กราบแทบพระยุคลบาท สงเสด็จสูสวรรคาลัย
นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และรวมแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขาพระพุทธเจา
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
In Remembrance of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej
We wish to express our grief at the passing
of our beloved King. May he rest in peace.
Thai Vegetable Oil Public Company Limited

ในปี 2510 ตระกูลวิทยฐานกรณ์ ก่อตัง้ บริษทั โรงกลัน่ น้�ำ มันนครชัยศรี จำ�กัด
ผลิตน้ำ�มันรำ�ข้าว ด้วยกำ�ลังการผลิต 50 ตันต่อวัน และเมื่อปี 2528 ได้จัดตั้ง
บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด ขึน้ ต่อมาได้ซอ้ื ทรัพย์สนิ ของ บริษทั โรงกลัน่ นครชัยศรี จำ�กัด
และเมือ่ ปี 2533 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

2510
1967

ก่อตัง้ บริษทั
Establishment

In 1967 the Vitayatanagorn Family established Nakornchaisri
Oil Co.,Ltd., producing rice bran oil with production capacity of
50 tons per day. In 1990 ,Thai Vegetable Oil Co.,Ltd was registered
and acquired the asset of Nakornchaisi Oil Co., Ltd then it was listed
in the Stock Exchange of Thailand in the same year.

2535-2537
1992-1994

2528
1985

2533
1990

จัดตัง้ บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ขยายธุรกิจ
ประเทศไทย / Listed in SET Business Expansion

Registered TVO

ก่อตั้ง บริษัท โรงกลั่นน้ำ�มันนครชัยศรี จัดตั้ง บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด ด้วย ซื้อทรัพย์สินของ บริษัท โรงกลั่นน้ำ�มัน
จำ�กัด ผลิตน้�ำ มันรำ�ข้าว ด้วยกำ�ลังการผลิต โรงสกัดและกลั่นน้ำ�มันถั่วเหลือง มีกำ�ลัง นครชั ย ศรี จำ � กั ด ขยายกำ � ลั ง การผลิ ต
50 ตันต่อวัน
การผลิต 400 ตันเมล็ดถั่วเหลือง ต่อวัน เป็น 800 ตันเมล็ดถั่วเหลือง ต่อวัน และ
เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
Establishment of Nakornchaisri Registered Thai Vegetable Oil ประเทศไทย จำ�กัด
Oil Co.,Ltd., producing rice bran Co.,Ltd. with production capacity
oil with production capacity of 50 400 tons soybean per day.
Acquired the asset of Nakornchaisri
tons per day.
Oil Co.,Ltd., Increasing production
capacity to 800 tons soybean
per day and Listed in the Stock
Exchange of Thailand.

ลงทุนใน บริษัท น้ำ�มันบริโภคไทย จำ�กัด
ลงทุนใน บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด
ลงทุนใน บริษทั ไทย เวทเจ็ทเทเบิล้ ออยล์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
Investing in Thai Edible Oil Co.,Ltd.
Investing in Prodigy Co.,Ltd.
Investing in Thai Vegetable Oil
International Co.,Ltd

สารบัญ
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ขยายกำ � ลั ง การผลิ ต 3,500 ตั น เรามีกำ�ลังการผลิต 6,000 ตัน
เมล็ดถั่วเหลือง ต่อวัน
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Financial Highlights

สินทรัพยรวม / Total Assets

11,083.06
กำไรสุทธิ / Net Earning

2,754.62

รายไดรวม / Total Revenue

สวนของผูถือหุน / Shareholder’Equity

8,915.75

28,335.39

กำไรตอหุน (บาท) / Earnings Per Share (Baht) มูลคาตอหุน (บาท) / Value Per Share (Baht)

3.41

10.56
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

2559/2016

ฐานะการเงิน /Financial Status
สินทรัพย์รวม /Total Assets
หนี้สินรวม /Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น /Shareholders’ Equity
ผลประกอบการ /Operational Performance
รายได้รวม /Total Revenue
รายจ่ายรวม /Total Expense
กำ�ไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ /Earning before Income Tax
กำ�ไรสุทธิ /Net Earning
ข้อมูลต่อหุ้น /Per Share Data
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท) /Earning Per Share (Baht)
มูลค่าต่อหุ้น (บาท) /Value Per Share (Baht)

2558/2015

2557/2014

2556/2013
(ปรับปรุง)/Restated

11,083.06
2,167.31
8,915.75

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

28,335.39
25,048.63
3,283.20
2,754.62

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

3.41
10.56

2.35
9.32

2.08
8.83

1.19
8.32

THE YEAR OF

PRIDE

สารจากประธานกรรมการ

Message from the Chairman

การดำ�เนินงานของบริษัทตลอดปีที่ผ่านมา สามารถสร้างผลการ
ดำ�เนินงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยยอดขายและกำ�ไรสุทธิที่สูงสุด
เป็นประวัติการณ์ โดยมียอดขายรวมทั้งปีเท่ากับ 28,243 ล้านบาท
เติบโตขึ้นร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 26,302 ล้านบาท
กำ�ไรสุทธิเท่ากับ 2,818 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 43.9 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 1,959 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำ�ไรต่อหุ้น
ของทั้งปีอยู่ที่ 3.41 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ 2.35 บาท จะเห็น
ว่า ภาพรวมผลการดำ�เนินงานในปีนี้ของบริษัทมีการเติบโตที่โดด
เด่นมาก โดยที่ยอดขายทุกผลิตภัณฑ์หลักล้วนปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งถ้า
พิจารณาจากยอดขายซึ่งแบ่งตามหน่วยธุรกิจหลัก จะพบว่าธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งมีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 64 ยอดขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 สอดรับกับการเจริญเติบโตของภาคปศุสัตว์ของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งออกเนือ้ ไก่ทเี่ ติบโตสูงถึงร้อย
ละ 8-9 อย่างต่อเนือ่ งทุกปี ทำ�ให้ความต้องการใช้วตั ถุดบิ อาหารสัตว์
ขยายตัว ขณะที่ธุรกิจน้ำ�มันถั่วเหลือง ซึ่งมีสัดส่วนยอดขายร้อยละ
33 ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เนื่องมาจากความต้องการน้ำ�มันถั่ว
เหลืองที่สูงขึ้นทั้งในตลาดอุตสาหกรรมและตลาดค้าปลีก โดยได้รับ
อานิสงส์จากผลผลิตปาล์มที่ต่ำ�จากภาวะภัยแล้งที่ยาวนานมากกว่า
ปกติ ทำ�ให้น้ำ�มันปาล์มขาดแคลนและมีราคาสูง ขณะเดียวกันยอด
ส่งออกน้�ำ มันถัว่ เหลืองก็ปรับเพิม่ ขึน้ เช่นกัน สาเหตุจากตลาดน้�ำ มัน
พืชในภูมิภาคที่ตึงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำ�มันปาล์ม ปัจจัยเหล่านี้

Overall operation of the Company in previous year
was excellent with record high sales and net profit as
it had total year-long sales revenue of 28,243 million
Baht rising from previous year that was only 26,302
million Baht. The net profit was 2,818 million Baht
growing for 43.9% compared to the previous year
which was 1,959 million Baht and earning per share
of the whole year was 3.41 Baht increasing from
previous year which was 2.35 Baht. We could
see that the overall operation in this year of the
Company outstandingly grew as sales revenue of every
main product elevated. When considering from sales
categorized by main business unit, it
could be found that animal feed industry had
proportion of sale for 64% with increasing sale
for 5.9%. This was consistent with growth of
livestock sector of Thailand especially exporting
chicken meat that grew up to 8-9% continually
in every year resulting in the expanding need of
animal feed raw materials. In the meantime, soybean
oil business had proportion of sale for 33% with
sales increasing up to 9.2% due to the fact that needs
of soybean oil increased in industrial market and

ล้วนส่งให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2559 มีการเติบโตอย่าง
มัน่ คงต่อเนือ่ งและสามารถสร้างความมัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืนให้แก่ผถู้ อื หุน้
ปี 2559 นั้น นอกจากความสำ�เร็จจากการดำ�เนินงาน บริษัท
ยั ง ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ น่ า ลงทุ น
Thailand Sustainability Investment ประจำ�ปี 2016 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน
ติดอันดับ ESG100 จากการดำ�เนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
สั ง คม และธรรมาภิ บ าล (Environmental, Social and
Governance: ESG) ประจำ�ปี 2016 จากสถาบันไทยพัฒน์
นอกจากนี้ ยังได้รบั รางวัล อย.ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2560 จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอีกด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจของ
บริษัทอย่างยิ่ง
สำ�หรับปี 2560 นี้ การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ยังคงเป็น
ความท้าทายที่บริษัทยังมุ่งมั่นเพื่อสร้างการเติบโตจากธุรกิจหลัก
ที่ มี อ ยู่ ด้ ว ยการสร้ า งมู ล ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม และเพิ่มช่องทางการตลาดในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มประเทศ CLMV(ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม) ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้จะเป็นกลยุทธ์หลักขับเคลื่อนของ
บริ ษั ท ฯในปี 2560 เพราะเป็ น ตลาดที่ มี ศั ก ยภาพและ
มี ผ ลต่ อ การเติ บ โตในอนาคต ภายหลั ง การเข้ า สู่ เ ป็ น
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ด้ ว ยประสบการณ์ ก ารทำ � ธุ ร กิ จ
โรงสกั ด น้ำ � มั น ถั่ ว เหลื อ งมากว่ า 5 ทศวรรษ ทำ � ให้ บ ริ ษั ท เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสกัดน้ำ�มันถั่วเหลือง ตลอดจนการมี
ฐานะทางการเงินที่มั่นคง และเป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรมสกัดน้ำ�มัน
ถัว่ เหลืองในภูมภิ าคอาเซียน บริษทั ฯเชือ่ มัน่ ว่า จะสามารถแข่งขันได้
ด้วยสินค้าที่ได้รบั การยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า
ขณะเดียวกันมีการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารจัดการที่
ทันสมัยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น รวมทั้งกระบวนการผลิตเพื่อรองรับ
การแข่งขัน และการรักษาความได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพการ
ผลิต ตลอดถึงระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เป็นองค์รวม โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ

retail market resulted from lower palm productivity
because of abnormally long drought leading to the
shortage of palm oil and higher price. Meanwhile,
the export of soybean oil increased because vegetable
oil market in the region was strained especially palm
oil. These factors led the Company’s operational
performance of year 2016 stably and incessantly grow
that it can bring more sustainability for shareholders.
Apart from success of operation, the Company proud
to be accomplished in various matters such as being
announcing as one of listed company of a showcase
in Thailand sustainability Investment for year 2016 by
Stock Exchange of Thailand, being selected one of listed companies that ranked ESG100 with outstanding
operations on Environment, Social and Governance:
ESG for year 2016 by Thaipat Institute. In addition, we
are granted FDA Quality Award year 2017 by Office of
Food and Drug Administration.
Year 2017, sustainable growth is still our challenge,
the Company emphasizes on building growth from
main business by increasing value of products
and innovative creation. Meanwhile, it increases
m a r ke t i n g c h a n n e l s i n r e g i o n a l m a r ke t
especially CLMV including Cambodia, Laos,
Myanmar and Vietnam. It will be another strategy
for driving business of the company in 2017
because it will be essential to our growth in the future
as these countries are potential markets after becoming
a part of ASEAN Economic Community. In addition, with
experience in doing business about soybean oil factory
more than 5 decades and stable financial status and as a
leader in soybean oil industry in ASEAN, we are confident
that the Company is highly and potentially competitive
as an expert in soybean oil industry with many
products highly accepted and trusted by customers
especially quality and standard to meet customer’s
needs. Meanwhile, the Company gives precedence to
developing personnel and modern management system
to have higher potential to support competition, and
maintain advantages in term of production efficiency,
internal control system and risk management by
prioritizing highest benefits of shareholders.

บริษทั ให้ความสำ�คัญด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด มีระบบบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งเสริมการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนของบริษทั และจากวิสยั ทัศน์ของบริษทั ทีเ่ น้นการรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าคุณภาพ
สูง เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการผลิตที่
ให้ความสำ�คัญเรื่องความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึ ง การพั ฒ นาชุ ม ชน ด้ ว ยการเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว ม ตลอดจน
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ยกระดับความเป็นอยูข่ องสังคมและชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปี 2560 นีเ้ ป็นปีแห่งการฉลองครบ 50 ปี ของการ
ก่อตั้งบริษัทฯ จึงเป็นปีที่บริษัทมีแผนงานจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์สู่สังคม และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริ ษั ท ผมขอขอบคุ ณ ผู้ มี
อุปการคุณต่อบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตร
ทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจน
สื่อมวลชนที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ประสบความสำ�เร็จต่อไปในอนาคตและได้ ให้ความไว้วางใจแก่คณะ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกท่านที่ ได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย
มุง่ มัน่ พัฒนาการทำ�งานและสร้างผลงานให้ส�ำ เร็จตามเป้าหมายที่ได้
วางไว้ ขออวยพรให้ทกุ ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

The Company also focuses on corporate governance and
corporate social and environmental responsibility as it’s
attached to strictly complying with principle of
good corporate governance for listed company with
effective, transparent and auditable management
to promote sustainable growth of the company.
With the company’s vision emphasized on social and
environmental responsibility, it has a policy to manufacture
high-quality products to create economic value with
environmentally-friendly and safe production
process. It also highlights developing the community
by taking part in it and arranging many activities to
upgrade livelihood of the society and community.
Particularly this year is an auspicious year
because it is the 50th anniversary of the Company
establishment. The Company has plans to organizing
many activities which are beneficial for society and
consumers all years round.
For this occasion, on behalf of the company’s
committee, I would like to thank all benefactors of
the company, shareholders, customers, financial institutions,
business ally, government sectors, consumers and
people along with mass media for supporting and
promoting business operation of the company to be
successful in the future and for always putting trust
in the Board of Directors and Executives, Managements,
and, we would like to thank all executives and
employees for putting your full effort and
determination in developing knowledge, skill and
performance and operating works to achieve the common
goals of the company. May all of you be always happy,
prosperous and health ever after.

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
Mr. Sompol Kiatphaibool
ประธานกรรมการ

Chairman of the Board
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DEVELOPMENT
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1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
Mr. Sompol Kiatphaibool
ประธานกรรมการ (อิสระ)

Chairman of the Board (Independent Director)

2. ดร. ศิริ การเจริญดี
Dr.Siri Ganjarerndee
รองประธานกรรมการ(อิสระ)

4. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์
6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
Assoc.Prof. Dr.Kicha Urairong
Mr.Visuth Vitayathanagorn
กรรมการ (อิสระ)
ประธานกรรมการบริหาร

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

5. นายปรีชา ส่งวัฒนา
Mr. Pricha Songwatana
กรรมการ (อิสระ)

Vice Chairman of the Board (Independent Director) Director (Independent Director)

Director (Independent Director)

Director (Independent Director)

Chairman of the Executive Board

7. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
Mr. Vichit Vitayatanagorn
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
Director and Vice Chairman of the
Executive Board
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8. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
Miss.Aranya Vitayatanagorn
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

10. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
Mr.Vichai Vitayathanagorn
กรรมการ

12. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
Mr.Pachai Chanpitaksa
กรรมการ

9. ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
Dr. Witoon Suewatanakul
กรรมการและกรรมการบริหาร

11. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
Mr.Vachara Vitayatanagorn
กรรมการ

13. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
Mr.Ekarat Wongsupbhasatigul
กรรมการ

Director and Vice Chairman of the
Executive Board

Director and Executive Board

Director

Director

Director

Director

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Policy and Business Outlook
ปรัชญาองค์กร
บริษทั จะเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ มัน่ คง ยัง่ ยืน และผลิตสินค้าคุณภาพ
เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผถู้ อื หุน้
ร่วมดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทชั้นนำ�ในอุตสาหกรรมน้ำ�มันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมภิบาล ร่วมดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจ
เป็นผูน้ �ำ ในอุตสาหกรรมน้�ำ มันพืช มีผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
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เป้าหมายระยะยาวในการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปสู่ประเทศในเขตอาเซียน เพื่อ
เพิม่ ยอดขาย รักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการรวม
ทั้งการส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา พัฒนาคุณภาพของ
สินค้าอย่างต่อเนือ่ งด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและลดผลกระทบต่อสิง่
แวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนา
องค์กรไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้
นโยบายการดำ�เนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัทย่อยและร่วม
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด มหาชน มีนโยบายลงทุนในธุรกิจเกี่ยว
เนือ่ งทีม่ ศี กั ยภาพ เกือ้ กูลผลประกอบการทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่
เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าไปลงทุนใน
บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งผลิตขวด PET และลงทุนใน
บริษัท น้ำ�มันบริโภคไทย จำ�กัด ผู้ผลิต น้ำ�มันรำ�ข้าวตรา คิง
บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม ดำ � เนิ น กิ จ การภายใต้ น โยบายการ
บริหารจัดการโดยกลุ่มผู้บริหารของตนเอง ยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การกำ�กับดูแล โดยมีกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารจากบริษทั เข้าไป
เป็นตัวแทนของบริษัทย่อยและร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัท
มีอยู่ เพื่อการควบคุมและมีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบายที่สำ�คัญ
ต่อการประกอบกิจการของบริษัทนั้นๆ

Philosophy

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

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

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

The Company aim to expand into regional
market in ASEAN 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 a learning organization.
Operation Policy for subsidialy 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 PLC,
PET bottle manufacturer and Thai Edible Oil Co., Ltd.,
the manufacture of Rice bran oil KING
The Company, the subsidiary and affiliated conduct
their business by their management team in accordance
with corporate governance principle, there are some
representatives from the Company at proportion of
shares held in Board of directors and executives level
working with them in order to control and participate
in any significant policies.

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้น
The Company’s Shareholding Structure Chart
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
บริษทั พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำ�มันบริโภคไทย จำ�กัด

PRODIGY PUBLIC CO.,LTD.

THAI EDIBLE OIL CO., LTD.

31.85%

14%
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บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน)
ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายขวดพลาสติก PET เพื่อใช้สำ�หรับ
บรรจุอาหารและเครือ่ งดืม่ รวมถึงน้�ำ มันพืชของบริษทั โดยจำ�หน่าย
ให้กับทั้งบริษัท และลูกค้าภายนอก คุณสมบัติของขวด PET มี
ความเหนียว ใส ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ
ได้ดี ทำ�ให้ถนอมรักษารสชาติของอาหารและคุณภาพของอาหาร
และเครื่องดื่มได้ดี
ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดขาย
636.44 ล้านบาท และมีกำ�ไรสุทธิ 93.32 ล้านบาท
บริษัท น้ำ�มันบริโภคไทย จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่าย น้ำ�มันรำ�ข้าว ตรา คิง ซึ่งวางขายทั้งตลาดภายใน
และต่างประเทศ
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
ปัจจุบนั บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริษทั น้�ำ มัน
บริโภคไทย จำ�กัด ในสัดส่วน 14% และถือหุ้นในบริษัท 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 2016, the Company’s sales was
Baht 636.44 million with net profit Baht 93.32 million.
THAI EDIBLE OIL CO., LTD.

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

The Company holds 14% of shares in Thai Edible Oil
Co., Ltd. and 31.85% of shares in Prodigy PLC.
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2016

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

Industrial Conditions and Competition
ปริมาณการผลิตถั่วเหลือง (ล้านตัน)
Soybean Production (millions of tons)

ที่มา :

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)
1/ อ้างอิงจากรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำ�คัญและแนวโน้มปี 2560 จัดทำ�โดยสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ธ.ค.2559)
Source 1The US Department of Agriculture (USDA)
1/Report on Key Agricultural Goods and the Outlook for 2017, United States Department of Agriculture
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ปัจจัยพืน้ ฐานและแนวโน้มราคาถัว่ เหลือง
1

กระทรวงเกษตรสหรั ฐ ฯได้ ค าดการณ์
ผลผลิตถัว่ เหลืองของโลกฤดูกาลปี 2559/60
อยู่ที่ 336.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากฤดูกาล
ปี 2558/59 ซึ่งอยู่ที่ 313.20 ล้านตัน หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.31 เนื่องจากคาดการณ์ว่า
ผลผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเพิม่ ขึน้
มาก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในฤดูการ
ผลิตปี 2559/60 เอือ้ อำ�นวยต่อการปลูกถัว่
เหลืองของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ปริมาณ
ผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูง
ขึ้นเป็น 118.69 ล้านตัน จาก 106.86 ในปี
2558/59 และคาดการณ์ว่าในปี 2559/60
บราซิล และอาร์เจนตินาจะสามารถผลิตถั่ว
เหลืองได้ 102.00 ล้านตัน และ 57.00 ล้าน
ตัน ตามลำ�ดับ เพิ่มขึ้นจาก 96.50 ล้านตัน
และ 56.80 ล้านตัน ในปี 2558/59 ส่งผล
ให้ปริมาณสต็อกถั่วเหลืองโลกเพิ่มขึ้นจาก
77.07 ล้านตัน ในปี 2558/59 เป็น 81.53
ล้านตัน ในปี 2559/60
ขณะที่ในปี 2559/60 รายงานของกระทรวง
เกษตรสหรัฐฯ ฉบับเดือนธันวาคม 2559
คาดการณ์ ผ ลผลิ ต ถั่ ว เหลื อ งโลกสำ � หรั บ
ฤดูกาลปี 2559/60 เพิม่ ขึน้ เป็น 338 ล้านตัน
จาก 313 ล้านตัน ในฤดูกาลก่อนหน้า ใน
ขณะเดียวกันการบริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 330
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ล้านตัน จาก 316 ล้านตัน ในฤดูกาลก่อนหน้า
ส่งผลให้ตัวเลขคาดการณ์สต๊อกถั่วเหลือง
คงเหลือ ณ สิ้นฤดูกาลปี 2559/60 เป็น 83
ล้านตัน (คิดเป็น 25.1% ของปริมาณการ
บริโภค) เพิ่มขึ้นจาก 77 ล้านตัน (คิดเป็น
24.5% ของปริมาณการบริโภค) ในฤดูกาล
ก่อนหน้า ทัง้ นีเ้ มือ่ จำ�แนกดูตวั เลขอัตราส่วน
สต๊อกถั่ ว เหลื องคงเหลื อ ณ สิ้ น ฤดู ก าล
เทียบกั บปริ มาณการบริ โ ภคแล้ ว พบว่ า
อั ต ราส่ ว นดั ง กล่ า วลดลงในประเทศผู้ ส่ ง
ออกและผูน้ �ำ เข้ารายใหญ่ทกุ ประเทศ ยกเว้น
เพียงในสหรัฐฯ เนื่องจากความต้องการใช้
กากถั่วเหลืองและน้ำ�มันถั่วเหลืองเพื่อการ
บริโภคและอุปโภคของโลกยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นผู้นำ�เข้าเมล็ด
ถั่วเหลืองรายใหญ่ของโลก คาดว่าจะนำ�เข้า
มากเป็นปริมาณสูงสุดใหม่ 86.00 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจาก 83.23 ล้านตัน ในปี 2558/59
ซึ่งในปี 2559/60 จีนนำ�เข้าเมล็ดถั่วเหลือง
ร้อยละ 63.14 ของปริมาณการนำ�เข้าโลก
โดยจี น มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ ส กั ด น้ำ � มั น
ถั่วเหลืองใช้ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ในรูปของผลผลิตน้ำ�มันและกากถั่วเหลือง
ไปใช้ ในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ ตอบสนอง
ความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ

คาดการณ์ว่าแนวโน้มระดับราคาถั่วเหลือง
ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกในปี 2560
โดยเฉลี่ ย น่ า จะทรงตั ว หรื อ สู ง กว่ า ระดั บ
ราคาเฉลี่ยในปี 2559 เล็กน้อย(ราคาเฉลี่ย
ปี 2559 อยู่ที่ 986 เซนต์ต่อบุชเชล) โดย
ค่าเงินบราซิลเรียลที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้เกษตรกรบราซิลขาย
ถั่วเหลืองออกมาน้อยกว่าปกติ ในขณะที่
ค่าเงินอาร์เจนตินาเปโซที่อ่อนค่า ประกอบ
กับการลดภาษีส่งออกกากถั่วเหลือง ทำ�ให้
อาร์เจนตินาส่งออกกากถั่วเหลืองมาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองมีแนว
โน้มที่จะอ่อนตัวกว่าราคาเมล็ดถั่วเหลือง
ในทางตรงกันข้าม ราคาน้ำ�มันถั่วเหลือง
มี แนวโน้ มทรงตั ว ได้ ใ นระดั บค่ อนข้างสูง
เนือ่ งจากสต๊อกคงเหลือของน้�ำ มันถัว่ เหลือง
โลกปรับลดลง และสต๊อกน้�ำ มันปาล์มทีเ่ ป็น
สินค้าทดแทนก็ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ได้เพียงเล็กน้อย
ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2559
และแนวโน้ม 2560
2

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 สามารถขยายตัว
ได้รอ้ ยละ 3.2 สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ 2.9
ในปี 2558 โดยการบริโภคของครัวเรือนและ
การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.7 และร้อยละ
1.7 ตามลำ�ดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย

Basic Factors and Soybean
Price Trends
1

The US Department of Agriculture
(USDA) projects that soybean products
for the 2016/2017 growing season
will total approximately 336.09
million tons, an increase of 7.31%
from the previous season’s total of
313.20 million tons. Chief among the
reasons for this increase is a
projected higher output in the
United States due to favorable
weather conditions. As a result, the
government predicts total yield to
be roughly 118.69 million tons, up
from the 2015/2016 growing season
total of 106.86 million tons. It is also
expected that production in Brazil
and Argentina in the 2016/2017
growing season will total 102 and 57
million tons, respectively. These are
also improvements over the previous
season when crop yields for the two
South American nations totaled 96.5
and 56.8 million tons, respectively.
Consequently, world soybean
stocks should increase from 77.07
million tons in 2015/2016 to 81.53
million tons in 2016/2017.
Meanwhile, a USDA report published
in December 2016 predicted that
global soybean production for the
2016/2017 season would show a
year-on-year increase of 25 million
tons to 338 million tons. At the same
time, consumption is expected to
rise from 316 million tons to 330
million tons, meaning that stocks
as of the end of the 2016/2017
should be around 83 million tons
(equivalent to 25.1% of total global
consumption). In comparison,
stocks in 2015/2016 amounted to
77 million tons, or 24.5% of total
consumption. Therefore, the ratio
of soybean stocks at season’s end to

consumption is projected to decline
in soybean exporting countries and
major importing nations, the only
exception being the United States.
As demand for soybean meal and
soybean oil for consumption
worldwide seems likely to increase,
especially in China, the world’s
largest importer of soybean meal,
imports are expected to hit a new
high of 86 million tons, up from
the previous season’s total of 83.23
million tons. In 2015/2016, China
accounted for 63.14% of global
imports. Currently, China maintains a
policy to extract soybean oil for local
consumption, creating added value
in the form of oil and soybean meal
products for use in the livestock
industry, where demand is growing
in line with the country’s overall
economic growth.
Soybean prices on the Chicago
Futures Exchange in 2017 are
projected to remain at levels similar to
or slightly higher than those in the
previous year. (The median price
in 2016 was 986 cents/bushel.)
The strengthening of the Brazilian
currency, the real, made it harder
for Brazilian growers to export
soybeans in the same quantities as
in previous years. Meanwhile, in
Argentina, a weaker peso combined

with lower export duties on soybean
meal should help the country to
maintain its export levels, and as a
result, soybean meal prices should
be lower than prices for soybean
seed. In contrast, soybean oil prices
are projected to remain relatively
high in response to reduced soybean
oil stocks worldwide and only a
slight increase in stocks of palm oil,
which is a substitute product.
The Thai Economy in 2016 and
Outlook for 2017

In 2016, the Thai economy grew
at a rate of 3.2%, higher than the
2.9% growth rate recorded in 2015.
Household consumption was up
by 2.7%, while overall investment
rose by 1.7%. Inflation averaged out
at 0.3%, and the country’s current
account surplus, at 11.3% of GDP,
was the highest in history.

