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สารจากประธานกรรมการ
Message from the chairman

ปี 2557 ที่ ผ ่ า นมา บริ ษั ท น�้ ำ มั น พื ช ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน)
มีผลประกอบการทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ จะเป็นปีทสี่ ถานการณ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศบางเหตุการณ์ไม่เอื้ออ�ำนวย ทั้งจาก
สถานการณ์ราคาน�ำ้ มันตลาดโลกได้ลดลงโดยล�ำดับ ส่งผลให้ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์รวมถึงราคาเมล็ดถั่วเหลือและผลิตภัณฑ์ลดลงตามไปด้วย
ในขณะที่ ส ถานการณ์ ใ นประเทศก็ มี ป ั ญ หาด้ า นอ� ำ นาจการซื้ อ ของ
ประชาชนหดตัว เนือ่ งจากราคาสินค้าเกษตรตกต�ำ 
่ หนีส้ นิ ภาคครัวเรือน
เพิม่ ขึน้ การใช้จา่ ยเงินและการลงทุนภาครัฐยังคงมีปญ
ั หา ปัญหาเหล่านี้
เป็นผลให้การเจริญเติบโตของประเทศเติบโตได้เพียงร้อยละ 0.7 เท่านัน้
อย่างไรก็ตาม โดยที่สถานการณ์อุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์โดยส่วน
รวมยังคงเติบโตได้อย่างราบรื่นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะไก่เนื้อ ซึ่งเป็นผลให้ความต้องการกากถั่วเหลืองในประเทศ
ขยายตัวตามไปด้วย นอกจากนั้น สถานการณ์ผลผลิตน�้ำมันปาล์ม
ในประเทศอยูใ่ นภาวะทีค่ อ่ นข้างสมดุล ส่งผลให้สว่ นต่างของราคาน�ำ้ มัน
ถั่วเหลืองและราคาน�้ำมันปาล์มอยู่ในภาวะปกติมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้
ล้วนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2557 ขยายตัวและมีผล
ก�ำไรที่ดีมากอีกปีหนึ่ง ท�ำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลก�ำไร
ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราสูง
ส�ำหรับปี 2558 เชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถสร้างยอดขายให้
เกิดการเติบโตเพิ่มขึ้นและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีเช่นเดิม ทั้งนี้
เนือ่ งจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมเลีย้ งสัตว์ทยี่ งั คงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนั้น ด้วยประสบการณ์การท�ำธุรกิจน�้ำมันพืชกว่า 4 ทศวรรษ
รวมทั้งการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีก�ำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุด
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงท�ำให้บริษทั สามารถแข่งขันได้อย่างมี
ศักยภาพ สินค้าได้รบั การยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ท�ำให้
บริษทั มีสว่ นแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึง่ นอกจากนี้ บริษทั ได้หาโอกาส

In year 2014, the earnings of Thai Vegetable Oil Company
Limited (The Company) has been growing steadily. Although
some situation in the country and abroad adverse from global
oil prices which had gradually fallen by. As a result, commodity
prices, price of soybean seed was dropped by, while domestic
situation is also struggle from the drop of public purchasing
powers. Due to agricultural commodity prices decrease,
household's debt increase and public investment remains
a problem. These  are a result of the growth of the country
grew only 0.7 percent only.
However, the livestock industry continues growing
smoothly both domestic and international market, especially,
the broiler as a result, domestic demand for soybean meal
grew accordingly. In addition, palm oil production situation
in the country is fairly balanced, that causes the price gap
between palm oil and soybean oil regain its usual. These
factors are affected on growing of 2014 performance, which
is another best year of the company.  Hence, the company
is able to pay dividend to shareholders in high rate.
In 2014, it is believe that the company will be able to
generate sales that contribute to growth with valued returns
as usual, due to the trend of livestock industry that grows
continuously. Moreover, from over four-decade experience
in the vegetable oil industry, as well as a stable financial
status with the largest production capacity in Southeast Asia,
the company has a potential competitiveness with reliable
product and customers trust, especially quality and standard

ทางธุรกิจเพือ่ สร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตทีย่ งั่ ยืนด้วยการขยาย
ตลาดน�้ำมันถั่วเหลืองในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
ขณะเดียวกันบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและระบบ
การบริหารจัดการที่ทันสมัยให้มีศักยภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อรองรับ
การแข่งขันในฐานะการเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสกัดน�้ำมันถั่ว
เหลือง การรักษาความได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพการผลิต ตลอดถึง
ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวม
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด มีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งเสริมการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และจากวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เน้นการรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าคุณภาพ
สูง เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการผลิตที่ให้
ความส�ำคัญเรื่องความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การพัฒนาชุมชน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วม ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมและชุมชน ซึ่งได้เปิดเผยไว้
ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเรียบร้อยแล้ว
โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณผูม้ อี ปุ การคุณ
ต่อบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ
ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้
สนับสนุนบริษทั และได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัท
ทุกท่านทีไ่ ด้ทมุ่ เทแรงใจ แรงกาย มุง่ มัน่ และพัฒนาการท�ำงานให้สำ� เร็จ
ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ตลอดไป

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ

which satisfy customers’ needs. As a result, the company
has gained the number one market share.
In addition, the company creates opportunities to built
a strong and sustainable growth by expanding soybean oil
into international market, in particular, neighbor countries.
Meanwhile, the company has focused on human resource development and modern management system to strengthen
business potential to support competition as the experts
of soybean oil extraction industry with policy to maintain a
competitive advantage of productivity. As well as the internal
control and risk management in a holistic way for the best
interests of the shareholders.
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 with an effective, transparent and auditable
management system, which will support the company’s
sustainable growth. With the Sustainable Development policy,
the company commits to produce high quality products with
safety and environmental friendly process. In addition, the
company’s vision is to prioritize community development,
especially the area which plants are located. The company
also participates in activities that promote the living quality of
society and community as disclosed in the corporate social
responsibility report.
For this occasion, on behalf of the Board of Directors, I
would 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 would also like to thank the
management team and every employee who have devoted
their efforts to achieve the goals. I wish you all happiness
and success always.

Mr.Sompol  Kiatphaibool
Chairman of the Board
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ข้อมูลทางการเงิน
Financial Highlights

หน่วย : ล้านบาท   Unit : Million Baht
2557/2015

2556/2013
(ปรับปรุง / Restated)

2555/2012
(ปรับปรุง / Restated)

ฐานะการเงิน (Financial Status)
      สินทรัพย์รวม / Total Assets

10,303.15

10,911.46

12,087.41

      หนี้สินรวม / Total Liabilities

2,835.94

4,037.72

5,105.49

      ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders' Equity

7,467.21

6,873.74

6,981.92

      รายได้รวม / Total Revenues

25,731.05

25,854.75

27,471.54

      รายจ่ายรวม / Total Expenses

23,777.77

24,719.34

25,318.15

      ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ / Earnings Before Income Tax

1,943.32

1,119.97

2,131.33

      ก�ำไรสุทธิ / Net Earnings

1,679.46

959.12

1,808.57

       ก�ำไรต่อหุ้น (บาท) / Earnings Per Share (Baht)

2.08

1.19

2.26

       มูลค่าต่อหุ้น (บาท) / Value Per Share (Baht)

8.83

8.32

8.43

ผลประกอบการ (Operational Performance)

ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share Data)

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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Policy and

Business
		Outlook

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

"เราจะผลิตสินค้าคุณภาพเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของประชาชน"

ปรัชญาองค์กร

บริ ษั ท จะเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น และผลิ ต สิ น ค้ า
คุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษทั ชัน้ น�ำในอุตสาหกรรมน�ำ้ มันพืชในอาเซียน เข้าสูธ่ รุ กิจ
ที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลทั้งในและต่างประเทศมีธรรมภิบาล ร่วมดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

เป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมน�้ำมันพืช มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ

เป้าหมายระยะยาวในการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปสู่ประเทศในเขตอาเซียน
เพื่อเพิ่มยอดขาย รักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ
รวมทั้งการส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา พัฒนาคุณภาพ
ของสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพือ่ พัฒนา
องค์กรไปสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้

นโยบายการด�ำเนินงานของบริษทั ในกลุม่ บริษทั ย่อยและร่วม

บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด มหาชน มีนโยบายลงทุนในธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
ทีม่ ศี กั ยภาพ เกือ้ กูลผลประกอบการทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ เพิม่ มูลค่า
ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าไปลงทุนใน
บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิตขวด PET และ ลงทุนใน
บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด ผู้ผลิต น�้ำมันร�ำข้าวตรา คิง

Philosophy

We will be a sustainable growth company who produces
high quality products for better life of people and will generate
value added to shareholders, with responsibility to society and
environment.    

Vision

We are an Asian leading vegetable oil manufacturer,
investing in potential continuing business, both local
and aboard, which will contribute profit for operational
performance. We will conduct a business to be aligned
with corporate government principle with responsibility to
develop social and environment.

Mission

We will be a leader of vegetable oil industry, produce
high quality products to response customers’ need both
domestic and abroad.

Corporate Goal

The company aim to expand into regional market in Asian in
order to increase sales volume, continuing produces high quality
standard as well as maintain good service by timely delivery, focus
on products quality improving with innovation technology. Reducing
impact on environment and develop our people to be an learning
organization.  

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
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บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ด�ำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหาร
จัดการโดยกลุม่ ผูบ้ ริหารของตนเอง  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการก�ำกับดูแล  
โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารจากบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนของ
บริษทั ย่อยและร่วม ตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีบ่ ริษทั มีอยู่ เพือ่ การควบคุม
และมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญต่อการประกอบกิจการ
ของบริษัทนั้นๆ
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Operation Policy for subsidiary and affilated 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
บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายขวดพลาสติก PET เพื่อใช้ส�ำหรับ proportion in Board of directors and executives level working
บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงน�้ำมันพืชของบริษัท โดยจ�ำหน่าย with them in order to control and participate in any significant
ให้กับทั้งบริษัท และลูกค้าภายนอก คุณสมบัติของขวด PET มีความ policies.
เหนียว ใส ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี ท�ำให้
ถนอมรักษารสชาติของอาหารและคุณภาพของอาหารและเครือ่ งดืม่ ได้ดี PRODIGY PUBLIC CO., LTD.
วันที่ 6 มิถุนายน  2556 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
Prodigy Public Company Limited (Prodigy) produces and
และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท
distributes PET plastic bottle for food and beverage, including
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน packing for Company’s vegetable oil. Prodigy sold its products
เป็น 135 ล้านบาท และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ to both the Company and external customers. PET plastic
(MAI) ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนด้วยดี  เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน bottle is durable, transparent, cid and base resistant and is
ในครั้งนี้จะใช้ในการลงทุนขยายก�ำลังการผลิตและเป็นทุนหมุนเวียน air-tight, making it suitable for preserving taste and quality
ของบริษัทฯ ต่อไป และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ of food and beverage.
บมจ.พรอดดิจิ ได้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับหุ้นที่บริษัทได้ลงทุนไปด้วย
Last June 6, 2013 the company transformed to public
ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดขาย company limited and increase capital registration from Baht
690.54 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 58.41 ล้านบาท
50 million to be Baht 100 million. Then increased capital to
be baht 135 million on July 25, 2014 and registered in MAI.
The capital increased will be spend on increasing production
บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่าย น�ำ้ มันร�ำข้าว ตรา คิง ซึง่ วางขายทัง้ ตลาดภายใน capacity and working capital. The registration in MAI   would  
increase share value which the company had been invested.  
และต่างประเทศ
As end of December 2014, the company’s sales was  baht
690.54 million with net profit Baht 58.41 million.
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
ปัจจุบัน บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท
น�ำ้ มันบริโภคไทย จ�ำกัด ในสัดส่วน 14% และถือหุน้ ใน บริษทั พรอดดิจิ THAI EDIBLE OIL CO., LTD.
จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน  31.85%  
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.
The Company share holding structure.
The Company holds 14% of share in Thai Edible Oil
Co.,Ltd, and 31.85% of shares in Prodigy PLC.

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
Thai Vegetable Oil
Public Company Limited

บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
Prodigy Public Company Limited
31.85 %

บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด
Thai Edible Oil Company Limited
14%
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

(Industry Outlook and competitive)

ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มราคาถั่วเหลือง
1
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯได้คาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองของโลก
ฤดูกาลปี 2557/58 อยู่ที่ 315 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลปี 2556/57
ซึ่งอยู่ที่ 285 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เนื่องจากคาดว่าผลผลิต
ถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล และ
อาร์เจนตินา เพิ่มสูงขึ้น โดยจะสามารถผลิตถั่วเหลืองได้ 107 ล้านตัน
94 ล้านตัน และ 55 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 91 ล้านตัน 86 ล้านตัน และ
54 ล้านตัน ตามล�ำดับ ในปี 2557/58 คาดว่าความต้องการใช้เมล็ดถั่ว
เหลืองเพื่อสกัดน�้ำมันมีปริมาณ 251 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 239 ล้านตัน
ในปี 2556/57 ร้อยละ 5.2 เนื่องจากความต้องการใช้น�้ำมันถั่วเหลือง
เพื่อการอุปโภคและบริโภคของโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจีน
ที่มีนโยบายส่งเสริมให้สกัดน�้ำมันถั่วเหลืองใช้ภายในประเทศ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าในรูปของผลผลิตกากและน�้ำมัน ขณะที่ปริมาณสต็อกถั่วเหลือง
โลกเพิ่มขึ้นจาก 66.85 ล้านตัน ในปี 2556/57 เป็น 90.28 ล้านตัน
ในปี 2557/58   ท�ำให้คาดการณ์ว่าแนวโน้มระดับราคาถั่วเหลือง
ในตลาดซือ้ ขายล่วงหน้าชิคาโกในปี 2558 โดยเฉลีย่ น่าจะทรงตัวหรือต�ำ่
กว่าระดับราคาเฉลี่ยในปี 2557 (ราคาเฉลี่ยปี 2557 อยู่ที่ 12.5 เหรียญ
ต่อบุชเชล) เนื่องจากปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองโลกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า
ความต้องการใช้    ดังนั้นระดับราคาถั่วเหลืองและข้าวโพดในปัจจุบัน
ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ยังคงอยู่ในระดับต�่ำ
ต่อเนื่องจากปี 2557

Fundamentals and price trend soybean

US Department of Agriculture forecasts the global
soybean crop by the year 2014/2015 season was 315 Million  
MTon, an increase from the 2013/2014 season, which was
285 Million MTon, up 9.5 % due to the expected yield of
soybean producing countries. Including the United States,
Brazil and Argentina increased by 107 Million MTon of
soybeans can produce 94 Million   MTon and 55 Million
MTon to 91 Million Mtons, 86 Million MTon and 54 Million
MTon, respectively. In the year 2014/2015 is expected that
the demand for soybean oil to the amount of 251 Million
MTon, up from 239 Million MTon in 2013/2014 to 5.2 % due
to demand for soybean oil consumer in the world are also
likely increase up In particular, China's policy to encourage
domestic soybean oil. To be enhance the value in terms
of yield and oil residue. As soybean world stock volumes
increased from 66.85 Million MTon in 2013/2014 to 90.28
Million Mton in 2014/2015.Makes it is expected that the price
of soybean futures market in Chicago in 2015, on average,
to be flat or below the average price in 2014. (An average
price of 2014 to 12.5 dollars per bushel) Due to the world’s
1/
อ้างอิงจากรายงาน World Agricultural Supply and Demand soybean yield are rising than the demand. So the price of
soybeans and corn is still a contributing factor to the cost
Estimates ของ USDA ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ก.พ.2558
of animal remains at a low level since 2014.
ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 สามารถขยายตัวได้ร้อยละ 0.7 ชะลอ 1 According to the USDA's World Agricultural Supply and
ลงจากปี 2556 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยมีสาเหตุหลักจากการส่ง Demand Estimates report on Feb. 10, 2015.
ออกสินค้าและบริการที่มีแนวโน้มหดตัว ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกที่ล่าช้าและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่ลดลงในช่วงครึ่งปีแรก
1
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Thailand Economic overview 2014 and Outlook for 2015
Thailand's economy in 2014 able to grow by 0.7 %, slowdown
from the year 2013 grew by 2.9 %, due mainly to the export
of goods and services that are likely to shrink. The recovery
of the global economic slowdown and the confidence of
tourists who fell during the first half of the political unrest
addition, government spending is still relatively low. As a
result of procurement delayed. During the period of Political
unrest, despite Thailand's economy started to recover in late
especially. Consumption and private investment since it has
been driven by the confidence of consumers and investors
better. Employment and income outside the agricultural
sector remained robust. The cost of Operation of business
to lower energy prices. While the inflation rate in 2014 was
1.9 %, down slightly from the previous year. Following oil
price and commodity prices in the world market continued
to decline and restructuring of domestic retail fuel price are key.
Thailand economic Outlook 2015, Is expected Thailand’s
economy 2015, to grow by 3.5% - 4.5%. Are supported by
a slowly recovering from the export sector, recovery of the
global economy. The recovery of private investment and
tourism. Precipitation and operating costs for key investment
projects. The government and the decline of oil prices in
ภาพรวมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในไทยปี 2557
the world market, however, the growth is still limited to a
และแนวโน้มปี 2558
อุตสาหกรรมไก่เนือ้ ซึง่ มีสดั ส่วนสูงสุดของธุรกิจปศุสตั ว์ไทยมีสดั ส่วน few, including the expansion of the agricultural sector is
อยู่ที่ร้อยละ 45 ในปี 2557 มีการผลิตไก่เนื้อ 1,209.52 ล้านตัว หรือ restricted by world market prices are not likely to recover.
1.66 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,103.32 ล้านตัว หรือ 1.51 ล้านตัน Clear Trend of depreciation of the domestic currency,
ในปี 2556 ร้อยละ 9.63 การผลิตไก่เนื้อของไทยมีการจัดการฟาร์ม partners and competitors, which hinders the development
ทีไ่ ด้มาตรฐาน และมีระบบการผลิตที่ ปลอดภัย จึงท�ำให้ปริมาณการผลิต of exports of Thailand.
ขยายตัวเพิ่มขึน้ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการบริโภคและการส่งออก
ที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 ไทยส่งออกเนื้อไก่รวมปริมาณ 570,000 ตัน Overview of the livestock industry in Thailand 2014 and
มูลค่า 77,700 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปริมาณ 504,406 ตัน มูลค่า 66,805 Outlook for year 2015.
Broiler industry, which has the highest proportion of
ล้านบาท ของปี 2556 ร้อยละ 13.00 และ ร้อยละ 16.31 ตามล�ำดับ
Thailand
livestock, accounting for 45 % in 2014 with the
ตลาดส่งออกที่ส�ำคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป (ร้อยละ 42.52) ญี่ปุ่น
(ร้ อ ยละ 42.38) กลุ ่ ม ประเทศในอาเซี ย น (ร้ อ ยละ 8.25) และ production of broiler 1,209.52 Million  or 1.66 Million MTon,
ประเทศอื่นๆ (ร้อยละ 6.85)   โดยแบ่งเป็นการส่งออกไก่สดแช่แข็ง an increase of 1,103.32 Million broiler chicken  or 1.51 Million
ในปี 2557 ส่งออกปริมาณ 120,000 ตัน มูลค่า 10,200 ล้านบาท MTon in 2013 of 9.63 % in management of broiler farms in
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 91,242 ตัน มูลค่า 6,330 ล้านบาท ของปี 2556 Thailand. And a system of safe production, making production
ร้อยละ 31.52 และ ร้อยละ 61.15 ตามล�ำดับ และการส่งออกเนื้อไก่ volumes increased in response to consumer demand and
แปรรูป ส่งออกปริมาณ 450,000 ตัน มูลค่า 67,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น exports are increasing. In 2014 Thailand poultry exports
จากปริมาณ 413,164 ตัน มูลค่า 60,476 ล้านบาท ในปี 2556 total volume of 570,000 tons, worth Baht 77,700 Million, an
ร้อยละ 8.92 และร้อยละ 11.61 ตามล�ำดับ เนื่องจากความต้องการ increase from the 504,406 tons worth baht 66,805 Million in
บริโภคของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดส่งออกไก่แปรรูป 2013 of 13.00 % and 16.31 %, respectively, export markets
ที่ส�ำคัญ คือ สหภาพยุโรป (ร้อยละ 46.18) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 43.29) include the European Union (42.52%), Japan (42.38% ), ASEAN
ส�ำหรับปี 2558 คาดว่าการผลิตไก่เนือ้ ของไทยยังคงขยายตัวเพิม่ ขึน้ ตาม countries (8.25 %) and other countries (6.85 %), divided into
จ�ำนวนประชากร และความต้องการบริโภคที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาด 1). Export of frozen chicken in 2014 export volume of 120,000
tons, worth Baht 10,200 Million. Increased from 91,242 tons
of Worth Baht 6,330 Million in 2013 of 31.52 % and 61.15
%, respectively. 2). Exports of meat and poultry export
จากปัญหาความไม่สงบทางการเมือง นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาครัฐ
ยังค่อนข้างต�ำ 
่ อันเป็นผลจากการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นไปอย่างล่าช้าในช่วง
ที่มีปัญหาความไม่สงบทางการเมือง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยเริ่มมี
แนวโน้มฟืน้ ตัวในช่วงปลายปีโดยเฉพาะการ บริโภคและการลงทุนภาค
เอกชน เนือ่ งจากได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคและ
นักลงทุนที่ดีขึ้น การจ้างงานและรายได้นอกภาคเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์
ดี ประกอบกับต้นทุนการด่าเนินงานของภาคธุรกิจที่ลดลงตามราคา
พลังงาน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ลดลง
เล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ตามราคาน�้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และการปรับ โครงสร้างราคาน�้ำมัน
ขายปลีกภายในประเทศเป็นส�ำคัญ
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2558   คาดว่าเศรษฐกิจไทย ปี 2558
จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากการฟืน้ ตัวอย่าง
ช้าๆ ของภาคการส่งออกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การฟื้นตัว
ของการลงทุนภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว การเร่งรัดการใช้จ่าย
และการดําเนินโครงการลงทุนที่สําคัญๆ ของภาครัฐ และการลดลง
ของราคาน�้ำมันในตลาดโลก อย่างไรก็ดี การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ยังมีข้อจํากัดอยู่บางประการ ได้แก่ การขยายตัวของภาคเกษตรยังมี
ข้อจํากัดจากราคาในตลาดโลกที่ยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจน
แนวโน้มการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศคู่ค้าและคู่แข่งซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อภาคการส่งออกของไทย
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ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่าไทยจะสามารถ
ผลิตไก่เนื้อได้ประมาณ 1,246.10 ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ขณะที่
การส่งออกเนือ้ ไก่ของไทยในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ สอดรับกับ
ปริมาณความต้องการบริโภคของตลาด ทัง้ ตลาดญีป่ นุ่ และสหภาพยุโรป
ซึง่ ถือเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย และตลาดอืน่ ๆ ทีม่ แี นวโน้มน�ำเข้า
เนื้อไก่จากไทยเพิ่มขึ้น อาทิ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นผลจากกรณีที่รัสเซีย
ประกาศห้ามน�ำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
ท� ำ ให้ ไ ทยมี โ อกาสขยายการส่งออก เนื้อไก่ไ ปยังรัสเซียได้ เ พิ่ มขึ้น
ในปี 2558 คาดว่าการส่งออกเนื้อไก่รวมมีปริมาณ 600,000 ตัน มูลค่า
81,500 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.3 และ 4.9 ตามล�ำดับ โดยแยกเป็นการ
ส่งออกไก่สดแช่แข็งปริมาณ 140,000 ตัน มูลค่า 12,040 ล้านบาท และ
เป็นการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปปริมาณ 460,000 ตัน มูลค่า 69,460
ล้านบาท ส่วนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรซึ่งมีสัดส่วนเป็นอันดับ 2
ของธุรกิจปศุสัตว์ไทยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 27 การผลิต ปี 2557
มีปริมาณการผลิตสุกร 12.8 ล้านตัว ลดลงจาก 13.1 ล้านตัวของปี
2556 ร้อยละ 1.9 การที่ปริมาณการผลิตสุกรลดลง เนื่องจากสภาพ
อากาศร้อนและแปรปรวนท�ำให้การเลี้ยงสุกรประสบปัญหาจากภาวะ
ของโรคท้องร่วงติดต่อ (Porcine Epidemic Diarrhea: PED) และ
โรคทางระบบสืบพันธุแ์ ละระบบทางเดินหายใจ (Porcine Reproductive
& Respiratory Syndrome: PRRS)   ส่งผลให้ราคาสุกรที่เกษตรกร
ขายได้ปี 2557 เฉลีย่ กิโลกรัมละ 76.76 บาท สูงขึน้ จากเฉลีย่ กิโลกรัมละ
65.35 บาท ของปี 2556 ร้อยละ 17.5 เนื่องจากปริมาณการผลิตสุกร
ลดลงจากภาวะโรคระบาด ดังกล่าวแล้ว ประกอบกับสภาพอากาศทีร่ อ้ น
จัดและแปรปรวนมีผลต่อการเจริญเติบโตของสุกร ส่งผลให้ปริมาณสุกร
ทีอ่ อกสูต่ ลาดลดลง  ปี 2558 คาดว่าปริมาณการผลิตสุกรจะเพิม่ ขึน้ เป็น
13.1 ล้านตัว หรือร้อยละ 2.0 เนื่องจากราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้
ในปี 2557 ปรับตัวสูงขึน้ ท�ำให้ผเู้ ลีย้ งรายใหญ่และรายกลางขยายการผลิต
เพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องโรคในสุกรเพิ่มขึ้น แต่เกษตรกรส่วนใหญ่
สามารถปรับปรุงด้านการจัดการฟาร์มและควบคุมโรคได้ดขี นึ้ ส่งผลให้
ผู้เลี้ยงสุกรที่มีศักยภาพขยายการผลิตเพิ่มขึ้น

volume of 450,000 tons, worth 67,500 MB, an increase of
Baht 60,476 million worth of 413,164 tons in 2013 to 11.61
% and 8.92 %, respectively, as demand for the extension of
trading partners increased The major export. Markets are the
EU chicken (46.18 %), Japan (43.29). And the increased of
demand for both domestic and international markets.
Thailand is expected to the broiler for about 1,246.10
Million, up to 3 %, while Thailand's poultry exports in 2015
are expected to grow in line with the demand of the market
Both Japan and the European Union. This is the main export
markets of Thailand and other markets that are likely to
import chicken from Thailand, including the Russian market
as a result of the case of Russia. Announced a ban on import
of agricultural products from the United States. And the
European Union Makes Thailand to expand exports. Poultry
to Russia has increased. in 2015, Thailand is expected to
export poultry with a volume of 600,000 tons worth Baht
81,500 Million, an increase of 5.3 % and 4.9 %, respectively.
Divided the export volume 140,000 tons of frozen chicken  
Baht12,040 Million and an export volume 460,000 tons of
poultry meat worth baht 69,460 Million. The pig producers,
the proportion of livestock Thailand was ranked second,
accounting for 27 % of the year 2014, the volume of pork
production of 12.8 Million, down from 13.1 Million in 2013
to 1.9 % of the total production of pigs decreased. Due
to inclement weather, hot and raising pigs suffer from the
problem of diarrhea contact (Porcine Epidemic Diarrhea:
PED). And diseases reproductive and respiratory (Porcine
Reproductive & Respiratory Syndrome: PRRS), the pig prices
are expected to year 2014 average per kg at 76.76 baht, up
from an average per kg 65.35 baht in 2013, 17.5 %. Due to the
volume of pork production decreased, due to such epidemics
the weather is extremely hot and variability affects the growth
of pigs. A result, the pigs to the market decline. Year 2015
is expected to increase the amount of pork production was
13.1 Million or 2.0 %, since the price of pigs are expected to
rise in 2014 makes shepherd major and medium expansion
increased. Even with increased disease problems in pigs. But
most farmers can improve farm management and control
has improved. Consequently, the potential expansion of pig
production increased.

