องคกรแหงความสุข ความมั�งคั�ง ที่ยั�งยืน

เราพัฒนาองคกรเพื่อความมั�นคง มั�งคั�ง
สูความเปนผูนำอยางยั�งยืน

SPIRITUAL CAPITAL

มุงมั�นเดินสูเปาหมายรวมกันตามคานิยม
และพันธกิจขององคกร ดูแลสังคมและสิ�งแวดลอมอยางตอเน��อง

สรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถ เพื่อความไดเปรียบ
ทางการแขงขันพรอมปรับเปลี่ยนกลยุทธตามสภาวการณ

ใชเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ของความรูในองคกรใหเกิดประโยชนตอบุคลากร
เพื่อสรางนวัตกรรม

สรางความเขมแข็งทางการเงินเพื่อสรางความมั�นคง
มั�งคั�ง สูความยั�งยืน และสรางมูลคาเพิ�มใหผูถือหุน
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Financial Highlights

10,411.53
2,521.18
7,890.35

สินทรัพย์รวม
Total Assets

หนี้สินรวม

Total Liabilities

ส่วนของผู้ถือหุ้น

Shareholder’Equity

ก�ำไรสุทธิ

1,902.59

Net Earning

2.35
9.32

ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

Earnings Per Share (Baht)

มูลค่าต่อหุ้น (บาท)

Value Per Share (Baht)

หน่วย :  ล้านบาท
Unit : Million Baht
2558/
2015

2557/
2014

2556/2013

2555/2012

( ปรับปรุง) / Restated ( ปรับปรุง) / Restated

10,411.53
2,521.18
7,890.35

10,303.15
2,835.94
7,467.21

10,911.46
4,037.72
6,873.74

12,087.41
5,105.49
6,981.92

26,626.08
24,364.82
2,256.26
1,902.59

25,731.05
23,777.77
1,943.32
1,679.46

25,854.75
24,719.34
1,119.97
959.12

27,471.54
25,318.15
2,131.33
1,808.57

2.35
9.32

2.08
1.19
8.83
8.32
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สารจากประธานกรรมการ

อีกหนึง่ ในความภาคภูมใิ จของความส�ำเร็จในปีทผี่ า่ นมา คือ บริษัทได้รับรางวัล “SET Awards” ปี 2558 สาขารางวัล
บริษทั จดทะเบียนทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท ด้านผลการด�ำเนินงานยอดเยีย่ ม
ปี 2558 ที่ผ่านมา สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกยังคง
มี ค วามผั น ผวนและเปราะบางสื บ เนื่ อ งจากภาวะ
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน ยัง
คงชะลอตัวซึ่งเป็นผลมาจากยอดค้าปลีกและผลผลิต
ทางอุ ต สาหกรรมตกต่ำ�  ราคาน้ำ� มั น ดิ บ และสิ น ค้ า
โภคภัณฑ์ในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องอัตราแลก
เปลีย่ นเงินตรามีความผันผวน ส่งผลกระทบต่อภาคการ
ค้าระหว่างประเทศทีท่ ำ�ให้กำ�ลังซือ้ ของประเทศคูค่ า้ และ
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงและฟื้นตัวอย่างค่อย
เป็นค่อยไป สำ�หรับประเทศไทยก็ยังเผชิญกับปัญหา
ด้ า นการส่ ง ออกชะลอตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งราคาสิ น ค้ า
โภคภัณฑ์และสินค้าเกษตรตกต่ำ�  เกิดภาวะภัยแล้ง
รุนแรงหนีภ้ าคครัวเรือนมีอตั ราสูงทำ�ให้อตั ราการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจเติบโตเพียง2.8%
อย่างไรก็ตาม ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท
สามารถก้าวผ่านสถานการณ์และอุปสรรคต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี และสร้างผลกำ�ไรในระดับที่น่าพอใจ หนึ่งปีที่
ผ่านมา บริษทั มีผลการดำ�เนินงานทีด่ ซี งึ่ เป็นผลมาจาก
การเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์ ปริมาณขายกากถั่ว
เหลืองเติบโตขึ้น สอดคล้องกับสถานการ์อุตสาหกรรม
ด้านปศุสัตว์ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคในประเทศและการส่งออกที่
เพิม่ ขึน้ ขณะทีส่ ถานการณ์ราคาน้ำ�มันพืช ผลผลิตปาล์ม
ในประเทศที่เพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้ราคาน้ำ�มันปาล์มใน
ประเทศตกต่ำ�อย่างมาก แต่บริษทั ก็ยงั คงรักษาส่วนแบ่ง
ของตลาดน้ำ�มันพืชได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นในปีที่
ผ่านมา บริษทั ได้สง่ ออกผลิตภัณฑ์น้ำ�มันถัว่ เหลืองภาย
ใต้ตราสินค้า “Healthy Chef ”และ “Queen” ไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น อาทิ ประเทศเมียนมาร์
กัมพูชา เพื่อเป็นการขยายตลาดน้ำ�มันพืชในภูมิภาค
ตามโครงการขยายกิจการสูป่ ระเทศในภูมภิ าคอาเซียน
โดยเฉพาะ กลุ่ม CLMV ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนส่งผลให้ผล
ประกอบการของบริษัทในปี 2558 ขยายตัวและมีผล
กำ�ไรทีด่ มี าก สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลกำ�ไรให้ผถู้ อื
หุน้ ในอัตราสูงค่อนข้างมากอีกปีหนึง่
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

อีกหนึง่ ในความภาคภูมใิ จของความสำ�เร็จในปีทผี่ า่ นมา
คือ บริษัทได้รับรางวัล “SET Awards” ปี 2558 สาขา
รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท ด้านผลการ
ดำ�เนินงานยอดเยี่ยม ซึ่งถือเป็นครั้งที่สามที่บริษัทได้รับ
โดยในสองครั้งแรกบริษัทได้รับในปี 2554 และปี 2556
สำ�หรับปี 2559 ผมมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถ
สร้างยอดขายให้เติบโตเพิม่ ขึน้ และสามารถสร้างผลตอบ
แทนที่ดี เนื่องจากอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ในประเทศที่มี
แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่องทางการ
ตลาดในธุรกิจน้ำ�มันพืชทีเ่ ปิดกว้างขึน้ ภายหลังการเข้าสู่
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และด้วยประสบการณ์
การทำ�ธุรกิจน้ำ�มันพืชกว่า 4 ทศวรรษ และมีกำ�ลังการ
ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึง
ทำ�ให้ บ ริ ษั ท สามารถแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สินค้าได้รบั การยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า ทำ�ให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็น
อันดับหนึ่ง นอกจากนั้น บริษัทยังมีฐานะทางการเงิน
ที่มั่นคง มีการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหาร
จัดการที่ทันสมัยให้มีศักยภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อ
รองรั บ การแข่ ง ขั น ในฐานะการเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญใน
อุตสาหกรรมสกัดน้ำ�มันถัว่ เหลืองตลอดถึงระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสีย่ งในด้านต่างๆ โดยคำ�นึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ
บริษัทให้ความสำ�คัญด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติ
ตาม หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจด
ทะเบี ย นอย่ า งเคร่ ง ครั ด มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ซงึ่ จะส่งเสริมการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษทั และจากวิสยั ทัศน์ของบริษทั
ที่เน้นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมี
นโยบายผลิตสินค้าคุณภาพสูง เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการผลิตที่ให้ความสำ�คัญ

เรือ่ งความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึง
การพัฒนาชุน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วม ตลอดจน
การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของ
สังคมและชุมชนตามที่รายงานไว้ในรายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2558 ของบริษัท
โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณ
ผูม้ อี ปุ การคุณต่อบริษทั ท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า สถาบันการเงิน
พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผูบ้ ริโภค และประชาชน
ทัว่ ไป ตลอดจนสือ่ มวลชนทีไ่ ด้สนับสนุนบริษทั โดยได้ให้
ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ด้วยดีตลอดมาและขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน
บริษัททุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย มุ่งมั่นและ
พัฒนาการทำ�งานให้สำ�เร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ขอ
อวยพรให้ทกุ ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดไป

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ

Message from the chairman

One of our prides achievement is that the company won the “SET Awards : Best Performance” for
2015 as a listed company with market capital between 10,000 - 30,000 million baht
In 2015, the global economic situation remained
volatile and fragile. Due to the economies of the
US, EU and China continued to decelerate as a
result of declining retail sales and industrial output,
consecutive declining crude oil price and commodities
in the global market and currency fluctuation,
international trade was affected causing the
decrease and gradual recovery in purchasing power of
trading partners and consumer confidence. Thailand
still confronted the problem of gradual decelerating
export, commodity and agricultural product price
recession, occurrence of severe drought and the
high household debt caused the rate of economic
growth to be up at only 2.8%.
However, I am very pleased that the company could
overcome the circumstances and obstacles without
trouble and make the satisfied profit. In the past one
year, the company has done a good performance
as a result of the growth of feed meal business.
The increasing growth of soybean meal sale volume
is in line with Thailand livestock industry situation
that increases to meet domestic consumers’ need
and export growth. For the vegetable oil situation,
supply of palm increases causing palm oil price
to be in a dramatic decline, but the company still
maintains the market share of vegetable oil well.
Moreover, in the past year the volume of “Healthy
Chef” and “Queen” exported to neighboring countries
such as Myanmar and Cambodia expanded the
regional vegetable oil market according to the project
of business expansion to ASEAN countries,
especially in the CLMV. These factors influence

the performance and profit very good that we are The company focuses on corporate governance
able to pay dividend out of profit to shareholders and social and environmental responsibility. The
in high rate for another year.
company adheres and complies with the good
corporate governance for the listed companies
One of our prides achievement is that the company strictly. We have an efficient, transparent and
won the “SET Awards : Best Performance” for
accountable management system that promotes
2015 as a listed company with the market capital the sustainable growth of the company. Due to
between 10,000 - 30,000 million baht. This is the the vision of the company focusing on social and
third time that the company has received the prize. environmental responsibility, the company has a
The first two, the company received in 2011 and policy to produce high quality of products to make
2013.
economic value with the production process that
focuses on safety and environmentally friendliness
In 2016, I have conviction that the company will be and community development by getting involved
able to contribute growth with good returns because and arranging activities to enhance the well-being
the livestock industry in Thailand tends to grow of society and community as reported in the 2015
continuously, the market channels of vegetable oil sustainability report.
is wider after becoming ASEAN Economic
Community, and our experience in vegetable business On this occasion and behalf of the Board of Directors,
for over four decades with the biggest production I am thankful to benefactors of the company
capacity in South East Asia. Therefore, the company including shareholders, customers, financial
can compete effectively with high standard and institutions, business partners, government agencies,
quality products, trusted by customers, especially consumers, general public and media who have well
in the term of quality and standard that meet supported by entrusting to the Board of Directors
customers’ need and make the company to be in and company’s management all along. I also thank
the first rank of market share. Moreover, the company the management and employees who have devoted
has a stable financial status, with good human their spirit and effort, worked hard and developed
resources and management system to possess work to achieve our goals. I wish you all happiness
a stronger potential to support the competition and prosperousness forever.
of being an expert in soybean oil industry. We
also develop the internal control system and risk
management in all areas by taking the best interest
Mr.Sompol Kiatphaibool
of shareholders as priority.

Chairman of the Board

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2015

3

คณะกรรมการ

Board of Directors

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
Mr.Sompol Kiatphaibool
ประธานกรรมการ (อิสระ)
Chairman of the Board (Independent Director)
2. ดร. ศิริ การเจริญดี
4. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์
Dr.Siri Ganjarerndee
Assoc.Prof. Dr.Kitcha Urairong
รองประธานกรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
Vice Chairman of the Board (Independent Director) Director (Independent Director)

6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
Mr.Visuth Vitayathanagorn
ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Executive Board

3. ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล
Dr.Chaipat Sahasakul
   กรรมการ (อิสระ)
Director (Independent Director)

7. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
Mr.Vichit Vitayatanagorn
     กรรมการ
    และรองประธานกรรมการบริหาร
Director and Vice Chairman of
     the Executive Board
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5. นายปรีชา ส่งวัฒนา
  Mr.Pricha  Songwatana
กรรมการ (อิสระ)
Director (Independent Director)

8. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
Miss.Aranya Vitayatanagorn
     กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
Director and Vice Chairman of the Executive Board

11. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
Mr.Vachara VitayatanagornSndee
		กรรมการ
Director

9. ดร. วิทูร ซื่อวัฒนากุล
Dr.Witoon  Suewatanakul Dr.Siri Ga
กรรมการ และกรรมการบริหาร
     Director and Executive Board

12. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
Mr.Pachai Chanpitaksa
     กรรมการ
Director

10. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
Miss Prinda Tangpiroonthum
กรรมการ
Director
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นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Policy and Business Outlook
ปรัชญาองค์กร

บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นร่วม
ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำ�ในอุตสาหกรรมนำ�้มันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจที่
เกีย่ วข้องเกือ้ กูลทัง้ ในและต่างประเทศ มีธรรมภิบาล ร่วมดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

เป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมน�ำ้ มันพืชมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมายระยะยาวในการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปสู่ประเทศในเขตอาเซียน เพื่อ
เพิ่มยอดขาย รักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการรวม
ทั้งการส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา พัฒนาคุณภาพของ
สินค้าอย่างต่อเนือ่ งด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและลดผลกระทบ ต่อสิง่
แวดล้อม รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนา
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
นโยบายการดำเนินงานของบริษทั ในกลุม่ บริษทั ย่อยและร่วม
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด มหาชน มีนโยบายลงทุนในธุรกิจเกี่ยว
เนื่องที่มีศักยภาพ เกื้อกูลผลประกอบการทั้งในและต่างประประเทศ  
เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทัง้ นีท้ ผี่ า่ นมา บริษทั ได้เข้าไป
ลงทุนในบริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด ซึ่งผลิตขวด PET และ ลงทุน
ใน บริษทั น�ำ้ มันบริโภคไทย จ�ำกัด ผูผ้ ลิต น�ำ้ มันร�ำข้าวตรา คิง
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมด�ำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหาร
จัดการโดยกลุม่ ผูบ้ ริหารของตนเอง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการก�ำกับ
ดูแล โดยมีกรรมการและผู้บริหารจากบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนของ
บริษัทย่อยและร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทมีอยู่เพื่อการ
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัทนั้นๆ   
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Philosophy

We will be a sustainable 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 industry investing
in potential potencial business, both domestic and international,
which will contribute profit for operational performance. We will
conduct business with corporate governance principle with
social and environment and resposibility.

Mission

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

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.

Operation Policy for subsidiary and affiliated
company

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

บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)

ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายขวดพลาสติก PET เพือ่ ใช้สำ� หรับบรรจุ
อาหารและเครือ่ งดืม่ รวมถึงน�ำ้ มันพืชของบริษทั โดยจ�ำหน่ายให้กบั
ทัง้ บริษทั และลูกค้าภายนอก คุณสมบัตขิ องขวด PET มีความเหนียว
ใส ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี ท�ำให้ถนอม
รักษารสชาติของอาหารและคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มได้ดี
ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมียอดขาย
670.186 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 82.295 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2557 ถึง 40%

บริษัท นํ้ามันบริโภคไทย จ�ำกัด

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

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทน้ำ�มันพืชไทยจำ�กัด(มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท น้ำ�มัน
บริ โ ภคไทย จำ�กั ด ในสั ด ส่ ว น 14% และถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท
พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน) ในสัดส่วน  31.85%

PRODIGY PUBLIC CO., LTD.

Prodigy Public Company Limited (Prodigy) produces and
distributes PET plastic bottle for food and beverage, including
packing for Company’s vegetable oil. Prodigy sold its products
to both the Company and external customers. PET plastic
bottle is durable, transparent, cid and base resistant and is
air-tight, making it suitable for preserving taste and quality of
food and beverage.
As end of December 2015, the company’s sales was baht
670.186 million with net profit Baht 82.295 million or 40%
increasing from 2014.

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

THAI EDIBLE OIL CO., LTD.

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

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

31.85%

บริษทั น�ำ้ มันบริโภคไทย จ�ำกัด
Thai Edible Oil Company Limited

14%

The Company share holding structure.

The Company holds 14% of share in Thai Edible Oil Co.,Ltd,
and 31.5% of shares in Prodigy PLC.

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้น
The Company Share holding Structure Chart
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
Industrial and Competitive Outlook
ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มราคาถั่วเหลือง

Fundamental and Soybean Price Trend
1

The U.S. Department of Agriculture predicted that the world
soybean corp for the season of the year 2015/16 will be 320.51
million tons,  increasing from the season of the year 2014/15 which
was 318.80 million tons or increasing by 0.5% due to the forecast
of soybean supply of the important manufacturing country such as
Brazil will be increased and can produce 100 million tons of
soybean, increasing from 96.2 million tons due to favorable climate
for soybean plantation. In the meantime, USA will have stable yield
at 107 million tons and for Argentina, its yield will decrease whereas
        ในปี 2558/59 คาดว่าความต้องการใช้เมล็ดถั่วเหลืองเพื่อสกัด in 2015/16, it can produce 58.5 million tons, decreasing from 61.4
น้ำ�มันมีปริมาณ 276 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 262 ล้านตัน ในปี 2557/58 million tons in 2014/15.
ร้อยละ 5 เนื่องจากความต้องการใช้น้ำ�มันถั่วเหลืองเพื่อการอุปโภคและ
In 2015/16, it was predicted that the quantity of soybean
บริโภคของโลกยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะจีนทีม่ นี โยบายส่งเสริมให้
สกัดน้ำ�มันถั่วเหลืองใช้ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปของผลผลิต demand for oil extraction will be 276 million tons, increasing from
กากและน้ำ�มัน ตอบสนองความต้องการใช้ทเี่ พิม่ ขึน้ ตามการขยายตัวทาง 262 million tons in 2014/15 for 5% due to the increasing trend of
เศรษฐกิจ ขณะทีป่ ริมาณสต็อกถัว่ เหลืองโลกเพิม่ ขึน้ จาก 77.08 ล้านตัน ในปี the world soy oil demand for consumption particularly China that
2557/58 เป็น 80.42 ล้านตัน ในปี 2558/59 ทำ�ให้คาดการณ์ว่าแนวโน้ม has had the promotion policy of soy oil extraction for domestic
ระดับราคาถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกในปี 2559 โดยเฉลี่ย consumption in order to add value in term of meal and oil output to
น่าจะทรงตัวหรือต่ำ�กว่าระดับราคาเฉลี่ยในปี 2558 เล็กน้อย (ราคาเฉลี่ย fulfil the increasing demand based on economic expansion. In the
ปี 2558 อยู่ที่ 945 เหรียญต่อบุชเชล) เนื่องจากปริมาณผลผลิตถั่วเหลือง meantime, the quantity of the world soybean stock increased from
โลกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าความต้องการใช้ ดังนั้นระดับราคาถั่วเหลืองใน 77.08 million tons in 2014/15 to be 80.42 million tons in 2015/16,
ปัจจุบันยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ยังคงอยู่ในระดับ resulting in the prospect that the trend of average soybean price level
in future market of Chicago in 2016 will be likely stable or slightly
ต่ำ�ต่อเนื่องจากปี 2558
below average price level in 2015 (average price in 2015 was at
1
/อ้างอิงจากรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�ำคัญและแนวโน้มปี 2559 จัดท�ำโดย 945 USD per bushel) due to increase in the world soybean supply
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ธันวาคม 2558)
more than demand. Therefore, current soybean price level has still
been the supportive factor for animal feed cost to be continuously
remained in low level due to year 2015.
		1

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯได้คาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองของโลก
ฤดูกาลปี 2558/59 อยู่ที่ 320.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลปี 2557/58
ซึ่งอยู่ที่ 318.80 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เนื่องจากคาดว่าผลผลิต
ถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญ ได้แก่ บราซิลจะเพิ่มสูงขึ้น โดยจะ
สามารถผลิตถัว่ เหลืองได้ 100 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จาก 96.2 ล้านตัน เนือ่ งจาก
สภาพอากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการปลูกถัว่ เหลือง ขณะทีส่ หรัฐอเมริกาจะมี
ผลผลิตทรงตัวที่ 107 ล้านตัน  ส�ำหรับอาร์เจนตินา ผลผลิตลดลง โดยใน
ปี 2558/59 ผลิตได้ 58.5 ล้านตัน ลดลงจาก 61.4 ล้านตันในปี 2557/58

1/
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referred from Report of Significant Agricultural Goods Situation and Trend for 2016
prepared by Office of Agricultural Economics (Dec 2015).

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2558
และแนวโน้มปี 2559
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 สามารถขยายตัวได้ร้อยละ 2.8 สูงกว่า
การขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2557 โดยการบริโภคของครัวเรือนและการ
ลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 และร้อยละ 4.7 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.9 ของ
จีดีพี
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยาย
ตัวร้อยละ 2.8 - 3.8 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.8 และ
ร้อยละ 2.8 ในปี 2557 และ 2558 ตามล�ำดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
การเร่งขึ้นของอุปสงค์ภาครัฐจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีทเี่ พิม่ ขึน้ แรงขับเคลือ่ นจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติมของภาครัฐ
และความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญๆ ในขณะ
เดียวกัน การอ่อนค่าของเงินบาท ราคาน�้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ  และ
แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีของภาคการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัย
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ในปี 2559 นีย้ งั มีขอ้ จ�ำกัดและปัจจัยเสีย่ งต่อการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจหลายประการ ได้แก่ การฟืน้ ตัวอย่างล่าช้าของเศรษฐกิจ
โลกและราคาสินค้า ซึ่งท�ำให้แรงขับเคลื่อนจากภาคการส่งออกมีน้อย
รวมทั้งก�ำลังซื้อในครัวเรือนภาคเศรษฐกิจและการเงินในประเทศจีน และ
ประเทศเศรษฐกิจส�ำคัญๆ ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอยังเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกต�่ำกว่า
คาดการณ์ไว้ ในขณะทีเ่ งินหยวนและเงินสกุลส�ำคัญๆ เริม่ มีแนวโน้มอ่อน
ค่าอย่างชัดเจนมากขึน้ และอาจจะส่งผลให้การแข่งขันด้านราคาในตลาด
โลกรุนแรงขึ้น

Outlook of Thailand Economy for 2015 and
Trend for 2016
Thai economy in 2015 could be expanded for 2.8%, higher than
expansion of 0.8% in 2014 whereas total household consumption
and investment expanded for 2.1% and 4.7%, respectively. Average
inflation rate was -0.9% and surplus current account for 8.9%
of GDP.
According to Thai economic trend for 2016, Thai economy has
tended to expand for 2.8 - 3.8%, improved from expansion of 0.8%
and 2.8% in 2014 and 2015, respectively. The supportive factors
have been from acceleration of public sector demand from
increasing use of annual expenditure budget, drive from additional
economic stimulation measure of public sector and progress of
investment project in crucial infrastructure. In the meantime,
depreciated value of Baht, low level of oil price, and good criteria
of expansion trend of tourism sector have still been the supportive
factors of continuous economic expansion.

However, in this 2016, several limitations and risk factors
for economic expansion have included delayed recovery of world
economy and goods price, resulting in low drive from export sector.
In addition, household purchasing power of economic and financial
sector in China and important economic countries with weak basic
factor of economy, have still been the risk factor affecting world
economic expansion below prediction while Yuan and significant
currencies have started to clearly have more depreciated value
tendency and may affect more severe price competition in the world
market.
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ภาพรวมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในไทยปี 2558 Outlook of Thailand Livestock Industry
for 2015 and Trend for 2016
และแนวโน้มปี 2559
      ในปี 2558 อุตสาหกรรมไก่เนื้อซึ่งมีสัดส่วนสูงสุดของธุรกิจ
ปศุสัตว์ไทยมีการผลิตไก่เนื้อ 1,494 ล้านตัว หรือ 2.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
จาก 1,350 ล้านตัว หรือ 1.85 ล้านตันในปี 2557 ร้อยละ 10.7 การผลิต
ไก่เนื้อของไทยมีการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน และมีระบบการผลิต
ที่ปลอดภัย จึงท�ำให้ปริมาณการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการบริโภคและการส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยในปี 2558 ไทยส่งออก
เนื้อไก่รวมปริมาณ 625,862 ตัน มูลค่า 81,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณ 550,477 ตันมูลค่า 73,963 ล้านบาท ของปี 2557 ร้อยละ 14
และร้อยละ 10 ตามล�ำดับ ตลาดส่งออกที่ส�ำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ
50.70) สหภาพยุโรป (ร้อยละ 34.9) กลุม่ ประเทศในอาเซียน(ร้อยละ 7.4)
และ ประเทศอื่นๆ (ร้อยละ7.0)โดยแบ่งเป็นการส่งออกไก่สดแช่แข็ง ในปี
2558 ส่งออกปริมาณ 179,846 ตัน มูลค่า 14,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปริมาณ 151,462 ตัน มูลค่า 13,270 ล้านบาท ของปี 2557 ร้อยละ
19 และร้อยละ 11 ตามล�ำดับ และการส่งออกเนือ้ ไก่แปรรูปส่งออกปริมาณ
446,016 ตัน มูลค่า 66,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 399,016 ตัน
มูลค่า 61,315 ล้านบาท ในปี 2557 ร้อยละ 12 และร้อยละ 9 ตามล�ำดับ
เนื่องจากความต้องการบริโภคของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดย
ตลาดส่งออกไก่แปรรูปที่ส�ำคัญ คือ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 48.7) สหภาพยุโรป
(ร้อยละ 40.3) ส�ำหรับปี 2559 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยคาดว่า
การผลิตไก่เนื้อของไทยยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นตามจ�ำนวนประชากร และ
ความต้องการบริโภคทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ ทัง้ ตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศโดยคาดว่าไทยจะสามารถผลิตไก่เนื้อได้ประมาณ 1,518.50
ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ขณะที่การส่งออกเนื้อไก่ของไทยในปี 2559
คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นสอดรับกับปริมาณความต้องการบริโภคของ
ตลาด ทั้งตลาดญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกหลักของ
ไทยในปี 2559 คาดว่าการส่งออกเนื้อไก่รวมมีปริมาณ 646,500 ตัน
มูลค่า 84,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และ 3.8 ตามล�ำดับ โดย
แยกเป็นการส่งออกไก่สดแช่แข็งปริมาณ 200,000 ตัน มูลค่า 16,500
ล้านบาท และเป็นการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปปริมาณ 446,500 ตัน มูลค่า
68,200 ล้านบาท ส่วนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรซึ่งมีสัดส่วนเป็นอันดับ
2 ของธุรกิจปศุสัตว์ไทย การผลิต ปี 2558 มีปริมาณการผลิตสุกร 16.5
ล้านตัว เพิม่ ขึน้ จาก 16.0 ล้านตัวของปี 2557 ร้อยละ 3.1 เนื่องจากราคา
สุกรที่เกษตรกรขายได้ในปี 2557 ปรับตัวสูงขึ้น แต่เกษตรกรส่วนใหญ่
สามารถปรับปรุงด้านการจัดการฟาร์มและควบคุมโรคได้ดีขึ้น ส่งผลให้
ผู้เลี้ยงสุกรที่มีศักยภาพขยายการผลิตเพิ่มขึ้น ปี 2559 คาดว่าการผลิต
สุกรมีปริมาณ 17.82 ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เนื่องจากตลาดภายใน
ประเทศยังคงมีความต้องการบริโภคต่อเนือ่ งและยังมีปจั จัยบวกจากความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา สปป.ลาว เป็นต้น

ภาพรวมอุตสาหกรรมน�้ำมันพืชของโลกปี 2558
และแนวโน้มปี 2559
       ในปี 2558 ที่ผ่านมาทั้งราคาน�้ำมันปาล์มและน�้ำมันถั่วเหลือง
มีการเคลื่อนไหวอย่างผันผวนในช่วงครึ่งปีแรกราคาน�้ำมันถั่วเหลืองโลก
ได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามราคาเมล็ดถัว่ เหลือง ขณะเดียวกันราคาน�ำ้ มันปาล์ม
ก็ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ตั้งแต่
กลางปี 2557 ท�ำให้ผลผลิตปาล์มน�้ำมันมีปริมาณน้อย ขณะเดียวกัน
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

In 2015, the production of broiler industry, which is highest
proportion of Thai livestock business, was 1,494 million broilers or
2.05 million tons, increasing from 1,350 million broilers or 1.85
million tons in 2014 or 10.7%. Thailand broiler production has had
standard farm management and safe production system, resulting
in more expansion of production quantity to respond more
consumption and export demand. In 2015, total quantity of Thailand
broiler export was 625,862 tons in value of 81,612 million Baht,
increasing from the quantity of 550,477 tons in value of 73,963
million Baht in 2014 for 14% and 10%, respectively. The major
export markets have consisted of Japan (50.70%), EU (34.9%),
ASEAN country group (7.4%), and other countries (7.0%). It was
classified into frozen fresh chicken export in 2015 for export
quantity of 179,846 tons in value of 14,757 million Baht, increasing
from the quantity of 151,462 tons in value of 13,270 million Baht in
2014 for 19% and 11%, respectively; and processing chicken export
for 446,016 tons in value of 66,855 million Baht, increasing from
399,016 tons in value of 61,315 million Baht in 2014 for 12% and
9%, respectively due to more expanded consumption demand of
the trade partner countries. The major processing chicken export
markets have consisted of Japan (48.7%) and EU (40.3%). For
2016, Thai Feed Mill Association predicted that Thailand broiler
production has still increasingly expanded according to number
of populations and more expanded consumption demand both of
domestic market and foreign market. It predicted that Thailand
can produce broilers around 1,518.50 million broilers, increasing
for 1.6%. In the meantime, Thailand broiler export in 2016 was

ความต้องการใช้นำ�้ มันปาล์มมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ส่วนราคาน�ำ้ มันปิโตรเลียม
ยังทรงตัวทีร่ ะดับต�ำ่ ทีส่ ดุ ในรอบ 5 ปีได้ แต่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ราคาน�ำ้ มัน
ถั่วเหลืองได้ปรับตัวลงด้วยผลกระทบจากปริมาณถั่วเหลืองที่คาดว่าจะมี
ปริมาณสูงขึน้ ขณะทีร่ าคาน�ำ้ มันปาล์มได้ปรับลดลงภายหลังจากทีผ่ ลผลิต
เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลปกติประกอบกับได้รับผลกระทบจากราคาน�้ำมัน
ปิโตรเลียมที่ปรับตัวลงมาต�่ำที่สุดในรอบ 6 ปี อย่างไรก็ตามราคาน�้ำมัน
ถั่วเหลืองปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 3 สวนทางกับราคา
น�้ำมันปิโตรเลียมที่ยังอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเนื่องมาจากราคา
น�ำ้ มันปาล์มทีป่ รับเพิม่ ขึน้ จากการอ่อนค่าของสกุลเงินริงกิตมาเลเซียเทียบ
ดอลลาร์สหรัฐฯและผลผลิตปาล์มที่ปรับลดลงตามฤดูกาลประกอบกับผล
จากปรากฏการณ์เอลนิญโญที่ท�ำให้ผลผลิตปาล์มมีแนวโน้มลดลง
มากกว่าปกติ

predicted for more expansion corresponding to quantity of market
consumption demand both of Japan market and EU market which
have been regarded as main export market of Thailand. In 2016,
it was predicted that total quantity of broiler export was 646,500
tons with value of 84,700 million Baht, increasing for 3.3% and 3.8%,
respectively. It was classified into the frozen chicken export for
200,000 tons with value of 16,500 million Baht and processing
broiler export for 446,500 tons in value of 68,200 million Baht.
For swine industry, the 2nd rank of Thailand livestock business.
The production in 2015 was 16.5 million swines, increasing from
16.0 million swines of 2014 for 3.1% due to increase in swine price
sold by farmers in 2014. However, most of farmers could improve
farm management and disease control, resulting in potential of swine
farmers in more production expansion. In 2016, it was predicted
ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงสกัดน�้ำมันถั่วเหลืองของ that the quantity of swine production will be 17.82 million swine,
increasing for 8% due to continual consumption demand of
ประเทศไทยปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
domestic market and positive factor from increasing demand of the
ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากากถั่วเหลือง ฟูลแฟตซอย neighboring countries such as Cambodia, and Lao PDR, etc.
และน�้ำมันถั่วเหลือง ในปี 2558 มีการผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรมคิดจาก
ปริมาณการใช้วัตถุดิบรวมทั้งสิ้น 1,824,331 ตัน (เมล็ดถั่วเหลือง) Outlook of World Vegetable Oil Industry for
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีปริมาณการใช้วัตถุดิบรวม 1,491,911
ตัน ส�ำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในไทยยังคงมีแนวโน้ม 2015 and Trend for 2016
เติบโตอย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 7 จากปี 2557 โดยการ
the first half of the year, the world soybean oil price adjusted
เติบโตมาจากอุตสาหกรรมการเลีย้ งไก่เนือ้ เพือ่ รองรับการส่งออกทีเ่ ติบโต
อย่างต่อเนื่องจากปี 2557 ประกอบกับปริมาณการน�ำเข้ากากถั่วเหลือง to be increased according to soybean price. In the meantime,
ทีล่ ดลงในปีทผี่ า่ นมาเนือ่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ งู ขึน้ palm oil price also adjusted to be continuously increased due to
ท�ำให้คาดการณ์การใช้กากถั่วเหลืองของไทยปี 2558 ที่ผ่านมาจะอยู่ที่ drought climate from the mid of 2014, resulting in few quantity of
ประมาณ  4.35 ล้านตัน เติบโตประมาณร้อยละ 7.7 เมือ่ เทียบกับปี 2557 palm oil supply. In the meantime, the demand of palm oil usage
ในด้านตลาดน�้ำมันถั่วเหลืองในปี 2558 มีปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ tended to be increased. For petroleum oil price, it was stable at
lowest level in 5 year period. However, in the period of 3rd quarter,
อยู่ที่ 328,379 ตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557
soybean oil price adjusted to be decreased with the forecast that
soybean supply would be higher, while palm oil price adjusted to
be decreased after increasing of supply in normal season,
accompany with the effect from reduction of petroleum oil price to
be lowest in 6 years period. However, soybean oil price adjusted
to be increased from the period of the end of 3rd quarter in opposite
direction with petroleum oil price that remained continuously
weaker. The cause was due to the increase in palm oil price from
depreciation of Ringgit Malaysia in comparison with USD Dollar and
reduction of seasonal supply of palms in accompany with El Nino
consequence that caused the decreasing trend of palm supply more
than usual.
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ส�ำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตกากถัว่ เหลือง ฟูลแฟต
ซอยและ น�ำ้ มันถัว่ เหลืองในปี 2559 นัน้ บริษทั คาดการณ์วา่ อุตสาหกรรม
มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ จะมีความท้าทายจากความผันผวน
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณความต้องการใน
อุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตว์ของไทยทีย่ งั คงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดย ปี 2559
คาดว่าการผลิตไก่เนื้อของไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดรับการส่งออก
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากหลังจากเริ่มส่งออกไก่สดแช่แข็งในหลายประเทศ
เนือ่ งจากความเชือ่ มัน่ ต่อระบบการผลิตและคุณภาพของสินค้าไทย ขณะ
ที่แนวโน้มตลาดน�้ำมันถั่วเหลืองภายในประเทศปี 2559 คาดว่าจะยังคง
เติบโตร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2558
อย่างไรก็ตามในปี 2559 ยังมีปจั จัยเสีย่ งหลายอย่างทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ยังต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ ทัง้ ในเรือ่ งของราคาวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์
และอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ ประเด็นดังกล่าวเป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องเผชิญ
อยู่ตลอดเวลา และมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที ทั้งนี้
เพือ่ ให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศคูแ่ ข่งได้ บริษทั มีการติดตาม
สถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการบริหารงานทุกส่วนอย่างรัดกุม
และรอบคอบ เพือ่ ลดความเสีย่ งต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั นอกจากนี้
ความยืดหยุ่นและความรวดเร็วก็เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการปรับตัว
เพือ่ ให้ทนั กับเหตุการณ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางด้านการตลาด โดยการ
ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้เหมาะสม ควบคูก่ บั การพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่
เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้น ขณะเดียวกันสินค้าของบริษัทยังคง
เป็นผูน้ ำ� ตลาดจากความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านคุณภาพสินค้าทีม่ ี
ความสดใหม่ ตรงความต้องการของลูกค้า ท�ำให้ได้รับความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทมีการ
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ได้ทุกเมื่อ
แหล่งที่มาของข้อมูล
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
- สถาบันอาหาร
- แผนกวิจัย บมจ.น�้ำมันพืชไทย
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Outlook of Thailand Soybean Oil Extraction
Plant Industry for 2015 and Trend for 2016
Total production of the manufacturing industry of soybean meal,
full fat soy and soy oil in 2015, estimated from quantity of raw
material usage was 1,824,331 tons (soybeans), increasing when
compared with 2014 having total raw material usage quantity of
1,491,911 tons. The trend of Thailand Livestock industry remained
continuous growth at 7% from 2014. The growth was derived from
broiler culture industry to support export that has been continually
growing from 2014 in accompany with decrease in import quantity
of soybean meal in last year due to fluctuation of exchange rate,
resulting in prediction of Thailand soybean meal for last 2015 for
around 4.35 million tons at approximated growth of 7.7% when
compared with 2014. In soybean oil market in 2015, total quantity
was around 328,379 tons, increasing when compared with 2014.
In 2016, trend of manufacturing industry of soybean meal, full fat
soy and soy oil has tended for continuous expansion even though
it will be challenged from economic fluctuation with supportive
factors from demand in Thailand Livestock industry that has still
continually grown. It is predicted that Thailand broiler production
has still increased corresponding to export expansion after starting
export frozen chicken to several countries due to confidence
on production system and Thai product quality while the trend of
domestic soybean oil market for 2016 is predicted to grow for 4%
when compared with 2015.
However, in 2016, the several factors that the entrepreneur must
closely monitor have included raw material and product price, and
exchange rate. These factors are always encountered by the
entrepreneurs, under continuous adjustment, closely monitoring,
and ready to timely cope with so as to be competitive in trade with
the competitive. The Company has closely monitored the situations
under careful and circumspect management to mitigate risks
affecting the Company. Moreover, flexibility and rapidity have been
the significant elements of timely adaptation with circumstances as
well as making of marketing opportunity through strategy and
developing new innovated product for more value added to products.
In the meantime, the Company’s products have still been the
market leader due to its competitive advantage in quality of products
which are newly fresh to respond customer need so that it is always
trusted and relied from customers. All of these are the strategy
continuously executed to be prepared for coping with any situations
all the times.
Sources of Data
- Bank of Thailand
- Office of Agricultural Economics
- Thai Feed Mill Association
- National Food Institute
- Reserch Division, Thai Vegetabe Oil Plc.

ปัจจัยเสี่ยง
Risk Factors

• ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบถั่วเหลือง
Pricing and Supply of Raw Material Risk
• ความเสี่ยงด้านการเงิน
Financial Risk
• ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด
Sale and Marketing Risk
• ความเสี่ยงด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
Production Environment and Safety Risk
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ปัจจัยเสี่ยง

Risk Factors
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)  ได้ให้ความสำ�คัญต่อ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยการนำ�กรอบแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของคณะกรรมการ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management; ERM) หรือที่เรียกว่า
COSO-ERM Framework ซึง่ ได้นำ�ไปประยุกต์ใช้กบั การดำ�เนินธุรกิจของ
บริษทั อย่างเหมาะสม และได้รบั การสนับสนุนและติดตามให้บริษทั มีระบบ
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาสอบทานประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งสม่ำ� เสมอจาก
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูง โดยความเสี่ยงที่สำ�คัญจะถูกเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส และจากที่ประชุมของคณะทำ�งาน
บริหารความเสีย่ ง ได้ประเมินปัจจัยความเสีย่ งในการดำ�เนินงานของบริษทั
ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำ�คัญ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

The company has a focus on risk management by adopting
an international standard framework of internal control system of
COSO (The Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) which has been developed for use with
risk management framework across the organization (Enterprise
Risk Management; ERM), called COSO-ERM Framework, which
can be applied to business operations appropriately. The Board of
Directors, Audit Committee, Risk Management Committee and
Executive Managements always support and monitor the Company’s
risk management system as well as review the effectiveness and
appropriateness of the risk management process regularly.
The major risks will be presented to the Board of
Director on a quarterly basis. The meeting of the working group’s risk
management assessed risk factors in the company’s operations
that may have a direct impact on the company and / or investors
significantly as following details:

1. ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบถั่วเหลือง
1.1) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนสินค้าและผลกำ�ไรของบริษัท เนื่องจากวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบ
ต้นทุนขายของบริษัทประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนทั้งหมด การจัดหา
วัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อต้นทุนการขายและผลกำ�ไรของบริษัท
เพราะวัตถุดิบถั่วเหลืองมีราคาผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ออุปสงค์ของเมล็ดถัว่ เหลือง นอกจากความต้องการใช้เพือ่
การผลิตอาหารแล้ว ยังรวมถึงความต้องการนำ�ไปใช้ในการผลิตพลังงาน
ทดแทน และการเก็งกำ�ไรในตลาดซือ้ ขายสินค้าโภคภัณฑ์ลว่ งหน้า รวมทั้ง
นโยบายการส่งเสริม การแทรกแซงของรัฐบาล ขณะที่ความเสี่ยงจาก
สภาวะอากาศทีแ่ ปรปรวน หรือภัยธรรมชาติกอ็ าจทำ�ให้ผลผลิตถัว่ เหลือง
ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ดังนัน้ เมือ่ ราคาถัว่ เหลืองทีป่ รับตัวไปอยู่ในระดับ
ที่สูงมากย่อมส่งผลให้ต้นทุนการผลิตกากถั่วเหลืองและน้ำ�มันถั่วเหลือง
ของบริษทั สูงขึน้ ตามไปด้วย บริษทั จำ�เป็นต้องมีการวางแผนบริหารการผลิต
การขาย และสินค้าคงคลังทีด่ เี พือ่ ลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบถั่วเหลืองที่เกิดขึ้น

1. Pricing and Supply of Raw Material Risk
1.1) Raw Material Price Fluctuation
Fluctuations in raw material prices affect cost of goods
and profitability of the company due to 90% of total cost is raw
material. Therefore, the supply of raw materials is the key
factor to cost of sales and profitability of the company because
soybean price varies according to the global market price.
The major factors that affect soy bean demand besides food
production are alternative energy, speculation in future market,
and the supporting and intervenes policy from their government.
The climate change condition and/or natural disaster also affect
its unexpected fluctuate supply. Therefore, whenever soybean
price rises, it will inevitably cause increasing of production costs
of soybean meal and soybean oil as well. Company therefore
needs to have a management plan for production, sales and
inventory to minimize the impact of price fluctuations in which
may occurred.