2

In 2017, the global economy is
expected to continue its slow
recovery. The IMF projects that
growth worldwide will measure
3.4%, compared with 3.1% in 2016
(IMF: World Economic Outlook,
2016). Most of this growth will
come from the newly-emerging
economies of India, China, and the
ASEAN-5, where growth should
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ร้อยละ 0.3 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 11.3 ของจีดีพี
แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2560 เศรษฐกิจโลก
จะยังคงฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ โดย IMF คาดว่า
จะเติบโตได้ ร้อยละ 3.4 ในปีหน้า เทียบ
กั บ ปี นี้ ที่ 3.1% (ที่ ม า: IMF, World
Economic Outlook, ต.ค. 2559) จาก
การฟื้นตัวของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
เป็นหลัก อาทิ อินเดีย จีน และ Asean-5*
ที่เติบโตในปีหน้าเฉลี่ย ร้อยละ 6.3 ส่วน
หนึ่งเกิดจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นจาก
ในปี ที่ ผ่ า นมา ทั้ ง ความผั น ผวนในตลาด
การเงิ น และเหตุ ก ารณ์ น อกเหนื อ ความ
คาดหมายเช่น ผลการลงประชามติออก
จากการเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของ
สหราชอาณาจักร (Brexit) รวมทั้งการที่
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งเข้ามา
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานาธิบดีคนที่ 45 ของ
สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่งผลกระทบยังไม่เป็นที่
แน่ชัด ขณะที่การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จี น ยั ง คงเป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การชะลอตั ว
ของเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าไปที่
ประเทศจีนเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ ประเทศใน
เอเชีย เป็นส่วนใหญ่ ส่วนเศรษฐกิจไทยปี
2560 คาดว่า GDP จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ
3.2 โดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการ
ใช้จา่ ยในประเทศและภาคการท่องเทีย่ วทีเ่ ติบโต
ต่อเนื่อง ประกอบกับแรงหนุนจากภาครัฐที่
ใช้นโยบายงบประมาณขาดดุลร้อยละ 2.6
ของ GDP เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้ง
การผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพื้น
ฐานให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ขณะที่
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) น่า
จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1.5
จนถึงสิ้นปี 2560
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกในปี 2560 ยัง
คงมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ได้แก่
1) แนวโน้ ม การปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย
ของธนาคารกลางสหรัฐ และแนวโน้มดัชนี
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าและ
ผันผวนสูงขึ้น
2) ประเด็ น ความไม่ แ น่ น อนทางการ
เมื อ งในยุ โ รป ที่ ม ากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของ
ประเทศทั้งหมดจะมีการเลือกตั้งใหม่อย่าง
ประเทศแกนหลักฝรั่งเศสจะมีการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี และการเลือกตั้งทั่วไปของ
เยอรมนีในไตรมาส 3 ปี 2560
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

3) การปรับสมดุลทางเศรษฐกิจของจีน
ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจีนพยายาม
เติ บ โตในอั ต ราที่ ล ดลง การลงทุ น ภาค
เอกชนชะลอตัว และค่าเงินหยวนมีทิศทาง
อ่อนค่าลงต่อเนื่อง
2/

อ้างอิงจากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่
3/2559 และแนวโน้มปี 2559-2560 จัดทำ�โดย
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (พ.ย.2559)

ภาพรวมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ใน
ไทยปี 2559 และแนวโน้มปี 2560
จากรายงานสถานการณ์ สิ น ค้ า เกษตรที่
สำ�คัญและแนวโน้ม ปี 2560 ของสำ�นักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร ในปี 2559 มีการ
ผลิตไก่เนื้อ 1,397.47 ล้านตัว หรือ 1.92
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,338.94 ล้านตัว
หรือ 1.85 ล้านตันในปี 2558 ร้อยละ 4.37
ปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ ในปี 2559 อยู่
ที่ 1.26 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.23 ล้านตัน
ในปี 2558 ขณะที่ ในปี 2559 ไทยส่งออก
เนื้อไก่รวมปริมาณ 695,000 ตัน แบ่งเป็น
ไก่สดแช่แข็งส่งออก ปริมาณ 218,000 ตัน
มูลค่า 18,024 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปริมาณ
175,758 ตัน มูลค่า 14,320 ล้านบาท ของ
ปี 2558 ร้อยละ 24.5 และร้อยละ 25.8
ตามลำ�ดับ เนื่องจากความต้องการบริโภค
ของประเทศคู่ ค้ า ที่ ข ยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น โดย
ตลาดส่งออกไก่สดแช่แข็งที่สำ�คัญ ได้แก่
ญี่ปุ่น (ร้อยละ 58.24) กลุ่มประเทศใน
อาเซียน (ร้อยละ 30.75) ซึ่งส่วนใหญ่ส่ง
ไปยังประเทศ สปป.ลาวและสิงคโปร์) และ
สหภาพยุโรป (ร้อยละ 6.57) ด้านการส่ง
ออกเนือ้ ไก่แปรรูป ปริมาณ 477,000 ตัน มูลค่า
71,680 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปริ ม าณ
446,016 ตัน มูลค่า 66,855 ล้านบาท
ในปี 2558 ร้อยละ 6.9 และร้อยละ 7.2
ตามลำ�ดับ ตลาดส่งออกไก่แปรรูปที่สำ�คัญ
ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 48.68) สหภาพยุโรป
(ร้อยละ 40.33) และกลุม่ ประเทศในอาเซียน
(ร้อยละ 3.55)
ปี 2560 คาดว่าการผลิตไก่เนื้อของไทย
ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความ
ต้องการบริโภคที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดย

คาดว่าไทยจะผลิตไก่เนื้อปริมาณ 1,414.53
ล้านตัว เพิ่มขึ้นจาก 1,397.47 ล้านตัว
ในปี 2559 การบริโภคเนื้อไก่ของไทยมี
ปริมาณ 1.29 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.26
ล้านตัน โดยการบริโภคในประเทศคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 64.5 ของปริมาณการผลิต
ทั้งหมด การส่งออกเนื้อไก่ของไทยในปี
2560 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นสอดรับกับ
ปริมาณความต้องการบริโภคของตลาดต่าง
ประเทศ ทัง้ ตลาดญีป่ นุ่ และสหภาพยุโรป ซึง่
ถือเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย นอกจาก
นี้ เกาหลีใต้อนุญาตให้ไทยส่งออกไก่สดแช่
เย็นแช่แข็งไปได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน
2559 หลังจากที่ระงับการส่งออกตั้งแต่ที่
ประเทศไทยมีการระบาดของโรคไข้หวัดนก
ในปี 2547 จึงคาดว่าไทยจะสามารถส่งออก
ไก่สดไปยังเกาหลีใต้ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
ของปี 2560 นอกจากนี้ การที่เกาหลีใต้
ประสบปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนก
ในขณะนี้ ถือเป็นโอกาสให้ไทยสามารถขยาย
การส่งออกเนื้อไก่ไปยังเกาหลีใต้ได้เพิ่มขึ้น
ในปี 2560 คาดว่าการส่งออกเนื้อไก่รวม
มีปริมาณ 710,000 ตัน มูลค่า 93,000
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 660,000 ตัน
มูลค่า 86,500 ล้านบาท ในปี 2559 โดย
แยกเป็นการส่งออกไก่สดแช่แข็งปริมาณ
230,000 ตัน มูลค่า 19,250 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 200,000 ตัน มูลค่า
16,500 ล้านบาท ในปี 2559 และเป็นการ
ส่ ง ออกเนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป ปริ ม าณ 480,000
ตัน มูลค่า 73,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณ 460,000 ตัน มูลค่า 70,000 ล้าน
บาท ในปี 2559
ส่วนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรซึ่งมีสัดส่วน
เป็นอันดับ 2 ของธุรกิจปศุสัตว์ไทย ในปี
2559 มีปริมาณการผลิตสุกร 14.5 ล้านตัว
เพิ่มขึ้นจาก 13.6 ล้านตัว ของปี 2558 ร้อย
ละ 6.5 เนื่องจากราคาสุกรมีชีวิตปรับตัวสูง
ขึ้น จูงใจให้มีการขยายปริมาณการผลิต ถึง
แม้จะมีปัญหาเรื่องโรคในสุกรเพิ่มขึ้น แต่
เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงด้าน
การจัดการฟาร์มและควบคุมโรคได้ดขี นึ้ ส่ง
ผลให้ผเู้ ลีย้ งสุกรทีม่ ศี กั ยภาพขยายการผลิต
เพิม่ ขึน้ ปี 2559 ประเทศไทยมีปริมาณการ
บริโภคสุกร 12.96 ล้านตัว หรือ 0.971 ล้าน
ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4.2 ขณะที่

reach, on average, 6.3%. Some of
the factors holding down growth
are uncertainty continuing from
the past year, volatility in financial
markets, and surprises like Britain’s
decision to leave the European
Union (Brexit), and the election of
Donald Trump as the 45th President
of the United States, the repercusions
of which are yet to be seen. Meanwhile,
the slowdown in the Chinese economy
poses a threat to global growth since
much of the rest of the world, Asia
in particular, is counting on exports
of goods to China to fuel their own
economies.
In 2017, Thailand expects its GDP to
grow by 3.2%, as a result of higher
domestic spending and continued
growth in the country’s tourism
sector. Further contributors to domestic
growth are the Thai government’s
adoption of a deficit spending policy
set at 2.6% of GDP and a push
to complete a number of major
infrastructure projects, which
should likewise spur economic
expansion. It is also projected that
the Monetary Policy Committee
(MPC) of the Bank of Thailand will
keep interest rates steady at 1.5%
throughout 2017.
ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่
Thai chicken exports
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Despite this optimism, however,
the global economy is vulnerable
to a number of risks. These include:
1) additional interest rate rises by
the US Federal Reserve and increased
strengthening of the value of the
US dollar,
2) political uncertainty across much
of Europe, where more than half
of the member countries of the
European Union are facing elections
this year. France, for example, will
be electing a new president, and
Germany will be holding general
elections in the 3rd quarter of 2017,
3) continued moves by the
Chinese to stabilize the economy. The
government has set lower annual
rates of growth, private sector
investment is down, and the
value of the yuan seems likely to
experience further decline.
2

Thai Economic Conditions in
3rd Quarter 2016 and Outlook for
2016/2017, National Economic
and Social Development Board
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The Thai Livestock Industry in
2016 and Outlook for 2017

In 2016, production of broiler
chickens totalled 1,397.47 units,

or 1.92 million tons. This was an
increase over the previous year’s
total of roughly 59 million units,
or 1.85 million tons, or 4.37%.
Meanwhile, chicken consumption
rose from 1.23 million tons in 2015
to 1.26 million tons last year. Thai
chicken exports totalled 695,000
tons, of which 218,000 tons was
frozen chicken valued at 18.024
billion baht, up from 175,758 tons
valued at 14.32 billion baht in
the previous year. These figures
represent year-to-year increases of
24.5% and 25.8% respectively, due
principally to increased demand for
chicken in Thailand’s major trading
partners,namely Japan (58.24%),
ASEAN member-countries chiefly Laos and Singapore (30.75%),
and the European Union (6.57%).
Exports of processed chicken in
2016, totalled 477,000 tons worth
71.68 billion baht, up from the
2015 figure of 446,016 tons worth
66.855 billion baht, or increases of
6.9% and 7.2% respectively. The
country’s major markets for
processed chicken are Japan
(48.68%), the EU (40.33%), and
the member countries of ASEAN
(3.55%).
In 2017, production of broiler
chickens should continue to grow
in response to increased demand
both locally and abroad. Total
production is expected to be
1,414.53 million units, up from
1,397.47 million units this past year.
Domestic chicken consumption
is also projected to rise from 1.26
million tons in 2016 to 1.29 million
tons this year. This means that
domestic consumption will account
for roughly 64.5% of total production.
Meanwhile, Thai exports of broiler
chicken should likewise increase
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การส่งออกสุกรมีปริมาณเพียงร้อยละ 10
ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยเป็นการ
ส่งออกเนื้อสุกรและเนื้อสุกรแปรรูปร้อยละ
1 - 2 และสุกรมีชีวิตร้อยละ 8 - 9 เนื้อ
สุกรส่งออกไปยัง สปป.ลาว รัสเซีย และ
ฮ่องกง ส่วนเนื้อสุกรแปรรูปส่งออกไปยัง
ญี่ปุ่นและฮ่องกง สำ�หรับสุกรมีชีวิตส่งออก
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว
กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม ราคาสุกร
ที่เกษตรกรขายได้ปี 2559 เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 67.00 บาท สูงขึ้นจากเฉลี่ยกิโลกรัมละ
66.08 บาท ของปี 2558 เนื่องจากในช่วง
ต้นปี 2559 เกิดสถานการณ์ภยั แล้งทีร่ นุ แรง
ตัง้ แต่มกราคม-กรกฎาคม ทำ�ให้หลายพืน้ ที่
ประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำ� สุกรเติบโตช้า
กว่าปกติ ต้นทุนการผลิตจึงสูงขึ้น ส่งผลให้
ราคาสุกรมีชวี ติ ทีเ่ กษตรกรขายได้ปรับตัวสูง
ขึ้นตามไปด้วย
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ปี 2560 คาดว่าการผลิตสุกรมีปริมาณ 14.9
ล้านตัว เพิ่มขึ้นจาก 14.5 ล้านตัว ของปี
2559 ร้อยละ 2.59 เนื่องจากตลาดภายใน
ประเทศยังคงมีความต้องการบริโภคอย่าง
ต่อเนื่อง และผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่
มีการบริหารจัดการทีด่ สี ามารถจัดการฟาร์ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันโรคได้
ดี ทำ�ให้อัตราการรอดของสุกรเพิ่มขึ้น จึง
ส่งผลให้มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่
การบริโภคสุกรในปี 2560 จะเพิ่มขึ้นจากปี
2559 เป็น 13.2 ล้านตัว หรือ 0.9 ล้านตัน
ปี 2560 คาดว่าการส่งออกเนื้อสุกรชำ�แหละ
และเนื้อสุกรแปรรูป ใกล้เคียงกับปี 2559
เนื่องจากยังคงมีความต้องการจากประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับสุกรมีชีวิต
ทีส่ ง่ ออกไปยังประเทศเพือ่ นบ้านโดยเฉพาะ
สปป.ลาว คาดว่าจะลดลงจากปี 2559 แม้วา่
ความต้องการสุกรขุนของ สปป.ลาวและจีน
ยังคงมีตอ่ เนือ่ ง แต่เนือ่ งจากจีนมีความเข้มงวด
ในการนำ�เข้า ทำ�ให้การส่งออกไปจีนโดยผ่าน
สปป.ลาว มีปญ
ั หาหยุดชะงักในบางช่วงเวลา
จึงส่งผลให้การส่งออกสุกรมีชวี ติ ชะลอตัวลง
ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำ�มันพืชของโลก
ปี 2559 และแนวโน้มปี 2560
จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ภั ย แ ล้ ง ที่ เ กิ ด จ า ก
ปรากฏการณ์เอลนิญโญในช่วง 1-2 ปีที่
ผ่านมา ส่งผลให้ปี 2559 มีผลผลิตน้ำ�มัน
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ปาล์ม 58.84 ล้านตัน ลดลงจาก 61.63 ล้าน
ตัน ในปี 2558 ร้อยละ 4.53 โดยในปี 2559
อินโดนีเซียผลิตน้�ำ มันปาล์มได้ 32.00 ล้านตัน
ลดลงจาก 33.00 ล้านตัน ในปี 2558 ร้อย
ละ 3.03 ขณะที่มาเลเซียสามารถผลิตน้ำ�มัน
ปาล์มได้ 17.70 ล้านตัน ลดลงจาก 19.88
ล้านตัน ในปี 2558 ร้อยละ 10.97 ทั้งสอง
ประเทศมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 84.46
ของ ผลผลิตน้ำ�มันปาล์มโลก สำ�หรับไทย
ผลิตได้เป็นอันดับที่ 3 ของโลก และสามารถ
ผลิตได้ 2.10 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 1.79
ของผลผลิตน้ำ�มันปาล์มโลก
โดยปี 2559 มีความต้องการใช้น้ำ�มันปาล์ม
59.94 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 58.39 ล้านตัน
ในปี 2558 ร้อยละ 2.65 เนื่องจากความ
ต้องการด้านอาหารและด้านพลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 ประเทศ ที่ ใช้น้ำ�มัน
ปาล์มมากที่สุด คือ อินเดีย 9.20 ล้านตัน
รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย 8.57 ล้านตัน
สหภาพยุโรป 6.60 ล้านตัน และจีน 4.80
ล้านตัน ตามลำ�ดับ ส่งผลให้ ในปี 2559 ที่
ผ่านมาทั้งราคาน้ำ�มันปาล์มดิบเฉลี่ยตันละ
2,610.00 ริงกิต เพิม่ ขึน้ จาก 2,219.93 ริงกิต
ในปี 2558 ร้อยละ 17.57 ขณะที่ราคาน้ำ�มัน
ถั่วเหลืองเฉลี่ยละ 32.72 เซนต์ต่อปอนด์
เพิ่มขึ้นจาก 30.55 เซนต์ต่อปอนด์ ในปี
2558 ร้อยละ 7.1
สำ � หรั บ ประเทศไทยในปี 2559 มี ค วาม
ต้องการใช้น้ำ�มันปาล์มดิบเพื่อการบริโภค
970,945 ตัน ลดลงจาก 1,053,329 ตันใน
ปี 2558 ร้อยละ 7.82 ขณะทีค่ วามต้องการใช้
น้�ำ มันปาล์มดิบเพือ่ ผลิตไบโอดีเซล 890,858
ตัน เพิ่มขึ้นจาก 833,223 ตัน ในปี 2558
ร้อยละ 6.88 เนื่องจากความต้องการใช้
น้�ำ มันดีเซลหมุนเร็วเพิม่ ขึน้ จากวันละ 58.52
ล้านลิตร ในปี 2558 เป็น 61.22 ล้านลิตร
ในปี 2559 อย่างไรก็ตามตัง้ แต่กลางปี 2559
กระทรวงพลังงานได้ประกาศปรับสัดส่วน
การใช้ไบโอดีเซลจำ�นวน 3 ครั้ง ดังนี้
1) ปรับลดจาก B7 เป็น B5 ตัง้ แต่วนั ที่ 25
กรกฎาคม ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2559
2) ลดจาก B5 เป็น B3 ตั้งแต่วันที่ 25
สิงหาคม ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 และ
3) เพิ่มจาก B3 เป็น B5 ตั้งแต่วันที่ 25
พฤศจิกายน 2559 ส่งผลทำ�ให้ความต้องการ
ใช้น�้ำ มันปาล์มเพือ่ ผลิตไบโอดีเซลในปี 2559
เพิ่มขึ้นไม่มากนัก

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาคาดการณ์
ว่าผลผลิตน้ำ�มันปาล์มของโลก ปี 2560 มี
ปริมาณ 64.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 58.84
ล้านตัน ในปี 2559 ร้อยละ 9.62 เนื่องจาก
ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ อินโดนีเซีย
และมาเลเซีย มีการขยายเนื้อที่เพาะปลูก
เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดที่ยัง
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพ
ภู มิ อ ากาศกลั บ เข้ า สู่ ภ าวะปกติ ขณะที่ มี
ความต้องการใช้น้ำ�มันปาล์ม 63.00 ล้าน
ตัน เพิ่มขึ้นจาก 59.94 ล้านตัน ในปี 2559
ร้อยละ 5.11 เนื่องจากน้ำ�มันปาล์มสามารถ
ใช้เพื่อการบริโภคและเพื่อพลังงานทดแทน
และตลาดยังคงความต้องการเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งความต้องการน้ำ�มันปาล์ม
เพื่อผลิตไบโอดีเซล โดยประเทศผู้ ใช้น้ำ�มัน
ปาล์มทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ อินเดีย 10.20 ล้านตัน
อินโดนีเซีย 9.10 ล้านตัน สหภาพยุโรป 6.52
ล้านตัน และ จีน 5.05 ล้านตัน ตามลำ�ดับ
ปี 2560 คาดว่าราคาน้ำ�มันปาล์มในตลาด
โลกมีแนวโน้มทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2559
โดยราคา น้ำ�มันปาล์มในตลาดมาเลเซียจะ
เคลือ่ นไหวอยู่ในระดับเฉลีย่ ตันละ 2,500.00
ริงกิต เนือ่ งจากปริมาณผลผลิตน้�ำ มันปาล์ม
ดิบโลกมีปริมาณมากขึ้น ในขณะที่สต็อก
น้�ำ มันปาล์มดิบโลกยังคงทรงตัว อยู่ในระดับ
ต่ำ� โดยในปี 2560 คาดว่าจะมีสต็อกน้ำ�มัน
ปาล์มดิบ 7.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 7.19
ล้านตัน ในปี 2559 ร้อยละ 0.42
ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงสกัดน้ำ�มันถั่ว
เหลืองของประเทศไทยปี 2559 และแนว
โน้มปี 2560
ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากากถัว่
เหลือง ฟูลแฟตซอย และน้�ำ มันถัว่ เหลือง ใน
ปี 2559 มีการผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรมคิด
จากปริมาณการใช้วัตถุดิบรวมทั้งสิ้น 2.74
ล้านตัน (เมล็ดถั่วเหลือง) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2558 ที่มีปริมาณการใช้วัตถุดิบรวม
2.65 ล้านตัน สำ�หรับแนวโน้มอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตว์ ในไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนือ่ ง อัตราการเติบโตอยูท่ รี่ อ้ ยละ 4
โดยการเติบโตมาจากอุตสาหกรรมการเลีย้ ง
ไก่เนื้อเพื่อรองรับการส่งออกที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากปี 2558 โดยมีการเลี้ยงไก่ที่สูง
ถึง 31.5 ล้านตัว/สัปดาห์ ทำ�ให้คาดการณ์

in response to greater consumer
demand in countries like Japan
and the European Union, which
are Thailand’s primary exports
markets. In addition, the South
Korean government gave its
approval to imports of refrigerated
a n d f r o z e n c h i c ke n f r o m
Thailand on November 9, 2016,
removing the ban that had been in
place since 2004, when an avian flu
epidemic struck the Thai chicken
industry. As a result, domestic
chicken producers will be allowed
to resume exports to South Korea
in the first quarter of 2017, and
because bird flu is currently a
problem in South Korea, Thailand
has an important opportunity to
boost chicken exports this year.
In 2017, total chicken exports should
reach 710,000 tons and have a value
of 93 billion baht, as compared with
660,000 tons and 86.5 billion baht
in 2016. More specifically, exports
of frozen chicken should total
230,000 tons, up from 200,000 tons
in 2016, and have a total value of
19.25 billion baht, as compared with
16.5 billion baht last year. Over the
same period, exports of processed
chicken are estimated to be 480,000
tons, having a value of 73.75 billion
baht, up from 460,000 tons valued
at 70 billion baht in 2016.
Pork production, which, in 2016,
was the second largest sector in
Thailand’s combined livestock
industry, totalled 14.5 million
units as compared with 13.6 million
units in 2015, representing an
increase of 6.5%. Figures were
up largely because of increased
production in response to higher
prices for live pigs. Despite increased
incidence of swine disease, farmers

were generally able to make the
adjustments needed to bring
the spread of disease under
control, presenting these farmers with
opportunities to boost production.
Domestic pork consumption
totalled 12.96 million units, or
0.971 million tons, a year-on-year
increase of 4.2%. Meanwhile,
exports accounted for a mere 10%
of total domestic pork production,
and 1-2% of exports was processed
pork products, and an additional
8-9% was live pigs. The country’s
major export markets were Laos,
Russia and Hong Kong. Processed
pork products were shipped
primarily to Japan and Hong Kong,
while live pigs were shipped to
neighboring countries such as Laos,
Myanmar, Cambodia and Vietnam.
Pork producers fetched on average
a price of 67 baht/kilo in 2016, as
compared with 66.08 baht/kilo in
the previous year. This was due to
drought conditions that affected
large sections of the country
between January and July. Water
shortages slowed down the pigs’
normal growth rate, pushed up
production costs, and sent prices for
live pigs edging upward.
In 2017, pig production is expected
to reach 14.9 million units, up 2.59%
from 14.5 million units in 2016.
The projected increase is due
to continued local demand and
improved methods of disease
control by medium and large-sized
pork producers. As survival rates
increase, production totals will
follow suit. Consumption is expected
to rise 0.9 million tons or 13.2 million
units in 2017. Meanwhile, exports
of butchered and processed pork
should remain roughly steady this
year as demand from neighboring

countries should remain relatively
unchanged. Exports of live pigs
to countries like Laos and China
should decrease despite continued
demand in these countries. However,
stricter governmental regulations
in China will put a damper on
exports of live pigs through the Lao
Democratic People’s Republic and
decrease the total volume of live
pig exports from Thailand in 2017.
The Global Vegetable Oil
Industry in 2016 and the
Outlook for 2017

The drought conditions associated
with the El Nin~o phenomenon over
the past 1-2 years were responsible
for a decrease in palm oil production
from 61.63 million tons in 2015
to 58.84 million tons last year, a
decline of 4.53%. In 2016, Indonesia
produced 32 million tons of palm
oil, down 1 million tons, or 3.3% from
the previous year, and in Malaysia,
production also fell from 19.88
million tons in 2015 to just 17.70
million tons in 2016, representing
a decrease of 10.97%. These two
countries account for 84.46% of
global palm oil production. The
world’s third largest producer,
Thailand, produced 2.1 million tons
of palm oil last year, or 1.79% of
global output.
Demand for palm oil in 2016 totalled
59.94 million tons, up from 58.39
million tons in 2015, a year-on-year
increase of 2.65%, owing chiefly to
greater demand for food and as an
alternative fuel source. In 2016, the
world’s largest consumers of palm
oil were India (8.57 million tons),
the European Union (6.60 million
tons), and China (4.80 million tons).
As a result, the average price for
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การใช้กากถั่วเหลืองของไทยปี 2559 ที่ผ่าน
มาจะอยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านตัน เติบโต
ประมาณร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2558
ในด้านตลาดน้ำ�มันถั่วเหลืองในปี 2559 มี
ปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณอยู่ที่ 0.34 ล้าน
ตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558