ภาพรวมอุตสาหกรรมน�ำ้ มันพืชของโลกปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
ในปี 2557 ที่ผ่านมาทั้งราคาน�้ำมันปาล์มและน�้ำมันถั่วเหลือง
มีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผันผวนสูง เริ่มจากในช่วงต้นปีราคาน�ำ้ มัน
ถั่วเหลืองโลกได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาเมล็ดถั่วเหลือง ขณะเดียวกัน
ราคาน�้ำมันปาล์มก็ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน เพราะอยู่ในช่วงท้าย
ฤดูกาลของผลผลิตปาล์ม ประกอบกับภาวะอากาศแล้งในมาเลเซีย
ท�ำให้ตลาดกังวลว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญ่ (El Nino) ในฤดูกาล
เพาะปลูกใหม่ แต่ในช่วงครึ่งปีหลัง ราคาน�้ำมันถั่วเหลืองได้ปรับตัวลง
ด้วยผลกระทบจากปริมาณถั่วเหลืองจ�ำนวนมาก ขณะที่ราคาน�้ำมัน
ปาล์ ม ได้ ป รั บ ลดลงภายหลั ง จากที่ ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ตามฤดู ก าลปกติ
รวมถึงผลกระทบจากราคาน�้ำมันปิโตรเลียมที่ปรับตัวลงสู่ระดับต�่ำสุด
ในรอบ 5 ปี อย่างไรก็ตามส่วนต่างระหว่างราคาน�ำ้ มันถัว่ เหลืองกับน�ำ้ มัน Overview of the Global vegetable oil industry in 2014
ปาล์มทีป่ รับตัวลงแคบสุดในรอบ 3 ปี และมีแนวโน้มทรงตัวทีร่ ะดับต�ำ่ อยู่ and outlook for 2015.
In 2014, the price of palm oil and soybean oil is moving
ท�ำให้มีความเป็นไปได้ว่าความต้องการใช้น�้ำมันถั่วเหลืองในปี 2558
at
a
relatively high volatility. From the beginning of the world
ยังคงจะมีแนวโน้มดีขึ้น
soybean oil prices have increased the price of soybeans.
Meanwhile, palm oil prices have continued to rise as well.
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ภาพรวมอุ ต สาหกรรมโรงสกั ด น�้ ำ มั น ถั่ ว เหลื อ งของประเทศไทย
ปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากากถั่วเหลือง ฟูลแฟตซอย
และน�้ำมันถั่วเหลือง ในปี 2557 มีการผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรมคิดจาก
ปริมาณการใช้วตั ถุดบิ รวมทัง้ สิน้ 1,785,941 ตัน (เมล็ดถัว่ เหลือง) เพิม่ ขึน้
เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีปริมาณการใช้วัตถุดิบรวม 1,657,191 ตัน
ส�ำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตว์ในไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.5 จากปี 2556 โดยการ
เติบโตมาจากอุตสาหกรรมการเลีย้ งไก่เนือ้ เป็นหลัก ท�ำให้คาดการณ์การ
ใช้กากถั่วเหลืองของไทยปี 2557 ที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านตัน
เติบโตประมาณร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับปี 2556 ในด้านตลาดน�้ำมัน
ถั่วเหลืองในปี 2557 มีปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณอยู่ที่  253,120 ตัน
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556  
ส�ำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตกากถั่วเหลือง ฟูลแฟต
ซอย และน�้ ำ มั น ถั่ ว เหลื อ งในปี 2558 นั้ น บริ ษั ท คาดการณ์ ว ่ า
อุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากปริมาณความต้องการในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของไทยที่ยัง
คงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยปี 2558 คาดว่าการผลิตไก่เนือ้ ของไทยยัง
คงปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดรับการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากหลังจากเริ่ม
ส่งออกไก่สดแช่แข็งในหลายประเทศ เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อระบบ
การผลิตและคุณภาพของสินค้าไทย ขณะที่แนวโน้มตลาดน�้ำมันถั่ว
เหลืองภายในประเทศปี 2558 คาดว่าจะยังคงทรงตัวเช่นเดียวกันกับ
ปี 2557 อย่างไรก็ตามในปี 2558 ยังมีปจั จัยเสีย่ งหลายอย่างทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ยังต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ ทัง้ ในเรือ่ งของราคาวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์
และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้อง
เผชิญอยูต่ ลอดเวลา และส่วนใหญ่มกี ารปรับตัวอย่างต่อเนือ่ ง แต่การปรับตัว
จากนี้ไปต้องเพิ่มความเข้มข้นขึ้น รวมถึงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
มากขึ้น และเตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ
แข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่งได้ บริษัทมีการติดตามสถานการณ์
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการบริหารงานทุกส่วนอย่างรัดกุมและ
รอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งบริษัท
เองก็มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างโอกาสส�ำหรับการแข่งขัน
ในตลาด นอกจากนี้ ความยืดหยุน่ และความรวดเร็วก็เป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของการปรับตัวเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ รวมถึงการสร้างโอกาส
ทางด้านการตลาด โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม ควบคู่กับ
การพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้น
ขณะเดียวกันสินค้าของบริษัทยังคงเป็นผู้น�ำตลาดจากความได้เปรียบ
ในการแข่งขันในด้านคุณภาพสินค้าที่มีความสดใหม่ ตรงความต้องการ
ของลูกค้า ท�ำให้ได้รบั ความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นกลยุทธ์ทบี่ ริษทั มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
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Because at the end of the season palm. The dry weather
conditions in Malaysia. Investors worry that the phenomenon
El Nino in the new planting season. But in the second half
Soybean oil prices have fallen by the effects of soy intake
amount. While palm oil prices have dropped after the
increase in the regular season. Including the impact of petroleum
prices dropped to the lowest level in the past 5 years,
however, the difference between the prices of soybean oil,
palm oil, adjusted to narrow in the past 3 years and is likely
to remain low. There is a possibility that the demand for oil.
In 2015, still has better prospects.

Industry overview soybean oil extraction plants of
Thailand the year 2014 and outlook for 2015
Overall industrial production of soybean meal, full fat soy
and soy oil in 2014, has produced the industry think of the
material content totaled 1,785,941 tons (Soybean) increased
compared to the year 2013 with volume 1,657,191 tons of
raw materials.  Animal industry in Thailand continues to grow
steadily, the growth rate was 4.5 % from the year 2013 by
the growth of the broiler industry is makes predictions using
soybean meal of Thailand. In 2014 years ago, it is about 4
MB tons. Up about 8.6 % compared to the year 2013 in the
soybean oil market in 2014 with a total volume estimated
at 253,120 tons. Decrease compared to the year 2013.
In 2015, while the market for soybean oil, domestic 2015,
is expected to remain the same as last year. 2014, however
in 2015, there are several risk factors that entrepreneurs
also need to be monitored closely. In terms of raw material
prices and the exchange rates. Such issue is something that
entrepreneurs face all the time. And most are adjusted
continuously. But these adaptations are to be extra intense.
To be monitored more closely. And prepare in a timely
manner in order to be able to compete with their rivals.
The Company is monitoring the situation closely and administered
in all parts carefully and cautiously. To reduce the risk may
impact on the Company. The Company does have to adapt
over time to create opportunities for competition in the
market. In addition, flexible and fast, it is a key component
of adaptation to keep up with events. Include the creation
of opportunities for marketing, by modifying the appropriate
strategy. Couple with the development of innovative products.
Create more value to the product. Meanwhile, the company
แหล่งที่มาของข้อมูล (Sources of information)
continues to lead the market advantage in the competition
- ธนาคารแห่งประเทศไทย / The Bank of Thailand (BOT)
- ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / Office of Agricul tural Economics for quality products that are fresh. Meet customer needs Gain
- แผนกวิจยั บมจ.น�ำ้ มันพืชไทย / Research of Thai Vegetable oil PCL. the confidence and trust of customers. This is the strategy
that the company has operated continuously. Ready to cope
with various situations that arise at any.
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ปัจจัยเสี่ยง
(RISK FACTORS)
จากที่ประชุมของคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง ได้ประเมินปัจจัย The risk management committee had evaluated the
ความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อ following risks that may directly or affect the Company and/
or shareholder significantly:
บริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบถั่วเหลือง
1.1) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ต้นทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบด้วย วัตถุดิบในสัดส่วน
ร้อยละ 90 ของต้นทุนทั้งหมด การจัดหาวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อต้นทุนการขายและผลก�ำไรของบริษัท ซึ่งวัตถุดิบถั่วเหลืองมีราคา
ผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของเมล็ด
ถั่วเหลือง นอกจากความต้องการใช้เพื่อการผลิตอาหารแล้ว ยังรวมถึง
ความต้องการน�ำไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน และการเก็งก�ำไร
ในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า รวมทั้งนโยบายการส่งเสริม
การแทรกแซงของรั ฐ บาล ขณะที่ ค วามเสี่ ย งจากสภาวะอากาศ
ที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติก็อาจท�ำให้ผลผลิตถั่วเหลืองไม่เป็นไป
ตามคาดการณ์ ดังนั้นเมื่อราคาถั่วเหลืองที่ปรับตัวไปอยู่ในระดับที่สูง
มากย่อมส่งผลให้ต้นทุนการผลิตกากถั่วเหลืองและน�้ำมันถั่วเหลืองของ
บริษัทสูงขึ้นตามไปด้วย และส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านราคา
และปริมาณวัตถุดิบเพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการผลิตตาม
แผนการผลิต ตลอดจนการบริหารงานด้านการขายสินค้ากากถัว่ เหลือง
และน�้ำมันถั่วเหลืองของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยงด้วยการมีคณะท�ำงานจัดซื้อวัตถุดิบ คอยติดตามข่าวสาร
สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด   โดยมีการก�ำหนดเป้าหมายของปริมาณ และ
ระยะเวลาในการด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม รวดเร็ว และ
ยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ตลอดทั้งการบริหารความเสี่ยงผ่าน
ทางตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าซึ่งได้ทบทวนการเพิ่มเกณฑ์

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 manages 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
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ก�ำหนดวงเงินส�ำหรับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นที่ยอมรับได้ในภาพ
รวมทัง้ ปี เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของบริษัท

result.  With this process, trading rules is set to ensure the
losses are kept ot acceptable level for a whole year.

1.2) ขาดแคลนวัตถุดิบ (เมล็ดถั่วเหลือง)

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.

จากสภาวะอากาศทีแ่ ปรปรวน หรือภัยธรรมชาติทอี่ าจท�ำให้ผลผลิต
ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงถั่วเหลืองที่มาล่าช้ากว่าก�ำหนดในช่วง
ต้นฤดูอนั เนือ่ งมาจากปัญหาการขนส่งภายในประเทศผูผ้ ลิตและส่งออก
วัตถุดิบที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต ส่งผลต่อการส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า
บริษัทได้มีการวางแผนการผลิตตามสถานการณ์ จัดเก็บวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์คงคลังให้มีปริมาณขั้นต�่ำเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการปรับปริมาณสินค้าคงคลังดังกล่าวให้มีความ
สอดคล้องกับแนวโน้มและระดับราคา อย่างไรก็ตามภาวะการเพาะ
ปลูกถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่าง
ดี ประกอบกับพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้ส่งผลให้ผลผลิตถัว่ เหลือง
เพิ่มขึ้นมาตอบสนองกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
2.1) ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

บริษทั ได้รบั ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงิน
ตราต่างประเทศจากการทีร่ าคาเมล็ดถัว่ เหลืองอ้างอิงกับราคาตลาดโลก
ซึง่ ก�ำหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ท�ำให้ตน้ ทุนวัตถุดบิ ของ
บริษทั ผันผวนตามค่าเงินบาท ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้มแี นวทางการบริหารความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ข่าวสาร
และสถานการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายใน
การท�ำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward contract)
เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเห็นว่าอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นที่น่าพอใจ เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งท�ำให้บริษัททราบถึงต้นทุน
และราคาขายในรูปของค่าเงินบาทที่แน่นอน

1.2) Short supply of raw material

2. Financial Risk
2.1) FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATION

The Company may have risk from foreign exchange as
soybean price is referred to global price which is U.S. dollars
dominated, so we manages 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. However, during past
few years, there are adequate of soybean supply because
of increase of the soybean plantation which resulted in the
increase of its supply corresponding to the demand.  

3. Sale and Marketing Risk
3.1) Risk from Economics Recession

3. ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด
3.1) ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น สื บ เนื่ อ งจากการชะลอตั ว
In 2015, Thai economics would rebound expand at
3.0-4.0% from the recovering of consumption which is beneficial
		 ของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวได้ทรี่ อ้ ยละ 3.0-4.0 ในปี 2558
จากการทยอยฟื้นตัวของการบริโภคที่ได้รับผลดีจากราคาเชื้อเพลิงที่
ปรับลดลง และการลงทุนของภาคเอกชนทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ หลังจากทีท่ างการ
ได้เร่งอนุมตั โิ ครงการลงทุนต่างๆ ในช่วงทีผ่ า่ นมา อย่างไรก็ดี การบริโภค
ภาคเอกชนยังมีขอ้ จ�ำกัดจากหนีค้ รัวเรือนทีย่ งั อยูใ่ นระดับสูงและสถาบัน
การเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ขณะที่อุปสงค์
ต่างประเทศต่อสินค้าไทยที่ยังชะลอตัว และความกังวลเกี่ยวกับความ
ไม่แน่นอนทางการเมือง รวมทั้งการลงทุนของภาครัฐท�ำได้ล่าช้ากว่า
ทีค่ าด ล้วนเป็นความเสีย่ งต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยน้อยกว่า
ที่คาดการณ์ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว

from decrease of fuel price, and private sector investment
which will be increased after the government’s project
approval. However, private consumption is still limited due
to following factors; household debt is at high level, financial
institute is very careful to approve the loan, the foreign
demand of Thai product is slow down and the uncertain of
politics and government investment concerning. It is later
than expectation.  All are risk of expansion of Thai economics.  
To reduce risk impact the management will prudently operate
business to mitigate any impact from global financial
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บริษทั จะด�ำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพือ่ ลดผลกระทบจากสถานการณ์
ทางการเงินและเศรษฐกิจดังกล่าวทีอ่ าจมีตอ่ บริษทั การด�ำเนินนโยบาย
ทางการเงินที่รอบคอบมาโดยตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนใน
ระดับที่ต�่ำ  อีกทั้งบริษัทยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารต่างๆ ที่เป็น
หุ้นส่วนทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน  

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
น�้ำมันพืชทุกชนิดสามารถใช้บริโภคทดแทนกันได้ หากใช้เพื่อ purpose. However, the nutrition value of vegetable oil is
ปรุงหรือประกอบอาหารในครัวเรือน อย่างไรก็ดี คุณค่าทางโภชนาการ different. Vegetable oil that offers similar nutrition value as
ของน�้ำมันพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน น�้ำมันพืชที่ให้คุณค่าใกล้เคียง soybean oil is good substitute as corn oil and sunflower oil.
กับน�้ำมันถั่วเหลืองและสามารถทดแทนกันได้ คือ น�้ำมันข้าวโพดและ For industrial use, such as in food industry, is not substitutable as
น�้ำมันเมล็ดทานตะวัน ส่วนน�้ำมันพืชที่ใช้เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม   it contains different quality which is suitable each of others.
เช่น   อุตสาหกรรมอาหาร โดยทั่วไปจะทดแทนกันไม่ได้ เนื่องจาก It is unlikely to be risk from other oil competitors like corn
น�้ำมันพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะกับแต่ละอุตสาหกรรมต่างกัน   oil and sunflower oil, as there is neither enough domestic
อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่น�้ำมันข้าวโพดและน�้ำมันเมล็ดทานตะวัน supply nor having downstream industry to absorb by-product
จะมี ก ารผลิ ต มาแข่ ง กั บ บริ ษั ท คงเป็ น ไปได้ ย าก เนื่ อ งจากวั ต ถุ ดิ บ from oil extraction process, such as soybean meal for animal
ดังกล่าวไม่มกี ารผลิตทีม่ ากเพียงพอในประเทศและไม่มอี ตุ สาหกรรมต่อ feed business, moreover, there is small consumption for
เนื่องมารองรับผลิตภัณฑ์อื่นที่จะได้พร้อมกับการสกัดน�้ำมัน อย่างเช่น domestic demand of corn flour processing industry as the
กากถัว่ เหลืองทีน่ ำ� มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง other cheaper product is substituted. While the sunflower
ของน�้ำมันข้าวโพด คือ การน�ำแป้งข้าวโพดไปแปรรูปเป็นสินค้าอื่น seed residual can be used in producing animal feed, still,
ซึง่ ความต้องการใช้ในประเทศยังมีปริมาณน้อย  เนือ่ งจากมีผลิตภัณฑ์อนื่ the usage is limited.
ทดแทนได้และราคาถูกกว่า ส่วนของเมล็ดทานตะวัน คือ กากทานตะวัน  
แม้จะใช้ผสมท�ำอาหารสัตว์แต่ก็มีข้อจ�ำกัดในการใช้
3.3) Increasing of Competitors from Regional

3.2) ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน

and Bilateral Free Trade Policy
3.3) การมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นจากนโยบายการค้าเสรีระดับภูมิภาค
AEC policy will make free moving many resources such as
fund labor and trade in market community among members.
		 และทวิภาคี
การก้าวสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลให้
มีการเปิดเสรีการเคลือ่ นย้ายทรัพยากร เงินทุน แรงงาน และการค้าขาย
ระหว่างกันในตลาดอาเซียน การเปิดเสรีทางการค้าท�ำให้มีสินค้าจาก
ประเทศสมาชิกทีม่ ตี น้ ทุนการผลิตทีต่ ำ�่ กว่าเข้ามาแข่งขันในไทยมากขึน้
ซึ่งมีผลให้รายได้ของบริษัทจะลดลง อย่างไรก็ดีบริษัทมีการปรับตัว
เพื่อรับกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้าง
ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์น�้ำมันถั่วเหลือง ควบคู่กับ การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น

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
planed to develop the management system and improve
production efficiency.

4. Production Environment and Safety risk
4.1) Natural Disaster; Flood

4. ความเสี่ยงด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
In a past few years, climate over the world and Thailand
has changed, the world faces serious disaster which caused
4.1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติจากน�้ำท่วม

ในรอบหลายปี ที่ ผ ่ า นมา สภาพภู มิ อ ากาศของโลกและของ
ประเทศไทยเปลีย่ นแปลงผันผวนไปจากเดิมมาก ท�ำให้แต่ละภูมภิ าคทัว่
โลกต้องประสบกับภัยธรรมชาติทมี่ คี วามรุนแรงอย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มา
ก่อน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้จดั ท�ำคูม่ อื BCM & BCP (Business Continuity Management
& Business Continuity Plan) เรื่องน�้ำท่วมที่ได้มีการทดสอบแผน
ฉุกเฉินจากสถานการณ์จริงในปี 2554 และ 2555 โดยมุง่ เน้นการบริหาร
จัดการป้องกันเชิงรุก โดยมีการจัดท�ำแผนและฝึกซ้อมแผนอย่างสมํ่า
เสมอ เพือ่ เตรียมพร้อมแต่ละสถานการณ์ทคี่ าดว่าจะเกิด รวมถึงติดตาม
ข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

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.

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
(Management Profile)
ชื่อ		
ต�ำแหน่ง

อายุ

: นายสมพล เกียรติไพบูลย์
: ประธานกรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
: 74 ปี

• รองประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.น.ช.)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย ในส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• ประธานทีป่ รึกษา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์

ประสบการณ์
• ปลัดกระทรวงพาณิชย์
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
• อธิบดีกรมการค้าภายใน
: ไม่มี
• อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
• อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
: ไม่มี
• อธิบดีกรมการประกันภัย
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 10 ตุลาคม 2544
• รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
• รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• สมาชิกวุฒิสภา
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
• ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (วุฒิสภา)
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
• ทีป่ รึกษากิตติมศักดิป์ ระจ�ำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒสิ ภา
• ทีป่ รึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม				
• ทีป่ รึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
• ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
• ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University,
• ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
(มหาชน)
• ปริญญาโท (เกียรตินิยม) พัฒนบริหารศาสตร์
• ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
(พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ประธานกรรมการบริหารศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินยิ ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับ
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2531
• ประธานคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประธานกรรมการ สถาบันอาหาร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Role of the Chairman
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงคมนาคม
Program (RCP) รุ่นที่ 8/2546
• รองประธานกรรมการในคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5
• กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ (D.S.I.)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรม
• กรรมการในคณะกรรมการก�ำกับการซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
การบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ศิลปาชีพ
• กรรมการในคณะกรรมการ ปตท.
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
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Experience
: Mr. Sompol Kiatphaibool
• Permanent Secretary, Ministry of Commerce
: Chairman (Independent Director) /
• Director General, Department of Internal Trade
Member of Audit Committee /
• Director General, Department of Commercial Registration
Chairman of Corporate Governance,
• Director General, Department of Business Economics
Nomination and Remuneration
• Director General, Department of Insurance
Committee
• Deputy, Director General Department of Foreign Trade
Age
: 74 Years
• Deputy, Director General Department of Business
Economics
Share Holding (Including related person)
• Senator
: None
• Chairman of the Committee on Agriculture and
Percent of Shareholding Change
Co-Operatives (The Senate)
: None
• Honorary Advisor to The Committee on Foreign Affairs
Date of Appointment : October 10, 2001
of the Senate
• Adviser to Deputy Prime Minister and Minister of
Position in Other Business
Finance
: Other Listed Companies
• Adviser to Deputy Prime Minister and Minister of
Other Non-Listed Companies
Commerce
• Chairman of The Stock Exchange of Thailand
Educations & Certificate
• Chairman of Thailand Futures Exchange PCL.
• Ph.D., Business Administration, Western University
• Chairman of The Board of Director Siam City Bank PCL.
• Master of Economics, Fairleigh Dickinson University,
• Chairman of the Support Arts and Crafts International
New Jersey, USA
Center of Thailand
• Master of Development Economics. (Hons.),
• Chairman of The Gem and Jewelry Institute of Thailand
National Institute of Development Administration
• Chairman of the National Housing Authority’s Board
• Bachelor of Economics (Hons.), Thammasat University
of Directors
• Certificate, National Defense College of Thailand, 1988
• Chairman of the Nation Food Institute
• The Role of the Chairman Program (RCP) Class 8/2003
• Chairman, Audit Committee - Ministry of Transport
Thai Institute of Director Association (IOD)
• Vice Chairman, The Securities and Exchange
• Capital Market Academy Leadership Program (Class 5)
Commission (SEC)
Capital Market Academy, The Stock Exchange of Thailand
• Member, Public Sector Development Commission
(P.D.C.)
Present Position
• Member, The Board of Investment of Thailand (B.O.I)
• Chairman (Independent Director) ), Member of Audit
• Member, Department of Special Investigation (D.S.I.)
Committee, Chairman of Corporate Governance,
• Member, Court of Directors, The Bank of Thailand
Nomination and Remuneration Committee of
• Member, Agricultural Futures Trading
Thai Vegetable Oil PCL.
• Civil Service Commissioner
• Advisory Board Committee, The Support Arts and
• Member, Port Authority of Thailand  
Crafts International Center of Thailand (Public Organization)
• Member, PTT Public Company Limited. (PTT)
• Vice Chairman, Anti-Corruption Oranization of Thailand
• Member of National Legislative Assembly
• Commission Member in Insurance : Office of Insurance
Commission
• Chief Advisor to the Minister of Commerce
Name
Position
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษั ท ภิ บ าลสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
อายุ
(มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด
: ไม่มี
(มหาชน)
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
:      ไม่มี
พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 11 พฤศจิกายน 2543
เวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไรมอนด์แลนด์ จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(มหาชน)
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
5  แห่ง
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จ�ำกัด
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1  แห่ง
(มหาชน)
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
ประธานกรรมการสรรหา และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
• ปริญญาเอก  Monetary Economics and Econometrics
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
& Operations Research,   Monash University, Australia
• กรรมการ คณะกรรมการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงและประเมินผล
• ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics,
การด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
University of Sydney, Australia
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics,
• อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ
University of Sydney, Australia
การเงินและงบประมาณ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 60/2547
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย, กรรมการนโยบาย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
การเงินและกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
รุ่นที่ 4/2546
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• คณะกรรมการก�ำกับการบริหารความเสี่ยง
รุ่นที่ 5/2550
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Advanced Management Program (AMP)
• รองประธาน และประธานกรรมการบริหาร
รุ่นที่ 113/2538
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
Harvard Business School, 2538
• กรรมการและประธานอนุกรรมการจัดหาแหล่งเงินทุน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
• กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ช�ำนาญการ คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและ
สถาบันการเงิน วุฒิสภา
• กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อ		
ต�ำแหน่ง

: ดร.ศิริ การเจริญดี
: รองประธานกรรมการ (อิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
: 66 ปี
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Present Position
: Dr. Siri Ganjarerndee
• Vice Chairman (Independent Director), Chairman of
: Vice Chairman
the Audit Committee and Member of Corporate
(Independent Director)
Governance, Nomination and Remuneration Committee,
Chairman of the Audit Committee
Thai Vegetable Oil PCL.
Member of Corporate Governance,
• Independent Director, Member of the Executive
Nomination and Remuneration
Committee and Chairman of the Nomination &
Committee
Remuneration Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
• Independent Director, Chairman of the Audit
Age
: 66 Years
Committee & Member of The Nomination and
Remuneration Committee, The Post Publishing PCL.
Share Holding (Including related person)
• Independent Director, Audit Committee Member and
: None
Member of Nomination, Compensation & Corporate
Percent of Shareholding Change
Governance Committee, Indorama Ventures PCL.
: None
• Member of the Board of Director and Audit Committee,
Date of Appointment : November 11, 2000
Raimond Land PCL.
• Member of the Board of Director and Audit Committee,
Position in Other Business
Samitivej PCL.
: Other Listed Companies
5
• Director, Member of Audit Committee, Compensation
Other Non-Listed Companies
1
Committee and Chairman of Nomination Committee,
TRIS Corporation Co., Ltd.
Educations & Certificate
• Performance Assessment Committee State Enterprise
• Ph.D. Monetary Economics and Econometrics &
Policy Office, Ministry of Finance
Operation Research, Monash University, Australia
• Committee for Development of Public Sector Finance
• M.Ec. Economic Statistics and Monetary Economics,
and Budget, Civil Service Development Commission
University of Sydney, Australia
• B.Ec. (Hons.) Economic Statistics, University of Sydney,
Experience
Australia
• Senior Assistant Governor, Bank of Thailand
• Audit Committee Program (ACP) Class 6/2005,
• President, Thai Military Bank
Thai Institute of Director Association (IOD)
• Member of The Bank of Thailand Board, Monetary
• Director Certification Program (DCP) Class 60/2004,
Policy Committee, Bank of Thailand
Thai Institute of Director Association (IOD)
• Member of The Financial Institutions Policy Committee,
• Director Accreditation Program (DAP) Class 4/2003,
Bank of Thailand
Thai Institute of Director Association (IOD)
• Supervisory Committee for Risk Management, Bank
• Capital Market Academy Leader Program Class 5/2007,
of Thailand
The Stock Exchange of  Thailand
• Vice Chairman and Chairman of the Executive Board,
• Advanced Management Program Class 113/1995,
Prasit Patana PCL.
Harvard Business School
• Director and Chairman of the Finance Committee,
Aeronautical Radio of Thailand PCL.
• Independent Director and Audit Committee Member,
Land & Houses PCL.
• Member of Board of Directors, Audit Committee,
Nomination Committee & Compensation Committee,
Thoresen Thai Agencies PCL.
• Specialist, Committee on Finance, Banking, and
Financial Institution, The Senate
• Independent Director and Chairman of Audit Committee,
Land and House Bank PCL.
Name
Position