แนวทางการด�ำเนินงานของบริษัท

OPERATIONAL GUIDLINE

บริษทั ได้มมี าตรการในการบริหารความเสีย่ งด้วยการมีคณะท�ำงานจัด
ซือ้ วัตถุดบิ คอยติดตามข่าวสาร สถานการณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ราคาวัตถุดบิ
และผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชดิ โดยมี   การก�ำหนด
เป้าหมายของปริมาณ และระยะเวลาในการด�ำเนินการบริหาร ความเสีย่ งที่
เหมาะสม รวดเร็ว และยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ตลอดทั้ง
การบริหารความเสี่ยงผ่านทางตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าซึ่ง

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
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ได้ทบทวนการเพิ่มเกณฑ์ก�ำหนดวงเงินส�ำหรับผลขาดทุนที่อาจจะเกิด pricing volatility and other products that may affect the Company’s
ขึน้ ทีย่ อมรับได้ในภาพรวมทัง้ ปี เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านความผันผวน operation result.  With this process, trading rules is set to ensure
ของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลตอบแทนและผลประกอบการ the losses are kept to acceptable level for a whole year.
ของบริษัท
1.2) Short Supply of Raw Material
1.2) ขาดแคลนวัตถุดิบ (เมล็ดถั่วเหลือง)
The climate change and some natural disaster affected short
จากสภาวะอากาศทีแ่ ปรปรวน หรือภัยธรรมชาติทอี่ าจท�ำให้ผลผลิต supply or delay delivery at beginning of season, it caused by
ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงถัว่ เหลืองทีม่ าล่าช้ากว่าก�ำหนดในช่วงต้น trouble from logistic system in original countries, it resulted in delay
ฤดูอนั เนือ่ งมาจากปัญหาการขนส่งภายในประเทศผูผ้ ลิตและส่งออกวัตถุดบิ delivery to customers.
ที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต ส่งผลต่อการส่งสินค้าให้ลกู ค้าล่าช้า
OPERATIONAL GUIDLINE
แนวทางการด�ำเนินงานของบริษัท
     The Company manages raw material as a buffer stock to reบริษัทได้มีการวางแผนการผลิตตามสถานการณ์ จัดเก็บวัตถุดิบ sponse the demand and to be consistent with business
และผลิตภัณฑ์คงคลังให้มีปริมาณขั้นต�่ำเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ operation, and also regularly adjust inventory stock to respond trend
อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ มีการปรับปริมาณสินค้าคงคลังดังกล่าวให้มคี วาม and price level, including determine cultivated area that
สอดคล้องกับแนวโน้มและระดับราคา อย่างไรก็ตามภาวะการเพาะปลูกถัว่ supply high quality soybean to produce high quality products to
เหลืองของประเทศผูผ้ ลตในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมาได้ผลเป็นอย่างดี ประกอบ response customer needs.
กับพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้สง่ ผลให้ผลผลิตถัว่ เหลืองเพิม่ ขึน้ มาตอบ
สนองกับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้เป็นอย่างดี
2. Financial Risk
2.1) Foreign Exchange Fluctuation
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
2015 was a year of numerous challenges, the vigilant recovery
2.1) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
of global economy, the roll over of commodity prices and petroleum,
ปี 2558 ทีผ่ า่ นมานับเป็นปีทมี่ เี หตุการณ์ทที่ า้ ทายนานัปการทัง้ จาก the problem of international trade settlement and deflation spreading
เศรษฐกิจโลกทีฟ่ น้ื ตัวอย่างเปราะบาง ปัญหาภาวะตกต�ำ่ ของราคาโภคภัณฑ์ to the world. Global economic and financial structure affected by
และพลังงานปิโตรเลียม การทรุดตัวของภาคการค้าระหว่างประเทศและ these factors caused dramatic fluctuations in asset prices and the
ภาวะเงินฝืดทีก่ ระจายตัวไปทัว่ โลก โครงสร้างเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ impact on world capital mobility. The Company may have risk from
ได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยเหล่านีก้ อ่ ให้เกิดความผันผวนอย่างมากของราคา foreign exchange as soybean price is referred to global price which
สินทรัพย์ประเภทต่างๆ และส่งผลกระทบต่อการเคลือ่ นย้ายเงินทุนของโลก   is U.S. dollars while the main income of the company is in Thai Baht.
บริษทั ได้รบั ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่าง
ประเทศ จากการทีร่ าคาเมล็ดถัว่ เหลืองอ้างอิงกับราคาตลาดโลกถูกก�ำหนด OPERATIONAL GUIDLINE
ราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ขณะทีร่ ายได้หลักของบริษทั อยู่ในรูป
สกุลเงินบาท
The Company manages its currency risk by setting up a
taskforce to closely monitor and analyze any information and
แนวทางการด�ำเนินงานของบริษัท
situations concerning foreign exchange and also makes forward
contract when the exchange rate is favorable to manage any risk
บริษัทได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ด้วย to reduce any impact from exchange rate fluctuation. This will also
การเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ขา่ วสารและสถานการณ์ของอัตราแลกเปลีย่ น enable to manage exact cost and selling price in Baht term.
อย่างใกล้ชิด และมีนโยบายในการท�ำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า (Forward contract) เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลีย่ น เมือ่ เห็นว่าอัตราแลกเปลีย่ นเป็นทีน่ า่ พอใจ เพือ่ ลดผลกระทบ
ของความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น รวมทัง้ ท�ำให้
บริษัททราบถึงต้นทุนและราคาขายในรูปของค่าเงินบาทที่แน่นอน
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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3. ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด
3.1) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสืบเนือ่ งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งขึ้นของอุปสงค์ภาครัฐจากการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีทเ่ี พิม่ ขึน้ แรงขับเคลือ่ นจากมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจเพิ่มเติมของภาครัฐ และความคืบหน้าของโครงการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญๆ ในขณะเดียวกัน การอ่อนค่าของเงินบาท
ราคาน�้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ  และแนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีของ
ภาคการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ในปี 2559 นี้ยังมีข้อจ�ำกัดและปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจหลายประการ ได้แก่ การฟืน้ ตัวอย่างล่าช้าของเศรษฐกิจโลก
และราคาสินค้าซึ่งท�ำให้แรงขับเคลื่อนจากภาคการส่งออกมีน้อย รวมทั้ง
ก�ำลังซื้อในครัวเรือนภาคเศรษฐกิจและการเงินในประเทศจีนและประเทศ
เศรษฐกิจส�ำคัญๆ ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอยังเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกต�่ำกว่า
คาดการณ์ ไว้ ในขณะที่เงินหยวนและเงินสกุลส�ำคัญๆ เริ่มมีแนวโน้ม
อ่อนค่าอย่างชัดเจนมากขึ้นและอาจจะส่งผลให้การเข่งขันด้านราคา
ในตลาดโลกรุนแรงขึน้ ปัจจัยทัง้ หมดล้วนเป็นความเสีย่ งต่ออัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยน้อยกว่าที่คาดการณ์

3. Sale and Marketing Risk
3.1) Risk from Economics Recession
Although Thailand’s economy in 2016 is likely to improve by
the year 2015 due to an acceleration of demand from government
sector by increasing of annual budget spending, the driven from
government on stimulus economic measures, the progress
of major investment projects in infrastructure, meanwhile, the
depreciation of the baht and oil prices roll over, and the
growing trend of tourism sector, contribute to economic expansion
continuously.
   However, the year 2016, there is still limitation and
several risk factors influencing economic growth such as the slow
recovery of the world economy and commodity prices causes the
impact on exports. The weakness of purchasing power of household,
economic and financial sectors in China and other major economies,
weak economic fundamentals are the risk factors that may affect
the expansion of the global economy. While the yuan and other
major currencies are likely to depreciate and may result in price
competition in the market intensifies. All these factors are risks to
Thailand’s economy caused growth rate is less than expectation.

แนวทางการด�ำเนินงานของบริษัท
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เพือ่ เป็นการลดผลกระทบต่อความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั จะด�ำเนินธุรกิจ
อย่างรอบคอบเพือ่ ลดผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจ
ดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัท การด�ำเนินนโยบายทางการเงินที่รอบคอบ
มาโดยตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับที่ต�่ำ อีกทั้งบริษัทยังมี
ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ธนาคารต่างๆ ทีเ่ ป็นหุน้ ส่วนทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน

To reduce risk impact, the company will prudently
operate business to mitigate any impacts from global financial and
economic situation. The prudent fiscal and monetary policy includes
maintaining low level of debt-to-equity ratio is policy of operation,
including maintaining good relationship with banks as long-term
business partners.

3.2) ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน
น�ำ้ มันพืชทุกชนิดสามารถใช้บริโภคทดแทนกันได้ หากใช้เพือ่ ปรุงหรือ
ประกอบอาหารในครัวเรือน อย่างไรก็ดี คุณค่าทางโภชนาการของน�้ำมัน
พืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันน�้ำมันพืชที่ให้คุณค่าใกล้เคียงกับน�้ำมันถั่ว
เหลืองและสามารถทดแทนกันได้ คือ น�้ำมันข้าวโพดและน�้ำมันเมล็ด
ทานตะวัน ส่วนน�ำ้ มันพืชที่ใช้เพือ่ การผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม
อาหาร โดยทั่วไปจะทดแทนกันไม่ได้ เนื่องจากน�้ำมันพืชแต่ละชนิดมี
คุณสมบัติเหมาะกับแต่ละอุตสาหกรรมต่างกัน อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่
น�ำ้ มันข้าวโพดและน�ำ้ มันเมล็ดทานตะวันจะมีการผลิตมาแข่งกับบริษทั คง
เป็นไปได้ยากเนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวไม่มีการผลิตที่มากเพียงพอใน
ประเทศและไม่มอี ตุ สาหกรรมต่อเนือ่ งมารองรับผลิตภัณฑ์อนื่ ทีจ่ ะได้พร้อม
กับการสกัดน�้ำมัน อย่างเช่น กากถั่วเหลืองที่น�ำมาใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์อุตสาหกรรมต่อเนื่องของน�้ำมันข้าวโพด คือ การน�ำแป้ง
ข้าวโพด ไปแปรรูปเป็นสินค้าอื่น ซึ่งความต้องการใช้ในประเทศยังมี
ปริมาณน้อย เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้และราคาถูกกว่า ส่วน
ของเมล็ดทานตะวัน คือ กากทานตะวัน แม้จะใช้ผสมท�ำอาหารสัตว์แต่ก็
มีข้อจ�ำกัดในการใช้
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3.2) Risk of Product Substitute
Vegetable oil is substitutable for household cooking purpose.
However, the nutrition value of vegetable oil is different. Vegetable
oil that offers similar nutrition value as soybean oil is good
substitute as corn oil and sunflower oil. For industrial use, such
as in food industry, is not substitutable as it contains different
quality which is suitable each of others. It is unlikely to be risk from
other oil competitors like corn oil and sunflower oil, as there is
neither enough domestic supply nor having downstream industry
to absorb by-product from oil extraction process, such as soybean
meal for animal feed business, moreover, there is small consumption
for domestic demand of corn flour processing industry as the other
cheaper product is substituted. While the sunflower seed residual
can be used in producing animal feed, still, the usage is limited.

3.3) การมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นจากนโยบายการค้าเสรีระดับภูมิภาค
และทวิภาคี
     การก้าวสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลให้มกี าร
เปิดเสรีการเคลือ่ นย้ายทรัพยากร เงินทุน แรงงาน และการค้าขายระหว่างกัน
ในตลาดอาเซียนการเปิดเสรีทางการค้าท�ำให้มสี นิ ค้าจากประเทศสมาชิกทีม่ ี
ต้นทุนการผลิตทีต่ ำ�่ กว่าเข้ามาแข่งขันในไทยมากขึน้ ซึง่ มีผลให้รายได้ของ
บริษทั จะลดลง
แนวทางการด�ำเนินงานของบริษัท

3.3) Increasing of Competitors from Regional
and Bilateral Free Trade Policy
      AEC policy will make free moving many resources such as
fund labor and trade in market community among members. There
will be a lot of low cost products flow from outsides to local market
it will impact decreasing of revenues.
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     However, to prepare for any factors which will be affected,
     บริษัทมีการปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการก�ำหนด the company had set strategic move to export soybean oil prodยุทธศาสตร์ในการสร้างตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นำ�้ มันถัว่ เหลือง ควบคูก่ บั การ uct and planned to develop the management system and improve
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึน้
production efficiency.
4. ความเสี่ยงด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
4.1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
    ปัจจุบนั มีสถานการณ์ หรือสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉกุ เฉินทีพ่ ร้อม
จะเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา อาทิเช่น อุทกภัย อัคคีภยั การก่อการร้าย การ
ชุมนุมประท้วงหรือจลาจล โรคระบาด และในรอบหลายปีทผี่ า่ นมา สภาพภูมิ
อากาศของโลกและของประเทศไทยเปลีย่ นแปลงผันผวนไปจากเดิมมาก ท�ำให้
แต่ละภูมภิ าคทัว่ โลกต้องประสบกับภัยธรรมชาติทมี่ คี วามรุนแรงอย่างที่ไม่
เคยเกิดขึน้ มาก่อนซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลต่อทัง้ ชีวติ และ
ทรัพย์สนิ   เหตุการณ์เหล่านีห้ ากเกิดขึน้ แล้วอาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
และอาจท�ำให้ธรุ กิจหยุดชะงักได้ บริษทั เล็งเห็นถึงความท้าทายในเรือ่ งนีจ้ งึ
ได้ดำ� เนินการจัดให้มแี ผนทีจ่ ะรองรับความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้กระทบกับธุรกิจทัง้
ในระยะสัน้ และระยะยาว

4. Production Environment and Safety Risk
4.1) Natural Disaster
There are many situations, crisis or emergencies ready to be
happen all the time such as fire, flood, terrorism, protests or
riots, plague. Latest years, each region around the world faced with
natural disasters that have intensified as never happened
before due to Global climate change caused substantial damage to
both life and properties. If these events occur, it may affect business
and may cause disruption to the business. The company
recognizes the challenges in these regards therefore there is an
action plan implementing for business to support the risks in both
the short and long term.

แนวทางการด�ำเนินงานของบริษัท
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บริษัทได้จัดท�ำคู่มือ BCM & BCP (Business Continuity &
Management & Business Continuity Plan) ที่ได้มกี ารทดสอบแผน
ฉุกเฉินจากสถานการณ์จริง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการป้องกันเชิงรุก
โดยมีการจัดท�ำแผนและฝึกซ้อมแผนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเตรียมพร้อม
แต่ละสถานการณ์ทคี่ าดว่าจะเกิด รวมถึงติดตามข้อมูลและข่าวสารอย่าง
ต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตามบริษทั มีแผนทีจ่ ะพัฒนาแผนงานด้านความต่อเนือ่ ง
ของการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้คลอบคลุมในทุกด้านทีส่ ำ� คัญของ
การด�ำเนินธุรกิจ

To prepare against disaster risk, the company has BCM&BCP
(Business Continuity Management & Business Continuity Plan)
which practicing by real situation. 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. However, the company
plans to develop a roadmap for the continuity operations in order
to cover all major aspects of the business.

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2015
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
Management Profile
ชื่อ
:
ต�ำแหน่ง :

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ :
75 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
:      ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:      ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง       :     10 ตุลาคม 2544
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  :     -   แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   : -   แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม  :
•   ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
• M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University,
   ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาโท (เกียรตินยิ ม) พัฒนบริหารศาสตร์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2531 วิทยาลัยป้องกัน
   ราชอาณาจักร
•  ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Role of the Chairman Program     
   (RCP) รุ่นที่ 8/2546
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร    
   วตท.) รุ่นที่ 5
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
•  ประธานกรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ   
   บรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
   บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
•  ทีป่ รึกษาพิเศษในคณะทีป่ รึกษาพิเศษศูนย์ศลิ ปาชีพระหว่างประเทศ   
   (องค์การมหาชน)
•  รองประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
•  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.น.ช.)
•  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย ในคณะกรรมการก�ำกับ
   และส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
•  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
   ฟอกเงิน (ปปง.)
•  ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
•  ประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
•  ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ
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ประสบการณ์  :
•   ปลัดกระทรวงพาณิชย์
•   อธิบดีกรมการค้าภายใน
•   อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
•   อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
•   อธิบดีกรมการประกันภัย
•   รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
•   รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
•   สมาชิกวุฒิสภา
•   ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (วุฒิสภา)
•   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�ำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ    
    วุฒิสภา
•   ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
•   ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
•   ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•   ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
    (มหาชน)
•   ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
•   ประธานกรรมการบริหารศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
•   ประธานสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับ
•   ประธานคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ
•   ประธานกรรมการ สถาบันอาหาร
•   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงคมนาคม
•   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ   
    ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
•   กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
•   กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
•   กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ (D.S.I.)
•   กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
•   กรรมการในคณะกรรมการก�ำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
•   กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•   กรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
•   กรรมการในคณะกรรมการ ปตท.

Name :
Mr. Sompol Kiatphaibool
Experience :
Position :
Chairman (Independent Director)			 • Permanent Secretary, Ministry of Commerce
				
Member of Audit Committee
• Director General, Department of Internal Trade
				
Chairman of Corporate Governance,
• Director General, Department of Commercial Registration
				
Nomination and Remuneration Committee
• Director General, Department of Business Economics
Age :
75 Years
• Director General, Department of Insurance
Share Holding (Including related person)
:       None
• Deputy, Director General Department of Foreign Trade
Percent of Shareholding Change
:       None
• Deputy, Director General Department of Business Economics
Date of Appointment
:    October 10, 2001
• Senator
Position in Other Business
• Chairman of the Committee on Agriculture and
Other Listed Companies  
:
-  
    Co-Operatives (The Senate)
Other Nom-Listed Companies   :
-  
•   Honorary Advisor to The Committee on Foreign Affairs of  
the Senate
Education & Certificate :
• Advisor to Deputy Prime Minister and Minister of Finance
•   Ph.D., Business Administration, Western University
• Advisor to Deputy Prime Minister and Minister of Commerce
•   Master of Economics, Fairleigh Dickinson University, New   
•   Chairman of The Stock Exchange of Thailand
   Jersey, USA
•   Chairman of Thailand Futures Exchange PCL.
•  Master of Development Economics. (Hons.), National Institute
• Chairman of The Board of Director Siam City Bank PCL.
of Development Administration
• Chairman of the Support Arts and Crafts International
•  Bachelor of Economics (Hons.), Thammasat University
Center of Thailand
• Certificate, National Defense College of Thailand, 1988
•   Chairman of The Gem and Jewelry Institute of Thailand
• The Role of the Chairman Program (RCP) Class 8/2003,
•   Chairman of the National Housing Authority’s Board of
Thai Institute of Director Association (IOD)
Directors
• Capital Market Academy Leadership Program (Class 5)
• Chairman of the Nation Food Institute
   Capital Market Academy, The Stock Exchange of Thailand
•   Chairman, Audit Committee - Ministry of Transport
•   Vice Chairman, The Securities and Exchange Commission
Present Position
(SEC)
• Chairman (Independent Director), Member of Audit
• Member, Public Sector Development Commission (P.D.C.)
Committee, Chairman of Corporate Governance, Nomination • Member, The Board of Investment of Thailand (B.O.I)
and Remuneration Committee of Thai Vegetable Oil PCL.
• Member, Department of Special Investigation (D.S.I.)
• Advisory Board Committee, The Support Arts and Crafts
• Member, Court of Directors, The Bank of Thailand
International Center of Thailand (Public Organization)
• Member, Agricultural Futures Trading
•  Vice Chairman, Anti-Corruption Organization of Thailand
• Member, Civil Service Commissione
• Member of National Legislative Assembly
• Member, Port Authority of Thailand
•  Commission Member in Insurance : Insurance Commission
• Member, PTT Public Company Limited. (PTT)
•  Commission Member : Anti - Money Laundering Commission
• Chief Advisor to the Deputy Prime Minister
• Chief Advisor to the Minister of Commerce
• Chairman, Board of Summachiv Foundation
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ชื่อ
:
ต�ำแหน่ง :

ดร.ศิริ การเจริญดี
•  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
รองประธานกรรมการ (อิสระ)
   ประธานกรรมการสรรหา และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ
• กรรมการ คณะกรรมการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
    ด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อายุ   :
67 ปี
    นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
:      ไม่มี
•   อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการ   
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:      ไม่มี
    เงินและงบประมาณ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
:       11 พฤศจิกายน  2543
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ประสบการณ์  :
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์     :     5   แห่ง
•   ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    : 1   แห่ง
•   กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย
•  คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย, กรรมการนโยบายการเงิน
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม  :
   และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ปริญญาเอก Monetary Economics and Econometrics & •   คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
Operations Research, Monash University, Australia
•   คณะกรรมการก�ำกับการบริหารความเสี่ยง
•  ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics,
   ธนาคารแห่งประเทศไทย
University of Sydney, Australia
•   รองประธาน และประธานกรรมการบริหาร
•  ปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม) Economic Statistics, University of
   บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
Sydney, Australia
•  กรรมการและประธานอนุกรรมการจัดหาแหล่งเงินทุน
•  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548
   บริษัท วิทยุ การบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แลนด์
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2547
    แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•   ผู้ช�ำนาญการ คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบัน   
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546
   การเงิน วุฒิสภา
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
    จ�ำกัด (มหาชน)
   รุ่นที่ 5/2550
•  หลักสูตร Advanced Management Program (AMP)
   รุ่นที่ 113/2538 Harvard Business School, 2538
ต�ำแหน่งปัจจุบัน  :
•  รองประธานกรรมการ (อิสระ)ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
   กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
   บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
•  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ไรมอนแลนด์ จ�ำกัด   
    (มหาชน)     
•  กรรมการอิสระกรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและ
   พิจารณาค่าตอบแทนบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
•  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
   และก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
•  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณา
   ค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์
   จ�ำกัด (มหาชน)
•  กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษทั ไรมอนด์แลนด์ จ�ำกัด  (มหาชน)   
•  กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท สมิติเวช จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�
บริษัท น�้ำำมัปีน2558
พืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

Name :
Position :

Dr. Siri Ganjarerndee
Vice Chairman (Independent Director)
Chairman of the Audit Committee
		
Member of Corporate Governance,
Nomination and Remuneration Committee
Age :
67 Years
Share Holding (Including related person)
:       None
Percent of Shareholding Change
:       None
Date of Appointment
:    November 11, 2000
Position in Other Business
Other Listed Companies
5
      Other Nom-Listed Companies       1

• Member of the Board of Director and Audit Committee,
Raimond Land PCL.
• Member of the Board of Director and Audit Committee,
Samitivej PCL.
• Director, Member of Audit Committee, Compensation
Committee and Chairman of Nomination Committee, TRIS
Corporation Co., Ltd.
• Performance Assessment Committee State Enterprise Policy
Office, Ministry of Finance
• Committee for Development of Public Sector Finance and
Budget, Civil Service Development Commission

Education & Certificate :
• Ph.D. Monetary Economics and Econometrics & Operation Experience :
• Senior Assistant Governor, Bank of Thailand
Research, Monash University, Australia
• M.Ec. Economic Statistics and Monetary Economics, • President, Thai Military Bank
• Member of The Bank of Thailand Board, Monetary Policy
University of Sydney, Australia
Committee, Bank of Thailand
• B.Ec. (Hons.) Economic Statistics, University of Sydney,
• Member of The Financial Institutions Policy Committee,
Australia
Bank of Thailand
• Audit Committee Program (ACP) Class 6/2005, Thai Institute
•
Supervisory Committee for Risk Management, Bank of
of Director Association (IOD)
Thailand
• Director Certification Program (DCP) Class 60/2004,
•   Vice Chairman and Chairman of the Executive Board,
Thai Institute of Director Association (IOD)
PrasitPatana PCL.
• Director Accreditation Program (DAP) Class 4/2003,
•
Director
and Chairman of the Finance Committee,
Thai Institute of Director Association (IOD)
Aeronautical Radio of Thailand PCL.
• Capital Market Academy Leader Program Class 5/2007, The
• Independent Director and Audit Committee Member, Land &
    Stock Exchange of Thailand
    Houses PCL.
•   Advanced Management Program Class 113/1995, Harvard
• Member of Board of Directors, Audit Committee, Nomination
Business School
Committee & Compensation Committee, Thoresen Thai
Agencies PCL.
Present Position
• Specialist, Committee on Finance, Banking, and Financial
• Vice Chairman(Independent Director), Chairman of the
Institution, The Senate
Audit Committee and Member of Corporate Governance,
• Independent Director and Chairman of Audit Committee,
Nomination and Remuneration Committee,
    Land and House Bank PCL.
Thai Vegetable Oil PCL.
• Chairman, Risk Management Committee, Raimon Land PCL.
•   Independent Director, Member of the Executive Committee
and Chairman of the Nomination & Remuneration Committee,
Bangkok Life Assurance PCL.
• Independent Director, Chairman of the Audit Committee &
Member of The Nomination and Remuneration Committee,
The Post Publishing PCL.
• Independent Director, Audit Committee Member and Member
of Nomination, Compensation & Corporate Governance
Committee, Indorama Ventures PCL.
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ชื่อ
:
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
ต�ำแหน่ง :  
กรรมการ (อิสระ)
        กรรมการตรวจสอบ
อายุ :
61 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
:      ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:      ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
:
28 เมษายน 2553
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  :     2   แห่ง
     บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    : -   แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม  :
•   เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์
   ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.)
   รุ่นที่ 21วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  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
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
•  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
•  ประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
•  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จ�ำกัด
   (มหาชน)
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�
บริษัท น�้ำำมัปีน2558
พืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

ประสบการณ์  :
•   กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•   กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
•   กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
    บริหารความเสีย่ ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
•   เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับการซือ้ ขายสินค้าเกษตร
    ล่วงหน้า
•   รองกรรมการจัดการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี   
    จ�ำกัด (มหาชน)
•   ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การและโฆษก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Name :
Position :

Dr. Chaipat Sahasakul
Independent Director and Member of Audit
Committee
Age :
61 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
2
     Other Nom-Listed Companies       -  
Education & 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)

Experience :
•   Governor, The Stock Exchange of Thailand
• Director and Chairman of the Audit Committee, Electricity
Generating PCL.
• 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

Present Position
• Independent Director and Audit Committee Member, Thai
Vegetable Oil PCL.
•  Chairman, Agricultural Futures Exchange of Thailand
• Independent Director and Audit Committee Member,
Pylon PCL.
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ชื่อ
:
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
ต�ำแหน่ง :
กรรมการ (อิสระ)
อายุ :
63 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
:      ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:      ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
:    29 เมษายน 2557    
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  :     -   แห่ง
     บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    : -   แห่ง

Name :
Assoc. Prof. Dr. Kitcha Urairong
Position :
Independent Director
Age :
63 Years
Share Holding (Including related person)
:       None
Percent of Shareholding Change
:       None
Date of Appointment
:        April 29, 2014
Position in Other Business
Other Listed Companies
:  
-  
     Other Nom-Listed Companies   :  
-  

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

Education & 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
• Diplomate, Thai Board of Veterinary Medicine

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
•  กรรมการอิสระ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
•  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
   เกษตรศาสตร์
•  ที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการด้านยาและวัคซีนในทางสัตวแพทย์
   และคณะท�ำงานจัดท�ำหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ยาใน
   สัตว์เลี้ยง สัตวแพทยสภา
•  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร
•  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือไบโอไซน์
•  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือเว็ทโปรดักส์
•  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือสมาร์ทเว็ท

Present Position :
• Independent Director, Thai Vegetable Oil PCL.
•  Senior Expert, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart
University.
• Technical Advisor, Better Pharma Company, Betagro.
• Technical Advisor, Bioscience Group.
• Technical Advisor, Vet Product Group.
• Technical Advisor, Smart Vet Group.

ประสบการณ์  :
•   กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและ
   ผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
•  รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัย
   เกษตรศาสตร์
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�
บริษัท น�้ำำมัปีน2558
พืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

Experience
:                          
•  Expert Committee of Pig Board, Ministry of Agriculture and
Cooperatives.
• Vice Dean, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart
University.
• Vice President for Administration and Property Management,
Kasetsart University.

ชื่อ
:
นายปรีชา ส่งวัฒนา
ต�ำแหน่ง :
กรรมการ (อิสระ)
อายุ :
65 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
:      ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:      ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
:    29 เมษายน 2557    
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  :     1   แห่ง
     บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    : 1   แห่ง

Name :
Mr.Pricha Songwatana
Position :
Independent Director
Age :
65 Years
Share Holding (Including related person)
:       None
Percent of Shareholding Change
:       None
Date of Appointment
:    April 29, 2014
Position in Other Business
Other Listed Companies
1
     Other Nom-Listed Companies       1

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม  :
Education & Certificate :
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สำ�หรับผูบ้ ริหาร)  มหาวิทยาลัย
•  Executive MBA, Kasetsart University
   เกษตรศาสตร์
•  Senior Executive Program in Energy Literacy Leadership
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
Program (Class 6), Thailand Energy Academy (TEA)
•  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18
•  Senior Executive Program in Criminal Justice Academy
•  หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 7   (Class 18), National Justice Academy, Judiciary Office
•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
•  Senior Executive Program in Capital Market Academy Lead
     วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2546
ership Program (Class 7), Capital Market Academy (CMA),
   The Stock Exchange of Thailand
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• National Defense Course (2003), The National Defense
•  กรรมการอิสระ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
College (NDC)
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล จ�ำกัด
•  กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮา จ�ำกัด (มหาชน)
Present Position :
•  กรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ (สามพราน)
• Independent Director , Thai Vegetable Oil PCL.
•  ประธานโครงการหลักสูตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
• President, FN Factory Outlet Co., Ltd.
   รุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.)
• Member of the Board of Affairs, Royal Police Cadet
•  กรรมการสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
Acade my (Sampran)
   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•  Program Chairman of Young Executive Program for Law  
•  กรรมการระดับชาติ (ผูท้ รงคุณวุฒ)ิ วิทยาลัยชุมชน ก�ำหนดนโยบาย
Enforcement
   และ ก�ำกับดูแลวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด
• Committee of Global Standard 1 (GS1 Thailand).
•  ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันวิสาหกิจขนาดกลาง และ
The Federation of Thai Industries
   ขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่ง  
• National Commission Member (Advisory) Community
   ประเทศไทย
College, setting up policies and overseeing 20 community
•  คณะท�ำงานการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
colleges throughout the country.
   วิสาหกิจเริ่มต้น และวิสาหกิจเพื่อชุมชน (SMEs, Start-up, SE)
   ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ Experience  :
		
• Member of National Economic and Social Advisory Council
ประสบการณ์ :
(NESAC)
•  สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• Chairman, Metha International School
•  ประธานคณะท�ำงานสนับสนุนเครือข่ายสภาทีป่ รึกษาภาคตะวันออก
• Consultant, Bangchak Petroleum Public Company Limited
   (8 จังหวัด)
•  ประธานบริหาร โรงเรียนนานาชาติเมธา
•  ที่ปรึกษา บริษัท บางจาก จ�ำกัด (มหาชน)

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2015

25

ชื่อ      :
นายวิสุทธิ    วิทยฐานกรณ์
ต�ำแหน่ง :
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ   :
62 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง   : ร้อยละ 2.48 ของหุ้นที่มี
                                           สิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา    :    
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี 20,025,688  หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี 20,025,688  หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง - หุ้น                                                             
:  นางเบญญาภา วิทยฐานกรณ์ (คู่สมรส)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี    20,025,000  หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี 15,025,000  หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง   5,000,000   หุ้น
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
:    24 เมษายน 2555    
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  :     2   แห่ง
     บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    : 2   แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม  :
•    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด
   มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
•  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
•  บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
•  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่ง
   เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Finance for Non - Finance Director สมาคมส่ง
    เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน  :
•  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
•  บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  กรรมการ บริษัท ไทยฮา จำ�กัด (มหาชน)
•  กรรมการ บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน)
•  กรรมการ บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
•  ประธานกรรมการ บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี่ จำ�กัด
ประสบการณ์  :
•  สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
•  กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�
บริษัท น�้ำำมัปีน2558
พืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

Name   :
Mr.Visuth Vitayathanagorn
Position :
Director/ Chairman of the Executive Board  
Age   :
62 Years
Share Holding (Including related person)  :2.48 % of Voting Shares
Percent of Shareholding Change     :   
Share hold as of January 2015    : 20,025,688  shares
Share hold as of December 2015
: 20,025,688  shares
Change : -   shares
: Mrs.Benyapa Vitayathanagorn (Spouse)
Share hold as of January 2015  
: 20,025,000  shares
Share hold as of December 2015
: 15,025,000  shares
Change  
: 5,000,000   shares
Date of Appointment
    :   April 24, 2012
Position in Other Business
Other Listed Companies
    : 2  
     Other Nom-Listed Companies      : 2  
Education & Certificate :
•   Ph.D., Honorary Graduates, Marketing, Ramkhamhaeng  University
• M.B.A., Kasesart University
• M.A., Political Science, Ramkhamhaeng University
• B.A., Business Administration, Rajabhat Institute Suan Dusit
• B.A., Political Science, Ramkhamhaeng University
• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
•  Finance for Non-Finance Director, Thai Institute of
Directors Association (IOD)
Present Position :
•  Director and Chairman of the Executive Board, Thai
Vegetable Oil PCL.
•  Director, Thai Ha PCL.
• Director, Prodigy PCL.
• Director, Cheer (Thailand) Co., Ltd.
• Chairman, Management & Psychology Co., Ltd.
Experience  :
• Member of National Economic and Social Advisory Council
• President, Thai Vegetable Oil PCL.

ชื่อ       :
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
ต�ำแหน่ง :
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ     :
70 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ร้อยละ 1.36 ของหุ้นที่มีสิทธิ
   ออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :
     จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี  
8,420,000    หุ้น
  จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี    11,005,800  หุ้น
  จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง      2,585,800   หุ้น
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
:    28 มีนาคม 2528    
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  :     -   แห่ง
     บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    : -   แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม  :
•  International Overseas Chinese High School, Taiwan
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

Name   :
Mr. Vichit Vitayatanagorn
Position :
Director / Vice Chairman of the Executive Board
Age :
70  Years
Share Holding (Including related person)   : 1.36% of Voting Shares
Percent of Shareholding Change :    
     Share hold as of January 2015      :  8,420,000    shares
  Share hold as of December 2015    : 11,005,800    shares
Change     
   
    :   2,585,800    shares
Date of Appointment
   :    March 28, 1985
Position in Other Business
Other Listed Companies
   :
-  
     Other Nom-Listed Companies     :
-  
Education & Certificate :
•  International Overseas Chinese High School, Taiwan
Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of
Directors (IOD)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน  :
•   กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั น้ำ�มนั พืชไทย จำ�กดั (มหาชน)
•  นายกสมาคมผูผ้ ลิตน้ำ�มันถัว่ เหลืองและรำ�ข้าว

Present Position
•  Director, Vice Chairman of the Executive Board, Thai Vege
table Oil PCL.
• President, Soybean and Rice Brand Oil Processor Association

ประสบการณ์ :
•    ประธานกรรมการบริหาร บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

Experience
•  Executive Chairman, Thai Vegetable Oil PCL.
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ชื่อ      :
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
ต�ำแหน่ง :
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ   :
50 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ร้อยละ 2.27 ของหุ้นที่มีสิทธิ
                                         ออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :   ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
  :    28 เมษายน 2553   
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  :     -   แห่ง
     บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    : -   แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม  :
•  สาขาการตลาด โรงเรียนโยนออฟอาร์คพณิชยการ ปี 2527
•  หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2530
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริม
   สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที่ 82/2553
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริม
   สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที่ 134/2553
•  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD),
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที่ 11/2554
•  หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที่ 12/2556
•  หลักสูตร “การบริหารความเสีย่ งองค์กร” รุน่ ที่ 5/2558 จุฬาลงกรณ์
   มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
•  กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
   และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประสบการณ์ :
•  รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานธุรกิจวัตถุดบิ อาหารสัตว์
     บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจ บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด
   (มหาชน)
•  ผูจ้ ดั การอาวุโส แผนกธุรกิจ บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  ผูจ้ ดั การตลาดอุตสาหกรรม บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  รองผูจ้ ดั การแผนกตลาดอุตสาหกรรม บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด
   (มหาชน)
•  รองผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน บริษทั โรงกลัน่ น้ำ�มันนครไชยศรี จำ�กัด
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�
บริษัท น�้ำำมัปีน2558
พืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

Name     :
Miss Aranya Vitayatanagorn
Position   :       Director / Vice Chairman of the Executive Board
Age     :       50 Years
Share Holding (Including related person) : 2.27% of Voting Shares
Percent of Shareholding Change
:    None
Date of Appointment
   :    April 28, 2010
Position in Other Business
Other Listed Companies
   
-  
     Other Nom-Listed Companies       -  
Education & Certificate :
•  Marketing, Joan of Arc Business Administration School
   Year 1984
•  Mini MBA, Thammasart University Year 1986
• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of
Directors Association (IOD) Class 82/2010
• Director Certification Program (DCP), Thai Institute of
Directors Association (IOD) Class 134/2010
• Financial Statements for Directors (FSD), Thai Institute of
Directors Association (IOD) Class 11/2011
•  Executive Development Program (EDP), Thai Institute of
Directors Association (IOD) Class 12/2013
• Risk Management Class 5/2015, Chulalongkorn University
Present Position :
•  Director, Vice Chairman of the Executive Board, and Member    
of Risk Management Committee
Experience :
•  Senior Executive Vice President; Feed Business Unit,
Thai Vegetable Oil PCL
• Senior Manager, Business Department,
Thai Vegetable Oil PCL
• Manager, Industrial Marketing Department,
Thai Vegetable Oil PCL
• Assistance Manager, Industrial Marketing I Department,
Thai Vegetable Oil PCL
• Finance Assistance Manager, Nakornchaisri Oil Industrial
Co., Ltd.

ชื่อ      :
ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
ต�ำแหน่ง :
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
อายุ     :
50 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :      ไม่มี

Name
:
Dr. Witoon Suewatanakul
Position
:
Director / Managing Director  
Age
:
50 Years
Share Holding (Including related person)  :       None

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :      ไม่มี

Percent of Shareholding Change

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
:    1 มกราคม 2557   
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  :     -   แห่ง
     บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    : -   แห่ง

Date of Appointment
:   January 1, 2014
Position in Other Business
Other Listed Companies
:  
-  
     Other Nom-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) รุน่ ที่ 186/2557
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)
   รุ่นที่ 4/2557
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร ธุรกิจครอบครัว กำ�กับดูแลอย่างไรให้ยง่ั ยืน รุน่ ที2่ /2558
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Education & 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)
• Family Business Governance for Sustainability Class 2/2015,
Thai Institute of Directors Association (IOD)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน  :
•  กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
     และกรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์  :
•  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิ้ลเอ อินเตอร์เนชั่นแนล  
   เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
•  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิ้ลเอ บิสซิเนท จำ�กัด
•  Transport Lube Business Manager - Mekong, บริษัท เชลล์
   ประเทศไทย จำ�กัด

     :       None

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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ชื่อ
:
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ต�ำแหน่ง :
กรรมการ
อายุ :
47 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ร้อยละ 0.47 ของหุ้นที่มี
   
   
   สิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :    ไม่มี  
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 สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
   ประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
   รุ่นที่ 30/2553
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program    
   (DAP) รุ่นที่ 14/2547
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non Finance Director
   (FND) รุ่นที่ 1/2546
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
   รุ่นที่ 9/2544
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน  :
•  กรรมการ บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำ�กัด
•  กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮา จำ�กัด (มหาชน)
•  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ประสบการณ์  :
•  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
•  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
		

30
30

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�
บริษัท น�้ำำมัปีน2558
พืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

Name :
Miss Prinda Tangpiroonthum
Position :
Director   
Age :
47 Years
Share Holding (Including related person)  :0.47% of Voting Shares
Percent of Shareholding Change :     None
Date of Appointment
:     April 29, 2013
Position in Other Business
Other Listed Companies
:     1  
     Other Nom-Listed Companies   : 2
Education & 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)
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.
Experience  :
•  Vice Executive Chairman, Cheer (Thailand) Co., Ltd.
• Deputy Managing Director, Cheer (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ
:
นายวัชร วิทยฐานกรณ์
ต�ำแหน่ง :
กรรมการ
อายุ :
46 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ร้อยละ 1.03 ของหุ้นที่มีสิทธิ
                                         ออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา   :
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี          8,156,400   หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี      11,700,000   หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง          3,543,600   หุ้น
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
  :   29 เมษายน 2556   
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  :     1   แห่ง
     บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    : -   แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม  :
•  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์
   ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
•  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 174/2556,
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
•  หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)
   รุน่ ที่ 1/2556,
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
•  หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุน่ ที่ 28/2557,
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
•  หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุน่ ที่ 8/2557,
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
•  หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุน่ ที่ 13/2557,
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
•  หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
   รุน่ ที่ 5/2557,
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
•  กรรมการ บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  กรรมการ เลขานุการบริษทั และผูจ้ ดั การฝ่ายธุรการและคลังสินค้า
   บริษทั พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์ :
•   ผจู้ ดั การคลังสินค้า บริษทั ไชน่า-ไทย เวเจทเทเบิล้ ออยล์ (อูฮ่ น่ั )
   จำ�กัด
•  เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน

Name :
Mr.Vachara Vitayatanagorn
Position :
Director
Age :
46 Years
Share Holding (Including related person) : 1.03% of Voting Shares
Percent of Shareholding Change
:    
Share hold as of January 2015     :   8,156,400 shares
Share hold as of December 2015  :  11,700,000 shares
Change                            :   3,543,600 shares
Date of Appointment
   :   April 29, 2013
Position in Other Business
Other Listed Companies
1
     Other Nom-Listed Companies       -  
Education & 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)
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       :
นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
ต�ำแหน่ง :
กรรมการ
อายุ      :
32 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  0.31% ของหุ้นที่มีสิทธิออก
         
    เสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :   ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
  :   18 มีนาคม 2558
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  :     -   แห่ง
     บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    : -   แห่ง

Name :
Mr.Pachai Chanpitaksa
Position :
Director
          
Age :
32 Years
Share Holding (Including related person) :   0.31% of Voting Shares
Percent of Shareholding Change
:    None
Date of Appointment
   :  March 18, 2015
Position in Other Business
Other Listed Companies
   
-  
     Other Nom-Listed Companies       -  

Education & Certificate :
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม  :
• Master of Sciences in Technical Venture and foundation of
•  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical Venture and foundation
entrepreneurship, University College London & London
of entrepreneurship, University College London & London
School of Economics – London, United Kingdom
   School of Economics - London, United Kingdom
•  Bachelor of Engineering in Engineering with Business and
•  ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ สาขา Engineering with Business and
Finance, University College London & London School of
Finance, University College London & London School of
Economics – London, United Kingdom
Economics – London, United Kingdom
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP /2559)
Present Position :
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Director, Thai Vegetable Oil PCL.
•  หลักสูตร Executive Development Program,
• Supply and Trading Director, Thai Vegetable Oil PCL.
   สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
Experience :
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• Assistant Director of Research and Business Development,
•  กรรมการ บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
Thai Vegetale oil PCL.
•  ผูอ้ ำ�นวยการแผนก Supply and Trading
•  Raw material procurement and Trading,
   บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
Thai Vegetable Oil PCL.
•  Wealth management at Asiaplus Security PLC
ประสบการณ์ :
•   ผชู้ ว่ ยผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายงานวิจยั และพัฒนาธุรกิจ
   บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด
•   ผจู้ ดั การแผนก Raw material procurement and Trading
   บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด
•   พนักงานวางแผนจัดการสินทรัพย์ บริษทั เอเชียพลัส จำ�กัด
   (มหาชน)
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�
บริษัท น�้ำำมัปีน2558
พืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

ชื่อ
:
ต�ำแหน่ง :

นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
ธุรกิจน�้ำมันพืช
อายุ :
46 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ร้อยละ 0.73 ของหุ้นที่มี
   
   
   สิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี   
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
:    30 มกราคม 2558
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
:    -   แห่ง
     บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1   แห่ง

Name :
Mr.Chanvit Vitayatanagorn
Position :
Executive Director / Executive Vice President;
				
Oil Business Unit
Age :
46 Years
Share Holding (Including related person)  : 0.73% of Voting Shares
Percent of Shareholding Change :   None   
Date of Appointment
:   January 30, 2015
Position in Other Business
Other Listed Companies
:    -  
     Other Nom-Listed Companies : 1

Education & Certificate :
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม  :
•   Master of Business Administration - Marketing Concentration
• Master of Business Administration - Marketing Concentration
University of North Carolina, U.S.A.
University of North Carolina, U.S.A.
• Second Bachelor Degree in Business Administration
• Second Bachelor Degree in Business Administration
University of North Carolina, U.S.A.
University of North Carolina, U.S.A.
• Bachelor of Economics (Business Economics)
•  ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
Bangkok University, Thailand
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• Director Certification Program (DCP), Thai Institute of
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
Directors Association (IOD)
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
Directors Association (IOD)
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Financial Statements for Directors (FSD), Thai Institute of
•  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
Directors Association (IOD)
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  Executive Development Program (EDP), Thai Listed
•  หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
Companies Association (TLCA
   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Present Position :
ต�ำแหน่งปัจจุบัน  :
•  Executive Vice President, Oil Business Unit, Thai Vegetable Oil PCL.
•  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจน้ำ�มันพืช
•   Managing Director, New Wave Asia Company Limited                    
   บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวเวฟ เอเซีย จำ�กัด
Experience  :
• Deputy Managing Director, Thai Vegetable Oil PCL.
ประสบการณ์  :
• Sales & Marketing Director, Thai Vegetable Oil PCL.
•  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ
• Sales & Marketing Manager, Thai Vegetable Oil PCL.
   บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
   บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อ
:
นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
ต�ำแหน่ง :
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
  
สายงานธุรกิจต่างประเทศ
อายุ :
43 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ร้อยละ 1.35 ของหุ้นที่มีสิทธิ
                                         ออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :   ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
  :   30 มกราคม 2558  
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  :     -   แห่ง
     บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    : -   แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม  :
•  Master of International Business, Swinburne University,
Melbourne Australia
• Bachelors of Commerce, Deakin University, Melbourne
Australia
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
•  รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานธุรกิจต่างประเทศ
   บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์ :
•   ผอู้ ำ�นวยการ ฝ่ายการค้าต่างประเทศ
   บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  ผูจ้ ดั การ แผนกการค้าต่างประเทศ
   บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ แผนกการค้าต่างประเทศ
   บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�
บริษัท น�้ำำมัปีน2558
พืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

Name :
Position :

Mr.Supachai Vitayatanagorn
Executive Director / Executive Vice President,
International Business Unit
Age :
43 Years
Share Holding (Including related person) : 1.35% of Voting Shares
Percent of Shareholding Change
:    None
Date of Appointment
   :   January 30, 2015
Position in Other Business
Other Listed Companies
   
-  
     Other Nom-Listed Companies       -  
Education & 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)
Present Position :
•  Executive Vice President, International Business Unit,
Thai Vegetable Oil PCL.
Experience :
• Director of Foreign Trade, Thai Vegetable Oil PCL.
• Manager of Foreign Trade Department,
Thai Vegetable Oil PCL.
• Assistance Manager of Foreign Trade Department,
Thai Vegetable Oil PCL.