20

สำ�หรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
กากถั่วเหลือง ฟูลแฟตซอย และน้ำ�มันถั่ว
เหลืองในปี 2560 นั้น บริษัท คาดการณ์
ว่ า อุ ต สาหกรรมมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว อย่ า ง
ต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีความท้าทายจากความ
ผั น ผวนทางด้ า นเศรษฐกิ จ โดยมี ปั จ จั ย
สนั บ สนุ น จากปริ ม าณความต้ อ งการใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของไทยที่ยังคง
เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยปี 2560 คาดว่าการ
ผลิตไก่เนือ้ ของไทยยังคงปรับตัวเพิม่ ขึน้ สอด
รับการส่งออกทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ มากหลังจาก
เริ่มส่งออกไก่สดแช่แข็งในหลายประเทศ
ขณะทีแ่ นวโน้มตลาดน้�ำ มันถัว่ เหลืองภายใน
ประเทศปี 2560 คาดว่าจะยังคงเติบโตร้อยละ 4
เมื่อเทียบกับปี 2559
อย่างไรก็ตามในปี 2559 ยังมีปัจจัยเสี่ยง
หลายอย่ า งที่ ผู้ ป ระกอบการยั ง ต้ อ งมี การ
ติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของราคา
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และอัตราแลกเปลี่ยน
ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ
ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา และมีการปรับ
ตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องมีการติดตาม
อย่างใกล้ชดิ มากขึน้ และเตรียมพร้อมรับมือ
อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขัน
ทางการค้ า กั บประเทศคู่แข่งได้ บริษัท มี
การติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด
และมีการบริหารงานทุกส่วนอย่างรัดกุม
และรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่ อ บริ ษั ท นอกจากนี้ ความ
ยื ด หยุ่ น และความรวดเร็ ว ก็ เ ป็ น องค์
ประกอบสำ�คัญของการปรับตัวเพื่อให้ทัน
กับเหตุการณ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทาง
ด้านการตลาด โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ให้ เ หมาะสม ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาสิ น ค้ า
นวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
มากขึ้น ขณะเดียวกันสินค้าของบริษัทยัง
คงเป็นผู้นำ�ตลาดจากความได้เปรียบในการ
แข่งขันในด้านคุณภาพสินค้าที่มีความสด
ใหม่ ตรงความต้องการของลูกค้า ทำ�ให้ได้
รับความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจจากลูกค้า
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

เสมอมา ทัง้ หมดนีเ้ ป็นกลยุทธ์ทบี่ ริษทั มีการ
ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
แหล่งที่มาของข้อมูล
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
• สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
• สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
• สถาบันอาหาร
• กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)
• แผนกวิจัย บมจ.น้ำ�มันพืชไทย

raw palm oil was 2,610 Malaysian
Ringgit, a year-on-year increase of
17.57% from the average price of
2,219.93 Ringgit in 2015. Meanwhile,
soybean oil prices averaged 32.72
cents/pound, which was an increase
of 2.17 cents, or 7.1%, from 2015.
In Thailand, total demand for raw
palm oil for human consumption
totalled 970,945 tons, down from
2015’s total of 1,053,329 tons, or
roughly 7.82%. In contrast, demand
for soybean oil used to produce
biodiesel rose from 833,223 tons
in 2015 to 890,858 tons last year,
an increase of 6.88%. This reflected
the fact that demand for high
octane diesel rose from 58.52 million
liters/day in 2015 to 61.22 million
liters/day last year. However, over
the course of 2016, the Ministry of
Energy announced changes in the
proportion of biodiesel on three
separate occasions:

1) it dropped B7 to B5 from July 25
to August 24,
2) then it decreased from B5 to B3
between August 25 and November
24,
3) it raised B3 to B5 as of November
25. As a result, demand for soybean
oil to produce biodiesel showed only
a slight increase in 2016.
The US Department of Agriculture
estimates that global palm oil
production in 2017 will total
approximately 64.5 million tons, up
from 58.84 million tons, or 9.62%,
in 2016, as Indonesia and Malaysia,
the world’s two leading producers,
expand cultivation in response to
increasing demand worldwide. Also
contributing to increased production this
year is a return to normal weather
patterns. Overall, demand for palm
oil in world markets should total
approximately 63 million tons,
a year-on-year increase of 5.11 %

from 59.94 million tons in 2016. This
increase is owing to the fact that
palm oil can be used for human
consumption and in the production
of alternative fuel, both markets
which continue to experience growing
demand. This is especially true for
the production of biodiesel, where
demand in countries like India (10.2
million tons), Indonesia (9.1 million
tons), the European Union (6.52 million
tons), and China (5.05 million tons)
remains strong.
In 2017, palm oil prices on world
markets are projected to remain
relatively unchanged from 2016.
For example, in Malaysia, prices
should average around 2,500
Ringgit per ton in response to
increased worldwide production
of palm oil this year. Meanwhile,
worldwide reserves of unrefined
palm oil are expected to remain
steady at 7.22 million tons, up only
slightly from 7.19 million tons in
2016, an increase of just 0.42%.
Overview of the Domestic
S oy b e an Oi l E xtr ac ti on
Industry in 2016 and Outlook
for 2017

For the industries producing goods
from soybean meal, full fat soy,
and soybean oil, total production
in 2016, based on a calculation of
quantities of raw materials used,
stood at 2.74 million tons (soybean
seed). This was an increase from
2015, when production totalled
2.65 million tons. The outlook for
Thailand’s livestock industry
remains bright, with growth expected
to be around 4%, chiefly as a result
of growing demand for broiler
chickens in foreign markets. In 2015,
chicken production was 31.5 million

units/week, which means that
domestic use of soybean meal should
total around 4.5 million tons in 2016.
This is an increase of 3.5% from
the previous year. Meanwhile, the
soybean oil market for 2016 totalled
approximately 0.34 million tons,
likewise an increase from 2015.
The Company projects that
the soybean meal, full fat soy
and soybean oil industries will
continue to grow in 2017, despite
economic uncertainty. Positive
factors include higher demand from
Thailand’s livestock industry, which
continues to experience growth. For
instance, domestic production of
broiler chickens is expected to grow
in response to stronger demand
for frozen chicken from Thailand
in a number of important export
markets. At the same time, local
demand for soybean oil is projected
to be some 4% higher this year than
in 2016.
Even so, there were a number of
serious risk factors that businesses
needed to keep a close eye on in
2016. These included the cost of
raw materials, the price of goods,
and volatility in foreign exchange
rates, but these are risks facing the
industry at all times, and risks
for which companies must make
regular adjustments in response to
changing circumstances. In order to
maintain its competitive edge against
rival producers in other countries,
the Company has implemented
acomprehensive management
system that allows it to monitor
conditions closely and thoroughly
and keep risks that may impact
the business within acceptable
limits. In addition, management’s
speed and flexibility are vital

components of our ability to adapt
to change quickly and effectively,
to modify strategy, and to seize
new marketing opportunities as
they open up. The Company also
introduces innovative new goods
that give added value to our product
lines. Overall, our reputation for
quality and freshness gives us a
real competitive edge. Our ability to
meet customers’ needs has enabled
us to win and maintain trust and
confidence. This is the business
strategy we have always pursued
and will to continue to pursue in
the future. It is one that allows us to
face any circumstances that may arise
with confidence.
Sources:
• Bank of Thailand
• National Economic and Social
Development Board
• Office of Agricultural Economics
• Association of Thai Livestock Feed
Producers
• Food Institute
• United States Department of
Agriculture
• Research Division, Thai Vegetable
Oil, (Public) Company, Limited
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ปัจจัยความเสี่ยง

Risk Factors
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) ได้
ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ขององค์กร โดยการนำ�กรอบแนวทางระบบ
การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ
คณะกรรมการ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) ที่ได้มี
การปรับปรุงพัฒนาให้ ใช้ควบคู่กับกรอบ
แนวการบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร
(Enterprise Risk Management;
ERM) หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า COSO-ERM
Framework ซึ่งได้นำ�ไปประยุกต์ ใช้กับ
การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อย่ า งเหมาะ
สม และได้รับการสนับสนุนและติดตามให้
บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง รวม
ทัง้ พิจารณาสอบทานประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
อย่างสม่ำ�เสมอจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูง
โดยความเสี่ ย งที่ สำ � คั ญ จะถู ก เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส
ในปี 2559 ความเสีย่ งในการดำ�เนินงานของ
บริษัทที่อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท
และ/หรือผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำ�คัญจากการ
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากที่ประชุม
ของคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงสามารถ
สรุปตาม ประเภทความเสี่ยงจากทะเบียน
ความเสี่ยง (Risk Profile) ได้ดังนี้
1. ความเสี่ ย งด้ า นราคาและการจั ด หา
วัตถุดิบถั่วเหลือง
1.1) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ความผั น ผวนของราคาวั ต ถุ ดิ บ เมล็ ด
ถั่วเหลืองส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า
และผลกำ�ไรของบริษัทเนื่องจากวัตถุดิบ
เป็นส่วนประกอบต้นทุนขายของบริษัท
ประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนทั้งหมด
การจัดหาวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อ
ต้ น ทุ นการขายและผลกำ�ไรของบริษัท
ซึ่งวัตถุดิบถั่วเหลืองมีราคาผันแปรตาม
ราคาซื้อขายในตลาดโลก ปัจจัยที่มีผล
ต่ออุปสงค์ของเมล็ดถั่วเหลือง นอกจาก
ความต้ อ งการใช้ เ พื่ อ การผลิ ต อาหาร
แล้ว ยังรวมถึงความต้องการนำ�ไปใช้ ใน
การผลิตพลังงานทดแทน และการเก็ง
กำ�ไรในตลาดซือ้ ขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วง
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

หน้า รวมทั้งนโยบายการส่งเสริม การ
แทรกแซงของรัฐบาล ขณะที่ความเสี่ยง
จากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัย
ธรรมชาติก็อาจทำ�ให้ผลผลิตถั่วเหลือง
ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ดังนั้นเมื่อราคา
ถั่วเหลื องที่ ปรั บตั ว ไปอยู่ ใ นระดั บที่ สูง
มากย่อมส่งผลให้ต้นทุนการผลิตกากถั่ว
เหลืองและน้ำ�มันถั่วเหลืองของบริษัทสูง
ขึ้นตามไปด้วย บริษัทจำ�เป็นต้องมีการ
วางแผนบริหารการผลิต การขาย และ
สินค้าคงคลังที่ดีเพื่อลดผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบถั่วเหลือง
ที่เกิดขึ้น
แนวทางการดำ�เนินงานของบริษัท
บริษัทได้มีมาตรการในการบริหารความ
เสีย่ งด้วยการมีคณะทำ�งานจัดซื้อวัตถุดิบ
คอยติ ด ตามข่ า วสาร สถานการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดยมีการกำ�หนดเป้าหมายของปริมาณ
และระยะเวลาในการดำ�เนินการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม รวดเร็ ว และ
ยืดหยุน่ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ตลอด
ทั้งการบริหารความเสี่ยงผ่านทางตลาด
ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าซึ่งได้มี
เกณฑ์กำ�หนดวงเงินสำ�หรับผลขาดทุน
ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ยอมรับได้ ในภาพรวม
ทั้งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ที่มีต่อผลตอบแทนและผลประกอบการ
ของบริษัท

1.2) ขาดแคลนวัตถุดบิ (เมล็ดถัว่ เหลือง)
จากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัย
ธรรมชาติที่อาจทำ�ให้ผลผลิตไม่เป็นไป
ตามคาดการณ์ รวมถึงถั่วเหลืองที่มา
ล่าช้ากว่ากำ�หนดในช่วงต้นฤดูอันเนื่อง
มาจากปัญหาการขนส่งภายในประเทศ
ผู้ผลิตและส่งออก วัตถุดิบที่ไม่เพียงพอ
ต่อการผลิต ส่งผลต่อการส่งสินค้าให้
ลูกค้าล่าช้า
แนวทางการดำ�เนินงานของบริษัท
บริ ษั ท ได้ มี ก ารวางแผนการผลิ ต ตาม
สถานการณ์ จั ด เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค งคลั ง ให้ มี ป ริ ม าณขั้ น ต่ำ �
เพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
พร้อมทั้งมีการปรับปริมาณสินค้าคงคลัง
ดังกล่าวให้มคี วามสอดคล้องกับแนวโน้ม
และระดับราคา อย่างไรก็ตามภาวะการ
เพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิต
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่าง
ดี ประกอบกับพื้นที่การเพาะปลูกที่เพิ่ม
ขึ้นได้ส่งผลให้ผลผลิตถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น
มาตอบสนองกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ได้เป็นอย่างดี
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
2.1) ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2559 ที่
มีความผันผวน และส่งผลทำ�ให้ความ
เคลื่ อ นไหวของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น

1. Pricing and Supply of Raw
material Risk
1.1) Raw Material Price
Flctuation

The Company has a focus on risk
management by adopting an
international standard framework
of internal control system of COSO
(The Committee 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.
In 2016, the operational risk of
the Company may have a direct
impact on the Company and/or
investors significantly form the risk
identification and risk assessment
by the Risk Management Working
Group.TheRiskProfilecanbesummarized
as follows;

Fluctuations in raw material
prices affect cost of goodsand
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 soybean
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. The
Company therefore needs to
have a management plan for
production, sales and inventory
to minimize the impact of
price fluctuations in which may
occurred.

OPERATIONAL GUIDLINE

The Company manages risk by
setting up supply team to monitor
and analyst prices and trend
closely. They will determine
appropriate price, volume and
timeframe consistently with our
business plan. They also buy raw
material through commodity
future market to prevent pricing
and product volatility that may
affect the Company’s operation
result. With this process, trading
rules is set to ensure the losses
are kept to acceptable level for a
whole year.

1.2) Short supply of raw
material (Soybean)

The climate change and some natural
disaster may affect short supply or
delay delivery at beginning of season,
it caused by trouble from logistic
system in original countries, it resulted
in delay delivery to customers.
OPERATIONAL GUIDLINE

The Company manages raw
material as a buffer stock to
response the demand and to be
consistent with business operation,
and also regularly adjust inventory
stock to respond trend and
price level, however, soybean
production on the past few years
has been very good including the
increasing of cultivated area that
supply high quality soybean to
produce high quality products to
response customer needs.
2. Financial Risk
2.1)Foreign Exchange
Fluctuation

Given the fluctuating world
economic situation in 2016 was
resulting the exchange rate fluctuation.
This directly affected the Company’s
performance, both revenue and
profit. The Company had risk from
foreign exchange as soybean price
was referred to global price that
was U.S. dollars while the main
income of the company was in
Thai Baht.

OPERATIONAL GUIDLINE

The Company managed its
currency risk by setting up a taskforce
to closely monitor and analyze any
information and situations concerning
foreign exchange and also makes
forward contract when the exchange
rate is favorable to manage any risk to
reduce any impact from exchange rate
fluctuation. This will also enable to
manage exact cost and selling price in
Baht term.
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ตราต่างประเทศมีความผันผวนมาก ซึ่ง
กระทบโดยตรงต่อผลการดำ�เนินงานของ
กลุ่มบริษัททั้งรายได้และกำ�ไร บริษัทได้
รับความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากการ
ที่ ร าคาเมล็ ด ถั่ ว เหลื อ งอ้ า งอิ ง กั บ ราคา
ตลาดโลกถูกกำ�หนดราคาขายเป็นสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ ขณะทีร่ ายได้หลักของ
บริษัทอยู่ในรูปสกุลเงินบาท
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แนวทางการดำ�เนินงานของบริษัท
บริษัทได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น ด้ ว ยการเฝ้ า
ติ ด ตามและวิ เ คราะห์ ข่ า วสารและ
สถานการณ์ ข องอั ต ราแลกเปลี่ ย น
อย่างใกล้ชิด และมีนโยบายในการทำ�
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
(Forward contract) เป็นเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เมื่ อ เห็ น ว่ า อั ต ราแลกเปลี่ ย นเป็ น ที่ น่ า
พอใจ เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง
ทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
รวมทั้งทำ�ให้บริษัททราบถึงต้นทุนและ
ราคาขายในรูปของค่าเงินบาทที่แน่นอน
3. ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด
3.1) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่อง
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
แม้วา่ เศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้ม
ปรับตัวดีข้นึ เล็กน้อยจากปี 2559 โดย
มี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากการเร่ ง ขึ้ น ของ
อุปสงค์ภาครัฐจากการใช้จา่ ยงบประมาณ
รายจ่ายประจำ�ปีที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำ�มันที่
ยังอยู่ในระดับต่ำ� และแนวโน้มการขยาย
ตัวในเกณฑ์ดีของภาคการท่องเที่ยวยัง
เป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกในปี 2560 ยัง
คงมีปัจจัยเสี่ยงในหลายๆด้าน อันได้แก่
แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐ ผลกระทบจากนโยบาย
ระหว่ า งประเทศของประธานาธิ บ ดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ความไม่แน่นอนทางการ
เมืองในยุโรป ที่ประเทศแกนหลัก ได้แก่
ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนีจะ
มีการเลือกตั้งใหม่ในปีนี้ ปัจจัยทั้งหมด
ล้วนเป็นความเสี่ยงต่ออัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยน้อยกว่าที่คาดการณ์
แนวทางการดำ�เนินงานของบริษัท
เพื่ อ เป็ น การลดผลกระทบต่ อ ความ
เสี่ ย งดั ง กล่ า ว บริ ษั ท จะดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่ า งรอบคอบเพื่ อ ลดผลกระทบจาก
สถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจ
ดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัท การดำ�เนิน
นโยบายทางการเงินที่รอบคอบมาโดย
ตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนใน
ระดับทีต่ �่ำ อีกทัง้ บริษทั ยังมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับธนาคารต่างๆ ที่เป็นหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจมาอย่างยาวนาน
3.2) ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน
น้ำ � มั น พื ช ทุ ก ชนิ ด สามารถใช้ บ ริ โ ภค
ทดแทนกั น ได้ หากใช้ เ พื่ อ ปรุ ง หรื อ
ประกอบอาหารในครัวเรือน อย่างไรก็ดี
คุณค่าทางโภชนาการของน้�ำ มันพืชแต่ละ
ชนิดจะแตกต่างกัน น้ำ�มันพืชที่ ให้คุณค่า
ใกล้เคียงกับน้�ำ มันถัว่ เหลืองและสามารถ
ทดแทนกันได้ คือ น้ำ�มันข้าวโพดและ
น้ำ�มันเมล็ดทานตะวัน ส่วนน้ำ�มันพืชที่
ใช้เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมอาหาร โดยทัว่ ไปจะทดแทน
กันไม่ได้ เนื่องจากน้ำ�มันพืชแต่ละชนิดมี
คุณสมบัติเหมาะกับแต่ละอุตสาหกรรม
ต่างกัน อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่น้ำ�มัน
ข้ า วโพดและน้ำ � มั น เมล็ ด ทานตะวั น จะ
มีการผลิตมาแข่งกับบริษัทคงเป็นไปได้
ยาก เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวไม่มีการ
ผลิตที่มากเพียงพอในประเทศและไม่มี
อุตสาหกรรมต่อเนือ่ งมารองรับผลิตภัณฑ์
อืน่ ทีจ่ ะได้พร้อมกับการสกัดน้�ำ มัน อย่างเช่น
กากถั่วเหลืองที่นำ�มาใช้ ในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมต่อเนือ่ งของน้�ำ มัน
ข้าวโพด คือ การนำ�แป้งข้าวโพดไปแปรรูป
เป็นสินค้าอืน่ ซึง่ ความต้องการใช้ในประเทศ

ยังมีปริมาณน้อย เนือ่ งจากมีผลิตภัณฑ์อน่ื
ทดแทนได้และราคาถูกกว่า ส่วนของเมล็ด
ทานตะวัน คือ กากทานตะวัน แม้จะใช้ผสม
ทำ�อาหารสัตว์แต่กม็ ขี อ้ จำ�กัดในการใช้
3.3) การมีคแู่ ข่งเพิม่ ขึน้ จากนโยบาย
การค้าเสรีระดับภูมิภาคและทวิภาคี
การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) จะส่งผลให้มีการเปิด
เสรีการเคลื่อนย้ายทรัพยากร เงินทุน
แรงงาน และการค้าขายระหว่างกันใน
ตลาดอาเซียน การเปิดเสรีทางการค้า
ทำ � ให้ มี สิ น ค้ า จากประเทศสมาชิ ก ที่ มี
ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ�กว่าเข้ามาแข่งขันใน
ไทยมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลให้รายได้ของ
บริษัทจะลดลง
แนวทางการดำ�เนินงานของบริษัท
บ ริ ษั ท มี ก า ร ป รั บ ตั ว เ พื่ อ รั บ กั บ
สถานการณ์ ดั ง กล่ า วด้ ว ยการกำ � หนด
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการสร้ า งตลาดส่ ง ออก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ำ � มั น ถั่ ว เหลื อ งสู่ อ าเซี ย น
ควบคู่กับ การพัฒนาระบบการบริหาร
จั ด การและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ผลิตให้มากขึ้น

3.3) Increasing of Competitors
from Regional and Bilateral Free
Trade Policy

AEC policy will make free moving
many resources such as resource
fund labor and trade in market
community among members. There
will be a lot of low cost products
flowed from outsides to local market,
it may impact decreasing of revenues.
OPERATIONAL GUIDLINE

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

Although Thailand’s economy in
2017 is likely to improve by the
year 2016 due to an acceleration of
demand from government sector
by increasing of annual budget
spending, oil prices are still low
and growing trend of tourism
sector is also a supporting factor of
economic expansion continuously,
However, the year 2017, there
are still several risk factors
influencing economic growth such
as the interest rate trend of the
Federal Reserve tend to increase,
impact of Donald Trump’s foreign
policies, political uncertainty in
Europe where France, Netherlands
and Germany will have new
election this year. All these
factors areriskstoThailand’seconomy
growth less than expectation
OPERATIONAL GUIDLINE

To reduce risk impact, the Company
will prudently operate business to
mitigate any impacts from global
financial and economic situation
that may affect the Company. The
prudent financial policy includes

maintaininglowlevelofdebt-to-equity
ratioispolicy of operation, including
maintaining good relationship
with banks as long-term business
partners.
3.2) Risk of Product Substitute

Vegetable oil is substitutable for
household cooking purpose.
However, the nutrition value of
vegetable oil is different. Vegetable
oil that offers similar nutrition value
as soybean oil is good substitute
as corn oil and sunflower oil. For
industrial use, such as in food industry,
is not substitutable as it contains
different quality which is suitable for
each other’s. 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. Continuous
industry of corn oil is corn starch
into other products, 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.

However, to prepare for any
situation which may be affected,
the Company had set strategic
move to export soybean oil
product to ASEAN market and
planned to develop the management
system and improve production
efficiency.

4. Production Environment and
Safety Risk
4.1) Natural Disaster

There are many situations, crisis
or emergencies that may 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
lifeandproperties.Iftheseeventsoccur,
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.
OPERATIONAL GUIDLINE

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 usually, in addition to
continuously keep information
and news updated in order to
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4. ความเสี่ยงด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
4.1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ปัจจุบันมีสถานการณ์ หรือสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่พร้อมจะเกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลา อาทิเช่น อุทกภัย อัคคีภัย
การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วงหรือ
จลาจล โรคระบาด และในรอบหลายปี
ที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศของโลกและ
ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงผันผวนไป
จากเดิมมาก ทำ�ให้แต่ละภูมิภาคทั่วโลก
ต้ อ งประสบกั บ ภั ย ธรรมชาติ ที่ มี ค วาม
รุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลต่อ
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เหตุการณ์เหล่านี้
หากเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจ และอาจทำ�ให้ธุรกิจหยุดชะงักได้
บริษัทเล็งเห็นถึงความท้าทายในเรื่องนี้
จึงได้ดำ�เนินการจัดให้มีแผนที่จะรองรับ
ความเสี่ยงที่จะทำ�ให้กระทบกับธุรกิจทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว
แนวทางการดำ�เนินงานของบริษัท
บริ ษั ท ได้ จั ด ทำ � คู่ มื อ BCM & BCP
(Business Continuity Management
& Business Continuity Plan) ที่ได้มี
การทดสอบแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์
จริง โดยมุง่ เน้นการบริหารจัดการป้องกัน
เชิงรุก โดยมีการจัดทำ�แผนและฝึกซ้อม
แผนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเตรียมพร้อม
แต่ละสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิด รวมถึง
ติดตามข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนที่จะพัฒนา
แผนงานด้ า นความต่ อ เนื่ อ งของการ
ดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ครอบคลุมใน
ทุกด้านที่สำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจ
5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำ�เนินธุรกิจ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น
ด้วยความมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม ให้ความสำ�คัญกับ
หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี รับผิดชอบ
และระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั
จึงได้กำ�หนดนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและ
พัฒนาไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนต่อไป
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

แนวทางการดำ�เนินงานของบริษัท
บริษัทได้กำ�หนดนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามดูแล
ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ การลงโทษ และให้
ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด มีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
และขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน (Procedure)
เรื่ อ งการจั ด ซื้ อ จั ด หาและจั ด จ้ า งงาน
โครงการ ซึ่งกำ�หนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดไว้อย่างชัดเจน
รวมทั้งกำ�หนดให้ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติ
งานและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม
นโยบายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
พร้ อ มทั้ ง เปิ ด ช่ อ งทางสำ � หรั บ การแจ้ ง
เบาะแสการกระทำ�ที่ไม่สุจริตหรือข้อร้อง
เรียนต่างๆ และมีกระบวนการตอบสนอง
ข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน
รวมถึงแจ้งผลการดำ�เนินการต่อ ผู้ร้อง
เรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม ตาม
ระเบียบการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ

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.
5. Risk from Business Operations
that against compliance with
Anti-Corruption Policy

With a commitment to conduct business
transparently and fairly, pay attention
to the principle of good corporate
governance, be accountable and careful
under the laws and relevant regulations
and standards, the Company has
set an Anti-Corruption policy to
guide and develop into a sustainable
organization.

OPERATIONAL GUIDLINE

The Company has set a policy
and measurement for AntiCorruption, Internal Control
System, Compliance and
Punishment by following the
Code of Conduct strictly and
organizes Procurement Regulations
and Procedure in matters of
purchasing, supplying and project
hiring which was defined clearly
on how to purchase, hire as well
as the Purchasing Committee.
Compliance and Sustainable
Development Department is
responsible for performance
assessment in accordance with
policy and regulation related to
Anti-Corruption measurement.
The reporting channels for
notification of dishonest acts,
complaints response process,
complainant protection is set up
and the results to complainants
will be systematically and fairly
according to the Company’s
Complaints Policy.
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
Management Profile
ชื่อ

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ประธานกรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ
76 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผี่ ่านมา
ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
10 ตุลาคม 2544
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
ตำ�แหน่ง
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วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
• M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท (เกียรตินยิ ม) พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2531
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Role of the Chairman Program
(RCP) รุ่นที่ 8/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 5
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• รองประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.น.ช.)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย
ในคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
• ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
• ประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
• ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ประสบการณ์
• ปลัดกระทรวงพาณิชย์
• อธิบดีกรมการค้าภายใน
• อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
• อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
• อธิบดีกรมการประกันภัย
• รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
• รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
• สมาชิกวุฒิสภา
• ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (วุฒิสภา)
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำ�คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
• ที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
• ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
• ประธานกรรมการบริหารศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
• ประธานสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับ
• ประธานคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ
• ประธานกรรมการ สถาบันอาหาร
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงคมนาคม
• รองประธานกรรมการในคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
• กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ (D.S.I.)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
• กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการในคณะกรรมการกำ�กับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
• กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• กรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
• กรรมการในคณะกรรมการ ปตท.