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อ		
ต�ำแหน่ง

อายุ

: ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
: กรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
: 53 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
:      ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:      ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 20 ธันวาคม 2543
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
4   แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จี แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้อ�ำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• ปริญญาเอก การตลาด   Kellogg Graduate School of
บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
Management, Northwestern University, สหรัฐอเมริกา
• ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงพาณิชย์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
• ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
• ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท LEK Consulting
รุ่นที่ 18/2545
• ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท Booz Allen & Hamilton
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program Refresher
Course (DCP –Re) 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 60/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 37/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลั ก สู ต รผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ด้ า นการค้ า การพาณิ ช ย์ และ
อุตสาหกรรม
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCOT)
รุ่นที่ 3
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3
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Present Position
: Dr. Suvit Maesincee
• Independent Director, Member of Audit Committee
: Director (Independent Director),
and Member of Corporate Governance, Nomination
Member of Audit Committee and
and Remuneration Committee, Thai Vegetable Oil PCL.
Member of Nomination and
• Independent Director and Audit Committee Member
Remuneration Committee
Thai Oil PCL.
Age
: 53 Years
• Independent Director, Audit Committee Member,
Siam Food Products PCL.
Share Holding (Including related person)
• Independent Director, Member of the Audit Committee,
: None
G Capital PCL.
Percent of Shareholding Change
• Independent Director, Audit Committee Member and
: None
Nomination and Remuneration Committee Member,
Date of Appointment : December 20, 2000
Berli Jucker PCL.
• Director of Sasin Institute for Global Affairs, Sasin
Position in Other Business
Graduate Institute of Business
: Other Listed Companies
4
Administration of Chulalongkorn University     
Other Non-Listed Companies
Name
Position

Experience
Educations & Certificate
• Independent Director and Member of Audit Committee,
• Ph.D. In Marketing, Kellogg Graduate School of
Krungthai Card PCL.
Management, Northwestern University, USA
• Vice Minister for Commerce, Ministry of Commerce
• MBA, National Institute of Development Administration
• Vice Minister of the Office of the Prime Minister
• BSc. In Pharm, Mahidol University
• Advisor to the Deputy Prime Minister
• Director Certification Program (DCP) Class 18/ 2002
(Dr.Somkid Jatusripitak)
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Senior Consultant, L.E.K. Consulting
• Director Certification Program Refresher Course
• Senior Consultant, Booz Allen & Hamilton Company
(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

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อ
ต�ำแหน่ง
อายุ

: ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
: กรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
: 60 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 28 เมษายน 2553
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไพลอน จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์
• กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2 แห่ง
• กรรมการธนาคาร  กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -   แห่ง
บริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับการซื้อขายสินค้า
• เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์  
เกษตรล่วงหน้า
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• รองกรรมการจัดการ
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน
(ปรอ.) รุ่นที่ 21
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง 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 รุ่นที่ 33
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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Name
Position
Age
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: Dr. Chaipat Sahasakul
: Independent Director
and Member of Audit Committee
: 60 Years

Share Holding (Including related person)
: None
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment : April 28, 2010
Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies

2
-

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

Present Position
• Independent Director and Audit Committee Member,
Thai Vegetable Oil PCL.
• Chairman, Agricultural Futures Exchange of Thailand
• Independent Director and Audit Committee Member,
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, Stock Exchange
of Thailand
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ชื่อ		
ต�ำแหน่ง
อายุ

: รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
: กรรมการ (อิสระ)
: 62 ปี

Name
Position
Age

: Assoc. Prof. Dr. Kitcha Urairong
: Independent Director
:  62 Years

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง    : 29 เมษายน 2557

Share Holding (Including related person)
: None
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment : April 29, 2014

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วุฒบิ ตั รด้านโรคสุกร มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ ฮันโนเวอร์
สาธารณรัฐเยอรมัน  
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 202/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Educations & Certificate
• BS (Veterinary Science), Kasetsart University
• DVM (Doctor of Veterinary Medicine),  
Kasetsart University
• Zeugnis in Schweinekrankheiten,
Hannover Veterinary University, Germany
• Director Certification Program (DCP),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Class 202/2014

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ (อิสระ) บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผูท้ รงคุณวุฒพิ เิ ศษ และทีป่ รึกษาคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• กรรมการประจ�ำคณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์พิเศษสาขาสัตวบาล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• กรรมการผู้ช�ำนาญการโรคเฉพาะสัตว์ (กลุ่มโรคสุกร)
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
• คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ คณะกรรมการกลุ่มภารกิจ
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

-

Present Position
• Independent Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• Senior Expert and Adviser to the Dean,
Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University
• Graduate Committee in Animal Science, Graduate
School, Kasetsart University
• Expert Committee in Swine Diseases, Department of
Livestock Development, Ministry of Agriculture and
Cooperation
• Expert Committee in Agriculture and Agroindustry,
National Research Council
• Faculty Committee, Faculty of Veterinary Technicians,
Kasetsart University

ประสบการณ์ท�ำงาน
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและ Experiences
• Expert Committee of Pig Board, Ministry of Agriculture
ผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
and Cooperatives
• รองคณะบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Vice Dean, Faculty of Veterinary Medicine,
• รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน
Kasetsart University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Vice President for Administration and Property
Management, Kasetsart University

24

ชื่อ		
ต�ำแหน่ง
อายุ
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: นายปรีชา ส่งวัฒนา
: กรรมการ (อิสระ)
: 64 ปี

Name
: Mr.Pricha Songwatana
Position
: Director (Independent)
Age                           : 64 Years

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 29 เมษายน 2557

Share Holding (Including related person)
: None
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment : April 29, 2014

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies 1
Educations & Certificate
• Executive EX-MBA, Kasetsart University
• Senior Executive Program in Energy Literacy Leadership
Program (Class 6), Thailand Energy Academy (TEA)
• Senior Executive Program in Criminal Justice Academy
(Class 18), National Justice Academy, Judiciary Office
• Senior Executive Program in Capital Market Academy
Leadership Program (Class 7), Capital Market Academy (CMA),
The Stock Exchange of Thailand
• National Defense Course (2003),
The National Defense College (NDC)

วุฒิการศึกษา และการฝึกอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (ส�ำหรับผู้บริหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 6
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ ที่ 18
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 7
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2546
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จ�ำกัด
• กรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ (สามพราน)
• ประธานโครงการหลักสูตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารรุ่นใหม่ เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.)
• กรรมการสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
• กรรมการระดับชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) วิทยาลัยชุมชน
ก�ำหนดนโยบาย และ ก�ำกับดูแลวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด
		
ประสบการณ์
• สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ประธานบริหาร โรงเรียนนานาชาติเมธา
• ที่ปรึกษา บริษัท บางจาก จ�ำกัด (มหาชน)

Present Position
• Independent Director , Thai Vegetable Oil PCL.
• President, FN Factory Outlet Co., Ltd.
• Member of the Board of Affairs,
Royal Police Cadet Academy (Sampran)
• Program Chairman of Young Executive Program for
Law Enforcement
• Committee of Global Standard 1 (GS1 Thailand).
The Federation of Thai Industries
• National Commission Member (Advisory) Community
College, setting up policies and overseeing 20
community colleges throughout the country.
Experiences
• Member of National Economic and Social Advisory
Council (NESAC)
• Chairman, Metha International School
• Consultant, Bangchak Petroleum Public Company
Limited

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
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ชื่อ		
ต�ำแหน่ง
อายุ

: นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
: กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
: 61 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ร้อยละ 2.48 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
: ไม่มี
        
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 24 เมษายน 2555
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
• ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Finance for Non - Finance Director
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไทยฮา จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษทั แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี่ จ�ำกัด
ประสบการณ์
• สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

Name
Position
Age
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: Mr. Visuth Vitayathanagorn
: Director,
Chairman of the Executive Board
: 61 Years

Share Holding (Including related person)
: 2.48 % of Voting Shares
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment : April 24, 2012
Position in Other Business
: Other Listed Companies
2
Other Non-Listed Companies 1
Educations & Certificate
• Ph.D., Honorary Graduates, Marketing,
Ramkhamhaeng University
• M.B.A., Kasesart University
• M.A., Political Science, Ramkhamhaeng Unitversity
• B.A., Business Administration,
Rajabhat Institute Suan Dusit
• B.A., Political Science, Ramkhamhaeng Unitversity
• Director Accreditation Program (DAP),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Finance for Non-Finance Director,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Present Position
• Director and Chairman of the Executive Board,
Thai Vegetable PCL.
• Director, Thai Ha PCL.
• Director, Prodigy PCL.
• Chairman, Management & Psychology Company Limited.
Experience
• Member of National Economic and Social Advisory Council
• President, Thai Vegetable Oil PCL
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
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: นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
: กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
: 69 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
:     ร้อยละ 1.07 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:     จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี 5,300,000  หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี 8,420,000 หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง 3,120,000  หุ้น
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 28 มีนาคม 2528
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-   แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษา และการฝึกอบรม
• International Overseas Chinese High School, Taiwan
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• นายกสมาคมผู้ผลิตน�้ำมันถั่วเหลืองและร�ำข้าว
ประสบการณ์
• ประธานกรรมการบริหาร บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

Name
Position
Age

: Mr. Vichit Vitayatanagorn
: Director,Vice Chairman of
the Executive Board
: 69 Years

Share Holding (Including related person)
: 1.07% of Voting Shares
Percent of Shareholding Change
: Share hold as of January 2014 :    5,300,000   shares
Share hold as of December 2014 :    8,420,000   shares
Change  
:    3,120,000   shares
Date of Appointment : March 28, 1985
Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies

-

Educations & Certificate
• International Overseas Chinese High School, Taiwan
• Director Accreditation Program (DAP),
Thai Institute of Directors (IOD)
Present Position
• Director, Vice Chairman of the Executive Board and
Member of Risk Management Committee,
Thai Vegetable Oil PCL.
• President, Soybean and Rice Brand Oil Processor
Association
Experience
• Executive Chairman, Thai Vegetable Oil PCL.
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ชื่อ		
ต�ำแหน่ง
อายุ

: ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
: กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
: 49 ปี

Name
Position
Age

: Mr. Witoon Suewatanakul
: Director / Managing Director
: 49 Years

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
:      ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:      ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 1 มกราคม 2557             

Share Holding (Including related person)
: None
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment : January 1, 2014

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• 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)
รุ่นที่ 186/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)
รุ่นที่ 4/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Educations & Certificate
• 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) Class 186/2014,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Risk Management Committee Program (RMP)
Class 4/2014,
Thai Institute of Directors Association (IOD)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการผู้จัดการบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์
• 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
• Director, Executive Director, Chairman of Risk Management
Committee and Managing Director, Thai Vegetable Oil PCL.
Experience
• Chief Executive Officer (CEO), Double A International
Network, Co., Ltd.
• Chief Executive Officer (CEO), Double A International
Business, Co., Ltd.
• Transport Lube Business Manager – Mekong,
The Shell Company of Thailand Limited
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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: นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
: กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์
: 49 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ร้อยละ 2.27 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 29 เมษายน 2554
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-   แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปวช. การตลาด โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ
• หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานธุรกิจวัตถุดบิ อาหารสัตว์
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์
• รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการอาวุโส แผนกธุรกิจ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการตลาดอุตสาหกรรม
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รองผู้จัดการแผนกตลาดอุตสาหกรรม
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รองผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน บริษทั โรงกลัน่ น�ำ้ มันนครไชยศรี จ�ำกัด
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
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ชื่อ		
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อายุ

: นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
: กรรมการ
: 65  ปี

Name
Position
Age

: Mr. Vichai Vitayathanagorn
; Director
: 65 Years

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
:       ร้อยละ 7.27% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:      ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 29 เมษายน 2557

Share Holding (Including related person)
: 7.27% of Voting Shares
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment :
August 29, 2014

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5   แห่ง

Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Compnies

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• The Institute of Administration, Hong Kong
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Education & Certificate
• The Institute of Administration, Hong Kong
• Director Accreditation Program (DAP),
Thai Institute of Directors (IOD)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธาน บริษัท ฟ้าไชโย จ�ำกัด
• ประธาน บริษัท ยู โฟล์ว พลัส จ�ำกัด
• ประธาน บริษัท ฟีลา พลัส จ�ำกัด
• ประธาน บริษัท เทคซ์ปอร์ตไทย จ�ำกัด
• กรรมการบริษัท บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จ�ำกัด

Present Position
• Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• President, Fah Chaiyo Co., Ltd.
• President, U Flow Plus Co., Ltd.
• President, Fila Plus Co., Ltd.
• President, Texport Thai Co., Ltd.
• Director, Seng Heng Industrial Co., Ltd.
		
Experience
• Chairman, Sub-Committee on Economic Cooperation
with Neighboring Countries (Yunnan and Southern
China Provinces)

ประสบการณ์
• ประธานคณะอนุกรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (มณฑลยูนนาน และจีนตอนใต้)
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Name
Position
Age

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานประจ�ำปี 2557  Annual Report 2014

: Miss Aranya Vitayatanagorn
: Director
Senior Executive Vice President;
Feed Business Unit
: 49 Years

Share Holding (Including related person)
: 2.27% of Voting Shares
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment : April 29, 2011
Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies

-

Educations & Certificate
• 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)
• Executive Development Program (EDP),
Thai Institute of Directors Association (IOD)

Present Position
• Director, Executive Director, Member of Risk Management
Committee and Senior Executive Vice President;
Feed Business Unit, Thai Vegetable Oil PCL.
Experience
• Senior Manager, Business I Department,
Thai Vegetable Oil PCL
• Manager, Industrial Marketing I Department,
Thai Vegetable Oil PCL
• Assistance Manager, Industrial Marketing
I Department,Thai Vegetable Oil PCL
• Finance Assistance Manager,
Nakornchaisri Oil Industrial Co., Ltd.

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานประจ�ำปี 2557  Annual Report 2014

ชื่อ		
ต�ำแหน่ง
อายุ

: นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
: กรรมการ
: 46 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ร้อยละ 0.47 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
: จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี
1,563,703 หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี 3,763,703 หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง 2,200,000 หุ้น
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 29 เมษายน 2556
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1   แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาโท Human Resource Management,
Nova University, USA
• ปริญญาโท International Business, Nova University, USA
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
รุน่ ที่ 30/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 14/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non Finance Director
(FND) รุน่ ที่ 1/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 9/2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จ�ำกัด
• กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ไทยฮา จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประสบการณ์
• รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เชียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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Name
Position
Age

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานประจ�ำปี 2557  Annual Report 2014

: Miss Prinda Tangpiroonthum
: Director
: 46 Years

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

Share Holding (Including related person)
: 0.47% of Total Shares
Experience
Percent of Shareholding Change
• Vice Executive Chairman, Cheer (Thailand) Co., Ltd.
: Share hold as of January 2014   :    1,563,703   shares
• Deputy Managing Director, Cheer (Thailand) Co., Ltd.
Share hold as of December 2014 :    3,763,703   shares
Change  
:    2,200,000   shares
Date of Appointment : April 29, 2013
Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies

1
2

Educations & Certificate
• 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) Class 30/2010,
Thai Institute of Directors (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) Class 14/2004,
Thai Institute of Directors (IOD)
• Finance for Non Finance Director (FND) Class 1/2003,
Thai Institute of Directors (IOD)
• Director Certification Program (DCP) Class 9/2001,
Thai Institute of Directors (IOD)
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานประจ�ำปี 2557  Annual Report 2014

ชื่อ		
ต�ำแหน่ง
อายุ

: นายวัชร วิทยฐานกรณ์
: กรรมการ
: 45 ปี

Name
Position
Age

: Mr.Vachara Vitayatanagorn
: Director
: 45 Years

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
:      ร้อยละ 1.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:      ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 29 เมษายน 2556

Share Holding (Including related person)
: 1.03% of Total Voting Shares
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment : April 29, 2013

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1   แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 174/2556,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)
รุ่นที่ 1/2556,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 28/2557,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)
รุ่นที่ 8/2557,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 13/2557,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan
(HRP) รุ่นที่ 5/2557,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Educations & Certificate
• Master of Arts in Economics,
University of Colorado at Denver, U.S.A
• Bachelor of Business Administration in Finance and
Banking, Assumption University
• Directors Certification Program (DCP) Class 174/2013,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Risk Management Committee Program (RMP)
Class 1/2013,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Effective Minute Taking (EMT) Class 28/2014,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Company Reporting Program (CRP) Class 8/2014,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Board Reporting Program (BRP) Class 13/2014,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
Class 5/2014,
Thai Institute of Directors Association (IOD)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ เลขานุการบริษทั และผูจ้ ดั การฝ่ายธุรการและคลังสินค้า
บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์
• ผู้จัดการคลังสินค้า
บริษัท ไชน่า-ไทย เวเจทเทเบิ้ลออยล์ (อู่ฮั่น) จ�ำกัด
• เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

1
-

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

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานประจ�ำปี 2557  Annual Report 2014

: นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์
: รองกรรมการผูจ้ ัดการ
สายงานธุรกิจน�้ำมันพืช
: 45 ปี

Name
Position
Age

: Mr.Chanvit Vitayatanagorn
: Executive Vice President;
Oil Business Unit
: 45 Years

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ร้อยละ 0.73 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:      ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 30 มกราคม 2558

Share Holding (Including related person)
: 0.73% of Total Voting Shares
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment : January 30, 2015

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1  แห่ง

Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโลไรน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโลไรน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Educations & Certificate
• Master of Business Administration – Marketing Concentration
University of North Carolina, U.S.A.
• Second Bachelor Degree in Business Administration
University of North Carolina, U.S.A.
• Bachelor of Economics (Business Economics)
Bangkok University, Thailand
• Director Certification Program (DCP),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Financial Statements for Directors (FSD),
Thai Institute of Directors Association (IOD)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจน�้ำมันพืช
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวเวฟ เอเซีย จ�ำกัด
ประสบการณ์
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด และการขาย
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

Present Position
• Executive Vice President, Oil Business Unit,
Thai Vegetable Oil PCL.
• Managing Director, New Wave Asia Company Limited                    

1

Experience
• Deputy Managing Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• Sales & Marketing Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• Sales & Marketing Manager, Thai Vegetable Oil PCL.
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
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ชื่อ		
ต�ำแหน่ง
อายุ

: นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
: รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจต่างประเทศ
: 42 ปี

Name
Position
Age

: Mr.Supachai Vitayatanagorn
: Executive Vice President,
International Business Unit
: 42 Years

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ร้อยละ 1.35 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 30 มกราคม 2558

Share Holding (Including related person)
: 1.35% of Total Voting Shares
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment : January 30, 2015

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• Master of International Business, Swinburne University,
Melbourne Australia
• Bachelors of Commerce, Deakin University,
Melbourne Australia
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Educations & Certificate
• Master of International Business, Swinburne University,
Melbourne Australia
• Bachelors of Commerce, Deakin University,
Melbourne Australia
• Director Certification Program (DCP),
Thai Institute of Directors Association (IOD)

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

Present Position
• Executive Vice President, International Business Unit,
Thai Vegetable Oil PCL.                                  

ประสบการณ์
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการค้าต่างประเทศ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการ แผนกการค้าต่างประเทศ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกการค้าต่างประเทศ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

Experience
• Director of Foreign Trade, Thai Vegetable Oil PLC
• Manager of Foreign Trade Department,
Thai Vegetable Oil PLC
• Assistance Manager of Foreign Trade Department,
Thai Vegetable Oil PLC

-
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ชื่อ		
ต�ำแหน่ง
อายุ

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานประจ�ำปี 2557  Annual Report 2014

: นายวินัย ชัยบุรานนท์		
: รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
: 44 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 1 สิงหาคม 2557
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-   แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทน�้ำมันพืชไทยจ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงงาน
บริษัทโนเบลเอ็นซีจ�ำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทอดิตยาเบอร์ล่าเคมิคัลส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (อีพ็อคซี่ ดิวิชั่น)
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทมิตซุยสเปเชียลตี้เคมิคัลส์ จ�ำกัด
• วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

Name
Position
Age

: Mr. Winai Chaiburanont
: Executive Vice President,
Production Division
: 44 Years

Share Holding (Including related person)
: None
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment : August 1, 2014
Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies

-

Educations & Certificate
• Master of Engineering, Chulalongkorn University
• Master of Business administration, Burapha University
• Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
Present Position
• Executive Vice President, Production Division,
Thai Vegetable Oil PCL.
Experience
• Assistant Managing Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• 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.

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานประจ�ำปี 2557  Annual Report 2014

ชื่อ		
ต�ำแหน่ง

: นายศิริชัย ฉั่วเจริญศิริ
: รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายส�ำนักพัฒนาธุรกิจ
อายุ
: 57 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 4 สิงหาคม 2557
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-   แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -   แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 128/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 80/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 15/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายส�ำนักพัฒนาธุรกิจ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์
• ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน(CFO) กรรมการบริหาร
บริษัท เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) กรรมการบริหาร กรรมการ
และเลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการบริหารบริษัท ธนศิริกิจ (2003) จ�ำกัด
• กรรมการ กรรมการบริหารบริษทั ฐานภาคอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกัด
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท
บริษัท ยูไนเต็ดแสตนดาร์ตเทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จ�ำกัด
• กรรมการบริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จ�ำกัด
• กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท
รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จ�ำกัด
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Name
Position
Age

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานประจ�ำปี 2557  Annual Report 2014

: Mr.Sirichai Chuacharoensiri
: Chief Business Development Officer
: 57 Years

Share Holding (Including related person)
: None
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment : August 7, 2014
Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies

-

Educations & Certificate
• Executive MBA, Kasetsart University
• BBA (Finance & Banking), Thammasat University
• Director Certification Program (DCP) Class 128/2010,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) Class 80/2009,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
Class 15/2014, Thai Institute of Directors Association (IOD)

Present Position
• Chief Business Development Officer,
Thai Vegetable Oil PCL.                                          
Experience
• Chief Financial Officer Executive Board of Director,  
Power Solution Technology PLC.
• Chief Financial Officer Executive Board of Director &
Company Secretary, M Picture Entertainment PLC.  
• Director Executive Board of Director Thanasirikit (2003)
Company Limited
• Director Executive Board of Director Thannapa
Communication Company Limited
• Finance Director Company Secretary,
United Standard Terminal PLC.
• Mithphol Warehouse Company Limited
• Director  Ruampol Nakornsawan Company Limited
• Director Assistant Managing Director Ruampol
Nakornsawan Company Limited
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานประจ�ำปี 2557  Annual Report 2014

ชื่อ		
ต�ำแหน่ง
อายุ

: นายก�ำธร เอกเมธีพันธ์
: ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการผลิต
: 53 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
:      ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:      ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 1 สิงหาคม 2557
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-  แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -  แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์
• ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายผลิต 1-4 บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายผลิต 3, 4 บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้อ�ำนวยการโรงงาน บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการโรงงาน บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

Name
Position
Age

: Mr.Kamtorn Ekmetipunt
: Assistant Managing Director,
Production Division
: 53 Years

Share Holding (Including related person)
: None
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment : August 1, 2014
Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies

-

Educations & Certificate
• B.Sc. (Chemical Technology), Chulalongkorn University
Present Position
• Assistant Managing Director, Production Division,
Thai Vegetable Oil PCL.                                     
Experience
• Production Director I-IV, Thai Vegetable Oil PCL.
• Business Development Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• Production Director III, IV, Thai Vegetable Oil PCL.
• Plant Director, Thai Vegetable Oil PCL. (Acting)
• Plant Manager, Thai Vegetable Oil PCL.
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ชื่อ		
ต�ำแหน่ง
อายุ

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานประจ�ำปี 2557  Annual Report 2014

: นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน
: 51 ปี

Name
Position
Age

: Miss Sunanta Tritepapiruk
: Assistant to Managing Director;
Accounting & Finance
: 51 Years

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
:      ร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:     ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 28 มกราคม 2558

Share Holding (Including related person)
: 0.08% of Voting Shares
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment : January 28, 2015

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-   แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -   แห่ง

Position in Other Business
: Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินยิ ม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการแผนกบัญชีและคอมพิวเตอร์  
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการบัญชีฝ่ายบัญชี
บริษัท แจ๊กเจีย-สมิธ แอนด์ เนฟฟิว จ�ำกัด
• หัวหน้าแผนกบัญชี
บริษัท เฮงเคล ไทย จ�ำกัด

-

Present Position
• Assistant to Managing Director; Accounting & Finance,
Thai Vegetable Oil PCL
Experience
• Finance & Accounting Director, Thai Vegetable Oil PCL
• Accounting & IT Manager, Thai Vegetable Oil PCL
• Accounting Manager, Jack Chia-Smith & Nephew Co., Ltd.
• Accounting Supervisor, Henkel Thai Co., Ltd.

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานประจ�ำปี 2557  Annual Report 2014

ชื่อ		
ต�ำแหน่ง

: นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์
: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการบริหาร
อายุ
: 51 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
:      ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:      ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
: 1 ธันวาคม 2556
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-   แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1  แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาตรีการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• Mini Master of Management มหาวิทยาลัยมหิดล
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Leadership Development Program
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการบริหาร
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาด้านการตลาด
บริษัท Teikoku Research จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท บีบีเคเค จ�ำกัด

ประสบการณ์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 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
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Name
Position
Age
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: Mr.Sakchai Padungkiattivong
: Assistance to Managing Director;
Administration Division
:
51 Years

Share Holding (Including related person)
: None
Percent of Shareholding Change
: None
Date of Appointment : December 1, 2013

Present Position
• Assistance Managing Director; Administration Division,
Thai Vegetable Oil PCL
• Marketing Consultant, Teikoku Research Co., Ltd.
• Director, BBKK Co., Ltd.

Experience
• Sales and Marketing Director, Thai Vegetable Oil PCL
• Deputy Sales and Marketing Director,
Thai Vegetable Oil PCL
• General Sales Manager, Thai Vegetable Oil PCL
• Regional Sale Manager (North East),
Position in Other Business
Unilever Thai Trading Co., Ltd.
: Other Listed Companies
• Regional Sale Manager (North East and Central East),
Other Non-Listed Companies
1
Unilever Thai Trading Co., Ltd.
• Regional Sale Manager
Educations & Certificate
(South and Central West),Unilever Thai Trading Co., Ltd.
• Bachelor Degree of Marketing,
• Key Account Manager, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
Sukhothai Thammathirat University
• Key Account Supervisor, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
• Mini Master of Management, Mahidol University
• Senior Credit Sale, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
• Mini MBA, Thammasat University
• Credit Sale, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
• Micro MBA, Chulalongkorn University
• Senior Van Sale (North East and Central),
• Leadership Development Program,
Unilever Thai Trading Co., Ltd.
National Institute of Development Administration (NIDA)
• Van Sale (North East and Central),
Unilever Thai Trading Co., Ltd
• Credit Controller, Bangkokkolkarn Co., Ltd.