ชื่อ
:
นายวินัย ชัยบุรานนท์
ต�ำแหน่ง :
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการผลิต
อายุ :
45 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 น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์  :
•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการโรงงาน บริษัทโนเบลเอ็นซี จำ�กัด
•  ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท อดิตยาเบอร์ล่าเคมิคัลส์ (ประเทศไทย)
   จำ�กัด (อีพ็อคซี่ ดิวิชั่น)
•  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทมิตซุยสเปเชียลตี้เคมิคัลส์ จำ�กัด
•  วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
		

Name :
Mr. Winai Chaiburanont
Position :
Executive Director / Executive Vice President,
				
Production Division
Age :
45 Years
Share Holding (Including related person)  :  None
Percent of Shareholding Change
Date of Appointment
Position in Other Business
Other Listed Companies
     Other Nom-Listed Companies

:    None   
:    August 1, 2014
:  
:

-  
-  

Education & 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.
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ชื่อ
:
นายศิริชัย  ฉั่วเจริญศิริ
ต�ำแหน่ง :
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายส�ำนักพัฒนาธุรกิจ
อายุ :
58 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :   ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :   ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
:   4 สิงหาคม 2557
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  :     -   แห่ง
     บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    : -   แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม  :
•  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  พาณิชยศาสตร์บณั ฑิต (การเงินและการธนาคาร)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 128/2553
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 80/2552
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
•  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
   รุน่ ที่ 15/2557
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
•  รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายสำ�นักพัฒนาธุรกิจ
   บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์ :
•   ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน (CFO) กรรมการบริหาร
   บริษทั เพาเวอร์โซลูชน่ั เทคโนโลยี่ จำ�กัด (มหาชน)
•  ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน (CFO) กรรมการบริหาร กรรมการ
   และเลขานุการบริษทั
   บริษทั เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด (มหาชน)
•  กรรมการ กรรมการบริหารบริษทั ธนศิรกิ จิ (2003) จำ�กัด
•  กรรมการ กรรมการบริหารบริษทั ฐานภาคอมมิวนิเคชัน่ จำ�กัด
•  ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษทั
   บริษทั ยูไนเต็ดแสตนดาร์ตเทอร์มนิ อล จำ�กัด (มหาชน)
•  ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษทั มิตรผลคลังสินค้า จำ�กัด
•  กรรมการบริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำ�กัด
•  กรรมการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั รวมผลอุตสาหกรรม
   นครสวรรค์ จำ�กัด
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�
บริษัท น�้ำำมัปีน2558
พืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

Name :
Mr.Sirichai Chuacharoensiri
Position :
Executive Vice President,
				
Business Development Office
Age :
58 Years
Share Holding (Including related person)
:    None
Percent of Shareholding Change
:    None
Date of Appointment
:   August 4, 2014
Position in Other Business
Other Listed Companies
:  
-  
     Other Nom-Listed Companies   :
-  
Education & 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.
•  Finance Director, Mithphol Warehouse Company Limited
•  Director Ruampol Nakornsawan Company Limited
•  Director Assistant Managing Director Ruampol Nakornsawan
Company Limited

ชื่อ
:
นายก�ำธร  เอกเมธีพันธ์
ต�ำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
อายุ :
55 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี   
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
:    1 สิงหาคม 2557
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  :     -   แห่ง
     บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    : -   แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม  :
•   ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน  :
•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
   บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

Name :
Mr.Kamtorn  Ekmetipunt
Position :
Assistant Managing Director,
				
Production Division
Age :
55 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 Nom-Listed Companies   :
-  
Education & Certificate :
• B.Sc. (Chemical Technology), Chulalongkorn University
Present Position :
• Assistant Managing Director, Production Division,
Thai Vegetable Oil PCL.

ประสบการณ์  :
•  ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายผลิต 1-4 บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) Experience  :
•  ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
•  Production Director I-IV, Thai Vegetable Oil PCL.
   บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• Business Development Director, Thai Vegetable Oil PCL.
•  ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายผลิต 3, 4
• Production Director III, IV, Thai Vegetable Oil PCL.
   บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• Plant Director, Thai Vegetable Oil PCL. (Acting)
•  ผู้อำ�นวยการโรงงาน บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• Plant Manager, Thai Vegetable Oil PCL.
•  ผู้จัดการโรงงาน บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อ
:
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
ต�ำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ :
52 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ร้อยละ 0.08 ของหุ้นทีี่มี
    
   สิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :   ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
:   28 มกราคม 2558
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
:     -   แห่ง
     บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : -   แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม  :
•  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•   บญั ชีบณั ฑิต (เกียรตินยิ ม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
•  รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายสำ�นักพัฒนาธุรกิจ
   บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์ :
•   ผอู้ ำ�นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
   บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีและคอมพิวเตอร์  
   บริษทั น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  ผูจ้ ดั การบัญชีฝา่ ยบัญชี บริษทั แจ๊กเจีย-สมิธ แอนด์ เนฟฟิว จำ�กัด
•  หัวหน้าแผนกบัญชี บริษทั เฮงเคล ไทย จำ�กัด
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�
บริษัท น�้ำำมัปีน2558
พืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

Name :
Position :

Miss Sunanta Tritepapiruk
Assistant Managing Director,
Accounting & Finance
Age :
52 Years
Share Holding (Including related person) :    0.08% of Voting Share
Percent of Shareholding Change :    None
Date of Appointment
:   January 28, 2015
Position in Other Business
Other Listed Companies
:  
-  
     Other Nom-Listed Companies   :
-  
Education & Certificate :
• M.S., Thammasat University
•  B.A. Accounting (Second Class Honor), Thammasat University
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.

ชื่อ
:
นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์
ต�ำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการบริหาร
อายุ :
52 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
ตำ�แหน่งปัจจุบัน  :
•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการบริหาร
   บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท Teikoku Research จำ�กัด
•  กรรมการ บริษัท บีบีเคเค จำ�กัด
ประสบการณ์  :
•  ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจ 3 บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  รองผู้อำ�นวยการฝ่ายขายฝ่ายการตลาด
   บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายฝ่ายการตลาด
   บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•  ผู้จัดการภาคอีสาน บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กัด
•  ผู้จัดการภาคอีสานและกลางตะวันออก
   บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กัด
•  ผู้จัดการภาคใต้และกลางตะวันตก
   บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กัด
•  Key Account Manager บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กัด
•  Key Account Supervisor บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กัด
•  Senior Credit Sale บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กัด
•  Credit Sale บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กัด
•  Senior Van Sale บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กัด
•  Van Sale บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กัด
•  Credit Controller บริษัท บางกอกกลการ

Name :
Mr.Sakchai Padungkiattivong
Position :
Assistant Managing Director,
				
Administrative Division
Age :
52 Years
Share Holding (Including related person)   :  None
Percent of Shareholding Change 		
:  None   
Date of Appointment
:    December 1, 2013
Position in Other Business
Other Listed Companies
:  
-  
     Other Nom-Listed Companies   :
1
Education & Certificate :
• Bachelor Degree of Marketing, Sukhothai Thammathirat
University
• Mini Master of Management, Mahidol University
• Mini MBA, Thammasat University
• Micro MBA, Chulalongkorn University
• Leadership Development Program, National Institute of
Development
Administration (NIDA)
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), Unilever Thai Trading
Co., Ltd.
• Regional Sale Manager (North East and Central East),
Unilever Thai Trading Co., Ltd.
•  Regional Sale Manager (South and Central West),
Unilever Thai Trading Co., Ltd.
• Key Account Manager, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
• Key Account Supervisor, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
• Senior Credit Sale, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
• Credit Sale, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
• Senior Van Sale (North East and Central),
Unilever Thai Trading Co., Ltd.
• Van Sale (North East and Central),
Unilever Thai Trading Co., Ltd
• Credit Controller, Bangkokkolkarn Co., Ltd.
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โครงสร้างรายได้

Revenue Structure

									
ประเภทผลิตภัณฑ์
ดำ�เนินการโดย %การถือหุ้น
(Products)
(Operated by) (% shares)
รายได้จากการขายภายในประเทศ / Revenue from domestic sales
น้ำ�มันถั่วเหลือง Soybean Oil
TVO
100
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ Feed Meal
TVO
100
TVO
100
อื่นๆ Others
พรอดดิจิ
31.85**
บรรจุภัณฑ์ Packaging
รายได้จากการขายในต่างประเทศ / Revenue from international sales
TVO
100
น้ำ�มันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ Soybean Oil
อื่นๆ Others
รวมทั้งสิ้น Total

TVO

100

หน่วย : ล้านบาท Unit : Million Baht
2555
%
2012
%

2558
2015

%

2557
2014

%

2556
2013

6,703
16,879
1,495

25.48
64.17
5.68

6,882
16,999
673

26.81
66.23
2.62

6,874
15,926
673

26.68
61.82
2.61

7,122
16,525
918

26.04
60.42
3.36

376

1.43

419

1.63

473

1.84

569

2.08

683

2.60

473

1.84

351

1.36

349

1.28

166

0.63

221

0.86

1,465

5.69

1,866

6.82

26,302

100

25,667

100

25,762

100

27,349

100

    ** บริษัทถือหุ้นบริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน) ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 43% และในปี 2557 บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน) เพิ่มทุน ทำ�ให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเป็น
       31.85%
    ** In 2012 – 2013, the company invested in Prodigy PCL 43% and Prodigy PCL increased its capital in 2014, so that the company decreased the share held to    
      31.85%

40

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

The Nature of Business

ผลิตภัณฑ์

The Products

บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
Thai Vegetable Oil Public Co., Ltd., is an agricultural food
การเกษตร ผลิตและจ�ำหน่าย สินค้าสองประเภท คือ น�้ำมันบริโภค industry, manufactures and distributor of 11 products are as
และ วัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น  11 ชนิด ดังนี้ following:
1. น�้ำมันถั่วเหลืองตรา “องุ่น” เป็นน�้ำมันพืชที่ผลิตจากถั่วเหลือง
100% ใช้สำ� หรับปรุงอาหารในครัวเรือน  และยังเป็นวัตถุดบิ หลักทีส่ ำ� คัญ
ของอุตสาหกรรมผลิตอาหารส�ำเร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตปลา
กระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน�้ำพริกเผา และอื่นๆ เป็นน�้ำมันถั่วเหลืองที่
ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก
เนือ่ งจากคุณภาพที่ไม่เป็นไข และให้คณ
ุ ค่าทางโภชนาการทีด่ ตี อ่ สุขภาพ  
2. น�้ำมันข้าวโพด สกัดจากเมล็ดข้าวโพดคัด คุณภาพ 100%     
ไม่เป็นไข อุดมไปด้วย กรดไลโนแลอิค มีประโยชน์ชว่ ยให้รา่ งกายเผาผลาญ
ไขมันอิ่มตัวได้ดี ช่วยรักษาสมดุลของระบบการแข็งตัวของหลอดเลือด
3. น�้ำมันทานตะวัน ผลิตจากเมล็ดทานตะวัน 100% เป็นน�้ำมันที่
มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงและมีกรดไลโนเลอิคสูง ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ส่วนใหญ่
ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลส่งออก เช่น ทูน่าในน�้ำมันทานตะวัน
บรรจุกระป๋อง
4. น�้ำมันมะกอกธรรมชาติ (Extra Virgin Olive Oil) ตราโมนิมี่
(MONINI) เป็นน�้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ สกัดจากการคั้นผลมะกอก ที่มีกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวแบบโมเลกุลเดี่ยวสูง ซึ่ง ช่วยลดไขมันในเลือดชนิด LDL  
อุดมด้วยวิตามินอี สกัดจากผลมะกอกซึง่ รักษาสรรพคุณเพือ่ สุขภาพตาม
ธรรมชาติ
5. น�้ำมันมะกอก (Anfora Olive Oil) ตราโมนินี่ (MONINI) คือน�้ำ
มัันมะกอกที่มีความเป็นกรดสูง น�ำไปผสมกับน�้ำมันมะกอกธรรมชาติ
สามารถน�ำไปปรุงอาหารผัดและทอด ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจัด
จ�ำหน่ายในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียว และมีสัดส่วน ยอดขายอันดับที่ 1
ในประเทศอิตาลี่

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 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.
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6. กากถัว่ เหลือง เป็นวัตถุดบิ หลักทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผลิตอาหารสัตว์ กาก
ถั่วเหลืองของบริษัทจ�ำหน่ายภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ไฮโปรมีล” เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์
เนื่องจากมีคุณภาพสูง สม�่ำเสมอ และได้มาตรฐาน
7. ดีฮัล ซอยมีล ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ซอยมีล” เนื้อถั่วเหลือง
กะเทาะผิวออก ให้โปรตีนและคุณค่าอาหารอื่น ๆ สูงขึ้น เหมาะส�ำหรับ
สัตว์ที่ต้องการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุด
8. ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชอื่ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย” เป็นวัตถุดบิ ใช้ผสม
อาหารเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ ช่วยให้ย่อยง่าย ให้โปรตีนและพลังงาน
สูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ
โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก เสริมการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์
9. ดีฮัล ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย”
ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน�ำ
เมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงมาตรฐานอาหารคน มากะเทาะผิว
ออก แล้วน�ำไปผ่านกระบวนการผลิตทีม่ มี าตรฐานสูง (Extruded Thermal
Treatment) ท�ำให้ได้รับความร้อนในปริมาณที่สุกพอดี เพื่อก�ำจัดสาร
ขัดขวางโภชนะในเมล็ดถั่วเหลืองให้มากที่สุด เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์
วัยอ่อน เช่น ลูกสุกรระยะดูดนมและอนุบาล ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด
และสัตว์น�้ำ  เช่น กุ้ง ปลา เพราะท�ำให้สัตว์ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม
สุขภาพดี โตเร็ว ทั้งนี้ รวมถึงสัตว์ที่ต้องการพลังงานสูงมากๆ เช่น
แม่สกุ รระยะเลีย้ งลูก เป็นต้น “ทีวโี อ ดีฮลั ฟูลแฟตซอย” จึงเป็นผลิตภัณฑ์
ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ในปัจจุบันอย่าง
ตรงตามความต้องการของลูกค้า
10. เลซิติน เป็นสารสำ�คัญในอาหารกุ้ง ใช้เป็นส่วนผสมในการ
ผลิตอาหารกุง้ ไก่ หมู ช่วยเพิม่ ความสามารถในการดูดซึมไขมันในกุง้ ไก่
หมู ได้เร็วและดีขึ้น ช่วยในการดูดซึมคลอเรสเตอรอลในกุ้ง เพื่อนำ�ไปใช้
ในการสร้างเปลือก ในการลอกคราบแต่ละครัง้ ทำ�ให้เพิม่ อัตราการเจริญ
เติบโตและรอดชีวิต
11. ทีวีโอซอยฮัล เป็นผลิตภัณฑ์ท�ำจากผิวถั่วเหลืองร่อนออกจาก
เมล็ดถัว่ เหลือง ย่อยง่าย ช่วยในการเจริญเติบโตของสัตว์ยอ่ ยง่าย ช่วยใน
การเจริญเติบโตของสัตว์ ลดต้นทุนของผู้เลี้ยง
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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 livestock, 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. 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 Hulled is product that produced from soybean hull.
It’s high digestible which could be used in all animal diets and also
help reducing feed cost.

การตลาดและภาวะแข่งขัน

Marketing and Competition

นโยบายการตลาด

Marketing Policy

เพื่อการเป็นผู้น�ำด้านการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันถั่วเหลืองและกาก
ถั่วเหลืองในภูมิภาคอาเซียน บริษัทวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความได้
เปรียบในการแข่งขันโดยยึดนโยบายดังนี้
1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ให้ประโยชน์
สูงสุด วัตถุดิบอาหาร ทั้งนี้วัตถุดิบที่ใช้คือถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีคุณค่า
ทางอาหารสูงด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีกรดไลโนลิอิคสูงมี
คุณสมบัติในการลดคลอเลสเตอรอล และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ไม่อุด
ตันในเส้นเลือดส่งผลดีต่อร่างกายและหัวใจ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงแตก
ต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ด้วยคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
2. วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งใน
การน�ำเสนอสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างฐานตลาดใหม่
4. สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีต่อลูกค้า ด้วยนโยบาย รับผิดชอบ
ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด  ท�ำให้เกิดความไว้วางใจจากลูกค้า
5. บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ
ให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน  และรักษาอัตราการท�ำก�ำไรให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม
6. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยี ตามความต้องการของ
ตลาด เพือ่ ผลิตสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพตามความต้องการของตลาดโดยมีตน้ ทุน
ที่แข่งขันได้
7. สร้างตราสินค้าใหม่เพื่อขยายตลาด
8. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกด้าน
9. ส่งมอบสินค้ารวดเร็วและตรงต่อเวลา เพื่อให้สินค้ามีความใหม่
และสดอยู่เสมอ

As an Asian leader of Manufacturer and distributor of soybean
oil and soybean meal, we have strategic plan as follows:

ลูกค้าและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
กลุ่มลูกค้าและช่องทางจัดจ�ำหน่ายแบ่งได้ดังนี้
• กากถั่วเหลือง, กากดีฮัล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัลฟูลแฟตซอย,
เลซิตนิ และซอลฮัล ลูกค้าเป็นผูป้ ระกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์และ
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ จำ�หน่ายภายในประเทศทั้งจำ�นวน โดยขายตรงให้
ผู้ประกอบการและตัวแทนจำ�หน่าย
• น�้ำมันบริโภคตรา “องุ่น” และน�้ำมันมะกอก : เป็นน�้ำมันพืชที่
กลุ่มผู้บริโภคที่ ใส่ ใจในสุขภาพเลือกหา ซึ่งด�ำเนินการจัดจ�ำหน่ายโดย
บริษัท น�้ำมันพืชไทย (มหาชน) เอง การจัดจ�ำหน่ายผ่านช่องทาง
ร้านค้าส่ง ดิสเคาต์สโตร์ (Discount Store) ซุปเปอร์มาร์เก็ต(Supermarket),
ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)
และร้านค้าปลีกทั่วไปซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด  64% ของปริมาณการขาย
น�้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมด น�้ำมันมะกอก ทางบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นตัวแทนน�ำเข้าน�้ำมันมะกอก ตรา โมนินี่ (Monini Brand)
ซึ่งเป็นแบรนด์ยอดขายอันดับ 1 จากประเทศอิตาลี่ ทางบริษัทฯมีการ
วางแผนการตลาดและการกระจายสินค้าผ่านทุกช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ที่ตรงตามเป้าหมายของลูกค้ากลุ่มน�้ำมันประเภทนี้
     • น�ำ้ มันอุตสาหกรรม :    
มีลกู ค้าเป็นกลุม่ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยบริษัทจ�ำหน่ายโดยตรงให้กับ
ผู้ประกอบการ และตัวแทนจ�ำหน่าย มูลค่าการจ�ำหน่ายของบริษัท

     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.
     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 Distribution Channel
• Soybean meal, dehulled soymeal, full fat soy, dehulled full
fat soy, lecithin and sunflowers meal are directly sell to feed meal
manufacturer, livestock famer and their distributors.
• Cooking oil (Brand A-Ngoon) and Extra Virgin Olive
Oil (Brand Monini), the target is consumers who concern about
health. Cooking oil (Brand A-Ngoon) is sold through wholesalers,
discount stores, supermarkets, hypermarkets, convenience stores,
and retail shops with 64% of market share.
The company is the only distributor in Thailand importing Extra Virgin
Olive Oil (Brand Monini) which is the bestselling brand from Italy.
The company has a marketing plan and distribution plan through
all distribution channels for target group.
• Industrial oil, the target is canned food industry, painting
industry and others. It is sold directly both to clients and distributors.
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ส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 93% ของยอดการ
จำ�หน่ายทั้งหมดส่วนอีก 7% เป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย, เมียนมาร์,
กัมพูชา เวียดนาม และเกาหลี โดยบริษัทเป็นผู้จำ�หน่ายโดยขายตรง
สำ�หรับการส่งออกทั้งหมด

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.

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
Products Supply
บริษัท  น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีก�ำลังการผลิตรวม6,000
The capacity is 6000 Ton/day as following details;
ตัน/วัน มีรายละเอียดดังนี้
Head office   149 Ratchadapisek Road, (Thapra-Taksin)
ส�ำนักงานใหญ่  เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
Bukkalo Thonburi Bangkok 10600
                แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Factory I      101/2 Tambon Khunkaew, Nakorn Chaisri
โรงงานที่ 1 เลขที่ 101/2 ต�ำบลขุนแก้ว อ�ำเภอนครชัยศรี
District, Nakorn Pathom Province 73120
               จังหวัดนครปฐม 73120
Factory II 36 Moo 3, Nakorn Chaisri District, Nakorn
      โรงงานที่ 2   เลขที่ 36 หมู่ 3 ต�ำบลนครชัยศรี อ�ำเภอนครชัยศรี
Pathom Province 73120
                     จังหวัดนครปฐม 73120
Factory III 81/7 Moo1, the road number 8, Tambon
      โรงงานที่ 3 เลขที่ 81/7 หมู่ 1 ต�ำบลไทยาวาส
                   Thaiyawas, Nakorn Chaisri District,
                     อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
		
Nakorn Pathom Province 73120
      โรงงานที่ 4   เลขที่ 82,89 หมู่ 1 ต�ำบลไทยาวาส
Factory IV    82,89 Moo 1 Tambon Thaiyawas ,Nakorn
                     อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Chaisri District, Nakorn Pathom Province.
การจัดหาวัตถุดิบ

Raw Material Supply

      บริษัทใช้เมล็ดถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท ซึ่งในปัจจุบัน
การผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ  บริษัท
จึงต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณวัตถุดบิ รวม
ได้แก่   บราซิลและสหรัฐอเมริกา โดยราคาจะอิงกับราคาตลาดโลกและ
ไม่มีภาษีนำ�เข้า ส่วนที่เหลือบริษัทได้ซื้อจากเกษตรกร/พ่อค้าคนกลาง
ภายในประเทศ ซึ่งแหล่งเพาะปลูกที่สำ�คัญของประเทศอยู่ที่จังหวัด
สุโขทัย กำ�แพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และขอนแก่น เป็นต้น
นอกจากนี้รัฐบาลได้มีการกำ�หนดเงื่อนไขให้ผู้นำ�เข้าต้องรับซื้อเมล็ดถั่ว
เหลืองในประเทศทั้งหมด ในราคาและเงื่อนไขที่กำ�หนดในสัญญา ใน
สัดส่วนตามปริมาณนำ�เข้าระหว่างผู้นำ�เข้าทั้งหมด ซึ่งราคาและเงื่อนไข
ทีก่ ำ�หนดในสัญญาจะถูกกำ�หนดโดยคณะกรรมการพืชน้ำ�มันและน้ำ�มันพืช
     การผลิตถั่วเหลืองของโลกในแต่ละปีจะผลิตได้มากกว่าความ
ต้องการ และปริมาณการผลิตของโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นทุกปี
ในอัตราส่วนใกล้เคียงกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น  ถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่
มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางในตลาดโลก สามารถจัดซื้อมาใช้เป็น
วัตถุดบิ ได้อย่างสะดวกยังไม่เคยปรากฏมีปญั หาขาดแคลนจนหาซือ้ ไม่ได้
แต่อาจจะมีบ้างบางปีที่ราคาถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตาม
ภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลกในขณะนั้นๆ บริษัทจะสั่งซื้อ
วัตถุดิบล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3-4 เดือน โดยที่บริษัทจะจัดซื้อเมล็ด
ถัว่ เหลืองตามแผนการจัดซือ้ ล่วงหน้า และทำ�สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจาก
ผู้ซื้อหลายแหล่ง และจะจัดซื้อจากผู้ที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการ
กระจายความเสี่ยงด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ และในปี 2558 บริษัทไม่ได้
มีภาระผูกพันหรือมีนโยบายที่จะต้องซื้อจากผู้จำ�หน่ายรายใดรายหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ แต่เนื่องจากราคาวัตถุดิบอยู่ในรูปของเงินดอลล่าร์สหรัฐ
ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจึงใช้นโยบายซื้อ
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) ควบคูด่ ว้ ย

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 Kbonkaen, 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 2015, the company was not engaged by individual
supplier. In addition, the company usually buy forward contract to
avoid risk from exchange rate.
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Environment Impact

บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม และเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ภาพ   ปัจจุบนั
กระบวนการผลิตของบริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ใช้ระบบการ
ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่มีของเสียเกิดขึ้นระหว่างการผลิตน้อยที่สุด และได้
จัดระบบบ�ำบัดของเสียเป็นแบบระบบปิด Close System คือ จะไม่มีของ
เสียออกนอกระบบการท�ำงานไปสูท่ สี่ าธารณะ ระบบการผลิตของบริษทั นี้
จะมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐบาลทีม่ หี น้าทีค่ วบคุมดูแลสิง่ แวดล้อม
เป็นประจ�ำทุกปี

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,
Environment report was disclosed in 2015 Sustainable report.

บริษทั มีนโยบายเรือ่ งสิง่ แวดล้อมเป็นรูปธรรมและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี
ตลอดไป รายงานเกีย่ วกับกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมได้เปิดเผยไว้ในรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท  
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%
The Investment of The Company
บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด
สำ�นักงานใหญ่
     เลขที่ 3366 /6-8 ซอยมโนรมย์ ถนนพระราม 4 คลองตัน
     คลองเตย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ (02) 249-9351-2
โทรสาร  (02) 249-4914
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�มันพืช

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

จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่ออกจำ�หน่าย
หุ้นสามัญจำ�นวน 13,980,000 หุ้น

No. Of Shares
Common Shares 13,980,000 Unit

จำ�นวนหุ้นที่บริษัทถือ
2,000,000 หุ้น

No. Of Shares Held
2,000,000 Unit

สัดส่วนการถือหุ้น
14 %

Ratio Shareholding
14%

บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 7/3 ซอยสุขาภิบาล ตำ�บลบางกระเบา
อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ (034) 332-611-2
โทรสาร (034)  332-613
ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิต

Prodigy Public Company Limited
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

จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่ออกจำ�หน่าย
หุ้นสามัญจำ�นวน 270,000,000 หุ้น

No. Of Shares
Common Shares 270,000,000 Unit

จำ�นวนหุ้นที่บริษัทถือ
86,000,000 หุ้น

No. Of Shares Held
86,000,000 Unit

สัดส่วนการถือหุ้น
      31.85%

Ratio Shareholding
        31.85%
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

Shareholding and Management Structure
(1) หลักทรัพย์ของบริษัท
(1) The Securities
บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น 808,610,985 บาท เรี ย กช� ำ ระแล้ ว
The company registered capital is 808,610,985 baht with paid
808,610,985 บาท   แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้นมูลค่าหุ้นละ up capital 808,610,985 shares, with per value Baht 1 per share
1 บาท
(2) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุด ณ วันที่ 27 (2) Top ten shareholders (as of last closing date of registration
สิงหาคม 2558)
book on August 27, 2015)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
Name of Shareholders
1. นางสาวสุดารัตน์
Miss Sudarath
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
Thai NVDR Co., Ltd.
3. นายวิชัย
Mr. Vichai
4. นางรัตนา
Mrs.Ratana
5. นายไพวรรณ
Mr.Paiwan
6. นายชัยยงค์
Mr.Chaiyong
7. นายวิสุทธิ
Mr.Visuth
8. บริษัท โรงกลั่นน�้ำมัน นครไชยศรี จ�ำกัด
Nakornchaisri Oil Industrail Co.,Ltd.
9. นางสาวอรัญญา
Miss Aranya
10. บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
Cheer (Thailand) Co.,Ltd
(3) นโยบายปันผล

วิทยฐานกรณ์
Vitayatanagorn
วิทยฐานกรณ์
Vitayathanagorn
จันทร์พิทักษ์
Chanpitaksa
ชาติพิทักษ์
Chartpitak
วิทยฐานกรณ์
Vitayatanagorn
วิทยฐานกรณ์
Vitayathanagorn
วิทยฐานกรณ์
Vitayatanagorn

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
Number of Shares
61,787,400

เปอร์เซ็นต์
%
7.61

59,127,113

7.31

58,767,228

7.27

45,000,000

5.57

23,680,000

2.93

22,125,000

2.74

20,025,688

2.48

19,774,740

2.45

18,384,869

2.27

18,014,293

2.23

(3) Dividend Policy

บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิ
The dividend policy is not less that 60% of net profit after tax
หลั ง หั ก ภาษี เ งิ น ได้ ซึ่ ง บริ ษั ท จะน� ำ เข้ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น deduction, it would be approved by shareholders meeting.
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
The subsidiaries have its policy to pay dividend to theirs
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทแม่ทุกปี shareholders and the company every year, and it depends on their
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานโดยไม่ได้ระบุสัดส่วนหรือตัวเงิน
operational performance. It does not fix neither ratio nor number.
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คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

คณะกรรมการบริษทั มีทงั้ หมด 13 คน ณ ปัจจุบนั มีกรรมการทัง้ หมด
Boards of Directors member consist of 13 persons due to the
12 คนเนื่องจากในปี 2558 มีกรรมการลาออก 1 คน และยังไม่ได้แต่งตั้ง resignation of one director during 2015, there are 12 persons,
กรรมการใหม่เข้ามา ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน กรรมการที่เป็น which are 5 independent directors, 5 executive directors and 2 non
ผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม executive directors (as of March 31, 2016) as following:
2559) มีรายละเอียดดังนี้
1.

นายสมพล
Mr.Sompol
2. ดร.ศิริ
Dr.Siri
3. นายวิสุทธิ
Mr.Visuth
4. ดร.ชัยพัฒน์
Dr.Chaipat
5. รศ.น.สพ.กิจจา
Asso. Prof. Dr.Kitcha
6. นายปรีชา
Mr.Pricha
7. นายวิชิต
Mr.Vichit
8. นางสาวอรัญญา
Miss Aranya
9. ดร.วิทูร
Dr.Witoon
10. นางสาวปรินดา
Miss Prinda
11. นายวัชร
Mr.Vachara
12. นายพาชัย
Mr.Pachai
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

เกียรติไพบูลย์
Kiatphaiboon
การเจริญดี
Ganjarerndee
วิทยฐานกรณ์
Vitayathanagorn
สหัสกุล
Sahasakul
อุไรรงค์
Urairong
ส่งวัฒนา
Songwatana
วิทยฐานกรณ์
Vitayatanagorn
วิทยฐานกรณ์
Vitayatanagorn
ซื่อวัฒนากุล
Suewatanakul
ตั้งพิรุฬห์ธรรม
Tangpiroonthum
วิทยฐานกรณ์
Vitayatanagorn
จันทร์พิทักษ์
Chanpitaksa

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

การเข้าประชุมของคณะกรรมการ / Attendance Report

ล�ำดับ
No.

รายชื่อ
Name

ต�ำแหน่ง
Position

ประชุม
คณะ
กรรมการ
บริษัท
Board of
Director
Meeting

ประชุม
คณะ
กรรมการ
บริษัท
The
Executive
Board
Meeting

ประชุม
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
Audit
Committee
Meeting

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
Risk
Management
Committee Meeting

ประชุมคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
Corporate Governance
Nomination &
Remuneration
Committee Meeting

ประชุมกรรมการ
ที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร
NonExecutive Directors
Meeting

1.

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
Mr.Sompol Kiatphaiboon

ประธานกรรมการ (อิสระ)
Chairman (Independent Diredtor)

6/6

4/4

3/3

1/1

2.

ดร.ศิริ การเจริญดี
Dr.Siri Ganjarerndee

รองประธานกรรมการ (อิสระ)
Vice Chairman (Independent Director)

6/6

4/4

3/3

1/1

3.

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ *
Dr.Suvit Maesincee*

กรรมการ (อิสระ)
Director (Independent Director)

4/4

3/3

2/2

1/1

4.

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
Dr.Chaipat Sahasakul

กรรมการ (อิสระ)
Director (Independent Director)

6/6

4/4

5.

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
Asso. Prof. Dr.Kitcha Urairong

กรรมการ (อิสระ)
Director (Independent Director)

5/6

1/1

6.

นายปรีชา ส่งวัฒนา
Mr.Pricha  Songwatana

กรรมการ (อิสระ)
Director (Independent Director)

6/6

1/1

7.

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
Mr.Visuth Vitayathanagorn

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
Director and Chairman of
the Executive Board

6/6

12/12

8.

นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ **
Mr.Vichit Vitayatanagorn**

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
Director and Chairman of
the Executive Board

6/6

11/12

1/1

9.

นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
Miss Aranya Vitayatanagorn

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
Director and Chairman of
the Executive Board

6/6

12/12

4/4

10.

ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
Dr.Witoon  Suewatanakul

กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
Director and Executive Director

6/6

12/12

4/4

11.

นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ ***
Mr.Vichai Vitayatanagorn***

กรรมการ
Director

1/2

12.

นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
Miss Prinda Tangpiroonthum

กรรมการ
Director

6/6

1/1

13.

นายวัชร วิทยฐานกรณ์
Mr.Vachara Vitayatanagorn

กรรมการ
Director

6/6

1/1

14.

นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ****
Mr.Pachai Chanpitaksa ****

กรรมการ
Director

4/4

15.

นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์ *****
Mr.Chanvit Vitayatanagorn *****

รองกรรมการผู้จัดการ
Executive Vice President

7/8

3/3

16.

นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์ *****
Mr.Supachai Vitayatanagorn *****

รองกรรมการผู้จัดการ
Executive Vice President

8/8

3/3

17.

