�ำหรับปี 2556
รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2556
เงินปันผลประจ�ำปี ส�ำหรับปี 2554
เงินปันผลระหว่างกาล ส�ำหรับปี 2555
รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2555

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

808,611

1.00

242,583
1,051,194

0.30
1.30

235,602

0.30

646,889
882,491

0.80
1.10

28. ภาระผู กพั น และหนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวนเงิน 19 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงาน (2555: 42 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 ล้านบาท 2555: 39 ล้านบาท)
28.2 การค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็น
จ�ำนวน 34 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย (2555: 41 ล้านบาท)
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 26 ล้านบาท 2555: 33 ล้านบาท) หนังสือค�้ำประกันดังกล่าวส่วนใหญ่เพื่อค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

Geographic information
The Company and its subsidiaries operate in Thailand only. As a result, all of the revenues and assets as reflected in these
financial statements pertain exclusively to this geographical reportable segment.
Major customers
For the year 2013, the Company and its subsidiary have 13.8 percent (2012: 9.9 percent) of total sales from one major customer,
arising from sales by the manufacture and distribution of products from soybean.

26. Provident fund
The Company and its employees and the subsidiary and its employees have jointly established provident funds in accordance
with the Provident Fund Act B.E. 2530. The employees, the Company and its subsidiary contributed to the fund monthly at the
rate of 3 percent of basic salary. The Company’s fund managed by MFC Asset Management Public Company Limited and the
subsidiary’s fund is managed BBL Asset Management Company Limited. The Funds will be paid to employees upon termination
in accordance with the funds rules. During the year 2013, the Company contributed Baht 5 million (2012: Baht 5 million) and its
subsidiary contributed Baht 0.3 million (2012: Nil) to the fund.

27. Dividend
Dividends
Dividends for 2012
Interim dividends for 2013
Total for 2013
Dividends for 2011
Interim dividends for 2012
Total for 2012

Approved by
The Annual General Meeting of the Company’s
shareholders on 29 April 2013
Board of Directors’ meeting on 13 August 2013
The Annual General Meeting of the Company’s
shareholders on 24 April 2012
Board of Directors’ meeting on 9 August 2012

Total dividends
(Thousand Baht)

Dividend per share
(Baht)

808,611
242,583
1,051,194

1.00
0.30
1.30

235,602
646,889
882,491

0.30
0.80
1.10

28. Commitments and contingent liabilities
28.1 Capital commitments
As at 31 December 2013, the Company and a subsidiary company had capital commitments of approximately Baht 19 million
relating to the acquisition of machinery and factory tools and equipment (2012: Baht 42 million) (The Company only: Baht 17 million,
2012: Baht 39 million).
As at 31 December 2013, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 34 million issued by banks on behalf
of the Company and a subsidiary company in respect of certain performance bonds as required in the normal course of business
of the Company and the subsidiary (2012: Baht 41 million) (The Company only: Baht 26 million, 2012: Baht 33 million). Most of
outstanding bank guarantees are related to guarantee electricity use.
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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29. เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและเปิดเผย
ข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืม
ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
ก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมี
ฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ ำ� นวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและ
เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ ราย
ละเอียดของเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมระยะยาวแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 8 15 และ 17 ตามล�ำดับ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของก�ำไรขั้นต้น บริษัทฯจึงมี
กระบวนการป้องกันความเสี่ยง โดยจัดท�ำสัญญาซื้อ-ขาย Commodity swap และ Commodity option ซึ่งเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญา
หรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ บริษัทฯจะรับรู้รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขาดทุน
บริษัทฯไม่มีสัญญาดังกล่าวที่เปิดสถานะไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเนือ่ งจากบริษทั ฯมีรายการซือ้ วัตถุดบิ หลักและขายสินค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่มีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจ�ำนวนประมาณ
100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2555: 135 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
บริษทั ฯได้ทำ� สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึง่ ปีเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ ง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

29. Financial instruments
29.1 Financial risk management
The Company’s and its subsidiary’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 “Financial Instruments:
Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, trade accounts receivable, investments,
trade accounts payable and short-term and long-term loans. The financial risks associated with these financial instruments and
how they are managed is described below.
Credit risk
The Company and its subsidiary are exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable and other receivable.
The Company and its subsidiary manage the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore
do not expect to incur material financial losses. In addition, the Company and its subsidiary do not have high concentration of
credit risk since they have a large customer base. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of
receivables as stated in the statement of financial position.
Interest rate risk
The Company and its subsidiary’s exposure to interest rate risk relates primarily to their cash at banks, bank overdrafts, and
short-term and long-term interest bearing borrowings. However, since most of the Company and its subsidiary’s financial assets
and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected
to be minimal. The detail of cash at banks, short-term loans from financial institutions, trust receipts and long-term loans are set
out in Notes to the financial statements No.8, 15 and 17, respectively.
Risk on fluctuation of raw materials price
Soy bean is major raw material of the Company’s production. In order to manage risk on the fluctuation in gross profit margin,
the Company has entered into commodity swap contracts and commodity options to hedge such risk. Gain or loss is recognized
in the statement of income when the contracts are settled or expired.
The Company’s has no such agreement as at 31 December 2013.
Foreign currency risk
The Company’s exposure to foreign currency risk relates primarily to purchases of major raw materials and sales of goods which
are denominated in foreign currencies.
As at 31 December 2013, the Company’s exposed to the effect of foreign exchange movements on its liabilities denominated
in foreign currency amounting to approximately USD 100 million (2012: USD 135 million).
The Company seeks to mitigate this risk by entering into forward exchange contracts in order to hedge the foreign exchange risk
in relation to purchase of raw materials and sales of goods denominated in foreign currencies. Generally, the forward contracts
mature within one year.
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รายละเอียดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังคงมีผลบังคับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้
ก. บริษทั ฯได้ทำ� สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 131 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตั ราแลกเปลีย่ น
ถัวเฉลี่ยประมาณ 32.2532 บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาดังกล่าวจะครบก�ำหนดในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2557
(2555: ประมาณ 127 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตั ราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ประมาณ 30.8199 บาทต่อหนึง่ เหรียญสหรัฐอเมริกา)
ข. บริษทั ฯได้ทำ� สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตั ราแลกเปลีย่ น
ถัวเฉลี่ยประมาณ 31.6710 บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาดังกล่าวจะครบก�ำหนดในเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน 2557
(2555: ประมาณ 11 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตั ราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ประมาณ 30.8459 บาทต่อหนึง่ เหรียญสหรัฐอเมริกา)
อัตราแลกเปลีย่ นในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีอตั ราแลกเปลีย่ น
ซื้อถัวเฉลี่ยเท่ากับ 32.6287 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาและมีอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยเท่ากับ 32.9494 บาท ต่อ 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา
29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค�ำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่
ยอมรับทั่วไปหากกรณีที่ไม่มีราคาตลาด
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จ�ำนวนเงินทีผ่ ซู้ อื้ และผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์กนั หรือจ่ายช�ำระหนีส้ นิ ในขณะทีท่ งั้ สองฝ่ายมีความรอบรูแ้ ละ
เต็มใจในการแลกเปลีย่ น และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน วิธกี ารก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรมขึน้
อยูก่ บั ลักษณะของเครือ่ งมือทางการเงิน มูลค่ายุตธิ รรมจะก�ำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�ำหนดขึน้ โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าทีเ่ หมาะสม