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานประจ�ำปี 2557  Annual Report 2014

43

โครงสร้างรายได้

(Revenue Structure)
ประเภทผลิตภัณฑ์

ด�ำเนินการ % การถือหุ้น
โดย (operate (% share
by)

รายได้จากการขายภายในประเทศ
/ Domestic Revenue
น�้ำมันถั่วเหลือง Soybean Oil
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ Meal
อื่นๆ  Others
บรรจุภัณฑ์
รายได้จากการขายในต่างประเทศ
Overseas Revenue
น�้ำมันถั่วเหลือง Soybean Oil
อื่นๆ Others
รวมทั้งสิ้น Total

TVO
TVO
TVO
พรอดดิจิ

TVO
TVO

2557
2014

%

2556
2013

%

2555
2012

%

100
100
100
31.85*

6,882
16,999
673
419

26.81
66.23
2.62
1.63

6,874
15,926
673
473

26.68
61.82
2.61
1.84

7,122
16,525
918
569

26.04
60.42
3.36
2.08

100
100

473
221
25,667

1.84
0.86
100

351
1,465
25,762

1.36
5.69
100

349
1,866
27,349

1.28
6.82
100

hold)

* บริษัทถือหุ้นบริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน) ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 43 %
* In 2012 - 2013 The Company Invest In Prodigi PCL. 43 %
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(The Nature of Business)
ผลิตภัณฑ์
บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)  เป็นผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตร ผลิตและจ�ำหน่าย สินค้าสองประเภท คือ น�ำ้ มันบริโภค และ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น  11 ชนิด ดังนี้
1. น�้ำมันถั่วเหลืองตรา “องุ่น” เป็นน�้ำมันพืชที่ผลิตจากถั่วเหลือง
100% ใช้ส�ำหรับปรุงอาหารในครัวเรือน และยังเป็นวัตถุดิบหลัก
ที่ส�ำคัญของอุตสาหกรรมผลิตอาหารส�ำเร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน�้ำพริกเผา และอื่นๆ เป็นน�้ำมัน
ถั่วเหลืองที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ
เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากคุณภาพทีไ่ ม่เป็นไข และให้คณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
ที่ดีต่อสุขภาพ
2. น�้ำมันข้าวโพด สกัดจากเมล็ดข้าวโพดคัด คุณภาพ 100%
ไม่เป็นไข อุดมไปด้วย กรดไลโนเลอิค มีประโยชน์ชว่ ยให้รา่ งกายเผาผลาญ
ไขมันอิ่มตัวได้ดี ช่วยรักษาสมดุลของระบบการแข็งตัวของหลอดเลือด
3. น�้ำมันทานตะวัน ผลิตจากเมล็ดทานตะวัน 100% เป็นน�้ำมัน
ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงและมีกรดไลโนเลอิคสูง ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ส่วนใหญ่
ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลส่งออก เช่น ทูนา่ ในน�ำ้ มันทานตะวัน
บรรจุกระป๋อง
4. น�ำ้ มันมะกอกธรรมชาติ (Extra Virgin Olive Oil) น�ำ้ มันมะกอก
บริสุทธิ์ สกัดจากการคั้นผลมะกอก ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวแบบโมเลกุล
เดี่ยวสูง ซึ่ง ช่วยลดไขมันในเลือดชนิด LDL  อุดมด้วยวิตามิน อี สกัด
จากผลมะกอกซึ่งรักษาสรรพคุณเพื่อสุขภาพตามธรรมชาติ

Thai Vegetable Oil Public Co., Ltd., is an agricultural food
industry, manufactures and distributor of 11 products are
as following:
1. Soybean oil, A-NGOON” a 100% soybean oil for
household cooking purposes. Soybean oil is also a primary
ingredient for other processed food manufacturing industries,
such as the canned fish industry, the chili 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. Corn Oil is cooking, it is 100% extracted from the germ
of corn, contains high level of linoleic acid which is beneficial
for health.
3. SUNFLOWER OIL, a 100% sunflower oil, with main
physical properties of the sunflower oil contained high level
of the unsaturated fats and the high level of the linoleic
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.
4. Extra Virgin Olive Oil: (Brand Monini) the pure fresh
olive oil satisfies a variety of taste requirements, bringing
harmony to flavor of sauces, roasts, side dishes and raw in
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5. น�้ำมันมะกอก (Anfora Olive Oil) น�้ำมันมะกอก ตราโมนินี่
(MONINI) คือน�้ำมันมะกอกที่มีความเป็นกรดสูง น�ำไปผสมกับน�้ำมัน
มะกอกธรรมชาติ สามารถน�ำไปปรุงอาหารผัด และทอด ซึง่ ทางบริษทั ฯ
เป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ายในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียว และมีสดั ส่วนยอด
ขายอันดับ 1 ในประเทศอิตาลี่
6. กากถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์
กากถั่ ว เหลื อ งของบริ ษั ท จ� ำ หน่ า ยภายใต้ ชื่ อ “ที วี โ อ ไฮโปรมี ล ”
เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง สม�่ำเสมอ และได้มาตรฐาน
7. ดีฮัล ซอยมีล ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ซอยมีล” เนื้อถั่วเหลือง
กะเทาะผิวออก ให้โปรตีนและคุณค่าอาหารอื่น ๆ สูงขึ้น เหมาะส�ำหรับ
สัตว์ที่ต้องการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุด
8. ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย” เป็นวัตถุดิบใช้
ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ ช่วยให้ย่อยง่าย ให้โปรตีนและ
พลังงานสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับสัตว์เลี้ยง
ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก เสริมการเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วยเพิม่ การสร้างเนือ้ แดงให้มากขึน้ ในสัตว์
9. ดีฮัล ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย”
ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน�ำ
เมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงมาตรฐานอาหารคน มากะเทาะ
ผิวออก แล้วน�ำไปผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูง (Extruded
Thermal Treatment) ท�ำให้ได้รับความร้อนในปริมาณที่สุกพอดี
เพื่อก�ำจัดสารขัดขวางโภชนะในเมล็ดถั่วเหลืองให้มากที่สุด เหมาะกับ
การเลี้ยงสัตว์วัยอ่อน เช่น ลูกสุกรระยะดูดนมและอนุบาล ไก่เนื้อ
ไก่ไข่ เป็ด และสัตว์น�้ำ เช่น กุ้ง ปลา เพราะท�ำให้สัตว์ได้รับสารอาหารที่
เหมาะสม สุขภาพดี โตเร็ว ทั้งนี้ รวมถึงสัตว์ที่ต้องการพลังงานสูงมากๆ
เช่น แม่สุกรระยะเลี้ยงลูก เป็นต้น “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย” จึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม การผลิตอาหารสัตว์ใน
ปัจจุบันอย่างตรงจุด
10. เลซิตนิ เป็นสารส�ำคัญในอาหารกุง้ ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
อาหารกุ้งไก่ หมู ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมไขมันในกุ้ง ไก่ หมู
ได้เร็วและดีขึ้น ช่วยในการดูดซึมคลอเรสเตอรอลในกุ้ง เพื่อน�ำไปใช้
ในการสร้ า งเปลื อ ก ในการลอกคราบแต่ ล ะครั้ ง ท� ำ ให้ เ พิ่ ม อั ต รา
การเจริญเติบโตและรอดชีวิต
11. ทีวีโอ ซอยฮัล ผิวถั่วเหลืองที่ร่อนจากเมล็ดถั่วเหลือง สัตว์
สามารถย่อยและน�ำไปใช้ได้ ช่วยในการเจริญเติบโตของสัตว์ และลด
ต้นทุนของผู้เลี้ยง

45

condiments. It is very good for health. The company is the
only distributor in Thailand.
5. Anfora Olive oil ( Brand : Monini),  a good quality extra
virgin oil from good quality olives, good for cooking especially
the result being a crispy fry, which is tasty and light.
6. SOYBEAN MEAL, a key raw material for animal feed, it is
distributed under brand “TVO Hipro - Meal” and is widely
accepted within the livestock raising industries, attributed to
its high and consistency quality and standards.
7. DEHULLED SOYMEAL, the products are produced under
the “TVO Dehulled Soymeal” the husked soybean provides
higher protein and nutritional benefits, highly appropriate for
livestock  which requires good quality feed for growth and
maximum yield.
8. FULL FAT SOY, a high protein meal under brand “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 livestocks, It is particularly suited as a quality growth
enhancer for younger livestock and especially for ensuring
a higher proportion of lean meat.
9. DEHULLED FULL FAT SOY, the products 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.
10. 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 storage
thereby increasing growth and survival rates.
11.  TVO Soy hull is by product of soybean processing
for oil and meal contains high level of digestible fibers which
contributes growth and reduces cost.
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การตลาดและภาวะแข่งขัน
นโยบายการตลาด
เพื่อการเป็นผู้น�ำด้านการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันถั่วเหลืองและ
กากถั่วเหลืองในภูมิภาคอาเซียน บริษัทวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันโดยยึดนโยบายดังนี้
1. ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ด้ ว ยคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่ ใ ห้
ประโยชน์สูงสุด วัตถุดิบอาหาร ทั้งนี้วัตถุดิบที่ใช้คือถั่วเหลืองเป็นพืชที่
มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีกรดไลโน
ลิ อิ ค สู ง มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการลดคลอเลสเตอรอล และมี ก รดไขมั น
ไม่อมิ่ ตัวสูง ไม่อดุ ตันในเส้นเลือดส่งผลดีตอ่ ร่างกายและหัวใจ ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทจึงแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น ๆด้วยคุณภาพสูงและเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภค
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ในการน�ำเสนอสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อสร้างฐานตลาดใหม่ๆ
4. สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวทีด่ ตี อ่ ลูกค้า ด้วยนโยบายรับผิดชอบ
ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด  ท�ำให้เกิดความไว้วางใจจากลูกค้า
5. บริหารความเสีย่ งในการจัดซือ้ วัตถุดบิ เพือ่ ควบคุมต้นทุนวัตถุดบิ
ให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาอัตราการท�ำก�ำไรให้อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสม
6. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยี ตามความต้องการ
ของตลาด เพือ่ ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามความต้องการของตลาดโดยมี
ต้นทุนที่แข่งขันได้
7. สร้างตราสินค้าใหม่เพื่อขยายตลาด
8. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกด้าน
9. ส่งมอบสินค้ารวดเร็วและตรงต่อเวลา เพื่อให้สินค้ามีความใหม่
และสดอยู่เสมอ  
ลูกค้าและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
กลุ่มลูกค้าและช่องทางจัดจ�ำหน่ายแบ่งได้ดังนี้
• กากถั่วเหลือง, กากดีฮัล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย, เลซิ
ติน และทีวโี อ ซอยฮัล – ผูป้ ระกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์และกลุม่
ผูเ้ ลีย้ งสัตว์ จ�ำหน่ายภายในประเทศทัง้ จ�ำนวน โดยขายตรงให้ผปู้ ระกอบการ
และตัวแทนจ�ำหน่าย
• น�ำ้ มันบริโภคตรา “องุน่ ” และน�ำ้ มันมะกอก : มีลกู ค้าเป็นกลุม่ ผูบ้ ริโภค
ทีใ่ ส่ใจในสุขภาพบริษทั เป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายเอง โดยผ่านช่องทางใหญ่ๆ คือ
ร้านค้าส่ง ดิสเคาต์สโตร์ (Discount Store) ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
และซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด 69.3% ของปริมาณการ
ขายน�้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมด*
• น�้ำมันอุตสาหกรรม : มีลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
กระป๋อง อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมอืน่ ๆ โดยบริษทั จ�ำหน่ายโดยตรง
ให้กับผู้ประกอบการ และตัวแทนจ�ำหน่าย   
มูลค่าการจ�ำหน่ายของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศซึง่ คิดเป็น
สัดส่วน 93% ของยอดการจ�ำหน่ายทัง้ หมดส่วนอีก 7% เป็นการส่งออก
ไปยังต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์,
มาเลโดยบริษัทเป็นผู้จ�ำหน่ายโดยขายตรงส�ำหรับการส่งออกทั้งหมด
มาเลเซีย, เมียนม่า, กัมพูชา ,เวียดนาม และเกาหลี
*ที่ีมา : The Nielson Co., (Thailand) Ltd.

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. Develop new products to expand new market.
4. Established good and long relationship with accountability
to gain their trustworthy.
5. Manage risk on raw material supply to control the cost
in order to keep competitive edge and maintain profit ratio
at good level.
6. Improving technology and its production to get high
quality product.
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท  น�้ำมันพืชไทย  จ�ำกัด (มหาชน)  มีก�ำลังการผลิตรวม 6,000
ตัน/วัน มีรายละเอียดดังนี้
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โรงงานที่ 1 เลขที่ 101/2 ต�ำบลขุนแก้ว อ�ำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 2 เลขที่ 36 หมู่ 3 ต�ำบลนครชัยศรี อ�ำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 3 เลขที่ 81/7 หมู่ 1  ต�ำบลไทยาวาส อ�ำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 4 เลขที่ 82,89 หมู่ 1 ต�ำบลไทยาวาส อ�ำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
การจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทใช้เมล็ดถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท ซึ่งในปัจจุบัน
การผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ  บริษัท
จึงต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณวัตถุดิบ
รวมได้แก่  บราซิลและสหรัฐอเมริกา โดยราคาจะอิงกับราคาตลาดโลกและ
ไม่มีภาษีน�ำเข้า ส่วนที่เหลือบริษัทได้ซื้อจากเกษตรกร/พ่อค้าคนกลาง
ภายในประเทศ ซึ่งแหล่งเพาะปลูกที่ส�ำคัญของประเทศอยู่ที่จังหวัด
สุโขทัย ก�ำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และขอนแก่น
เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาลได้มีการก�ำหนดเงื่อนไขให้ผู้น�ำเข้าต้องรับ
ซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศทั้งหมด ในราคาและเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ในสัญญา ในสัดส่วนตามปริมาณน�ำเข้าระหว่างผูน้ ำ� เข้าทัง้ หมด ซึง่ ราคา
และเงื่ อ นไขที่ ก� ำ หนดในสั ญ ญาจะถู ก ก� ำ หนดโดยคณะกรรมการ
พืชน�้ำมันและน�้ำมันพืช
การผลิตถั่วเหลืองของโลกในแต่ละปีจะผลิตได้มากกว่าความ
ต้องการ และปริมาณการผลิตของโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น
ทุกปีในอัตราส่วนใกล้เคียงกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ถั่วเหลืองเป็น
สินค้าทีม่ กี ารซือ้ ขายกันอย่างกว้างขวางในตลาดโลก สามารถจัดซือ้ มาใช้
เป็นวัตถุดบิ ได้อย่างสะดวกยังไม่เคยปรากฏมีปญ
ั หาขาดแคลนจนหาซือ้
ไม่ได้ แต่อาจจะมีบ้างบางปีที่ราคาถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นไป
ตามภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลกในขณะนั้นๆ  บริษัทจะสั่ง
ซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3-4 เดือน โดยที่บริษัทจะจัดซื้อ
เมล็ดถัว่ เหลืองตามแผนการจัดซือ้ ล่วงหน้า และท�ำสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
จากผู ้ ซื้ อ หลายแหล่ ง และจะจั ด ซื้ อ จากผู ้ ที่ เ สนอเงื่ อ นไขที่ ดี ที่ สุ ด
เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ และในปี 2557
บริษทั ไม่ได้มภี าระผูกพันหรือมีนโยบายทีจ่ ะต้องซือ้ จากผูจ้ ำ� หน่ายรายใด
รายหนึ่ ง เป็ น การเฉพาะ แต่ เ นื่ อ งจากราคาวั ต ถุ ดิ บ อยู ่ ใ นรู ป ของ
เงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทจึงใช้นโยบายซื้อสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(forward contract) ควบคู่ด้วย
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7. Establish new brand for market expansion.
8. High respond to customers’ satisfaction.
9. 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 Soy hulls are directly sell to feed
meal manufacturer, livestock famer and their distributors.
• Cooking oil brand A Ngoon and olive oil the target is
consumers who concern about health, it is sold through
wholesaler, discount store, retail shop, convenience store,
and supermarket with 69.3% of total soybean volume.*
• Industrial oil, the target is canned food industry, painting
industry and others. It is sold directly both to clients and
distributors.
Most of the total value is domestic sale which is about
93% of total sale, the left amount 7% is export volume which
are neighbor country such as Singapore Malaysia Myanmar
Cambodia Vietnam and South Korea. The Company sells
directly to the importers.
Products Supply
The capacity is 6,000 Ton/day as
Head office 149 Ratchadapisek Road, (Thapra-Taksin)
Bukkalo Thonburi Bangkok 10600
Factory I 101/2 Tambon Khunkaew, Nakorn Chaisri
District, Nakorn Pathom Province  73120
Factory II 36 Moo 3, Nakorn Chaisri District,
Nakorn Pathom Province 73120
Factory III 81/7 Moo1, the road number 8,
Tambon Thaiyawas ,Nakorn Chaisri District,
Nakorn Pathom Province 73120
Factory IV 82,89 Moo 1, Tambon Thaiyawas,
Nakorn Chaisri District,
Nakorn Pathom Province 73120.
*Referance : The Nielson Co., (Thailand) Ltd.
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ   
ปัจจุบันกระบวนการผลิตของบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ใช้ระบบการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่มีของเสียเกิดขึ้นระหว่างการผลิต
น้อยที่สุด และได้จัดระบบบ�ำบัดของเสียเป็นแบบระบบปิด Close
System คือ จะไม่มีของเสียออกนอกระบบการท�ำงานไปสู่ที่สาธารณะ
ระบบการผลิตของบริษัทนี้จะมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐบาลที่
มีหน้าที่ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนีแ้ ล้ว บริษทั ได้ตระหนักถึงสภาวการณ์ในปัจจุบนั ทีส่ ภาพ
อากาศทั่วโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จากผลกระทบของ
ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) บริษัทจึงได้จัดท�ำโครงการ
วิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การจัดการในการควบคุมและ/หรือลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในกิจกรรมการผลิตของบริษทั และได้รบั การรับรองเครือ่ งหมาย
คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ จ ากองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก
(องค์มหาชน)เมื่อปี 2554
บริษัท มี น โยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็น รูป ธรรมและปฏิบัติ ต าม
กฎหมาย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งสภาพ
แวดล้อมที่ดีตลอดไป รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้เปิด
เผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

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 famer 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 environmental policy that is very
substantial and perform all activities according to environmental laws and above.
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.
Environment report was disclosed in 2015 Sustainable report.  
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%

The Investment of The Company
บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 3366 /6-8 ซอยมโนรมย์ ถนนพระราม 4 คลองตัน
คลองเตย กรุงเทพฯ 10100
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 %

Thai Edible Oil Co., Ltd.
Head Office
3366/6-8 Soi Manorom, Rama 4 Road, Klongton,
Klongtoey, Bangkok 10100
Tel. (02) 249-9351-52
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
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 270,000,000 หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่บริษัทถือ
86,000,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
31.85%

Prodigy Co., Ltd.
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 270,000,000 Unit
No. Of Shares Held
86,000,000 Unit
Ratio Shareholding
31.85%
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

Shareholding and Management Structure
(1) หลักทรัพย์ของบริษัท
บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น 808,610,985 บาท เรี ย กช� ำ ระแล้ ว
808,610,985 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556)
(2) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุด ณ วันที่
13 มีนาคม 2558)

1. นางสาวสุดารัตน์

(1) The Securities
The company registered capital is 808,610,985 baht with
paid up capital 808,610,985 baht, common share 808,610,985
shares with per value Baht 1 per share (as of May 14, 2013)
(2) Top ten shareholders (as of last closing date of
registration book on March 13, 2015)

รายชื่อผู้ถือหุ้น
Name of Shareholder
วิทยฐานกรณ์

Miss Sudarath
2. นายวิชัย
Mr. Vichai
3. นางรัตนา
Mrs.Ratana
4. นายไพวรรณ
Mr.Paiwan
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
Thai NVDR Co., Ltd.
6. นายชัยยงค์
Mr.Chaiyong
7. นายวิสุทธิ
Mr.Visuth
8. นางเบญญาภา
Mrs.Benyapa
9. บริษัท โรงกลั่นน�้ำมัน นครไชยศรี จ�ำกัด
Nakornchaisri Oil Industrail Co.,Ltd.
10. นางสาวอรัญญา
Miss Aranya

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
Number of Shares
61,787,400

%
7.61

Vitayatanagorn
วิทยฐานกรณ์
Vitayathanagorn
จันทร์พิทักษ์
Chanpitaksa
ชาติพิทักษ์
Chartpitak

วิทยฐานกรณ์
Vitayathanagorn
วิทยฐานกรณ์
Vitayathanagorn
วิทยฐานกรณ์
Vitayathanagorn

วิทยฐานกรณ์
Vitayathanagorn

(3) นโยบายปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทจะน�ำเข้าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และบริษทั แม่ทกุ ปี
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานโดยไม่ได้ระบุสัดส่วนหรือตัวเงิน

58,767,228

7.27

45,000,000

5.57

40,250,000

4.98

24,467,904

3.03

22,125,000

2.74

20,025,688

2.48

20,025,000

2.48

19,774,740

2.45

18,384,869

2.27

(3) Dividend Policy
The dividend policy is not less that 60% of net profit after
tax deduction, it would be approved by shareholders meeting.
The subsidiaries have its policy to pay dividend to theirs
shareholders and the company every year, and it depends
on their operational performance.  It does not fix neither
ratio nor number.
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Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท
Boards of Directors member are 13 persons, which
คณะกรรมการบริษทั มีทงั้ หมด 13 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
6 คน กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 4 คน และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 3 are 6 independent directors, 4 executive directors and 3
non executive directors as following:
คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) มีรายละเอียดดังนี้
1.
2.     
3.     
4.     
5.     
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13.

นายสมพล
Mr.Sompol
นายวิสุทธิ
Mr.Visuth
ดร.ศิริ
Dr.Siri
ดร.สุวิทย์
Dr.Suvit
ดร.ชัยพัฒน์
Dr.Chaipat
รศ.น.สพ.กิจจา
Assoc. Prof. Dr.Kitcha
นายปรีชา
Mr.Pricha
นายวิชิต
Mr.Vichit
ดร.วิทูร
Dr.Witoon
นายวิชัย
Mr.Vichai
นางสาวอรัญญา
Miss Aranya
นางสาวปรินดา
Miss Prinda
นายวัชร
Mr.Vachara

เกียรติไพบูลย์
Kiatphaibool
วิทยฐานกรณ์
Vitayathanagorn
การเจริญดี
Ganjarerndee
เมษินทรีย์
Maesincee
สหัสกุล
Sahasakul
อุไรรงค์
Urairong
ส่งวัฒนา
Songwatana
วิทยฐานกรณ์
Vitayatanagorn
ซื่อวัฒนากุล
Suewatanakul
วิทยฐานกรณ์
Vitayathanagorn
วิทยฐานกรณ์
Vitayatanagorn
ตั้งพิรุฬห์ธรรม
Tangpiroonthum
วิทยฐานกรณ์
Vitayatanagorn

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
Chairman of the Board (Independent)
ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Executive Board
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
Vice Chairman (Independent)
กรรมการ (อิสระ)
Director (Independent)
กรรมการ (อิสระ)
Director (Independent)
กรรมการ (อิสระ)
Director (Independent)
กรรมการ (อิสระ)
Director (Independent)
รองประธานกรรมการบริหาร
Vice Chairman of the Executive Board
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ดร.ศิริ การเจริญดี
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ **
นายปรีชา ส่งวัฒนา **
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ **
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
นายวัชร วิทยฐานกรณ์
นายวินัย ชัยบุรานนท์

รายชื่อ

ประธานกรรมการ (อิสระ)
รองประธานกรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการความเสี่ยง

ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ **     เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ล�ำดับ

6/6
6/6
6/6
6/6
3/6
3/6
6/6
5/6
6/6
6/6
4/6
6/6
6/6

ประชุม
กรรมการ
บริษัท

12/12
10/12
10/12
11/12

ประชุม
กรรมการ
บริหาร

4/4
4/4
4/4
4/4

4/4

3/4
4/4
3/4

5/5
5/5
5/5

ประชุม
ประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล
สรรหาและ
ก�ำหนดค่า
ตอบแทน

1/1
1/1
1/1

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

ประชุม
กรรมการที่
ไม่ได้เป็นผู้
บริหาร
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Mr.Sompol  Kiatphaibool
Dr.Siri Ganjarerndee
Dr.Suvit  Maesincee
Dr.Chaipat Sahasakul
Assoc. Prof. Dr.Kitcha Urairong**
Mr.Pricha  Songwatana**
Mr.Visuth Vitayathanagorn

Name

Dr.Witoon  Suewatanakul
Miss Aranya Vitayatanagorn
Mr.Vichai Vitayatanagorn**
Miss Prinda Tangpiroonthum
Mr.Vachara Vitayatanagorn
Mr. Winai Chaiburanont

Chairman (Independent Diredtor)
Vice Chairman (Independent Director)
Director  (Independent Director)
Director  (Independent Director)
Director  (Independent Director)
Director  (Independent Director)
Director and Chairman of the
Executive Board
Director and Vice Chairman of the
Executive Board
Director and Executive Director
Director and Executive Director
Director
Director
Director
Member, Risk Management Committee

Position

Remark ** Appointed to be a director since April 29, 2014

9.
10.
11.
12.
13.
14.

8. Mr.Vichit Vitayatanagorn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No.

6/6
6/6
4/6
6/6
6/6

5/6

6/6
6/6
6/6
6/6
3/6
3/6
6/6

10/12
11/12

10/12

12/12

4/4
4/4
4/4
4/4

4/4

4/4
3/4

3/4

Board of Executive
Audit
Risk
Directors Directors Committee Management
Committee

1/1
1/1
1/1

Corporate Non-Executive
Directors
Governance
Nomination
&
Remuneration
Committee
5/5
1/1
5/5
1/1
5/5
1/1
1/1
1/1
1/1
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เลขานุการบริษัท
นางสาวพรรณวดี ระติสนุ ทร เป็นเลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญ
ดังต่อไปนี้
1. ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่ กรรมการพึงปฏิบัติ
2. ด�ำเนินการจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสาร และแนะน�ำข้อมูล
ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมการใหม่
3. รับผิดชอบในการจัดการประชุมกรรมการ
4. รับผิดชอบในการด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. ติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บั ติ และด� ำ เนิ น การตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. เก็บรักษาข้อมูล และเอกสารส�ำคัญของบริษัท เช่น ทะเบียน
กรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และรายงานการประชุ ม ของ
คณะกรรมการและประชุมอื่นๆของบริษัท รวมทั้งรายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

Corporate Secretary
Miss 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.