นายวินัย ชัยบุรานนท์ *****
Mr.Winai Chaiburanont *****

รองกรรมการผู้จัดการ
Executive Vice President

8/8

4/4

1/1

หมายเหตุ  * ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
Remark * Resigned from Board of Director (Independent), Audit Committee,
              กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2558
Corporate Governance Nomination & Remuneration Committee since
     ** ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
August 18, 2015
*** ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม  2558
		 ** Resigned from Risk Management Committee since May 28, 2015
    **** เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
		 *** Resigned from Board of Director since March 17, 2015
   ***** เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
**** Appointed to be a Director since March 18, 2015
   ***** Appointed to be an Executive Director since February 17, 2015
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2015

49

เลขานุการบริษัท

Corporate Secretary

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2554 เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2554
The Board of Directors Meeting No. 1/2011 held on March 1, 2011
ได้มมี ติแต่งตัง้ นางสาวพรรณวดี ระติสนุ ทร เป็นเลขานุการบริษทั ท�ำหน้าที่ has appointed Miss Punwadee Ratisoontorn is a Corporate Secretary
ที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
with following role and responsibility:
1. ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่ กรรมการพึงปฏิบัติ
2. ด�ำเนินการจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสาร และแนะน�ำข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
เกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมการใหม่
3. รับผิดชอบในการจัดการประชุมกรรมการ
4. รับผิดชอบในการด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. ติดตามให้มกี ารปฏิบตั แิ ละด�ำเนินการตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. เก็บรักษาข้อมูล และเอกสารส�ำคัญของบริษัท เช่น ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
และประชุมอื่นๆของบริษัท รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

1. Giving advice directors 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
Education and admission:
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยลอนดอน (Queen Mary,
• Queen Mary, university of London (LLM, 2006)
University of  London) ประเทศอังกฤษ (พ.ศ.2549)
• Chulalongkong University (LLB, honors, 2001)
• นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Working Experience:
(พ.ศ. 2544)
• Baker & McKenzie Ltd.
• Judical Council, Office of the Prime Minister.
ประสบการณ์ท�ำงาน
• บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
Director Remuneration
• ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
(A) Cash remuneration
		
(1) For 17 members of the Board equivalent to 17
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
million baht in meeting allowances, cash remuneration, remuneration
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 17 ราย เท่ากับ 17 ล้านบาท โดย for members of Audit Committee and remuneration for members of
เป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ Corporate Governance Nomination and Remuneration.
  The following are detail of meeting allowance 400,000 baht,
ตรวจสอบ และค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนด
ค่าตอบแทน รายละเอียดเบี้ยประชุมจ�ำนวน 400,000 บาท เงินรางวัล director remuneration 15,200,000 baht, Audit Committee
กรรมการจ�ำนวน 15,200,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ remuneration 1,250,000 baht and Corporate Governance
จ�ำนวน 1,250,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา Nomination and Remuneration Committee remuneration 150,000 baht
และก�ำหนดค่าตอบแทนจ�ำนวน 150,000 บาท ประจ�ำปี 2558 มีดังนี้ respectively.
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เบี้ยประชุม
1. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์
Mr.Sompol Kiatphaiboon
2. ดร.ศิริ  การเจริญดี
Dr.Siri Ganjarerndee
3. ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์*
Dr.Suvit Maesincee*
4. ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล
Dr.Chaipat Sahasakul
5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
Asso. Prof. Dr.Kitcha Urairong
6. นายปรีชา ส่งวัฒนา
Mr.Pricha  Songwatana
7. นายวิสุทธิ  วิทยฐานกรณ์
Mr.Visuth Vitayathanagorn
8. นายวิชิต  วิทยฐานกรณ์ **
Mr.Vichit Vitayatanagorn
9. นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์
Miss Aranya Vitayatanagorn
10. ดร.วิทูร  ซื่อวัฒนากุล
Dr.Witoon  Suewatanakul
11. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ ***
Mr.Vichai Vitayatanagorn
12. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
Miss Prinda Tangpiroonthum
13. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
Mr.Vachara Vitayatanagorn
14. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ****
Mr.Pachai Chanpitaksa ****
15. นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์****
Mr.Chanvit Vitayatanagorn ****
16. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์ ****
Mr.Supachai Vitayatanagorn ****
17. นายวินัย ชัยบุรานนท์****
Mr.Winai Chaiburanont ****
รวม

เงินรางวัล

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ
บรรษัทภิบาลสรรหา
ตรวจสอบ และก�ำหนดค่าตอบแทน
300,000
50,000

รวมเงินรับ

50,000

1,406,343

50,000

1,206,346

350,000

50,000

1,656,346

31,370

756,858

188,220

31,370

1,007,818

50,000

1,206,346

300,000

50,000

1,206,346

1,256,346

50,000

1,206,346

1,256,346

1,206,346

1,206,346

1,206,346

1,206,346

1,206,346

1,206,346

1,206,346

1,206,346

10,410

125,592

136,002

50,000

603,173

653,173

50,000

603,173

653,173

477,581

477,581

525,504

525,504

525,504

525,504

525,504

525,504

391,780

15,200,000

1,138,220

1,806,343

1,556,346

131,370

16,861,370

หมายเหตุ  * ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
Remark * Resigned from Board of Director (Independent), Audit Committee,
              กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2558
Corporate Governance Nomination & Remuneration Committee since
     ** ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
August 18, 2015
*** ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558
		 ** Resigned from Risk Management Committee since May 28, 2015
    **** เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
		 *** Resigned from Board of Director since March 17, 2015
   ***** เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
**** Appointed to be a director since March 18, 2015
   ***** Appointed to be a Executive director since February 17, 2015
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(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารรวม 16 ราย เท่ากับ    (2)  For 16 member of Executive Board and Executives
93.8 ล้านบาท ในปี 2558 ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน Management equivalent to 93.8 million baht in 2015 consists of
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส
director’s remuneration, salary, provident fund and bonus.
บุคลากร

Human Resource

    บริษัทน�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด(มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 1,098 คน
แบ่งเป็นพนักงานประจ�ำส�ำนักงานใหญ่ 168 คน และพนักงานฝ่ายผลิต
930 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงิน
สมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงาน รวม
456 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�ำคัญของการพัฒนาพนักงาน
โดยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อการ
ก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 หน้า 67)

     There are 1,098 employees working with us, 168 are working
at Head office while 930 are at the factories.  The employee
wages comprise of salary, bonus, provident fund and others total
456 million baht.
The company had policy to develop human resource and
disclosed in Corporate Governance report.
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โครงสร้างองค์กร

Organization Chart

54

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2015

55

การควบคุมภายใน
Internal Control
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(Accountability) โดยตรงต่อการประเมิน จัดท�ำ ติดตาม และรักษาไว้ซึ่ง
ระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการด�ำเนินงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจ มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และออกแบบการท�ำงาน
เพือ่ ลดข้อผิดพลาดและป้องกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ มีการจัดท�ำ
รายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้อง มีการบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั จะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญและมอบหมาย ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ให้มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความ
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีม่ คี วามเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยน�ำกรอบแนวทางระบบ
การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคูก่ บั กรอบแนวการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
(Enterprise Risk Management: ERM) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM
Framework มาใช้ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

   บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่มี
ความเหมาะสมมีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบตั งิ านครอบคลุมการ
ด�ำเนินงานด้านการจัดซื้อ การผลิต การขาย บัญชี การเงิน และการ
บริหารทั่วไปอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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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 Board of the Directors assigned The Audit Committee to
govern the adequacy and suitability of internal audit control system,
risk management system, including the independency and efficiency
of Internal Audit system under  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:
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

ขึน้ เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านและท�ำหน้าทีด่ ว้ ยความถูกต้อง โปร่งใส มีคณุ ธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ
และได้ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. การก�ำหนดวัตถุประสงค์

    บริษัทได้จัดท�ำแผนและก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจที่
ชัดเจน และวัดผลได้ รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์ และวางแผนงบประมาณ
รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลประกอบการที่คาดหมายของบริษัทเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละหน่วยงานทราบ และน�ำ
ไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ในระหว่าง
การปฏิบัติงานตามแผนนั้น บริษัทจะมีการประเมิน และติดตามความคืบ
หน้าและทบทวนแผน พร้อมทัง้ แก้ไขและป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคทีพ่ บ
หรืออาจพบในการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยพิจารณาจากสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจ ความเป็นธรรมต่อคูค่ า้ และผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการก�ำหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้งกระบวนการควบคุม
การด�ำเนินงานต่างๆ เพือ่ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท�ำให้บริษัทเกิดความ
เสียหาย มีแผนงานในการควบคุมโดยให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของ
ความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ โดยค�ำนึง
ถึงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทงั้ ในระดับองค์กรและระดับหน่วย
งานตามแผนยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญ และมีการก�ำหนดโครงสร้างการบริหาร
ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ผูบ้ ริหารระดับสูง
ผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานและพนักงาน และก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบ
ความเสีย่ งในหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการวางแผนและก�ำหนดมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
3. การระบุเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง

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 standard.  
2. The Objective Setting

    The company has a business plan with clear and measurable
target, it includes a strategic plan, revenue budgeting plan, cost,
expenses and expected profits so that the executives and employees
can adopt and operate plans to achieve the Company’s goal. During
the plan execution, the Company will assess and monitor on the
progress as well as revise the plans to solve and prevent problems
or obstacles that may occur. The assessment will take into
consideration the business environment and fairness towards
partners and shareholder for the highest benefits of the Company.
In addition, the management of company has set the organizational
risk management policy throughout organization, and the
operational control to reduce the cause, probability of the damage.
Plan and measures to control the risk level and magnitude of
damage that may occur in the future is in the acceptable level
correspond to achieve corporate and departmental goal and
objective in accordant with strategic plan. The structure of risk
management is clear and consists of the Board of Directors, Audit
Committee, Risk Management Committee, senior management,
internal auditors, supervisors and operators. The responsible persons
are determined with planning and risk management measurement
system.

      บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. Event Identification
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผล
The company set regular of risk management committee
กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายใน meeting to analyze and identify risk factors that may affect or
และปัจจัยภายนอก โดยให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่มีสัญญาณบอกเหตุว่า damage to the business by considering, monitoring and managing
มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นปัญหา โดยมีการติดตามและบริหารจัดการอย่างต่อเนือ่ ง the internal and external factors to cover the potential risks that tend
to be occurred.
4. การประเมินความเสี่ยง

บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ดูแล และมอบ
หมายนโยบายให้ฝา่ ยบริหารของบริษทั ประเมินความเสีย่ งโดยการจ�ำแนก
และพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสีย่ งทีม่ อี ยู่ ด้วยการประเมิน
จากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและ
ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร โดยพิจารณาแยกหมวดความเสี่ยงตาม
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบตั งิ าน ด้าน
การเงิน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ และด้านเหตุการณ์ตา่ งๆ รวม
ทัง้ ได้พจิ ารณาการบริหารจัดการความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ เพือ่ รักษาความ
สามารถของบริษทั ไว้ได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลและไม่ทำ� ให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ ทั้งนี้
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส นอกจากนัน้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะน�ำความเสีย่ งของ
บริษทั มาพิจารณาจัดท�ำแผนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ลำ� ดับความ
ส�ำคัญของความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสของการเกิดความเสีย่ ง
ต่าง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินงานของบริษทั

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.
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5. การจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

บริษทั มีกระบวนการเพือ่ จัดการและตอบสนองความเสีย่ งทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ ตามผลการประเมินความเสีย่ งในแต่ละเรือ่ ง โดยได้รว่ มกันก�ำหนดกลยุทธ์
และมาตรการจัดการต่าง ๆ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง เพือ่ ลดความสูญเสียหรือโอกาส
ทีจ่ ะเกิดผลกระทบให้อยูใ่ นระดับที่บริษัทยอมรับได้ และมีการติดตามผล
การตอบสนองความเสีย่ งของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างสม�ำ่ เสมอ
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทมีการก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิด
ชอบของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละระดับรวมถึงตารางอ�ำนาจอนุมตั ิ
ของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยมีมาตรการที่
จะควบคุมติดตามให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยจาก
การที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ และ
กรณีที่บริษัทมีการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ายบริหารโดยฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติ
งานและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มีหน้าทีต่ ดิ ตามการท�ำธุรกรรมและ
ดูแลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนการอนุมัติที่ก�ำหนด ซึ่งเป็น
ไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่ร่วม
อนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งมีการรายงานสรุปรายการระหว่างบริษัทหรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล (Information and
Communication)

บริษัทได้น�ำระบบงานสารสนเทศภายใต้ชื่อโครงการระบบ ERP
(Enterprise Resources Planning) โดยน�ำโปรแกรม SAP (Systems,
Applications, and Products in Data Processing) มาใช้ในการบริหาร
จัดการทัง้ กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของบริษทั ได้แก่ กระบวนการ
ด้านการจัดซื้อ การผลิต การขาย การบัญชี การเงิน ระบบสินค้าคงคลัง
และระบบสินทรัพย์ถาวร ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และ
รองรับความต้องการด้านข้อมูลเพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ
ฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้สร้าง
ศูนย์คอมพิวเตอร์สำ� รอง (DR Site; Disaster Recovery Site) เพือ่ ให้การ
ท�ำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในภาวะฉุกเฉิน
8. ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษทั มีการประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ประเมินผลการด�ำเนินงาน
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดหรือไม่ กรณีพบว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
ไว้คลาดเคลือ่ น หรือผลการด�ำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายจะมีมติให้ฝา่ ย
จัดการรับไปด�ำเนินการแก้ไขได้อย่างทันเวลา
บริษัทก�ำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานติดตามการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายในที่ก�ำหนดไว้อย่างสม�่ำเสมอ และให้
แผนกตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบและคณะกรรมการบริษทั โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็น
สาระส�ำคัญ จะต้องรายงานในระยะเวลาอันควร รวมถึงรายงานความคืบ
หน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าระบบ
การควบคุมภายในยังด�ำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไข
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
58 บริรายงานประจ�
ำปี 2558

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
ris k and loss or any impact to a certain acceptable. The monitoring
process for risk response within department is preceded regularly
in organization.
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 sufficient
human resources had been provided to work efficiently. The controlling
and monitoring system was set up to assure that the asset of the
company and its subsidiary is prevented from unauthorized exploitation
of Director or Management. 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 wil 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 system more efficient and
suitable for the business demands and the management’s use of
information for effective, accurate and timely decision making. In
2015, the company had set up Disaster Recovery Site, to make sure
that all work tasks would not be stopped from any emergency cases.  
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.

บริษัทจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน โดยมี นายสมชาย สายแสง
เป็นผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน เข้ารับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 1 กันยายน
2558 ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยง จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมทั้งพิจารณาประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน จะต้องผ่านความ
เห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในมีดังนี้
ประวัติการศึกษา

The internal audit department headed by Mr. Somchai Saisang,
manager of Audit department who was appointed by Audit
Committee tn September 1st, 2015 his qualification and internal
audit and risk management experience assume the position to
perform his work effectively.
Education Background    : Bachelor of Business
			 Administration (Accounting),
		
Ramkhamhaeng University
                            :  Graduate Diploma in Auditing,
Thamasat University
Professional Certificate :   CPA : Certified Public Accountant
Training
: Director Accreditation Program
			 DAP 58/2006
			 Audit Committee Program
			 ACP 15/2006

: บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี),
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางการสอบบัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรวิชาชีพ
: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified
				 Public Accountant)
ประวัติการฝึกอบรม : หลั ก สู ต ร Director Accreditation
In addition, the Company provides for regulatory compliance
Program (DAP) รุ่น 58/2549
and promotes sustainable development to govern and monitor the
และ Audit Committee Program (ACP) operations within the Company. Mrs. Monthip Suewattanakul
Is the director of regulatory compliance & sustainability
รุ่น 15/2549
development division who responsible for ensuring the company’s
นอกจากนั้น บริษัทจัดให้มีฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการ compliance to laws, rules, regulations, policies and notifications of
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ the Stock Exchange of Thailand, the Office of the Securities and
หน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลบริษทั โดยมอบหมายให้ นางมนทิพย์ ซือ่ วัฒนากุล Exchange Commission and the public laws.
เป็นผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
Education Background : Bachelor of Arts,
ยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
			 Chulalongkorn University
กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
Training
: Company Secretary Program by
ประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
the Stock Exchange of Thailand
แห่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน
ประวัติการศึกษา
: อักษรศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตรเลขานุการบริษทั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2015

59

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sustainable Development Policy
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด(มหาชน)  มีปรัชญาในการท�ำธุรกิจที่
จะเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ และยัง่ ยืน ผลิตสินค้าคุณภาพเพือ่ คุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่ง
แวดล้อม   บริษัทจึงมีเป้าหมายระยะยาวที่จะร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย ผ่านนโยบายส่งเสริมความยั่งยืนด้วยกิจกรรมการ
ด�ำเนินงานทั้งหมดของบริษัท  ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายดัง
กล่าว บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ควบคุมดูแลการ
ด�ำเนินกิจกรรมของบริษัทอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ส่งมอบคุณภาพชีวติ ทีด่ ีให้กบั ผูบ้ ริโภค และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกฝ่ายผ่านกิจกรรมต่างๆขององค์กร
ในปี 2558 บริษัทได้วิเคราะห์ว่า ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชนที่บริษัท
ตัง้ อยู่ และสิง่ แวดล้อม เป็นประเด็นส�ำคัญตามล�ำดับทีส่ ง่ ผลต่อความยัง่ ยืน
ของบริษทั จึงได้กำ� หนดเป้าหมายในการสร้างความยัง่ ยืนให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและแผนธุรกิจของบริษัท  โดยการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สร้างการมีส่วนร่วมและแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคอย่างไม่หยุดนิง่   รวมทัง้ การป้องกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดกับชุมชน
และสิง่ แวดล้อมอันเกิดจากการด�ำเนินงานของบริษทั    ทัง้ นีเ้ พือ่ เป้าหมาย
ที่จะน�ำไปสู่องค์กรให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน

Thai Vegetable Oil Public Company Limited adheres to its
business ethos in growing with quality and sustainability, producing
high quality products for better quality of life, creating values of
shareholders, and caring society and environment. So the Company
has a long term goal to create sustainability through all its corporate
operations and activities. In the drive towards this organizational
mission, the Company has focused in developing human resources,
closely monitoring its operations to minimize its impacts to
communities, and the environment, in order to promote the better
quality of life for consumers through its various activities.ange of
Thailand

The resolution of sustainable development promotion committee
in 2015 showed that consumers, staff, and surrounding communities
of the Company, have impacts on corporate sustainability
respectively in such order. So, the Company sets the target to
initiate the lasting sustainability to correspond with its operation and
plan to be a learning organization, to encourage participation and
exchange knowledge each other leading to constant the
self-development, to develop the range of quality products to
satisfy the ever changing consumers’ needs, and to prevent the
potential impacts on communities and the environments from its
บริษทั มีพนั ธะกิจส่งมอบคุณภาพชีวติ ทีด่ ีให้ผบู้ ริโภค พนักงาน ชุมชน operations. This will ultimately lead to be a strong and sustainable
และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการด�ำเนินงาน ตั้งแต่ organization
กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งสินค้าถึงมือ
The company has a mission to deliver a good quality of life to
ผู้บริโภค เพื่อน�ำความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะน�ำไปสู่ความยั่งยืน
consumers, staff, communities, and the environment, starting with raw
ขององค์กรสืบไป
materials supply, productions,  to the consumers. This will bring
sustainability to all stakeholders and in turn the sustainability of
organization.
ษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
60 บริรายงานประจ�
ำปี 2558

ภารกิจในการสร้างความยั่งยืนขององค์กร

•  ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
•  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยมาตรฐานการ
  ผลิตที่สม�่ำเสมอ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  และตอบสนอง
  ความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
•  ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเอง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
   พนักงาน
•  ลดการใช้ทรัพยากร
•  ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
•  อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
•  สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้น
บริษัทสื่อสารนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้พนักงานทุกคน  ผ่าน
ช่องทางการสือ่ สารทุกประเภทของบริษทั   และบรรจุเรือ่ งนีอ้ ยู่ในคูม่ อื การ
ปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและ
ส�ำนึกในหน้าที่ของตนในการรับผิดชอบต่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่
ผู้บริโภค
บริษทั ได้เปิดเผยรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็นรูปเล่ม แบบรายงาน
การเปิดเผยข้อมูล (แบบ  56-1) และบนเว็บไซท์ของบริษัท

Mission to Create Organizational Sustainability

• To deliver a better quality of life to people.
•   To manufacture a high quality product with nutritional value
and top manufacturing standard, in order to satisfy all
customers’ needs.
•   To encourage self-development, as well as a
better quality of life for all employees.
• To reduce the use of resources
• To reduce the impact on the environment.
•   To cohabit sustainably with communities.
•   To create sustainable wealth for Shareholders
This Company communicates this sustainable development
policy to all its employees via all available channels, and include
this issue into its orientation manual for all new staff. This means
to instill this understanding and consciences on the duty to social
responsibility and to deliver a better quality of life to consumers.
The sustainable development is disclosed in Filing 56-1, on
corporate website.

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2015
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Corporate Governance Report
นโยบายการก�ำกับกิจการ

Corporate Governance Policy

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้เกิดขึน้
แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุนและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกล�ำดับชั้น ยึดถือนโยบายการก�ำกับ
กิจการที่ดีเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
นโยบายก�ำกับกิจการของบริษทั ครอบคลุมหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ในเรือ่ งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย การก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
การควบคุมและบริหารความเสีย่ ง และการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล
การด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ โปร่งใส การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจการต่อต้าน
คอรัปชั่น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีการ
ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการติดตาม
ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุม
หลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้ ดังนี้คือ

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

RIGHTS OF SHAREHOLDERS

บริษทั ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ การซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งก�ำไร
ของกิจการ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม
เพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรร
เงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั รวมถึง
การอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งก�ำไร

The company shall promote shareholder to use his right
particularly basic rights, e.g., buying/selling/transferring of shares,
profit sharing , getting adequate information, voting of appointing
and removing directors, participating shareholder meeting, voting
in shareholders’ meeting and appointing auditor and any other
significant  matter that would impact the company e.g., dividend
payment, amendment of The Article of Association and the Memorandum
of Association or approval of any transactions that would impact to
corporate direction. The company shall not do any activities that
restrict shareholder rights.
The following is corporate policy regarding shareholders right

บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผถ้ ู อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิ
1.1 Right of sharing profit
• ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจ�ำนวน 1.00 บาท
The company is having policy to pay dividend not less than 60%.
ต่อหุ้น หรือ 77.23% ของก�ำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งปีแรก This year the interim dividend of 2015 operational performance was paid
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
at Baht 1.00 per share or 77.23% of net profit on September 9, 2015.
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รายงานประจ�ำปี 2558

1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร

บริษทั เปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญของบริษทั อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
เพียงพอ และเชื่อถือได้ ละเว้นการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสของ
ผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
      • ปี 2558 บริษัทได้ด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญให้ผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือผ่านระบบ SET Portal ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และส�ำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านช่องทา
งอื่นๆ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
      • บริษัทจัดให้มีการประชุมส�ำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
นักลงทุนสถาบันทุกไตรมาส
        • ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั จัดให้มกี ารประชุมนักวิเคราะห์ รวมทัง้ หมด
4 ครัง้ คือ วันที13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 เมษายน 2558 วันที่ 15 สิงหาคม
2558 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
     • บริษทั เข้าร่วมงานบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุนกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
        ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
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

        บริษทั มีนโยบายให้ผถู้ อื หุน้ ทุกประเภท รวมทัง้ นักลงทุนสถาบัน
ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น
การกระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และ
ได้ก�ำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
       1.3.1 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้า
ประชุมได้ด้วยความสะดวก ทั้งวัน เวลา และสถานที่
       1.3.2  บริษทั จัดให้ผถู้ อื หุน้ มีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอในการตัดสินใจ และ
ทันเวลาบริษัทไม่ท�ำการใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลา การประชุม ไม่จำ� กัดสิทธิผถู้ อื
หุ้นที่มาสาย และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนเองเข้าร่วมประชุม
     1.3.3 บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
1.3.4 บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ส�ำหรับระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ไม่มีผู้ใดเสนอ
1.3.5 ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิซกั ถาม และแสดงความคิดเห็นต่อทีป่ ระชุม
ในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทจัดสรรเวลาที่เหมาะสม ส�ำหรับ
การแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
1.3.6 บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด ส�ำหรับการลง
ทะเบียนและนับคะแนนเพือ่ ความถูกต้อง และโปร่งใส ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออก
คะแนนเสียงแยกตามวาระ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เป็นรายบุคคล

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 2015, 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,
  • During 2015, we organized analyst meeting 4 times, on
February 13, 2015, April 6 ,2015, August 15,2015 and November
2,2015.
  • The company participated the opportunity day with the
Stock Exchange of Thailand on  August 20, 2015.
• Shareholders and general investors can contact to access
company information by  following details.
   - Ms.Sunanta Tritepapirak ,Finance and Accounting Vice
         President :
   Tel 66 - 2477 - 9020 Ext 266 email : sunanta@tvothai.com
   - Mrs.Monthip Suewatanakul Compliance & Sustainable
Development 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
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.
1.3.4 Last year, the invitation to propose agenda for AGM
was published on website there was not any agenda proposed.
1.3.5 Shareholders have right to ask and give opinion
freely, especially on the corporate matter, the company shall provide
adequate time for question and inquiry. There was not any agendas
proposed by shareholder for 2015 AGM.
		 1.3.6 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.
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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1.3.7 บริษัทมีนโยบายก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่า
1.3.7 The company had set policy that the director’ s remuneration
ตอบแทนกรรมการ
shall be approved by shareholders’ meeting.
      ปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้ดำ� เนินการเกีย่ วกับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้
Last year, the company organized shareholder’s meeting as follows
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารน�้ำมันพืชไทย
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุมในเวลา
ทีเ่ หมาะสม มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 862 ราย คิดเป็นหุน้ ทัง้ หมด
494,254,483 หรือร้อยละ 61.12 ของหุ้นทั้งหมด
การส่งหนังสือเชิญประชุม

Shareholders’ Meeting

In 2015 the shareholders’ meeting was held on April 27, 2015
at 10.00 - 12.00 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 862 persons
attend the meeting. The total share was 494,254,483 units or 61.12
of total share.
Invitation Letter

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็นผูจ้ ดั ส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบ
วาระการประชุมอย่างละเอียด ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการ
ประกอบ รวมทั้งเหตุผลและความจ�ำเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และ
ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน
3 วัน พร้อมทั้งประกาศเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่
27 มีนาคม 2558 เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุม 30 วัน เพือ่ เป็นข้อมูล
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการประกอบการพิจารณาลงคะแนน

An invitation letter would be forwarded to shareholders prior to
the meeting date by Thailand Securities Depository Co., Ltd., who
is the Company’s registrar. The invitation letter was enclosed with
significant information of each agenda including directors’ comments
on each item.  Moreover, there was explanation of reasonably and
necessity as well as its impact. It was published on the website for
shareholder’s consideration since March 27, 2015 that was more
than 30 days prior to a meeting and on newspaper 3 consecutive
days for shareholders’ consideration.

การด�ำเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในปี 2558 บริษทั ได้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้

The 2015 AGM Meeting Process

ก่อนด�ำเนินการประชุม ประธานในทีป่ ระชุมได้ชแี้ จงให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม
ทราบถึง วิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและวิธนี บั คะแนน โดยก�ำหนดให้ผถู้ อื หุน้
ลงคะแนนเสียงตามล�ำดับวาระ ประธานจะเป็นผู้ด�ำเนินรายการประชุม
มีการน�ำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงและประมวลผล
โดยระบบบาร์โค้ด
ในการประชุม บริษทั ใช้บตั รลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ โดยเฉพาะ
วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้มีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และ
นับคะแนนทัง้ กรณีมผี เู้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง การนับคะแนน
จะนับเมือ่ สิน้ สุดของวาระนัน้ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล
โดยประธานที่ประชุมเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 คน มาเป็นผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนน และเป็นผูท้ ่ีไม่ได้มคี วามเกีย่ วข้องกับบริษทั โดยตรง และบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน โดยเลขานุการบริษทั เป็นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุมแล้ว
เสร็จภายในวันประชุม และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้
บริษัทอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วย
ตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทน โดยเลือกทีจ่ ะมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรือ
กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้บริษัท
ก่อนล่วงหน้า โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 ท่านเป็น
ผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงแทน
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ
เผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

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
inspection would have been done after each agenda was ended by
2 shareholders 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.

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษทั มีนโยบายก�ำกับดูแลให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั แิ ละปกป้องสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 บริษัทจะปฏิบัติและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน
2.2 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.3 ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้นสิทธิในการออก
เสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ
2.4 บริษทั เผยแพร่ขอ้ มูลที่ใช้ในการประชุมในเว็บไซต์ของบริษทั ก่อน
การประชุมล่วงหน้า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 บริษทั ประกาศเชิญประชุม
ผ่านเว็บไซต์ในวันที่ 27 มีนาคม 2558
2.5 ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์
ที่ใช้ในการประชุม
2.6 คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เพือ่ ตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ถือหุ้น หากมีความจ�ำเป็นหรือติดภารกิจอื่นที่ส�ำคัญ จะส่งใบลา
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
2.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกคนที่มี
ความรับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงคณะอนุกรรมการ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ แถลงข้อมูลการด�ำเนิน
งาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ทีม่ ีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะอย่าง
เสรีโดยไม่มกี ารจ�ำกัดเวลามี ประธานทีป่ ระชุมจัดสรรเวลาทีเ่ หมาะสมและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�ำถามต่อที่
ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี
2.8 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียง
ลงมติแทนได้ ซึง่ บริษทั จะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุหลักฐาน
ที่ใช้ในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อม
ทัง้ เสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
• ปี 2558 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 คนเพื่อรับมอบฉันทะ
ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
2.9 บริษัทจะจัดท�ำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
กฎหมายก�ำหนด โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีระบบ
การจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
2.10 บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการบริษทั
รวมทั้งส่งค�ำถามในการประชุมมาล่วงหน้า

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 2015, the invitation letter was published on website March
27, 2015.
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.
2.7 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. 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 2015, 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.
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• การประชุมผูถ้ อื หุน้ ในปี 2558 บริษทั ประกาศเชิญชวนผูถ้ อื หุน้ เสนอ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 โดยประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม
2557 - วันที่ 31 มกราคม 2558 รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
ค�ำถามที่ต้องการให้ตอบ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษทั และไม่มคี ำ� ถาม
ที่ส่งมาล่วงหน้า
2.11 บริษทั ก�ำหนดระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการได้มาหรือการจ�ำหน่าย
ไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร ให้รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ดังกล่าว ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามที่มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ได้ก�ำหนดไว้และเลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั ทุกไตรมาส นโยบายเกีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ ด้บรรจุอยูใ่ นคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจ
2.12 บริษัทก�ำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษส�ำหรับการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ รวมถึง
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) และ
รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
โดยประกาศใช้ในนโยบายธุรกิจของบริษัท และก�ำหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงแจ้งฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานล่วงหน้า 1 วันก่อนท�ำการ
ซื้อขาย เพื่อด�ำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• ในปีทผี่ า่ นมาคณะกรรมการและผูบ้ ริหารไม่มกี ารซือ้ ขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายใน
2.13 บริษัทก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ระหว่างบริษทั บริษทั ย่อย และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน และจัดรายงาน
สรุปการท�ำธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการทราบ ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้เปิดเผย
นโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีของบริษทั (แบบ56-1)
และรายงานประจ�ำปี
• ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ไม่มกี ารฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การท�ำรายการระหว่างกัน
และไม่มรี ายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั ย่อย

• For 2015 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,
2014 - January 31, 2015 , 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. 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.
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.
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
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
Corporate Business Ethic policy and strictly follow its principle, it
บริษัทตระหนักดีว่าความส�ำเร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับ was published on website.
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงก�ำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริม
The following activities are implemented under policy which was
การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิ executed during last year.
ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระท�ำการ
ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้ก�ำหนดนโยบายของ
บริษทั ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในจริยธรรมธุรกิจและได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท
ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เคร่งครัด และได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้
ดังนี้
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

สิทธิมนุษยชน

Human Rights

บริษัทเคารพหลักสิทธิมนุษยชนมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
เงือ่ นไขในการท�ำงาน ให้พนักงานมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และได้มโี อกาสแสดง
ศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการ
ท�ำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษย
ชนสากล เพื่อน�ำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกระท�ำ
ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทมีการจ้างแรงงานคน
พิการ คิดเป็น 0.82%  ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่
กฎหมายก�ำหนดและได้ส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมายก�ำหนดไว้

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 0.82% of handicap labour in the company, and subsidied
the Department of labour according to relevant law.

บุคลากร

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 once 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 0.0007% 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.
• 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 82.30% of employees
were attended both in house training and other external courses.

บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และ
เป็นปัจจัยส�ำคัญของความส�ำเร็จของบริษัท จึงได้ก�ำหนดนโยบายต่างๆ
ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทาง
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยมีนโยบายทีส่ ำ� คัญๆ เกีย่ วกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้
• นโยบายค่าตอบแทน : บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
โดยยึดหลักความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรูค้ วามสามารถ ภาวะ
ตลาดแรงงาน และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เพือ่ ให้สามารถ
รักษาบุคคลกรของบริษัทไว้ได้ โดยมีเกณฑ์เป็นผลการปฏิบัติงานและ
ผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้บริษัทท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส
• นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยเปิดเผย
นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซท์ของบริษทั และปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
มาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมามีกรณีหยุดงานที่เกิดจาการเจ็บป่วยจากการ
ท�ำงานคิดเป็น 0.0007% ของวันท�ำงานของพนักงานทั้งหมด และตลอด
เวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงานและไม่เคยมี
กรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด
• นโยบายด้านสวัสดิการ : คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ เพื่อก�ำกับดูแลสวัสดิการและผลตอบแทน โดยยึดปฏิบัติตามขั้น
ต�ำ่ ตามกฎหมายก�ำหนด ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงาน
ตั้งแต่ปี 2536
• นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทก�ำหนดแผนฝึกอบรมประจ�ำปี
ส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับแต่ละต�ำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน
และส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็น 82.30%
ของพนักงานทั้งหมด

Employees

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.,
ลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภค
บริษัทด�ำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโต GMP, HACCP, ISO 9001:2008, etc.
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
ของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผถู้ อื หุน้ ร่วมดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม
ดังนัน้ นโยบายต่างๆจึงมุง่ เน้นไปในเรือ่ งคุณภาพ เช่น คุณภาพสินค้า
ตัง้ แต่การจัดซือ้ วัตถุดบิ กระบวนการการผลิต จนกระทัง่ สินค้าถึงมือลูกค้า
และผูบ้ ริโภค  ตลอดจนการค้นคว้าวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ คุณภาพ
ตลอดเวลา ปัจจุบนั บริษทั ได้รบั การรับรองคุณภาพในการผลิตจากมาตรฐาน
สากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001: 2008
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2015
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บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ  เน้นการ
The company had fair treat policy to our clients and suppliers by
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของ doing business with integrity in order to give them the best highest
คูค่ า้ ลูกค้า และผูบ้ ริโภคอย่างเป็นธรรม เพือ่ ให้ได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ จากบริษทั interest. The policy is a part of Ethic Policy.
โดยบรรจุนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
In the past year, we have not any case violated the interest of
ทีผ่ า่ นมาบริษทั ไม่เคยมีกรณีฝา่ ฝืนเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ อ่ ผูบ้ ริโภค และ consumer and trade competition.
การแข่งขันทางการค้า
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษทั มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม ทัง้ นี้ได้ดำ� เนินการ
ตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
นโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้
• บริษทั ได้ประกาศนโยบายเรือ่ งการใช้ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม และ
ก�ำหนดแนวทางรวมทัง้ บทลงโทษในกรณีฝา่ ฝืน เพือ่ ให้พนักงานโดยเฉพาะ
ในส่วนการผลิตด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้ติดประกาศใช้ภายใน
บริษัท และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
• บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุม
ขั้นตอนในการผลิตให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุด มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทำ� หน้าที่ประเมินและรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการจัดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไข
ในเรื่องดังกล่าว
• เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทมีนโยบาย
รับคนในพืน้ ทีท่ บี่ ริษทั ตัง้ โรงงานเข้าเป็นพนักงาน ได้รเิ ริม่ เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมด้วย
ส�ำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทีบ่ ริษทั ได้ทำ� ร่วมกันกับชุมชนนัน้
ได้รายงานไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		 		
เจ้าหนี้และคู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล

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 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 activity 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.

บริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และซือ่ สัตย์ อยู่ในขอบเขตของ DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
กฎหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นที่ผ่านมาจึงไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมาย
The Company has policy to disclose essential information such
ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล พนักงาน การจ้างงาน as financial information and other significant information accurately,
ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า
adequate and transparency in ample time in accordance with rules
and regulations of SET and SEC.
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
Board of Directors is responsible for preparation of financial
คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ statement of the Company and its subsidiary. The financial statement
บริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส�ำคัญอืน่ ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน was disclosed in annual report, and it was prepare in accordance
ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบตั ติ ามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูล with Accounting Standard, reviewed by independent auditor.
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
During the past year, we disclosed the significant information
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
as follows;
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และ
บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีแ่ สดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีรับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

4.1 บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจ�ำปี รายงานประจ�ำปี แบบแสดง
รายการประจ�ำปี (แบบ 56-1) ผ่านทางช่องทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์กำ� หนด
และผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
มีการปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4.2 บริษัทเผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และรายงานการ
ปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท
4.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปีของบริษัท
4.4 บริษทั เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั และการถือหุน้ ของ
กรรมการและผูบ้ ริหารไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท
4.5 บริษทั เปิดเผยบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย รวมทั้งจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ชุดต่างไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
4.6 บริษัทก�ำหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหาร จัดท�ำรายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษัททราบภายใน 30 วัน
หลังจากวันที่ได้รบั ต�ำแหน่ง และภายใน 14 วันนับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
และ ปรับปรุงรายงานทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
4.7 นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ บริษทั ยึดเกณฑ์การ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการทีม่ ีคุณสมบัติที่ตอ้ งการ
ณ เวลานัน้ ๆ ทัง้ นีม้ กี ารขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ เกีย่ วกับระดับค่าตอบแทนทีจ่ า่ ย
และเปิดเผยให้ทราบพร้อมด้วยนโยบาย โดยได้เปิดเผยรายงานค่าตอบแทน
ไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ56-1)
ของบริษัท
4.8 นโยบายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง บริษทั พิจารณาจากหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละคน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงานของบริษทั
อยู่ในระดับที่จูงใจและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้อยู่ใน
รูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ
4.9 งบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงิน
ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินและ
รายงานทางการเงิน ซึ่งได้ท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีรวมถึงการจัดให้มี
และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน
และการป้องกันสินทรัพย์ของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพ
แวดล้อมการควบคุมภายในทีฝ่ า่ ยจัดการของบริษทั ท�ำขึน้ ซึง่ เป็นระบบที่
มีประสิทธิผล ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและ
ระบบงานที่เป็นอยู่ ท�ำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความน่าเชื่อถือ
• ในปีที่ผ่านมา บริษัทน�ำส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
4.10 งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักลงทุน โดยจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ เช่น การเข้าเยี่ยม
ชมกิจการบริษทั และพบผูบ้ ริหาร การจัดประชุมนักวิเคราะห์เพือ่ สอบถาม
ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
นักลงทุนสามารถติดต่อเรื่องข้อมูลของบริษัทได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อีเมล์: sunanta@tvothai.com และแผนกก�ำกับการปฏิบัติงาน อีเมล์ :
monthip@tvothai.com (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในข้อ 1.2)

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 56-1and on Coporate
Website.
4.5. Disclosure of role and responsibility of committee and
subcommittee, including the attendance record of each person is
in annual report.
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, 2015 a reliable one.
• Last year, we submitted the Financial Statements on time in
accordance with laws and regulation.
    4.10. Investor Relation: Assitance Managing Director Accounting
and 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 is disclosed in item 1.2.
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• ส�ำหรับในปี 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน
• During 2015, analyst meeting, reporter meeting and
และผูถ้ อื หุน้ เข้าพบผูบ้ ริหารเพือ่ ซักถามปัญหาต่างๆ เพือ่ สร้างความเข้าใจ shareholder meeting occurred all year round, more information is
ในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักลงทุน นัก disclosed in item 1.2
วิเคราะห์ และสื่อมวลชนตลอดทั้งปี (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิ
4.11 The whistle blow policy is disclosed on website.
ของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)
4.11 บริษัทเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสและวิธีการบนเว็บไซท์ BOARD OF DIRECTOR RESPONSIBILITY
5.1 Structure of the Board
ของบริษัท
The Board of Directors consists of qualified members with their
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
experience and industry expertise, they devote time and effort on
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
their duties. They set up policy and corporate direction, and play
คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีคณุ สมบัติ major role monitor, supervise and evaluate in order to make the
หลากหลายจากสาขาวิชาชีพมีประสบการณ์ ในด้านอุตสาหกรรมน�้ำมัน business operation corresponding to corporate goal.
พืชโดยตรง และประสบการณ์ดา้ นอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงาน
• Board of Directors consists of 13 members, some of them are
ของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ท่ีมีเวลาเพียงพอและ independent directors which qualified by the definition of Security and
ให้ความทุม่ เทในการปฏิบตั งิ านของบริษทั คณะกรรมการเป็นผูม้ บี ทบาท Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand which is
ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาท one of third. Now there are 10 men and 2 women, their qualification
ส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของ consists of skill and expertise which is beneficially to the business
บริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
due to a resignation of director in 2015, and the Board does not
• องค์ประกอบคณะกรรมการของบริษทั มีจำ� นวน 13 คน ทัง้ นีป้ ระกอบ appoint anyone yet.
ด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน
• Term of position is 3 years, there is specified in the Corporate
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดในสัดส่วน 1 Article Associations that every annual general shareholder’s meeting
ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันมีกรรมการ 12 คน เนื่องจากมี one of third members will be terminated, if it is unable to divide by
ผูล้ าออกเมือ่ ปี 2558 และยังไม่ได้แต่งตัง้ มาแทนที่ เป็นกรรมการเพศชาย three, the nearest amount will be terminated. In first and second year
10 คน กรรมการเพศหญิง 2 คน ทั้งหมดเป็นบุคคลที่ประกอบด้วย the rotation is by drawing out, after that director who is in longest
คุณสมบัติและทักษะ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจ term will be take rotation turn. The person who retired on rotation
can be re-elected.
ขององค์กร
• Director selection is considered base on the qualification that
• กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อบังคับของ
บริษัทก�ำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ�ำปี กรรมการต้องออกจาก are missing , the nomination process is done by the Corporate
ต�ำแหน่งหนึง่ ในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน Governance, Nomination and Remuneration Committee.
• The company clearly separate role and responsibility between
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะ
ต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น Board of Directors and management. Board of Directors will set the
ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ corporate policy, and monitor management to perform their work to
ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ correspond the goal, on the meantime, management will operate
daily work according to policy.
ที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
• The Chairman of the Board of Directors is not the same
• การคัดเลือกกรรมการ บริษทั พิจารณาจากคุณสมบัตทิ คี่ ณะกรรมการ
ยังขาดอยู่ โดยกระบวนการสรรหาด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบรรษัทภิ person of Chairman of the Executive Board; they have authority and
function to counterbalance each other. The Chairman of the Board
บาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
• บริษัทก�ำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะ must be an independent director and will not be associated with
กรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ management, does not hold any corporate shares, and is responsible
ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหาร for setting policy counseling and setting corporate strategies and is
ในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารท�ำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้าน also free from day-to-day operations.
ต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด
Role and Responsibility
• ประธานกรรมการ มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร
1. Advise the Board of Director to set Corporate policy and it’s
มีอ�ำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใด strategy
มีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความ
2. Regulate the suitable of Board of Directors structure.
สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
3. Conduct the committee and subcommittee to perform their
ดังนี้
duty with efficiency and effectiveness.
1. ด�ำเนินการและให้ค�ำปรึกษา ในการก�ำหนดนโยบาย และก�ำหนด
กลยุทธ์ของบริษัท
2. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจ
3. ก�ำกับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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4. เป็นผู้น�ำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เป็นผู้น�ำในการประชุมผู้ถือหุ้น และด�ำเนินการประชุมตามให้
เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
• ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการงานประจ�ำ
วันของบริษทั ภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
บริหารไว้อย่างชัดเจน

4. Preside over the meeting of Board of Directors
5. Preside over the shareholders’ meeting and execute the meeting
toward agendas which was complied to company’s article of
associations.
• 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.