Name

Mr. Sompol Kiatphaibool

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

ดร.ศิริ การเจริญดี

รองประธานกรรมการ (อิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
อายุ
68 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
11 พฤศจิกายน 2543
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
5 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาเอก Monetary Economics and Econometrics &
Operations Research, Monash University, Australia
• ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics,
University of Sydney, Australia
• ปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม) Economic Statistics,
University of Sydney, Australia
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 60/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)รุ่นที่ 4/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 5/2550
• หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุน่ ที่ 113/2538
Harvard Business School
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด
• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ
ลงทุน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่ง
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สมิติเวช จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
• กรรมการ คณะกรรมการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงและประเมินผล
การดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและ
งบประมาณ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ประสบการณ์
• ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย
• คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย, กรรมการนโยบายการเงินและ
กรรมการกำ�กับดูแลความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการกำ�กับการบริหารความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
• รองประธาน และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการและประธานอนุกรรมการจัดหาแหล่งเงินทุน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
• กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้ชำ�นาญการ คณะกรรมาธิการการคลัง
การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
• กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไรมอนแลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการสรรหา และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

Name

Dr. Siri Ganjarerndee

Position

Vice Chairman (Independent Director)
Chairman of the Audit Committee
Member of Corporate Governance,
Nomination and Remuneration Committee
Age
68 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 Non-Listed Companies
1

• Independent Director, Member of the Audit Committee and
Member of Nomination, Compensation and Corporate
Governance Committee, Indorama Ventures 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.
• Member of the subcommittee for agreement drafting and
evaluating state enterprises, State Enterprise Policy Office,
Ministry of Finance
• Member of the Public Sector Development Sub-Commission
in Public Finance and Budget System Improvement,
Office of the Public Sector Development Commission

Education & Certificate
• Ph.D. Monetary Economics and Econometrics & Operation
Research, Monash University, Australia
• M.Ec. Economic Statistics and Monetary Economics,
University of Sydney, Australia
• B.Ec. (Hons.) Economic Statistics,
University of Sydney, Australia
• Certificate of Audit Committee Program (ACP)
Class 6/2005, Thai Institute of Director Association (IOD)
• Certificate of Director Certification Program (DCP)
Class 60/2005, Thai Institute of Director Association (IOD)
• Certificate of Director Accreditation Program (DAP)
Class 4/2003, Thai Institute of Director Association (IOD)
• Certificate of Executive Program, Class of 5/2007
Capital Market Academy, Class of 5/2007
• Certificate of Advanced Management Program Class 113/1995,
Harvard Business School
Present Position
• Vice Chairman (Independent Director), Chairman of the
Audit Committee and Member of Corporate Governance,
Nomination and Remuneration Committee,
Thai Vegetable Oil PCL.
• Chairman, Chairman of the Compensation and Nomination
Committee, TRIS Rating Company Limited
• Independent Director, Chairman of the Executive Committee,
Chairman of the Investment Committee, Chairman of the
Nomination and Remuneration Committee,
Bangkok Life Assurance PCL.
• Independent Director, Chairman of the Audit Committee
and of Nominating and Remuneration Committee,
The Post Publishing PCL.

Experience
• Senior Assistant Governor, Bank of Thailand
• President, Thai Military Bank
• Member of The Bank of Thailand Board,
Monetary Policy Committee, Bank of Thailand
• Member of The Financial Institutions Policy Committee,
Bank of Thailand
• Supervisory Committee for Risk Management,
Bank of Thailand
• Vice Chairman and Chairman of the Executive Board,
Prasit Patana PCL
• Director and Chairman of the Finance Committee,
Aeronautical Radio of Thailand PCL.
• Independent Director and Audit Committee Member,
Land & Houses PCL.
• Member of Board of Directors, Audit Committee,
Nomination Committee & Compensation Committee,
Thoresen Thai Agencies PCL.
• Specialist, Committee on Finance, Banking, and Financial
Institution, The Senate
• Independent Director and Chairman of Audit Committee,
Land and House Bank PCL.
• Chairman, Risk Management Committee, Member of the
Board of Director and Audit Committee,
Raimon Land PCL.
• Chairman of Nomination Committee, TRIS Corporation Co., Ltd

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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ชื่อ

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล

กรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
อายุ
62 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 0.000247 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผี่ ่านมา
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี
หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี
2,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
2,000 หุ้น
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
28 เมษายน 2553
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2 แห่ง
บริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1 แห่ง

ตำ�แหน่ง

32

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 21
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development
Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 33
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ
บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้�ำ ภาคตะวันออก จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจการ กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไพลอน จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ประสบการณ์
• ประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการนโยบายวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• เลขาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับการซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
• รองกรรมการจัดการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Name

Dr. Chaipat Sahasakul

Independent Director and
Member of Audit Committee
Age
62 years
Share Holding (Including related person) 0.000247% of Total
Voting Shares
Percent of Shareholding Change
share hold as of January 2016
- shares
share hold as of December 2016
2,000 shares
change
2,000 shares
Date of Appointment
April 28, 2010
Position in Other Business
Other Listed Companies
2
Other Non-Listed Companies
1
Position

Experience
• Chairman, Agricultural Futures Exchange of Thailand
• Governor, The Stock Exchange of Thailand
• Independent Director and Chairman of the Audit Committee,
Electricity Generating PCL.
• Independent Director and Member of the Audit Committee,
Thai Capital Corporation PCL.
• Chairman, Research Policy Committee , Bangkok University
• 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

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)

33

Present Position
• Independent Director and Audit Committee Member,
Thai Vegetable Oil PCL.
• Director,
Eastern Water Resources Development and Management PCL.
• Independent Director, Member of Audit and CG Committee,
Member of the Nomination and Remuneration Committee,
Pylon PCL.
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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ชื่อ / Name

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์

ตำ�แหน่ง
กรรมการ (อิสระ)
อายุ
64 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผี่ ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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ไม่มี
ไม่มี
29 เมษายน 2557
- แห่ง
- แห่ง

Assoc. Prof. Dr. Kitcha Urairong
Position
Independent Director
Age
64 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 Non-Listed Companies
-

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์์
• วุฒบิ ตั รด้านโรคสุกร มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ ฮันโนเวอร์
สาธารณรัฐเยอรมนี
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 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

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการด้านยาและวัคซีนในทางสัตวแพทย์ และ
คณะทำ�งานจัดทำ�หลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ยาในสัตว์เลีย้ ง สัตวแพทยสภา
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือไบโอไซน์
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือเว็ทโปรดักส์
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือสมาร์ทเว็ท
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทมาสเตอร์เว็ท จำ�กัด
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทแมคโปรดั๊กส์ จำ�กัด
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท MSD ประเทศไทย จำ�กัด (แผนกยาสัตว์)
• ทีป่ รึกษาด้านวิชาการ บริษทั Zoetis ประเทศไทย จำ�กัด (แผนกยาสัตว์)

Present Position
• Independent Director, Thai Vegetable Oil PCL.

ประสบการณ์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและ
ผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
• รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

• 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.
• Technical Advisor, MasterVet Co. Ltd.
• Technical Advisor, MacProduct Co. Ltd.
• Technical Advisor, MSD Thailand, Animal Division.
• Technical Advisor, Zoetis Thailand, Animal Division.
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/ Name

นายปรีชา ส่งวัฒนา

ตำ�แหน่ง
กรรมการ (อิสระ)
อายุ
65 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผี่ ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ไม่มี
ไม่มี
29 เมษายน 2557
1 แห่ง
- แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สำ�หรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ปี 2546
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ (สามพราน)
• ประธานโครงการหลักสูตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรุ่นใหม่
เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.)
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• คณะทำ�งานการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจ
เริ่มต้น และวิสาหกิจเพื่อชุมชน (SMEs, Start-up, SE) ภายใต้คณะ
กรรมการสานพลังประชารัฐ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ส์
ประสบการณ์
• สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ประธานคณะทำ�งานสนับสนุนเครือข่ายสภาทีป่ รึกษาภาคตะวันออก (8 จังหวัด)
• ประธานบริหาร โรงเรียนนานาชาติเมธา
• ที่ปรึกษา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮา จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการระดับชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) วิทยาลัยชุมชน กำ�หนดนโยบาย
และกำ�กับดูแลวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด

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 Non-Listed Companies
Education & Certificate
• Executive MBA, Kasetsart University
• Senior Executive Program in Energy Literacy Leadership
Program (Class 6), Thailand Energy Academy (TEA)
• Senior Executive Program in Criminal Justice Academy
(Class 18), National Justice Academy, Judiciary Office
• Senior Executive Program in Capital Market Academy
Leadership Program (Class 7), Capital Market Academy
(CMA), The Stock Exchange of Thailand
• National Defense Course (2003),
The National Defense College (NDC)
Present Position
• Independent Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• President, FN Factory Outlet Public Company Limited
• Member of the Board of Affairs, Royal Police Cadet
Academy (Sampran)
• Program Chairman of Young Executive Program for
Law Enforcement
• Advisor, Board of Executive Directors
Small and Medium Industrial Institute (SMI),
The Federation of Thai Industries
• Public-Private Collaboratives Committee - SME, Start-up, SE
Experience
• Member of National Economic and Social Advisory
Council (NESAC)
• Chairman, Metha International School
• Consultant, the Bangchak Petroleum Public Company Limited
• Executive Director - Thai Ha PCL.,
• Committee of Global Standard 1 (GS1 Thailand).
The Federation of Thai Industries
• National Commission Member (Advisory) Community
College, setting up policies and overseeing 20 community
colleges throughout the country.
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ชื่อ/Name
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นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

Mr.Visuth Vitayathanagorn

ตำ�แหน่ง

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ
63 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 4.24 ของหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผี่ ่านมา
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี
20,025,688 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี
20,025,688 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
- หุ้น
นางเบญญาภา วิทยฐานกรณ์ (คู่สมรส)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี
15,025,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี
14,250,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
775,000 หุ้น
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
24 เมษายน 2555
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง

Position

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
• ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Finance for Non - Finance Director
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั ไทยฮา จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั เชียร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• ประธานกรรมการ บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี่ จำ�กัด
ประสบการณ์
• สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

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.
• Chairman of the Board of Directors, FN Factory Outlet 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.

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

Director
Chairman of the Executive Board
Age
63 years
Share Holding (Including related person) 4.24 % of Total
Voting Shares
Percent of Shareholding Change
Share hold as of January 2016
20,025,688 shares
Share hold as of December 2016
20,025,688 shares
Change
- shares
Mrs.Benyapa Vitayathanagorn ( Spouse )
Share hold as of January 2016
15,025,000 shares
Share hold as of December 2016
14,250,000 shares
Change
775,000 shares
Date of Appointment
April 24, 2012
Position in Other Business
Other Listed Companies
3
Other Non-Listed Companies
2

ชื่อ/Name

นายวิชิต วิทยฐานกรณ์

Mr. Vichit Vitayatanagorn

ตำ�แหน่ง

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ
71 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 1.36 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผี่ ่านมา
ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
28 มีนาคม 2528
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

Position

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• International Overseas Chinese High School, Taiwan
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• นายกสมาคมผู้ผลิตน้ำ�มันถั่วเหลืองและรำ�ข้าว
ประสบการณ์
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

Education & Certificate
• International Overseas Chinese High School, Taiwan
• President, Soybean and Rice Brand Oil Processor
Association
Present Position
• Director, Vice Chairman of the Executive Board,
Thai Vegetable Oil PCL.
• President, Soybean and Rice Brand Oil Processor Association
Experience
• Chairman of the Executive Board, Thai Vegetable Oil PCL.

Director
Vice Chairman of the Executive Board
Age
71 years
Share Holding (Including related person) 1.36 % of Total
Voting Shares
Percent of Shareholding Change
None
Date of Appointment
March 28, 1985
Position in Other Business
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies
-
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ชื่อ/Name
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นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์

Miss Aranya Vitayatanagorn
Director
Vice Chairman of the Executive Board
Age
51 years
Share Holding (Including related person) 2.27 % of Total
Voting Shares
Percent of Shareholding Change
None
Date of Appointment
April 29, 2011
Position in Other Business
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies
-

ตำ�แหน่ง

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ
51 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 2.27 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผี่ ่านมา
ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
29 เมษายน 2554
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

Position

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
• หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2530
• หลักสูตรการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN) ปี 2552
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 82/2553
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 134/2553
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 11/2554
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 12/2556
• หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 5/2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23/2559
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์
บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจการตลาด
บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผูจ้ ัดการอาวุโส แผนกธุรกิจการตลาด 1
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้จัดการตลาดอุตสาหกรรมการตลาด 1
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• รองผูจ้ ดั การแผนกตลาดอุตสาหกรรม 1 บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท โรงกลั่นน้ำ�มันนครไชยศรี จำ�กัด

Education & Certificate
• Bachelor of Business Administration (Management), Faculty of
Business Administration, Thonburi University
• Mini MBA, Thammasart University Year 1986
• Sustaining the Family Business - SFB,
Sasin Graduate Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University 2009
• Director Accreditation Program (DAP), Class 82/2010
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Certification Program (DCP), Class 134/2010
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Financial Statements for Directors (FSD), Class 11/2011
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Executive Development Program (EDP), Class 12/2013
Thai Listed Companies Association (TLCA)
• Risk Management Class 5/2015, Chulalongkorn University
• Capital Market Academy Leadership Program ( Class 23/2016)
The Stock Exchange of Thailand
Present Position
• Director, Vice Chairman of the Executive Board, Member of
Risk Management Committee
Thai Vegetable Oil PCL
Experience
• Senior Executive Vice President; Feed Business Unit,
Thai Vegetable Oil PCL
• Deputy Managing Director, Sale and Marketing
Business I Department, Thai Vegetable Oil PCL.
• Senior Manager, Business I Department
Thai Vegetable Oil PCL
• Manager, Industrial Marketing I Department,
Thai Vegetable Oil PCL
• Assistance Manager, Industrial Marketing I Department,
Thai Vegetable Oil PCL
• Finance Assistance Manager,
Nakornchaisri Oil Industrial Co., Ltd.

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ชื่อ/Name

ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
อายุ
52 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผี่ ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Dr. Witoon Suewatanakul
Director
Managing Director
Age
52 years
Share Holding (Including related person)
Percent of Shareholding Change
Date of Appointment
Position in Other Business
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies
Position

ตำ�แหน่ง

ไม่มี
ไม่มี
1 มกราคม 2557
- แห่ง
- แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• Ph.D. in Chemical Engineering,
the University of Texas at Austin, USA
• MS. In Chemical Engineering,
the University of Texas at Austin, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับ 2)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 186/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)
รุ่นที่4/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ธุรกิจครอบครัว กำ�กับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน รุ่นที่ 2/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy
(SFE) รุ่นที่ 27/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร The Boss Learn on the Road รุ่นที่ 7/2559
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ดับเบิล้ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล เน็ตเวิรค์ จำ�กัด
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิ้ลเอ บิสซิเนท จำ�กัด
• Transport Lube Business Manager - Mekong,
บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำ�กัด

None
None
January 1, 2014
-

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)
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
Class 27/2016,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• The Boss Learn on the Road 7/2016,
Management & Psychology Institute (MPI)
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,
Shell Company of Thailand Limited
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ชื่อ/Name

นายวิชัย วิทยฐานกรณ์์

การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผี่ ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง

Position
Director
Age
66 years
Share Holding (Including related person) 7.55% of Total
Voting Shares
Percent of Shareholding Change
None
Date of Appointment
May 13, 2016
Position in Other Business
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies
5

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• The Institute of Administration, Hong Kong
• Ling-Nan College Hong Kong
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ประธาน บริษัท ฟ้าไชโย จำ�กัด
• ประธาน บริษัท ยูโฟล์ว พลัส จำ�กัด
• ประธาน บริษัท ฟีลา พลัส จำ�กัด
• ประธาน บริษัท เทคซ์ปอร์ตไทย จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำ�กัด
• ทีป่ รึกษาสภาหอการค้าไทย พัฒนาระบบ Logistics ( ปี 2558 - 2560)
• ที่ปรึกษา สภาหอการค้า สิบสองปันนา (ปี 2557 - 2560)
ประสบการณ์
• ประธานสภาคลังสมองเพือ่ ชีวติ (ประธานกิตติมศักดิ)์

Education & Certificate
• The Institute of Administration, Hong Kong
• Ling-Nan College Hong Kong
• Directors Certification Program (DCP),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Present Position
• Chairman, Fah Chai Yo Co.,Ltd.
• Chairman, U Flow Plus Co.,Ltd.
• Chairman, Fila Plus Co.,Ltd.
• Chairman, Texport Thai Co.,Ltd.
• Director, Sing Heang Industry Co.,Ltd.
• Advisor on Development of Logistics System for Thai
Chamber of Commerce (2015- 2017)
• Advisor of Xi Shuang Banna Chamber of Commerce (2014 - 2017)
Experience
• President of “Klang samong for life” Council (Honorary President)

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
อายุ
66 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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Mr.Vichai Vitayathanagorn

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ร้อยละ 7.55 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มี
13 พฤษภาคม 2559

ชื่อ/Name

นายวัชร วิทยฐานกรณ์

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
อายุ
47 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผ่ี า่ นมา
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ร้อยละ 1.40 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด
11,700,000 หุ้น
11,300,000 หุ้น
400,000 หุ้น
29 เมษายน 2556
1 แห่ง
- แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 22/2559,
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• 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
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการบริหาร บริษทั พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์
• เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า
บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน)
• ผูจ้ ดั การคลังสินค้า บริษทั ไชน่า-ไทย เวเจทเทเบิล้ ออยล์ (อูฮ่ น่ั ) จำ�กัด
• เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

Mr.Vachara Vitayatanagorn
Position
Director
Age
47 years
Share Holding (Including related person) 1.40% of Total
Voting Shares
Percent of Shareholding Change
Share hold as of January 2016
11,700,000 shares
Share hold as of December 2016
11,300,000 shares
Change
400,000 shares
Date of Appointment
April 29, 2013
Position in Other Business
Other Listed Companies
1
Other Non-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
• Capital Market Academy Leadership Program (22/2016)
Capital Market Academy, The Stock Exchange of Thailand
• 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, Executive Director, Prodigy PCL.
Experience
• Corporate Secretary and Admin Manager, Prodigy PCL
• Warehouse Manager, China-Thai Vegetable Oil Co., Ltd.
• Finance Officer, Thai Vegetable Oil PCL.
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ชื่อ/Name

นายพาชัย จันทร์พิทักษ์

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
อายุ
33 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

42

ร้อยละ 0.31 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มี
18 มีนาคม 2558

Mr.Pachai Chanpitaksa
Position
Director
Age
33 years
Share Holding (Including related person) 0.31% of Total
Voting Shares
None
March 18, 2015

การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผี่ ่านมา
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

Percent of Shareholding Change
Date of Appointment
Position in Other Business
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical Venture and foundation
of entrepreneurship,
University College London & London Business School - London,
United Kingdom
• ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ สาขา Engineering with Business
and Finance,
University College London & London Business School
London, United Kingdom
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 216/2559),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

Education & Certificate
• Master of Sciences in Technical Venture and foundation
of entrepreneurship,
University College London & London
Business School - London, United Kingdom
• Bachelor of Engineering in Engineering with Business
and Finance, University College London & London Business
School - London, United Kingdom
• Director Certification Program (DCP 216/2016),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Academy of Business of Creativity (Batch 5),
Sripatum University
• Executive Development Program,
Thai Listed Companies Association;
Present Position
• Director and Executive Vice President, Supply and Trading,
Thai Vegetable Oil PCL

• หลักสูตร ABC รุน่ ที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตร Executive Development Program,
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน Supply and Trading
บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์
• ผู้อำ�นวยการแผนก Supply and Trading
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายงานวิจยั และพัฒนาธุรกิจ
บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผูจ้ ดั การแผนก Raw Material Procurement and Trading
บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• พนักงานวางแผนจัดการสินทรัพย์ บริษทั เอเชียพลัส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

-

Experience
• Director of Supply and Trading, Thai Vegetable Oil PCL.
• Assistant Director of Research and Business Development,
Thai Vegetable Oil PCL.
• Raw material procurement and Trading,
Thai Vegetable Oil PCL.
• Wealth management at Asia Plus Security PLC

ชื่อ/Name

นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
อายุ
35 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 1.50 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มี
29 เมษายน 2559

การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผ่ี า่ นมา
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา Electrical Engineering ,
Suffolk University, United State of America
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP),
สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 16
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรผูน้ �ำ ยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Young Entrepreneurship Program
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
• หลักสูตร ABC รุน่ ที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 227/2559),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โกลเด้นเธร็ด จำ�กัด
• กรรมการบริหาร บริษทั โกลเด้นเธร็ด จำ�กัด
ประสบการณ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต บริษัท โกลเด้นเธร็ด จำ�กัด
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการตลาด บริษทั โกลเด้นเธร็ด จำ�กัด

Mr.Ekarat Wongsupbhasatigul
Position
Director
Age
35 years
Share Holding (Including related person) 1.50% of Total
Voting Shares
Percent of Shareholding Change
None
Date of Appointment
April 29, 2016
Position in Other Business
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies
1
Education & Certificate
• Bachelor of Sciences in Electrical Engineering ,
Suffolk University, United State of America
• Executive Development Program (EDP),
Thai Listed Companies Association;
• The Program for Senior Executive on Justice Administration
(Batch 16), National Justice Academy
• The Politics and Governance Democratic Systems for Executives,
The King Prajadhipok’s Institute
• Young Entrepreneurship Program, Siam Commercial Bank
• Academy of Business of Creativity (Batch 3), Sripatum University
• Director Certification Program (DCP 227/2016),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Present Position
• Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• Deputy Managing Director, Gloden Thread Co.,Ltd
• Executive Director, Gloden Thread Co.,Ltd
Experience
• Deputy Managing Director (Production)
Golden Thread.,LTD
• Deputy Managing Director (Marketing)
Golden Thread.,LTD
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ชื่อ/Name

44

นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์

Mr. Chanvit Vitayatanagorn

ตำ�แหน่ง

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจน้ำ�มันพืช
อายุ
47 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 0.97 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผี่ ่านมา
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี
5,925,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี
7,874,850 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
1,949,850 หุ้น
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
30 มกราคม 2558
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

Executive Director
Member of Risk Management Committee
Executive Vice President, Oil Business Unit
Age
47 years
Share Holding (Including related person) 0.97% of Total
Voting Shares
Percent of Shareholding Change
Share hold as of January 2016
5,925,000 shares
Share hold as of December 2016
7,874,850 shares
Change
1,949,850 shares
Date of Appointment
January 30, 2015
Position in Other Business
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies
1

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโลไรน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโลไรน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 136/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 84/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ ที่ 9/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุน่ ที่ 14/2557
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
• หลักสูตรการบริหารความเสีย่ งองค์กร รุน่ ที่ 5/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงขัน้ สูง
รุน่ ที่ 7/2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานธุรกิจน้�ำ มันพืช บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษทั นิวเวฟ เอเซีย จำ�กัด
ประสบการณ์
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการค้าต่างประเทศ บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด(มหาชน)
• ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

Education & Certificate
• Master of Business Administration – Marketing Concentration
University of North Carolina, U.S.A.
• Second Bachelor Degree in Business Administration
University of North Carolina, U.S.A.
• Bachelor of Economics (Business Economics)
Bangkok University, Thailand
• Director Certification Program (DCP), Class 136/2010
Thai Institute of Directors Association (IOD)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

Position

• Director Accreditation Program (DAP), Class 84/2010
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Financial Statements for Directors (FSD), Class 9/2010
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Executive Development Program (EDP), Thai Listed
Companies Association (TLCA) Class 14/2014
• Risk Management, Class 5/2015 Chulalongkorn University
• Advanced Security Management Program (ASMP),
Thailand National Defence College (TNDC) Class 7/2016
Present Position
• Executive Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• Member of Risk Management Committee, Thai Vegetable Oil PCL.
• Executive Vice President, Oil Business Unit, Thai Vegetable Oil PCL.
• President, New Wave Asia Company Limited
Experience
• Deputy Managing Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• Sales & Marketing Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• Sales & Marketing Manager, Thai Vegetable Oil PCL.

ชื่อ/Name

นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์

Mr.Supachai Vitayatanagorn
Executive Director
Member of Risk Management Committee
Executive Vice President, International
Business Unit
Age
44 years
Share Holding (Including related person) 1.44% of Total
Voting Shares
Percent of Shareholding Change
Share hold as of January 2016
10,882,430 shares
Share hold as of December 2016
11,632,280 shares
Change
749,850 shares
Date of Appointment
January 30, 2015
Position in Other Business
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies
-

ตำ�แหน่ง

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานธุรกิจต่างประเทศ
อายุ
44 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 1.44 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผ่ี า่ นมา
จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ ต้นปี
10,882,430 หุ้น
จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ ปลายปี
11,632,280 หุ้น
จำ�นวนหุน้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
749,850 หุ้น
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
30 มกราคม 2558
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

Position

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• Master of International Business, Swinburne University,
Melbourne Australia
• Bachelors of Commerce, Deakin University, Melbourne
Australia
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 137/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุน่ ที่ 13/2557
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 5/2558 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร The TLCA Leadership Development Program
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 4/2559

Education & Certificate
• Master of International Business, Swinburne University,
Melbourne Australia
• Bachelors of Commerce, Deakin University, Melbourne Australia
• Director Certification Program (DCP), Class 137/2010
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Executive Development Program (EDP), Class 13/2014
Thai Listed Companies Association (TLCA)
• Risk Management, Class 5/2015 Chulalongkorn University
• The TLCA Leadership Development Program, Class 4/2016
Thai Listed Companies Association (TLCA)
Present Position
• Executive Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• Member of Risk Management Committee, Thai Vegetable Oil PCL.
• Executive Vice President, International Business Unit,
Thai Vegetable Oil PCL.

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานธุรกิจต่างประเทศ
บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์
• ผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายการค้าต่างประเทศ บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผูจ้ ดั การ แผนกการค้าต่างประเทศ บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ แผนกการค้าต่างประเทศ บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

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.

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2016

45

ชื่อ/Name

นายวินัย ชัยบุรานนท์์

ตำ�แหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
อายุ
46 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผี่ ่านมา
ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1 สิงหาคม 2557
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการผลิต บริษทั น้�ำ 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)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

Mr. Winai Chaiburanont
Executive Vice President,
Production Division
Age
46 years
Share Holding (Including related person) None
Percent of Shareholding Change
None
Date of Appointment
August 1, 2014
Position in Other Business
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies
Education & Certificate
• Master of Engineering, Chulalongkorn University
• Master of Business administration, Burapha University
• Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
Position

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

ชื่อ/Name

นายศิริชัย ฉั่วเจริญศิริ

Mr.Sirichai Chuacharoensiri
Executive Vice President
Business Development Officer
Age
59 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 Non-Listed Companies
-

ตำ�แหน่ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายสำ�นักพัฒนาธุรกิจ
อายุ
59 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผ่ี า่ นมา ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4 สิงหาคม 2557
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

Position

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 128/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 80/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่15/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายสำ�นักพัฒนาธุรกิจ
บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

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, 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

ประสบการณ์
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) กรรมการบริหาร
บริษัท เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ายการเงิน (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 ยูไนเต็ดแสตนดาร์ต เทอร์มนิ อล จำ�กัด (มหาชน)
• ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษทั มิตรผลคลังสินค้า จำ�กัด
• กรรมการบริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำ�กัด
• กรรมการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำ�กัด

• Director Ruampol Nakornsawan Company Limited
• Director Assistant Managing Director
Ruampol Nakornsawan Company Limited
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ชื่อ/Name

นายกำ�ธร เอกเมธีพันธ์

ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
อายุ
56 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผี่ ่านมา
ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1 สิงหาคม 2557
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการผลิต บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ประสบการณ์
• ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายผลิต 1-4 บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายผลิต 3, 4 บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผูอ้ �ำ นวยการโรงงาน บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้จัดการโรงงาน บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

Mr.Kamtorn Ekmetipunt
Assistant Managing Director,
Production Division
Age
56 years
Share Holding (Including related person) None
Percent of Shareholding Change
None
Date of Appointment
August 1, 2014
Position in Other Business
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies
Position

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

ชื่อ/Name

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ Miss Sunanta Tritepapiruk

ตำ�แหน่ง
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ
53 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผี่ ่านมา
ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
28 มกราคม 2558
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

Assistant Managing Director,
Accounting & Finance
Age
53 years
Share Holding (Including related person) 0.08% of Total
Voting Shares
Percent of Shareholding Change
None
Date of Appointment
January 28, 2015
Position in Other Business
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies
-

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

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.