ประวัติการศึกษา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยลอนดอน (Queen Mary,
University of  London) ประเทศอังกฤษ (พ.ศ.2549)
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2544)

Education and admission:
• Queen Mary, university of London (LLM, 2006)
• Chulalongkong University (LLB, honors, 2001)

ประสบการณ์ท�ำงาน
• บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
• ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์ท�ำงาน
• Baker & McKenzie Ltd.
• Judical Council, Office of the Prime Minister.
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 13 ราย เท่ากับ 17 ล้านบาท โดย
เป็นค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ ประชุม เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ และค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนด
ค่าตอบแทน รายละเอียดเบี้ยประชุมจ�ำนวน 400,000 บาท เงินรางวัล
กรรมการจ�ำนวน 15,200,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 1,250,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนจ�ำนวน 150,000 บาท ประจ�ำปี 2557
มีดังนี้

นายสมพล  เกียรติไพบูลย์
ดร.ศิริ  การเจริญดี
ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์
ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ **
นายปรีชา ส่งวัฒนา**
นายวิสุทธิ  วิทยฐานกรณ์
นายวิชิต  วิทยฐานกรณ์
นายวิทูร  ซื่อวัฒนากุล
นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์
นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ **

12. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
13. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
รวม
หมายเหตุ :

บุคลากร
      บริษัทน�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด(มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 931 คน
แบ่งเป็นพนักงานประจ�ำส�ำนักงานใหญ่ 147 คน และพนักงานฝ่ายผลิต
784 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงิน
สมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และผลประโยชน์อนื่ ๆ ของพนักงาน รวม
379 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ให้ความส�ำคัญของการพัฒนาพนักงาน
โดยมีนโยบายเกีย่ วกับเรือ่ งนีอ้ ย่างชัดเจน (รายละเอียดโปรดดูทสี่ ว่ นที่ 2
การก�ำกับดูแลกิจการ หน้า 62)

1,504,430
1,304,340
1,304,340
1,304,340
1,304,340
1,304,340
1,304,340
1,304,340
1,304,340
1,304,340
652,170

ค่าตอบแทนกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา รวมเงินรับ
และก�ำหนดค่าตอบแทน
300,000
50,000 1,904,430
350,000
50,000 1,754,340
300,000
50,000 1,704,340
300,000
1,654,340
1,337,673
1,337,673
1,304,340
1,304,340
1,304,340
1,304,340
685,504

50,000
652,170
50,000
652,170
400,000 15,200,000

702,170
702,170
150,000 17,000,000

เบี้ยประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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50,000
50,000
50,000
50,000
33,333
33,333

33,334

เงินรางวัล

ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

1,250,000

**   เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 14 ราย เท่ากับ 62.9 ล้านบาท ในปี 2557 ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส
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Director Remuneration
Cash remuneration
(a). For 13 members of the Board equivalent to 17
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 detail of meeting allowance 400,000
baht, director remuneration 15,200,000 baht, Audit Committee
remuneration 1,250,000 baht and Corporate Governance
Nomination and Remuneration remuneration 150,000 baht
respectively.

Human Resource
There are 931 employees working with us, 147 are working
at the factories. The employee wages comprise of salary,
bonus, provident fund and others total 379 million baht.
The company had policy to develop human resource
and disclosed in Corporate Governance report.

Meeting
Audit Committee
Allow- Remuneration
Remuneration
ance

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mr.Sompol  Kiatphaibool
Dr.Siri Ganjarerndee
Dr.Suvit  Maesincee
Dr.Chaipat Sahasakul
Assoc. Prof. Dr.Kitcha Urairong**
Mr.Pricha  Songwatana**
Mr.Visuth Vitayathanagorn
Mr.Vichit Vitayatanagorn
Dr.Witoon  Suewatanakul
Miss Aranya Vitayatanagorn
Mr.Vichai Vitayatanagorn**

12. Miss Prinda Tangpiroonthum
13. Mr.Vachara Vitayatanagorn
Total
Remark :

50,000
50,000
50,000
50,000
33,333
33,333

33,334

1,504,430
1,304,340
1,304,340
1,304,340
1,304,340
1,304,340
1,304,340
1,304,340
1,304,340
1,304,340
652,170

50,000
50,000
400,000

652,170
652,170
15,200,000

300,000
350,000
300,000
300,000

1,250,000

Corporate
Governance
Nomination and
Remuneration
Committee
Remuneration

50,000
50,000
50,000

Total

1,904,430
1,754,340
1,704,340
1,654,340
1,337,673
1,337,673
1,304,340
1,304,340
1,304,340
1,304,340
685,504

702,170
702,170
150,000 17,000,000

**   Appointed to be a director since April 29, 2014

(b)  For 14 member of Executive Board and Executives Management equivalent to 62.9 million baht in 2014 consists
of director’s remuneration, salary, provident fund and bonus.
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การควบคุมภายใน
(Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(Accountability) โดยตรงต่อการประเมิน จัดท�ำ  ติดตาม และ
รักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการด�ำเนินงานอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และ
ออกแบบการท�ำงานเพือ่ ลดข้อผิดพลาดและป้องกันความเสียหายทีอ่ าจ
จะเกิดขึน้ มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้อง มีการบริหาร
ความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการส่งเสริมและ
ผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และสร้างมูลค่าเพิม่ สูงสุด
ได้อย่างยั่งยืน
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดย
ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวม
ทั้งมีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเป็นอิสระ
และมีประสิทธิภาพ โดยน�ำกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission)  ทีไ่ ด้มกี ารปรับปรุง
พัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
(Enterprise Risk Management: ERM) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM
Framework  มาใช้ ดังนี้

The Board of Directors and the executive have directly
duties and accountability to assessment, prepare, tracking and
maintaining the internal control system by focus to provide
the internal control system to comprehensive the operation
activities for the adequacy and suitability to business
operations. They design assets safeguard system and work
flow to reduce mistakes and prevent the damages that may
occur. The financial statements are prepared accurately.
The risk management and operational governance are
promoted in order to comply with rules, regulation and
the relevant law to assure that The Company's business
operations will be able to achieve objective and maximize
sustainable highest value.
The Company recognizes an importance of the continuously
of internal control system.  The Audit Committee is responsible
to review the suitable and the effectiveness of internal
control system, Including the independency and effectiveness
of Internal Audit Department. The company implement  
framework of internal control standards of COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission)  and develop to use coupled with  framework of risk
management across the enterprise (Enterprise Risk Management:
ERM). Also to known as the COSO-ERM Framework to used
as follows:
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1. The Internal Environment
The Company has established an appropriate
organizational structure and the authority line. The policy
and work procedures are prepared to be comprehensive with
operating business including procurement, manufacturing,
sales, accounting, finance and the general administration.
In addition, the business ethic was written as guidelines in
practice for Board of Directors, the management and the
employees  to perform their duty accurately, transparently
and virtually with responsibility to stakeholders continuously
and consistently. The business ethic has been notified as a
principle of working and to be strictly complied with such
2. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
บริษัทได้จัดท�ำแผนและก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ standard.  
ที่ชัดเจน และวัดผลได้ รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์ และวางแผนงบ
2. The Objective Setting
ประมาณรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลประกอบการที่คาดหมาย
The company has a business plan with clear and
ของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละหน่วย
งานทราบ และน�ำไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ measurable target, it includes a strategic plan, revenue
ตัง้ ไว้ ทัง้ นีใ้ นระหว่างการปฏิบตั งิ านตามแผนนัน้ บริษทั จะมีการประเมิน budgeting plan, cost, expenses and expected profits so that
และติดตามความคืบหน้าและทบทวนแผน พร้อมทั้งแก้ไขและป้องกัน the executives and employees  can adopt and operate plans
ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบหรืออาจพบในการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ to achieve the Company's goal. During the plan execution, the
โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความเหมาะสมและสภาพแวดล้อมทาง Company will assess and monitor on the progress as well as
ธุรกิจ ความเป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทใน revise the plans to solve and prevent problems or obstacles
ระยะยาว นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารของบริษทั ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายการ that may occur. The assessment will take into consideration
บริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร รวมทัง้ กระบวนการควบคุมการด�ำเนินงาน the business environment and fairness towards partners and
ต่างๆ เพือ่ ลดมูลเหตุของโอกาสทีจ่ ะท�ำให้บริษทั เกิดความเสียหาย มีแผน shareholder for the long-term benefits of the Company.
งานในการควบคุมโดยให้ระดับความเสีย่ งและขนาดของความเสียหายที่ In addition, the management of company has set the
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค�ำนึงถึงการบรรลุ organizational risk management policy throughout
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานตาม organization, and the operational control to reduce the cause,
แผนยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ และมีการก�ำหนดโครงสร้างการบริหารความ probability of the damage. Plan and measures to control
เสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะ the risk level and magnitude of damage that may occur in
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ผูบ้ ริหารระดับสูง the future is in the acceptable level correspond to achieve
ผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานและพนักงาน และก�ำหนดผู้รับผิดชอบ corporate and departmental goal and objective in accordant
ความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการวางแผนและก�ำหนดมาตรการ with strategic plan.  The structure of risk management is
clear and   consists of the Board of Directors, Audit
บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
Committee, Risk Management Committee, senior management,
3. การระบุเหตุการณ์ทเี่ ป็นปัจจัยเสีย่ ง (Event Identification) internal auditors, supervisors and operators. The responsible
		 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ และ persons are determined with planning and risk management
ระบุปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย measurement system.
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยให้
3. Event Identification
ครอบคลุมปัจจัยเสีย่ งทีม่ สี ญ
ั ญาณบอกเหตุวา่ มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นปัญหา
The company set regular meeting to analyze and
โดยมีการติดตามและบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
identify risk factors that may affect or damage to the
business by considering, monitoring and managing the
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแล และ internal and external factors to cover the potential risks that
มอบหมายนโยบายให้ฝา่ ยบริหารของบริษทั ประเมินความเสีย่ งโดยการ tend to be occurred.
จ�ำแนกและพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ ด้วย
การประเมินจากโอกาสทีจ่ ะเกิดและผลกระทบ ทัง้ จากปัจจัยความเสีย่ ง
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
บริษทั ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชาทีม่ ี
ความเหมาะสม มีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุม
การด�ำเนินงานด้านการจัดซือ้ การผลิต การขาย บัญชี การเงิน และการ
บริหารทัว่ ไปอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดท�ำคูม่ อื จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน และท�ำหน้าทีด่ ว้ ยความถูกต้อง โปร่งใส
มีคณ
ุ ธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนือ่ ง
และสม�่ำเสมอ และได้ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
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ภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร โดยพิจารณาแยกหมวด
ความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
รวมทัง้ ได้พจิ ารณาการบริหารจัดการความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ เพือ่ รักษา
ความสามารถของบริษัทไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลและไม่ท�ำให้เกิดการหยุดชะงัก
ทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกไตรมาส นอกจากนั้นหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจะน�ำความเสีย่ งของบริษทั มาพิจารณาจัดท�ำแผนการตรวจสอบ
ภายในตามเกณฑ์ล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลด
โอกาสของการเกิดความเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินงาน
ของบริษัท
5. การจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
บริษัทมีกระบวนการเพื่อจัดการและตอบสนองความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง โดยได้ร่วม
กันก�ำหนดกลยุทธ์และมาตรการจัดการต่าง ๆ ที่จะลดความเสี่ยง เพื่อ
ลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่บริษัท
ยอมรับได้ และมีการติดตามผลการตอบสนองความเสีย่ งของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งได้รับผลดีอย่างต่อเนื่อง
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริษัทมีการก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับ
ผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และ
ได้ปรับปรุงตารางอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะ
สม โดยมีมาตรการที่จะควบคุมติดตามให้การด�ำเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณีที่บริษัทมีการท�ำธุรกรรม
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดัง
กล่าว ฝ่ายบริหารโดยฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน มีหน้าทีต่ ดิ ตามการท�ำธุรกรรมและดูแลการด�ำเนินงานอย่าง
ใกล้ชิดตามขั้นตอนการอนุมัติที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อ
บังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียต้องไม่รว่ มอนุมตั ริ ายการนัน้ ๆ รวม
ทัง้ มีการรายงานสรุปรายการระหว่างบริษทั หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล (Information
and Communication) บริษัทได้น�ำระบบงานสารสนเทศภายใต้
ชื่อโครงการระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) โดยน�ำ
โปรแกรม SAP (Systems, Applications, and Products in Data
Processing) มาใช้ในการบริหารจัดการทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรม
สนับสนุนของบริษัท ได้แก่ กระบวนการด้านการจัดซื้อ การผลิต การ
ขาย การบัญชี การเงิน ระบบสินค้าคงคลัง และระบบสินทรัพย์ถาวร
ตัง้ แต่ปี 2556 เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และรองรับความต้องการด้าน
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้อย่างถูก
ต้องและทันเวลา ทัง้ นี้ ในปี 2557 ได้มกี ารพัฒนาระบบการสือ่ สารข้อมูล
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4. Risk Assessment
The company has formed a committee to oversee
risk management, assigned the risk management policy
to classify and prioritize of existing risks by assessing the
probability and impact external and internal risk factors.
The category of risk is based on business objectives into
4 areas: strategy, operation, finance and compliance of
regulations.   As well as considering the management of
business continuity management to maintain the capable
of corporate ability with respond to incidents effectively
without any business disruptions. The Company has provided
a report to the Committee on a quarterly basis. In addition,
the internal audit department will take into account the risk
of internal audit plan based on the priority of risk. To prevent
or reduce the likelihood of risks that may be caused by the
operation of the company.
5. Risk Response
The company has a process to manage and respond
to risks that may occur as a result of risk assessment in
each issue.  The management works to set strategies and
measures to reduce risk and loss or any impact to a certain
acceptable. The monitoring process for risk response within
department is preceded regularly in organization, and it had
been consistently positive response.
6. Control Activities
The company determines the clearly authority,
responsibilities of the management and staffs, employees
each level and review the management's appropriate approval
of authority for each level. There are monitoring measures
to conduct operating work which is in accordance with the
relevant regulations and laws. The transactions with the major
shareholders, directors, the Management or connected
person will be examined by Compliance and Sustainable
development Director whose duty and responsibility to
closely supervise and monitor the transaction execution to be
complied with  the approval regulations and  other relevant
laws and regulations. The stakeholders shall not participate
to approve such transactions. The report of related party
transaction will be disclosed to the Audit Committee and
the Board of Directors correctly.
7. Information and Communication
The Company has installed SAP program, an IT system
under ERP Project to support the management both primary
and supporting activities in area of procurement, production,
sale, accounting, finance, inventory and fixed assets since
2013. The program improves the information technology
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เพิ่มเติม ได้แก่ ระบบการประชุมทางวีดิทัศน์ (Teleconference) เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวก ลดต้นทุนและเวลารวมถึงความปลอดภัย นอกจาก
นีย้ งั มีการติดตัง้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพิม่ เติม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การติดตามดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานเพิ่มขึ้น
8. ระบบการติดตาม (Monitoring) บริษัทมีการประชุมอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�ำหนดหรือไม่ กรณีพบว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้คลาดเคลื่อน หรือผล
การด�ำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายจะมีมติให้ฝา่ ยจัดการรับไปด�ำเนิน
การแก้ไขได้อย่างทันเวลา
บริษทั ก�ำหนดนโยบายให้ทกุ หน่วยงานติดตามการปฏิบตั งิ านตามระบบ
การควบคุมภายในที่ก�ำหนดไว้อย่างสม�่ำเสมอ และให้แผนกตรวจสอบ
ภายในสอบทานการปฏิบตั งิ านตามระบบการควบคุมภายใน และเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษทั โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระส�ำคัญ
จะต้องรายงานในระยะเวลาอันควร รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการ
ปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุม
ภายในยังด�ำเนินอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทัง้ นี้ บริษทั จัดให้มแี ผนกตรวจสอบภายใน โดยมี นายนิลเพชร บุญรอด
เป็นผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน เข้ารับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม
2556  ซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละมีความเข้าใจ
ในธุรกิจของบริษัท
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี),  
มหาวิทยาลัยบูรพา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน),  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิบัตรวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(CPA : Certified Public Accountant)
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
ประวัตกิ ารฝึกอบรม : การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน หลักสูตร 2
รุ่นที่ 15
นอกจากนั้น บริษัทจัดให้มีฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน  เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลบริษัท โดยมอบหมายให้ นางมนทิพย์
ซื่อวัฒนากุล เป็นผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้บริษัท
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน
ประวัติการศึกษา
: อักษรศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตรเลขานุการบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

system more efficient and suitable for the business demands
and the management’s use of information for effective,
accurate and timely decision making. In addition, in 2014,
the company has developed a data communication system
which is set up teleconference system to facilitate and
reduce cost and time as well as safety, including increasing
the installation of CCTV to enhance monitoring of performance in the production plants.
8. Monitoring
The Company consistently convenes a meeting to
assess the operation effectiveness. If it is found that current
process which does not 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 departmental policy to conduct its
operations according to the internal control system plan
regularly. The Internal Audit Department reviews the
effectiveness of the internal control system and report
directly to the Audit Committee and the Board of Directors.
If a significant fraud has been discovered, the report about
the discovery as well as the progress shall be  on the remedy
of the situation, to ensure that the internal control system
continues to operate smoothly and is always adjusted to
uncertain circumstances.
The Company has an internal audit department, headed
by Mr.Ninpeth Boonrod who took up office on March 1st,
2013, Mr.Ninpeth 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
In addition, the Company provides for regulatory compliance
and promotes sustainable development to govern and
monitor the operations within the Company. Mrs. Monthip
Suewatanakul.
Is the director of regulatory compliance & sustainability
development division who 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 laws.
Education Background: Bachelor of Arts, Chulalongkorn
University
Training: Company Secretary Program by the Stock
Exchange of Thailand
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Sustainable Development Policy
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีพันธะกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านกิจกรรมการด�ำเนินงาน ตั้งแต่
กระบวนการจัดซือ้ วัตถุดบิ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผูบ้ ริโภค ด้วยความรับผิดชอบและทุม่ เทด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะมอบคุณภาพชีวติ
ที่ดีให้กับทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันจะน�ำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร
The company commits to bring the quality of life to customers, community, environment and stakeholders through
operating activities starting from raw material procurement, production process to delivery of product to customer with
devotion and responsibility to bring the quality life for benefit of stakeholders and sustainability to the Company.

ภารกิจการส่งมอบคุณภาพชีวติ ทีด่ มี ดี งั ต่อไปนี้

• ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยมาตรฐาน
การผลิต ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
• ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
• สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน
• สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น

Bringing quality of life by;
• Create quality product with high nutrition, safety
standard, to response all kind of consumers’ needs,
• Reduce utility of resource, environmental impacts to
live sustainably with community,
• Create quality of life to employee,
• Created value added to shareholders.

The company has communicated employees all about
บริ ษั ท เปิ ด เผยรายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ปี 2557 ใน the sustainability policy, during the orientation meeting, we
also build culture of organization and well environmental
แบบ 56-1 และบนเว็บไซท์ของบริษัท
workplace to  contribute mechanism which create  conscious
บริษัทการสื่อสารนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพนักงาน of duty and responsibility in bringing the quality of life to
ด้วยการชี้แจงในที่ประชุม และผ่านคู่มือการปฐมนิเทศของพนักงาน   consumers and community through our products.
สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้ า ใจ และส� ำ นึ ก ในหน้ า ที่ ข องตนในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการผลิตสินค้าสู่ผู้บริโภค และสังคม
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การกำ�กับดูแลกิจการ

(CORPORATE GOVERNANCE REPORT)

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้
เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยก�ำหนดให้คณะ
กรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกล�ำดับชัน้   ยึดถือนโยบาย
การก�ำกับกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
นโยบายก�ำกับกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสีย การก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็น
อิสระของคณะกรรมการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล การด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน มีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็น
ประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีการติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำ� หนด
ไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้ ดังนี้คือ

Corporate Governance Report
The Company sets its corporate governance policy to
improve the management efficiency and increase 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;

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ 1. Rights of shareholders
The company  shall promote  shareholder to use his right
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมี
ส่วนแบ่งก�ำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่าง particularly basic rights, e.g., buying/selling/transferring of
เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น shares, profit sharing , getting adequate information, voting of
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เพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมถึงการอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและ
มีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่
กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งก�ำไร
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
60  ของก�ำไรสุทธิ  
• ในปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจ�ำนวน 0.90
บาทต่อหุ้น หรือ 72.10% ของก�ำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งแรก
บาทต่อหุ้น หรือ 82.60% ของก�ำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งแรก   
1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
บริษทั เปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญของบริษทั อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ
และเชือ่ ถือได้ ละเว้นการกระท�ำใดๆ ทีเ่ ป็นการจ�ำกัดโอกาสของผูถ้ อื หุน้ ใน
การศึกษาสารสนเทศของบริษทั
• ปี 2557 บริษทั ได้ดำ� เนินการเผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญให้ผถู้ อื หุน้ และ
นักลงทุนทัว่ ไป ตามช่องทางทีก่ ฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คือผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส�ำหรับข้อมูลอืน่ ๆ นัน้ บริษทั ได้เปิดเผยผ่านช่องทางอืน่ ๆ เช่น ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั
• บริษัทจัดให้มีการประชุมส�ำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
นักลงทุนสถาบันทุกไตรมาส
ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั จัดให้มกี ารประชุมนักวิเคราะห์ รวมทัง้ หมด 4 ครัง้ คือ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2557 วันที่ 24 เมษายน   2557 วันที  ่ 1 สิงหาคม  
2557 และวันที่ 30 ตุลาคม  2557   
• บริษัทจัดให้นักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทได้ที่
1. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน โทร.66-2477-9020 ต่อ 266
อีเมล์ : sunanta@tvothai.com
2. นางมนทิพย์  ซื่อวัฒนากุล  
ฝ่ายก�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 บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุก
ประเภท รวมทั้งนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระท�ำใดๆ ทีเ่ ป็นการจ�ำกัดโอกาส
ในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และได้ก�ำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน
การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
1.3.1 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
เข้าประชุมได้ด้วยความสะดวก ทั้งวัน เวลา และสถานที่
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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 2014
operational performance was paid at Baht 0.90 per share or
82.60% of net profit on September 12, 2014.
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 2014, 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,
• In 2014, we organized meeting with the analyst
4 times: on February 13, 2014, April 24, 2014, August 1, 2014
and October 30, 2014
• Corporate visit for investor meeting was arranged
from time to time during a year.
• Shareholders and general investors can contact
to access company information at the following details.
- Ms.Sunanta Tritepapirak ,
Finance and Accounting Director :
  
Tel 66-2477- 9020 Ext 266
email: sunanta@tvothai.com
- Mrs.Monthip Suewatanakul
Compliance Director
  
Tel 66-2477-9020 Ext 133
email: monthip@tvothai.com
- Ms.Teerada  Korsrilabutr,
Investor Relation Department.
Tel 662 477 9020 Ext 542
email: teerada@tvothai.com
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1.3.2 บริษทั จัดให้ผถู้ อื หุน้ มีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอในการตัดสินใจ
และทันเวลา บริษัทไม่ท�ำการใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลา การประชุม ไม่จำ� กัด
สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาสาย และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนเอง
เข้าร่วมประชุม
1.3.3 บริษทั ไม่เพิม่ วาระการประชุม หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
• บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
แต่ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2557
1.3.4 ผู้ถือหุ้น มีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อ
ที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทจัดสรรเวลาที่เหมาะสม
ส�ำหรับการแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
1.3.5 บริษทั ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด ส�ำหรับการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเพือ่ ความถูกต้อง และโปร่งใส ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิ
ออกคะแนนเสียงแยกตามวาระ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นลง
คะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
1.3.6 บริษทั มีนโยบายก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั คิ า่
ตอบแทนกรรมการ
ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

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 had set policy that the director’s
remuneration shall be approved by shareholders’ meeting.

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2557 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 29
เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.45 น. ณ ชั้น 3 อาคาร
น�ำ้ มันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วม
In 2014 the company organized shareholder’s meeting
ประชุมในเวลาทีเ่ หมาะสม มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 1,065 ราย
คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 567,023,734 หรือร้อยละ 70.12 ของหุ้นทั้งหมด as follows
การส่งหนังสือเชิญประชุม
บริษทั จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกคนล่วงหน้า
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็นผูจ้ ดั ส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนวันประชุม 21 วัน พร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบ
วาระการประชุมอย่างละเอียด ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการ
ประกอบ รวมทัง้ เหตุผลและความจ�ำเป็นและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ และ
ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อ
กัน 3 วัน พร้อมทัง้ ประกาศเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ในวันที่ 27
มีนาคม 2557 เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุม 30 วัน เพือ่ เป็นข้อมูล
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ในการประกอบการพิจารณาลงคะแนน      

Shareholders’ Meeting
In 2014 the shareholders’ meeting was held on April 29,
2014 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 1,065 persons attend the meeting. The total share was
567,023,734 units or 70.12 of total share.
Invitation Letter
An invitation letter would be forwarded to shareholders
21 days 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.  
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การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2557 บริษัทได้ปฏิบัติดัง
ต่อไปนี้
ก่อนด�ำเนินการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน โดย
ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามล�ำดับวาระ ประธานจะเป็น
ผูด้ ำ� เนินรายการประชุม มีการน�ำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระ ผูถ้ อื หุน้
ลงคะแนนเสียงและประมวลผล โดยระบบบาร์โค้ด
ในการประชุ ม บริ ษั ท ใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งส� ำ หรั บ ทุ ก วาระ
โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้มีการลงคะแนนเสียงเป็นราย
บุคคล และนับคะแนนทัง้ กรณีมผี เู้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
การนับคะแนนจะนับเมื่อสิ้นสุดของวาระนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ตามหลักธรรมภิบาล โดยประธานที่ประชุมเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 คน
มานับคะแนนโดยไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง และบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
แล้วเสร็จภายในวันประชุม และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีที่ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้
บริษัทอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุม
ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม
และออกเสียงลงมติแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะมา
ให้บริษัทก่อนล่วงหน้า   โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 ท่าน
เป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงแทน  
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั งิ านได้บนั ทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และ
เผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป
หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้อง
สิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้
2.1 บริษัทจะปฏิบัติและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน
2.2 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.3 ปัจจุบนั บริษทั มีหนุ้ สามัญประเภทเดียว ดังนัน้ สิทธิในการออก
เสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ
2.4 บริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท
ก่อนการประชุมล่วงหน้า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุม
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 21 วัน ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 บริษัทประกาศ
เชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ในวันที่ 27 มีนาคม 2557
2.5 ประธานทีป่ ระชุมจะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์
ที่ใช้ในการประชุม
2.6 คณะกรรมการบริ ษั ท คณะอนุ ก รรมการ และผู ้ บ ริ ห าร
ทีเ่ กีย่ วข้อง จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เพือ่ ตอบข้อซักถาม
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น หากมีความจ�ำเป็นหรือ
ติดภารกิจอื่นที่ส�ำคัญ จะส่งใบลาล่วงหน้าก่อนวันประชุม
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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, 2014 that was
more than 30 days prior to a meeting and on newspaper 3
consecutive days for shareholders’ consideration.
The 2014 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.
The minutes of meeting was recorded and published on
website the next day of meeting date.
2. EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS
The company shall treat shareholder equally as well as
to protect their right and benefits by following principle;
2.1 The Company shall treat shareholders equally.
2.2 The shareholder has one share for one vote.
2.3 The right of voting is according to a common share’s
right, because there is one type of common share.
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 day prior to the meeting date in
accordance with corporate governance principle
• In 2014, the invitation letter was published on
website March 27, 2014.
2.5 Chairperson shall inform the meeting regarding the
meeting rules.
2.6 Board of Director, sub-committee and management
team shall attend shareholder meeting to clarify operational
performance, in case of necessity they shall notice in advance
for absent.
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• ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่ผ่านมา นอกนั้น
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่
ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารทุกคนทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ในส่ ว นงานต่ า ง ๆ รวมถึ ง คณะอนุ ก รรมการ คื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง เพือ่ แถลงข้อมูลการด�ำเนินงาน และตอบข้อซัก
ถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยใน
ประเด็นต่าง ๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะ
อย่างเสรีโดยไม่มีการจ�ำกัดเวลามี และมีกรรมการลา
ประชุมเนื่องจากป่วย 1 คน
2.7 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้
ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�ำถามต่อที่
ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี
2.8 บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทนได้ ซึ่งบริษัทจะส่งหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. และระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
อย่างชัดเจน ทัง้ นีร้ ะบุหลักฐานทีใ่ ช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
• ปี 2557 บริษทั ได้เสนอชือ่ กรรมการอิสระ 4 คนเพือ่ รับมอบ
ฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
2.9 บริษัทจะจัดท�ำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
มีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
2.10 บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการ
บริษัท รวมทั้งส่งค�ำถามในการประชุมมาล่วงหน้า
• การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 บริษัทประกาศเชิญชวน
ผู ้ ถื อ หุ ้ น เสนอบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม เพื่ อ รั บ
การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท ส� ำ หรั บ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2557 โดยประกาศหลักเกณฑ์
และวิธกี ารเสนอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่
30 ตุลาคม 2556 – วันที่ 31 มกราคม 2557 รวมถึง
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่ต้องการให้ตอบ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท และไม่มี
ค�ำถามที่ส่งมาล่วงหน้า
2.11 บริ ษั ท ก� ำ หนดระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การได้ ม าหรื อ
การจ�ำหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ให้รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่มาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

• Last year, 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.  There was one director did not attend
the meeting because of his sickness and he
informed for sick leave.
2.7 Chairperson shall provide adequate time for the
meeting and let shareholders ask openly and freely.
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.
• In 2014, the company assigned 4 independent
directors as proxy.
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 director. They also invite to send
inquiry for shareholder meeting in advance.
• For 2014 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 October 30 - January 31 2014 , 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 employee.
2.12 The Company set rule and penalty regarding
insider trading which comply with Board of Director,
Management team and employee including their family member.
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ได้ก�ำหนดไว้และเลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส นโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ
2.12 บริษัทก�ำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษส�ำหรับการ
ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ รวมถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร
ที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ ค คลดั ง กล่ า ว) และรวมทั้ ง
ห้ามบุคคลดังกล่าวท�ำการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ�ำปี โดยประกาศใช้ในนโยบายธุรกิจของบริษัท และ
ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งฝ่ายก�ำกับการ
ปฏิบัติงานล่วงหน้า 1 วันก่อนท�ำการซื้อขาย เพื่อด�ำเนินการ
แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารไม่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
2.13 บริษัทก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
และจัดรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปีของบริษัท (แบบ56-1) และรายงาน
ประจ�ำปี
• ในปี ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท ไม่ มี ก ารฝ่ า ฝื น หลั ก เกณฑ์ ก ารท� ำ
รายการระหว่างกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว ่ า ความส� ำ เร็ จ และความยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท
ขึน้ อยูก่ บั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ดังนัน้ บริษทั จึงก�ำหนดให้มกี ระบวนการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและ
รักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่
กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย  และได้กำ� หนด
นโยบายของบริษทั ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในจริยธรรมธุรกิจและได้เปิดเผยไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัท
ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่าง
เคร่งครัด และได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้
ดังนี้
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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.
• In the past year, directors and management had not
any transaction of such insider trading.
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 and annual report.
• In the past year the company had complied all
relevant law, rules and regulations of connected transaction
and there was not any financial support to its subsidiary.
3. ROLE OF STAKEHOLDERS
We realize that business successful and its sustainable
growth depends on good relation between company and its
stakeholders. Hence we commit to promote the cooperation
among stakeholders, together with protect and preserve their
right and benefit fairly according to their p 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 statement   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.