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

Role and Responsibilities

1. ในการด�ำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท
2. คณะกรรมการมีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องทั้งหลาย
ทัง้ ปวงเกีย่ วกับการบริหารงานและการด�ำเนินงานของบริษทั และมีหน้าที่
รับผิดชอบที่ส�ำคัญดังนี้:
• ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ
• อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญ ตลอดจนแผนงานต่างๆ และ
งบประมาณของบริษัท
•  ก�ำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน
• และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและประเมินผลงานของ
ฝ่ายจัดการโดยสม�่ำเสมอ
• ก�ำหนดนโยบายเพื่อให้ความมั่นใจว่า ระบบการบัญชี การรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชีมคี วามเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ระบวนการ
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การจัดการความเสีย่ ง
การรายงานทางการเงิน และการติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามทีม่ ปี ระสิทธิผล
• สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
ฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัท
ในทางมิชอบและการกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้องในรายการระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
• ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและ
วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้ส�ำหรับการก�ำกับ
ดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี

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 with
corporate governance principle and ethic,

อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

Board of Directors’ authority

• แต่งตัง้ คณะทีป่ รึกษา และผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป
• Authorize to appoint advisory and management team from
• อนุมัติงบประมาณ ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
Managing Director level.
• อนุมตั ริ ายการให้กยู้ มื เงิน แก่บริษทั หรือบุคคลภายนอกเพือ่ วัตถุประสงค์
• Approve budget from Baht 100 million and above,
ทางธุรกิจของบริษัท
• Approve the loan for company or other person on corporate
• อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค�้ำประกันโดยธนาคารและ business objective,
การใช้วงเงินหนังสือค�้ำประกัน
• Approve the loan and issued Bank of guarantee and its credit line,
• อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และก�ำหนด
• Approve open and close bank account, financial institution,
ผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
and set credit line and authorize person for account payment.
• อนุมตั หิ ลักเกณฑ์การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการระหว่างกัน
• Approve connected and related transaction policy,
• อืน่ ๆ ตามขอบเขตหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั
• Perform any other duty according to laws and company articles
of association.
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร

Sub-Committees
Executives Board

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

Roles and Responsibilities

Management Executive members are 7 persons, all are working
คณะกรรมการบริหารเป็นผูบ้ ริหารท�ำงานเต็มเวลาให้กบั บริษทั มีหน้า
ที่ช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจ�ำวันภายใต้กรอบนโยบายที่ full times, supporting management team in daily operation work
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั นอกจากนัน้ ยังช่วยกลัน่ กรองงาน under the policy set forth by Board of Directors as well as considering
work task for Board of Directors, the members are as following :
ให้กับคณะกรรมการอีกระดับหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลจ�ำนวน 7 คน
1. Mr.Visuth Vitayathanagorn Chairman of the Executive Board
1. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. Mr.Vichit Vitayatanagorn Vice Chairman
2. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
รองประธานกรรมการบริหาร
3. Miss Aranya Vitayatanagorn Vice Chairman
3. นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์ รองประธานกรรมการบริหาร
4. Dr.Witoon Suewatanakul
Executive Director
4. ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
กรรมการบริหาร
5. Mr.Chanvit Vitayatanagorn Executive Director
5. นายชาญวิทย์    วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหาร
6. Mr.Supachai Vitayatanagorn Executive Director
6. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
กรรมการบริหาร
7. Mr.Vinai Chaiburanont
Executive Director
7. นายวินัย ชัยบุรานนท์
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจแต่งตัง้ บุคคลตามจ�ำนวนทีจ่ ำ� เป็น และ
เห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษทั เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ กุ ต�ำแหน่ง พร้อมทัง้
ก�ำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดูแลรายงานทางการเงิน
ของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ ดูแล
ให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การก�ำหนดระเบียบ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานโดยไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับนี้ และมีขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษทั ภายใต้กฎหมาย เงือ่ นไข กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของบริษัท
2. ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงาน
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตัง้ บุคคลตามจ�ำนวนทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมให้เป็นผูบ้ ริหารของ
บริษทั เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ร้อมทัง้ ก�ำหนดขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบ รวมทั้งสามารถที่จะมอบอ�ำนาจให้บุคคลใด ๆ ไปด�ำเนินการแทน
ในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
4. ก�ำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงานของพนักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาการจัดท�ำโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และผล
ประโยชน์ตอบแทน และการช่วยเหลือพนักงานด้านอืน่ ๆ ทัง้ นี้ให้สอดคล้อง
กับมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
6. พิจารณากลั่นกรอง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจ ที่จะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
7. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

The Audit Committee consists of 3 members all of whom are
independent Directors as defined by the Stock Exchange of Thailand.
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีทงั้ หมด 3 คน และเป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ Responsible audit and review management operation to ensure
ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ ก�ำกับดูแลการบริหารงานของบริษทั shareholders their mutual benefit.
The Audit Committee is authorized to freely access and meet
โดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานให้การบริหารจัดการของบริษัท
with internal and external auditors, they are :
ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
1. Dr.Siri
Ganjarerndee Chairman of Audit Committee
1. ดร.ศิริ
  การเจริญดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. Mr.Sompol Kiatphaibool Member of Audit Committee
2. นายสมพล   เกียรติไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
3. Dr.Chaipat Sahasakul
Member of Audit Committee
3. ดร.ชัยพัฒน์   สหัสกุล
กรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และ
ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจ�ำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจ
สอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
แผนกตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้าง
บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท
6.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
6.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ
มีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำ ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่าง
มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ่ ด�ำเนิน
การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
7.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญ
ในระบบควบคุมภายใน
7.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้มกี ารปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาทีก่ ำ� หนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงาน
ว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังกล่าว ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Role and Responsibilities

1. Verify the accuracy and adequate disclosure of the financial
statement in coordinate with auditor and management who
responsible of financial report quarterly and yearly.
2. Verify the efficient of internal control system and internal audit,
as well as the independent of the internal audit unit, consider and
approve the appointing, hiring and terminating of the internal auditor
and whom may concern with internal audit work.
3. Verify the company operations to comply accurately and
appropriately with rules and regulations of Stock Exchange of
Thailand and the Securities and Exchange Commission of Thailand
and business relevant laws.
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 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 :
7.1 Conflict of interest transaction,
7.2   Fraud, corruption or any other essential flaw from internal
audit system,
7.3 Violation against SET regulations or another relevant law,
If there is any above mentioned transaction may happen, Audit
committee shall report to SEC or SET in that case.
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8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่าง
มีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�ำปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด
ตามที่เห็นว่ามีความจ�ำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
11. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการภายในเกีย่ วกับการรับแจ้งเบาะแส
และการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการ สอบสวนที่เป็นอิสระ และมี
การด�ำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงการรักษาความลับ
และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสเป็นส�ำคัญ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

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,  
12. Any other duties assigned by Board of Directors against
Audit Committee consent.
Corporate Governance, Nomination and Remuneration
Committee

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบ
Member of Corporate Governance, Nomination and Remuneration
ด้วยกรรมการ 4 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
committee are 4 directors as name belows;
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
1. Mr.Sompol Kiatphaibool
Chairman of the Committee
1. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. Dr.Siri
Ganjarerndee Member of the Committee
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
3. Mr.Visuth Vitayathanagorn Member of the Committee
2. ดร.ศิร  ิ การเจริญดี
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
4. Mr.Vichit Vitayatanagorn Member of the Committee
          
และก�ำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิสุทธิ  วิทยฐานกรณ์       กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา    Role and Responsibilities
                                  และก�ำหนดค่าตอบแทน
1. Establish Corporate Governance policy and regulate according
4. นายวิชิต  วิทยฐานกรณ์
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา    to the Good Governance Principle of Stock Exchange of Thailand.
                                  และก�ำหนดค่าตอบแทน
2. Advise Good Corporate Governance Principle Guideline.
3. Formulate criteria and process of director nomination.
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
4. Define and establish qualification and nominate directors and top
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
management positions from Managing Director level and above, then
1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพื่อน�ำเสนอต่อ propose to Board of directors and or shareholders meeting to approve.
คณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ การพิจารณาปรับปรุงให้ทนั สมัยอย่างต่อเนือ่ ง
5. Formulate evaluation and remuneration process for executive’s
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
management from Managing Director, and above and propose to
3. ก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
Board of Director and / or shareholders meeting to approve.
4. พิจารณาก�ำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
6. Prepare Succession Plan
กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป
7. Other duty according to Board of Directors assignment.
5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และพิจารณาค่า
ตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไปและพิจารณา Risk Management Committee
เงินรางวัลกรรมการบริษทั โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
The Committee consists of 5 persons, its objective is to optimize
อนุมตั หิ รือน�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอทีป่ ระชุม business opportunities and minimize its lost, they shall evaluate
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
and analyze potential risk factors that may affect the Company,
6. จัดท�ำและรับผิดชอบแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานของบริษัท
and provide risk management measures corresponding to business
7. ภารกิจอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
plans including control and monitoring of risk management process
as well as its revision to suit business needs. The Committee has
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
been communicating common risk management objectives to all
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน levels of employees and delegated functions and responsibilities to
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด และลดโอกาสของ all levels of related personnel accordingly.
ความสูญเสียให้เหลือน้อยทีส่ ดุ คณะกรรมการท�ำหน้าทีจ่ ดั ให้มกี ระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการควบคุม ติดตามการ
ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และทบทวนกระบวนการ เพื่อ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจอยู่เสมอ คณะกรรมการ
ได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ ถึงจุดหมายร่วมกันในการบริหาร
ความเสี่ยง มอบหมายความรับผิดชอบและกรอบของการจัดการ
ความเสี่ยงตามระดับของความส�ำคัญผู้ที่หน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ดร.วิทูร  ซื่อวัฒนากุล
2. นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์
3. นายชาญวิทย์  วิทยาฐานกรณ์
4. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
5. นายวินัย ชัยบุรานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดท�ำกรอบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันกับนโยบายและ
แผนธุรกิจ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
2. ประเมิน และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
3. ก�ำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ควบคุม ติดตาม
และพัฒนากระบวนการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสม
ในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น
4. สื่อสารและรายงานผลคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่
คัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้ามาเป็น กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง โดย
จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด พร้อมด้วยประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การอุทิศเวลา
ความพยายามในการปฏิบัติงาน และอุปนิสัย เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์ที่
บริษัทก�ำหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดย
ประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ และประวัติ
บุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนพิจารณา และน�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ เพือ่
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
การแต่งตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง
หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทส่ี ดุ กับจ�ำนวนหนึง่ ในสาม ให้ทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1.
เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือก
ตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการมีอำ� นาจเลือกตัง้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงจ�ำนวน
หนึง่ เป็นกรรมการบริหาร พร้อมทัง้ มอบอ�ำนาจและก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ
ในการอนุมัติและสั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหาร
กิจการบริษัทด�ำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจแต่งตัง้ บุคคลตามจ�ำนวนทีจ่ ำ� เป็น และ
เห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษทั เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ กุ ต�ำแหน่งพร้อมทัง้
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจตลอดทั้งอัตราเงินเดือน

1. Dr.Witoon Suewatanakul
2. Ms.Aranya Vitayatanagorn
3. Mr.Chanvit Vitayatanagorn
4. Mr.Supachai Vitayatanagorn
5. Mr.Vinai Chaiburanont

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

Roles and Responsibilities

1. Design a risk management framework corresponding to
corporate policies and business plans in order to encompass
potential corporate risks
2. Analyze and evaluate risk factors that may affect the company
3. Formulate risk management procedures, evaluate, control,
monitoring, and develop work processes to ensure optimal efficiency
and suitable for managing of all risk categories
4. Communicate and report outcomes to Board of Directors and
related parties.
NOMINATION OF DIRECTORS, INDEPENDENT
DIRECTORS AND EXECUTIVES MANAGEMENT

Every year, 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 consider
and propose to Board of Directors or shareholder’s meeting, it’s
depend.
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.
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กรรมการอิสระ
เกณฑ์การคัดเลือก

คณะกรรมการอิสระมีทั้งหมด 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
ของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท�ำหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการ
อิสระมีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพในการ
ก�ำกับดูแลกิจการ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
2. ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านเต็มเวลาและได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้า
โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
• มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ�ำหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท
บริษทั ย่อย หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ในลักษณะทีจ่ ะท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ
• เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
• เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Independent Director

There are 5 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 or affiliated companies.
2 Shall not have any relationship to a company and
associated companies as a stakeholder or as recipient of financial or
management benefits for at least two years, such as
• Management member e.g. employee, staff, or advisor who
receives a permanent salary, or a person with power of controlling
of in company and its subsidiary companies, or a person with a
conflict of interest.
• Having a business relationship, or interest or stakeholder both
directly or indirectly
• Provider of professional service such as auditor, legal advisor,
financial advisor or asset assessor.
• Relative of an executive management, a major shareholder
of company and its subsidiary or affiliated or a nominee of director
or major shareholder.
Role Duty and Responsibility of the Director:

It is a duty of Director to determine the policy and direction of the
Company; and to monitor and supervise the management to be in
compliance with the efficient and effective to achieve the policy that
established to maximize value of business, and to generate good
profit to shareholders with responsibility and accountability in the
operation of business to preserve benefit for shareholders; disclose
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย และทิศทางการด�ำเนินงาน information to the investors accordingly, completely, standardized
ของบริษทั (Directing) และก�ำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) and transparent. There are concerning following aspects:
Corporate Policy and Vision
ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
Board of Directors set up corporate policy and vision, and review
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
every
five years to ensure that is suitable for business environment.
เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึน้ ให้แก่กจิ การ และสร้างผลตอบแทน
ทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม�ำ่ เสมอ (Accountability The statement of Corporate mission is disclosed in the first part of
to Shareholders) ด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการ this report;
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
Vision
โดยมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
We are an Asian leading vegetable oil manufacturer, investing
• ก�ำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร และทบทวน in potential affiliate business local and aboard, which contributes
profit for operational performance. We will conduct a business to
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทุกๆ 5 ปี
be aligned with corporate government principle with responsibility
to develop social and environment.
วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ
เป็นบริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรมน�้ำมันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องเกื้อกูลทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมภิบาล ร่วมดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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• การก�ำกับดูแลกิจการ

• Corporate Governance

The Board of Directors authorize the Corporate Governance,
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
ก�ำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ Nomination and Remuneration Committee to be responsible to
บริษทั เป็นลายลักษณ์อกั ษร และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี provide corporate governance policy, it was written and review to
เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ comply with the Corporate Governance principle every year.
• Business Ethic
แห่งประเทศไทย
Business Ethics has been made in writing, it is clarified on
• จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการด�ำเนินการให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง conducting standards for Directors and Executives Management
มาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยได้จดั ท�ำจรรยา and employees, and communicate to everyone. It was published
บรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงาน on website.
• Conflicts of Interests
ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิในการท�ำงาน รวมทัง้ บรรจุไว้ในเอกสารการ
The Company had set policy regarding conflicts of interest
ปฐมนิเทศของบริษัท รวมทั้งการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง
นี้อย่างสม�ำ่ เสมอเพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในเรื่องนี้ ทั้งนี้ บริษัท between company and its subsidiaries and connected transactions.
They would be approved against condition of ordinary basis
ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์
business and comply with rules of Securities and Exchange
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการ Commission and The Stock Exchange Thailand. The decision is
ท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย มีหลักการว่า การพิจารณาท�ำ concerning shareholders’ highest profit; however the Company shall
รายการใดๆ รวมถึงการอนุมตั กิ ารท�ำรายการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ avoid such transaction. The Director and Management are required
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ to disclose relation with connected persons, and will not participate
แห่งประเทศไทย โดยยึดถือนโยบายให้ทกุ รายการเป็นไปตามเงือ่ นไขธุรกิจ any meeting of such approval. Audit Committee is responsible for
ปกติ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นส�ำคัญ considering any conflicts of interests corresponding with the policy.
และควรหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ Board of Directors will supervise and conduct the company perform
ทัง้ นี้ บริษทั ก�ำหนดให้ผทู้ มี่ สี ว่ นได้เสียหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณา and disclose in accordance with its policy.
• Disclosure of Stakeholder report
แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตน และต้องไม่
The Company has established guidelines concerning Stakeholder
เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ�ำนาจในการอนุมัติรายการดัง
กล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม of Board Member and Management, as follows;
(1) The Board of Directors and Management are required to
ข้อก�ำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ
submit Stakeholder report to the Board of Director within 30 day
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
after appointing and within 14 days, from the date of any changes,
• การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ and the report is updated every year.
(2) The Management is required to report to the Board of
ผู้บริหารดังนี้
(1) ให้กรรมการและผูบ้ ริหารจัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเอง Directors when they change their securities holding.
(3) The Board of Director who may have conflicts of interest
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับต�ำแหน่ง
และภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงาน would not be eligible to vote and must not be present at the related
agenda.
ทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
• Control system and internal audit
(2) ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
In order to keeps the corporate performance corresponding with
ครองหลักทรัพย์ของบริษทั ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกครัง้
(3) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม กรรมการที่มี policies that set forth by Board of Directors. The Company has
ส่วนได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาไม่มสี ทิ ธิออกเสียง และต้องไม่อยู่ในทีป่ ระชุม established internal control system in finance, operation and
management, including set authority of committees. Internal auditors
ในวาระดังกล่าว
will perform their function adequate to counterbalance the Management,
• ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการเงิน verify and improve work processes according to audit plan to aim
การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการก�ำหนด highest efficiency and directly report to Audit Committee. Overall,
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการชุดต่างๆ และผูบ้ ริหารไว้อย่างชัดเจน internal control system of the Company and its subsidiaries is sufficient.
และบริษทั ได้แต่งตัง้ หน่วยงานภายในเป็นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน
เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ�ำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอิสระ
โดยแยกเป็นสายงานอิสระ เพือ่ ตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข (ถ้ามี)
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด�ำเนินงานตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ภาย
ใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ กรรมการ
บริษทั จะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการ
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บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด�ำเนินการเกีย่ วกับการประเมินความเสีย่ ง
โดยรอบคอบและระมัดระวังในทุกๆด้าน ทั้งในด้านการตลาด การเงิน
การผลิต กฎหมาย และสภาพแวดล้อมธุรกิจโดยทั่วไป มีคณะกรรมการ
ความเสี่ยงที่ประกอบด้วยพนักงานทุกฝ่าย ท�ำหน้าที่ประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และชีแ้ จงให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการจัดการความเสีย่ ง ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ที่ผ่านมาบริษัทจัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทบทวนและจัดท�ำมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ

The Company keeps an efficient and reliable risk management
where Risk Management Committee has carefully performed its
risk management tasks in all areas including marketing, financial,
production, legal, and general business environment through Audit
Committee and Board of Directors to prevent and minimize potential lost.
During last year the company had several workshops 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
• การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน
control system on website. The procedure of grievances is through
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียน compliance department, the Company will set up committee to
เกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และ investigate and report to Board of Directors.
ระบบการควบคุมภายใน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยก�ำหนด Board Meeting
ขัน้ ตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางแผนกก�ำกับการปฏิบตั งิ าน และบริษทั
The Board of Directors’ meetings: The meetings have been
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทมีกระบวนการที่ annually scheduled in advance; the Management shall be submitted
จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อปกป้องผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ 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.
การประชุมคณะกรรมการ
Chairman and Chairman of the executive board establish meeting
• คณะกรรมการมีการก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี ก่อน
การประชุมคณะกรรมการจะได้รบั หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม agenda, by the ways member of the Board   is free to submit his
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมเี หตุจำ� เป็นเร่งด่วน และมีการบันทึก own agenda. The invitation letter with its enclosure will be delivered
รายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อ to directors in advance in order to have enough times for studying.
The meeting process is open for discussion, chairperson lets
ใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ในการประชุม ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร จะร่วมกันก�ำหนดวาระการประชุมและ board member participate freely, sometime  management team will
พิจารณาเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ join the meeting to present important information, in the mean times,
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ to directly acknowledge policy from the Board of Director themselves
การประชุมได้ โดยในแต่ละครั้งบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระ in order to have it implemented efficiently. The meeting vote takes
การประชุมล่วงหน้า เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูลในเรือ่ งต่างๆ majority, each person has one vote, if it is equal, and Chairperson
อย่างเพียงพอการประชุมด�ำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออ�ำนวยให้มีการ will put his vote to decide.
Corporate secretary shall attend the meeting to take minutes
น�ำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการพิจารณาเรือ่ ง
ต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ of meeting and keep it for reference. It will be verify by chairperson
กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหาร and will get approval on the next meeting
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็น
Board of Executive Directors Meetings:The meetings are
ประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบาย scheduled to be convened once a month and able to call for
โดยตรงเพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่ในการ meeting if there is urgent matter. The independent directors shall
ลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดย be entitled to attend meeting, they can give their opinion, suggest
ให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะ and comments, but has no right to vote. The written minutes of
ไม่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้ น meeting shall be kept for further verification.
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียง
The Auditing Committee Meetings: The Audit Committee
เป็นเสียงชีข้ าดในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการบริษทั ได้เข้าร่วมประชุมด้วย meeting is scheduled to be convened at least at four meetings per
โดยเป็นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั year, the minute of meeting will be recorded and kept for further
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรอง verification.
รายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล
The Risk Management Committee Meetings:
หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง The meetings were set to examine and evaluate the risk of the
organization by reporting result of the meetings to the Audit
Committee and the Board of Directors; the meetings were scheduled
at least four times a year.
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The Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee Meetings: The meeting is at least

• การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และสามารถเรียกประชุมได้ทันทีกรณีมีวาระส�ำคัญที่ต้องพิจารณา
ในการประชุมทุกครัง้ คณะกรรมการบริหารจะเชิญกรรมการอิสระเข้าร่วม
ฟังรายงานและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียง มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร และมีระบบ
การจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบ
การจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการประชุมปีละ 4 ครัง้
โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบาย
การก�ำกับกิจการที่ดีให้ทันสมัย และสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
• การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีการประชุม
โดยไม่มฝี า่ ยจัดการอย่างเป็นอิสระ เพือ่ อภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทัง้ การ
ปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อกรรม
การบริษัท

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

ค่าตอบแทน

Limitation for Director regarding Number of positions for:

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั และเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ เหมาะสม
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน
โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ ประชุมและ/หรือเงินเดือนและ
โบนัส ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะน�ำเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการเพือ่ อนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และก�ำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่
กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1

twice a year, the purpose of the meetings is to update Corporate
Governance policy and to new directors; and to select a high level
management of the organization; including the evaluation of
performances of the Board of Directors and high level management.
Non Executive Directors Meeting:The None Executive
Directors have their own independent meetings; that are not
attended by the management; to discuss a problematic business;
including development in various aspects of the Company.
Remuneration

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.
The position of Managing Director in other Company

The Company has established a definition policy in other company
of Managing Director by considering that should be a business which
are beneficial to our business, or it will be a part of controlling other
business that company invested, for example; position in subsidiary
company. It will not be a conflict business. Moreover, it must have
การจ�ำกัดจ�ำนวนการไปด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น
บริษัทมีนโยบายในเรื่องการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการไปด�ำรง been accumulated his knowledge and expertise.  
ต�ำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการ
ได้มีเวลาท�ำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่
Director’s Term:

การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบายการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากกิจการทีต่ อ้ งมีความสนับสนุนกิจการของบริษทั
เช่น การเข้าด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ย่อย ซึง่ เป็นไปเพือ่ การควบคุม เป็นต้น
และลักษณะธุรกิจทีเ่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่งว่ามีความเหมาะสม ต้องเป็นประโยชน์
ต่ อ บริ ษั ท และต้ อ งไม่ ขั ด แย้ ง กั บ กิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้จัดการ

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.

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ

บริษทั ได้กำ� หนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการไว้ไม่เกิน 3 วาระ
ติดต่อกัน โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งนานกว่า
ทีก่ ำ� หนดไว้ คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ารณาวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ดังกล่าว จากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูง
ได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การจัดฝึกอบรมภายในองค์กรและ
การเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกเช่น สถาบัน IOD และ
การร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีนโยบายและ
แผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คนในองค์กร ให้พร้อมในการท�ำงานและสอดคล้องกับแผนการขยายงาน
ของบริษัท
รายงานการพัฒนากรรมการของปี 2558 มีดังนี้
รายชื่อ / Name
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
Miss Aranya Vitayatanagorn
ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
Dr.Witoon Suewatanakul

Directors and Management Development:

In order to obtain efficiency in the operation; the Company has
a policy to promote the Directors and Management, and high level
management to have a continuous training, both in-house training
and external training in other organizations such as IOD Institute
and those overseas. The Human Resource Department has policy
and development plan for the executives as an individual to develop
the competency of personnel of the organization to be competent
for the operation and in compliance with a plan of expansion of the
Company.
The report of director development in 2015 as the following

หลักสูตร / Program
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร”
รุ่นที่ 5/2558
Risk Management Class 5/2015
หลักสูตร “ธุรกิจครอบครัว ก�ำกับดูแลอย่างไร
ให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 2/2558
Family Business Governance for
Sustainability Class 2/2015

สถาบัน / Organization
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Thai Institute of Directors Association
(IOD)

การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่

Directors Orientation:

การสืบทอดต�ำแหน่งงาน

Succession Plan:

บริษัทมีหลักสูตรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่โดย มอบหมายให้
เลขานุการบริษัทและผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน จัดโปรแกรม
ให้เข้าเยี่ยมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดท�ำคู่มือกรรมการ เพื่อให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวม
ถึงกรอบการท�ำงาน ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ รวม
ทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนือ่ งในการบริหารกิจการของ
บริษัท บริษัทจึงมีแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรม
การบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผูจ้ ดั ท�ำแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญของบริษัท และก�ำหนดความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ของต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัท และจัดท�ำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน
จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการขึ้นไป
เพือ่ หาผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล
เป็นการพัฒนาความรูค้ วามสามารถผูบ้ ริหารทีม่ ศี กั ยภาพให้มคี วามพร้อม
ในการบริหารกิจการต่อไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ
ทุกปี โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ การหาแนวทาง
ปรับปรุงการท�ำงานของคณะกรรมการ โดยแผนกก�ำกับการปฏิบัติงาน
เป็นผู้ด�ำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน จากนั้นรวบรวมกลับ
มาประมวลผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหา ให้รายงานผลต่อ
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The Company organized the orientation procedure for a new
director in a program that includes the visit to the factory and its
production process; director handbook as an introduction to
information of the Company, such as its vision, goal of the Company,
scope of the industry; the Company’s regulations and related
laws including framework of the operation; scope of duties and
responsibility of the directors as for instance.

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

The Nomination and Remuneration Committee is responsible
for assessment process and performance improvement of Board of
Director and report to Board of Director. Last year the performance
evaluation result is 92.9 %. The evaluation is covered following
aspect ;

คณะกรรมการบริษัท ปีท่ีผ่านมา ผลการประเมินได้คะแนน 92.9 %
1. Structure and Characteristics of the Board Committee
หัวข้อที่ประเมินโดย ประเมินจากหัวข้อดังต่อไปนี้
2. Board’s Readiness
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
3. Role and Responsibility of the Board
2. ความพร้อมของคณะกรรมการ
4. Risk Management and Internal Control
3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. Conflict of Interest Management
4. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. Delegation
5. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. Board Meeting
6. การมอบหมายอ�ำนาจด�ำเนินการ
8. Role of Chairman
7. การประชุม
9. Assessment and Succession Plan
8. การท�ำหน้าที่ของประธานกรรมการ
9. การประเมินผลและการเตรียมบุคลากรระดับบริหาร
Sub-committee Self Assessment
The Audit committee, Risk Management Committee, Corporate
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
Governance Committee had self assessment and report result to
คณะอนุกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งคณะ Board of Director.
และเป็นรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน Chief Executive Officer evaluation
และได้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
The Board of Director is responsible to evaluate Chairman of
the Executive Board, the members of the Board had session to
การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร
comments and feed back to Chairman of the Executive Board of
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินประธานกรรมการบริหาร และ performance to improve and for annual remumeration.
จัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้ความเห็นเพื่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
และก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี
Managing Director Evaluation
The Corporate Governance Nomination and Remuneration
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
Committee is responsible for Evaluation and remuneration as well
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน เป็น as development plan of Managing Director, and propose to Board
ผูด้ ำ� เนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทัง้ แผน of Director for acknowledge.
ในการพัฒนาและแนวทางปรับปรุงผลงาน และก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี
องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท

Board Quorums

The board quorums shall be two of third for dissolving the
การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระส�ำคัญที่ต้องอนุมัติ บริษัท significant agenda.
ก�ำหนดให้องค์ประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่ส�ำคัญๆ ซึ่งรายงาน Directing of its Subsidiaries and Affiliated Company
การเข้าประชุมของคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหน้า 49
The company assign individual to be a director in subsidiary
companies to participate in establishing significant business policy
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
and to govern them to provide necessaries system and internal
บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปกรรมการของบริษัทย่อย control system under the same standard of the company.
เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เป็น The subsidiary obliges to submit financial statement to the
ข้อตกลงระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในการร่วมลงทุน เพือ่ company to consolidate.
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการ รวมทั้ง
การดูแลให้ บริษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และมีกลไก Audit Fee
ในการก�ำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้
1. In 2015, the Company and its subsidiary paid Baht1,920,000
บริษัทย่อยมีหน้าที่น�ำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อท�ำงบการเงินรวม
for audit fee.
2. Others, none
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา
มีจ�ำนวนเงินรวม 1,920,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น
   ไม่มี
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)
ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2558

เพิ่ม (ลด)

2557

25,926

25,248

จ�ำนวน
678

376

419

(43)

(10.26%)

     รวมรายได้จากการขาย

26,302

25,667

635

2.47%

ต้นทุนขาย

23,169

22,741

428

1.88%

ก�ำไรขั้นต้น

3,133

2,926

207

7.07%

244

-   

244

100%

80

64

16

25.00%

ค่าใช้จ่ายในการขาย

914

648

266

41.05%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

313

311

2

0.64%

-   

34

(34) (100.00%)

(32)

43

(75) (174.42%)

5

10

(5)

(50.00%)

2,257

1,944

313

16.10%

298

228

70

30.70%

1,903

1,679

224

13.34%

56

37

19

51.35%

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ

ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

%
2.69%
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Operating results Overview

Operations results of the Company. And subsidiaries for the year ended December 31, 2015 and 2014 are as follows.

Unit: Million Baht

2015

Increase (decrease)

2014

25,926

25,248

Amount
678

376

419

(43)

(10.26%)

26,302

25,667

635

2.47%

Cost of sales

23,169

22,741

428

1.88%

Gross profit

3,133

2,926

207

7.07%

244

-   

244

100%

80

64

16

25.00%

Selling expenses

914

648

266

41.05%

Administrative expenses

313

311

2

0.64%

-   

34

(34) (100.00%)

(32)

43

(75) (174.42%)

5

10

(5)

(50.00%)

2,257

1,944

313

16.10%

298

228

70

30.70%

1,903

1,679

224

13.34%

56

37

19

51.35%

Sales
Sale of packing materials.
Total sales

Profit on exchange rate
Other income

Loss on exchange
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.
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

%
2.69%

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีก�ำไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ 1,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 224 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 13.34%
จาก 1,679 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยบริษัทฯมีรายได้ จากการ
ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่ที่ 25,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 678 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ 2.69% เมือ่ เทียบกับปี 2557 และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย
วัสดุหีบห่ออยู่ที่ 376 ล้านบาท ลดลง 43 ล้านบาทหรือลดลง 10.26%
จาก 419 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 ในขณะที่ต้นทุนขายของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย 23,169 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 428 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
1.88% จาก 22,741 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 อย่างไรก็ตามสัดส่วน
การเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนขายรวมนัน้ เพิม่ ขึน้ น้อยกว่าสัดส่วนการเพิม่ ขึน้ ของ
ยอดขายรวมส่งผลให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้น 11.91%
เพิ่มขึ้น 0.51% จาก 11.40% เมื่อเทียบกับปี 2557
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน

รายได้จากการขาย
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจัดโครงสร้าง
องค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยมีส่วนงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
• ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ได้แก่ สินค้า
ประเภทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และน�้ำมันถั่วเหลือง
• ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
• ส่วนงานอืน่ ๆ เป็นส่วนงานทีท่ ำ� การจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่น ๆ
Sales from soybean products
-  อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
Animal feed industry
- น�้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
Soybean oil
- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  
Revenue from sales of other products
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
Sale of packing materials
รวมรายได้จากการขาย
Total sales

In recent years, 2015 the Company and its subsidiaries had a
net profit of the equity holder of the Company’s 1,903 million baht
increase from 1,679 million baht of the year before 224 million baht
or 13.34 % . The Company’s sales is  25,926 million baht,  increasing
from last year 678  million baht or 2.69%, and its subsidiaries’
revenue from the sale of the packing materials in 2015 of 376
million baht, down 43 million baht from 419 million baht of last year
or 10.26%. While the cost of sales of the Company and its
subsidiaries are 23,169 million baht, 428 million baht or 1.88%
increases from last year’s which was 22,741 million baht,
representing a 0.51% higher in cost of sales, however the increasing
ratio is less than the increasing of sales that results in the year 2015,
the Company and its subsidiaries’ gross margin increased by 11.91%
from 11.40% the previous year.
Operational Performance Analysis

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.
• Consumer product unit Distribution.

2558
2015

เพิ่ม (ลด)
Increase (Decrease)

2557
2014

จ�ำนวน
total

เปอร์เซ็นต์
%

25,926

25,248

678

2.69%

16,879

16,999

(120)

(0.71%)

7,387

7,355

32

0.44%

1,660

894

766

85.68%

376

419

(43) (10.26%)

26,302

25,667

635

2.47%
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1 รายได้จากการขายอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ : บริษัทฯ มีรายได้    1  Income from sales of Animal feed industry: the Company’s            
จากการขายในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จำ� นวน 16,879 ล้านบาท ลดลง
sales revenue in Animal feed industry in recent years 2015,
120 ล้านบาท หรือลดลง 0.71% จาก 16,999 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
of 16,879 million baht decrease in 120 million baht or 0.71%
ปี 2557 ในปี 2558 ราคาขายกากถั่วเหลืองปรับตัวลดลงตาม
from the previous year which was 16,999 million baht.  In
ราคาตลาดโลก ในขณะทีป่ ริมาณขายกากถัว่ เหลืองและวัตถุดบิ อาหารสัตว์
2015 the selling price of soybean products decrease by the
เพิม่ ขึน้ มากสอดคล้องกับปริมาณการเลีย้ งสัตว์ในประเทศไทยทีเ่ พิม่ ขึน้
world market, while sale volume of soybean meal which is
ประกอบกับผู้น�ำเข้าหันมาซื้อกากถั่วเหลืองที่ผลิตในประเทศมากขึ้น
raw  material of  animal meal increase due to the growth from
เนื่องจากราคากากถั่วเหลืองที่น�ำเข้าจากต่างประเทศมีความผันผวน
domestic livestock industry, and soybean meal exporters also
รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
buy domestic product to avoid fluctuation foreign exchange
อ่อนตัวของค่าเงินบาท
and imported price.
2 รายได้จากการขายน�้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ : บริษัทฯ มีรายได้จาก    2   Sales of refined soybean oil: The Company’s sales of refined
การขายน�้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์จ�ำนวน 7,387 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 32
soybean oil total 7,387 million baht increased by 32 million
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ 0.44% จาก 7,355 ล้านบาทเมือ่ เทียบกับปี 2557  
baht or 0.44 %  from last year which was 7,355 million baht
ในปี 2558 บริษทั ฯได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ ลาดน�ำ้ มันถัว่ เหลือง
due to new products under brand Healthy Chef and Queen
บริสทุ ธิเ์ พือ่ เพิม่ ช่องทางการขายต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ “Healthy
which launch to expand foreign market.  
Chef” และ “Queen”
   3   Revenue from sales of other products: the Company’s sales
3 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ : บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
of other products total 1,660 million baht, increase 766 million
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จ�ำนวน 1,660 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 766 ล้านบาทหรือ
baht or 85.68% from 894 million baht of last year mainly due
เพิ่มขึ้น 85.68% จาก 894 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 สาเหตุหลัก
to the growth in crude oil within domestic market.  
มาจากการเพิ่มขึ้นของการขายน�้ำมันดิบในประเทศ
4 Sale of packing materials, the subsidiary’s sale of the pack
4 รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ : บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุ
aging materials in 2015 of 376 million baht, down from the
หีบห่อในปี 2558 จ�ำนวน 376 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 43 ล้านบาท
previous year to 43 million baht, or 10.26 % from 419 million
หรือลดลง 10.26% จาก 419 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเกิด
baht of last year primarily from the decrease of sale volume
จากยอดขายกลุ่มลูกค้าน�้ำดื่มลดลงเนื่องจากสภาพการแข่งขันใน
from drinking customers due to intense competition in market
ตลาดผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ รวมถึงลูกค้าบางรายมีก�ำลังซื้อลดลง
and  purchasing power of some customers. In other way,
ส่วนยอดขายกลุม่ น�ำ้ ผลไม้เพิม่ ขึน้ เพราะลูกค้ารายหลักมีกำ� ลังซือ้ มากขึน้
juices customer had increased sales volume due to increasing
purchasing power from major customer.
ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขาย 23,169 ล้านบาท เพิ่มขึ้น Cost of Sales and Gross Profit
428 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.88% จาก 22,741 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
In 2015, cost of sales amounted to 23,169 million baht,
ปี 2557 สอดคล้องกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนเมล็ดถั่วเหลือง increased 428 million baht or 1.88 % from 22,741 million baht of last
ที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศมีการปรับราคาลดลงตามราคาตลาดโลก year, which was due to the increasing of sales volume. The cost of
เมือ่ เทียบกับปี  2557 อย่างไรก็ตามราคาขายสินค้าทีป่ รับลดลงเป็นสัดส่วน soybeans imported price was down followed by world market price  
ทีน่ อ้ ยกว่าต้นทุนสินค้าทีล่ ดลง มีผลให้บริษทั ฯ มีกำ� ไรขัน้ ต้น  3,133  ลา้ นบาท when compared to the previous year. However the decreasing ratio
เพิ่มขึ้น 207 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.07% เมื่อเทียบกับปี 2557
of selling price is less than the reduction of raw material price, it
resulted in gross profit 3,133 million baht, increasing 207 million
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
baht or 7.07% when compare to 2014.  
บริษทั ฯสามารถจัดการ และท�ำการป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
โดยการท�ำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ส่งผลท�ำให้บริษัทฯ Gain (Lost) on exchange
มีกำ� ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นส�ำหรับปี 2558 เป็นจ�ำนวนเงิน 244 ล้านบาท
In 2015 the Company manages exchange risk by making
ซึ่งก�ำไรดังกล่าวได้รวมก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง forward contract which results gain on exchange  244 million baht.
จากการ Mark to Market (MTM) จ�ำนวน 3 ล้านบาท ขณะที่ปี 2557 It includes unrealized gain for 3 mil ion baht, while in 2014 the Company
มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเป็นจ�ำนวนเงิน 34 ล้านบาท ซึง่ ขาดทุน loss on exchange 34 million baht. This amount was included the
ดังกล่าวได้ ร วมขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง unrealized loss on exchange 73 million baht, which partly was
จากการ Mark to Market (MTM)  จ� ำ นวน 73 ล้ า นบาท ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง reversal of 2013 for 71 million baht and realized gain 39 million baht.
เกิ ด จากการกลั บ รายการของปี 2556 จ� ำ นวน 71 ล้ า นบาทและ
มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจ�ำนวน 39 ล้านบาท
Other incomes
In 2015 the company and its subsidiaries has other income
รายได้อื่น
80 million baht, increase 16 million or 25% from 64 million baht of
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่น 80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น last year, this increasing amount is from dividend gain by holding
16 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 25.00% จาก 64 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก in other companies.
เงินปันผลรับที่บริษัทฯได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
86 บริรายงานประจ�
ำปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 914 ล้าน
บาทเพิ่มขึ้น 266 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 41.05% จาก 648 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นท�ำให้ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิ่ม
ขึ้นในตลาดน�้ำมันถั่วเหลือง รวมทั้งมีการเปิดตลาดต่างประเทศใหม่ต้อง
ใช้งบโฆษณาและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น
ส่วนค่าใช้จ่ายบริหาร 313 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
0.64% จาก 311 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั (กลับรายการ)
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้บันทึกผลขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคง
เหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 11 ล้านบาทในสินค้าบางประเภท และ
มีการกลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ 43 ล้านบาทของปี 2557 ท�ำให้บริษัทฯ มีก�ำไรจากการปรับลด
สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 32 ล้านบาท
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

Selling and Administrative Expenses
In 2015, the Company and its subsidiaries have selling
expenses  914 million baht increased by 266 million baht or 41.05%
compared to last year which was 648 million baht, primarily due
to the increasing of sales volume that cost higher expenses on
logistic and sales promotion in oil market, moreover the company
spend more budget on advertising and sales promotion to expand
export market.
The Administrative expense is 313 million baht; increased 2
million baht or 0.64% from the previous year which was 311 million
baht.
Loss on reduction of to inventory net realizable value (Reversed)
In 2015 the Company recorded loss from the reduction of
inventory of some products to net realizable value 11 million baht
and there was a loss on reversal from reduction of inventory to net
realizable value 43 million baht in 2014 that results in recorded profit
from the reduction of inventory to net realized value 32 million baht.
Financial Status Analysis

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
The financial status of the Company and its subsidiaries as of
ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้
December 31, 2014 and 2015 are as follows
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million baht

31 ธ.ค.2558
Dec 31, 2015

31 ธ.ค.2557
Dec 31, 2014

เพิ่ม (ลด)
Increase/(Decrease)
จ�ำนวน

%

สินทรัพย์ / Assets
    สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets

8,054

7,749

305

3.94%

    สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน Non-Current Assets

2,358

2,554

(196)

(7.67%)

10,412

10,303

109

1.06%

2,444

2,723

(279)

(10.25%)

77

113

(36)

(31.86%)

2,521

2,836

(315)

(11.11%)

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั / Equity attributable to owner of the Company

7,540

7,140

400

5.60%

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม / Non-Controlling Interest

351

327

24

7.34%

7,891

7,467

424

5.68%

10,412

10,303

109

1.06%

    รวมสินทรัพย์ / Total Assets
หนี้สิน / Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน / Non-Current Liabilities
รวมหนี้สิน / Total  Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น / Total Shareholders’ Equity
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น /
Total Liabilities and Shareholders’ Equity
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สินทรัพย์

Assets

As of December 31, 2015 the company and its subsidiary has
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์มูลค่า
a
total
asset of 10,412 million baht, an increase of 109 million baht
รวมทั้งสิ้น 10,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.06%
จาก 10,303 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก or 1.06 % from the previous year which was 10,303 million baht.
This is due to:
• สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 305 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.94% เมื่อ • An increase of current assets 305 million baht, or 3.94%
เทียบกับปี 2557 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว 934 compared to last year due to a current investment in debt securities
ล้านบาท ที่บริษัทฯน�ำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ 934 million baht and the increase of trade receivables and accrued
และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ 230 ล้านบาท ใน income 230 million baht. The inventory stock decrease to 861 million
ขณะที่สินค้าคงเหลือลดลงจ�ำนวน 861 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับยอด baht which is according to an increase of sales.  
• Decrease in non-current assets total 196 million baht, or 7.67%
ขายที่เพิ่มขึ้น
main reasons.
o Property Land, plant and equipment reduced the number of
• สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 196 ล้านบาท หรือลดลง 7.67%
152 million baht, or 6.49% due to depreciation 305 million baht and
สาเหตุหลักคือ
o ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 152 ล้านบาท หรือลดลง 6.49%   additional acquisitions to replace the original 153 million baht.
o Other non-current assets decreased number of 33 million
ซึ่งเกิดจากค่าเสื่อมราคา 305 ล้านบาท และมีการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม
baht, or 39.29% main reason comes from deposits decreased.
เพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมรวมเป็นเงิน 153 ล้านบาท
o สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจ�ำนวน 33 ล้านบาท หรือลดลง
Liability
39.29% มาจากเงินมัดจ�ำที่ลดลง
At December 31, 2015 The company and its subsidiaries have
total
liability 2,521 million baht reduced 315 million baht or 11.11%
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินมูลค่า from 2,836 million baht compared to last year, due to;
รวมทั้งสิ้น 2,521 ล้านบาท ลดลง 315 ล้านบาท หรือลดลง 11.11% จาก
• Current liabilities decreased number 279 million baht or 10.25%
2,836 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
due to.
o The trusts receipts reduced of 2,071 million baht.
• หนี้สินหมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 279 ล้านบาท หรือลดลง 10.25%
o Trade payables and other payables increase 1,765 million baht.
สาเหตุหลักคือ
o Other current liability increase 13 million baht.
o เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง 2,071 ล้านบาท
•
Decrease
in non-current liabilities total 36 million baht or 31.86%
o เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 1,765 ล้านบาท
as a result of a decrease in long-term loans of a subsidiary of 39
o หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท
• หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 36 ล้านบาท หรือลดลง 31.86% million baht and increase of provision of long term employee benเป็นผลจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริษทั ย่อยจ�ำนวน 39 ล้านบาท efits, 3 million baht.
และการเพิม่ ขึน้ ของส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3 ล้านบาท
Shareholders ‘ equity

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งสิ้น 7,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 424 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.68%
จาก 7,467 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2557 เกิดจากผลประกอบการส�ำหรับ
ปี 2558 จ�ำนวน 1,959 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยส�ำหรับผลการด�ำเนินงานครึ่งปีหลังส�ำหรับปี 2557 และ
ผลการด�ำเนินงานของครึ่งปีแรกส�ำหรับปี 2558 จ�ำนวน 1,529 ล้านบาท

As of December 31, 2015 shareholders ‘ equity is 7,891 million
baht, increasing 424 million baht or 5.68% from 7,467 million baht  
from the end of the year 2014, arising from performance of the
2015 total 1,959 million baht and dividends of the company and its
subsidiaries for the second half of the year 2014 and performance
of the 2015 year’s first half of 1,529 million baht.
Liquidity

The liquidity of the Company and its subsidiaries for the year ended
สภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม December 31, 2015 and 2014 are as follows:
2558 และ 2557  มีดังนี้
สภาพคล่อง
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million baht

31 ธ.ค.2558
Dec 31, 2015

31 ธ.ค.2557
Dec 31, 2014

เพิ่ม (ลด)
Increase/(Decrease
จ�ำนวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
Cash flows from operating activities

4,690

2,465

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Cash flows from investing activities

(1,025)

(54)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
Cash flows from financing activities

(3,665)

(2,271)

(1,394)

(61.38%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
Net increase (decrease) in cash and cash equivalent.