ประสบการณ์
• ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้จัดการแผนกบัญชีและคอมพิวเตอร์
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้จัดการบัญชีฝ่ายบัญชี บริษัท แจ๊กเจีย-สมิธ แอนด์ เนฟฟิว จำ�กัด
• หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท เฮงเคล ไทย จำ�กัด

Position
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ชื่อ/Name
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นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์์

Mr.Sakchai Padungkiattivong
Assistant Managing Director,
Administrative Division
Age
53 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 Non-Listed Companies
1

ตำ�แหน่ง
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการบริหาร
อายุ
53 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
การเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในปีทผ่ี า่ นมา ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1 ธันวาคม 2556
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

Position

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาตรีการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• Mini Master of Management มหาวิทยาลัยมหิดล
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Leadership Development Program
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการบริหาร
บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ทีป่ รึกษาด้านการตลาด บริษทั Teikoku Research จำ�กัด
• กรรมการ บริษทั บีบเี คเค จำ�กัด

Education & Certificate
• Bachelor Degree of Marketing, Sukhothai Thammathirat University

ประสบการณ์
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจ 3 บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายฝ่ายการตลาด บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ายขายฝ่ายการตลาด บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการภาคอีสาน บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กัด
ผูจ้ ดั การภาคอีสานและกลางตะวันออก บริษทั ยูนลิ เี วอร์ไทยเทรดดิง้ 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

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

• 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.

โครงสร้างรายได้

Revenue Structure
741

319
บรรจุภัณฑ
Packaging

41

อื่นๆ / Others

น�ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
Refined Soybean Oil

1,384
อื่นๆ / Others

7,727
น�ำมันถั่วเหลือง
Soybean Oil

18,031
อุตสาหกรรมอาหารสัตว
Feed Meal

รวมรายได้จากการขายทั้งสิ้น
Total

28,243

รายได้จากการขายในต่างประเทศ
International Revenue
รายได้จากการขายภายในประเทศ
Domestic Revenue

ประเภทผลิตภัณฑ์ ดำ�เนินการโดย %การถือหุน้ 2559 %
(Products)
(Operated by) (% shares) 2016
รายได้จากการขายภายในประเทศ (Revenue from domestic sales)
น้ำ�มันถั่วเหลือง
TVO
100 7,727 27.36
Soybean Oil
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
TVO
100 18,031 63.84
Meal
อื่นๆ
TVO
100 1,384 4.90
Others
บรรจุภัณฑ์
พรอดดิจิ
31.85**
319 1.13
Packaging
Prodigy
รายได้จากการขายในต่างประเทศ (Revenue from international sales)
น้�ำ มันถัว่ เหลืองบริสทุ ธิ์
TVO
100
741 2.62
Refined Soybean Oil
อื่นๆ
TVO
100
41 0.15
Others
รวมทั้งสิ้น
28,243 100
Total

2558
2015

%

2557
2014

%

2556
2013

%

6,703 25.48 6,882 26.81 6,874 26.68
16,879 64.17 16,999 66.23 15,926 61.82
1,495

5.68

673

2.62

673

2.61

376

1.43

419

1.63

473

1.84

683

2.60

473

1.84

351

1.36

166

0.63

221

0.86 1,465

5.69

100 25,667

100 25,762

100

26,302

** บริษัท ถือหุ้นบริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน) ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 43% และในปี 2557 บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน) เพิ่มทุน ทำ�ให้สัดส่วนการถือหุ้นลด
ลงเป็น 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%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

The Nature of Business
ผลิตภัณฑ์
บริ ษั ท น้ำ � มั น พื ช ไทย จำ � กั ด (มหาชน) เป็ น ผู้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตและจำ�หน่าย สินค้าสองประเภท คือ
น้ำ�มันบริโภค และ วัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น
13 ชนิด ดังนี้
1. น้ำ � มั น ถั่ ว เหลื อ งตรา “องุ่ น ” เป็ น น้ำ � มั น พื ช ที่ ผ ลิ ต จาก
ถั่วเหลือง 100% มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัว
นั้นเป็นกรดไขมันจำ�เป็นต่อร่างกาย ใช้สำ�หรับปรุงอาหารใน
ครัวเรือน และยังเป็นวัตถุดิบหลักที่สำ�คัญของอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง
อุตสาหกรรมผลิตน้ำ�พริกเผา และอื่นๆ น้ำ�มันถั่วเหลือง
ตรา “องุน่ ” ได้รบั ความไว้วางใจจากผูบ้ ริโภคและอุตสาหกรรม
ต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพที่ไม่เป็นไข และให้
คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ
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2. น้ำ�มันข้าวโพด สกัดจากเมล็ดข้าวโพดคัด คุณภาพ 100%
มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิค รวม
ทั้งมี Phytosterol สูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี
(LDL) โดยจะเข้าแข่งขันการดูดซึมกับคอเลสเตอรอล ทำ�ให้
คอเลสเตอรอลถูกดูดซึมไม่ได้ จึงทำ�ให้คอเลสเตอรอลชนิด
LDL ในร่างกายลดลง
3. น้ำ�มันทานตะวัน ผลิตจากเมล็ดทานตะวัน 100% เป็นน้ำ�มัน
ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิค ซึ่งเป็น
กรดไขมันทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย และปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ผูบ้ ริโภค ส่วนใหญ่ใช้ ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลส่งออก
เช่น ทูน่าในน้ำ�มันทานตะวันบรรจุกระป๋อง
4. น้ำ�มันคาโนลา (Canola oil) เป็นน้ำ�มันที่มีกรดไขมันอิ่ม
ตัวต่ำ�กว่า 10% และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว หรือ
กรดโอเลอิกสูง ช่วยลดคอเลสเตอรอล ชนิด LDL ซึ่งเป็น
คอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี และไม่ก่อให้เกิดไขมันในเลือด จึง
ช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและความ
ดันโลหิตสูง
5. น้ำ� มั น มะกอกธรรมชาติ (Classico Extra Virgin
Olive Oil) น้ำ�มันมะกอกบริสุทธิ์ ตราโมนินี่ (MONINI)
สกัดจากการผลมะกอกโดยไม่ผ่านความร้อนและสารเคมี
ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงเดี่ยวสูง ซึ่ง ช่วยลด
คอเลสเตอรอลชนิด LDL อุดมด้วยวิตามินอีสูง ให้รสชาติ
กลมกล่อมและลงตัว ได้รสชาติเข้มข้นและกลิ่นรสที่แท้จริง
ของน้ำ�มันมะกอก ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจัดจำ�หน่ายใน
ประเทศไทยเพียงเจ้าเดียว และมีสัดส่วนยอดขายอันดับ 1 ใน
ประเทศอิตาลี

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

6. น้ำ�มันมะกอกผ่านกรรมวิธี (Anfora Olive Oil) ได้
จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด ผสมกับน้ำ�มันมะกอก
ธรรมชาติคุณภาพดี สีเหลืองอ่อนประกายทอง สามารถนำ�
ไปปรุงอาหารทั้งผัดและทอด โดยไม่เสียรสชาติที่แท้จริงของ
อาหาร
7. น้ำ � มั น มะกอกผ่ า นกรรมวิ ธี (Mild & Light Olive
Oil) ได้ จ ากกระบวนการกลั่ น ที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด ผสมกั บ
น้ำ � มั น มะกอกธรรมชาติ คุ ณ ภาพดี รสชาติ อ่ อ นละมุ ล
นุ่มนวลเป็นพิเศษ สามารถนำ�มาประกอบอาหารทั้งการผัด
การอบ การทอดน้�ำ มันท่วม เหมาะกับการใช้แทนเนยและน้�ำ มัน
พืชในการทำ�อาหารที่ ใช้อุณหภูมิสูง โดยไม่ทำ�ให้เสียรสชาติ
ที่แท้จริงของอาหาร
8. กากถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์
กากถัว่ เหลืองของบริษทั จำ�หน่ายภายใต้ชอื่ “ทีวโี อ ไฮโพรมีล”
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง สม่ำ�เสมอ
และได้มาตรฐาน
9. ดีฮัล ซอยมีล ภายใต้ชื่อ “ทีวี โอ ดีฮัล ซอยมีล” เนื้อถั่ว
เหลืองกะเทาะผิวออก ให้โปรตีนและคุณค่าอาหารอืน่ ๆ สูงขึน้
เหมาะสำ�หรับสัตว์ที่ต้องการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโต
และให้ผลผลิตสูงสุด
10. ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย” เป็นวัตถุดิบ
ใช้ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ ช่วยให้ย่อยง่าย ให้
โปรตีนและพลังงานสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่ง
จำ�เป็นสำ�หรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงระยะ
เล็ก เสริมการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์
11. ดีฮัล ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย”
ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การนำ�เมล็ดถัว่ เหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงมาตรฐานอาหารคน
มากะเทาะผิวออก แล้วนำ�ไปผ่านกระบวนการผลิตทีม่ มี าตรฐาน
สูง (Extruded Thermal Treatment) ทำ�ให้ได้รับความร้อน
ในปริมาณที่สุกพอดี เพื่อกำ�จัดสารขัดขวางโภชนะในเมล็ดถั่ว
เหลืองให้มากที่สุด เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์วัยอ่อน เช่น ลูก
สุกรระยะดูดนมและอนุบาล ไก่เนือ้ ไก่ไข่ เป็ด และสัตว์น�้ำ เช่น
กุง้ ปลา เพราะทำ�ให้สตั ว์ได้รบั สารอาหารทีเ่ หมาะสม สุขภาพดี
โตเร็ว ทั้งนี้ รวมถึงสัตว์ที่ต้องการพลังงานสูงมากๆ เช่น แม่
สุกรระยะเลี้ยงลูก เป็นต้น “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย” จึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
สัตว์ ในปัจจุบันอย่างตรงจุด

The Products
Thai Vegetable Oil Public Co., Ltd., is an agricultural food
industry, manufacture and distributor of edible oil and
raw material of animal feed. There are 13 products as
following:

1. Soybean oil “A-NGOON” is a 100%

soybean oil, unsaturated oil which is
necessary for the body, for household cooking.
Soybean oil is a primary ingredient for other
processed food manufacturing industries,
such as the canned fish industry, the
chili paste industry and other businesses.
“A-NGOON” are trust by consumers
and industry users alike, owing to its
unsaturated and healthy nutritional value.

2. Corn Oil is 100% extracted from the germ

of corn, it is highly unsaturated oil, contains
high level of linoleic acid and phytosterols to
reduce Low Density Lipoprotein Cholesterol
(LDL) by preventing the absorption of such
cholesterol causing LDL cholesterol lower.

3. Sunflower Oil is a 100% sunflower oil, with main
physical properties of the sunflower oil contained
high level of the unsaturated fat and 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. canned tuna in sunflower oil.

4. Canola Oil contains a lower level of the

saturated fatty acids which is less than 10%
and high level of the monounsaturated

fat or oleic acid which is reducing LDL
cholesterol and does not cause accumulated
fat in the blood, thereby, reducing the risk of
Cardiovascular disease and High Blood Pressure.

5. Classico Extra Virgin Olive Oil, the pure fresh

olive oil branded Monini extracted from the olive
without use of heat and chemicals. It contains high
level of the monounsaturated fatty acids which is
reducing LDL cholesterol and rich in vitamin E,
satisfies a variety of taste requirements, bringing
harmony to flavor of sauces, roasts, side dishes and
raw in condiments. We are the only distributor in
Thailand. Monini is the number 1 bestselling in
Italy.

6. Anfora Olive oil, a blend of refined olive

oil, obtaining the most advanced refined
techniques, the light gold color oil is good
for cooking in high temperature without
any change of delicate taste, especially
deep - frying, frying and baking.

7. Mild & Light Olive Oil is a blend of refined

Olive Oil obtained through the most advanced
refining process with good quality of extra virgin
of Olive Oil. It has a special gentle and mild taste
which make it perfect for light taste cooking, baking
and deep-frying. Suitable for subsumed use of
butter and vegetable oil, this allows frying at high
temperatures leaving food crispy, light and tasty
without any change of the delicate taste of food

8. Soybean Meal a key raw material for animal
feed, it is distributed under brand “TVO Hipro
- Meal” and is widely accepted by the livestock
industries, attributed to its high and consistency
quality and standards.
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12. เลซิติน ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง ไก่
และหมู มีสารสำ�คัญคือ ฟอสโฟลิปิด และแหล่งของโคลีน ซึ่ง
เป็นสารสำ�คัญสำ�หรับอาหารกุ้งและอาหารสัตว์ระยะเล็ก ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของไขมัน ซึ่งทำ�ให้เพิ่ม
การดูดซึมของสารอาหารให้ดียิ่งขึ้น
13. ทีวีโอ ซอยฮัล เป็นผลิตภัณฑ์ท�ำ จากผิวถัว่ เหลืองร่อนออกจาก
เมล็ดถั่วเหลือง เป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่ดี โดยเฉพาะอาหาร
สัตว์เคี้ยวเอื้อง และอาหารที่ต้องการไฟเบอร์สูงในบางระยะ
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การตลาดและภาวะแข่งขัน
นโยบายการตลาด
เพือ่ การเป็นผูน้ �ำ ด้านการผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ มันถัว่ เหลืองและกาก
ถั่วเหลืองในภูมิภาคอาเซียน บริษัทมีนโยบายดังนี้

1. ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ด้ ว ยคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่ ใ ห้
ประโยชน์สูงสุด วัตถุดิบอาหาร ทั้งนี้วัตถุดิบที่ ใช้คือถั่วเหลือง
เป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย มีกรดไลโนลิอคิ สูงมีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดคลอเลสเตอรอล
และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ไม่อุดตันในเส้นเลือดส่งผลดีต่อ
ร่างกายและหัวใจ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงแตกต่างจากผู้ผลิต
รายอื่นๆด้วยคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
2. วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
ในการนำ�เสนอสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ เพื่อสร้างฐานตลาดใหม่
4. สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีต่อลูกค้า ด้วยนโยบายรับผิด
ชอบ ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำ�ให้เกิดความไว้วางใจจาก
ลูกค้า
5. บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อควบคุมต้นทุน
วัตถุดิบให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาอัตรา
การทำ�กำ�ไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
6. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยี ตามความต้องการ
ของตลาด เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของ
ตลาดโดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้
7. สร้างตราสินค้าใหม่เพื่อขยายตลาด
8. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกด้าน
9. ส่งมอบสินค้ารวดเร็วและตรงต่อเวลา เพื่อให้สินค้ามีความ
ใหม่ และสดอยู่เสมอ
ลูกค้าและช่องทางการจัดจำ�หน่าย
กลุ่มลูกค้าและช่องทางจัดจำ�หน่ายแบ่งได้ดังนี้
• กากถั่วเหลือง, กากดีฮัล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย,
เลซิติน และทีวีโอ ซอยฮัล - โดยขายตรงให้ผู้ประกอบการ
โรงงานผลิตอาหารสัตว์และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ จำ�หน่ายภายใน
ประเทศ
• น้ำ� มั น บริ โ ภคตรา “องุ่น ”: เป็ น น้ำ� มั น พื ช ที่ก ลุ่ม ผู้บ ริ โ ภค
ที่ ใ ส่ ใ จในสุ ข ภาพเลื อ กหา ซึ่ง ดำ � เนิ น การจั ด จำ � หน่ า ยโดย
บริ ษั ท น้ำ � มั น พื ช ไทย กำ � จั ด (มหาชน) เองการจั ด
จำ � ห น่ า ย ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ร้ า น ค้ า ส่ ง ดิ ส เ ค า ต์ ส โ ต ร์
(Discount Store) ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket),
ไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต (Hypermarket), ร้ า นสะดวกซื้ อ
(Convenience Store) และร้านค้าปลีกทั่วไปซึ่งมีส่วนแบ่ง
การตลาด 64%* ของปริมาณการขายน้�ำ มันถัว่ เหลืองทัง้ หมด
(*ที่มา : กันตาร์ เวิล์ดพาแนล)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

9. DEHULLED SOYMEAL, the products are
produced under the “TVO Dehulled Soymeal”
the husked soybean provides higher protein and
nutritional benefits, appropriated for animal which
requires high quality feed for growth and maximum
yield.
10. FULL FAT SOY, a high protein meal under brand
“TVO Full Fat Soy”, 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 unsaturated fat
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.
11. DEHULLED FULL FAT SOY, the products under
the “TVO Dehulled Full Fat Soy”, is the cooking of
high quality of soybean , edible standard quality,
extruded by thermal treatment process at proper
heated to deactivate 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 high 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.
12. LECITHIN is an important ingredient for animal
such as shrimp, chicken and pig feed. It’s containing
phospholipids and a source of choline which is
important for shrimp and early stage animal feed.
It helps in fat and cholesterol absorption effectively.
13. TVO Soy Hull is product that produced from
soybean hull. It’s a good source of fiber particularly
ruminant feed and animal feed needed high fiber
in some stage of ages.

Market and its competitive
Marketing Policy
As an ASEAN leader of Manufacturer and
distributor of soybean oil and soybean meal, we have
strategic plan as follows:
1. Producing high quality products with high
nutritional quality, due to soybean, the raw
material is full of high protein with linoleic acid
which helps reducing cholesterol and unsaturated
fat that does not cause fat in the blood and good for
heart. The difference of quality makes our products
acceptable by consumers
2. Focus on researching and developing policy
consistency to offer the best to our customers.
3. Develop new products to expand new market.
4. Established good and long relationship with
customers with accountability policy to gain their
trustworthy.
5. Manage risk from raw material supply to control
the cost in order to keep competitive edge and
maintain profit ratio at good level.
6. Improving technology and the production
efficiency corresponding to market demand 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 soy-hulled are
directly sold to feed meal manufacturer, livestock
farmer and their distributors. They are distributed
locally.
• Cooking oil (Brand A-Ngoon), the Target is
consumers who concern health. The Company
distributes through wholesalers, discount
stores, supermarkets, hypermarkets, convenience
stores, and retail shops with 64%* of market share.
(*Source : Kantar Worldpanel)
Olive Oil, the Company is the only distributor
in Thailand importing Extra Virgin Olive Oil
(Brand Monini) which is the bestselling
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ส่วนน้ำ�มันมะกอก ทางบริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
เป็ น ตั ว แทนนำ � เข้ า น้ำ � มั น มะกอก ตรา โมนิ นี่ (Monini
Brand) ซึ่งเป็นแบรนด์ยอดขายอันดับ 1 จากประเทศอิตาลี่
ทางบริษทั ฯมีการวางแผนการตลาดและการกระจายสินค้าผ่าน
ทุกช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่ตรงตามเป้าหมายของลูกค้ากลุ่ม
น้ำ�มันประเภทนี้
• น้ำ�มันอุตสาหกรรม : มีลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
กระป๋อง อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมอืน่ ๆ โดยบริษทั จำ�หน่าย
โดยตรงให้กับผู้ประกอบการ และตัวแทนจำ�หน่าย
มูลค่าการจำ�หน่ายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศซึ่ง
คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 97% ของยอดการจำ�หน่ายทั้งหมดส่วนที่
เหลือ เป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย, เมียนมาร์, กัมพูชา เวียดนาม
และเกาหลีใต้ โดยบริษัทเป็นผู้จำ�หน่ายโดยขายตรงสำ�หรับการส่ง
ออกทั้งหมด
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) มีกำ�ลังการผลิตรวม 6,000
ตัน/วัน มีรายละเอียดดังนี้
สำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โรงงานที่ 1 เลขที่ 101/2 หมู่ 1 ตำ�บลขุนแก้ว อำ�เภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 2 เลขที่ 36 หมู่ 3 ตำ�บลนครชัยศรี อำ�เภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 3
เลขที่ 81/7 หมู่ 1 ตำ�บลไทยาวาส อำ�เภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 4 เลขที่ 82,89 หมู่ 1 ตำ�บลไทยาวาส อำ�เภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
การจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทใช้เมล็ดถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท ซึ่งในปัจจุบัน
การผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ
บริษัทจึงต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณ
วัตถุดิบรวมได้แก่ บราซิลและสหรัฐอเมริกา โดยราคาจะอิงกับ
ราคาตลาดโลกและไม่มีภาษีนำ�เข้า ส่วนที่เหลือบริษัทได้ซื้อจาก
เกษตรกร/พ่อค้าคนกลางภายในประเทศ ซึง่ แหล่งเพาะปลูกทีส่ �ำ คัญ
ของประเทศอยู่ที่จังหวัด สุโขทัย กำ�แพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์
เชียงใหม่ และขอนแก่น เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาลได้มีการกำ�หนด
เงื่อนไขให้ผู้นำ�เข้าต้องรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศทั้งหมด ใน
ราคาและเงื่อนไขที่กำ�หนดในสัญญา ในสัดส่วนตามปริมาณนำ�เข้า
ระหว่างผู้นำ�เข้าทั้งหมด ซึ่งราคาและเงื่อนไขที่กำ�หนดในสัญญาจะ
ถูกกำ�หนดโดยคณะกรรมการพืชน้ำ�มันและน้ำ�มันพืช
การผลิตถัว่ เหลืองของโลกในแต่ละปีจะผลิตได้มากกว่าความต้องการ
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

และปริมาณการผลิตของโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นทุกปี ใน
อัตราส่วนใกล้เคียงกับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ถัว่ เหลืองเป็นสินค้าที่
มีการซือ้ ขายกันอย่างกว้างขวางในตลาดโลก สามารถจัดซือ้ มาใช้เป็น
วัตถุดิบได้อย่างสะดวกยังไม่เคยปรากฏมีปัญหาขาดแคลนจนหาซื้อ
ไม่ได้ แต่อาจจะมีบ้างบางปีที่ราคาถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็น
ไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลกในขณะนัน้ ๆ บริษทั จะ
สั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3-4 เดือน โดยที่บริษัทจะ
จัดซื้อเมล็ดถั่วเหลืองตามแผนการจัดซื้อล่วงหน้า และทำ�สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าจากผู้ซื้อหลายแหล่ง และจะจัดซื้อจากผู้ที่เสนอเงื่อนไข
ที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ และ
ในปี 2559 บริษทั ไม่ได้มภี าระผูกพันหรือมีนโยบายทีจ่ ะต้องซือ้ จากผู้
จำ�หน่ายรายใดรายหนึง่ เป็นการเฉพาะ แต่เนือ่ งจากราคาวัตถุดบิ อยู่
ในรูปของเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนัน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งเรือ่ งอัตราแลก
เปลีย่ น บริษทั จึงใช้นโยบายซือ้ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้า (forward contract) ควบคู่ด้วย
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ให้ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม และเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
ปัจจุบันกระบวนการผลิตของบริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ได้ ใช้ระบบการผลิตที่ ใช้เทคโนโลยีที่มีของเสียเกิดขึ้นระหว่างการ
ผลิตน้อยที่สุด และได้จัดระบบบำ�บัดของเสียเป็นแบบระบบปิด
Close System คือ จะไม่มขี องเสียออกนอกระบบการทำ�งานไปสูท่ ี่
สาธารณะ และมีนโยบายนำ�ของเสียที่เกิดจากการผลิตมาบำ�บัดเพื่อ
ใช้ ในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบการผลิตของ
บริษัทนี้จะมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุม
ดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ�ทุกปี
บริ ษั ท มี น โยบายเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น รู ป ธรรมและปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพือ่ ดำ�รงไว้ซงึ่ สภาพ
แวดล้อมที่ดีตลอดไป รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้
เปิดเผยไว้ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

brand from Italy. The Company has a
marketing plan and distribution plan through all
distribution channels for target group.

Raw Material Supply

Soybean is major raw material, due to the inadequate supply,
the Company have to import about 90 % of total raw
• Industrial oil, the target is canned food material from Brazil and America which price is
industry, painting industry and others. It is sold depending on the world market without import tax.
directly both to clients and distributors.
The other raw material is bought from domestic famer
and trader. The major plantation is around
Most of the total value is domestic sale which is about Sukothai, Kampaengphet, Autaradit, Petchaboon,
approximately 97% of total sale, the left amount is export Chiangmai and Khonkaen. Moreover, the government
volume which are neighbor country such as Singapore, has measurement that the importer oblige to buy all
Malaysia, Myanmar, Cambodia, Vietnam and South soybean which produce in the country at price and
Korea. The Company sells directly to the importers. contract term determined by the Oil Vegetable and
Vegetable oil Committee.
Products Supply
As soybean world supply each year is always over demand,
and in the past ten years, it is increasing closely to demand
The capacity is 6,000 Ton/day as following details;
every year. As soybean is traded over world market and
Head office 149 Ratchadapisek Road, (Thapra-Taksin) easily provided, so that we were never face short
Bukkalo Thonburi Bangkok 10600
supply of raw material. There was sometimes price
FactoryI
101/2Moo1,TambonKhunkaew,NakornChaisri went higher than normal according to demand
District, Nakorn Pathom Province 73120 and supply situation, the Company would place
Factory II 36 Moo 3, Nakorn Chaisri District,
advance order and made forward contract from various
Nakorn Pathom Province 73120
suppliers with the best offer to avoid risk. In 2016, the
Factory III 81/7 Moo1, the road number 8,
Company was not engaged by individual supplier. In
Tambon Thaiyawas ,Nakorn Chaisri
addition, as the price of soybean are in US dollars, the
District, Nakorn Pathom Province 73120
Company usually buy forward contract to avoid risk
Factory IV 82,89 Moo 1 Tambon Thaiyawas ,
from exchange rate.
Nakorn Chaisri District,
Nakorn Pathom Province 73120
Environment Impact
The Company has environmental policy that is very
substantial and perform all activities according to
environmental laws and above.
The production process is improved and
developed to be environmental friendly. It focus on utilize
energy and resource efficiency. The production process
cause less wasted with waste closing system, there is not
any waste go through public. We bring wastes from the
production process to treat for using in production
process to maximize the benefits and it is annually
scheduled to be inspected by government agency.
The Company has a concrete environmental
policy and complies with the environment law strictly
to maintain a good environment. Environment report
was disclosed in 2016 Sustainable Development report.
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%

The Investment of The Company

บริษัท น้ำ�มันบริโภคไทย จำ�กัด
Thai Edible Oil Co., Ltd
สำ�นักงานใหญ่
Head Office

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

ประเภทธุรกิจ
Type Of Business
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่ออกจำ�หน่าย
No. Of Shares
จำ�นวนหุ้นที่บริษัทถือ
No. Of Shares Held
สัดส่วนการถือหุ้น
Ratio Shareholding

ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�มันพืช
Manufacture and Distribution of Vegetable Oil
หุ้นสามัญจำ�นวน 13,980,000 หุ้น
Common Shares 13,980,000 Unit
2,000,000 หุ้น / Unit

58

3366/6-8 Soi Manorom,
Rama 4 Road, Klongton, Klongtoey,
Bangkok 10100
Tel. (02) 249-9351-52
Fax. (02) 249-4914

14 %

บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน)
Prodigy Public Company Limited
สำ�นักงานใหญ่
Head Office

เลขที่ 7/3 ซอยสุขาภิบาล
ตำ�บลบางกระเบา อำ�เภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ (034) 332-611-2
โทรสาร (034) 332-613

ประเภทธุรกิจ
Type Of Business
จำ�นวนและชนิดของหุน้ ทีอ่ อกจำ�หน่าย
No. Of Shares
จำ�นวนหุ้นที่บริษัทถือ
No. Of Shares Held
สัดส่วนการถือหุ้น
Ratio Shareholding

อุตสาหกรรมการผลิต
Production Industry
หุ้นสามัญจำ�นวน 270,000,000 หุ้น
Common Shares 270,000,000 Unit
86,000,000 หุ้น/Unit

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

31.85%

7/3 Soi Sukhaphiban ,
Tambon Bangkraboa,
Amphor Nakornchaisri,
Nakornpathom
Tel. (034) 332-611-2
Fax. (034) 332-613

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

Shareholding and Management Structure
(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) The Securities

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท เรียกชำ�ระแล้ว
808,610,985 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุด ณ
วันที่ 26 สิงหาคม 2559)

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น
Name of Shareholders
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
Thai NVDR Co., Ltd
นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์
Miss Sudarath Vitayatanagorn
นายวิชัย
วิทยฐานกรณ์
Mr. Vichai
Vitayathanagorn
นางรัตนา
จันทร์พิทักษ์
Mrs.Ratana
Chanpitaksa
บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
Cheer (Thailand) Co.,Ltd
นายวิสุทธิ
วิทยฐานกรณ์
Mr.Visuth
Vitayathanagorn
บริษัท โรงกลั่นน้ำ�มัน นครไชยศรี จำ�กัด
Nakornchaisri Oil Industrail Co.,Ltd
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
Miss Aranya Vitayatanagorn
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

10. นายชัยสิทธิ์
Mr.Chaisit

วิริยะเมตตากุล
Wiriyamettakul

(3) นโยบายปันผล

The Company registered capital is 808,610,985 Baht
with paid up capital 808,610,985 shares, with per
value Baht 1 per share
(2) Top ten shareholders (as of last closing date of
registration book on August 26, 2016)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
Number of Shares
88,224,571

%
10.91

61,110,800

7.56

58,767,228

7.27

45,000,000

5.57

25,030,493

3.10

20,025,688

2.48

19,774,740

2.45

18,384,869

2.27

16,855,230

2.08

16,000,000

1.98

(3) Dividend Policy

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 60 ของ
กำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทจะนำ�เข้าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี

The dividend policy is not less than 60% of net
profit after income tax deduction, it would be
proposed and approved by shareholders meeting.