Human Rights
The Company fully respects Human Right, 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 right and how behave properly.
The company has never violated human right. In according
with labor law there was % of handicap labor in the company.  
There are 6 disabled employees in the company. It does
not meet the legal requirement yet.  However the company
สิทธิมนุษยชน
บริษัทเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงาน had submitted contribution according to labor law and will
อย่างเป็นธรรม บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�ำคัญ incased the member of disabled employee as law required.
ของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ซึ่งได้ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมและเงือ่ นไขในการท�ำงาน ให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และได้
มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูน
ทักษะในการท�ำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในหลัก
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สิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพือ่ น�ำไปปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง ทีผ่ า่ นมา
บริษัทไม่มีการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัท
มีการจ้างแรงงานคนพิการ จ�ำนวน 6 คน ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก�ำหนด ในการนี้ บริษัทได้ส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมายก�ำหนด
แล้ว และมีนโยบายทีจ่ ะเพิม่ การจ้างงานคนพิการให้ครบตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดไว้
บุคลากร
บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และ
เป็นปัจจัยส�ำคัญของความส�ำเร็จของบริษัท จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดย
ยึดตามแนวทางที่กฎหมายก�ำหนด โดยมีนโยบายที่ส�ำคัญๆ เกี่ยวกับ
ด้านบุคลากรดังต่อไปนี้
• นโยบายค่าตอบแทน :   บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน
พนักงาน   โดยยึดหลักความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรู้
ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม
เดียวกันได้ เพื่อให้สามารถรักษาบุคลากรของบริษัทไว้ได้ โดยมีเกณฑ์
เป็นผลการปฏิบตั งิ านและผลประกอบการของบริษทั ทัง้ นีบ้ ริษทั ท�ำการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านปีละ 2 ครัง้ เพือ่ พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
และโบนัส
• นโยบายด้านความปลอดภัย  : บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดย
เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซท์ของบริษัท และปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมามีกรณีหยุดงานที่เกิดจาก
การเจ็บป่วยจากการท�ำงานคิดเป็น 0.00006033 ของวันท�ำงานของ
พนักงานทั้งหมด และตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิด
กฎหมายแรงงานและไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด
• นโยบายด้านสวัสดิการ   :   คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ เพือ่ ก�ำกับดูแลสวัสดิการและผลตอบแทน โดยยึดปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายก�ำหนด และมากกว่า บริษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนโดย
พิจารณาจากผลประเมินในการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีและผลประกอบการ
ของบริษทั ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงาน ตัง้ แต่ปี 2536   
• นโยบายการพัฒนาบุคลากร   : บริษัทก�ำหนดแผนฝึกอบรม
ประจ�ำปีสำ� หรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถทีเ่ ป็นทักษะ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับแต่ละต�ำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดหลักสูตรฝึก
อบรมภายในและส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก
คิดเป็น 74.87% ของพนักงานทั้งหมด
ลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภค
บริษทั ด�ำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรทีว่ า่ บริษทั จะเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น นโยบายต่างๆ จึงมุ่งเน้นไปในเรื่องคุณภาพ เช่น
คุณภาพสินค้าตัง้ แต่การจัดซือ้ วัตถุดบิ กระบวนการการผลิต จนกระทัง่
สินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา

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 ;
• Wages Policy :   The wages policy are fair and appropriate, it based on knowledge ,expertise, labor market and it
would be able to be competition with other same industry
in order to preserve human resource. The evaluation is
based on staff performance and it is related to operational
corporate performance. The evaluation process for salary
increasing and bonus is scheduled twice a year.   
• 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 0.00006033% of man-days sick leave by 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, particularly competency and skills to gain
expertise in their career path. Last year, we have record of
50% 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 be a sustainable growth company who produces high
quality products for better life of people and will generate
value added to shareholders, with responsibility to society
and environment. 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, ISO 50001 etc.
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.   
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ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพตลอดเวลา ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรอง
คุณภาพในการผลิตจากมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO
9001: 2008
บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้นการด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของคูค่ ้า ลูกค้า
และผูบ้ ริโภคอย่างเป็นธรรม เพือ่ ให้ได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ จากบริษทั โดยบรรจุ
นโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค
และการแข่งขันทางการค้า
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม ทัง้ นีไ้ ด้ดำ� เนินการ
ตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้
• บริษทั ได้ประกาศนโยบายเรือ่ งการใช้ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
และก�ำหนดแนวทางรวมทั้งบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงาน
โดยเฉพาะในส่วนการผลิตด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด ทัง้ นีไ้ ด้ตดิ ประกาศ
ใช้ภายในบริษัท และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
• บริษทั มีกระบวนการผลิตทีล่ ดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ควบคุม
ขัน้ ตอนในการผลิตให้เกิดของเสียให้นอ้ ยทีส่ ดุ   มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับองค์กรและชุมชนทีโ่ รงงานตัง้ อยู  ่ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็นผูท้ ำ� หน้าทีป่ ระเมินและรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ การจัดให้มมี าตรการ ป้องกันและแก้ไข
ในเรื่องดังกล่าว
• เพือ่ เป็นการส่งเสริมสังคมให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ี บริษทั มีนโยบาย
รับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน ได้ริเริ่มเข้าร่วม
โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมด้วย
• บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001
เครือ่ งหมายคาร์บอน ฟุตพริน้ ต์ (Carbon Footprint) จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• ในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน   ISO 50001
ด้านการจัดการพลังงาน
ส�ำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้ท�ำร่วมกันกับชุมชน
นั้น ได้รายงานไว้ในรายงานความรับผิดชอบทางสังคม
		 		
เจ้าหนี้และคู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขต
ของกฎหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นที่ผ่านมาจึงไม่เคยฝ่าฝืน
กฎหมายใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กับหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล พนักงาน การจ้างงาน
ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

69

Social and Community
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.
• The Company aim to reduce environment impact and
pollution. 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 projects 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.
• In 2014 the company was certified ISO 50001 standard
regarding energy saving.
The activities during the past year is disclosed on Sustainability
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 Accounting Standard,
reviewed by independent auditor.
During the past year, we disclosed the significant information
as follows;
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การเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำ
ปี เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีแ่ สดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีรับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่
เป็นอิสระ ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
4.1 บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจ�ำปี รายงานประจ�ำปี แบบ
แสดงรายการประจ�ำปี (แบบ 56-1) ผ่านทางช่องทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีการปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4.2 บริษัทเผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และรายงาน
การปฏิบตั งิ านไว้ในรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท
4.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
4.4 บริษทั เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั และการถือหุน้
ของกรรมการและผูบ้ ริหารไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
4.5 บริ ษั ท เปิ ด เผยบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการชุดต่างไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
4.6 บริษทั ก�ำหนดระเบียบให้กรรมการและผูบ้ ริหาร จัดท�ำรายงาน
การมีสว่ นได้เสียของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบภายใน 30 วัน
หลั ง จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ ต� ำ แหน่ ง และภายใน 14 วั น นั บ จากวั น ที่ มี
การเปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุงรายงานทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
4.7 นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ บริษทั ยึดเกณฑ์
การพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการ ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ เดี ย วกั น กั บ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มี
คุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ ทั้งนี้มีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ
ระดับค่าตอบแทนที่จ่าย และเปิดเผยให้ทราบพร้อมด้วยนโยบาย โดย
ได้ เ ปิ ด เผยรายงานค่ า ตอบแทนไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ56-1) ของบริษัท
4.8 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง  บริษัทพิจารณาจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั อยูใ่ นระดับทีจ่ งู ใจและเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน
ทั้งนี้อยู่ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ
4.9 งบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงิน
ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินและ
รายงานทางการเงิน   ซึ่งได้ท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีรวมถึงการจัดให้
มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการ
เงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสม
ของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัทท�ำขึ้น
ซึ่ ง เป็ น ระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ฝ่ า ยจั ด การมั่ น ใจว่ า สภาพแวดล้ อ ม
การควบคุมภายในและระบบงานทีเ่ ป็นอยู่ ท�ำให้รายงานทางการเงินและ
การรักษาสินทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  มคี วามน่าเชือ่ ถือ

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, filing 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 Filing 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 the Stakeholder report to the Company within 30
days after appointment and within 14 days, from the date
of any changes, and the report is updated every year.
4.7 Remuneration for Directors has matched with the
industry’ standard that high enough to retain Directors
with qualifications we required at all time. The amount of
remuneration including its policies have been approved by
shareholders and disclosed in the annual report and file 56-1
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 Accounting standard
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, 2014 a reliable one.
• Last year, we submitted the Financial Statements
on time in accordance with laws and regulation.
4.10 .Investor Relation: Assistant to Managing Director;
Accounting & Finance 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 are
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• ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั น�ำส่งงบการเงินทัง้ รายไตรมาสและรายปี
ได้ถกู ต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด
4.10 งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน
บัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักลงทุน โดยจัด
กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์กบั นักลงทุน นักวิเคราะห์ เช่น การเข้า
เยีย่ มชมกิจการบริษทั และพบผูบ้ ริหาร เพือ่ สอบถามข้อมูล ข่าวสาร และ
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นักลงทุนสามารถ
ติดต่อเรือ่ งข้อมูลของบริษทั ได้ทฝี่ า่ ยบัญชีและการเงิน อีเมล์: sunanta@
tvothai.com และแผนกก�ำกับการปฏิบัติงาน อีเมล์ : monthip@
tvothai.com (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในข้อ 1.2)
• ส� ำ หรั บ ในปี 2557 บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก วิ เ คราะห์
สือ่ มวลชน และผูถ้ อื หุน้ เข้าพบผูบ้ ริหารเพือ่ ซักถามปัญหาต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบริษทั กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสือ่ มวลชนตลอด
ทัง้ ปี (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในข้อ 1.2)
4.11 บริษทั เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสและวิธกี ารบนเว็บไซท์
ของบริษัท
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้ ว ยบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลายจากสาขาวิ ช าชี พ มี ป ระสบการณ์ ใ นด้ า น
อุตสาหกรรมน�้ำมันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท
เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบริษัท
คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพ
รวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
• คณะกรรมการของบริษัทมีจ�ำนวน 13 คน ทั้งนี้ประกอบด้วย
กรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น อิ ส ระ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนดในสัดส่วน
1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด เป็นกรรมการเพศชาย 11 คน
กรรมการเพศหญิง 2 คน ทั้งหมดเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณสมบัติ
และทักษะ ความเชีย่ วชาญทีเ่ ป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร
• บริษัทมีที่ปรึกษาบริษัท 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน�้ำมันพืช
• กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อบังคับ
ของบริษัทก�ำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ�ำปี กรรมการต้อง
ออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่ อ ไปให้ ก รรมการคนที่ อ ยู ่ ใ นต� ำแหน่ ง นานที่ สุ ด นั้ น เป็ น ผู ้ อ อกจาก
ต�ำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือก
เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้   
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Accounting and Finance Division email: sunanta@tvothai.com
and compliance email: monthip@tvothai.com.  (Please are
more detail in rights of shareholder 1.2)
• During 2014, analyst meeting, reporter meeting and
shareholder meeting occurred all year round, to promote
relationship, understanding of nature of business. (Please
are more detail in rights of shareholder 1.2)
4.11 The whistle blow policy is disclosed on website.
5. Board of Director Responsibility
5.1 Structure of the Board
The Board of Directors consists of qualified members with
their experience and industry expertise, they devote time
and effort on their duties. They set up policy and corporate
direction, and play major role monitor, supervise and evaluate
in order to make the business operation corresponding to
corporate goal.
• Board of Directors consists of 13 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 11
men and 2 women, their qualification consists of skill and
expertise which is beneficially to the business.
• There is one Advisory to the board, who is expertise
and having particularly knowledge of Vegetable oil industry.
• 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.
• 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, on the meantime,
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
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• การคั ด เลื อ กกรรมการ บริ ษั ท พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ ที่
คณะกรรมการยังขาดอยู่ โดยกระบวนการสรรหาด�ำเนินการโดยคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
• บริ ษั ท ก� ำ หนดบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า ง
คณะกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ
ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
ผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารท�ำหน้าที่บริหารงานของ
บริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด
• ประธานกรรมการ มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร
มีอำ� นาจหน้าทีแ่ บ่งแยกกันเพือ่ เป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มผี ใู้ ดมี
อ�ำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความ
สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท และมีหน้าที่รับผิด
ชอบดังนี้
1. ด�ำเนินการและให้คำ� ปรึกษา ในการก�ำหนดนโยบาย และก�ำหนด
กลยุทธ์ของบริษัท
2. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจ
3. ก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
4. เป็นผู้น�ำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เป็ น ผู ้ น� ำ ในการประชุม ผู้ถือหุ้น และด�ำเนิน การประชุ มให้
เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
• ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ
งานประจ�ำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ของประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ในการด�ำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการมีอำ� นาจในการพิจารณาและอนุมตั เิ รือ่ งทัง้ หลาย
ทัง้ ปวงเกีย่ วกับการบริหารงานและการด�ำเนินงานของบริษทั และมีหน้าที่
รับผิดชอบที่ส�ำคัญดังนี้:
• ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ
• อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญ ตลอดจนแผนงานต่างๆ
และงบประมาณของบริษัท
• ก�ำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน
• และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและประเมินผลงาน
ของฝ่ายจัดการโดยสม�่ำเสมอ
• ก�ำหนดนโยบายเพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่า ระบบการบัญชี การรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแล
ให้มกี ระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุม
ภายใน การจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน  และ
การติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล

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.
Role and Responsibility
(i) Advise the Board of Director to set Corporate policy
and it’s strategy
(ii) Regulate the suitable of  Board of Directors structure.
(iii) Conduct the committee and subcommittee to perform
their duty with efficiency and effectiveness.
(iv) Preside over the meeting of Board of Directors
(v) Preside over the shareholders’ meeting and execute
the meeting toward agendas which was complied to
company’s article of associations and relevant laws.
• 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 with clear authorization.
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 has authorization to consider
and approve all matter about company operation and major
responsibilities as follows:
• Set corporate business policy
• Approve key strategies and policies, operation plan
and budgeting plan.
• Set investment policy for financial management.
• Supervise and ensure  the operational implementation
to be done according
to plan and evaluate management regularly.
• 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 complies with laws
and regulation to ensure that management structure is align
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• สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ with corporate governance principle and ethic,
ของฝ่ายจัดการ กรรมการ และผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ การใช้สนิ ทรัพย์ Board of Directors’ authority of Approval
• Appoint advisory and management team from Managing
ของบริ ษั ท ในทางมิ ช อบและการกระท� ำ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งใน
Director level.
รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
• Approve budget from Baht 100 million and above,
• ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและให้ ค วามมั่ น ใจว่ า
• Approve the loan to other companies or other persons
โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่
ได้ปูทางไว้ส�ำหรับการก�ำกับดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติ on corporate business objective,
• Approve the loan and issued Bank of guarantee and
งานอย่างมีจริยธรรมที่ดี
• แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการ its credit line,
• Approve open and close bank account, financial
ผู้จัดการขึ้นไป
institution, and set credit line   and authorize person for
• อนุมัติงบประมาณ ตั้งแต่  100 ล้านบาทขึ้นไป
• อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงิน แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอก account payment.
• Approve connected and related transaction policy,
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
• Perform any other duty according to laws and
• อนุมตั กิ ารกูย้ มื เงิน และการออกหนังสือค�ำ้ ประกันโดยธนาคาร
company articles of association.
และการใช้วงเงินหนังสือค�้ำประกัน
• อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และ
ก�ำหนดผูล้ งนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสัง่ จ่ายบัญชี Sub-Committees
   The Board of Director appointed as following:
ธนาคาร
• อนุมัติหลักเกณฑ์การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการ
Executives Board
ระหว่างกัน
Management Executive members are 4 persons, all
• อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ
are working full times, supporting management team in daily
ของบริษัท
operation work under the policy set forth by Board of Directors
as well as considering work task for Board of Directors, the
คณะกรรมการชุดย่อย
members are as following :
คณะกรรมการบริหาร
1. Mr.Visuth
Vitayathanagorn
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารท�ำงานเต็มเวลาให้กับบริษัท
Chairman of the Executive Board
มีหน้าทีช่ ว่ ยฝ่ายจัดการในการปฏิบตั งิ านประจ�ำวันภายใต้กรอบนโยบาย
2. Mr.Vichit
Vitayatanagorn
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท นอกจากนั้ น ยั ง ช่ ว ย
Vice Chairman of the Executive Board
กลั่นกรองงานให้กับคณะกรรมการอีกระดับหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคล
3 Dr.Witoon     Suewatanakul
จ�ำนวน 4  คน
Executive Director
1. นายวิสุทธิ   
วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร
4. Miss Aranya Vitayatanagorn
2. นายวิชติ
วิทยฐานกรณ์ รองประธานกรรมการบริหาร
Executive Director
3. ดร.วิทูร
ซื่อวัฒนากุล กรรมการบริหาร
4. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหาร
Roles and Responsibilities
The Executive Board shall appoint an appropriate
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจ�ำนวนที่จ�ำเป็น number of qualified employees in all positions with proper
และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกต�ำแหน่ง roles and responsibilities including the responsibility to
พร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดูแลรายงาน ensure accuracy, adequacy, and reliability of corporate financial
ทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอและ statements as well as implementing an internal control
เชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้ง system and employee regulations without any conflict to
การก�ำหนดระเบียบปฏิบัติงานแก่พนักงานโดยไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับนี้ these regulations with following details:
1. Govern the corporate operational performance to be
และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย in accordance with Board of Directors policy under relevant
ของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และ laws, condition, regulation and corporate Association.
2. Set direction, development and expanding the
ข้อบังคับของบริษัท
business corresponding with Board of Directors’ policy.
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2. ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยาย
งาน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตัง้ บุคคลตามจ�ำนวนทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมให้เป็นผูบ้ ริหาร
ของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขต หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะมอบอ�ำนาจให้บุคคลใด ๆ ไป
ด�ำเนินการแทนในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
4. ก�ำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงานของพนักงาน โดยไม่ขัดหรือ
แย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาการจัดท�ำโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และ
ผลประโยชน์ตอบแทน และการช่วยเหลือพนักงานด้านอื่นๆ ทั้งนี้ให้
สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
6. พิจารณากลั่นกรอง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของธุรกิจ ทีจ่ ะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
7. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

3. Appoint number of appropriated persons from Deputy
Managing Director level to operate routine work and specify
job description and authorization to authorize them to handle
appropriate work.
4. Specify employee regulation without any conflict of
relevant laws and regulation.
5. Review salary structure, wages, welfare, employees’
benefit and other support to comply with resolution of
Corporate Governance Nomination and Remuneration
committee.
6. Verify and examine information and facts regarding
business operation and propose to Board of Directors for
consideration.
7. Perform other duties according to Board of Directors
assignment.

Audit Committee
The Audit Committee consists of 4 members all of whom
are independent Directors as defined by the Stock Exchange
of Thailand. Responsible audit and review management
operation to ensure shareholders their mutual benefit.
The Audit Committee is authorized to freely access and
meet with internal and external auditors, they are :
1. Dr.Siri
Ganjarerndee
Chairman of Audit Committee
2. Mr.Sompol Kiatphaibool
Member of Audit Committee
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. Dr.Suvit
Maesincee
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
Member of Audit Committee
เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก
4. Dr.Chaipat Sahasakul
และผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและ
Member of Audit Committee
ประจ�ำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
Role and Responsibilities
ตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
1. Verify the accuracy and adequate disclosure of the
ของแผนกตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน financial statement in coordinate with auditor and management
who responsible of financial report quarterly and yearly.
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
2. Verify the efficient of internal control system and
3. สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ internal audit, as well as the independent of the internal
audit unit, consider and approve the appointing, hiring and
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และ terminating of the internal auditor and whom may concern
เลิ ก จ้ า งบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี with internal audit work.
3. Verify the company operations to comply accurately
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง and appropriately with rules and regulations of Stock
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ Exchange of Thailand and the Securities and Exchange
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ Commission of Thailand and business relevant laws.
สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 4 คน และเป็นกรรมการที่เป็น
อิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ ก�ำกับดูแลการบริหารงาน
ของบริษัทโดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานให้การบริหารจัดการ
ของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
1. ดร.ศิริ
การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการตรวจสอบ
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการตรวจสอบ
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6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท
3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
6) จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำ  ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนิน
การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญ
ในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้มกี ารปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาทีก่ ำ� หนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงาน
ว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังกล่าว ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�ำปรึกษาทางวิชาชีพอืน่
ใดตามที่เห็นว่ามีความจ�ำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ง
เบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มกี ระบวนการ สอบสวนทีเ่ ป็นอิสระ
และมีการด�ำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม  โดยค�ำนึงถึงการรักษา
ความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสเป็นส�ำคัญ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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4. Nominating , appointing, re-appointing and terminate
the independent person to be an auditors and set their fees.
5. Verify the disclosure of related transactions and
prevent a conflict of interest transaction 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 :
i) Conflict of interest transaction,
ii) Fraud, corruption or any other essential flaw from
internal audit system,
iii) Violation against securities Act, SET regulations or
another relevant law,
If there is any above mentioned transaction may happen
without improving on times, Audit committee shall report
to SEC or SET in that case.   
8. Support and monitor the efficient Risk Management
system,
9. Review Audit Committee Charter to propose Board of
Director for approval,
10. Audit committee shall consult any professional
advisors if necessary, on account of company expense,
11. Review to ensure that the company had internal
process of petition and grievance that had investigation
system independently, properly pursuing, confidentially
concerning in order to protect those who complain,  
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
			
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.ศิริ
การเจริญดี
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
3. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพือ่ น�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ การพิจารณาปรับปรุงให้ทนั สมัยอย่างต่อเนือ่ ง
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
3. ก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
4. พิจารณาก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป
เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปและ
พิจารณาเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือน�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
6. จัดท�ำและรับผิดชอบแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานของบริษัท
7. ภารกิจอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร 4 คน
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด และลดโอกาส
ของความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด คณะกรรมการท�ำหน้าที่จัดให้มี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการควบคุม
ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และทบทวน
กระบวนการ เพือ่ ปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจอยูเ่ สมอ
คณะกรรมการได้ สื่ อ สารให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ เข้ า ใจ ถึ ง จุ ด หมาย
ร่ ว มกั น ในการบริ ห ารความเสี่ ย ง มอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบและ
กรอบของการจัดการความเสี่ยงตามระดับของความส�ำคัญผู้ที่หน้าที่
เกีย่ วข้องทุกคน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.  ดร.วิทูร
ซื่อวัฒนากุล
ประธานกรรมการ
2.  นายวิชิต
วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
3.  นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
4. นายวินัย
ชัยบุรานนท์
กรรมการ

12. Any other duties assigned by Board of Directors against
Audit Committee consent.
Corporate Governance, Nomination and Remuneration
Committee
Member of Corporate Governance, Nomination and
Remuneration committee are 3 independent directors as
name belows;
1. Mr.Sompol Kiatphaibool
Chairman of the Committee
2. Dr.Siri
Ganjarerndee
Member of the Committee
3. Dr.Suvit Maesincee
          
Member of the Committee
Role and Responsibilities
1. Establish and review Corporate Governance policy
and regulate according to the Good Governance Principle
of Stock Exchange of Thailand to propose Board of Director.
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.
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ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. จัดท�ำกรอบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันกับนโยบายและ
แผนธุรกิจ ให้ครอบคลุมความเสีย่ งทัง้ หมดทีอ่ าจเกิดขึน้ กับองค์กร
2. ประเมินและวิเคราะห์ถงึ ปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับองค์กร
3. ก�ำหนดกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ประเมิน ควบคุม ติดตาม
และพัฒนากระบวนการ เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสม
ในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น
4. สื่อสารและรายงานผลคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

77

1. Dr.Witoon Suewatanakul
Chairman of the Committee
2. Mr. Vichit Vitayatanagorn
Member of the Committee
3. Ms.Aranya Vitayatanagorn
Member of the Committee
4. Mr.Winai Chaiburanont
Member of the Committee

การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ท�ำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนดพร้อม
ด้วยประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
การอุ ทิ ศ เวลา ความพยายามในการปฏิ บั ติ ง าน และอุ ป นิ สั ย
เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี
บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายย่ อ ยเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
และประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนพิจารณา และน�ำเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

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, monitor, and develop work processes to ensure
optimal efficiency and suitable for managing of all risk
categories
4. Communicate and report outcomes to Board of
Directors and related parties.
		