(0)

140

(140)

(100.00%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
Cash and cash equivalents at the beginning of year.

252

112

140

125.00%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
Cash or cash equivalents at the end of year.

252

252

(0)

(0.00%)

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดปลายปีเท่ากับ 252 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
• กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานรวมทัง้ สิน้ 4,690 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 2,225 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 90.26% จาก 2,465 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2557 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานดังกล่าว
เกิดจากก�ำไรก่อนภาษีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งได้รวมส่วนของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 2,256 ล้านบาท ปรับ
กระทบกับรายการที่ไม่ใช่เงินสดต่าง ๆ เช่น เงินปันผลรับ ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจ�ำหน่าย เป็นต้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดดังกล่าว ซึ่ง
สาเหตุหลักจากสินค้าคงเหลือลดลง 893 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ ารค้าและ
เจ้าหนื้อื่นเพิ่มขึ้น 1,765 ล้านบาท ในขณะที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เพิ่มขึ้น 231 ล้านบาท
• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนรวมทัง้ สิน้ 1,025 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 971 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,798.15% จาก 54 ล้านบาทเมื่อ
เทียบกับปี 2557 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนดังกล่าวเกิดจาก
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการจ่ายเงินเพือ่ การลงทุนรวมในกองทุนรวมสุทธิ
904 ล้านบาท และมีการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อทดแทนสินทรัพย์
เดิมรวมเป็นเงินสุทธิ 152 ล้านบาท
• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทัง้ สิน้ 3,665 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 1,394 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 61.38% จาก 2,271 ล้านบาทเมือ่ เทียบ
กับปี 2557 การเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ดังกล่าวเกิดจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น
213 ล้ า นบาท และจ่ า ยเจ้ า หนี้ ท รั ส ต์ รี ซี ท เพิ่ ม ขึ้ น 1,007 ล้ า นบาท
รวมทั้งบริษัทย่อยมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท

2,225

%

90.26%

(971) (1,798.15%)

In 2015, the company and its subsidiaries have cash and cash
equivalents as of the end of the year 252 million baht, it is slightly
changed from the year before.
• Net cash flow from operating activities amounted to 4,690 million
baht, increasing 2,225 million baht from 2,465 million baht or 90.26%
compared to the year before, it is 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 2,256
million baht against non-cash items such as dividends, depreciation,
amortization etc. The increase in the cash flow is mainly from
reduction of inventory stock 893 million baht, increasing of trade
payables and other payables 1,765 million baht and also trade
account receivable and other receivables 231 million baht.
• Net cash flow used in investing activities 1,025 million baht,
increasing 971 million baht, or 1,798.15% from 54 million baht in
2014. This is from the Company and its subsidiaries invested in
mutual fund 904 million baht and paid for assets to substitute the
existing assets for 152 million baht.
• Net cash used in financing activities 3,665 million baht, an
increase of 61.38% or 1,394 million baht from 2,271 million baht
of last year. This increasing is from dividend payment of Company
and its subsidiaries 213 million baht, Trust receipts payment 1,007
million baht and the Subsidiary’s repayment of the loan 9 million baht.
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�ำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

2556
(Restarted)

2558

2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.29

2.85

2.08

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.72

0.56

0.48

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

1.82

0.74

0.51

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

19.18

17.07

15.32

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

18.77

21.09

23.50

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

12.46

11.88

15.25

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

28.89

30.29

23.61

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

11.23

11.84

15.06

ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)

32.07

30.41

23.91

Cash Cycle (วัน)

15.59

20.97

23.21

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

11.91

11.40

7.21

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

7.15

6.53

3.71

24.78

23.42

13.84

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

18.37

15.83

8.34

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

96.28

80.22

48.02

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

2.57

2.43

2.25

0.32

0.38

0.59

1,680.59

391.30

126.87

2.16

1.93

1.46

80.75

84.26

84.31

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราจ่ายเงินปันผล (%)
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รายงานประจ�ำปี 2558

Financial Ratios

Financial ratios of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2014 and 2015 are as follow
Financial Ratios

2013
(Restarted)

2015

2014

Current Ratio (time)

3.29

2.85

2.08

Quick Ratio (time).

0.72

0.56

0.48

Cash Flow Liquidity Ratio (time).

1.82

0.74

0.51

Accounts receivable turnover (time).

19.18

17.07

15.32

Collection period (days).

18.77

21.09

23.50

Inventory turnover (time).

12.46

11.88

15.25

Average Days Sales Ratio

28.89

30.29

23.61

Account Payables Turnover (Time)

11.23

11.84

15.06

Payment period (days)

32.07

30.41

23.91

Cash Cycle (days)

15.59

20.97

23.21

11.91

11.40

7.21

Net Profit Margin (%)

7.15

6.53

3.71

Return on Equity (%).

24.78

23.42

13.84

Return on Assets (%).

18.37

15.83

8.34

Return on Fixed Assets (%).

96.28

80.22

48.02

2.57

2.43

2.25

0.32

0.38

0.59

1,680.59

391.30

126.87

2.16

1.93

1.46

80.75

84.26

84.31

Liquidity Ratio

Profitability Ratio
Gross Profit Margin (%).

Efficiency Ratio

Asset Turnover (time).
Financial Policy Ratio
Debt to Equity Ratio (time).
Interest coverage ratio (time).
Commitment Coverage Ratio (time).
Dividend Payout (%)
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อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง
เท่ากับ 3.29 เท่า เพิ่มขึ้น 0.44 เท่า จาก 2.85 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2557
โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วและสภาพคล่องกระแสเงินสด
อยู่ที่ 0.72 เท่าและ 1.82 เท่าตามล�ำดับซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557
และมี Cash Cycle อยู่ที่ 15.59 วัน ลดลง 5.38 วัน จาก 20.97 วันเมื่อ
เทียบกับปี 2557 เนือ่ งมาจากระยะเวลาขายสินค้านัน้ ลดลงกว่าปีกอ่ นจาก
30.29 วันเป็น 28.89 วัน ขณะเดียวกันระยะเวลาในการช�ำระหนี้เจ้าหนี้
เพิ่มขึ้นจาก 30.41 วันเป็น 32.07 วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร

ในปี 2558 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร คือ อัตราก�ำไรขัน้ ต้น
อัตราก�ำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ อยูท่ ่ี 11.91%, 7.15% และ
24.78% ตามล�ำดับ ซึง่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2557 เนือ่ งจากก�ำไรขัน้ ต้น
ที่เพิ่มขึ้นมาจากราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองน�ำเข้าตามตลาดโลกที่เป็น
วัตถุดบิ หลักที่ใช้ในการผลิตมีราคาลดลง เมือ่ เทียบกับราคาวัตถุดบิ เมล็ด
ถั่วเหลืองน�ำเข้าในปี 2557 ส่งผลให้บริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นในปี 2558
จ�ำนวน 3,133  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 207 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.07%
จาก 2,926 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 ประกอบกับบริษัทฯ มีก�ำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 244 ล้านบาท จึงส่งผลให้  บริษัทฯ มีก�ำไร
สุทธิปี 2558 เป็นจ�ำนวน 1,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 224 ล้านบาทหรือ
คิดเป็น 13.34% เมื่อเทียบกับปี 2557
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

Liquidity Ratio

The liquidity ratio as of the end of 2015 of the company and its
subsidiaries was 3.29 time, increase from last year  0.44 time
from 2.85 time, the quick liquidity ratio and cash flow liquidity
was 0.72  time and 1.82  time respectively, which is higher when
compared to 2014. The Cash Cycle is located at 15.59 days,
down 5.38 days from 20.97 days when compared to last year,
due to the reduction of selling period which was 30.29 days to
28.89 days while the payment period of trade payables increased
from 30.41 to 32.07 days.
Profitability Ratio

In 2015, profitability ratio is the gross profit margin, net profit
margin and return on equity stood at 11.91%,7.15 % and 24.78%
respectively, it is higher when compared to last year, the main
reason is due to the increasing of gross margin , because the
price of imported soybean ,which is key raw material, was down
when compared to the year 2014. As a result, the Company’s
gross margin in 2015 total 3,133 million baht, increase from the
year before 207 million baht or 7.07% from 2,926 million baht in
2014. The Company also gained from exchange 244 million baht,
with all those factors, the company contributes 2015 net profit
1,903 million baht, an increase of 224 million baht or 13.34% from
last year.

ในปี 2558 อั ต ราผลตอบแทนจากสิน ทรัพ ย์ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์อยูท่ ี่ 18.37%, 96.28% Efficiency ratio
และ 2.57 เท่าตามล�ำดับซึง่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2557 สาเหตุหลักเนือ่ งจาก In 2015, the return on assets, return on fixed assets and asset
turnover ratio is 18.37%, 96.28% and 2.57 time respectively,
ก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
increased from 2014, mainly due to the increase in net profit
นโยบายทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีสว่ นของหนีส้ นิ   2,521
ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 7,891 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.32 เท่า ลดลง 0.06 เท่า จาก 0.38 เท่าเมื่อ
เทียบกับปี 2557 โดยมีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 80.75% ลดลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 84.26%
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

Financial Policy

At the end of 2015, the Company and its subsidiary’s liabilities
2,521 million baht and shareholders’ equity 7,891 million baht,
representing a debt to equity ratio is 0.32 time, down 0.06 time
from year-end 2014 which was 0.38 time, the dividend payout
ratio  is 80.75%, slightly down  from last year which was 84.26%

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน
Related Party Transaction Policy

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทมีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกัน ตามความจ�ำเป็นและ
เพือ่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุน โดยฝ่ายจัดการ
สามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย กับ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน
มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็น
และความสมเหตุผลในการเข้าท�ำรายการนัน้ ๆ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมตั ิ
การเข้าท�ำรายการ โดยให้จดั ท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษทั
กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกสิน้ ปี ใน
กรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ผูม้ สี ว่ นได้
เสียจะไม่มสี ว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าท�ำรายการดังกล่าว โดย
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจ�ำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลของประจ�ำปีของบริษัท
(แบบ 56-1) การท�ำรายการในปีนี้ไม่มคี วามเห็นของกรรมการอิสระทีแ่ ตก
ต่างจากมติกรรมการ
ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการ
ค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกรรมการอิสระไม่มีความเห็นเป็น
อย่างอื่นที่แตกต่างออกไป และเปิดเผยไว้ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว

R elated Party Policy

The Corporate had set policy of Related 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
แนวโน้มในการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
made according to trade terms agreed between the Company and
those related parties, as would be in usual business. The Independent
บริษทั ฯ จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้ อีก ซึง่ เป็นไปตามลักษณะ Directors do not have different opinions and the transactions are
การประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ
already disclosed in the 2015 financial statement.
			

Policy 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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รายงานระหว่างกัน
Related Transaction

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2557 และ ปี 2558
รายการ
บริษัท

บริษัท

ประเภท
รายการ

ลักษณะ
ของรายการ

ความสัมพันธ์

• ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคล
• ซือ้ บรรจุภณั ฑ์ PET     บมจ.พรอดดิจิ
ดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.พรอดดิจิ
บริ
ษ
ท
ั
มี
ส
ด
ั
ส่
ว
นการ
เพือ่ ใช้บรรจุ น�ำ้ มันพืช
รวม 7.16
ถือหุ้น
เพื่อจ�ำหน่าย
31.85%
• มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกับบริษัท
จ�ำนวน 2 คน
• กรรมการของบริษัทเป็น กรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามผูกพันของ บมจ. พรอดดิจิ

294

272

• ขายสินค้าน�้ำมันพืช บมจ. ไทยฮา
บริโภค เพื่อน�ำไป
ขายต่อ

• ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคล
ดังกล่าวมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในไทยฮาทัง้ ทาง
ตรงและทางอ้อมรวม 5.93.%
มีกรรมการร่วมกับบริษัทจ�ำนวน 2คน และ
• เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันของ
บมจ. ไทยฮา

37

33

• ธุรกิจปกติ

• ขายน�้ำมันพืช
บริษัท โกลเด้น
บริโภคเพื่อน�ำไปขาย เธร็ด จ�ำกัด
เป็น สวัสดิการให้กับ
พนักงาน
• สั่งซื้อด้าย
เพื่อใช้เย็บกระสอบ
สินค้าเพื่อจ�ำหน่าย

• ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคล 0.31
ดังกล่าวมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน บริษทั โกลเด้นเธร็ด
จ�ำกัด  รวม  5.17 %

0.49

• ธุรกิจปกติ

บริษัทขายน�้ำมันพืช บจก.เชียร์
บริโภค
(ประเทศไทย)

• ธุรกิจปกติ

ธุรกิจปกติ

• สนับสนุน • บริการฝึกอบรมแก่
ธุรกิจปกติ
พนักงาน

บริษัทย่อย
• ธุรกิจปกติ
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บุคคลที่เกี่ยวโยง

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(หน่วย : ล้านบาท)
2558 2557

บริษัท
แมนเนจเม้นท์
แอนด์ ไซโคโลยี่
จ�ำกัด

• ขายบรรจุภัณฑ์เพื่อ บริษัท น�้ำมัน
ใช้บรรจุน�้ำมันพืช บริโภคไทย จ�ำกัด

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

• ผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคล
ดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เชียร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำนวน 26.10 %
• มีกรรมการร่วมกับบริษัทสองคน และเป็น
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

0.02

-

• ผู้บริหารร่วมกับบริษัทจ�ำนวน 1 คน

ค่า
บริการ
0.99

ค่า
บริการ
0.27

24

26

• บริษัทถือหุ้นใน บริษัท.น�้ำมันบริโภคไทย
จ�ำกัด ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 14%

Detail of Related Transaction occurred in 2014 and 2015
Transaction
Nature
Type

Transaction

Company
• Normal • Purchase of
business
packing material.

Size (million)

Connected
Person

Relation

Prodigy is a
Company’s subsidiary
with 31.85% of
share held.

Management and their connected person
hold 7.16% of share.
There are 2 common and authorized
directors.

2015

2014

294

272

• Normal • Sale of soybean oil. Thai Ha Public
business
Co.,Ltd.

• The management and their connected
persons hold 5.93.% of share
• There are 2 common and authorize
directors.

37

33

• Normal • Sale of soybean Golden Thread
business
oil for their staff’s Co.,Ltd.
welfare.
• Purchase of some
thread for packing.

• The management hold 5.17 % of share.

0.31

0.49

• Normal • Sale of soy bean oil. Cheer (Thailand)
business
Co.,Ltd.

• The Management and their connected
person hold 26.10 % of share
• There are 2 common and authorized
directors.
• There is one common Management

0.02

-

Service
fee
0.99

Service
fee
0.27

24

26

• Supporting • Training service
normal
business
บริษัทย่อย
• Normal • Sale of Packing
business

Management and
Psychology Co.,Ltd
Thai Edible
Oil Co., Ltd.

• The company hold 14% of share in
Thai Edible Oil Co.Ltd
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
The Audit Committee’s Report
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึง่ เป็น ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
ตามข้อก�ำหนดเรื่องความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำนวน 4 ท่าน โดยมี ดร.ศิริ การเจริญดี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ และ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
เป็นกรรมการตรวจสอบ และ มีผจู้ ัดการแผนกตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้ลาออกจาก
กรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขต
ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในรอบปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น จ�ำนวน 4 ครั้ง
ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมด้วยทุกครัง้ นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารหารือร่วม
กับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ตามความเหมาะสม
ผลการปฏิบัติงานและการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ งบการเงินประจ�ำปี 2558
ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ โดยมีการสอบถามและรับฟังค�ำชี้แจงจากผู้บริหารและ
ผู้สอบบัญชีภายนอกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ
ซึ่ ง พบว่ า รายงานทางการเงิ น ดั ง กล่ า วมี ค วามถู ก ต้ อ งตามที่ ค วร
ในสาระส�ำคัญและได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี รวมทัง้ มีกระบวนการ
จัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้
เพียงพอและทันเวลา โดยไม่มีการปรับปรุงรายการที่เป็นสาระส�ำคัญจาก
ผูส้ อบบัญชีเมือ่ มีการสอบทานหรือตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชี
ประจ�ำปีของผูส้ อบบัญชี รวมถึงการพิจารณาเกีย่ วกับการให้ความร่วมมือ
อันดีจากฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนและ
ติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาสอบทาน
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสีย่ งอย่าง
สม�ำ่ เสมอ โดยประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทุกไตรมาส
พร้อมทั้งให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน
ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้
ข้อเสนอแนะกับแผนกตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไข
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ไม่พบประเด็นปัญหา การทุจริต หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด
4. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้สอบทานการปฏิบตั งิ านตามระบบงานทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ การด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
นอกจากนี้ได้พจิ ารณาสอบทานการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามข้อก�ำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน

5. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และความคืบหน้าของการ
ด�ำเนินงานเป็นรายไตรมาสตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการก�ำกับ
ดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินกิจกรรมตรวจสอบ
ภายในและบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้
ได้อนุมัติการปรับแผนการตรวจสอบภายในส�ำหรับปี 2559 ที่จัดท�ำขึ้น
ตามความเสีย่ งทีม่ สี าระส�ำคัญ เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความเสีย่ งและสถานการณ์ปจั จุบนั ของบริษทั โดยมุง่ เน้นให้ตรวจประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่ส�ำคัญเป็นหลัก และสอดคล้องกับ
เป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไป
อย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยบรรลุผลตามเป้าหมายทีว่ างไว้
6. การพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2559 คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง เลือกกลับ เข้ามาใหม่และเลิกจ้าง
ผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อ
เสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบ
บัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล แห่ง
บริษัทส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2559
และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความ
ระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการ
เงินของบริษทั มีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ และสอดคล้องตามมาตรฐานการ
บัญชี คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั อย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยให้
ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้ มีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างถูกต้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.ศิริ การเจริญดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
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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.
On August 18,2015 Dr.Suvit Maesincee resigned from the
committee, so there are 3 persons in the committee.
In 2015 the committee performed its duties independently under
the Board-assigned scope and its own charter, which aligns with the
regulations of the Stock Exchange of Thailand (SET) and principles
of corporate governance. The committee met four times this year,
with perfect attendance. 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 2015 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. Risk management, the Audit Committee support and monitor
risk management system, the also reviewed the efficiency and
suitability of risk management process regularly. The meetings were
set up with Risk Management Committee quarterly to give advice and
recommendation in order to improve the relevant work.
3. 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
and fraud that impacted to its performance was detected.
4. 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
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SET’s regulations or notifications, as well as complete and accurate
disclosure of information.
5. 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 approved the audit plan for 2016 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.
6. Appointing of 2016 auditor: the Audit Committee have to
propose appointment, re elect and terminate the auditor from their
performance, independency, reputation and suitability of their
remuneration and the audit fee. This year the audit committee
acknowledged to the Board of Director to propose 2016 AGM for
approval an appointment of Ms. Cholaros or Mr. Supachai Phanyawattano
or Ms. Waraporn Prapasirikul of EY Office Limited to be auditor and
also 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 29,2016

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจ�ำปี
โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดและจัดให้
มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท
คณะกรรมการได้จดั ให้มแี ละทบทวนระบบบริหารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรง รักษา
ไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ตลอดจนป้องกันความเสีย่ งจากการด�ำเนินงาน ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมกรรมการบรรษัทภิบาลฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและ การก�ำกับกิจการที่ดี ที่ฝ่ายจัดการของบริษัทท�ำขึ้น และ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
จากรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับกิจการที่ดี รวมทั้งระบบงานที่เป็น
อยู่นี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลถึงความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับกิจการที่ดี และการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

		

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ

(นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์)
ประธานกรรมการบริหาร

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2015

99

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, 2015.

Mr.Sompol Kiatphaibool
Chairman

Mr.Visuth Vitayatanagorn
Chairman of the Executive Board
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

รายงาน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ น รวมของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 งบกำไรขำดทุนรวม งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชี เกี่ยวกับจำนวนเงินและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชี พิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและ
กำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของ
บริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3844
บริ ษทั สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 29 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษทั น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหน้ ีการค้าและลูกหน้ ีอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2558

2557

2558

2557

7
7
6, 8
9

252,229,787
935,597,648
1,489,208,278
5,324,039,757
531,553
51,720,361
8,053,327,384

252,504,501
1,378,485
1,258,594,968
6,185,496,756
51,005,381
7,748,980,091

76,961,555
935,597,648
1,442,740,263
5,289,100,810
531,553
50,452,445
7,795,384,274

68,064,170
1,378,485
1,173,389,659
6,151,350,711
49,875,692
7,444,058,717

10
11
12
13
20

67,984,812
2,188,763,547
28,226,415
22,638,493
50,590,463
2,358,203,730
10,411,531,114

76,449,791
2,341,430,575
27,661,080
24,648,706
83,978,172
2,554,168,324
10,303,148,415

21,500,000
67,984,812
1,895,927,952
27,946,640
21,050,267
50,564,408
2,084,974,079
9,880,358,353

21,500,000
76,449,791
2,020,503,228
27,281,579
22,907,443
80,919,486
2,249,561,527
9,693,620,244

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

บริษทั น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
14
เจ้าหน้ ีทรัสต์รีซีท
6, 15
เจ้าหน้ ีการค้าและเจ้าหน้ ีอื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหน่ ึงปี
16
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หน้ ีสินตราสารอนุพนั ธ์
หน้สิี นหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหน่ ึงปี
16
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
17
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

2558

2557

2558

2557

2,181,342,067

2,071,428,789
415,648,711

2,160,978,526

2,071,428,789
345,973,933

140,013,707
122,932,591
2,444,288,365

26,570,408
97,303,946
2,223,759
109,500,078
2,722,675,691

131,063,722
119,687,017
2,411,729,265

91,221,169
2,223,759
106,913,006
2,617,760,656

76,890,279
76,890,279
2,521,178,644

39,350,000
73,913,278
113,263,278
2,835,938,969

68,949,150
68,949,150
2,480,678,415

65,206,963
65,206,963
2,682,967,619

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หมายเหตุ

หุน้ สามัญ 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
18
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผู้มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

2558

2557

2558

2557

808,610,985

808,610,985

808,610,985

808,610,985

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

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

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

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

94,441,124
4,124,867,432
36,623,994
7,539,634,631
350,717,839
7,890,352,470
10,411,531,114
-

94,441,124
3,718,203,181
43,395,978
7,139,742,364
327,467,082
7,467,209,446
10,303,148,415
-

80,941,124
4,026,790,357
8,246,376
7,399,679,938
7,399,679,938
9,880,358,353
-

80,941,124
3,630,991,060
15,018,360
7,010,652,625
7,010,652,625
9,693,620,244
-

บริษทั น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยน
ขาดทุนจากการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
รวมค่ าใช้จ่าย
กำไรก่ อนค่ าใช้จ่ายทางการเงินและค่ าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่ อนค่ าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

หมายเหตุ

2558

2557

2558

2557

21

25,926,318,189
375,793,483
26,302,111,672

25,248,434,541
418,661,357
25,667,095,898

25,926,318,189
25,926,318,189

25,248,434,541
25,248,434,541

2,224,806
34,764,998
244,074,270
42,900,474
323,964,548
26,626,076,220

5,835,556
20,677,498
37,442,276
63,955,330
25,731,051,228

859,343
50,244,998
244,074,270
41,300,408
336,479,019
26,262,797,208

5,516,271
33,577,498
35,851,294
74,945,063
25,323,379,604

23,168,960,687
914,015,307
313,436,563
-

22,741,141,746
648,124,313
311,277,974
34,107,132

22,942,461,103
893,171,283
287,101,093
-

22,446,409,716
627,255,376
284,658,973
34,107,132

(31,595,313)
24,364,817,244
2,261,258,976
(5,003,281)
2,256,255,695
(297,290,365)
1,958,965,330

43,123,484
23,777,774,649
1,953,276,579
(9,953,306)
1,943,323,273
(227,390,914)
1,715,932,359

(31,595,313)
24,091,138,166
2,171,659,042
(3,352,599)
2,168,306,443
(276,576,824)
1,891,729,619

43,123,484
23,435,554,681
1,887,824,923
(4,555,837)
1,883,269,086
(212,841,966)
1,670,427,120

9

20
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บริษทั น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขาดทุน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกำไร
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

2558

2557

2558

1,902,594,573

1,679,457,663

56,370,757
1,958,965,330

36,474,696
1,715,932,359

2.35

2.08

2557

1,891,729,619

1,670,427,120

2.34

2.07

22

บริษทั น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรสำหรับปี

2558
1,958,965,330

2557
1,715,932,359

2558
1,891,729,619

2557
1,670,427,120

(8,464,979)

5,624,987

(8,464,979)

5,624,987

1,692,995
(6,771,984)

(3,165,216)
(491,954)
1,967,817

1,692,995
(6,771,984)

(2,923,174)
(540,362)
2,161,451

1,952,193,346
-

1,717,900,176
-

1,884,957,635
-

1,672,588,571
-

1,895,822,589
56,370,757
1,952,193,346

1,681,535,851
36,364,325
1,717,900,176

1,884,957,635

1,672,588,571

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

17
20

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
การแบ่ งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
การเปลี่ยนสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

808,610,985

2,475,091,096

808,610,985

808,610,985
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ
2,475,091,096
-

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชาระแล้ว
808,610,985
-

94,441,124

94,441,124
-

94,441,124

4,124,867,432

3,718,203,181
1,902,594,573
1,902,594,573
(1,495,930,322)

3,718,203,181

8,246,376

15,018,360
(6,771,984)
(6,771,984)
-

15,018,360

28,377,618

28,377,618
-

28,377,618

36,623,994

43,395,978
(6,771,984)
(6,771,984)
-

43,395,978

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
ส่ วนเกินทุนจาก
รวมองค์ประกอบ
เงินลงทุนใน
การเปลี่ยนสัดส่ วน
อื่นของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
หลักทรัพย์เผื่อขาย
การถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
90,941,124
3,338,444,896
10,518,370
10,518,370
1,679,457,663
(2,421,802)
4,499,990
4,499,990
1,677,035,861
4,499,990
4,499,990
(1,293,777,576)
28,377,618
28,377,618
3,500,000
(3,500,000)
-

7,539,634,631

7,139,742,364
1,902,594,573
(6,771,984)
1,895,822,589
(1,495,930,322)

7,139,742,364

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
6,723,606,471
1,679,457,663
2,078,188
1,681,535,851
(1,293,777,576)
28,377,618
-

(33,120,000)
350,717,839

327,467,082
56,370,757
56,370,757
-

(22,000,000)
327,467,082

ส่ วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
150,138,295
36,474,696
(110,371)
36,364,325
162,964,462
-

(33,120,000)
7,890,352,470
-

(22,000,000)
7,467,209,446
7,467,209,446
1,958,965,330
(6,771,984)
1,952,193,346
(1,495,930,322)

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
6,873,744,766
1,715,932,359
1,967,817
1,717,900,176
(1,293,777,576)
191,342,080
-

(หน่วย: บาท)
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808,610,985
808,610,985

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กำไรสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กำไรสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบกํารเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และชำระแล้ว
808,610,985
808,610,985

บริษทั น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุ ้นสำมัญ
2,475,091,096
2,475,091,096
80,941,124
80,941,124

3,630,991,060
1,891,729,619
1,891,729,619
(1,495,930,322)
4,026,790,357

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
80,941,124
3,256,680,055
1,670,427,120
(2,338,539)
1,668,088,581
(1,293,777,576)
80,941,124
3,630,991,060
15,018,360
(6,771,984)
(6,771,984)
8,246,376

15,018,360
(6,771,984)
(6,771,984)
8,246,376

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่วนเกินทุนจำกกำรวัด รวมองค์ประกอบ
มูลค่ำเงินลงทุนใน
อื่นของ
หลักทรัพย์เผื่อขำย
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
10,518,370
10,518,370
4,499,990
4,499,990
4,499,990
4,499,990
15,018,360
15,018,360

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
6,631,841,630
1,670,427,120
2,161,451
1,672,588,571
(1,293,777,576)
7,010,652,625
7,010,652,625
1,891,729,619
(6,771,984)
1,884,957,635
(1,495,930,322)
7,399,679,938
-

(หน่วย: บำท)

บริษทั น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินปันผลรับ
กาไรจากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
กาไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (กลับรายการ)
หนี้ สูญและค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุน (กาไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

2558

2557

2558

2557

2,256,255,695

1,943,323,273

2,168,306,443

1,883,269,086

(34,764,998)
(754,752)
(30,719,163)
342,860,044
(31,595,313)
(19,516)

(20,677,498)
(1,256,877)
(15,697,898)
349,048,366
43,123,484
69,705,266

(50,244,998)
(754,752)
(30,719,163)
288,685,108
(31,595,313)
(19,516)

(33,577,498)
(916,877)
(15,697,898)
294,207,391
43,123,484
69,705,266

(2,755,312)
10,252,176
1,491,490

73,369,857
9,195,233
5,682,986

(2,755,312)
8,911,362
10,766

73,369,857
8,089,692
553,148

2,510,250,351

2,455,816,192

2,349,824,625

2,322,125,651

(230,593,794)
893,052,312
(714,980)
(210,822)

445,570,873
(119,439,119)
(1,883,124)
8,918,486

(269,331,088)
893,845,214
(576,753)
(3,243,453)

457,738,728
(117,944,129)
(1,525,615)
11,831,966

1,764,804,647
13,432,513
(7,275,175)
4,942,745,052
(1,568,913)
(250,877,396)
4,690,298,743

(113,750,093)
19,946,334
(16,254,430)
2,678,925,119
(5,952,904)
(208,467,449)
2,464,504,766

1,814,038,461
12,774,011
(5,169,175)
4,792,161,842
(10,766)
(233,184,100)
4,558,966,976

(113,738,318)
20,121,340
(15,912,430)
2,562,697,193
(619,561)
(194,121,846)
2,367,955,786

บริษทั น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินปันผลรับ
ซ้ื อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มข้ึน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะส้ ันจากสถาบันการเงินลดลง
เจ้าหน้ ี ทรัสต์รีซีทลดลง
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

2557

2558

2557

(11,313,500,000)
10,410,000,000
34,764,998
(153,221,536)
1,433,265
(4,616,797)
(1,025,140,070)

(7,273,500,000)
7,288,500,000
20,677,498
(90,316,355)
1,940,817
(1,030,736)
(53,728,776)

(11,313,500,000)
10,410,000,000
50,244,998
(127,238,078)
1,433,265
(4,616,797)
(983,676,612)

(7,273,500,000)
7,288,500,000
33,577,498
(77,960,612)
1,340,817
(868,235)
(28,910,532)

(2,071,428,789)
(65,920,408)
(1,494,964,190)
(33,120,000)
(3,665,433,387)
(274,714)
252,504,501
252,229,787
-

(25,000,000)
(1,063,662,700)
(57,278,215)
190,177,600
(1,292,959,336)
(22,000,000)
(2,270,722,651)
140,053,339
112,451,162
252,504,501
-

(2,071,428,789)
(1,494,964,190)
(3,566,392,979)
8,897,385
68,064,170
76,961,555
-

(1,063,662,700)
(1,292,961,800)
(2,356,624,500)
(17,579,246)
85,643,416
68,064,170
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้อมูลทั่วไป
บริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือกำรผลิ ตและจำหน่ำยกำกถัว่ เหลืองและน้ ำมันถัว่ เหลือง ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ เลขที่ 149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ - ตำกสิ น) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทำงบการเงิน

2.1

งบกำรเงินนี้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ตำมข้อ ก ำหนดในประกำศกรมพัฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ำ ลงวัน ที่ 28
กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับ ที่ บ ริ ษ ัทฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

2.2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก) งบกำรเงิ น รวมนี้ ได้จ ัดท ำขึ้ น โดยรวมงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท น้ ำ มัน พื ช ไทย จำกัด (มหำชน) (ซึ่ ง
ต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภณั ฑ์

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
32
32

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจใน
กำรควบคุมบริ ษทั ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่ มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว
1
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอำนำจควบคุ ม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุ นและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน

3.

มาตรฐำนการรายงานทางการเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ เริ่ ม มี ผลบัง คับ ในปี บัญ ชี ปั จจุ บ ัน และที่ จะมี ผลบังคับ ในอนำคตมี
รำยละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐำนการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดย
สภำวิชำชี พ บัญ ชี ซึ่ งมี ผลบังคับ ใช้ส ำหรับ รอบระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558
มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำ
เท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและ
คำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่ งสำมำรถ
สรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐำนการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื ่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งนี้ กำหนดให้กิจกำรต้องรับรู ้ รำยกำรกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันที ในกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่ มำตรฐำนฉบับเดิ มอนุ ญำตให้กิจกำร
เลือกรับรู ้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในกำไรขำดทุน หรื อในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกำไร
ขำดทุนก็ได้
มำตรฐำนฉบับ ปรั บ ปรุ ง ดังกล่ ำวไม่ มี ผ ลกระทบต่องบกำรเงิ นนี้ เนื่ องจำกบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยรั บ รู ้
รำยกำรกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
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มาตรฐำนการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื ่อง งบการเงินรวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวม โดยใช้
แทนเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบัญชี สำหรับงบกำรเงินรวมที่เดิมกำหนดอยูใ่ นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงหลักกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำว่ำ
ผูล้ งทุนมีอำนำจกำรควบคุมหรื อไม่ กล่ำวคือ ภำยใต้มำตรฐำนฉบับนี้ ผลู ้ งทุนจะถือว่ำตนควบคุ มกิ จกำรที่
เข้ำไปลงทุนได้ หำกตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จกำรที่ เข้ำไปลงทุน และตน
สำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้วำ่ ตนจะมี
สัดส่ วนกำรถื อหุ ้นหรื อสิ ทธิ ในกำรออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งก็ตำม กำรเปลี่ ยนแปลงที่ สำคัญนี้
ส่ งผลให้ฝ่ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรทบทวนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอำนำจควบคุมใน
กิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนำบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจกำรมำจัดทำงบกำรเงินรวมบ้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรนี้ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐำนการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื ่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
มำตรฐำนฉบับนี้กำหนดเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจกำรในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วม
กำรงำน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิ จกำรที่มีโครงสร้ำงเฉพำะตัว มำตรฐำนฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบทำงกำรเงิน
ต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐำนการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื ่อง การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มำตรฐำนฉบับนี้กำหนดแนวทำงเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธ รรม กล่ ำวคื อ หำกกิ จกำรต้อ งวัดมู ล ค่ ำยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ใดตำมข้อ ก ำหนดของ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องอื่น กิ จกำรจะต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้ และใช้วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในกำรรับรู ้ผลกระทบจำกกำรเริ่ มใช้มำตรฐำนนี้
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐำนการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุบ นั สภำวิช ำชี พ บัญ ชี ได้ป ระกำศใช้ม ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรั บปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิทำงบัญชี จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับ
ใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ดงั กล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือ
ปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีท่สี ำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สำคัญ
ของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำโดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะ
สู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.4 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ย) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะ
ต่ำกว่ำ และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ ในกำรผลิต
วัตถุ ดิบและวัสดุ คงเหลื อแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุ น (วิธีตน้ ทุ นถัวเฉลี่ ย) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
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4.5 เงินลงทุน
ก) เงิ นลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เพื่ อค้ำแสดงตำมมู ล ค่ ำยุติธ รรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ำยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ข) เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เผื่อขำยแสดงตำมมู ลค่ ำยุติธ รรม กำรเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวบันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อ
ได้จำหน่ำยหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
ค) เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุ นตัดจำหน่ ำย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิ น/รับรู ้ ส่วนต่ ำกว่ำมู ลค่ำตรำสำรหนี้ ตำมอัตรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจำนวนที่ตดั จำหน่ำย/รับรู ้น้ ีจะแสดงเป็ นรำยกำรปรับกับดอกเบี้ยรับ
ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในรำคำ
ทุนสุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
จ) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำกำร
สุ ดท้ำยของปี ส่ วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคม
ตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่ มีกำรโอนเปลี่ ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯจะปรับ
มูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุน ผลแตกต่ำง
ระหว่ำงรำคำตำมบัญชี และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนหรื อแสดง
เป็ นองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
เมื่อมีกำรจำหน่ ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชี ของเงินลงทุน จะ
ถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.6 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ำเสื่ อมราคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำ
เผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
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ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ คำนวณจำกรำคำทุ น ของสิ นทรัพ ย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องมือและเครื่ องใช้ในโรงงำน
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสำนักงำน
ยำนพำหนะ

-

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

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำด
ว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุ นจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พ ย์ จะรับรู ้ ในส่ วนของก ำไรหรื อขำดทุ นเมื่ อบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัด
รำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.7 ต้ นทุนการก้ ยู ืม
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรื อกำรผลิ ตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภำพพร้ อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถื อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิ ดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
4.8 สิ นทรัพย์ ไม่มตี วั ตน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยบัน ทึ ก ต้น ทุ น เริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัวตนตำมรำคำทุ น ภำยหลังกำรรั บ รู ้
รำยกำรเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
สะสม (ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์น้ ันเกิดกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและ
วิธีกำรตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์

อำยุกำรให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี
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4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุ ม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจำกนี้ บุค คลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษ ทั ร่ วมและบุคคลที่มี สิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำรสำคัญ
กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.10 เงินตราต่ำงประเทศ
บริ ษ ทั ฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ำงประเทศแปลงค่ ำเป็ นเงิ น บำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ ที่ เกิ ดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.11 การด้ อยค่ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หำกมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รับรู ้ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ ัน ทั้งนี้ มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึ งมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.12 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงกำรสมทบเงิน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย และพนัก งำนได้ร่วมกัน จัด ตั้ง กองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ น ที่
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงิ นที่ บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุ น
ส ำรองเลี้ ยงชี พ ได้แยกออกจำกสิ นทรั พ ย์ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย เงิ นที่ บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจ่ำย
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภำระสำหรับเงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ำยให้แก่ พนักงำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่ำเงิ นชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
สำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ป ระกันภัย (Actuarial gains and losses)
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.13 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะบัน ทึ ก ประมำณกำรหนี้ สิ น ไว้ใ นบัญ ชี เมื่ อ มี ภ ำระผูก พัน ซึ่ งเป็ นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ ในอดี ตได้เกิ ดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ย
ทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลดเปลื้ องภำระผูกพัน นั้นและบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำมำรถประมำณ
มูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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4.14 ภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษี เงิ นได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่ คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษี
ของรัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุ ก
รำยกำร แต่รับรู ้ สินทรัพ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับ ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมู ล ค่ำตำมบัญชี ข องสิ นทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี ทุ ก สิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรั บ ลดมู ล ค่ ำตำมบัญ ชี ดังกล่ ำว หำกมี ค วำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ ว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ท้ งั หมด
หรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะบัน ทึ ก ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหำกภำษี ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.15 ตราสารอนุพนั ธ์
ตรำสำรอนุ พนั ธ์ของบริ ษทั ฯประกอบด้วยสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำประกัน
ควำมเสี่ ยงรำคำสิ นค้ำ
ตรำสำรอนุ พนั ธ์จะถู กวัดมู ลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมจะถู กรับรู ้ ใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน ซึ่ งแสดงรวมอยูใ่ นรำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยอื่น
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4.16 การวัดมูลค่ำยุตธิ รรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่ วดั มู ลค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่ องในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัด
มู ล ค่ ำด้วยมู ล ค่ ำยุติ ธ รรม ยกเว้น ในกรณี ที่ ไ ม่มี ตลำดที่ มี ส ภำพคล่ องส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ น ที่ มี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ ข้อ มู ล อื่ น ที่ ส ำมำรถสั ง เกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่ำ จะเป็ นข้อ มู ล ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มี ควำมไม่แน่ น อนเสมอ กำรใช้ดุล ยพิ นิจและกำรประมำณกำรดังกล่ ำวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น ผลที่
เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมี
ดังนี้
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การรวมงบการเงินของบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯมีสัดส่วนการถือห้ ุนน้ อยกว่ำกึง่ หนึ่ง
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯมีอำนำจควบคุมในบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) ถึ งแม้ว่ำ
บริ ษทั ฯจะถือหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่ำวในสัดส่ วนร้อยละ 32 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่ำกึ่ง
หนึ่ง ทั้งนี้ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีเสี ยงส่ วนใหญ่และสำมำรถสั่งกำรกิจกรรมที่สำคัญของบริ ษทั
ดังกล่ำวได้ อีกทั้งผูถ้ ือหุ ้นรำยอื่นเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยย่อยๆเท่ำนั้น ดังนั้น บริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) จึง
ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจกำรและต้องนำมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจ
ควบคุมในกิจกำรดังกล่ำว
ค่ำเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลู กหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
หนี้สูญที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ ที่
คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
มูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้ อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเที ยบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยคำนึ งถึ งควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิ ต
(ทั้ง ของธนำคำรและคู่ สั ญ ญำ) สภำพคล่ อง ข้อมู ล ควำมสั ม พัน ธ์ และกำรเปลี่ ยนแปลงของมู ล ค่ ำของ
เครื่ องมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรม
ค่ำเผื่อการด้ อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยและเงินลงทุนทัว่ ไปเมื่อมูลค่ำยุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญและเป็ นระยะเวลำนำนหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ
กำรที่จะสรุ ปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรื อเป็ นระยะเวลำนำนหรื อไม่น้ นั จำเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ำเสื่ อมราคำ
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตและ
กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี
และขำดทุ นทำงภำษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี กำไรทำง
ภำษี ในอนำคตเพี ยงพอที่ จะใช้ประโยชน์ จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุ น นั้น ในกำรนี้ ฝ่ ำยบริ หำร
จำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ น
จำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนของพนัก งำนประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำร
ธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ซื้อวัสดุหีบห่อ
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขำยสิ นค้ำโดยบริ ษทั ฯ
ขำยสิ นค้ำโดยบริ ษทั ย่อย
ค่ำบริ กำรจ่ำย

งบกำรเงินรวม
2558
2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

-

-

294

272 รำคำเป็ นไปตำมปกติ เช่ นเดี ยวกับ
ลูกค้ำทัว่ ไป

38

33

38

24

26

-

1

1

1

33 รำคำเป็ นไปตำมปกติ เช่ นเดี ยวกับ
ลูกค้ำทัว่ ไป
- รำคำเป็ นไปตำมปกติ เช่ นเดี ยวกับ
ลูกค้ำทัว่ ไป
1 รำคำเป็ นไปตำมปกติ เช่ นเดี ยวกับ
ลูกค้ำทัว่ ไป
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มี
รำยละเอียดดังนี้

ลูกหนี้การค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
รวมลูกหนี�การค้ำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนี้การค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 15)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
2558
2557
9,666
9,666

9,095
9,095

7,423
7,423

6,885
6,885

71
71

-

53,358
71
53,429

47,152
47,152

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558 และ 2557 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยมี ค่ ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

7.