30. การบริ ห ารจั ด การทุ น
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯคือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสม เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.6:1 (2555: 0.7:1)
และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.6:1 (2555: 0.7:1)

31. การอนุ มั ติ ง บการเงิ น
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

Foreign exchange contracts outstanding as at 31 December 2013 are summarised below.
a. There were outstanding forward contracts to purchase a total of USD 131 million at an average rate of approximately
Baht 32.2532 per USD 1. The contracts mature within February and March 2014 (2012: USD 127 million at an average
rate of approximately Baht 30.8199 per USD 1).
b. There were outstanding forward contracts to sell a total of USD 12 million at an average rate of approximately Baht 31.6710
per USD 1. The contracts mature within February and April 2014 (2012: USD 11 million at an average rate of approximately
Baht 30.8459 per USD 1).
As at 31 December 2013, the US dollar exchange rates announced by the BOT were an average buying rate of Baht 32.6287
per USD 1 and an average selling rate of Baht 32.9494 per USD 1.
29.2 Fair values of financial instruments
Since the majority of the Company and its subsidiary’s financial instruments are short-term in nature or bear floating interest
rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in statements of financial position.
For derivatives, fair value is generally derived from quoted market prices, or based on generally accepted pricing models when
no market price is available.
A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in
an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to the market price of the financial instrument or by using
an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument.

30. Capital management
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has appropriate capital structure in order to
support its business and maximise shareholder value. As at 31 December 2013, the Group’s debt-to-equity ratio was 0.6:1
(2012: 0.7:1) and the Company’s was 0.6:1 (2012: 0.7:1).

31. Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 27 February 2014.
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

Thai Vegetable Oil Public Company Limited
Head Office

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)

149 Ratchadapisek Road (Thapra-Taksin),

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Bukkhalow, Thonburi, Bangkok 10600

โทรศัพท์ +66 2477 9020

Tel. +66 2477 9020

โทรสาร +66 2477 8022

Fax. +66 2477 8022

www.tvothai.com

www.tvothai.com

ที่ตั้งโรงงาน

Factory 1

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

101/2 Moo 1 Khun Kaew, Nakornchaisri

จังหวัดนครปฐม 73120

Nakorn Pathom 73120

โทรศัพท์ +66 3433 1805-7

Tel. +66 3433 1805-7

โทรสาร +66 3433 1731

Fax. +66 3433 1731

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง
เลขทะเบียน
เลขที่ 0107537001536
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985บาท

Type of Business
Manufacture and distribution of soybean oil
and soybean meal.
Corporate Registration Number
No. 0107537001536
Registered Capital
Common Share of 808,610,985 shares,
at Baht 1 par value Total Baht 808,610,985

ทุนจดทะเบียนเรียกช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์

Registered and paid-up capital
Common Share of 808,610,985 shares,
at Baht 1 par value Total Baht 808,610,985
Share Registrar

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

Thailand Securities Depository Co., Ltd.

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 The Stock Exchange of Thailand Building

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพ 10110

Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110

โทรศัพท์ +66 2229 2888

Tel. +66 2229 2888

โทรสาร +66 2832 4994

Fax. +66 2832 4994

ผู้สอบบัญชี

Auditor

นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

Miss Siraporn Ouaanunkun

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3844

CPA. No. 3844

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

EY Office Limited.

อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 33 เลขที่ 193/136-137

33rd Floor, Lake Rajada Office Complex.

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพ 10110

193/136-137 New Rajadapisek Rd, Bangkok 10110

โทรศัพท์ +66 2264 0777

Tel. +66 2264 0777

โทรสาร +66 2264 0789

Fax. +66 2264 0789

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com
For further information, please see filling 56-1 at www.sec.or.th and www.tvothai.com
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ส�ำนักงานใหญ่
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0 2477 9020 โทรสาร 0 2477 8022
HEAD OFFICE
149 Ratchadapisek Road (Tapra-Taksin), Bukkhalow, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. 0 2477 9020 Fax. 0 2477 8022

http://www.tvothai.com