NOMINATION AND APPOINTMENT OF DIRECTORS,
INDEPENDENT DIRECTORS AND EXECUTIVES MANAGEMENT

การแต่งตั้งกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง
หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับจ�ำนวนหนึ่งในสาม ให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้         
1.   ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.  ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตามข้อ 1.
เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการมีอ�ำนาจเลือกตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
จ�ำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั้งมอบอ�ำนาจและก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนาจในการอนุมัติและสั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหาร
เพือ่ ให้การบริหารกิจการบริษทั ด�ำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์
ของบริษัท  

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 base on qualifications,
experience, expertise which will be useful to the Company,
plus devotion, afford and personality in order to 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 notification,
the Governance, Nomination and Remuneration committee
will verify their qualification and propose to Board of Directors
or shareholder’s meeting, it’s depend.
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คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจ�ำนวนที่จ�ำเป็น
และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกต�ำแหน่ง
พร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจตลอดทั้งอัตราเงินเดือน
กรรมการอิสระ
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการอิสระมีทั้งหมด 6 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์ ข องส� ำ นั ก งานก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ท�ำหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น   กรรมการอิสระมีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพในการก�ำกับดูแลกิจการ      
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษา ที่มีการปฏิบัติงานเต็มเวลาและได้เงินเดือนประจ�ำ  หรือผู้
มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในปัจจุบัน และ 2
ปีก่อนหน้า โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
• มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจ�ำหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท
บริษทั ย่อย หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ในลักษณะทีจ่ ะท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
• เป็นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั บริษทั
ย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย และทิศทางการด�ำเนิน
งานของบริษัท (Directing) และก�ำกับควบคุมดูแล (Monitoring and
Supervision) ให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ สู ง ขึ้ น ให้ แ ก่ กิ จ การ และสร้ า งผล
ตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ
(Accountability to Shareholders) ด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
มีมาตรฐานและโปร่งใส โดยมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

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 6 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.
Qualifications
1. Shall not hold more than 1% of Share of the total
voting rights of the company and its subsidiary related
company affiliated companies, or juristic person who may
have conflict of interest including operation same business
and/or a competitor of the company and its subsidiary, or
a partner of a limited partmership.
2 Shall not have any relationship to a company and
associated companies as a full time workers or controller of
the company, its subsidiaries, related company and juristic
person  as recipient of financial or management benefits for
at least two year, such as
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• ก�ำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร และ
ทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทุกๆ 5 ปี
วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ
เป็นบริษทั ชัน้ น�ำในอุตสาหกรรมน�ำ้ มันพืชในอาเซียน เข้าสูธ่ รุ กิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องเกือ้ กูลทัง้ ในและต่างประเทศ มีธรรมภิบาล ร่วมดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม
• การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการมอบหมายให้ ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
สรรหา และก� ำ หนดค่ า ตอบแทนรั บ ผิ ด ชอบในนโยบายการก� ำ กั บ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการด�ำเนินการให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ
ถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยได้จัดท�ำ
จรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้
พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการท�ำงาน รวมทั้งบรรจุไว้ใน
เอกสารการปฐมนิเทศของบริษทั รวมทัง้ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เกีย่ วกับเรือ่ งนีอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ปลูกฝังให้พนักงานมีจติ ส�ำนึกในเรือ่ งนี้
ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
และการท� ำ ธุ ร กรรมระหว่ า งบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ห ลั ก การว่ า
การพิ จ ารณาท� ำ รายการใดๆ รวมถึ ง การอนุ มั ติ ก ารท� ำ รายการ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดถือ
นโยบายให้ ทุ ก รายการเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขธุ ร กิ จ ปกติ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผล
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ และควร
หลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้
บริษัทก�ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา
แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตน และต้อง
ไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ�ำนาจในการอนุมัติรายการ
ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล
ของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
• การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษทั ก�ำหนดแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหารดังนี้
(1) ให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ภายใน 30 วันหลังจากวันที่
ได้รับต�ำแหน่ง และภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
ปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
(2) ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท   ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกครั้ง  
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• 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 vision is
Vision
We are an Asian leading vegetable oil manufacturer,
investing in any potential affiliate business local and
aboard, which contributes profit for operational performance.
We will conduct a business to be aligned with corporate
governance principle with responsibility to community
and environment.
• Corporate Governance
The Board of Directors authorizes the Corporate Governance,
Nomination and Remuneration Committee to be responsible
to provide corporate governance policy, it was made in
writing and review to comply with the Corporate Governance
principle every year.
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(3)   ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม กรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียง และต้องไม่อยู่ในที่
ประชุมในวาระดังกล่าว
• ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้าน
การเงิน การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหาร
ไว้อย่างชัดเจน และบริษัทได้แต่งตั้งหน่วยงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายใน เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วย
งานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจ
สอบที่มีประสิทธิภาพอิสระ  โดยแยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบ
และติดตามผลการแก้ไข (ถ้ามี) ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั มีการด�ำเนินงาน
ตามแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปีละ 1 ครัง้
บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและน่าเชือ่ ถือ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด�ำเนินการเกีย่ วกับการประเมินความเสีย่ ง
โดยรอบคอบและระมัดระวังในทุกๆด้าน ทั้งในด้านการตลาด การเงิน
การผลิต กฎหมาย และสภาพแวดล้อมธุรกิจโดยทัว่ ไป  มีคณะกรรมการ
ความเสีย่ งทีป่ ระกอบด้วยพนักงานทุกฝ่าย ท�ำหน้าทีป่ ระเมินความเสีย่ ง
ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และชีแ้ จงให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการจัดการความเสีย่ ง ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ทีผ่ า่ นมาบริษทั จัดอบรมเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ทบทวนและจัดท�ำมาตรการในการจัดการกับความเสีย่ งอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ
• การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน
บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย สามารถให้ ข ้ อ มู ล และ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยออกเป็นระเบียบการร้อง
เรียนให้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั โดยก�ำหนดขัน้ ตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางแผนกก�ำกับ
การปฏิบตั งิ าน และบริษทั จะแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท มี ก ระบวนการที่ จ ะไม่ เ ปิ ด เผยรายชื่ อ ผู ้ แ จ้ ง เบาะแส
เพื่อปกป้องผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้
การประชุมคณะกรรมการ
• คณะกรรมการมี ก ารก� ำ หนดวั น ประชุ ม ไว้ ล ่ ว งหน้ า ทุ ก ปี
ก่ อ นการประชุ ม คณะกรรมการจะได้ รั บ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ ม
วาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�ำเป็นเร่ง
ด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสาร
รายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้
ในการประชุม ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร จะร่วม
กันก�ำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม

• 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.
• 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. Audit committee 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 will be reviewed.
(2) The Management is 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
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คณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอ
เรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยใน
แต่ละครั้งบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า
เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูลในเรือ่ งต่างๆ อย่างเพียงพอการ
ประชุมด�ำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออ�ำนวยให้มีการน�ำเสนอ พิจารณา
และอภิปรายในรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ประธาน
กรรมการซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูง
เข้าร่วมประชุมด้วย เพือ่ ให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่ในการลงมติ
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้า
ร่วมประชุมและไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด
ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดย
เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท
พิจารณาลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ทปี่ ระชุมรับรอง
รายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล
หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
• การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึน้ อย่างน้อยเดือนละ 1
ครัง้ และสามารถเรียกประชุมได้ทนั ทีกรณีมวี าระส�ำคัญทีต่ อ้ งพิจารณา
ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารจะเชิญกรรมการอิสระเข้า
ร่วมฟังรายงานและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แต่ไม่มี
สิทธิออกเสียง มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ
มีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึน้ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้
และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบ
การจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมปีละ
4 ครั้ง โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน จะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบาย
การก�ำกับกิจการทีด่ ใี ห้ทนั สมัย และสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
• การประชุมกันเองของกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จะมีการประชุม
โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างเป็นอิสระ เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้ง
การปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆของบริษัท และรายงานผลการประชุม
ต่อกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทและเทียบเคียงได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง
เหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร
แต่ละท่าน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมและ/
หรือเงินเดือนและโบนัส ทั้งนี้ คณะกรรมการจะน�ำเสนอค่าตอบแทน
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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
regarding risk management in order to review risk factors
and set measurement to ensure it is suitable with business
environment.  
• 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.
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• The Auditing Committee Meetings: TheAuditCommittee
คณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และก�ำหนดให้เปิดเผย
ค่าตอบแทนทีจ่ ะจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารไว้ในรายงานประจ�ำปี meeting is scheduled to be convened at least at four meetings
per year, the minute of meeting will be recorded and kept
และแบบ 56-1
for further verification.
การจ�ำกัดจ�ำนวนการไปด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น
• The Risk Management Committee Meetings:
บริษทั มีนโยบายในเรือ่ งการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการไปด�ำรง
ต�ำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการ The meetings were set to examine and evaluate the risk of
the organization by reporting result of the meetings to the
ได้มีเวลาท�ำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่
Audit Committee and the Board of Directors; the meetings
were scheduled at least four times a year.
การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น
บริษัทมีนโยบายการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ
• The Corporate Governance Nomination and
ผู้จัดการ โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องมีความสนับสนุนกิจการของ
บริษทั เช่น การเข้าด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ย่อย ซึง่ เป็นไปเพือ่ การควบคุม Remuneration Committee Meetings:  The meeting is at
เป็นต้น และลักษณะธุรกิจที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งว่ามีความเหมาะสม least two times a year, the purpose of the meetings is to
ต้องเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั และต้องไม่ขดั แย้งกับกิจการของบริษทั ทัง้ นี้ update Corporate Governance policy and to new directors;
and to select a high level management of the organization;
เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้จัดการ
including the evaluation of performances of the Board of
Directors and high level management.
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
บริษัทได้ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการไว้ไม่เกิน  
• Non Executive Directors Meeting: The None Executive
3 วาระติดต่อกัน โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัท หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่ง Directors have their own independent meetings; that are
นานกว่าที่ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาวาระ not attended by the management; to discuss a problematic
การด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว จากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ business; including development in various aspects of the
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยค�ำนึงถึงผล Company.
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Remuneration
Remuneration for Board of Directors is of industry
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ standard according to their experience and responsibility.
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูง In addition, Directors who are also members of subcommittees
ได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร shall also receive additional compensation corresponding to
และการเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกเช่น สถาบัน IOD additional responsibility .It will be allotted to remuneration,
และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีนโยบาย salary and bonus. The remuneration for Directors and
และแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของ Management Executives will be approved by Shareholders
คนในองค์กร ให้พร้อมในการท�ำงานและสอดคล้องกับแผนการขยาย will be disclosed in the Annual Report and Form 56-1.
งานของบริษัท
Limitation for Director regarding Number of positions for
other company:
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 companies.

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานประจ�ำปี 2557  Annual Report 2014

รายชื่อ
1. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
    Assoc.Prof.Dr.Kitcha Urairong
2. ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
    Dr.Witoon Suewatanakul
3. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
    Mr.Vachara Vitayatanagorn

หลักสูตร
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 202/2014
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 186/2014
หลักสูตร Risk Management Committee
Program (RMP) รุ่น 1/2014
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น
28/2014
หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)
รุ่น 8/2014
หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น
13/2014
หลักสูตร How to Develop a Risk Management
(HRP) รุ่น 5/2014

การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่
บริษัทมีหลักสูตรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่โดย มอบหมาย
ให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท และผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ง าน
จัดโปรแกรมให้เข้าเยี่ยมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดท�ำคู่มือ
กรรมการ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
บริษัท ภาพรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมาย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการท�ำงาน ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการ  
การสืบทอดต�ำแหน่งงาน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนื่องในการบริหารกิจการ
ของบริษัท บริษัทจึงมีแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง   โดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัด
ท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญของบริษัท   และก�ำหนดความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ของต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญและ
มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท   และจัดท�ำแผนการประเมินความรู้
ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับ
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการขึ้นไป  เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วม
โปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล  เป็นการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการต่อไป
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สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

The position of Managing Director in other Company
The Company has established a definition policy of
position in other company of Managing Director by considering
that should be beneficial to our business, or it will be a part
of controlling other business that company invested, for
example; position in subsidiary company. It shall 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 development plan for
the executives as an individual to enhance their competency
to response an expansion of the Company Business.
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้ง
คณะทุ ก ปี โดยคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและก� ำ หนด
ค่ า ตอบแทนเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
รวมทัง้ การหาแนวทางปรับปรุงการท�ำงานของคณะกรรมการ โดยแผนก
ก�ำกับการปฏิบตั งิ านเป็นผูด้ ำ� เนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน
จากนั้นรวบรวมกลับมาประมวลผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหา
ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน
ได้คะแนน 93.8% หัวข้อที่ประเมินโดย ประเมินจากหัวข้อดังต่อไปนี้  
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. ความพร้อมของคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
4. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. การมอบหมายอ�ำนาจด�ำเนินการ
7. การประชุม
8. การท�ำหน้าที่ของประธานกรรมการ
9. การประเมินผลและการเตรียมบุคลากรระดับบริหาร

The report of director development In 2014 There were
three directors joined the IDO program. (see page 85)
			
Directors Orientation:
The Company organized the orientation procedure for
a new director in a program that includes the visit to the
factory and its production process; director handbook as
an introduction to information of the Company, such as
its vision, goal of the Company, scope of the industry; the
Company’s regulations and related laws including framework
of the operation; scope of duties and responsibility of the
directors as for instance.

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
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้ง evaluate the knowledge, competency, deficiency,
คณะและเป็นรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ prominence and enthusiasm of the employees, who are
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่า in the positions of the level of manager, to get those who
are qualified to participate in an individual development
ตอบแทน และได้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
program, to develop the knowledge and skill of the executives
who could be qualified to manage the business in the future.
การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินประธานกรรมการบริษัท และ
จัดให้มกี ารอภิปรายเพือ่ ให้ความเห็นเพือ่ การปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ าน Board of Director self assessment
The Nomination and Remuneration Committee is responsible
และก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี
for assessment process and performance improvement of
Board of Director and report to Board of Director. Last year
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน the performance evaluation result is 90.3 %. The evaluation
เป็นผู้ด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ is covered following aspect ;
รวมทั้งแผนในการพัฒนาและแนวทางปรับปรุงผลงาน และก�ำหนดค่า 1. Structure and Characteristics of the Board Committee
2. Board’s Readiness
ตอบแทนประจ�ำปี
3. Role and Responsibility of the Board
4. Risk Management and Internal Control
องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม่ วี าระส�ำคัญทีต่ อ้ งอนุมตั ิ บริษทั 5. Conflict of Interest Management
ก�ำหนดให้องค์ประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสาม 6. Delegation
ของกรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่ส�ำคัญๆ ซึ่งรายงาน 7. Board Meeting
8. Role of Chairman
การเข้าประชุมของคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหน้า 21
9. Assessment and Succession Plan
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การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปกรรมการของบริษัท
ย่อย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้
เป็นข้อตกลงระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในการร่วมลงทุน  
เพื่อมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการ
รวมทั้งการดูแลให้ บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีกลไกในการก�ำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับ
บริษัท ทั้งนี้บริษัทย่อยมีหน้าที่น�ำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อท�ำงบ
การเงินรวม
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Sub-committee Self Assessment
The Audit committee, Risk Management Committee,
Corporate Governance Committee had self assessment every
year and report result to Board of Director.
Chief Executive Officer evaluation
The Board of Director is responsible to evaluate
Chairman of the Executive Board, the members of the Board
had session to comments and feed back to Chairman of the
Executive Board regarding his performance to improve and
for annual remuneration.

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ Managing Director Evaluation
The Corporate Governance Nomination and Remuneration
ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 1,870,000 บาท
Committee is responsible for Evaluation and remuneration as
2. ค่าตอบแทนอื่น
well as development plan of Managing Director, and propose
ไม่มี
to Board of Director for acknowledge.
Board Quorums
The board quorums shall be two of third for dissolving the
significant agenda, the attendance report is on page……………..
Directing 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.

Directing Policy of its subsidiary and Affiliated Companies
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 policy of the Company. The subsidiary
obliges to submit financial statement to the company to
consolidate.
Audit Fee
In 2014, the Company and its subsidiary paid Baht
1,870,000 for audit fee, there was not any other fee.

ผังองค์กร

(Organization Chart)
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน

ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขาย

2557

2556

เพิ่ม (ลด)
จ�ำนวน
%
(41)
(0.16)

25,248

25,289

419

473

(54)

(11.42)

     รวมรายได้จากการขาย

25,667

25,762

(95 )

(0.37)

ต้นทุนขาย

22,741

23,905

(1,164)

(4.87)

ก�ำไรขั้นต้น

2,926

1,857

1,069

57.57

64

93

(29)

(31.18)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

648

429

219

51.05

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

311

170

141

82.94

34

92

(58)

(63.04)

-

311

(311)

(100.00)

ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั (กลับรายการ)

43

(188)

231

122.87

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

10

15

(5)

(33.33)

1,944

1,121

823

73.42

228

128

100

78.13

1,679

959

720

75.08

37

34

3

8.82

2.08

1.19

0.89

74.79

รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ

รายได้อื่น

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายอื่น

ก�ำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
ก�ำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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Operating results Overview

Operations results of the Company. And subsidiaries for the year ended December 31, 2014
and 2013 are as follows.
Unit: Million Baht
Sales

2014

2013

Increase (decrease)
Amount
%
(41)
(0.16)

25,248

25,289

419

473

(54)

(11.42)

      Total sales

25,667

25,762

(95 )

(0.37)

Cost of sales

22,741

23,905

(1,164)

(4.87)

Gross profit

2,926

1,857

1,069

57.57

64

93

(29)

(31.18)

Selling expenses

648

429

219

51.05

Administrative expenses

311

170

141

82.94

34

92

(58)

(63.04)

-

311

(311)

(100.00)

43

(188)

231

122.87

10

15

(5)

(33.33)

1,944

1,121

823

73.42

228

128

100

78.13

1,679

959

720

75.08

37

34

3

8.82

2.08

1.19

0.89

74.79

Sale of packing materials.

Other income

Loss on exchange
Other expenses
Loss reduction of inventory to net realizable value received
(Reversal).
Financial cost
Profit before income tax expenses
Income tax expenses
Net profit attributable to equity holders of the Company
Non controlling interests of the subsidiaries.
Earnings per share profit attribute to equity holders
of the company
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ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือ
หุ้นบริษัทใหญ่จ�ำนวน 1,679 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 720
ล้านบาทหรือคิดเป็น 75.08% บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจ�ำนวน
25,248 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 41 ล้านบาทหรือคิดเป็น 0.16%
และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อในปี 2557 จ�ำนวน 419
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 54 ล้านบาทหรือคิดเป็น 11.42% ในขณะที่
ต้นทุนขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวน 22,741 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 1,164 ล้านบาทหรือคิดเป็น 4.87% การลดลง
ของต้นทุนขายนั้นลดลงมากกว่าสัดส่วนการลดลงของยอดขาย ส่งผล
ให้ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราก�ำไรขั้นต้น 11.40%
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.19%

1.1.2 รายได้จากการขายน�้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ : บริษัทฯ
มีรายได้จากการขายน�ำ้ มันถัว่ เหลืองบริสทุ ธิจ์ ำ� นวน 7,355 ล้านบาทเพิม่
ขึ้น 130 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงต้นปี 2557 เกิดภาวะน�้ำมันปาล์ม
ขาดตลาดท�ำให้ผู้บริโภคหันมาใช้น�้ำมันถั่วเหลืองทดแทน และบริษัทฯ
มีการเพิ่มกิจกรรมทางการตลาดเพือ่ ให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากขึน้ ใน
ตลาดค้าปลีก     
1.1.3 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ : บริษัทฯ มีราย
ได้จากการขายผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ จ�ำนวน 894 ล้านบาทลดลง 1,244 ล้าน
บาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการส่งออกน�้ำมันดิบในปี 2557
เพือ่ น�ำน�ำ้ มันดิบไปผลิตเป็นน�ำ้ มันบริสทุ ธิส์ ำ� หรับการขยายตลาดน�ำ้ มัน
บริโภคในต่างประเทศเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2557

1. การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
1.1 รายได้จากการขาย
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
• ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ได้แก่สินค้า
ประเภทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และน�้ำมันถั่วเหลือง
• ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
• ส่วนงานอืน่ ๆ เป็นส่วนงานทีท่ ำ� การจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

1.1.4 รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ : บริษัทย่อยมีรายได้
จากการขายวัสดุหีบห่อในปี 2557 จ�ำนวน 419 ล้านบาทลดลงจาก
ปีก่อน 54 ล้านบาทหรือคิดเป็น 11% สาเหตุหลักเกิดจากยอดขาย
กลุ่มลูกค้าน�้ำดื่มและน�้ำผลไม้ มีปริมาณขายลดลง เนื่องจากสภาพการ
แข่งขันในตลาดที่รุนแรงท�ำให้มีค�ำสั่งซื้อลดลงและลูกค้าบางรายสั่งซื้อ
ขวดลดลงเนื่องจากเริ่มผลิตขวดบางขนาดด้วยตนเอง ท�ำให้ทางบริษัท
ขายบรรจุภัณฑ์ให้กลุ่มน�้ำดื่มและน�้ำผลไม้ได้ลดลง

หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

2557

2556

เพิ่ม (ลด)
จ�ำนวน
%
(41)
(0.16)

25,248

25,289

- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

16,999

15,926

1,073

6.74

- น�้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์

7,355

7,225

130

1.80

894

2,138

(1,244)

(58.19)

419

473

(54)

(11.42)

25,667

25,762

(95)

(0.37)

- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
รวมรายได้จากการขาย
1.1.1 รายได้จากการขายอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ : บริษทั ฯ
มีรายได้จากการขายในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในปี 2557 มีจ�ำนวน
16,999 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,073 ล้านบาทหรือคิดเป็น 6.74%  ถึงแม้ว่า
ราคาขายผลิตภัณฑ์กากถัว่ เหลืองลดลงตามสถานการณ์โลก แต่อย่างไร
ก็ตามบริษทั ฯ ก็มปี ริมาณขายเพิม่ ขึน้ สาเหตุจากการเติบโตในตลาดการ
เลีย้ งสัตว์ทเี่ ติบโตมากขึน้ ส่งผลให้มคี วามต้องการซือ้ อาหารส�ำหรับเลีย้ ง
สัตว์ที่มากขึ้น     

1.2 ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้น
ในปี 2557 ต้นทุนขายของบริษัทเป็นจ�ำนวนเงิน 22,446 ล้าน
บาทลดลง 1,107 ล้านบาทหรือคิดเป็น 4.70% สาเหตุหลักมาจาก
ราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองน�ำเข้าตามตลาดโลกลดลง เมื่อเทียบกับ
ราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองน�ำเข้าในปีก่อนที่มีความผันผวนสูง ส่งผล
ให้บริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นปี 2557 เท่ากับ 2,802 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 61.48%
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In recent years, 2014 the Company and its subsidiaries had
a net profit of the equity holder of the Company's 1,679
million baht increase from the year before 720 million baht
or 75.08%. The Company's sales is  25,248 million baht, down
from last year 41 million baht or 0.16%, and its subsidiaries'
revenue from the sale of the packing materials in 2014 of 419
million baht, down from last year 54 million baht or 11.42%.
While the cost of sales of the Company and its subsidiaries
have a reduced number 22,741 million baht down from last
year's 1,164 million baht, representing a 4.87% reduction in
cost of sales decreased proportion to the decrease in sales
results in the year 2014, the Company and its subsidiaries. Gross
margin increased by 11.40% from 4.19% the previous year.
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:
• Manufacture and distributor of soybean ;  soybean meal
and soybean oil
• Manufacture and distributor of packing material.
• Distribution of Consumer product unit.
Unit : Million Baht
Sales from soybean products
- Animal feed industry
- Soybean oil
- Revenue from sales of other products
Sale of packing materials
Total sales
1.1.1 Income from sales of Animal feed industry:
the Company's sales revenue in Animal feed industry in
recent years 2014, of 16,999 million baht increase in 1,073
million baht or 6.74%. Even though the selling price of
soybean products decrease by the world situation, the

Company had a sales volume increase due to the growth in
market for animals that grow more as a result, an increase
of animal feed demand.
1.1.2 Sales of refined soybean oil: The Company's
sales of refined soybean oil total 7,355 million baht increased
by 130 million baht in early 2014 because of severe palm oil
shortage, the consumer turns to use soybean oil as substitutes,
and the company has increased its marketing activities to
gain more market share in the retail market
1.1.3 Revenue from sales of other products: the
Company’s sales of other products total 894 million baht,
down 1,244 million baht mainly due to the decline in crude
oil exports in 2014, into order bring crude oil to produce
refined oil for edible oil in the international market expansion
began in late 2014.
1.1.4 Sale of packing materials, the subsidiary's
sale of the packaging materials in 2014 of 419 million baht,
down from the previous year to 54 million baht, or 11%,
primarily due to sales and customer groups. Drinks and juices
Sales volume decreased due to the intense competition in
the market as a result a decrease orders soft drink and juice
customers, moreover some customers started their own
production of some bottle sizes.

2014

2013

Increase (Decrease)
Total
%
(41)
(0.16)

25,248

25,289

16,999

15,926

1,073

6.74

7,355

7,225

130

1.80

894

2,138

(1,244)

(58.19)

419

473

(54)

(11.42)

25,667

25,762

(95)

(0.37)

1.2 Cost of Sales and Gross Profit
In 2014, cost of sales amounted to 22,446 million baht, down
1,107 million baht or 4.70%, mainly due to the price of soybeans
imported due to the fall. Compared to the price of soybeans
imported in the previous year with high volatility.
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ในขณะที่บริษัทย่อยมีต้นทุนขายในปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงิน 295
ล้านบาทลดลง 57 ล้านบาทสาเหตุจากปริมาณขายทีล่ ดลงอย่างไรก็ตาม
บริษทั ย่อยมีกำ� ไรขัน้ ต้นปี 2557 เท่ากับ 124 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น
1.87% เนื่องจากราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้น
1.3 รายได้อื่น
ในปี 2557 รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงจ�ำนวน 29
ล้านบาทสาเหตุหลักเกิดจากเงินปันผลทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากการลงทุนใน
บริษัทต่าง ๆ ลดลง
1.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยในการขายจ�ำนวน 648
ล้านบาทเพิ่มขึ้น 219 ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ได้เพิ่มงบ
โฆษณาและส่งเสริมการขายต่าง ๆ รวมถึงค่าขนส่งทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามปริมาณ
การขายของผลิตภัณฑ์กากถัว่ เหลืองและน�ำ้ มันบริโภคในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้   
ส่วนค่าใช้จา่ ยในการบริหารจ�ำนวน 311 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 141 ล้าน
บาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานวิจัยและการศึกษา และการบันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญลูกค้ารายหนึง่ ซึง่ ลูกหนีด้ งั กล่าวอยูร่ ะหว่างการท�ำแผนฟืน้ ฟู
กิจการ  
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1.5 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2557 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(Unrealized loss on exchange rate) จ�ำนวน 73 ล้านบาทซึ่งส่วน
หนึ่งเกิดจากการกลับรายการของปี 2556 จ�ำนวน 71 ล้านบาทและมี
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ จริง (Realized gain on exchange
rate) จ�ำนวน 39 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลก
เปลี่ยนสุทธิ 34 ล้านบาท
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นส�ำหรับปี 2556 เกิดจากผลขาดทุนจากการท�ำสัญญา
ซือ้ ขายถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์ลว่ งหน้าเพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง (Hedging)
ในขณะที่ในปี 2557 บริษัทไม่ได้มีการท�ำธุรกรรม Hedging ดังกล่าว
เนื่องจากราคาเมล็ดถั่วเหลืองไม่ได้ผันผวนมาก
1.7 ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั
ในไตรมาสที่ 1/2556 มีรายการกลับรายการขาดทุนจากการปรับลด
สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับซึ่งตั้งไว้ในปี 2555 จ�ำนวน 188
ล้านบาท และรับรู้ผลจากการกลับรายการดังกล่าวในงบก�ำไรขาดทุน
อย่างไรก็ตามในปี 2557 บริษัทฯ ได้บันทึกผลขาดทุนจากการปรับลด
สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจ�ำนวน 43 ล้านบาท

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

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-56

เพิ่ม (ลด)
จ�ำนวน
%

7,749
2,554
10,303

8,116
2,795
10,911

(367)
(241)
(608)

(4.52)
(8.62)
(5.57)

2,723
113
2,836

3,894
144
4,038

(1,171)
(31)
(1,202)

(30.07)
(21.53)
(29.77)

7,140
327
7,467
10,303

6,723
150
6,873
10,911

417
177
594
(608)

6.20
118.00
8.64
(5.57)

• สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 367 ล้านบาทหรือ 4.52%
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ สาเหตุจากการลดลงของสินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์จำ� นวน 71 ล้านบาท
มูลค่ารวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 10,303 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 608 ล้านบาท หรือ 100% และการลดลงของลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับจ�ำนวน
515 ล้านบาทสาเหตุหลักจากการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับ
หรือคิดเป็น 5.57% จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
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The Company Gross profit in 2014 was 2,802 million baht,
up 61.48% from the previous year.
While the subsidiary cost of sales in 2014 amounted to
295 million baht, down 57 million baht due to the lower
sales, the company recorded a gross profit in 2014 was 124
million baht, an increase from last year's 1.87% since. selling
prices increase.

budget on human resource development, expenses, research
and education and the allowance for doubtful accounts receivable
as one customer, who submitted the rehabilitation plan.