งบกำรเงินรวม
2558
2557
108
81
2
2
110
83

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
96
71
2
2
98
73

เงินสดและรายการเทียบเท่ำเงินสด / เงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดและรายการเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
พันธบัตรรัฐบำล
รวม

งบกำรเงินรวม
2558
2557
352
352
202,005
252,153
49,873
252,230
252,505

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
292
292
76,670
67,772
76,962
68,064
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกออมทรัพย์ เงินฝำกประจำ และพันธบัตรรัฐบำลมีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำง
ร้อยละ 0.1 ถึง 1.6 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.5 ต่อปี )
เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงิ นลงทุ นชั่วครำวคื อ เงิ นลงทุ นในกองทุนรวมที่ลงทุนในตรำสำรหนี้ และเงินฝำกธนำคำรซึ่ งแสดงด้วย
มูลค่ำยุติธรรม
8.

ลูกหนีก้ ารค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
เช็คคืน
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

9,666
9,666

9,095
9,095

7,423
7,423

6,885
6,885

1,198,384

961,851

1,183,303

934,824

261,611
69
3,131
84,430
92
1,547,717
(71,167)
1,476,550
1,486,216

269,045
2,193
164
85,228
344
1,318,825
(71,842)
1,246,983
1,256,078

234,688
69
963
83,321
1,502,344
(70,019)
1,432,325
1,439,748

214,502
1,185
164
84,007
1,234,682
(70,694)
1,163,988
1,170,873

191
2,801
2,992
1,489,208

572
1,945
2,517
1,258,595

191
2,801
2,992
1,442,740

572
1,945
2,517
1,173,390
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9.

สิ นค้ำคงเหลือ

รำคำทุน

2558
1,057,939
1,516,012
211,068
2,552,038
5,337,057

วัตถุดิบ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม

2557
1,674,863
2,202,323
205,174
2,147,749
6,230,109

รำคำทุน

2558
1,046,378
1,503,853
199,849
2,552,038
5,302,118

วัตถุดิบ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม

2557
1,664,399
2,190,577
193,238
2,147,749
6,195,963

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็ น
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2558
2557
(11,528)
(43,123)
(1,489)
(1,489)
(13,017)
(44,612)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็ น
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2558
2557
(11,528)
(43,123)
(1,489)
(1,489)
(13,017)
(44,612)

(หน่วย: พันบำท)
สิ นค้ำคงเหลือ-สุ ทธิ
2558
2557
1,057,939 1,674,863
1,504,484 2,159,200
209,579
203,685
2,552,038 2,147,749
5,324,040 6,185,497
(หน่วย: พันบำท)
สิ นค้ำคงเหลือ-สุ ทธิ
2558
2557
1,046,378 1,664,399
1,492,325 2,147,454
198,360
191,749
2,552,038 2,147,749
5,289,101 6,151,351

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ เป็ น
จำนวน 12 ล้ำนบำท (2557: 43 ล้ำนบำท) และมีกำรกลับรำยกำรปรั บลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือเป็ นจำนวน 43
ล้ำนบำท (2557: ไม่มี)
10. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
10.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ดังต่อไปนี้

บริ ษทั

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2558
2557

บริ ษทั พรอดดิจิ
135,000
จำกัด (มหำชน)
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

135,000

สัดส่วนเงินลงทุน
2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
32
32

รำคำทุน
2558
2557

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2558
2557

21,500

15,480

21,500

12,900

15

10.2 รำยละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ
(หน่วย: ล้ำนบำท)

บริ ษทั

บริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด
(มหำชน)

สัดส่ วนที่ถือโดย
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
2558
(ร้อยละ)
68

2557
(ร้อยละ)
68

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ในบริ ษทั ย่อยสะสม

กำไรหรื อขำดทุนที่แบ่งให้กบั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ในบริ ษทั ย่อยในระหว่ำงปี

เงินปั นผลจ่ำยให้กบั ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุมในระหว่ำงปี

2558

2557

2558

2557

2558

2557

351

327

56

36

33

22

10.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ ซึ่ งเป็ นข้อมูล
ก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

2558
311
310
86
8

หน่วย: ล้ำนบำท
2557
352
341
152
48

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

รำยได้
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

สรุ ปรำยกำรกระแสเงินสดของบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

หน่วย : ล้ำนบำท
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
673
692
83
58
83
58
หน่วย : ล้ำนบำท
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
131
97
(26)
(12)
(115)
73
(10)
158
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11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดังต่อไปน้ ี
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2557

รำคำทุน/

รำคำทุน/

รำคำทุน

รำคำทุน

ตัดจำหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม

ตัดจำหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรตลำด -ในประเทศ

6,524

16,832

6,524

25,297

บวก: ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

10,308

18,773

16,832

25,297

10,000

10,000

10,000

10,000

55,000

55,000

55,000

55,000

(13,847)

(13,847)

41,153

41,153

67,985

76,450

ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด ในประเทศ
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ
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ราคาทุน
1 มกรำคม 2557
ซ้ื อเพิ่ม
จำหน่ำย /ตัดจำหน่ ำย
โอน
31 ธันวำคม 2557
ซ้ื อเพิ่ม
จำหน่ำย /ตัดจำหน่ ำย
โอน
31 ธันวาคม 2558
ค่ำเสื่ อมราคาสะสม
1 มกรำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558

12. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง
1,410,112
3,003
(63)
(42,874)
1,370,178
2,580
(748)
14,082
1,386,092
583,143
60,958
(40)
(1,846)
642,215
60,713
(487)
702,441

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

459,426
459,426
14,256
473,682
-

2,173,252
204,182
(2,658)
1,846
2,376,622
198,027
(4,147)
2,570,502

3,306,068
19,983
(2,657)
78,524
3,401,918
21,089
(4,381)
11,671
3,430,297

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

278,659
22,998
(1,404)
22,373
322,626
21,552
(1,266)
342,912

336,750
7,102
(1,453)
33,964
376,363
16,028
(1,267)
8,537
399,661
72,266
8,425
(1,939)
530
79,282
10,696
(7,245)
82,733

95,942
8,464
(1,968)
777
103,215
10,229
(7,269)
6,478
112,653

งบกำรเงินรวม
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน

125,424
14,654
(4,828)
(22,373)
112,877
14,223
(2,501)
124,599

160,180
14,437
(5,152)
(22,373)
147,092
31,431
(2,659)
175,864

ยำนพำหนะ

-

27,869
37,327
(260)
(47,241)
17,695
57,609
(40,768)
34,536

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

18

3,232,744
311,217
(10,869)
530
3,533,622
305,211
(15,646)
3,823,187

5,796,347
90,316
(11,553)
777
5,875,887
153,222
(16,324)
6,012,785

รวม

(หน่วย: พันบำท)
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

473,682

31 ธันวำคม 2558
29,822

23,835

98
98
98

51,265

34,215

-

34,536

17,695

-

834
834
834

2,188,764

2,341,431

รวม

19

305,211

56,694

53,682

55
55
55

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

2558 (280 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

859,795

1,025,296

-

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

311,217

682,970

727,282

681
681
681

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

2557 (288 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

ค่ำเสื่ อมราคาสำหรับปี

459,426

-

มูลค่ำสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวำคม 2557

ค่ำเผื่อการด้อยค่ำ
1 มกรำคม 2557
31 ธันวำคม 2557
31 ธันวำคม 2558

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

งบกำรเงินรวม
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน

(หน่วย: พันบำท)
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ค่ำเสื่ อมราคาสะสม
1 มกรำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558

31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน
1 มกรำคม 2557
ซ้ื อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2557
ซ้ือเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอน

-

426,805
426,805
14,256
441,061

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

547,299
57,009
(40)
(1,846)
602,422
56,753
(487)
658,688

1,318,833
2,707
(63)
(42,874)
1,278,603
2,542
(748)
12,913
1,293,310

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

1,808,498
163,027
(2,658)
1,846
1,970,713
158,919
(4,147)
2,125,485

2,696,024
19,983
(2,658)
77,851
2,791,200
16,236
(4,381)
3,054
2,806,109

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

183,741
14,192
(1,404)
22,373
218,902
11,399
(1,266)
229,035

217,315
6,347
(1,453)
22,380
244,589
15,102
(1,267)
31
258,455
69,361
8,088
(1,939)
530
76,040
10,343
(7,245)
79,138

92,249
7,766
(1,967)
777
98,825
10,030
(7,269)
6,478
108,064

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน

122,261
14,152
(4,828)
(22,373)
109,212
13,722
(2,501)
120,432

154,581
14,417
(5,152)
(22,373)
141,473
31,431
(2,659)
170,245

ยำนพำหนะ

-

25,374
26,741
(34,984)
17,131
37,641
(22,476)
32,296

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ ำง

20

2,731,160
256,468
(10,869)
530
2,977,289
251,135
(15,646)
3,212,778

4,931,181
77,961
(11,293)
777
4,998,626
127,238
(16,324)
5,109,540

รวม

(หน่วย: พันบำท)
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

680,624

29,365

25,632
28,828

22,687

98
98
98

49,813

32,261

-

32,296

17,131

-

834
834
834

1,895,928

2,020,503

รวม

21

251,135

633,941

441,061

820,487

55
55
55

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ ำง

2558 (230 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

675,500

426,805

-

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

256,468

681
681
681

-

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

2557 (237 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่ อมราคาสำหรับปี

31 ธันวำคม 2557

ค่ำเผื่อการด้อยค่ำ
1 มกรำคม 2557
31 ธันวำคม 2557
31 ธันวำคม 2558
มูลค่ำสุ ทธิตามบัญชี

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน

(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี อำคำรและอุ ป กรณ์ จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำ
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงิ น
ประมำณ 2,118 ล้ำนบำท (2557: 1,988 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร: 1,769 ล้ำนบำท 2557: 1,640
ล้ำนบำท)
13. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั น้ ี

รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2558
2557
48,321
46,270
(20,095)
(18,609)
28,226
27,661

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
47,769
45,718
(19,822)
(18,436)
27,947
27,282

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่ำตัดจำหน่ำย
โอน - มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่โอน
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2558
2557
27,661
31,202
4,617
1,031
(4,052)
(4,325)
(247)
28,226
27,661

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
27,282
30,894
4,617
868
(3,952)
(4,233)
(247)
27,947
27,282

14. วงเงินสิ นเชื ่อของเงินเบิกเกินบัญชี เงินก้ ยู ืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน และเจ้ าหนี้ทรัสต์ รีซีท
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับวงเงินสิ นเชื่ อจำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิ น โดยมี ขอ้ กำหนดเป็ นกำรทัว่ ไป
เกี่ ยวกับกำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงิ นและจำกัดกำรก่อภำระผูกพันในทรัพย์สินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
และจำกัดกำรให้กำรค้ ำประกันโดยกรรมกำรของบริ ษทั ย่อย

22
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2015

135

15. เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น

เจ้ำหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น

งบกำรเงินรวม
2558
2557
71
1,878,163
177,768
102,983
92,633
200,125
145,248
2,181,342
415,649

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
53,429
47,152
1,813,272
71,795
101,085
90,430
193,193
136,597
2,160,979
345,974

16. เงินก้ ยู ืมระยะยาว

เงินกู้
1.

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
FDR บวก 2.75

2.

MLR ลบ 2

3.

MLR ลบ 2.5

เงื่อนไขกำรชำระเงิน
ชำระคืนเป็ นรำยเดือน
ตั้งแต่ปี 2553 - 2558
ชำระคืนเป็ นรำยเดือน
ตั้งแต่ปี 2554 - 2560
ชำระคืนเป็ นรำยเดือน
ตั้งแต่ปี 2556 - 2561

รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงิ น กู้ยืม ระยะยำว – สุ ท ธิ จ ำกส่ ว นที่ ถึ งก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
2558
2557

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

-

3,170

-

-

-

18,750

-

-

-

44,000
65,920
(26,570)

-

-

-

39,350

-

-

ภำยใต้สัญญำเงินกูย้ ืมดังกล่ำว บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเป็ นกำรทัว่ ไป ได้แก่ บริ ษทั ย่อยจะไม่นำ
สิ นทรัพ ย์ข องบริ ษ ทั ย่อยไปจำหน่ ำยจ่ ำยโอนหรื อก่ อภำระผูก พันใด ๆ เว้น แต่ไ ด้รับ ควำมเห็ น ชอบจำก
ธนำคำร และกำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินบำงประกำร เป็ นต้น
ในระหว่ำงปี 2558 บริ ษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่ำวแล้วทั้งจำนวน

23
136

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

17. สำรองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ ึ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดง
ได้ดงั น้ ี

สำรองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบกำรเงินรวม
2558
2557
73,913
77,807

(หน่ วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
65,207
70,107

7,594
2,658

6,719
2,476

6,527
2,384

5,921
2,169

(7,275)
76,890

2,071
(495)
1,589
(16,254)
73,913

(5,169)
68,949

1,821
(425)
1,527
(15,913)
65,207

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2558
2557
5,930
5,023
4,322
4,172
10,252
9,195

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
4,932
4,356
3,979
3,734
8,911
8,090

บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ น
จำนวนประมำณ 6 ล้ำนบำท (งบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำร: จำนวน 6 ล้ำนบำท) (2557: จำนวน 8 ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวน 6 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยประมำณ 14 ปี (งบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำร: 14 ปี ) (31 ธัน วำคม 2557: 14 ปี
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 14 ปี )
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
2558
2557
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
4.1
4.1
4.1
4.1
3.5 - 6.5
3.5 - 6.5
3.5 - 6.5
3.5 - 6.5
0 - 23
0 - 23
0 - 23
0 - 23

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(5.0)
5.7
7.0
(6.2)
เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20%
(2.5)
2.8

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(4.3)
4.9
6.1
(5.4)
เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20%
(2.1)
2.3

18. สำรองตามกฎหมาย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นส ำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หัก ด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

19. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปน้ ี

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริ มกำรขำย
ค่ำขนส่ง
ขำดทุนจำกกำรปรับลดสิ นค้ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุทธิ
ที่จะได้รับ (กลับรำยกำร)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
456,173
378,725
288,685
294,207
473,817
303,542
237,417
184,329

งบกำรเงินรวม
2558
2557
538,139
448,656
342,860
349,048
473,817
303,542
250,174
202,609
(31,595)
22,083,363
158,822
654,716

43,123
22,821,209
159,899
(577,639)

(31,595)
21,809,649
110,732
655,130

43,123
22,496,560
110,954
(579,943)

20. ภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั น้ ี

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำก
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ย่อย
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ท่แี สดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน

งบกำรเงินรวม
2558
2557

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

293,587

247,553

273,027

234,016

3,703

(21,326)

3,550

(21,174)

297,290

1,164
227,391

276,577

212,842
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
รวม

งบกำรเงินรวม
2558
2557

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

(1,693)

1,125

(1,693)

1,125

(1,693)

(633)
492

(1,693)

(585)
540

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
กำรส่งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 21)
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้น
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2558
2557
2,256,256
1,943,323

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
2,168,306
1,883,269

20%
451,251

20%
388,665

20%
433,661

20%
376,654

3,096
(154,530)
8,692
(619)
(10,600)
(153,961)
297,290

2,580
(174,738)
18,200
(441)
(6,875)
(161,274)
227,391

(154,530)
8,614
(568)
(10,600)
(157,084)
276,577

(174,738)
18,148
(347)
(6,875)
(163,812)
212,842
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
สำรองสำหรับค่ำส่งเสริ มกำรขำย
ขำดทุน (กำไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
รวม

21.

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
2558
2557
2,306
8,625
2,306
8,625
7,122
4,551
7,122
4,551
(106)
15,378
(2,062)
22,638

445
14,783
(3,755)
24,649

(106)
13,790
(2,062)
21,050

445
13,041
(3,755)
22,907

การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนสำหรับกิจกำรผลิตอำหำรสัตว์หรื อ
ส่ วนผสมอำหำรสัตว์ และกิ จกำรผลิตน้ ำมันหรื อไขมันจำกพืชและสัตว์ ตำมบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนเลขที่
1377(2)/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2552 ภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดบำงประกำร สิ ทธิ พิเศษดังกล่ำวรวมถึง
กำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ และกำรได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มเฉพำะกำรผลิตส่ วนผสม
อำหำรสัตว์ส ำหรั บ โรงงำนหนึ่ งแห่ งของบริ ษ ทั ฯเป็ นระยะเวลำแปดปี นับ แต่วนั ที่ เริ่ ม มี รำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร (วันที่ 23 เมษำยน 2553)
รำยได้ของบริ ษทั ฯจำแนกตำมกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ น
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สำมำรถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขาย
ในประเทศ
รำยได้จำกกำรส่งออก
รวมรายได้ จากการขาย

(หน่วย: พันบำท)
รวม
2558
2557

กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม
2558
2557

กิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริ ม
2558
2557

6,743,268
-

8,080,694
-

18,333,703
849,347

16,473,444
694,297

25,076,971
849,347

6,743,268

8,080,694

19,183,050

17,167,741

25,926,318 25,248,435

24,554,138
694,297
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22. กำไรต่ อห้ ุน
กำไรต่อหุ ้นข้นั พ้ืนฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
23. ข้ อมูลทางการเงินจำแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่ผมู ้ ีอำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตำมประเภท
ของผลิตภัณฑ์และบริ กำร บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงำน ดังนี้


ส่ วนงำนผลิ ตและจำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์จำกถัว่ เหลื อง เป็ นส่ วนงำนที่ทำกำรผลิ ตและจำหน่ ำยกำกถัว่
เหลืองและน้ ำมันถัว่ เหลือง



ส่ วนงำนผลิตและจำหน่ำยบรรจุภณั ฑ์



ส่ วนงำนอื่น ๆ เป็ นส่ วนงำนที่ทำกำรจำหน่ำยสิ นค้ำอุปโภคบริ โภค

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรรวมส่ วนงำนดำเนินงำนเป็ นส่ วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ กำรจัดสรรทรัพ ยำกรและกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บ ตั ิ งำน บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย
ประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนของส่ ว นงำนโดยพิ จ ำรณำจำกก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรด ำเนิ น งำนและ
สิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัดมู ลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนและ
สิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
กำรบันทึ กบัญชี ส ำหรั บ รำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่ รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับ กำรบันทึ กบัญ ชี
สำหรับรำยกำรธุ รกิจกับบุคคลภำยนอก
ข้อมู ล รำยได้ ก ำไร และสิ น ทรั พ ย์รวมของส่ วนงำนของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ทั ย่อยส ำหรับ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่
31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
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สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
กำรเพิ่มข้ ึนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่
ไม่รวมเครื่ องมือทำงกำรเงินและสิ นทรัพย์
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

กำไรของส่ วนงาน
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ที่ไม่ได้ปันส่ วน
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กลับรำยกำร (ขำดทุน) จำกกำรปรับลดสิ นค้ำ
คงเหลือเป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
ค่ำใช้จ่ำยท งก รเงิน
กำไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

รายได้
รายได้จากการขายให้ลูกค้า
ภายนอก รายได้ระหว่ำงส่วนงาน
รวมรายได้

สำหรับปี สิ ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

9,664,095

78,829

131,855

2,778,894

9,861,232

2,959,614

25,983

621,031

149,294

375,793
294,392
670,185

25,796,257 25,101,683
25,796,257 25,101,683

12,518

693,180

123,929

418,661
271,874
690,535

ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภณ
ั ฑ์
2558
2557

ผลิตและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์จำกถัว่ เหลือง
2558
2557

-

19,126

-

157,838

91,347

29,525 10,501,389 10,386,800

2,925,954

23,131

24,243
3,133,151

146,752 26,302,112 25,667,096
294,392
271,874
146,752 26,596,504 25,938,970

2557

รวมส่ วนงำนที่รำยงำน
2558
2557

130,062
130,062

2558

อื่น ๆ

-

(89,858)

-

(294,392)
(294,392)

งบกำรเงินรวม
2558
2557

2,925,954
63,955
(959,403)
(34,107)
(43,123)
(9,953)
1,943,323
(227,391)
1,715,932

3,133,151
79,890
(1,227,452)
244,074
31,595
(5,003)
2,256,255
(297,290)
1,958,965

-

157,838

30

91,347

(83,652) 10,411,531 10,303,148

-

- 26,302,112 25,667,096
(271,874)
(271,874) 26,302,112 25,667,096

รำยกำรปรับปรุ งและตัด
รำยกำรระหว่ำงกัน
2558
2557

(หน่ วย: พันบำท)

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดำเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศำสตร์ เดี ยว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสิ นทรัพย์ที่แสดง
อยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์ แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกลู กค้ำรำยใหญ่จำนวนหนึ่ งรำย เป็ นอัตรำร้อยละ 10.7 ของรำยได้จำกกำร
ขำย (2557: ร้อยละ 11.8) ซึ่ งมำจำกส่ วนงำนผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกถัว่ เหลือง
24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงำนบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงำนของบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงำน
จ่ำยสมทบกองทุนดังกล่ำวเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยบริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ตำมลำดับ และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำม
ระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่ำงปี 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินสมทบ
ดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 7 ล้ำนบำท (2557: 6 ล้ำนบำท) และเฉพำะของบริ ษทั ฯเป็ นจำนวน 6 ล้ำนบำท
(2557: 5 ล้ำนบำท)
25. เงินปันผล
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลประจำปี
สำหรับปี 2557
เงินปั นผลระหว่ำงกำล
สำหรับปี 2558
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2558
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2558

เงินปั นผลประจำปี
สำหรับปี 2556
เงินปั นผลระหว่ำงกำล
สำหรับปี 2557
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2557

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่
29 เมษำยน 2557
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2557

เงินปั นผลจ่ำย
(พันบำท)

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)

687,319

0.85

808,611
1,495,930

1.00
1.85

566,028

0.70

727,750
1,293,778

0.90
1.60
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26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนจำนวนเงิ น 34 ล้ำน
บำท ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรซื้ อเครื่ องจักรและเครื่ องมือและเครื่ องใช้ในโรงงำน (2557: 6 ล้ำนบำท) (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 31 ล้ำนบำท 2557: 1 ล้ำนบำท)
26.2 การค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯ
และบริ ษ ัท ย่อ ยเหลื อ อยู่เป็ นจำนวน 34 ล้ำนบำท ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ อ งกับ ภำระผู ก พัน ทำงปฏิ บ ัติบ ำงประกำร
ตำมปกติ ธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย (2557: 35 ล้ำนบำท) (งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร: 26 ล้ำนบำท
2557: 26 ล้ำนบำท) หนังสื อค้ ำประกันดังกล่ำวส่ วนใหญ่เพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ
27. ลำดับช้ันของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหน้ ี สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับช้นั ของมูลค่ำยุติธรรม ดังน้ ี

สิ นทรัพย์ ท่วี ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตรำสำรทุน
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
936

-

936

17
-

1

17
1

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุ พนั ธ์คำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจำลอง
ตำมทฤษฎี ในกำรประเมิ นมูลค่ำ ซึ่ งข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรประเมิ นมูลค่ำส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลที่สำมำรถ
สังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ
และ เส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย เป็ นต้น
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28. เครื ่องมือทางการเงิน
28.1 นโยบายการบริหารความเสี ่ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107
“กำรแสดงรำยกำรและเปิ ดเผยข้อ มู ล ส ำหรั บ เครื่ อ งมื อทำงกำรเงิ น ” ประกอบด้ว ยเงิ น สดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ เงินลงทุน เจ้ำหนี้ กำรค้ำ เงินกูย้ มื ระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยำว บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สิ นเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ ลู ก หนี้ ก ำรค้ำ และลู กหนี้ อ่ื น ฝ่ ำย
บริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้
กำรให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐำนของลูกค้ำ
ที่หลำกหลำยและมีอยูจ่ ำนวนมำกรำย จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้
สิ นเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกธนำคำร เงิ นเบิกเกิ น
บัญ ชี เงิ นกู้ยืม ระยะสั้ นและเงิ นกู้ยืม ระยะยำวที่ มี ดอกเบี้ ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ น
ทำงกำรเงินมีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำด
ในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยู่ในระดับต่ ำ รำยละเอียดของเงิน
ฝำกธนำคำร เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินกูย้ ืมระยะยำวแสดงไว้ในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 7 14 และ 16 ตำมลำดับ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ถัว่ เหลืองเป็ นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตของบริ ษทั ฯ ดังนั้น เพื่อเป็ นกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวน
ของกำไรขั้นต้น บริ ษทั ฯจึงมี กระบวนกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง โดยจัดทำสัญญำซื้ อ-ขำย Commodity swap
และ Commodity option ซึ่งเมื่อมีกำรปิ ดสถำนะของสัญญำหรื อเมื่อสัญญำสิ้ นสุ ดลงตำมอำยุ บริ ษทั ฯจะรับรู ้
รำยกำรกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดขึ้นในงบกำไรขำดทุน
บริ ษทั ฯไม่มีสัญญำดังกล่ำวที่เปิ ดสถำนะไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเนื่องจำกบริ ษทั ฯมีรำยกำรซื้อวัตถุดิบหลักและ
ขำยสิ นค้ำเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558 บริ ษ ัท ฯมี ค วำมเสี่ ย งจำกอัตรำแลกเปลี่ ย นจำกกำรที่ มี ห นี้ สิ น ที่ เป็ นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศจำนวนประมำณ 48 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ (2557: 63 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ)
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหนึ่ งปี เพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรซื้ อวัตถุดิบและขำยสิ นค้ำที่เป็ นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
รำยละเอียดของสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศที่ยงั คงมีผลบังคับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
ก) บริ ษทั ฯไม่มีสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 (2557: ประมำณ
58 ล้ำนเหรี ย ญสหรั ฐอเมริ ก ำ โดยมี อ ัต รำแลกเปลี่ ย นถัวเฉลี่ ย ประมำณ 33.0479 บำทต่ อ 1 เหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กำ)
ข) บริ ษ ัท ฯได้ท ำสั ญ ญำขำยเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศล่ ว งหน้ ำ ไว้เป็ นจ ำนวนเงิ น ประมำณ 2 ล้ำนเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กำ โดยมีอตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยประมำณ 36.4900 บำทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ สัญญำ
ดังกล่ำวจะครบกำหนดในเดือนมีนำคม 2559 (2557: ไม่มี)
อัตรำแลกเปลี่ ย นในสกุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐอเมริ ก ำตำมประกำศของธนำคำรแห่ งประเทศไทย ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2558 มี อตั รำแลกเปลี่ ยนซื้ อถัวเฉลี่ ยเท่ำกับ 35.8764 บำท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ ก ำและมี
อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ยเท่ำกับ 36.2538 บำท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
28.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื ่องมือทางการเงิน
เนื่ องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ซึ่ งมีอตั รำ
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่ วนตรำสำรอนุ พนั ธ์แสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรื อคำนวณตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินมูลค่ำที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปหำกกรณี ที่ไม่มี
รำคำตลำด
29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุ นที่ ส ำคัญ ของบริ ษ ทั ฯคื อกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ ำงทุ นที่ เหมำะสม
เพื่ อสนับ สนุ นกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯและเสริ มสร้ำงมู ลค่ำกำรถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 กลุ่ ม บริ ษทั มี อตั รำส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ นเท่ำกับ 0.3:1 (2557: 0.4:1) และเฉพำะบริ ษ ทั ฯมี
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.3:1 (2557: 0.4:1)
30. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินน้ีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
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Independent Auditor's Report
To the Shareholders of Thai Vegetable Oil Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated financial statements of Thai Vegetable Oil Public
Company Limited and its subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial
position as at 31 December 2015, and the related consolidated statements of income,
comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended,
and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, and have
also audited the separate financial statements of Thai Vegetable Oil Public Company Limited for
the same period.
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements
in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor's Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require
that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's
judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not
for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and
the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the financial statements.
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I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for my audit opinion.
Opinion
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects,
the financial position of Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary and of
Thai Vegetable Oil Public Company Limited as at 31 December 2015, their financial performance
and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Siraporn Ouaanunkun
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3844
EY Office Limited
Bangkok: 29 February 2016
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
Statement of financial position
As at 31 December 2015
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2015

Separate financial statements

2014

2015

2014

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

7

252,229,787

252,504,501

76,961,555

68,064,170

Current investments

7

935,597,648

1,378,485

935,597,648

1,378,485

6, 8

1,489,208,278

1,258,594,968

1,442,740,263

1,173,389,659

9

5,324,039,757

6,185,496,756

5,289,100,810

6,151,350,711

531,553

-

531,553

-

51,720,361

51,005,381

50,452,445

49,875,692

8,053,327,384

7,748,980,091

7,795,384,274

7,444,058,717

Trade and other receivables
Inventories
Derivative assets
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investment in subsidiary

10

-

-

21,500,000

21,500,000

Other long-term investments

11

67,984,812

76,449,791

67,984,812

76,449,791

Property, plant and equipment

12

2,188,763,547

2,341,430,575

1,895,927,952

2,020,503,228

Intangible assets

13

28,226,415

27,661,080

27,946,640

27,281,579

Deferred tax assets

20

22,638,493

24,648,706

21,050,267

22,907,443

50,590,463

83,978,172

50,564,408

80,919,486

Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

2,358,203,730

2,554,168,324

2,084,974,079

2,249,561,527

10,411,531,114

10,303,148,415

9,880,358,353

9,693,620,244

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2015
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2015

2014

Separate financial statements
2015

2014

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Trust receipts

-

2,071,428,789

-

2,071,428,789

2,181,342,067

415,648,711

2,160,978,526

345,973,933

-

26,570,408

-

-

Income tax payable

140,013,707

97,303,946

131,063,722

91,221,169

Derivative liabilities

-

2,223,759

-

2,223,759

122,932,591

109,500,078

119,687,017

106,913,006

2,444,288,365

2,722,675,691

2,411,729,265

2,617,760,656

39,350,000

-

-

Trade and other payables
Current portion of long-term loans

14
6, 15
16

Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term loans, net of current portion

16

-

Provision for long-term employee benefits

17

76,890,279

73,913,278

68,949,150

65,206,963

76,890,279

113,263,278

68,949,150

65,206,963

2,521,178,644

2,835,938,969

2,480,678,415

2,682,967,619

Total non-current liabilities
Total liabilities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2015
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2015

Separate financial statements

2014

2015

2014

Shareholders' equity
Share capital
Registered
808,610,985 ordinary shares of Baht 1 each

808,610,985

808,610,985

808,610,985

808,610,985

808,610,985

808,610,985

808,610,985

808,610,985

2,475,091,096

2,475,091,096

2,475,091,096

2,475,091,096

94,441,124

94,441,124

80,941,124

80,941,124

4,124,867,432

3,718,203,181

4,026,790,357

3,630,991,060

36,623,994

43,395,978

8,246,376

15,018,360

7,539,634,631

7,139,742,364

7,399,679,938

7,010,652,625

Issued and fully paid up
808,610,985 ordinary shares of Baht 1 each
Share premium
Retained earnings
Appropriated-statutory reserve
Unappropriated
Other components of shareholders' equity
Equity attributable to owners of the Company
Non-controlling interests of the subsidiary
Total shareholders' equity
Total liabilities and shareholders' equity

18

350,717,839

327,467,082

-

-

7,890,352,470

7,467,209,446

7,399,679,938

7,010,652,625

10,411,531,114

10,303,148,415

9,880,358,353

9,693,620,244

-

-

-

-

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
Income statement
For the year ended 31 December 2015
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements

Separate financial statements

Note

2015

2014

2015

2014

21

25,926,318,189

25,248,434,541

25,926,318,189

25,248,434,541

375,793,483

418,661,357

-

-

26,302,111,672

25,667,095,898

25,926,318,189

25,248,434,541

Interest income

2,224,806

5,835,556

859,343

5,516,271

Dividend income

34,764,998

20,677,498

50,244,998

33,577,498

244,074,270

-

244,074,270

-

42,900,474

37,442,276

41,300,408

35,851,294

Revenues
Sales
Sales of packing material
Total sales
Other income

Gain on exchange
Others
Total other income

323,964,548

63,955,330

336,479,019

74,945,063

26,626,076,220

25,731,051,228

26,262,797,208

25,323,379,604

23,168,960,687

22,741,141,746

22,942,461,103

22,446,409,716

Selling expenses

914,015,307

648,124,313

893,171,283

627,255,376

Administrative expenses

313,436,563

311,277,974

287,101,093

284,658,973

-

34,107,132

-

34,107,132

Total revenues
Expenses
Cost of sales

Loss on exchange
Loss on reduction of inventory to
net realisable value (reversal)

(31,595,313)

9

Total expenses
Profit before finance cost and income tax expenses

Income tax expenses
Profit for the year

24,091,138,166

23,435,554,681

2,261,258,976

1,953,276,579

2,171,659,042

1,887,824,923

2,256,255,695
(297,290,365)
1,958,965,330

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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43,123,484

23,777,774,649

(5,003,281)

20

(31,595,313)

24,364,817,244

Finance cost
Profit before income tax expenses

43,123,484

(9,953,306)
1,943,323,273
(227,390,914)
1,715,932,359

(3,352,599)
2,168,306,443
(276,576,824)
1,891,729,619

(4,555,837)
1,883,269,086
(212,841,966)
1,670,427,120

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
Income statement (continued)
For the year ended 31 December 2015
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2015

2014

Separate financial statements
2015

2014

Profit attributable to:
1,902,594,573

Equity holders of the Company
Non-controlling interests of the subsidiary

Earnings per share

1,679,457,663

56,370,757

36,474,696

1,958,965,330

1,715,932,359

2.35

2.08

1,891,729,619

1,670,427,120

2.34

2.07

22

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

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2015
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

Profit for the year

2015

2014

1,958,965,330

Separate financial statements
2015

1,715,932,359

2014

1,891,729,619

1,670,427,120

Other comprehensive income:
Gain (loss) on change in value of
available-for-sale investments

(8,464,979)

5,624,987

(8,464,979)

5,624,987

Actuarial loss

17

-

(3,165,216)

-

(2,923,174)

Income tax effect

20

1,692,995

(491,954)

1,692,995

(540,362)

Other comprehensive income for the year

Total comprehensive income for the year

(6,771,984)

1,967,817

(6,771,984)

2,161,451

1,952,193,346

1,717,900,176

1,884,957,635

1,672,588,571

-

-

-

-

1,895,822,589

1,681,535,851

1,884,957,635

1,672,588,571

56,370,757

36,364,325

1,952,193,346

1,717,900,176

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

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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-

Total comprehensive income for the year

Dividend paid (Note 25)

in subsidiary

-

Total comprehensive income for the year

Dividend paid (Note 25)

to non-controlling interests of the subsidiary

808,610,985

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Balance as at 31 December 2015

-

-

Non-controlling interests - equity attributable

-

Other comprehensive income for the year

808,610,985

Balance as at 1 January 2015

Profit for the year

808,610,985

-

-

Balance as at 31 December 2014

to non-controlling interests of the subsidiary

Non-controlling interests - equity attributable

to statutory reserve

Unappropiated retained earinings transferred

-

-

Other comprehensive income for the year

808,610,985

2,475,091,096

-

-

-

-

-

2,475,091,096

2,475,091,096

-

-

-

-

-

-

-

2,475,091,096

94,441,124

-

-

-

-

-

94,441,124

94,441,124

-

3,500,000

-

-

-

-

-

90,941,124

4,124,867,432

-

(1,495,930,322)

1,902,594,573

-

1,902,594,573

3,718,203,181

3,718,203,181

-

(3,500,000)

-

(1,293,777,576)

1,677,035,861

(2,421,802)

1,679,457,663

3,338,444,896

Unappropriated

8,246,376

-

-

(6,771,984)

(6,771,984)

-

15,018,360

15,018,360

-

-

-

-

4,499,990

4,499,990

-

10,518,370

investments

premium

share capital

Appropriated

available-for-sale

Surplus on changes

Share
Retained earnings

Other components of equity

-

-

-

-

-

28,377,618

-

-

-

-

-

28,377,618

28,377,618

-

-

28,377,618

the subsidiary

shareholding in

in the company's

Surplus on changes

Other comprehensive Income

fully paid-up

-

Change in the Company's shareholding

Consolidated financial statements
Equity attributable to owners of the Company

in value of

Profit for the year

Balance as at 1 January 2014

For the year ended 31 December 2015

Issued and

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary

Statement of changes in shareholders' equity

Total other

36,623,994

-

-

(6,771,984)

(6,771,984)

-

43,395,978

43,395,978

-

-

28,377,618

-

4,499,990

4,499,990

-

10,518,370

equity

shareholders'

components of

Total equity

7,539,634,631

-

(1,495,930,322)

1,895,822,589

(6,771,984)

1,902,594,573

7,139,742,364

7,139,742,364

-

-

28,377,618

(1,293,777,576)

1,681,535,851

2,078,188

1,679,457,663

6,723,606,471

the Company

owners of

attributable to

350,717,839

(33,120,000)

-

56,370,757

-

56,370,757

327,467,082

327,467,082

(22,000,000)

-

162,964,462

-

36,364,325

(110,371)

36,474,696

150,138,295

the subsidiary

interests of

to non-controlling

Equity attributable

-

7,890,352,470

(33,120,000)

(1,495,930,322)

1,952,193,346

(6,771,984)

1,958,965,330

7,467,209,446

-

7,467,209,446

(22,000,000)

-

191,342,080

(1,293,777,576)

1,717,900,176

1,967,817

1,715,932,359

6,873,744,766

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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-

Total comprehensive income for the year

Dividend paid (Note 25)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

808,610,985

-

Other comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2015

-

Profit for the year

808,610,985

-

Dividend paid (Note 25)

Balance as at 1 January 2015

-

Total comprehensive income for the year

808,610,985

-

Other comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2014

-

808,610,985

2,475,091,096

-

-

-

-

2,475,091,096

2,475,091,096

-

-

-

-

2,475,091,096

80,941,124

-

-

-

-

80,941,124

80,941,124

-

-

-

-

80,941,124

4,026,790,357

(1,495,930,322)

1,891,729,619

-

1,891,729,619

3,630,991,060

3,630,991,060

(1,293,777,576)

1,668,088,581

(2,338,539)

1,670,427,120

3,256,680,055

Unappropriated

8,246,376

-

(6,771,984)

(6,771,984)

-

15,018,360

15,018,360

-

4,499,990

4,499,990

-

10,518,370

investments

premium

share capital

Appropriated

available-for-sale

Share

fully paid-up
Retained earnings

in value of

on changes

Surplus

income

Other comprehensive

8,246,376

-

(6,771,984)

(6,771,984)

-

15,018,360

15,018,360

-

4,499,990

4,499,990

-

10,518,370

equity

shareholders'

components of

Total other

Other components of equity

Separate financial statements

Issued and

Profit for the year

Balance as at 1 January 2014

the year ended 31 December 2015

Statement of changes in shareholders' equity (continued) For

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary

-

7,399,679,938

(1,495,930,322)

1,884,957,635

(6,771,984)

1,891,729,619

7,010,652,625

-

7,010,652,625

(1,293,777,576)

1,672,588,571

2,161,451

1,670,427,120

6,631,841,630

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2015
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
2015

2014

Separate financial statements
2015

2014

Cash flows from operating activities
Profit before tax

2,256,255,695

1,943,323,273

2,168,306,443

1,883,269,086

Adjustments to reconcile profit before tax to net cash
provided by (paid from) operating activities:
Dividend received

(34,764,998)

(20,677,498)

(50,244,998)

(33,577,498)

(754,752)

(1,256,877)

(754,752)

(916,877)

Gain on investments in mutual funds

(30,719,163)

(15,697,898)

(30,719,163)

(15,697,898)

Depreciation and amortisation

342,860,044

349,048,366

288,685,108

294,207,391

Reduction of inventory to net realisable value (reversal)

(31,595,313)

43,123,484

(31,595,313)

43,123,484

Bad debt and allowance for doubtful accounts (reversal)

(19,516)

69,705,266

(19,516)

69,705,266

(2,755,312)

73,369,857

(2,755,312)

73,369,857

10,252,176

9,195,233

8,911,362

8,089,692

1,491,490

5,682,986

10,766

553,148

2,510,250,351

2,455,816,192

2,349,824,625

2,322,125,651

Gain on sales of machinery and equipment

Unrealised loss (gain) from change in fair value
of derivatives
Provision for long-term employee benefits
Interest expenses
Profit from operating activities before changes
in operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Trade and other receivables

(230,593,794)

445,570,873

(269,331,088)

457,738,728

893,052,312

(119,439,119)

893,845,214

(117,944,129)

Inventories
Other current assets

(714,980)

(1,883,124)

Other non-current assets

(210,822)

8,918,486

(576,753)
(3,243,453)

(1,525,615)
11,831,966

Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables

1,764,804,647

(113,750,093)

1,814,038,461

(113,738,318)

Other current liabilities

13,432,513

19,946,334

12,774,011

20,121,340

Provision for long-term employee benefits

(7,275,175)

(16,254,430)

(5,169,175)

(15,912,430)

Cash flows from operating activities

4,942,745,052

Cash paid for interest expenses
Cash paid for corporate income tax
Net cash flows from operating activities

2,678,925,119

4,792,161,842

2,562,697,193

(1,568,913)

(5,952,904)

(10,766)

(619,561)

(250,877,396)

(208,467,449)

(233,184,100)

(194,121,846)

4,690,298,743

2,464,504,766

4,558,966,976

2,367,955,786

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2015
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
2015

2014

Separate financial statements
2015

2014

Cash flows from investing activities
Cash paid for investments in mutual funds
Cash received from sales of investments in mutual funds

(11,313,500,000)

(7,273,500,000)

(11,313,500,000)

(7,273,500,000)

10,410,000,000

7,288,500,000

10,410,000,000

7,288,500,000

34,764,998

20,677,498

50,244,998

33,577,498

(153,221,536)

(90,316,355)

(127,238,078)

(77,960,612)

Dividend received
Acquisition of property, plant and equipment
Proceed from sales of machinery and equipment

1,433,265

1,940,817

1,433,265

(4,616,797)

(1,030,736)

(4,616,797)

(868,235)

(1,025,140,070)

(53,728,776)

(983,676,612)

(28,910,532)

Increase in intangible assets
Net cash flows used in investing activities

1,340,817

Cash flows from financing activities
Decrease in short-term loans from financial institutions
Decrease in trust receipts

-

-

(1,063,662,700)

(65,920,408)

(57,278,215)

-

-

190,177,600

-

-

Proceeds from additional ordinary shares issued

(1,494,964,190)

(1,292,959,336)

(33,120,000)

(22,000,000)

(3,665,433,387)

(2,270,722,651)

(2,071,428,789)

-

(2,071,428,789)

Repayment of long-term loans

Dividend paid

(25,000,000)

(1,494,964,190)

(1,063,662,700)

(1,292,961,800)

Dividend paid to non-controlling interests of
the subsidiary
Net cash flows used in financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(274,714)

(3,566,392,979)

(2,356,624,500)

140,053,339

8,897,385

(17,579,246)

252,504,501

112,451,162

68,064,170

85,643,416

252,229,787

252,504,501

76,961,555

68,064,170

-

-

-

-

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its
subsidiary Notes to consolidated financial statements
For the year ended 31 December 2015
1.