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัท
แม่ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงานโดยไม่ได้ระบุสดั ส่วน
หรือตัวเงิน

The subsidiaries have its policy to pay dividend to
theirs shareholders and the Company every year,
and it depends on their operational performance.
It does not fix neither ratio nor number.
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คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

คณะกรรมการบริษทั มีทงั้ หมด 13 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
5 คน กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร
3 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) มีรายละเอียดดังนี้

Board of Directors member are 13 persons, which are
5 independent directors, 5 executive directors and 3
non-executive directors (as of December 31, 2016) as
following:.

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

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
Name of Board of Directors
นายสมพล
เกียรติไพบูลย์
Mr.Sompol
Kiatphaibool
นายวิสุทธิ
วิทยฐานกรณ์
Mr.Visuth
Vitayathanagorn
ดร.ศิริ
การเจริญดี
Dr.Siri
Ganjarerndee
ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล
Dr.Chaipat
Sahasakul
รศ.น.สพ.กิจจา
อุไรรงค์
Asso. Prof. Dr.Kitcha Urairong
นายปรีชา
ส่งวัฒนา
Mr.Pricha
Songwatana
นายวิชิต
วิทยฐานกรณ์
Mr.Vichit
Vitayatanagorn
นางสาวอรัญญา
วิทยฐานกรณ์
Miss Aranya
Vitayatanagorn
ดร.วิทูร
ซื่อวัฒนากุล
Dr.Witoon
Suewatanakul
นายวิชัย
วิทยฐานกรณ์
Mr. Vichai
Vitayathanagorn
นายวัชร
วิทยฐานกรณ์
Mr.Vachara
Vitayatanagorn
นายพาชัย
จันทร์พิทักษ์
Mr.Pachai
Chanpitaksa
นายเอกรัฐ
วงศ์ศุภชาติกุล
Mr.Ekarat
Wongsupbhasatigul

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

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

เลขานุการบริษัท

Corporate Secretary

นางสาวพรรณวดี ระติสนุ ทร เป็นเลขานุการบริษทั ทำ�หน้าทีท่ สี่ �ำ คัญ
ดังต่อไปนี้

Miss Punwadee Ratisoontorn is a Corporate Secretary
with following role and responsibility:

1. ให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทัง้ หลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ
2. ดำ�เนินการจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสาร และแนะนำ�ข้อมูลที่
สำ�คัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมการใหม่
3. รับผิดชอบในการจัดการประชุมกรรมการ
4. รับผิดชอบในการดำ�เนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. ติดตามให้มีการปฏิบัติ และดำ�เนินการตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. เก็บรักษาข้อมูล และเอกสารสำ�คัญของบริษัท เช่น ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะ
กรรมการและประชุมอืน่ ๆของบริษทั รวมทัง้ รายงานการมีสว่ น
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

1. Giving advice to 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
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยลอนดอน (Queen Mary,
University of London) ประเทศอังกฤษ (พ.ศ.2549)
• นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2544)
ประสบการณ์ทำ�งาน
• บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำ�กัด
• สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำ�นักนายกรัฐมนตรี
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 17 ราย เท่ากับ 17 ล้านบาท โดย
เป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน รายละเอียดเบีย้ ประชุมจำ�นวน
400,000 บาท เงินรางวัลกรรมการจำ�นวน 15,450,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 950,000 บาท และ
ค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำ�หนด
ค่าตอบแทนจำ�นวน 200,000 บาท ประจำ�ปี 2559 มีดังนี้

Education and Admission:
• Queen Mary, University of London (LLM, 2006)
• Chulalongkong University (LLB, honors, 2001)
Working Experience:
• Baker & McKenzie LTD.
• Judical Council, Office of the Prime Minister.
Director Remuneration
(1) Cash remuneration
(a.) For 17 members of the Board equivalent to
17 million Baht in meeting allowances, cash remuneration,
remuneration for members of Audit Committee and
remuneration for members of Corporate Governance
Nomination and Remuneration.
The following are 2016 remuneration detail of
meeting allowance 400,000 Baht, director remuneration
15,450,000 Baht, Audit Committee remuneration
950,000 Baht and Corporate Governance Nomination
and Remuneration Committee remuneration 200,000
Baht respectively. Details are as follows;
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร / Director Remuneration
รายชื่อ
Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายสมพล
Mr.Sompol
ดร.ศิริ
Dr.Siri
ดร.ชัยพัฒน์
Dr.Chaipat
รศ.น.สพ.กิจจา
Asso. Prof. Dr.Kitcha
นายปรีชา
Mr.Pricha
นายวิสุทธิ
Mr.Visuth
นายวิชิต
Mr.Vichit
นางสาวอรัญญา
Miss Aranya
ดร.วิทูร
Dr.Witoon
นายวิชัย
Mr. Vichai
นางสาวปรินดา
Miss Prinda
นายวัชร
Mr.Vachara
นายพาชัย
Mr.Pachai
นายเอกรัฐ
Mr.Ekarat
นายชาญวิทย์
Mr.Chanvit
นายศุภชัย
Mr.Supachai
นายวินัย ชัยบุรานนท์
Mr.Winai
รวม / Total
หมายเหตุ

Remark

*
**
***
****
*
**
***
****

เกียรติไพบูลย์
Kiatphaibool
การเจริญดี
Ganjarerndee
สหัสกุล
Sahasakul
อุไรรงค์
Urairong
ส่งวัฒนา
Songwatana
วิทยฐานกรณ์*
Vitayathanagorn
วิทยฐานกรณ์*
Vitayatanagorn
วิทยฐานกรณ์
Vitayatanagorn
ซื่อวัฒนากุล
Suewatanakul
วิทยฐานกรณ์**
Vitayathanagorn
ตั้งพิรุฬห์ธรรม***
Tangpiroonthum
วิทยฐานกรณ์
Vitayatanagorn
จันทร์พิทักษ์
Chanpitaksa
วงศ์ศุภชาติกุล ****
Wongsupbhasatigul
วิทยฐานกรณ์
Vitayatanagorn
วิทยฐานกรณ์
Vitayatanagorn
ชัยบุรานนท์
Chaiburanont

เบี้ยประชุม

เงินรางวัล

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการ รวมเงินรับ
กรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และ
ตรวจสอบ
กำ�หนดค่าตอบแทน
Meeting Remuneration
Audit
Corporate Governance
Total
Allowance
Committee
Nomination and
Remuneration
Committee
50,000
1,438,005
300,000
50,000
1,838,005
50,000

1,237,994

350,000

50,000

1,237,994

300,000

50,000

1,237,994

1,287,994

50,000

1,237,994

1,287,994

50,000

1,587,994

1,237,994

40,710

1,278,704

1,237,994

40,710

1,278,704

1,237,994

1,237,994

1,237,994

1,237,994

31,830

394,061

425,891

16,120

199,567

215,687

50,000

618,997

668,997

618,997

618,997

419,430

453,310

618,997

618,997

618,997

618,997

618,997

618,997

33,880

381,830

15,450,000

950,000

181,420

เข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการ เนื่องจากครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
Appointed to be a member of Corporate Governance Nomination & Remuneration Committee since March 9, 2016
Appointed to be a director since May 13, 2016
Resigned from the Board of Directors due to completion of term since April 28, 2016
Appointed to be a director since April 28, 2016

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

1,687,994

16,963,250

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 15 ราย
เท่ากับ 113.2 ล้านบาท ในปี 2559 ประกอบด้วยค่าตอบแทน
กรรมการ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ และโบนัส
บุคลากร
บริษทั น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) มีพนักงานทัง้ หมด 1,217 คน
แบ่งเป็นพนักงานประจำ�สำ�นักงานใหญ่ 168 คน และพนักงานฝ่าย
ผลิต 1,049 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น ๆ ของ
พนักงาน รวม 565 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำ�คัญ
ของการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน
รายละเอียดโปรดดูหัวข้อการกำ�กับดูแลกิจการ หมวดที่ 3

(b.) For 15 member of Executive Board and Executives
Management equivalent to 113.2 million Baht in 2016
consists of director’s remuneration, salary, provident
fund and bonus.
Human Resource
There are 1,217 employees working with us, 168 are
working at Head office while 1,049 are at the factories.
The employee wages comprise of salary, bonus, provident
fund and others total 565 million Baht.
The Company had policy to develop human resource
and disclosed in Corporate Governance report, section 3.
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โครงสร้างองค์กร

Organization Chart

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

Corporate Governance Nomination
and Remuneration Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board

ประธานกรรมการบริหาร

Chairmam of the Executive Board
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รองประธานกรรมการบริหาร
Vice Chairman of
the Executive Board

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
สายงานธุรกิจวัตถุดิบ อาหารสัตว์
Senior Executive Vice President
Feed Business Unit

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจน้ำ�มันพืช
Executive Vice President
Oil Business Unit

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจน้ำ�มันพืช
Assistant Managing Director
Oil Business Unit

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจต่างประเทศ
Executive Vice President
International Business Unit

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงาน Supply & Trading
Executive Vice President
Supply & Trading Unit

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
Risk Management Committee
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รองประธานกรรมการบริหาร
Vice Chairman of the
Executive Board

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit Manager

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการบริหาร
Executive Vice President
Administrative Division

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบัญชี
Executive Vice President
Finance and Accounting

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการบริหาร
Assistant Managing Director
Administrative Division

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบัญชี
Assistant Managing Director
Finance and Accounting

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ
Executive Vice President
Business Development Officer

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการผลิต
Executive Vice President
Production Division

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการผลิต
Assistant Managing Director
Production Division

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2016

การควบคุมภายใน

Internal Control
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(Accountability) โดยตรงต่อการประเมิน จัดทำ� ติดตาม และ
รักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำ�เนินงาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจ มีการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน และออกแบบการทำ�งานเพื่อลดข้อผิดพลาดและป้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น มีการจัดทำ�รายงานทางการเงินที่มี
ความถูกต้อง มีการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแลการปฏิบัติ
งาน รวมทั้งมีการส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้อย่างยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษัทได้ กำ�หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�
หน้าที่ ในการกำ�กับดูแล ให้ระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดย
นำ�กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนา
ให้ ใ ช้ ค วบคู่ กั บ กรอบแนวการบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร
(Enterprise Risk Management: ERM) หรือที่เรียกว่า
COSO-ERM Framework มาใช้ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
บริษทั ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชาทีม่ คี วาม
เหมาะสม มีการจัดทำ�นโยบายและระเบียบปฏิบตั งิ านครอบคลุมการ
ดำ�เนินงานด้านการจัดซือ้ การผลิต การขาย บัญชี การเงิน และการ
บริหารทั่วไปอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดทำ�คู่มือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจขึน้ เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน และทำ�หน้าทีด่ ว้ ยความถูก
ต้อง โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
ฝ่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ และได้ประกาศให้พนักงานทุกคน
ทราบและถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
2. การกำ�หนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) บริษทั ได้จดั
ทำ�แผนและกำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจทีช่ ดั เจน และวัดผลได้
รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์ และวางแผนงบประมาณรายได้ ต้นทุน
ค่าใช้จา่ ย และผลประกอบการทีค่ าดหมายของบริษทั เป็นประจำ�ทุกปี
เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานแต่ละหน่วยงานทราบ และนำ�ไปปฏิบตั ิ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้งั ไว้ ทั้งนี้ในระหว่างการ
ปฏิบตั งิ านตามแผนนัน้ บริษทั จะมีการประเมิน และติดตามความคืบ
หน้าและทบทวนแผน พร้อมทัง้ แก้ไขและป้องกันปัญหาหรืออุปสรรค
ทีพ่ บหรืออาจพบในการปฏิบตั งิ านอย่างสม่�ำ เสมอ โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยด้านความเหมาะสมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความเป็น
ธรรมต่อคูค่ า้ และผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ในระยะยาว นอกจาก
นีฝ้ า่ ยบริหารของบริษทั ได้มกี ารกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ทัง้ องค์กร รวมทัง้ กระบวนการควบคุมการดำ�เนินงานต่างๆ เพือ่ ลด
มูลเหตุของโอกาสทีจ่ ะทำ�ให้บริษทั เกิดความเสียหาย มีแผนงานในการ
ควบคุมโดยให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจ
จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำ�นึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทง้ั ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ทส่ี �ำ คัญ และมีการกำ�หนดโครงสร้างการบริหารความ
เสีย่ งไว้อย่างชัดเจน ซึง่ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ผูบ้ ริหารระดับ
สูง ผูต้ รวจสอบภายใน หัวหน้างานและพนักงาน และกำ�หนดผูร้ บั ผิด
ชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการวางแผนและกำ�หนด
มาตรการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ
3. การระบุเหตุการณ์ทเ่ี ป็นปัจจัยเสีย่ ง (Event Identification)
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง อย่าง
สม่�ำ เสมอ เพือ่ วิเคราะห์ และระบุปจั จัยเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหายต่อการดำ�เนินธุรกิจ ทัง้ จากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก โดยให้ครอบคลุมปัจจัยเสีย่ งทีม่ สี ญ
ั ญาณบอกเหตุวา่
มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นปัญหา โดยมีการติดตามและบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนือ่ ง
4. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) บริษทั ได้จดั ตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ดูแล และมอบหมายนโยบายให้
ฝ่ายบริหารของบริษทั ประเมินความเสีย่ งโดยการจำ�แนกและพิจารณา
จัดลำ�ดับความสำ�คัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ ด้วยการประเมินจาก
โอกาสทีจ่ ะเกิดและผลกระทบ ทัง้ จากปัจจัยความเสีย่ งภายนอกและ
ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร โดยพิจารณาแยกหมวดความเสี่ยง
ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ และด้าน
เหตุการณ์ตา่ งๆ รวมทัง้ ได้พจิ ารณาการบริหารจัดการความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจ เพือ่ รักษาความสามารถของบริษทั ไว้ได้อย่างต่อเนือ่ ง โดย
สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลและไม่
ทำ�ให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็นประจำ�ทุกไตรมาส นอกจาก
นัน้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะนำ�ความเสีย่ งของบริษทั มาพิจารณา
จัดทำ�แผนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ล�ำ ดับความสำ�คัญของความ
เสีย่ ง เพือ่ ป้องกันหรือลดโอกาสของการเกิดความเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ จากการดำ�เนินงานของบริษทั

The Board of Directors and the executive have directly
duties and accountability to assessment, prepare,
tracking and maintaining the internal control
system. The focus is on the internal control system
covering operation activities sufficiently and suitably for
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 suitability and efficiency of internal
audit control system and 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 with
framework of risk management across the enterprise
(Enterprise Risk Management: ERM), also 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, production,
sales, accounting, finance and the general administration.
In addition, the business ethic was written as guidelines
in practice for Board of Directors, the management
and the employees to perform their duty accurately,
transparently and virtually with responsibility to
stakeholders continuously and consistently. The business
ethic has been notified as a principle of working and to
be strictly complied with such 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,
executive management, internal auditors, supervisors and
operators. The responsible persons are determined with
planning and risk management measurement system.
3. Event Identification
The Company sets regular of risk management
committee meeting to analyze and identify risk
factors that may affect or damage to the business from
both internal and external factors to cover the potential
risks that tend to be occurred with continuous monitoring and
management.
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
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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5. การจัดการตอบสนองความเสีย่ ง (Risk Response) บริษทั มี
กระบวนการเพือ่ จัดการและตอบสนองความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ตาม
ผลการประเมินความเสีย่ งในแต่ละเรือ่ ง โดยได้รว่ มกันกำ�หนดกลยุทธ์
และมาตรการจัดการต่าง ๆ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง เพือ่ ลดความสูญเสีย
หรือโอกาสทีจ่ ะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับทีบ่ ริษทั ยอมรับได้ และมี
การติดตามผลการตอบสนองความเสีย่ งของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์กรอย่างสม่�ำ เสมอ ซึง่ ได้รบั ผลดีอย่างต่อเนือ่ ง
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ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหากมีการตรวจพบข้อ
บกพร่องอันเป็นสาระสำ�คัญ จะต้องรายงานในระยะเวลาอันควร
รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว
เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในยังดำ�เนินอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
ทัง้ นี้ บริษทั จัดให้มแี ผนกตรวจสอบภายใน โดยมี นาย สมชาย สายแสง
เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่
1 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) บริษทั มีการกำ�หนด
ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผู้
ปฏิบตั งิ านในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงตารางอำ�นาจ
อนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม โดยมีมาตรการที่จะ
ควบคุมติดตามให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่ ประวัติการศึกษา :
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณีท่ีบริษัทมีการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ายบริหาร
โดยฝ่ายกำ�กับการปฏิบตั งิ านและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มีหน้า
ที่ติดตามการทำ�ธุรกรรมและดูแลการดำ�เนินงานอย่างใกล้ชิดตาม วุฒิบัตรวิชาชีพ :
ขั้นตอนการอนุมัติท่กี ำ�หนด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียต้องไม่รว่ มอนุมตั ริ ายการนัน้ ๆ รวมทัง้ ประวัติการฝึกอบรม :
มีการรายงานสรุปรายการระหว่างบริษทั หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยข้อมูล 		
อย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information and
Communication) บริษัทได้นำ�ระบบงานสารสนเทศภายใต้ช่อื
โครงการระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) โดย
นำ�โปรแกรม SAP (Systems, Applications, and Products
in Data Processing) มาใช้ ในการบริหารจัดการทัง้ กิจกรรมหลัก
และกิจกรรมสนับสนุนของบริษทั ได้แก่ กระบวนการด้านการจัดซือ้
การผลิต การขาย การบัญชี การเงิน ระบบสินค้าคงคลัง และระบบ
สินทรัพย์ถาวร ตัง้ แต่ปี 2556 เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้มปี ระสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และรองรับ
ความต้องการด้านข้อมูลเพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของฝ่าย
บริหารได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ทัง้ นี้ ในปี 2558 บริษทั ได้จดั การ
ให้มรี ะบบการสำ�รองข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภายนอกสำ�นักงาน
ใหญ่ และกำ�หนดให้มกี ารทดสอบการใช้งาน ปีละครัง้
8. ระบบการติดตาม (Monitoring) บริษัทมีการประชุมอย่าง
สม่ำ�เสมอเพื่อประเมินผลการดำ�เนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำ�หนดหรือไม่ กรณีพบว่าเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้คลาดเคลือ่ น หรือผล
การดำ�เนินงานแตกต่างจากเป้าหมายจะมีมติให้ฝา่ ยจัดการรับไปดำ�เนิน
การแก้ไขได้อย่างทันเวลา
บริษัทกำ�หนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานติดตามการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กำ�หนดไว้อย่างสม่ำ�เสมอ และให้แผนก
ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี),
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified
Public Accountant)
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 58/2549
และ Audit Committee Program(ACP)
รุ่น 15/2549

นอกจากนั้น บริษัทจัดให้มีฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงานและส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานที่ กำ � กั บ ดู แ ลบริ ษั ท โดยมอบหมายให้
นางมนทิพย์ ซือ่ วัฒนากุล เป็นผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายกำ�กับการปฏิบตั งิ าน
และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำ�กับ
ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และกฎหมายมหาชน
ประวัติการศึกษา : อักษรศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตรเลขานุการบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

reduce the likelihood of risks that may be caused by the
operation of the Company.
5. Risk Response
The Company has a process to manage and respond
to risks that may occur as a result of risk assessment in
each issue. The management works to set strategies and
measures to reduce risk and loss or any impact to a certain
acceptable. The monitoring process for risk response
within department is preceded regularly in organization.
6. Control Activities
The Company determines the authorization,
responsibilities of the management and staffs,
employees each level clearly 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. In case that the
Company has transactions with major shareholders,
director, management or their connected person.
The Compliance and Sustainable Development Department
is responsible for monitoring transactions and closely
supervising operations in accordance with the approval
procedure, and other relevant laws and regulations.
The stakeholders shall not participate to approve such
transactions. The summary of transactions between the
Company and connected persons is disclosed to the
Audit Committee and the Board of Directors accurately.

The Company has policy to conduct its departmental
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 of improvement
shall be on the remedy of the situation, to ensure that
the internal control system continues to operate smoothly and
is always adjusted to uncertain circumstances.
The internal audit department headed by Mr. Somchai Saisang,
manager of Audit department who was appointed by
Audit Committee on 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

In addition, the Company provides for regulatory
compliance and promotes sustainable development
to govern and monitor the operations within the
7. Information and Communication
The Company has installed SAP program, an IT system Company. Mrs. Monthip Suewattanakul is the Director of
under ERP Project to support the management both Compliance and Sustainability Development Division
primary and supporting activities in area of procurement, who responsible for ensuring the Company’s compliance
production, sale, accounting, finance, inventory and fixed to laws, rules, regulations, policies and notifications of the
assets since 2013. The program improves the information Stock Exchange of Thailand, the Securities and Exchange
technology system more efficient and suitable for the Commission and the public laws.
business demands and the management’s use of information
for effective, accurate and timely decision making. In 2015, Education Background : Bachelor of Arts,
Chulalongkorn University
the Company had set up information backup system
Company Secretary Program,
outside headquarter and tested the system once a year. Training :
The Stock Exchange of Thailand
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.
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sustainable Development Policy
บริษทั มีพนั ธกิจส่งมอบคุณภาพชีวติ ทีด่ ีให้ผบู้ ริโภค พนักงาน ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการดำ�เนินงาน
ตัง้ แต่กระบวนการจัดซือ้ วัตถุดบิ กระบวนการผลิต จนถึงการส่ง
สินค้าถึงมือผูบ้ ริโภค เพือ่ นำ�ความยัง่ ยืนให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย อันจะ
นำ�ไปสูค่ วามยัง่ ยืนขององค์กรต่อไป
จากการประเมินความเสีย่ งของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง และมติทป่ี ระชุมคณะทำ�งานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประจำ�ปี 2559 มีขอ้ สรุปว่า ประเด็นทีส่ �ำ คัญตามลำ�ดับทีส่ ง่ ผลต่อ
ความยัง่ ยืนของบริษทั คือ สินค้า ผูบ้ ริโภค ชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่
และสิง่ แวดล้อม บริษทั จึงยังคงกำ�หนดเป้าหมายในการสร้างความ
ยั่งยืนต่อเนื่องจากปีท่ผี ่านมา และปรับแผนให้สอดคล้องกับเป้า
หมายและแผนธุรกิจประจำ�ปีของบริษทั
บริษัทมีความภาคภูมิ ใจที่ ได้เป็นผู้มอบคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่
ผู้บริ โภค ด้วยการสร้างความยั่งยืนให้สังคม โดยมีเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้
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• ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยมาตรฐาน
การผลิตทีส่ ม่�ำ เสมอ มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค และตอบ
สนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทุกกลุม่
• ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
• อยูร่ ว่ มกับชุมชนอย่างยัง่ ยืน
• สร้างความมัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืนให้ผถู้ อื หุน้
• ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานพั ฒ นาตนเอง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้
ความสามารถ กระตุ้นให้มีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำ�งาน
บริษทั สือ่ สารนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้พนักงานทุกคน ผ่าน
ช่องทางการสือ่ สารทุกประเภทของบริษทั และบรรจุเรือ่ งนีอ้ ยู่ใน
คูม่ อื การปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ เพือ่ ให้พนักงานในองค์กรมี
ความเข้าใจและสำ�นึกในหน้าทีข่ องตนในการรับผิดชอบต่อการส่ง
มอบคุณภาพชีวติ ทีด่ สี ผู่ บู้ ริโภค

Thai Vegetable Oil Public Company Limited adheres
to its business mission to deliver good quality of life
to consumers, employees, community, environment
and all stakeholders through its operation starting
from raw material procurement, production process
until delivery to consumers to bring sustainability to
stakeholders. This will lead to further sustainability of
the organization.
Based on risk assessment of the Risk Management
Committee and resolution of the Sustainability
Development Working Group 2016, has concluded
that the essential issues that affect the Company’s
sustainability were products, consumers, the community
where the Company is located, and environment
respectively. The Company continued to set its target
on sustainability over the past year and adjust the plan
in line with the Company’s goals and annual business
plan.
The Pride of the Company is being a good quality product
to consumers by creating a social sustainability with
the following goals;
• Produce quality and nutritious products with
production standards regularly, safe for consumers
and meet their needs
• Reduce the impact on the environment
• Stay with the community sustainably
• Create sustainable wealth for Shareholders
• Encourage employees to develop themselves to
gain knowledge, ability, motivation, participation
and exchange of knowledge to achieve their
performance

บริษทั ได้เปิดเผยรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็นรูปเล่ม และเป็น
ส่วนหนึง่ ของแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) บนเว็บ The Company communicates this sustainable
ไซท์ของบริษทั และ เป็นส่วนหนึง่ ของรายงานประจำ�ปีในรูปแบบซีดี development policy to all employees through all
available channels, and includes this issue into orientation
manual for all new staffs. 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 Form 56-1
on corporate website and in annual report (CD).