1.5 Loss on Exchange
In 2014, there was unrealized loss on exchange rate of
73 million baht , which is partly due to the reversal of the
year 2013, 71 million baht and realized gain on exchange
rate of 39 million baht, the Company's exchange 34 million
1.3 Other Income
In 2014, other income of the Company and its subsidiaries baht.
has a decrease of 29 million baht, mainly due to the Company's
dividend gain from investment in various companies 1.6 Other Expenses
Other expenses for the year 2013 caused by entering
decreased.
into forward contact of Hedging while in recent years the
company has no 2014 made such Hedging transactions,
1.4 Selling and Administrative Expenses
In 2014, the Company and its subsidiaries have cost 648 because the price of soybean did not fluctuate.
million baht in selling expenses increased by 219 million
baht primarily due to the Company increased advertising 1.7 Loss on reduction of to inventory net realizable value
In quarter 1/2013, there was a loss on reversal from
and promotion, including freight the increase in the followed
high volume of sales of soybean meal and oil products reduction of inventory to net realizable value in 2012 in the
amount of 188 million baht; the reversal was realized in the
consumption in the country increased.
The Administrative expenses is 311 million baht; income statement. However, in 2014 the Company recorded
increased 141 million baht due to the Company increase the a loss from the reduction of inventory to net realizable value
was 43 million baht.
2. Financial Status Analysis
Unit : Million baht
Assets
Current Assets
Non-Current Assets
Total Assets
Liabilities
Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Total Liabilities
Shareholders’ Equity
Equity attributable to owner of the Company
Non-Controlling Interest
Total Shareholders’ Equity
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

Dec 31, 2014 Dec 31, 2013

Increase/(Decrease)
Total
%

7,749
2,554
10,303

8,116
2,795
10,911

(367)
(241)
(608)

(4.52)
(8.62)
(5.57)

2,723
113
2,836

3,894
144
4,038

(1,171)
(31)
(1,202)

(30.07)
(21.53)
(29.77)

7,140
327
7,467
10,303

6,723
150
6,873
10,911

417
177
594
(608)

6.20
118.00
8.64
(5.57)
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ลูกหนี้รายหนึ่ง ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 140 ล้านบาท
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 241 ล้านบาทหรือ 8.62%
เนื่องจากสาเหตุหลัก
o ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจ�ำนวน 221 ล้านบาทหรือ
8.64%  เนือ่ งจากค่าเสือ่ มราคา    311 ล้านบาท และมีการซือ้ สินทรัพย์
เพิ่มเติมและเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมรวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท
o สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจ�ำนวน 42 ล้านบาทหรือ
33.56% สาเหตุหลักมาจากเงินมัดจ�ำลดลง 11.8 ล้านบาท
• หนี้สินหมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 1,171 ล้านบาทหรือ 30.07%
เนื่องจาก
o เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยลดลง
25 ล้านบาท
o เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทคงเหลือลดลงจ�ำนวน 1,064 ล้านบาท
• หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 31 ล้านบาทหรือ 21.53% เป็น
ผลจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริษทั ย่อยจ�ำนวน 27 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556
จ�ำนวน 594 หรือเพิ่มขึ้น 8.64% เกิดจากผลประกอบการของปี 2557
จ�ำนวน 1,715 ล้านบาท การเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการ
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยจ�ำนวน 190 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับผลการด�ำเนินงานครึ่งปีหลังของ
ปี 2556 และผลการด�ำเนินงานของครึ่งปีแรกของปี 2557 จ�ำนวน
1,315 ล้านบาท
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• กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวนเงิน 2,465
ล้านบาทสาเหตุหลักเกิดจากก�ำไรก่อนภาษีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ซึ่งได้รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
แล้วจ�ำนวน 1,943 ล้านบาทกระทบกับรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสดต่าง ๆ เช่น
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�ำหน่าย เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดดัง
กล่าวสาเหตุหลักเกิดจากลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ทีล่ ดลงจ�ำนวน 446
ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 20 ล้านบาท
• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2557 เท่ากับ
54 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 66 ล้านบาทหรือคิดเป็น 55% เนื่องจาก
ในปี 2556 มีการจ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรรวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จ�ำนวน 155 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีการจ่ายเงินซื้อสินทรัพย์
ถาวรรวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�ำนวน 91 ล้านบาท
• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน   2,271
ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 128 ล้านบาทหรือคิดเป็น 5.97% เนือ่ งจากบริษทั ย่อย
มีกระแสเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 190 ล้านบาท
ในขณะที่มีการจ่ายคืนเงินกู้จ�ำนวน 82 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล
ที่เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 219 ล้านบาท และจ่ายเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลงจ�ำนวน
17 ล้านบาท

สภาพคล่อง
สภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556  มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ วันสิ้นปีเท่ากับ 252 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 140 ล้านบาทหรือ
125% จากปีก่อน

2557
2,465
(54)
(2,271)
140
112
252

2556
2,260
(120)
(2,143)
(3)
115
112

เพิ่ม (ลด)
จ�ำนวน
%
205
9.07
(66)
(55.00)
128
5.97
(3)
140

(2.61)
125.00
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Assets
As of December 31, 2014 the company and its subsidiary
has a total asset of 10,303 million baht, a decrease of 608
million baht or 5.57 % from the previous year. This is due to:
• A decrease of current assets 367 billion, or 4.52%
due to a decrease of 71 million baht of derivative assets,
or 100%, and a decrease in trade accounts receivable and
accrued income of 515 million baht due primary to save
allowance for doubtful accounts receivable record. While
cash and cash equivalents increased by 140 million.
• Decrease in non-current assets total 241 million baht,
or 8.62% main reasons.
o Property Land, plant and equipment reduced the
number of 221 million baht, or 8.64% due to depreciation,
311 million baht and additional acquisitions, and to replace
the original asset as well as payment of 90 million baht.
o Other non-current assets decreased number of 42
million baht, or 33.56% main reason comes from deposits
decreased 11.8 million baht.

• Current liabilities decreased number 1,171 million
baht or 30.07% due to.
o A short-term loan from a financial institution the
subsidiary's decreased 25 million baht.
o The trusts receipts reduced of 1,064 million baht.
• Decrease in non-current liabilities total 31 million baht
or 21.53% as a result of a decrease in long-term loans of a
subsidiary of 27 million baht.
Shareholders ' equity
As of December 31, 2014 shareholders ' equity increased
594 million baht from the end of the year 2013 or 8.64%,
arising from performance of the 2014 total 1,715 million
baht, capital increase and share premium from the capital
increase of the subsidiary company of 190 million baht, and
dividends of the company and its subsidiaries for the second
half of the year 2013 and performance of the 2014 year's
first half of 1,315 million baht.

Liquidity
The liquidity of the Company and its subsidiaries for the year ended December 31, 2014 and 2013 are as follows:
Unit : Million Baht
Cash flows from operating activities
Cash flows from investing activities
Cash flows from financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalent.
Cash and cash equivalents at the beginning of year.
Cash or cash equivalents at the end of year.
In 2014, the company and its subsidiaries have cash and
cash equivalents as of the end of the year 252 million baht
increased by 140 million baht or 125% from the year before.
• Net cash flow from operating activities amounted to
2,465 million baht, mainly from the net profit before income
tax of the Company and its subsidiaries, which includes many
of the non-controlling interest in a subsidiary amounting to
1,943 million baht against non-cash items such as depreciation, amortization etc. The increase in the cash flow is
mainly from trade and other receivables in the amount of
446 million baht and other current liabilities increased by
20 million baht.

2557
2,465
(54)
(2,271)
140
112
252

2556
2,260
(120)
(2,143)
(3)
115
112

Increase (Decrease)
Total
%
205
9.07
(66)
(55.00)
128
5.97
(3)
140

(2.61)
125.00

• Net cash used in investing activities in 2014 was 54
million baht, down from last year's 66 million baht or 55%,
due in 2013 have paid for fixed assets, including intangible
assets 155 million baht. In the year 2014 has paid for fixed
assets, including intangible assets of 91 million baht.
• Net cash used in financing activities amounted to 2,271
million baht, an increase of 128 million baht or 5.97% of
the Company's cash flow from ordinary share issue of 190
million baht, while the repayment of the loan. Dividend
82 million baht, an increase of 219 million baht and Trust
receipts, accounts payable decreased by 17 million baht.
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราจ่ายเงินปันผล (%)

2557

2556
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2555
(ปรับปรุงใหม่)

2.85
0.56
0.74
17.07
21.09
11.88
30.29
11.84
30.41
20.97

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

11.40
6.53
23.42

7.21
3.71
13.84

10.74
6.58
28.27

15.83
80.22
2.43

8.34
48.02
2.25

16.14
77.87
2.45

0.38
391.30
1.93
84.26

0.59
126.87
1.46
84.31

0.73
137.20
0.81
80.48
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financial ratios

2014

2013

2012
(Restanted)

Liquidity Ratio
Current Ratio (time)
Quick Ratio (time).
Cash Flow Liquidity Ratio (time).
Accounts receivable turnover (time).
Collection period (days).
Inventory turnover (time).
Average Days Sales Ratio
Account Payables Turnover (Time)
Payment period (days)
Cash Cycle (days)
Profitability Ratio
Gross Profit Margin (%).
Net Profit Margin (%)
Return on Equity (%).
Efficiency Ratio
Return on Assets (%).
Return on Fixed Assets (%).
Asset Turnover (time).
Financial Policy Ratio
Debt to Equity Ratio (time).
Interest coverage ratio (time).
Commitment Coverage Ratio (time).
Dividend Payout (%)

2.85
0.56
0.74
17.07
21.09
11.88
30.29
11.84
30.41
20.97

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

11.40
6.53
23.42

7.21
3.71
13.84

10.74
6.58
28.27

15.83
80.22
2.43

8.34
48.02
2.25

16.14
77.87
2.45

0.38
391.30
1.93
84.26

0.59
126.87
1.46
84.31

0.73
137.20
0.81
80.48
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อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิน้ ปี 2557 เท่ากับ 2.85 เท่าเพิม่ ขึน้ จากปี
2556 ที่ 0.77 เท่า โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วและสภาพ
คล่องกระแสเงินสดอยู่ที่ 0.56 เท่าและ 0.74 เท่าตามล�ำดับซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน โดยปี 2557 มี Cash Cycle อยู่ที่ 20.97 วันลดลงจากปี
2556 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 23.21 วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
ในปี 2557 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร คือ
อัตราก�ำไรขั้นต้น อัตราก�ำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่
11.40%, 6.53% และ 23.42% ตามล�ำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
2556 สาเหตุหลักเนื่องจากก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการที่ราคาวัตถุดิบ
เมล็ดถั่วเหลืองน�ำเข้าตามตลาดโลกที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหลัก
มีราคาลดลง เมือ่ เทียบกับราคาวัตถุดบิ เมล็ดถัว่ เหลืองน�ำเข้าในปี 2556
ส่งผลให้บริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นในปี 2557 จ�ำนวน 2,926 ล้านบาทเพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อน 1,069 ล้านบาทหรือคิดเป็น 57.57% และในปี 2556
บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการท�ำ  Hedging จ�ำนวน 311 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2557    บริษัทฯ ไม่ได้มีการท�ำธุรกรรม Hedging ดังกล่าว
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ในปี 2557 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ที่ 15.83%,
80.22% และ 2.43 เท่าตามล�ำดับซึง่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2556 สาเหตุ
หลักเนื่องจากก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
นโยบายทางการเงิน
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของหนี้สิน 2,836
ล้านบาท และส่วนของผูถ้ อื หุน้ 7,467 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนีส้ นิ
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.38 เท่าลดลงจากสิน้ ปี 2556 ทีม่ อี ตั ราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.59 เท่า โดยมีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่
84.26% ใกล้เคียงกับปี 2556 ที่มีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 84.31%
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Liquidity Ratio
The liquidity ratio as of the end of 2014 was 2.85 time,
increase from the year 2013 to 0.77 time the quick liquidity
ratio and cash flow liquidity was 0.56 time and 0.74 time,
respectively, an increase from the previous year. The Cash
Cycle in 2014 is located at 20.97; down from the year 2013
with Cash Cycle is at 23.21 days.
Profitability Ratio
In recent years, 2014 profitability ratio is the gross profit
margin, net profit margin and return on equity stood at
11.40%, 6.53% and 23.42%, respectively, compared to last
year the main reason 2013 due to the increase in gross
margin from the price of lower price imported soybean, key
raw material used in the production, when compared to raw
material prices in the year 2013. As a result, the Company's
gross margin in the year number 2014, total 2,926 million
baht increase from the year before 1,069 million baht or
57.57%. In 2013, the Company has losses from the Hedging
of 311 million baht year-on-year, while in 2014 the Company
has not exercise any Hedging transactions.
Efficiency ratio
In 2014, return on assets, return on fixed assets and asset
turnover ratio is 15.83%, 80.22% and 2.43 time, respectively,
an increase compared to 2013, mainly due to the increase
in net profit
Financial Policy
At the end of 2014, the Company and its subsidiary's
liabilities 2,836 million baht and shareholders' equity 7,467
million baht , representing a debt to equity ratio is 0.38 time,
down from year-end 2013 at a ratio of debt to equity 0.59
time the dividend  is  84.26% which is close to in the year
2013 with a dividend  of 84.31%
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นโยบายการทำ�รายงานระหว่างบริษัท บริษัทย่อย
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

(Connected transaction Policy on reports of between the Company and its Related Parties)
บริษัทมีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกัน ตามความจ�ำเป็น
และเพื่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุน โดย
ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยธุรกรรมดังกล่าวมีข้อ
ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วาม
เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จ�ำเป็นและความสมเหตุผลในการเข้าท�ำรายการนัน้ ๆ เพือ่ เสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)
พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำรายการ โดยให้จัดท�ำรายงานสรุปการท�ำ
ธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการทุกสิ้นปี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษทั จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือ
ผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียจะไม่มสี ว่ นร่วมในการพิจารณา
อนุมตั กิ ารเข้าท�ำรายการดังกล่าว โดยบริษทั จะเปิดเผยรายการระหว่าง
กันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ�ำปี และ แบบแสดง
รายการข้อมูลของประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-1) การท�ำรายการในปี
นี้ไม่มีความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่างจากมติกรรมการ
ในระหว่างปี บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการที่
เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกรรมการอิสระ
ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นที่แตกต่างออกไป และเปิดไว้ในงบการเงิน
เรียบร้อยแล้ว
นโยบายและแนวโน้มในการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ

The Corporate had set policy of Connected Transaction
that it shall be base on necessity in order to achieve business
efficiency goal and cost management. The management
can approve related transactions between companies, its
subsidiaries, connected persons and related parties as long
as such transactions contain trade terms in the nature that
any man shall made with his 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 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
2014 financial statement.
Policy and Future Trend of Related Transaction
The company might have related transaction which will
be according to normal of nature of business or supporting
nature of business.
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รายการระหว่างกัน
ลักษณะรายการ
บริษัท
รายการธุรกิจปกติ ซื้อบรรจุภัณฑ์
(ขวด PET)
เพื่อใช้บรรจุน�้ำมัน
บริโภค

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ความสัมพันธ์

บมจ.พรอดดิจิ
(บ.ย่อย; TVO ถือหุ้น
31.85%)

- ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท   
  ถือหุ้นใน บมจ.พรอดดิจิ
  รวม 7.16%
- มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน   
  2 ท่าน
- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
  เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม  
  ผูกพันของ บมจ.พรอดดิจิ
- ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่   
  เกี่ยวข้อง ถือหุ้นใน
  บมจ.ไทยฮา รวม 6.93%
- มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน
ผู้บริหารของบริษัทและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นใน
บจก.โกลเด้น เธร็ด รวม 13.83%
ผู้บริหารของบริษัทและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นใน
บจก.ฟีลา พลัส รวม 93%
- ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่
  เกี่ยวข้อง ถือหุ้นใน
  บจก.นิวเวฟ เอเชีย รวม 65%
- มีกรรมการร่วมกัน  1 ท่าน"

220.97

271.87

29.59

32.16

0.59

0.49

0.13

0.06

4.70

-   

- มีกรรมการร่วมกัน  1 ท่าน
- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
  เป็นกรรมการ
  ผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันของ
  บจก.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี่

-   

0.27

21.62

25.88

ขายสินค้าน�้ำมันบริโภค
เพือ่ น�ำไปขายต่อ

บมจ.ไทยฮา

ขายสินค้าน�้ำมัน
บริโภค เพื่อน�ำไปขาย
เป็นน�้ำมันสวัสดิการ
ให้กับพนักงาน

บจก.โกลเด้น เธร็ด

รายการสนับสนุน ค่าบริการด้าน
ธุรกิจปกติ
ออกแบบ Web Site,
จัดท�ำโบชัวร์ และ
บริการอื่นๆ เพื่อส่ง
เสริมการขาย
ค่าบริการฝึกอบรมให้
กับพนักงานของบริษัท

บจก.นิวเวฟ เอเชีย

บริษัทย่อย
รายการธุรกิจปกติ ขายบรรจุภัณฑ์ (ขวด
PET) เพื่อใช้บรรจุ
น�้ำมันบริโภค

บจก.ฟีลา พลัส

บจก.แมนเนจเม้นท์
แอนด์ ไซโคโลยี่

บจก.น�้ำมันบริโภคไทย - บริษัทฯ (TVO) ถือหุ้นใน
  บจก.น�้ำมันบริโภคไทย 14%

ขนาดรายการ(ล้านบาท)
2556
2557
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Related Transaction
Transaction
Company
Normal
Business
Transaction

Item
Purchase of
Packing material

Subsidiary
Normal
Business

Relation

size (million)
2013
2014
220.97

271.87

- The directot and executive
management of the Company
and their connected person
hold share in Thai Ha Co.Ltd
totol 6.93%
- there are 2 common directors
in Thai Ha Co.,Ltd
Sale of edible oil
Golden Thread -The director of the Company
for staff welfare
Co.,Ltd.
and their connected person
hold 13.83% shares in Golden
Thread.
Fila Plus Co.,Ltd. -The director of the company
and their connected person
hold share in Fila Plus Co.,Ltd.
Total  93%
New Wave Asia - Executive management and
Website, Leaflet  
Co.,Ltd
director hold 65% of share in
design,  Web Site,
New Wave Asia Co.,Ltd.
and  other service
- There is one common director.
for sales promotion
Training Service
Management & - One common director who is
Pshycology Institue an authorized person of
Management & Pshycology
Co.,Ltd.
Institue Co.,Ltd.

29.59

32.16

0.59

0.49

0.13

0.06

4.70

-   

-   

0.27

Sales of packing

21.62

25.88

Sales of  edible oil
for distribution

Normal
Business
Transaction
Supporting

Connected person

"Prodigy Plc
(Subidiary
Company : TVO
holding  31.85%)"
Thai Ha PLC

Thai Edible Oil
Co.,Ltd.

The company holds  14 %
of shares in Thai Edible Oil
Co.,Ltd

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานประจ�ำปี 2557  Annual Report 2014

101

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามข้อก�ำหนด เรื่องความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำนวน 4 ท่าน โดยมี ดร.ศิริ การเจริญดี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ และ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยในรอบปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารประชุมทัง้ สิน้   จ�ำนวน 4 ครัง้ โดยมีจำ� นวน 3 ครัง้ ทีก่ รรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกท่าน และมีจำ� นวน
1 ครั้งที่กรรมการ 1 ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชี ตามความเหมาะสม
ผลการปฏิบัติงานและการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2557
ทีผ่ า่ นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอก รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญเพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมัติ โดยมีการสอบถามและรับฟังค�ำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ ซึ่งพบว่า
รายงานทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญและได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งมีกระบวนการจัดท�ำและเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา โดยไม่มีการปรับปรุงรายการที่เป็นสาระส�ำคัญจากผู้สอบบัญชีเมื่อ
มีการสอบทานหรือตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 1
ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีประจ�ำปีของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมืออันดีจาก
ฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุม
ภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะกับแผนกตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด
3. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำ� หนดไว้ ซึ่ง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ได้พิจารณาสอบทานการท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามข้อก�ำหนดหรือ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน
4. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และความคืบหน้า
ของการด�ำเนินงานเป็นรายไตรมาสตามแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ รวมถึงการก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินกิจกรรมตรวจ
สอบภายในและบทบาทในการเป็นทีป่ รึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย นอกจาก
นี้ได้อนุมัติการปรับแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวส�ำหรับปี 2558-2560 ที่จัดท�ำขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระส�ำคัญ เพื่อให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่ส�ำคัญเป็น
หลัก และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยบรรลุ
ผลตามเป้าหมายที่วางไว้
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		 5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ
และชือ่ เสียงของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กลุ หรือ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล แห่งบริษัทส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2558 และน�ำ
เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษทั มีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ และสอดคล้องตาม
มาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมี
คุณภาพ โดยให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง
									

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.ศิริ  การเจริญดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
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THE AUDIT COMMITTEE’S REPORT
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 defination, 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 2014 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 3 of the meeting was perfect attendance, and there was one director unable
to attend the meeting once. They had timely consultative   meeting they had timely consultative meetings with Internal
Audit, the auditor, and management.  Its performance is summarized below:
1. Financial Audited Reviewed : The Audit committee reviewed the 2014 quarterly and annual financial
statements which was audited and reviewed by the auditor and disclosure of essential information to propose to
Board of Director for approval, and having queries session with management and auditor regarding all issues clearly and
adequately  to ensure that such statements were reasonably accurate and prepared under accounting standard. It was disclosed  
accurately,  completely, creditably,  adequately  and on time without essential adjustment by auditor after it was reviewed and audited.
2. Review the efficiency of internal control system : The Audit Committee, 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 the Company 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 of Corporate Governance : The Audit committee reviewed the performance
of management operational plan with according  to Securities and securities Exchange Acts , SET’s regulations, and laws
relevant to the company ’s businesses as well as Corporate Governance policy and Business ethic. Also 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.
4. Conduct internal audit work : The  Audit Committee 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 reviewed and approved the long term audit planning for 2015-2019 which comply and suitable with risk factors and
business environment, in addition to 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.
5. Appointing of 2015 auditor : After reviewed the independency, reputation and suitable of their remuneration and
performance, the audit committee acknowledged  to the Board of Director  to propose 2015  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 2015 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 25,2015
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจ�ำปี โดย
งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี   ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดและจัดให้มีและรักษาไว้
ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท  
คณะกรรมการได้จัดให้มีและทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ การก�ำกับดูแล
กิจการทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรง รักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของ
บริษทั ตลอดจนป้องกันความเสีย่ งจากการด�ำเนินงาน ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ  รับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยงและ การก�ำกับกิจการที่ดี ที่ฝ่ายจัดการของบริษัทท�ำขึ้น   และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
จากรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับกิจการที่ดี รวมทั้งระบบงานที่เป็นอยู่นี้
คณะกรรมการมีความเห็นว่าให้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลถึงความน่าเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง
การก�ำกับกิจการที่ดี และการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ

(นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์)
ประธานกรรมการบริหาร
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The Board of Directors’ responsibility on Financial Report
Board of Director authorizes the management to be responsible for the financial statements and financial
reporting contained in this annual report. The statements of financial position were prepared in accordance with
Thai Financial Reporting Standards and included 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 risk management system, internal control system, and
corporate governance system to ensure the company’s financial and the adequacy of the internal control environments,
risk management and corporate governance primarily through its Audit Committee, Risk Management Committee and
Corporate Governance Committee. The working of the committee is reported to Board of Directors quarterly.
With the effective financial report, system of internal control, risk management and corporate governance
system with cooperation from all concerned, the Board of Directors believes its financial report internal control
environments, risk management, corporate government and work systems provide reasonable assurance as to the integrity
and reliability of financial reporting and safeguarding of assets as of December 31, 2014.

Mr.Sompol Kiatphaibool
Chairman

Mr.Visuth Vitayayhanagorn
Chairman of the Executive Board
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

General Information
ชื่อ

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ +66 2477 9020 โทรสาร  +66 2477 8022
www.tvothai.com

Company’s Name
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
Head Office
149 Ratchadapisek Road (Tapra-Taksin),
Bukkhalow, Thonburi, Bangkok 10600
Tel.  +66 2477 9020
Fax. +66 2477 8022
www.tvothai.com

ที่ตั้งโรงงาน
เลขที่ 101/2 หมู่ 1 ต�ำบลขุนแก้ว อ�ำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ +66  331 805-7 โทรสาร   +66 331 731

Factory 1
101/2 Moo 1 Khun Kaew, Nakornchaisri
Nakorn Pathom 73120
Tel. +66  331 805-7
Fax. +66 331 731

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง

Type of Business
Manufacture and distribution of soybean oil and soybean meal.

เลขทะเบียน
เลขที่ 0107537001536  

Corporate Registration Number
No. 0107537001536

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

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

Registered and paid-up capital
Common Share of 808,610,985 shares,
at Baht 1 par value Total Baht 808,610,985

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ +66 229 2888 โทรสาร  +66 2832 4994

Share Registrar
Thailand Securities Depository Co., Ltd.
62 The Stock Exchange of Thailand Building
Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. +66 229 2888
Fax. +66 2832 4994

ผู้สอบบัญชี
นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3844
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 33 เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ +66 2264 0777 โทรสาร  +66 2264 0789

Auditor
Miss Siraporn  Ouaanunkun
C.P.A. No. 3844
EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex.
193/136-137 New Rajadapisek Rd, Bangkok 10110
Tel. +66 2264 0777
Fax. +66 2264 0789
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