General information
Thai Vegetable Oil Public Company Limited (“the Company”) is a public company
incorporated and domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in the
manufacture and distribution of soy meal and soybean oil. The registered office of the
Company is at 149 Ratchadapisek Road (Thapra - Taksin), Bukkhalow, Thonburi, Bangkok.

2.

Basis of preparation

2.1

The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting
Standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their
presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the
Department of Business Development dated 28 September 2011, issued under the
Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of
the Company. The financial statements in English language have been translated from the
Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.

2.2

Basis of consolidation
a)

The consolidated financial statements include the financial statements of Thai
Vegetable Oil Public Company Limited (“the Company”) and the following subsidiary
company (“the subsidiary”):

Company’s name

Prodigy Public Company
Limited

b)

Nature of

Country of

Percentage of

business

incorporation

shareholding

Manufacture and distribution

Thailand

2015

2014

Percent

Percent

32

32

of packaging

The Company is deemed to have control over an investee or subsidiaries if it has
rights, or is exposed, to variable returns from its involvement with the investee, and it
has the ability to direct the activities that affect the amount of its returns.
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c)

Subsidiaries are fully consolidated, being the date on which the Company obtains
control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases.

d)

The financial statements of the subsidiary are prepared using the same significant
accounting policies as the Company.

e)

Material balances and transactions between the Company and its subsidiary
companies have been eliminated from the consolidated financial statements.

f)

Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the
subsidiary that are not held by the Company and are presented separately in the
consolidated profit or loss and within equity in the consolidated statement of financial
position.

2.3

The separate financial statements present investments in subsidiary under the cost method.

3.

New financial reporting standards
Below is a summary of financial reporting standards that became effective in the current
accounting year and those that will become effective in the future.
(a) Financial reporting standards that became effective in the current year
The Company has adopted the revised (revised 2014) and new financial reporting
standards issued by the Federation of Accounting Professions which become effective for
fiscal years beginning on or after 1 January 2015. These financial reporting standards were
aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards,
with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, and
provision of interpretations and accounting guidance to users of standards. The adoption of
these financial reporting standards does not have any significant impact on the Company’s
financial statements. However, some of these standards involve changes to key principles,
which are summarised below:
TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits
This revised standard requires that the entity recognise actuarial gains and losses
immediately in other comprehensive income while the existing standard allows the entity to
recognise such gains and losses immediately in either profit or loss or other
comprehensive income, or to recognise them gradually in profit or loss.
This revised standard does not have any impact on the financial statements as the
Company and its subsidiary already recognise actuarial gains and losses immediately in
other comprehensive income.
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TFRS 10 Consolidated Financial Statements
TFRS 10 prescribes requirements for the preparation of consolidated financial statements
and replaces the content of TAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements
dealing with consolidated financial statements. This standard changes the principles used
in considering whether control exists. Under this standard, an investor is deemed to have
control over an investee if it has rights, or is exposed, to variable returns from its
involvement with the investee, and it has the ability to direct the activities that affect the
amount of its returns, even if it holds less than half of the shares or voting rights. This
important change requires the management to exercise a lot of judgement when reviewing
whether the Company and its subsidiaries have control over investees and determining
which entities have to be included in preparation of the consolidated financial statements.
This standard does not have any impact on the Company’s and its subsidiary’s financial
statements
TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
This standard stipulates disclosures relating to an entity’s interests in subsidiaries, joint
arrangements and associates, including structured entities. This standard therefore has no
financial impact on the financial statements of the Company and its subsidiary.
TFRS 13 Fair Value Measurement
This standard provides guidance on how to measure fair value and stipulates disclosures
related to fair value measurement. Entities are to apply the guidance under this standard if
they are required by other financial reporting standards to measure their assets or liabilities
at fair value. The effects of the adoption of this standard are to be recognised prospectively.
This standard does not have any significant impact on the Company’s and its subsidiary’s
financial statements.
(b) Financial reporting standards that will become effective in the future
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the
revised (revised 2015) and new financial reporting standards and accounting treatment
guidance which is effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2016. These
financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International
Financial Reporting Standards. The Company's management believes that the revised and
new financial reporting standards and accounting treatment guidance will not have any
significant impact on the financial statements when it is initially applied.
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4.

Significant accounting policies

4.1

Revenue recognition
Sales of goods
Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the
goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax,
of goods supplied after deducting discounts and allowances.
Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.
Dividend income
Dividend income is recognised when the right to receive the dividends is established.

4.2

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid
investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal
restrictions.

4.3

Trade receivables
Trade receivables are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is
provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The
allowance is generally based on collection experience and analysis of debt aging.

4.4

Inventories
Finished goods are valued at the lower of cost (average cost method) and net realisable
value and includes all production costs and attributable factory overheads.
Raw materials and other material supplies are valued at the lower of cost (average cost
method) and net realisable value and are charged to production costs whenever consumed.

4.5

Investments
a)

Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair
value of these securities are recorded in profit or loss.

b)

Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair
value of these securities are recorded in comprehensive income, and will be recorded
in profit or loss when the securities are sold.
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c)

Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to
maturity, are recorded at amortised cost. The premium/discount on debt securities is
amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/accreted amount
presented as an adjustment to the interest income.

d)

Investments in non-marketable equity securities which the Company classifies as
other investments, are stated at cost net of allowance for loss on diminution in value (if
any).

e)

Investments in subsidiary are accounted for in the separate financial statements using
the cost method.

The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working
day of the year. The fair value of debt instruments is determined based on yield rates
quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit trusts is determined from
their net asset value.
The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such
investments will be readjusted to their fair value as at the reclassification date. The
difference between the carrying amount of the investments and the fair value on the date of
reclassification are recorded in profit or loss or recorded as other components of
shareholders’ equity, depending on the type of investment that is reclassified.
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the
carrying amount of the investment is recognised in profit or loss.
4.6

Property, plant and equipment/Depreciation
Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated
depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any).
Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the straightline basis over the following estimated useful lives:
Buildings

-

20 years

Building improvement

-

5 years and 20 years

Machinery and equipment

-

2 - 10 years

Factory tools and equipment

-

5 years

Furniture and fixtures

-

3 years and 5 years

Motor vehicles

-

5 years

Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided on land and assets under construction.
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An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future
economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on
disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised.
4.7

Borrowing costs
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an
asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or
sale are capitalised as part of the cost of the respective assets. All other borrowing costs
are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest and other
costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds.

4.8

Intangible assets
Intangible assets are initially recognised at cost. Following the initial recognition, the intangible
assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment
losses (if any).
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic
useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible
asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such
intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation
expense is charged to profit or loss.
A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:
Useful lives
Computer software

4.9

3,5,10 years

Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the
Company and its subsidiary, whether directly or indirectly, or which are under common
control with the Company and its subsidiary.
They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a
voting interest in the Company and its subsidiary that gives them significant influence over
the Company and its subsidiary, key management personnel, directors and officers with
authority in the planning and direction of the operations of the Company and its subsidiary.
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4.10 Foreign currencies
The consolidated and separate financial statements are presented in Baht, which is also the
Company’s functional currency. Items of each entity included in the consolidated financial
statements of each entity are measured using the functional currency of that entity.
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the
date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies
are translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period.
Gains and losses on exchange are included in determining income.
4.11 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Company and its subsidiary perform impairment
reviews in respect of the property, plant and equipment whenever events or changes in
circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised
when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less
costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount.
An impairment loss is recognised in profit or loss.
4.12 Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as
expenses when incurred.
Post-employment benefits
Defined contribution plans
The Company and its subsidiary and its employees have jointly established a provident
fund. The fund is monthly contributed by employees and by the Company and its
subsidiary. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company and its
subsidiary contributions are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans
The Company and its subsidiary has obligations in respect of the severance payments it
must make to employees upon retirement under labor law. The Company and its subsidiary
treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified
independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised
immediately in other comprehensive income.
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4.13 Provisions
Provisions are recognised when the Company and its subsidiary have a present obligation
as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic
benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the
amount of the obligation.
4.14 Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and
deferred tax.
Current tax
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the
taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.
Deferred tax
Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets
and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax
rates enacted at the end of the reporting period.
The Company and its subsidiary recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary
differences while they recognise deferred tax assets for all deductible temporary differences
and tax losses carried forward to the extent that it is probable that future taxable profit will
be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried
forward can be utilised.
At each reporting date, the Company and its subsidiary review and reduce the carrying
amount of deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient
taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.
The Company and its subsidiary record deferred tax directly to shareholders' equity if the
tax relates to items that are recorded directly to shareholders' equity.
4.15 Derivatives
The company’s derivatives consist of forward exchange contracts and price hedging
contracts.
Derivatives are recorded at fair value. These derivatives are measured at fair value with
changes in fair value recognised in profit or loss, presented as other income or other
expenses.
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4.16 Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in
an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement
date. The Company and its subsidiaries apply a quoted market price in an active market to
measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by
relevant financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical
asset or liability or when a quoted market price is not available, the Company and its
subsidiaries measure fair value using valuation technique that are appropriate in the
circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and
liabilities that are required to be measured at fair value.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial
statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on
categorise of input to be used in fair value measurement as follows:
Level 1 -

Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or
liabilities

Level 2 -

Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or
indirectly

Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries determine whether
transfers have occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and
liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on a
recurring basis.
5.

Significant accounting judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at
times requires management to make subjective judgements and estimates regarding
matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported
amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant
judgements and estimates are as follows:
Consolidation of subsidiaries that the Company holds less than half of shares
The management of the Company determined that the Company has control over Prodigy
Public Company Limited, even though the Company holds 32% of shares and voting rights
that is less than half of shares and voting rights. This is because the Company is a major
shareholder and has the ability to direct the significant activities, while other shareholders
are only minor shareholders. As a result, Prodigy Public Company Limited is deemed to be
a subsidiary of the Company and has to be included in the consolidated financial
statements from the date on which the Company assumed control.
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Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make
judgement and estimates based upon, among other things, past collection history, aging
profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.
Fair value of financial instruments
In determining the fair value of financial instruments recognised in the statement of financial
position that are not actively traded and for which quoted market prices are not readily
available, the management exercise judgement, using a variety of valuation techniques and
models. The input to these models is taken from observable markets, and includes
consideration of credit risk (bank and counterparty, both) liquidity, correlation and longerterm volatility of financial instruments. Change in assumptions about these factors could
affect the fair value recognised in the statement of financial position and disclosures of fair
value hierarchy.
Property, plant and equipment/Depreciation
In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make
estimates of the useful lives and residual values of the Company and subsidiary’s plant and
equipment and to review estimate useful lives and residual values when there are any
changes.
In addition, the management is required to review property, plant and equipment for
impairment on a periodical basis and record impairment losses in the period when it is
determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires
judgements regarding forecast of future revenues and expense and fair value less cost to
sell relating to the assets subject to the review.
Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax
losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the
temporary differences and losses can be utilised. Significant management judgement is
required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based
upon the likely timing and level of estimate future taxable profits.
Post-employment benefits under defined benefit plans
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques.
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future
salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
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6.

Related party transactions
During the years, the Company and its subsidiary had significant business transactions with
related parties. Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary
course of business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon
between the Company, its subsidiary and those related parties.
(Unit: Million Baht)
Consolidated

Separate

financial

financial

statements

statements

2015

2014

2015

Transfer pricing policy

2014

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

-

-

294

272

Normal prices charged to ordinary
customers

Transactions with related companies
Sales of goods by the Company

38

33

38

33

Normal prices charged to ordinary
customers

Sales of goods by subsidiary

24

26

-

-

Normal prices charged to ordinary
customers

Service fees

1

1

1

1

Normal prices charged to ordinary
customers

As at 31 December 2015 and 2014, the balances of the accounts between the Company, its
subsidiary and those related companies are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2015

2014

2014

Trade receivables - related parties (Note 8)
Related companies (related by common directors or
shareholders)
Total trade receivables - related parties

9,666

9,095

7,423

6,885

9,666

9,095

7,423

6,885

-

-

53,358

47,152

71

-

71

-

71

-

53,429

47,152

Trade payables - related parties (Note 15)
Subsidiary
Related companies (related by common directors or
shareholders)
Total trade payables - related parties
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Directors and management’s benefits
During the year ended 31 December 2015 and 2014, the Company and its subsidiary had
employee benefit expenses payable to their directors and management as below.
(Unit: Million Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015
Short-term employee benefits

7.

2015

2014

108

81

96

71

2

2

2

2

110

83

98

73

Post-employment benefits
Total

2014

Cash and cash equivalents/Current investments
Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015
Cash
Bank deposits
Government bond
Total

2014

2015

2014

352

352

292

292

202,005

252,153

76,670

67,772

49,873

-

-

-

252,230

252,505

76,962

68,064

As at 31 December 2015, bank deposits in saving accounts, fixed account and government
bond carried interests between 0.1 and 1.6 percent per annum (2014: between 0.1 and 0.5
percent per annum).
Current investments
Current investments are investments in mutual funds that invest in bonds and bank
deposits, and are stated at fair value.
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8.

Trade and other receivables
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2015

2014

2014

Trade receivables - related parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due

9,666

9,095

7,423

6,885

Total trade receivables - related parties

9,666

9,095

7,423

6,885

1,198,384

961,851

1,183,303

934,824

261,611

269,045

234,688

214,502

69

2,193

69

1,185

3,131

164

963

164

84,430

85,228

83,321

84,007

92

344

-

-

1,547,717

1,318,825

1,502,344

1,234,682

Trade receivables - unrelated parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
Not over 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Returned cheques
Total
Less: Allowance for doubtful debts

(71,167)

(71,842)

(70,019)

(70,694)

Total trade receivables - unrelated parties, net

1,476,550

1,246,983

1,432,325

1,163,988

Total trade receivables - net

1,486,216

1,256,078

1,439,748

1,170,873

191

572

191

572

Accrued income

2,801

1,945

2,801

1,945

Total other receivables

2,992

2,517

2,992

2,517

1,489,208

1,258,595

1,442,740

1,173,390

Other receivables
Other receivables

Trade and other receivables - net
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9.

Inventories
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Reduce cost to
Cost
2015

2014

Raw materials

1,057,939

1,674,863

-

Finished goods

1,516,012

2,202,323

211,068

Raw materials in transit
Total

Material supplies

Inventories-net

net realisable value
2015

2014

2015

2014

-

1,057,939

1,674,863

(11,528)

(43,123)

1,504,484

2,159,200

205,174

(1,489)

(1,489)

209,579

203,685

2,552,038

2,147,749

-

-

2,552,038

2,147,749

5,337,057

6,230,109

(13,017)

(44,612)

5,324,040

6,185,497

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Reduce cost to
Cost
2015

2014

Raw materials

1,046,378

1,664,399

-

Finished goods

1,503,853

2,190,577

199,849

Raw materials in transit
Total

Material supplies

Inventories-net

net realisable value
2015

2014

2015

2014

-

1,046,378

1,664,399

(11,528)

(43,123)

1,492,325

2,147,454

193,238

(1,489)

(1,489)

198,360

191,749

2,552,038

2,147,749

-

-

2,552,038

2,147,749

5,302,118

6,195,963

(13,017)

(44,612)

5,289,101

6,151,351

During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 12 million (2014:
Baht 43 million) to reflect the net realisable value. In addition, the Company reversed the
write-down of cost of inventories by Baht 43 million (2014: none)
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10.

Investment in subsidiary

10.1 Details of investment in subsidiary, which is investment in ordinary shares, as presented in
separate financial statements are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Shareholding
Company’s name

Paid-up capital
2015

2014

Dividend received

percentage

Cost

2015

2014

(%)

(%)

32

32

during the year

2015

2014

2015

2014

21,500

21,500

15,480

12,900

Prodigy Public
Company Limited

135,000

135,000

10.2 Details of investment in subsidiary that has material non-controlling interests
(Unit: Million Baht)
Proportion of equity

Company’s name

Profit/loss allocated to

Dividend paid to non-

interest held by

Accumulated balance of

non-controlling interests

controlling interests

non-controlling interests

non-controlling interests

during the year

during the year

2015

2014

(%)

(%)

68

68

2015

2014

2015

2014

2015

2014

351

327

56

36

33

22

Prodigy Public
Company Limited

10.3 Summarised financial information that based on amounts before inter-company elimination
about subsidiary that has material non-controlling.
Summarised information about financial position of Prodigy Public Company Limited
(Unit: Million Baht)
2015

2014

Current assets

311

352

Non-current assets

310

341

86

152

8

48

Current liabilities
Non-current liabilities

Summarised information about comprehensive income of Prodigy Public Company Limited
(Unit: Million Baht)
For the year ended
31 December
2015

2014

673

692

Profit

83

58

Total comprehensive income

83

58

Revenue
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Summarised information about cash flow of Prodigy Public Company Limited
(Unit: Million Baht)
For the year ended
31 December
2015
Cash flow from operating activities

131

97

Cash flow used in investing activities

(26)

(12)

(115)

73

(10)

158

Cash flow from (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

11.

2014

Other long-term investments
Other long-term investments as at 31 December 2015 and 2014 are summarised below:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements/
Separate financial statements
2015

2014

Cost/
Amortised cost

Cost/
Fair value

Amortised cost

Fair value

Available-for-sale securities
Domestic marketable equity securities

6,524

16,832

6,524

25,297

Add: Revaluation surplus on changes in
value of investments in securities
available for sales

10,308

18,773

16,832

25,297

10,000

10,000

10,000

10,000

55,000

55,000

55,000

55,000

(13,847)

(13,847)

41,153

41,153

67,985

76,450

Held-to-maturity debt securities
Private debt securities

Other investments
Domestic non-marketable equity
securities

Less: Allowance for impairment

Total other long-term investments - net

16
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3,003
(63)
(42,874)
1,370,178
2,580
(748)
14,082
1,386,092

-

459,426

14,256
-

473,682

Disposals/written off

Transfers

Disposals/written off

Transfers

198,027
(4,147)

60,958
(40)
(1,846)
642,215
60,713
(487)
702,441

-

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/written off

Transfers

31 December 2014

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/written off

31 December 2015

2,570,502

2,376,622

1,846

(2,658)

204,182

583,143

-

2,173,252

3,430,297

11,671

(4,381)

21,089

3,401,918

78,524

(2,657)

19,983

3,306,068

equipment

Machinery and

1 January 2014

Accumulated depreciation:

31 December 2015

Additions

31 December 2014

1 January 2014

Additions

improvement

improvement

1,410,112

Factory and

Land and land

Property, plant and equipment

459,426

Cost:

12.

342,912

(1,266)

21,552

322,626

22,373

(1,404)

22,998

278,659

399,661

8,537

(1,267)

16,028

376,363

33,964

(1,453)

7,102

336,750

and equipment

Factory tools

82,733

(7,245)

10,696

79,282

530

(1,939)

8,425

72,266

112,653

6,478

(7,269)

10,229

103,215

777

(1,968)

8,464

95,942

fixtures

Furniture and

Consolidated financial statements

124,599

(2,501)

14,223

112,877

(22,373)

(4,828)

14,654

125,424

175,864

-

(2,659)

31,431

147,092

(22,373)

(5,152)

14,437

160,180

vehicles

Motor

-

-

-

-

-

-

-

-

34,536

(40,768)

-

57,609

17,695

(47,241)

(260)

37,327

27,869

construction

Assets under

17

3,823,187

(15,646)

305,211

3,533,622

530

(10,869)

311,217

3,232,744

6,012,785

-

(16,324)

153,222

5,875,887

777

(11,553)

90,316

5,796,347

Total

(Unit: Thousand Baht)
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681
681

-

31 December 2014

31 December 2015

682,970

473,682

31 December 2015

-

-

-

859,795

1,025,296

equipment

Machinery and

2015 (Baht 280 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

56,694

53,682

55

55

55

and equipment

Factory tools

2014 (Baht 288 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

Depreciation for the year

727,282

459,426

31 December 2014

Net book value:

681

-

improvement

improvement

1 January 2014

Allowance for impairment loss:

Factory and

Land and land

98

98

98

29,822

23,835

fixtures

Furniture and

Consolidated financial statements

-

-

-

51,265

34,215

vehicles

Motor

-

-

-

34,536

17,695

construction

Assets under

834

834

834

18

305,211

311,217

2,188,764

2,341,431

Total

(Unit: Thousand Baht)
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2,707
(63)
(42,874)
1,278,603
2,542
(748)
12,913
1,293,310

-

-

-

426,805

14,256

-

-

441,061

Additions

Disposals/written off

Transfers

Disposals/written off

Transfers

158,919
(4,147)

57,009
(40)
(1,846)
602,422
56,753
(487)
658,688

-

-

-

-

-

-

-

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/written off

Transfers

31 December 2014

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/written off

31 December 2015

2,125,485

1,970,713

1,846

(2,658)

163,027

547,299

-

1,808,498

2,806,109

3,054

(4,381)

16,236

2,791,200

77,851

(2,658)

19,983

2,696,024

equipment

Machinery and

1 January 2014

Accumulated depreciation:

31 December 2015

Additions

31 December 2014

1 January 2014

1,318,833

improvement

improvement

426,805

Cost:

Factory and

Land and land

229,035

(1,266)

11,399

218,902

22,373

(1,404)

14,192

183,741

258,455

31

(1,267)

15,102

244,589

22,380

(1,453)

6,347

217,315

and equipment

Factory tools

79,138

(7,245)

10,343

76,040

530

(1,939)

8,088

69,361

108,064

6,478

(7,269)

10,030

98,825

777

(1,967)

7,766

92,249

fixtures

Furniture and

Separate financial statements

120,432

(2,501)

13,722

109,212

(22,373)

(4,828)

14,152

122,261

170,245

-

(2,659)

31,431

141,473

(22,373)

(5,152)

14,417

154,581

vehicles

Motor

-

-

-

-

-

-

-

-

32,296

(22,476)

-

37,641

17,131

(34,984)

-

26,741

25,374

construction

Assets under

19

3,212,778

(15,646)

251,135

2,977,289

530

(10,869)

256,468

2,731,160

5,109,540

-

(16,324)

127,238

4,998,626

777

(11,293)

77,961

4,931,181

Total

(Unit: Thousand Baht)
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681
681

-

-

31 December 2014

31 December 2015

633,941

441,061

31 December 2015

-

-

-

680,624

820,487

equipment

Machinery and

2015 (Baht 230 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

29,365

25,632

55

55

55

and equipment

Factory tools

2014 (Baht 237 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

Depreciation for the year

675,500

426,805

31 December 2014

Net book value:

681

-

improvement

improvement

1 January 2014

Allowance for impairment loss:

Factory and

Land and land

98

98

98

28,828

22,687

fixtures

Furniture and

Separate financial statements

-

-

-

49,813

32,261

vehicles

Motor

-

-

-

32,296

17,131

construction

Assets under

834

834

834

20

251,135

256,468

1,895,928

2,020,503

Total

(Unit: Thousand Baht)

As at 31 December 2015, certain plant and equipment items of the Company and its
subsidiary have been fully depreciated but are still in use. The gross carrying amount
(before deducting accumulated depreciation) of those assets amounted to approximately
Baht 2,118 million (2014: Baht 1,988 million) (The Company only: Baht 1,769 million, 2014:
Baht 1,640 million)
13.

Intangible assets - computer software
The net book value of intangible assets as at 31 December 2015 and 2014 is presented
below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015
Cost
Less Accumulated amortisation
Net book value

2014

2015

2014

48,321

46,270

47,769

45,718

(20,095)

(18,609)

(19,822)

(18,436)

28,226

27,661

27,947

27,282

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2015 and 2014 is
presented below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

Financial statements

financial statements

2015
Net book value at beginning of year
Acquisition of computer software
Amortisation
Transfers - net book value at transfer date
Net book value at end of year

2014

2015

2014

27,661

31,202

27,282

30,894

4,617

1,031

4,617

868

(4,052)

(4,325)

(3,952)

28,226

(247)
27,661

27,947

(4,233)
(247)
27,282
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14.

Credit facilities of bank overdrafts, short-term loans from financial institutions and
trust receipts
The agreements for the credit facilities obtained from banks and financial institutions contain
covenants with which the Company and its subsidiary must comply. These relate to, among
other things, the maintenance of certain financial ratios, and restrictions on the creation of
lien or encumbrance over their assets and the provision of guarantees by the subsidiary’s
directors.

15.

Trade and other payables
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015
Trade payables - related parties

2015

2014

71

-

53,429

47,152

Trade payables - unrelated parties

1,878,163

177,768

1,813,272

71,795

Other payables - unrelated parties

102,983

92,633

101,085

90,430

Accrued expenses

200,125

145,248

193,193

136,597

2,181,342

415,649

2,160,979

345,974

Total trade and other payables

16.

2014

Long-term loans
(Unit: Thousand Baht)
Interest rate

Repayment

Loans

(%)

conditions

1.

FDR plus 2.75

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2014

2015

2014

Monthly installments
as from 2010 to 2015

-

3,170

-

-

-

18,750

-

-

-

44,000

-

-

Total

-

65,920

-

-

Less: Current portion

-

(26,570)

-

-

Long-term loans, net of current portion

-

39,350

-

-

2.

MLR less 2

Monthly installments
as from 2011 to 2017

3.

MLR less 2.5

Monthly installments
as from 2013 to 2018

The loan agreements contain covenant that, among other things, require the subsidiary to
be restricted on the disposal of its assets or the creation of lien thereon without prior
consent from banks and the maintenance of certain financial ratios.
During the year 2015, a subsidiary made full repayment of the loans.
22
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17.

Provision for long-term employee benefits
Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to
employees after they retire from the company, was as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2014

2015

2014

Provisions for long-term employee
benefits at beginning of year

73,913

77,807

65,207

70,107

Current service cost

7,594

6,719

6,527

5,921

Interest cost

2,658

2,476

2,384

2,169

Demographic assumptions changes

-

2,071

-

1,821

Financial assumptions changes

-

Experience adjustments

-

Included in profit or loss:

Included in other comprehensive income:
Actuarial loss arising from

Benefits paid during the year

(495)

-

1,589

-

(425)
1,527

(7,275)

(16,254)

(5,169)

(15,913)

76,890

73,913

68,949

65,207

Provisions for long-term employee
benefits at end of year

Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are
recognised are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2014

2015

2014

Cost of sales

5,930

5,023

4,932

4,356

Selling and administrative expenses

4,322

4,172

3,979

3,734

10,252

9,195

8,911

8,090

Total expenses recognised in profit or loss

The Company and its subsidiary expect to pay Baht 6 million of long-term employee benefits
during the next year (Separate financial statements: Baht 6 million) (2014: Baht 8 million,
separate financial statements: Baht 6 million).
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As at 31 December 2015, the weighted average duration of the liabilities for long-term
employee benefit is 14 years (Separate financial statements: 14 years) (2014: 14 years,
separate financial statements: 14 years).
Significant actuarial assumptions are summarised below:
Consolidated financial statements

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

Separate financial statements

2015

2014

2015

2014

(% per annum)

(% per annum)

(% per annum)

(% per annum)

4.1

4.1

4.1

4.1

3.5 - 6.5

3.5 - 6.5

3.5 - 6.5

3.5 - 6.5

0 - 23

0 - 23

0 - 23

0 - 23

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of
the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2015 are summarised below:
(Unit: million Baht)
Consolidated financial statements
Increase 1%
Discount rate
Salary increase rate

18.

Increase 1%

Decrease 1%

(5.0)

5.7

(4.3)

4.9

7.0

(6.2)

6.1

(5.4)

Increase 20%
Turnover rate

Decrease 1%

Separate financial statements

(2.5)

Decrease 20%
2.8

Increase 20%
(2.1)

Decrease 20%
2.3

Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is
required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting
accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the
registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. At present,
the statutory reserve has fully been set aside.
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19.

Expenses by nature
Significant expenses classified by nature are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2015

2014

2014

Salaries and wages and other employee
benefits

538,139

448,656

456,173

378,725

Depreciation and amortisation

342,860

349,048

288,685

294,207

Promotion expenses

473,817

303,542

473,817

303,542

Transportation expenses

250,174

202,609

237,417

184,329

(31,595)

43,123

(31,595)

43,123

22,083,363

22,821,209

21,809,649

22,496,560

Purchase of finished goods

158,822

159,899

110,732

110,954

Changes in inventories of finished goods

654,716

(577,639)

655,130

(579,943)

Loss on reduction of inventory to net realisable
value (reversal)
Raw materials and consumables used

20.

Income tax
Income tax expenses for the years ended 31 December 2015 and 2014 are made up as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2014

2015

2014

293,587

247,553

273,027

234,016

Current income tax:
Current income tax charge
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of
temporary differences

3,703

(21,326)

3,550

(21,174)

Effects of income tax related to the share
offering of the subsidiary

-

1,164

-

-

297,290

227,391

276,577

212,842

Income tax expense reported in income
statement
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The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for
the years ended 31 December 2015 and 2014 are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2015

2014

2014

Deferred tax relating to gain (loss) on change in
value of available-for-sale investments

(1,693)

Deferred tax relating to actuarial loss
Total

(1,693)

1,125

(1,693)

(633)
492

1,125

-

(585)

(1,693)

540

The reconciliation between accounting profit and income tax expense is shown below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2014

2015

2014

2,256,256

1,943,323

2,168,306

1,883,269

20%

20%

20%

20%

451,251

388,665

433,661

376,654

Eliminate of related transactions

3,096

2,580

-

-

Promotional privileges (Note 21)

(154,530)

(174,738)

(154,530)

(174,738)

8,692

18,200

8,614

18,148

(619)

(441)

(568)

(347)

(10,600)

(6,875)

(10,600)

(6,875)

(153,961)

(161,274)

(157,084)

(163,812)

297,290

227,391

276,577

212,842

Accounting profit before tax

Applicable tax rate
Accounting profit before tax multiplied by
income tax rate
Effects of:

Non-deductible expenses
Additional expense deductions allowed
Exemption of income
Total
Income tax expenses reported in the income
statement

26

186

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Statements of financial position
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2014

2015

2014

Allowance for diminution in value of inventories

2,306

8,625

2,306

8,625

Reserve for sales promotion

7,122

4,551

7,122

4,551

Unrealised loss (gain) from change in fair
value of derivatives

(106)

Provision for long-term employee benefits

445

(106)

445

15,378

14,783

13,790

13,041

(2,062)

(3,755)

(2,062)

(3,755)

22,638

24,649

21,050

22,907

Unrealised gain from revaluation of trading
investments
Total

21.

Promotional privileges
The Company has been granted promotional privileges by the Board of Investment for the
production of an ingredient mix for animal feed and the production of plant and animal oil,
pursuant to the promotion certificate No. 1377(2)/2552, issued on 21 April 2009. Subject to
certain imposed conditions, the privileges include exemptions from import duty on approved
machinery and, for the production of ingredient mix for animal feed, exemption from
corporate income tax on profits from the promoted activities of one plant, for a period of 8
years commencing from the date of the first sales (23 April 2010).
The Company’s operating revenues for the year ended 31 December 2015 and 2014,
divided between promoted and non-promoted operations, are summarised below.
(Unit: Thousand Baht)
Non-promoted operations

Promoted operations

Total

2015

2014

2015

2014

2015

2014

6,743,268

8,080,694

18,333,703

16,473,444

25,076,971

24,554,138

-

-

849,347

694,297

849,347

694,297

6,743,268

8,080,694

19,183,050

17,167,741

25,926,318

25,248,435

Sales
Domestic sales
Export sales
Total sales
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22.

Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity
holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average
number of ordinary shares in issue during the year.

23.

Segment information
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports
that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions
about the allocation of resources to the segment and assess its performance.
For management purposes, the Company and its subsidiary are organised into business
units based on its products and services and have three reportable segments as follows:


The manufacture and distribution of products from soybean segment, which is a
manufacture and distribution of soy meal and soybean oil.



The manufacture and distribution of packaging products.



Other segment, which is a distribution of consumer products

No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating
segments
The chief operating decision maker monitors the operating results of the business units
separately for the purpose of making decisions about resource allocation and assessing
performance. Segment performance is measured based on operating profit or loss and total
assets and on a basis consistent with that used to measure operating profit or loss and total
assets in the financial statements.
The basis of accounting for any transactions between reportable segments is consistent with
that for third party transactions.
The following tables present revenue, profit and total assets information regarding the
Company and its subsidiary’s operating segments for the year ended 31 December 2015
and 2014, respectively.
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693,180

19,126

24,243

130,062

-

130,062

29,525

23,131

146,752

-

146,752

2014

10,501,389

3,133,151

26,596,504

294,392

26,302,112

2015

10,386,800

2,925,954

25,938,970

271,874

25,667,096

2014

-

(89,858)

-

(294,392)

(294,392)

2015

-

(83,652)

-

(271,874)

(271,874)

2014

2,256,255

(5,003)

31,595

244,074

(1,227,452)

79,890

3,133,151

26,302,112

-

26,302,112

2015

financial instruments and deferred tax assets

Additions to non-current assets other than

Segment total assets

131,855

78,829

25,983

12,518

-

-

157,838

91,347

-

-

157,838

10,411,531

29

91,347

10,303,148

1,715,932

(227,391)

1,943,323

(9,953)

(43,123)

(34,107)

(959,403)

63,955

2,925,954

25,667,096

-

25,667,096

2014

Consolidated

1,958,965

621,031

123,929

690,535

271,874

418,661

2015

eliminations

Profit for the year

9,664,095

149,294

670,185

294,392

375,793

2014

Total reportable segments

(297,290)

9,861,232

2,778,894

25,101,683

-

25,101,683

2015

Others

Adjustments and

Income tax expenses

Profit before income tax expenses

Finance expenses

to net realisable value

Reversal (loss) on reduction of inventory

Gain (loss) on exchange

Administrative and selling expenses

Other income

Unallocated income (expenses):

2,959,614

25,796,257

Total revenue

Segment profit

-

25,796,257

2014

products

from soybean

2015

distribution of packaging

distribution of products

Inter-segment

External customers

Revenue

For the year ended 31 December

Manufacture and

Manufacture and

(Unit: Thousand Baht)

Geographic information
The Company and its subsidiary operate in Thailand only. As a result, all of the revenues
and assets as reflected in these financial statements pertain exclusively to this geographical
reportable segment.
Major customers
For the year 2015, the Company has 10.7 percent (2014: 11.8 percent) of total sales from
one major customer, arising from sales by the manufacture and distribution of products
from soybean.
24.

Provident fund
The Company and its employees and the subsidiary and its employees have jointly
established provident funds in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. The
employees, the Company and its subsidiary contributed to the fund monthly at the rate of 3
percent of basic salary. The Company’s fund managed by MFC Asset Management Public
Company Limited and the subsidiary’s fund is managed BBL Asset Management Company
Limited. The Funds will be paid to employees upon termination in accordance with the funds
rules. The contributions for the year 2015 amounting to approximately Baht 7 million (2014:
Baht 6 million) were recognised as expenses and of the Company only amounting to Baht 6
million (2014: Baht 5 million).

25.

Dividend
Dividends

Dividends for 2014

Approved by

Total dividends for 2015

687,319

0.85

808,611

1.00

1,495,930

1.85

566,028

0.70

727,750

0.90

1,293,778

1.60

Board of Directors’ meeting on
14 August 2014

Total dividends for 2014

(Baht)

The Annual General Meeting of the
Company’s shareholders on 29 April 2014

Interim dividends for 2014

(Thousand Baht)

Board of Directors’ meeting on
11 August 2015

Dividends for 2013

Dividend per share

The Annual General Meeting of the
Company’s shareholders on 27 April 2015

Interim dividends for 2015

Total dividends
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26.

Commitments and contingent liabilities

26.1 Capital commitments
As at 31 December 2015, the Company and the subsidiary company had capital commitments of
approximately Baht 34 million relating to the acquisition of machinery and factory tools and
equipment (2014: Baht 6 million) (The Company only: Baht 31 million, 2014: Baht 1 million).
26.2 Guarantees
As at 31 December 2015, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 34
million issued by banks on behalf of the Company and the subsidiary company in respect of
certain performance bonds as required in the normal course of business of the Company and
the subsidiary (2014: Baht 35 million) (The Company only: Baht 26 million, 2014: Baht 26
million). Most of outstanding bank guarantees are related to guarantee electricity use.
27.

Fair value hierarchy
As at 31 December 2015, the Company and its subsidiary had the assets and liabilities that
were measured at fair value using different levels of inputs as follows:
(Unit: Million Baht)
Consolidated financial statements/
Separate financial statements
Level 1

Level 2

Total

Financial assets measured at fair value
Investments in mutual funds

936

-

936

17

-

17

-

1

1

Investments in available-for-sale securities
Equity instruments
Foreign currency forward contracts

Valuation techniques and inputs to Level 2 valuation
The fair value of derivatives has been determined by using a discounted future cash flow
model and a valuation model technique. Most of the inputs used for the valuation are
observable in the relevant market, such as spot rates of foreign currencies, yield curves of
the respective currencies and interest rate yield curves.
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28.

Financial instruments

28.1 Financial risk management
The Company’s and its subsidiary’s financial instruments, as defined under Thai Accounting
Standard No.107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise
cash and cash equivalents, trade receivables, investments, trade payables and short-term
and long-term loans. The financial risks associated with these financial instruments and how
they are managed is described below.
Credit risk
The Company and its subsidiary are exposed to credit risk primarily with respect to trade
receivables and other receivables. The Company and its subsidiary manage the risk by
adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore do not expect to
incur material financial losses. In addition, the Company and its subsidiary do not have high
concentration of credit risk since they have a large customer base. The maximum exposure
to credit risk is limited to the carrying amounts of receivables as stated in the statement of
financial position.
Interest rate risk
The Company and its subsidiary’s exposure to interest rate risk relates primarily to their
cash at banks, bank overdrafts, and short-term and long-term interest bearing borrowings.
However, since most of the Company and its subsidiary’s financial assets and liabilities bear
floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, the interest
rate risk is expected to be minimal. The detail of cash at banks, short-term loans from
financial institutions, trust receipts and long-term loans are set out in Notes to the financial
statements No.7, 14 and 16, respectively.
Risk on fluctuation of raw materials price
Soy bean is major raw material of the Company’s production. In order to manage risk on the
fluctuation in gross profit margin, the Company has entered into commodity swap contracts
and commodity options to hedge such risk. Gain or loss is recognised in the statement of
income when the contracts are settled or expired.
The Company’s has no such agreement as at 31 December 2015.
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Foreign currency risk
The Company’s exposure to foreign currency risk relates primarily to purchases of major
raw materials and sales of goods which are denominated in foreign currencies.
As at 31 December 2015, the Company’s exposed to the effect of foreign exchange
movements on its liabilities denominated in foreign currency amounting to approximately
USD 48 million (2014: USD 63 million).
The Company seeks to mitigate this risk by entering into forward exchange contracts in
order to hedge the foreign exchange risk in relation to purchase of raw materials and sales
of goods denominated in foreign currencies. Generally, the forward contracts mature within
one year.
Foreign exchange contracts outstanding as at 31 December 2015 are summarised below.
a)

There were no outstanding forward contracts to purchase currency as at 31 December
2015 (2014: USD 58 million at an average rate of approximately Baht 33.0479 per
USD 1).

b)

There were outstanding forward contracts to sell a total of USD 2 million at an average
rate of approximately Baht 34.4900 per USD 1. The contracts mature within March
2016 (2014: none).

As at 31 December 2015, the US dollar exchange rates announced by the BOT were an
average buying rate of Baht 35.8764 per USD 1 and an average selling rate of Baht 36.2538
per USD 1.
28.2 Fair values of financial instruments
Since the majority of the Company and its subsidiary’s financial instruments are
short-term in nature or bear floating interest rates, their fair value is not expected to be
materially different from the amounts presented in statements of financial position. For
derivatives, fair value is generally derived from quoted market prices, or based on generally
accepted pricing models when no market price is available.
29.

Capital management
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has
appropriate capital structure in order to support its business and maximise shareholder
value. As at 31 December 2015, the Group's debt-to-equity ratio was 0.3:1 (2014: 0.4:1) and
the Company's was 0.3:1 (2014: 0.4:1).

30.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors
on 29 February 2016.
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
General Information
ชื่อ

Company’s Name

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
ที่ตั้งโรงงาน

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

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง
เลขทะเบียน

เลขที่ 0107537001536  
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้ว

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

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ +662 009 9000
โทรสาร  +662 009 9991
ผู้สอบบัญชี

นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3844
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 33 เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ +66 2264 0777
โทรสาร  +66 2264 0789
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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
Factory 1

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

Manufacture and distribution of soybean oil and soybean meal.
Corporate Registration Number

No. 0107537001536
Registered Capital

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

Common Share of 808,610,985 shares,
at Baht 1 par value Total Baht 808,610,985
Share Registrar

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 The Stock Exchange of Thailand Building
Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel. +662 009 9000
Fax. +662 009 9991
Auditor

Miss Siraporn Ouaanunkun
C.P.A. No. 3844
Ernst & Young 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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