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัทกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายกำ�กับดูแลกิจการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่น
ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำ�หนด
ให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกลำ�ดับชั้น
ยึดถือนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน

1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำ�ไร
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของกำ�ไรสุทธิ
• ในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำ�นวน 1.25
บาทต่อหุ้น หรือ 79.68% ของกำ�ไรสุทธิของผลประกอบการ
ครึ่งแรก

นโยบายกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสีย การกำ�หนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความ
เป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล การดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย
และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ การต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน มีการทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเป็นประจำ�ทุก
ปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีการติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ �ำ หนด
ไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนดไว้
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการกำ�กับกิจการทีด่ ีให้มคี วามสมบูรณ์มากขึน้ โดย
คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ แต่สำ�หรับส่วนที่ยังไม่
ได้ปฏิบตั ิ บริษทั พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
มากกว่า เช่น เรื่องวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระไม่
ควรต่อเนื่องเกิน 9 ปีนั้น บริษัทมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
และความชำ�นาญของประสบการณ์จากการดำ�รงตำ�แหน่งในธุรกิจ
บริษัทเป็นระยะเวลานานๆ จะเป็นประโยชน์กับบริษัทมากกว่าผู้ที่มี
ประสบการณ์ ในธุรกิจน้อย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมี
ส่วนแบ่งกำ�ไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่าง
เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
เรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อ
บังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั รวมถึงการอนุมตั ธิ รุ กรรม
ที่สำ�คัญและมีผลต่อทิศทางในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
บริษทั เปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญของบริษทั อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียง
พอ และเชือ่ ถือได้ ละเว้นการกระทำ�ใดๆ ทีเ่ ป็นการจำ�กัดโอกาสของ
ผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
• ปี 2559 บริษทั ได้ด�ำ เนินการเผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ �ำ คัญให้ผถู้ อื หุน้
และนักลงทุนทัว่ ไป ตามช่องทางทีก่ ฎหมายและข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือผ่านระบบ SET Portal
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�หรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
• บริษทั จัดให้มกี ารประชุมสำ�หรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนัก
ลงทุนสถาบันทุกไตรมาส ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พบนักลงทุน
สถาบัน รวมทั้งหมด 23 ครั้ง และบริษัทได้จัดให้มีการประชุม
นักวิเคราะห์ รวมทัง้ หมด 4 ครัง้ คือ วันที 12 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 29 เมษายน 2559 วันที่ 3 สิงหาคม 2559 และวันที่
2 พฤศจิกายน 2559
• บริ ษั ท เข้ า ร่ ว มงาน บริ ษั ท จดทะเบี ย นพบผู้ ล งทุ น กั บ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
• บริษทั เข้าร่วมงาน Thailand Focus 2016 กับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทได้ที่
1. นางสาวสุนนั ทา ไตรเทพาภิรกั ษ์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
โทร.66-2477-9020 ต่อ 266
อีเมล์ : sunanta@tvothai.com
2. นางมนทิพย์ ซือ่ วัฒนากุล ฝ่ายกำ�กับการปฏิบตั งิ าน
โทร.66-2477-9020 ต่อ 822
อีเมล์ : monthip@tvothai.com
3. นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร.66-2477-9020 ต่อ 542
อีเมล์ : teerada@tvothai.com
1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน
ได้ ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น
การกระทำ�ใดๆ ทีเ่ ป็นการจำ�กัดโอกาสในการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้
และได้กำ�หนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนี้

CORPORATE GOVERNANCE POLICY
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 anti-corruption, 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.
The Company develops management system to comply
with corporate governance principle on the best interest
of the Company, we consider that what we could not
comply with the guideline shall be more beneficial
to the Company. For example, term of independent
director, which shall not be exceeding than 9 years, we
are confidence that a person who working with long
experience in our business is expertise and useful for
the Company best interest than one who has short
experience.
1. RIGHTS OF SHAREHOLDERS
The Company shall promote shareholder to use his
right particularly basic rights, e.g., buying/selling/
transferring of shares, profit sharing , getting adequate
information, participating shareholder meeting to vote
for appointing and removing directors, 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 violate or restrict shareholder rights.

The following is corporate policy regarding
shareholders right
1.1 Right of sharing profit
The Company is having policy to pay dividend not
less than 60%.
• The interim dividend of 2016 operational
performance was paid at Baht 1.25 per share or
79.68% of net profit of the first half year 2016.
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 2016, 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 Company scheduled the analyst meeting
and institutional investor meeting every quarter.
During 2016, the Company organized 23 meetings
with institutional investor and 4 meetings with the
analyst group, on February 12, 2016, April 29, 2016,
August 3, 2016 and November 2, 2016.
• The Company participated the opportunity day
with the Stock Exchange of Thailand on March
14, 2016.
• The Company participated Thailand Focus with the
Stock Exchange of Thailand on September 1, 2016.
Shareholders and general investors can contact to
access company information by following details.
1. Ms.Sunanta Tritepapirak,
Finance and Accounting Department
Tel 66- 2477- 9020 Ext 266
email : sunanta@tvothai.com
2. Mrs.Monthip Suewatanakul
Compliance & Sustainable Development
Department
Tel 66-2477-9020 Ext 822
email : monthip@tvothai.com
3. Ms.Teerada Korsrilabutr,
Investor Relation Department.
Tel 662 477 9020 Ext 542
email : teerada@tvothai.com
1.3 Right to Attend the Meeting
The Company shall facilitate shareholders including
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2016

73

1.3.1 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
เข้าประชุมได้ด้วยความสะดวก ทั้งวัน เวลา และสถานที่
1.3.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ
และทันเวลา บริษัทไม่ทำ�การใดๆ ที่เป็นการจำ�กัดสิทธิของผู้
ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลา การ
ประชุม ไม่จำ�กัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มาสาย และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออก
เสียงในวาระที่ตนเองเข้าร่วมประชุม
1.3.3 บริษทั ไม่เพิม่ วาระการประชุม หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูล
สำ�คัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำ�คัญทีผ่ ถู้ อื
หุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
1.3.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.3.5 ผู้ถือหุ้น มีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อ
ที่ ป ระชุ ม ในเรื่องเกี่ยวกับ บริษัท โดยบริษัท จัด สรรเวลาที่
เหมาะสม สำ�หรับการแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
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1.3.6 บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด สำ�หรับการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง และโปร่งใส ผู้
ถือหุ้นมีสิทธิออกคะแนนเสียงแยกตามวาระ ในวาระเลือกตั้ง
กรรมการ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
1.3.7 บริษัทมีนโยบายกำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่า
ตอบแทนกรรมการ
1.3.8 บริษัทได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดย
มีนโยบายพิจารณา หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายได้ และกำ�ไร
ของบริษัท รวมถึงจำ�นวนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับค่า
ตอบแทนของกรรมการในกิจการที่มีขนาดเดียวกัน ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน
ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28
เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 3
อาคารน้ำ�มันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวก
ต่อการเข้าร่วมประชุมในเวลาที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 460 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 496,156,699 หรือร้อยละ
61.36 ของหุ้นทั้งหมด และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้
แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า สำ�หรับระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ไม่มีผู้ ใดเสนอล่วงหน้า
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

การส่งหนังสือเชิญประชุม
บริษทั จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกคนล่วงหน้า
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลัก
ทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็นผู้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนวันประชุม 21 วัน พร้อม
ทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมอย่างละเอียด ในแต่ละวาระจะมี
ความเห็นของกรรมการประกอบ รวมทัง้ เหตุผลและความจำ�เป็นและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมและวาระ
การประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน พร้อมทั้งประกาศเชิญ
ประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 เป็นการ
ล่วงหน้า ก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับผู้ถือหุ้นใน
การประกอบการพิจารณาลงคะแนน
การดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติดัง
ต่อไปนี้
ก่อนดำ�เนินการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน โดย
กำ�หนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามลำ�ดับวาระ ประธานจะเป็น
ผู้ดำ�เนินรายการประชุม มีการนำ�เสนอข้อมูลตามระเบียบวาระ
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและประมวลผล โดยระบบบาร์โค้ด
ในการประชุม บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับทุกวาระ โดย
เฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้มีการลงคะแนนเสียงเป็นราย
บุคคล และนับคะแนนทั้งกรณีมีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง การนับคะแนนจะนับเมื่อสิ้นสุดของวาระนั้น เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล โดยประธานทีป่ ระชุมเชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้
2 คน มาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง และ
เป็นผู้ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง และบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
แล้วเสร็จภายในวันประชุม และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีที่ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้
บริษทั อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วย
ตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม
และออกเสียงลงมติแทน โดยเลือกทีจ่ ะมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคล
หนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะ
มาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3
ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงแทน
ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงานได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ
เผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายกำ�กับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้อง
สิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 บริษทั จะปฏิบตั แิ ละอำ�นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน

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 studied carefully before making decision.
1.3.4 The Company invites Shareholders to
propose agenda for Annual General Meeting on website
before meeting date.
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.
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.
1.3.7 The Company had set policy that shareholders’
meeting shall approve the directors’ remuneration.
1.3.8 The Company had set the directors’ remuneration
policy. The policy is to consider responsibilities,
revenues and profits of the Company including the
number of directors by comparing with the directors’
remuneration of similar business size in the same
industry.
In 2016, the Company organized shareholder’s meeting
as follows

Shareholders’ Meeting
In 2016, the shareholders’ meeting was held on April 28,
2016 at 10.00 - 12.00 a.m., the meeting was took place
at 3rd floor, TVO Building, at 149 Ratchadapisek Road
(Thapra-Taksin), Bukkalow, Thonburi, Bangkok). The
time of meeting was proper and the meeting place was
convenience for attending. There were 460 persons
attended the meeting. The total shares was 496,156,699
units or 61.36% of total shares. There was no any
additional agenda without prior notice. Nobody
proposed the agendas in advance.
Invitation Letter
An invitation letter would be forwarded to shareholders 21
days prior to the meeting date by Thailand Securities
Depository Co., Ltd., who is the Company’s registrar.
The invitation letter was enclosed with significant
information of each agenda including directors’
comments on each item. 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 26, 2016 that was more than 30 days prior
to a meeting and on newspaper 3 consecutive days for
shareholders’ consideration and vote.
The 2016 AGM Meeting Process
Prior to the meeting, the Chairperson explained how to
cast and count their votes, shareholder shall cast for each
agenda, the Chairperson will proceed the meeting and
provide information by 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; approve,
object and abstained. In accordance with good governance
principles regarding transparency, counting process
inspection would have been done after each agenda was
ended by 2 witness shareholders who was not a related
person. Minutes of meeting will be done by Corporate
Secretary 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 3
independent directors were nominated for proxy.
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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2.2 ผูถ้ อื หุน้ หนึง่ คนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2.3 ปัจจุบนั บริษทั มีหนุ้ สามัญประเภทเดียว ดังนัน้ สิทธิในการ
ออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ
2.4 บริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ ใช้ ในการประชุมในเว็บไซต์ของ
บริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญ
ประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า ก่อน
วันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 บริษัทประกาศ
เชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2559
2.5 ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎ
เกณฑ์ที่ ใช้ ในการประชุม
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2.6 คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารที่
เกีย่ วข้อง จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เพือ่ ตอบข้อซักถาม
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น หากมีความจำ�เป็นหรือติด
ภารกิจอื่นที่สำ�คัญ จะส่งใบลาล่วงหน้าก่อนวันประชุม
• ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น ปี 2 5 5 9
คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีจำ�นวน 11 คน
ลาประชุม 1 คน (คณะกรรมการมีทั้งหมด 12 คน เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2559) โดยกรรมการและผู้บริหารที่
เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ ประธาน
กรรมการบริ ห าร กรรมการผู้ จั ด การ และผู้ บ ริ ห าร
ทุ ก คนที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นงานต่ า ง ๆ รวม
ถึ ง คณะอนุ ก รรมการ คื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและกำ � หนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแถลง
ข้อมูลการดำ�เนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ
สอบถามข้ อ มู ล รวมทั้ ง การเสนอแนะอย่ า งเสรี โ ดย
ไม่ มี ก ารจำ � กั ด เวลา ประธานที่ ป ระชุ ม จั ด สรรเวลาที่
เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและตัง้ คำ�ถามต่อทีป่ ระชุมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บริษัทได้อย่างเสรี
2.7 บริษัทเปิดโอกาสให้ผ้ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วย
ตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื มาประชุม
และออกเสียงลงมติแทนได้ ซึง่ บริษทั จะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ
ข. และระบุหลักฐานที่ใช้ ในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ เสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย
1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ทัง้ นีร้ ะบุหลัก
ฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพือ่ อำ�นวยความสะดวก
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
• ปี 2559 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คนเพื่อรับ
มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

2.8 บริษทั จะจัดทำ�รายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่กฎหมายกำ�หนด โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
มีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
2.9 บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เป็ น
กรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำ�ถามในการประชุมมาล่วงหน้า
• การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 บริษัทประกาศเชิญชวน
ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั สำ�หรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธี
การเสนอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31
ตุลาคม 2558 - วันที่ 31 มกราคม 2559 รวมถึงการเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำ�ถามทีต่ อ้ งการให้ตอบ ในทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ ใด
เสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีคำ�ถามที่
ส่งมาล่วงหน้า
2.10 บริษัทกำ�หนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการ
จำ�หน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร ให้รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามทีม่ าตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้กำ�หนด
ไว้ และเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส นโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ
2.11 บริษัทกำ�หนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษสำ�หรับ
การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) และรวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าว
ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี โดย
ประกาศใช้ ในนโยบายธุรกิจของบริษทั และกำ�หนดให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงแจ้งฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงานล่วงหน้า
1 วันก่อนทำ�การซื้อขาย เพื่อดำ�เนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท
• ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารไม่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
2.12 บริษัทกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการทำ�รายการที่เกี่ยวโยง
กันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
และจัดรายงานสรุปการทำ�ธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำ�ปีของบริษัท (แบบ56-1) และรายงาน
ประจำ�ปี

The minutes of meeting was recorded and
published on website on the next day of meeting date
2. EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS
The Company shall treat shareholders equally as well as
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 not less than
21 days prior to the meeting date in accordance with
corporate governance principle
• In 2016, the invitation letter was published on
website March 26, 2016.
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.
• There were 11 directors attended 2016 AGM
and 1 director was absent the meeting (The
Board of Directors were 12 persons as of
April 28, 2016). There were 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 allocate proper time and
encourage shareholder to express their
opinions and questions regarding the
Company to the meeting freely.

2.7 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 details
of the evidence presentation together with invitation
letter including nominating at least one independent
director to be their proxy. The letter would describe
all necessary documents needed clearly for the
meeting in order to facilitate shareholders who
could not attend the meeting by themselves.
• In 2016, the Company assigned 3 independent
directors in the proxy form.
2.8 The minutes of meeting shall be done on time
with accuracy and completeness according to the
relevant laws. There are safeguard filing system
that shareholder is able to access if needs.
2.9 The Company invited shareholders to
nominate director and also to send inquiry for
shareholder meeting in advance.
• For 2016 Annual General Shareholder Meeting,
the Company invited shareholders to nominate
qualified person to be a director. The invitation
with criteria and procedure was published on
the Company’s website during October 31,
2015 to January 31, 2016. The Company opened
to send any inquiry in advance, however
neither person nominated to be a director, nor
questions were proposed.
2.10 Management shall report their information
of changing their holding 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. The policy
is in Corporate Ethic.
2.11 The Company sets safeguard and penalty
against insider trading which includes Board
of Directors, Management team and employees
(including their spouse and immaturity child).
They are forbidden to have security trade during
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• ในปี ท่ี ผ่ า นมาบริ ษั ท ไม่ มี ก ารฝ่ า ฝื น หลั ก เกณฑ์ การทำ �
รายการระหว่างกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่าความสำ�เร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงกำ�หนดให้มีกระบวนการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครอง
และรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิ
ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้
บริษัทจะไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
กำ�หนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และได้กำ�หนด
นโยบายของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในจริยธรรมธุรกิจและได้เปิด
เผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท
ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่าง
เคร่งครัด และได้ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
สรุปได้ดังนี้
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• นโยบายด้ า นความปลอดภั ย : บริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งาน โดยมีนโยบายดังนี้
1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำ�หนด เพื่อให้ลูกค้าพึง
พอใจ
2. ดำ�เนินการรักษาคุณภาพของสิง่ แวดล้อม และการป้องกัน
มลพิษ ทีเ่ กิดจากวัตถุดบิ กระบวนการผลิต และกิจกรรม
ต่างๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็น
หน้าที่ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร
งบประมาณ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ จำ � เป็ น ในการ
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยสิง่ แวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
6. มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรค
จากการทำ�งาน และพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม
และสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วน
ได้เสีย
8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ
โครงการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น
ในการปรับปรุงสภาพการทำ�งานและวิธีการทำ�งานให้
ปลอดภัย
9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำ�นึงถึงผลกระทบ
ของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิมนุษยชน
บริษัทเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัย
สำ�คัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิม่ และเพิม่ ผลผลิตจึงได้ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำ�งาน ให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสใน
การฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำ�งาน และส่งเสริมให้พนักงาน
มีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อ
นำ�ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกระทำ�ใดๆ ที่
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทัง้ นี้ บริษทั มีการจ้างแรงงานคนพิการ
คิดเป็น 0.83% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่
กฎหมายกำ�หนด และได้สง่ เงินสมทบตามสัดส่วนทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้ บริษัทเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซท์ของบริษัท และปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมามีกรณีหยุดงานที่
บุคลากร
เกิดจากการทำ�งานคิดเป็น 0.0002% ของวันทำ�งานของพนักงาน
บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็น ทั้งหมด หรือลดลง 71.43% เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยตลอดเวลา
ปัจจัยสำ�คัญของความสำ�เร็จของบริษัท จึงได้กำ�หนดนโยบายต่างๆ ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงานและไม่เคยมี
ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพ กรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด
แวดล้อมในการทำ�งาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดย
ยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำ�หนด โดยมีนโยบายที่สำ�คัญๆ เกี่ยว
• นโยบายด้ า นสวั ส ดิ ก าร : บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการ
กับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อกำ�กับดูแลสวัสดิการและ
ผลตอบแทน โดยยึดปฏิบัติตามขั้นต่ำ�ตามกฎหมายกำ�หนด และมี
• นโยบายค่าตอบแทน : บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมาย ดังนี้
พนั ก งาน โดยยึ ด หลั ก ความเหมาะสม และเป็ น ธรรม ตาม
1. จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน
ความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบเคียงกับ
2. สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงิน
อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ได้ เพื่ อ ให้ ส ามารถรั ก ษาบุ ค คลกรของ
ช่วยเหลือเพื่อจัดงานศพของครอบครัวพนักงาน
บริษัทไว้ได้ โดยมีเกณฑ์เป็นผลการปฏิบัติงานและผลประกอบ
3. ตรวจสุขภาพประจำ�ปีโดยโรงพยาบาลชั้นนำ�
การของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ทำ � การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
4. ประกันอุบัติเหตุ สำ�หรับตำ�แหน่งงานที่มีความเสี่ยง เช่น
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส
พนักงานขับรถ เป็นต้น
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

one month before disclose quarterly and yearly
financial statement. It is a part of corporate ethic
and was announced to all employees. Directors and
the executives are required to inform Compliance
Department one day before trading day in order to
inform the Board of Directors.
• In the past year, the Board and managements
did not have securities trade by using inside
information.
2.12 The Company established related transaction
policy between the Company and its subsidiaries
and connected person, the related transaction report
would be submitted to the Board of Directors. It was
disclosed in form 56-1 and annual report.
• In the past year, the Company had complied all
relevant rules and regulations. The Company
did not give any financial aid to others who
were not its subsidiaries

3. ROLE OF STAKEHOLDERS

We realize that successfulness of business and its
sustainable growth depends on mutual relation
between the Company and its stakeholders. Hence, we
commit to promote the cooperation among stakeholders,
together with safeguard and preserve their right and
benefit fairly according to their right, relevant laws and
agreement. The Company will not take any action to
violate stakeholder’s right and intellectual property, fair
practice, including anti-corruption Policy. The Company
established the stakeholder policy which is a statement
of Corporate Business Ethic and published on the
Company’s website.
In the past year, the Company had strictly follow its
principle and had done various activities related to
stakeholders as following details;
Human Rights
The Company fully respects Human Rights, and fair
treatment to labors. We realize that human resource
is a significant factor to add value and increase
productivity to Company. Thus, we frequently
provide environment and working condition to improve
their quality of life, develop their skills to improve the
potential as well as working skills, and educate them to
understand about human right to behave properly. The
Company has never violated human right. In according

with labor law, there was 0.83% of handicap labor in the
Company, though it does not reached as required
by law, the Company supports contributions at the
proportion prescribed by law.
Employees
As the employee is value asset of the Company
which is key major of our success, we provide quality
environment workplace, welfare and incentive with
policies to work on developing quality of their life. The
Company strictly implement as required by laws and
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 Company appointed the
Occupational Health and Safety and Environment
committee with policies as follow;
1. To produce standardized products for customer
satisfication
2. Maintain the quality of environment and
prevent the pollution caused by raw materials
and production process including other related
activities
3. Strictly follow laws and regulations related to
the business
4. Energy and resources efficiency is the duty of
every employee
5. Providing resources; human resource, budget,
tools and equipment which is necessary for
improving and problem resolving in regard
to the quality, safety, health, environment and
security.
6. Determine to prevent injuries and disease from
work and develop health and safety management
system continuity
7. Quality, safety, health, environment and
society policy is distributed to employees and
stakeholders
8. Encourage all employees to participate in
activities or projects regarding occupational
health, safety and environment of the Company
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5. ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
6. เครือ่ งแบบพนักงาน
• นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทกำ�หนดแผนฝึก
อบรมประจำ�ปีสำ�หรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถ
ทีเ่ ป็นทักษะทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับแต่ละตำ�แหน่งงาน เพือ่ พัฒนาขีดความ
สามารถของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ในปีทผี่ า่ นมา ได้มกี าร
จัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบัน
ฝึกอบรมภายนอก คิดเป็น 88.30% ของพนักงานทัง้ หมด (มีจ�ำ นวน
ผู้เข้าฝึกอบรมมากกว่าปี 2558 จำ�นวน 37.45% จำ�นวนชั่วโมงการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 62.88%)

ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริโภค และคุณภาพผลิตภัณฑ์
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บริษัทดำ�เนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมุ่งเน้นไปในเรื่อง คุณภาพสินค้า ตั้งแต่
การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือ
ลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อคุณภาพตลอดเวลา ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพใน
การผลิตจากมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001:
2015 เป็นต้น
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้น
การดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์
ของคูค่ า้ ลูกค้า และผูบ้ ริโภคอย่างเป็นธรรม เพือ่ ให้ได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ
จากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้
1. มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยี
การผลิตทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ
และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ ในการตัดสินใจ
3. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำ�ข้อมูลไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อ
เวลา เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
5. จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า
และดำ�เนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนอง
ผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำ�แบบประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้า เพือ่ นำ�มาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
6. ไม่จา่ ยผลประโยชน์ ใดๆ ให้ลกู ค้า เพือ่ เป็นการให้ได้มาหรือแย่ง
ชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อกำ�หนด
ของกฎหมาย
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค
และการแข่งขันทางการค้า

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายดำ�เนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ง
แวดล้อม เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างผาสุก และได้ดำ�เนิน
การตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีนโยบายใน
การปฏิบัติ ดังนี้
1. รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งถิ่นฐานอยู่
2. สนับสนุน และดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และ
สร้างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำ�เสมอ
3. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับ
ต่ำ�กว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการ
ดำ�เนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้า
หน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สังคม ชุมชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทมีนโยบาย
รับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน ได้ริเริ่มเข้าร่วม
โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมด้วย
• บริษทั ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และคูม่ อื
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและ
พนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดำ�เนินการหรือยอมรับ
การคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและให้มกี าร
สอบทานการปฏิบตั ิ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ นีอ้ ย่าง
สม่�ำ เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้อกำ�หนด
ในการดำ�เนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำ�หนดของกฎหมาย
• สำ�หรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้ทำ�ร่วม
กันกับชุมชนนั้น ได้รายงานไว้ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(แยกเล่ม)
สิ่งแวดล้อม
• บริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อม และกำ�หนดแนวทางรวมทั้งบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืน เพื่อ
ให้พนักงานโดยเฉพาะในส่วนการผลิตดำ�เนินการอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ได้ติดประกาศใช้ภายในบริษัท และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรม

9. Continuous policy review and improvement to
be suitable for the current situation by considering
the impacts of employees and stakeholders
The Company disclosed its policy on website and keep
following as proclaim. Last year, there was 0.0002% of
man-days sick leave by working, decreased 71.43%
compared with 2015. There is not any violated labor
law or any labor cases disputed.
• Welfare Policy: The committee governs welfare
and wages policy to comply according to labor standard
and there are other welfares in addition to the law as
follows;
1. Provident fund
2. Welfare benefits for employees in case of death
and grants for the funeral of employee’s family
3. Annual health checkup by leading hospital
4. Accident insurance for risky job such as driver
5. Medical expenses other than social security
6. Uniform
• Human resource development policy: The
Company sets annual training plans for employees at
all levels, particularly competency and skills to gain
expertise in their career path to develop the capabilities
of the executives and employees. Last year, we have
record of 88.30% of employees were attended both in
house training and other external courses. (Training
participants were 37.45%, the number is increasing
than year 2015. The training hour increased by 62.88%)

Customer, Suppliers, Consumers and Product
Quality

them the best highest interest. The policy is to;
1. Commit to the development and delivery of
products with high standard quality to meet
customers’ need with modern and high technology,
according to quality assurance system at each step
with fair conditions
2. Provide accurate information of product and
services sufficiently and timely to customers for
decision making
3. Maintain customer confidential information
including not using the information for their own
benefits or other related parties
4. Respond to customer’s demand quickly and
punctual to maximum customers satisfaction
5. Provide a process to receive problems and
complaints from customers and do the best to
respond our customers quickly including customer
satisfaction evaluation form to further improve and
develop products and services
6. Do not pay any benefit to customers for the purpose
of acquiring or hijacking the customer by using
dishonest means or violate the requirements of
the law
In the past year, we have not any case violated the
interest of consumer and trade competition.

Social Community and Environment

The Company conducts its business activities with
responsibility to social, community and environment
in order to live with community and to conform with
policy, we had done activities with guidelines as follows;

1. Responsible to environment protection as well as
The Company determines to produce high quality
customs, local tradition that the Company located
products all through process, under the philosophy: We 2. Usually support and conduct activities beneficial
will be a sustainable growth company who produces
and creative to the community, society and the
high quality products for better life of people and will
environment
generate value added to shareholders, with responsibility 3. Prevent accident and control of emissions to a level
to society and environment. The policy focuses on
below standards acceptable
quality of product starting with the purchasing of raw 4. Quickly and effectively respond to incidents that
material, production process to the delivery to customers
affect the environment and community due to the
and consumers. We are continuing with the research
Company’s operation by fully cooperating with
and development to improve its quality of products.
government officials and related agencies
Currently, it is certified by international production
standards, e.g., GMP, HACCP, ISO 9001: 2015 etc.
Social and Community
The Company shall treat our clients and suppliers by
doing business with fair and integrity in order to give The Company has a policy to hire people neighboring
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พนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
• บริษัทมีนโยบายที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุม
ขั้นตอนในการผลิตให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุด มีคณะกรรมการ
วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ องค์ ก รและชุ ม ชนที่
โรงงานตั้งอยู่ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทำ�หน้าที่
ประเมินและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการจัดให้
มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขในเรื่องดังกล่าว

เจ้าหนี้และคู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานที่กำ�กับดูแล
บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขต
ของกฎหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นที่ผ่านมาจึงไม่เคยฝ่าฝืน
กฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานที่กำ�กับดูแล พนักงาน การ
จ้างงาน ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า โดยมี
แนวปฏิบัติ ดังนี้
นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
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1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้ง
สองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้า
หนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการ
ค้าในการเจรจา ต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
4. รายงานข้อมูลทางการเงินทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา
ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำ�เสมอ
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วย
วิธีการที่ไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม
3. ไม่ท�ำ ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใน
ทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
4. ไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของคู่แข่งทางการค้า
นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำ�กับดูแล
1. ปฏิ บั ติ แ ละควบคุ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วย
งานกำ�กับดูแล
2. งดเว้นการกระทำ�ใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน
หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำ�ให้เกิดการหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำ�กับดูแล และรายงานข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท
และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินโดยเปิดเผยไว้ ในรายงาน
ประจำ�ปี เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
ที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
4.1 บริ ษั ท เผยแพร่ ง บการเงิ น ประจำ � ปี รายงานประจำ � ปี
แบบแสดงรายการประจำ�ปี (แบบ 56-1) ผ่านทางช่องทางที่
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงให้ขอ้ มูลเป็นปัจจุบนั
อยู่เสมอ
4.2 บริษทั เผยแพร่นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และรายงาน
การปฏิบัติงานไว้ ในรายงานประจำ�ปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำ�ปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท
4.3 คณะกรรมการจัดให้มรี ายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้
ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท
4.4 บริษทั เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั และการถือ
หุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้ ในรายงานประจำ�ปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของ
บริษัท
4.5 บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำ�นวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการชุดต่างไว้ ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
4.6 บริษัทกำ�หนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำ�
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับตำ�แหน่ง และภายใน
14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุงรายงาน
ทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

factory to promote quality of living and initiative to
participate in various projects beneficial to the
community
• The Company announced anti-corruption
policy and manual to the executives and employees to
comply as follows;
Directors, executives and employees are prohibited
from taking or accepting corruption in any form
either directly or indirectly, covering in every
business and related agencies also have a practice
review according to this anti-corruption policy
regularly as well as review the guidelines of
implementation requirements to be consistent
with change of business, regulations and legal
requirements
• Projects and activities that the Company
has worked with the community are reported in
Sustainability report separately.

2. Follow the agreement, terms or conditions to
debtors strictly. In case of unable to comply,
the debtors will be informed in advance to work
together to find solution and prevent damage
3. Shall not call or receive any benefits, dishonest
trade in business negotiations with debtors
4. Report accuracy and completed financial
information to the debtors regularly
Policy to Competitor
1. Follow the rules of good competition
2. Do not seek confidential information of
competitor in a dishonest or inappropriate
manner
3. Do not ruin the reputation of competitor with
malicious accusations without truth
4. Do not do anything violated the intellectual
property of competitor

Policy to Regulator
1. Practice and follow strictly in accordance with
Environment
the intent of the laws and regulations issued
• Policy on the Usage of Resource and Environment
by regulators
is announced to employees to strictly follow, especially
2. Refrain from any action with help or support to
for production department and also published on
avoid laws or regulations
website. Human resource department provides
3. Collaborate with regulators and report information
adequate training on the environment continuously
about violation or non-observance of any law
throughout the year.
or regulation against them.
• The Company continues improving
production process to reduce environmental impacts. Risk 4. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
Management Committee analyzed risk factors that The Company shall disclose essential information such
would affect surrounding community. It directly as financial information and other significant information
reports to the Board of Directors and provides accurately, adequately and transparency in ample time
preventive measurement to protect impact which may in accordance with rules and regulations of Securities
and Exchange Commission and Stock Exchange of
happen to community.
Thailand.

Debtors, Competitor and Regulator

Board of Directors is responsible for preparation of
As the Company conduct its business with honesty financial statement of the Company and its subsidiary.
and transparently under the relevant laws and other The financial statement was disclosed in annual report,
related regulation, thus there are not any legally violated and it was prepare in accordance with Accounting
cases depute happened with stakeholders, regulator, Standard, reviewed by independent auditor
employee, customer, debtor and competitor during the
During the past year, we disclosed the significant
past years. The guidelines are as follows;
information as follows;
4.1. Disclosure of Financial Statements, Annual
Policy to Debtors
Report, and form 56-1, through the Stock Exchange
1. Equitably and fairly treat debtors fairly based
of Thailand channel and on website both in Thai and
on a fair return to both parties
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4.7 นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ บริษัท
ยึดเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับ
เดียวกันกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงพอที่จะดึงดูดและ
รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ ทั้งนี้
มีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับระดับค่าตอบแทนที่จ่าย และ
เปิดเผยให้ทราบพร้อมด้วยนโยบาย โดยได้เปิดเผยรายงานค่า
ตอบแทนไว้ ในรายงานประจำ�ปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำ�ปี (แบบ56-1) ของบริษัท

4.11 บริษทั เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสและวิธกี ารบนเว็บ
ไซท์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้ ว ยบุ ค คลที่ มีค วามรู้ ค วามสามารถ มี
คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลายจากสาขาวิ ช าชี พ มี ป ระสบการณ์ ใ นด้ า น
อุตสาหกรรมน้ำ�มันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท
4.8 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง บริษัทพิจารณา เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของ
จากหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการ บริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบาย
ดำ�เนินงานของบริษัท อยู่ในระดับที่จูงใจและเทียบเคียงได้กับ และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้อยู่ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัทให้เป็น
และอื่นๆ
ไปตามแผนที่วางไว้
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4.9 งบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงิน
ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการ
เงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ทำ�ขึ้นตามมาตรฐานบัญชี
รวมถึงการจัดให้มแี ละรักษาไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในเกีย่ ว
กับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำ�ขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มี
ประสิทธิผล ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ ทำ�ให้รายงานทางการเงินและ
การรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี
ความน่าเชื่อถือ

• ปัจจุบันองค์ประกอบคณะกรรมการของบริษัทมีจำ�นวน
13 คน ทั้งนี้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ทัง้ หมด ปัจจุบนั มีกรรมการ 13 คน เป็นกรรมการเพศชาย 12 คน
กรรมการเพศหญิ ง 1 คน ทั้ ง หมดเป็ น บุ ค คลที่ ป ระกอบด้ ว ย
คุณสมบัติและทักษะ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับ
ธุรกิจขององค์กร
• กรรมการมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อ
บังคับของบริษทั กำ�หนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจำ�ปี กรรมการ
ต้องออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่
ในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภาย
• ในปีที่ผ่านมา บริษัทนำ�ส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและ หลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปี
งบการเงินประจำ�ปีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลา หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อก
ที่กฎหมายกำ�หนด
จากตำ�แหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับ
เลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้
4.10 งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย
• การคัดเลือกกรรมการ บริษัทพิจารณาจากคุณสมบัติที่
บัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักลงทุน คณะกรรมการยังขาดอยู่ โดยกระบวนการสรรหาดำ�เนินการโดยคณะ
โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นัก กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน
วิเคราะห์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท และพบผู้บริหาร
• บริษัทกำ�หนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และ คณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะ
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นักลงทุน กรรมการทำ�หน้าที่ในการกำ�หนดนโยบาย และกำ�กับดูแลการดำ�เนิน
สามารถติดต่อเรื่องข้อมูลของบริษัทได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน งานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำ�หน้าที่บริหาร
อีเมล์: sunanta@tvothai.com และแผนกกำ�กับการปฏิบัติ งานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนด
งาน อีเมล์ : monthip@tvothai.com (รายละเอียดโปรดดู
• ประธานกรรมการ มิ ไ ด้ เ ป็ น บุ ค คลเดี ย วกั บ ประธาน
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)
กรรมการบริหาร มีอำ�นาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อเป็นการถ่วงดุล
การจัดการและไม่มีผู้ ใดมีอำ�นาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็น
• สำ�หรับในปี 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ กรรมการอิสระ และไม่มคี วามสัมพันธ์ ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มกี าร
สือ่ มวลชน และผูถ้ อื หุน้ เข้าพบผูบ้ ริหารเพือ่ ซักถามปัญหาต่างๆ ถือหุ้นในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
1. ดำ�เนินการและให้คำ�ปรึกษา ในการกำ�หนดนโยบาย และ
ระหว่างบริษัทกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนตลอด
กำ�หนดกลยุทธ์ของบริษัท
ทัง้ ปี (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในข้อ 1.2)
2. กำ�กับดูแลให้คณะกรรมการมีโครงสร้างทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

English, the information always keeps updated.
4.2. Disclosure of Corporate Governance policy is
in annual report, form 56-1, and corporate website.
4.3. Disclosure of Financial report is in annual
report.
4.4. Disclosure of Corporate and Management
Share Holding Structure is in annual report, form
56-1 and corporate website
4.5. Disclosure of Role and Responsibility of
Committee and Subcommittee, including the
attendance record of each person is in annual report
and form 56-1.
4.6 Board of Director and Management are
required to submit the Stakeholder report to the
Company within 30 days after appointment and
within 14 days from the date of any changes, and
the report is updated every year.
4.7 Remuneration for Directors has matched with
the industry’ standard that high enough to retain
Directors with qualifications we required at all time.
The amount of remuneration including its policies
shall be approved by shareholders and disclosed
in the annual report and form 56-1
4.8 Executive Remuneration depends on
responsibility and accountability which is according
to corporate performance, and it is at comparable
level to the industry’ standard. 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 safeguard
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, 2016 a reliable one.
• Last year, the Company submitted the Financial
Statements on time in accordance with laws and
regulation
4.10 . Investor Relation: Assistant Managing Director,
Accounting and Finance is responsible for investor
communications. The Company organizes activities
to promote relationship between investors, analysts
and shareholders e.g. Company visit, Analyst
meeting and Management discussion panel.
Information regarding Account and Finance is
available to contact by email : sunanta@tvothai.com,
Compliance department email : monthip@tvothai.
com (more information is disclosed in item 1.2 : The
right of Shareholder)
• During 2016, the Company provided opportunity
to analyst, reporter and shareholder to acknowledge
necessary information and to strengthen the
relationship. (more information is disclosed in
item 1.2)
4.11 The whistle blow policy is disclosed on website.
5. BOARD OF DIRECTOR RESPONSIBILITY
Structure of the Board
The Board of Directors consists of qualified members
with the experience of diversity, vegetable oil industry
expertise and others which is beneficial to the business.
They devote time and effort on their duties. They set
up policy and corporate direction, and play major role
monitor, supervise and evaluate in order to make the
business operation corresponding to corporate goal
• Board of Directors consists of 13 members, one
of third are independent directors which qualified by
the definition of Security and Exchange Commission
and Stock Exchange of Thailand. There are 12 men and 1
woman, their qualification consists of skill and expertise
which is beneficially to the business.
• Term of position is 3 years, there is specified
in the Corporate Article Associations that every annual
general shareholder’s meeting one of third members
will be terminated, if it is unable to divide by three, the
nearest amount will be terminated. In first and second
year the rotation is by drawing out, after that director
who is in longest term will be take rotation turn. The
person who retired on rotation can be re-elected.
• Director selection is considered base on the
qualification that are missing, the nomination process
is done by the Corporate Governance, Nomination and
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3. กำ�กับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
4. เป็นผู้นำ�ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เป็นผู้นำ�ในการประชุมผู้ถือหุ้น และดำ�เนินการประชุม
ตามให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
• ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด
การงานประจำ�วันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจ
หน้าที่ของประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน
ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
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1. ในการดำ�เนินกิจการของบริษทั กรรมการต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอด
จนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการมีอ�ำ นาจในการพิจารณาและอนุมตั เิ รือ่ งทัง้ หลาย
ทั้งปวงเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำ�เนินงานของบริษัท
และมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำ�คัญดังนี้:
• กำ�หนดนโยบายการดำ�เนินธุรกิจ
• อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่สำ�คัญ ตลอดจนแผนงาน
ต่างๆ และงบประมาณของบริษัท
• กำ�หนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน
• และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและประเมินผลงาน
ของฝ่ายจัดการโดยสม่ำ�เสมอ
• กำ�หนดนโยบายเพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่า ระบบการบัญชี การ
รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้
รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียง
พอของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง การ
รายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
ที่มีประสิทธิผล
• สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ของฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
การใช้สนิ ทรัพย์ของบริษทั ในทางมิชอบและการกระทำ�ทีไ่ ม่
ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
• ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความมั่นใจว่า
โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการที่เป็น
อยู่ได้ปูทางไว้สำ�หรับการกำ�กับดูแลที่เหมาะสม และการ
ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี
อำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
• แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป
• อนุมัติงบประมาณ ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
• อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงิน แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอก
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

• อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค้ำ�ประกันโดย
ธนาคารและการใช้วงเงินหนังสือค้ำ�ประกัน
• อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และ
กำ�หนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่าย
บัญชีธนาคาร
• อนุมตั หิ ลักเกณฑ์การทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการ
ระหว่างกัน
• อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำ�หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารทำ�งานเต็มเวลาให้กับบริษัท
มีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจำ�วันภายใต้กรอบ
นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้น
ยังช่วยกลั่นกรองงานให้กับคณะกรรมการอีกระดับหนึ่ง ประกอบ
ด้วยบุคคลจำ�นวน 7 คน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิสุทธิ
นายวิชิต
นางสาวอรัญญา
ดร.วิทูร
นายชาญวิทย์
นายศุภชัย
นายวินัย

วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
ซื่อวัฒนากุล
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
ชัยบุรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจแต่งตั้งบุคคลตามจำ�นวนที่จำ�เป็น
และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำ�แหน่ง
พร้อมทั้งกำ�หนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดูแลรายงาน
ทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ
และเชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
รวมทั้งการกำ�หนดระเบียบปฏิบัติงานแก่พนักงานโดยไม่ขัดแย้งต่อ
ข้อบังคับนี้ และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริษัท
2. กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงาน
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตัง้ บุคคลตามจำ�นวนทีจ่ �ำ เป็นและเหมาะสมให้เป็นผูบ้ ริหาร
ของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งกำ�หนดขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะมอบอำ�นาจให้บุคคล
ใด ๆ ไปดำ�เนินการแทนในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควร

Remuneration Committee.
• The Company clearly separates role and
responsibility between Board of Directors and management.
Board of Directors will set the corporate policy,
and monitor management to perform their work to
correspond the goal, on the meantime, management
will operate daily work according to policy.
• The Chairman of the Board of Directors is not
the same person of Chairman of the Executive Board;
they have authority and function to counterbalance
each other. The Chairman of the Board must be an
independent director and will not be associated with
management, does not hold any corporate shares.
Role and Responsibility
1. Advise the Board of Director to set Corporate
policy and it’s strategy
2. Govern the Board of Directors structure that
suitable for business.
3. Conduct the committee and subcommittee to
perform their duty with efficiency and effectiveness.
4. Preside over the meeting of Board of Directors
5. Preside over the shareholders’ meeting and
execute the meeting toward agendas, which
was complied with the 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.
Role and Responsibilities
1. Members of the Board must perform their duties
in compliance with the law, regulation objective
and the Corporate Article Associations, including
resolutions of shareholder meetings’ with honesty,
carefully and for corporate best interest.
2. Member of the Board has authorization to consider
and approve all matter about company operation
and major responsibilities as follows:
• Set corporate business policy
• Approve key strategies and policies, operation
plan and budgeting plan.
• Set investment policy for financial management.
• Supervise and ensure the operational
implementation to be done according to plan
and evaluate management regularly.
• Set policy of ensure reliability of accounting
system, financial report and accounting audit
system, and the evaluation system, adequately

of internal audit system, risk management, 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 the Company to comply with laws
and regulation to ensure that management
structure is align with corporate governance
principle and ethic.
Board of Directors’ authority
• Authorize to appoint advisory and management
team from Managing Director level and above
• Approve budget from Baht 100 million and above
• Approve the loan for company or other person
on corporate business objective
• Approve the loan and issued Bank of guarantee
and its credit line
• Approve to open and close bank account, financial
institution, and set credit line and authorize
person for account payment
• Approve the connected and related transaction
policy
• Perform any other duty according to laws and
company articles of association

Sub-Committees

The Board of Director appointed as following:
The Executives Board
Management Executive members are 7 persons, all are
working full times, supporting management team in
daily operation work under the policy set forth by Board
of Directors as well as screening work task for Board of
Directors, the members are as following :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mr.Visuth
Mr.Vichit
Miss Aranya
Dr.Witoon
Mr.Chanvit
Mr.Supachai
Mr.Winai

Vitayathanagorn
Vitayatanagorn
Vitayatanagorn
Suewatanakul
Vitayatanagorn
Vitayatanagorn
Chaiburanont

Chairman
Vice Chairman
Vice Chairman
Executive Director
Executive Director
Executive Director
Executive Director
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4. กำ�หนดระเบียบ วิธปี ฏิบตั งิ านของพนักงาน โดยไม่ขดั หรือแย้ง
ต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาการจัดทำ�โครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และ
ผลประโยชน์ตอบแทน และการช่วยเหลือพนักงานด้านอื่นๆ
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ มติ ข องคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บาล
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
6. พิจารณากลั่นกรอง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานของธุรกิจ ที่จะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณา
7. ดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 คน และเป็นกรรมการที่เป็น
อิสระตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ กำ�กับดูแลการบริหารงานของ
บริษทั โดยใช้วธิ กี ารตรวจสอบและสอบทานให้การบริหารจัดการของ
บริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
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1. ดร.ศิริ
2. นายสมพล
3. ดร.ชัยพัฒน์

การเจริญดี ประธาน
เกียรติไพบูลย์ กรรมการ
สหัสกุล
กรรมการ

ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ�รายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนก
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิก
จ้างบุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

7.

8.
9.
10.
11.

อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
6) จำ�นวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจ
สอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ� ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนิน
งานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ �ำ คัญ
ในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำ�เนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำ�หนด กรรมการตรวจสอบราย
ใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังกล่าว ต่อ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำ�
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำ�ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น
ใดตามที่เห็นว่ามีความจำ�เป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น
สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ง
เบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการ สอบสวน
ที่เป็นอิสระ และมีการดำ�เนินการในการติดตามที่เหมาะสม
โดยคำ�นึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้ง
เบาะแสเป็นสำ�คัญ

Roles and Responsibilities
The Executive Board shall appoint an appropriate
number of qualified employees in all positions
with proper roles and responsibilities including the
responsibility to ensure accuracy, adequacy, and
reliability of corporate financial statements as well as
implementing an internal control system and employee
regulations without any conflict to these regulations
with following details:
1. Govern the corporate operational performance to be
in accordance with Board of Directors policy under
relevant laws, condition, regulation and corporate
Association.
2. Set direction, development and expanding of 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. Responsible for audit and
review management operation to ensure shareholders
their mutual benefit.
1. Dr.Siri
Ganjarerndee Chairman
2. Mr.Sompol Kiatphaibool Member
3. Dr.Chaipat Sahasakul
Member

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 system, as well as the independent
of the internal audit unit, consider and approve
the appointing, moving 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
terminating the independent person to be an
auditors and set their fees also attend the meeting
with auditor without management team at least
once a year.
5. Verify the connected and related transactions to
prevent a conflict of interest according to the rules
and regulations of the Stock Exchange of Thailand
and assure that transactions are reasonable and for
highest benefit to corporate.
6. Prepare an Audit Committee report, signed by
Chairman of Audit Committee and disclose in
annual report with following necessary content:
1) The accuracy, adequacy and reliability of
corporate financial statements
2) The adequacy of internal audit control system
3) The compliance of rules and regulations of
Stock Exchange of Thailand and relevant business
laws
4) The suitable of auditor
5) The conflict of interest transactions
6) Number of the meeting of audit committee
members and their attendant
7) Overall opinion and observations that audit
committee has received from performing
their duties according to the Audit Committee
Charter
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
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12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและกำ � หนดค่ า
ตอบแทน

คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
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1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธาน
2. ดร.ศิริ
การเจริญดี กรรมการ
3. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
4. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
ขอบเขตและอำ � นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1. กำ�หนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพื่อนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงให้ทัน
สมัยอย่างต่อเนื่อง
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
3. กำ�หนดวิธีการและหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการ
4. พิ จ ารณากำ � หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะดำ � รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับ
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป
5. กำ�หนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และพิจารณา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึน้
ไปและพิจารณาเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำ�เสนอความ
เห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
6. จัดทำ�และรับผิดชอบแผนสืบทอดตำ�แหน่งงานของบริษัท
7. ภารกิจอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด และลดโอกาส
ของความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด คณะกรรมการทำ�หน้าที่จัดให้
มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการ
ควบคุม ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ
ทบทวนกระบวนการ เพือ่ ปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจอยู่เสมอ คณะกรรมการได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ
ถึงจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสีย่ ง มอบหมายความรับผิด
ชอบและกรอบของการจัดการความเสีย่ งตามระดับของความสำ�คัญผู้
ที่หน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ดร.วิทูร
2. นางสาวอรัญญา
3. นายชาญวิทย์
4. นายศุภชัย
5. นายวินัย

ซื่อวัฒนากุล
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
ชัยบุรานนท์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
อำ�นาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. สั่งให้หน่วยงานใด ๆ ของบริษัท ให้ถ้อยคำ� และ/หรือ ชี้แจง
ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งในเรือ่ งเกีย่ วกับความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั
และการปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
หน่วยงานนั้น ๆ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเห็นว่าจำ�เป็นและสมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. เชิญให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ถ้อยคำ�
ชี้แจง และ/หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่และความรับ
ผิดชอบของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่นั้น ๆ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ
ทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเห็นว่าจำ�เป็นและสมควรต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. สั่งให้หน่วยงานใด ๆ ของบริษัท ดำ�เนินการหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำ�เป็นเพื่อให้เป้าหมาย กลยุทธ์ และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่กำ�หนดขึ้นตาม
กฎบัตรนี้ ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ หรือ
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบจนสำ�เร็จลุล่วง
4. ในกรณีที่มีความจำ�เป็นและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
สำ�เร็จลุลว่ ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอาจขอความเห็น
ชอบจากที่ปรึกษาอิสระ รวมถึงให้กรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้รบั การอบรมและเสริมสร้างความรู้ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงด้วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำ�กรอบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันกับนโยบายและ
แผนธุรกิจ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำ�คัญทั้งหมดที่อาจเกิด
ขึ้นกับบริษัท

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

financial status and operational performance, they
shall report to Board of Directors to justify within
proper time:
1) Conflict of interest transaction
2) Fraud, corruption or any other essential flaw
from internal audit system
3) Violation against SET regulations or another
relevant law,
If there is any above mentioned transaction are not
rectified as scheduled may happen, Audit committee
shall report to Securities and Exchange Commission
and Stock Exchange of Thailand in that case.
8. Support and monitor the efficient Risk Management
system,
9. Review Audit Committee Charter to propose the
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 whistleblowing and complaint that had
investigation system independently, properly pursuing,
confidentially concerning in order to protect those
who complain,
12. Any other duties assigned by the Board of Directors
against Audit Committee consent.

4. Define and establish qualification and nominate
directors and top management positions from
Managing Director level and above
5. Formulate evaluation and remuneration process for
executive’s management from Managing Director,
and above and consider director’s remuneration by
proposing to the Board of Directors for approval
or presenting opinions to the Board of Directors in
order to propose to the shareholders meeting for
approval. (As the case may be)
6. Responsible for preparing succession plan
7 Other duties according to assignment from the
Board of Directors

Risk Management Committee

The Committee consists of 5 persons as named below,
its objective is to optimize business opportunities
and minimize its lost, they shall evaluate and analyze
potential risk factors that may affect the Company, and
provide risk management measures corresponding to
business plans including control and monitoring of
risk management process as well as its revision to suit
business needs. The Committee has been communicating
common risk management objectives to all levels of
employees and delegated functions and responsibilities
to all levels of related personnel accordingly.
1. Dr.Witoon Suewatanakul Chairman
Corporate Governance, Nomination and
2. Ms.Aranya Vitayatanagorn Member
Remuneration Committee
Member of Corporate Governance, Nomination and 3. Mr.Chanvit Vitayatanagorn Member
Remuneration committee are 4 directors as named 4. Mr.Supachai Vitayatanagorn Member
belows;
5. Mr.Winai Chaiburanont Member
1. Mr.Sompol Kiatphaibool
Chairman
Authorization of the Risk Management Committee
1. Instruct any department of the Company to
2. Dr.Siri
Ganjarerndee Member
provide explanatory and/or written information
3. Mr.Visuth Vitayathanagorn Member
to the Risk Management Committee about the
4. Mr.Vichit Vitayatanagorn Member
Company’s business risk and performance under
their duties and responsibilities as well as other
matters deemed necessary and appropriate for the
performance of the Risk Management Committee
Role and Responsibilities
2.
Invite the executives and related staff of the
1. Establish Corporate Governance policy to propose
Company to attend a meeting with the Risk
to the Board of Directors as well as always keep it
Management Committee to provide explanatory
continuously updating
and/or information about risks of the Company’s
2. Provide Corporate Governance guideline
business and operations under their duties and
3. Formulate criteria and process of director
responsibilities, as well as other matters deemed
nomination
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2. ประเมิน และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญที่อาจเกิด
ขึ้นกับบริษัท
3. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำ�หนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance)
4. กำ�หนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ควบคุม
ติดตาม และพัฒนากระบวนการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจ
เกิดขึ้น
5. สือ่ สารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทราบ ทั้ ง นี้ รวมถึ ง การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ค ณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
6. หน้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็นครัง้ คราว
7. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยคณะกรรมการ
บริษทั ยังคงเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อการดำ�เนินการทุกประการของ
บริษัทต่อบุคคลภายนอก
การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงสุด
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ทำ�
หน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็น กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ทบี่ ริษทั กำ�หนด พร้อม
ด้วยประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั
การอุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติงาน และอุปนิสัย เพื่อนำ�
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมัติแล้วแต่กรณี
บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์
ที่บริษัทกำ�หนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอราย
ชือ่ และประวัตบิ คุ คลเข้ามายังบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาล สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
นำ�เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
แล้วแต่กรณี
การแต่งตั้งกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง
หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับจำ�นวนหนึ่งในสาม
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
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2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม
ข้อ 1. เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการมีอำ�นาจเลือกตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
จำ�นวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั้งมอบอำ�นาจและกำ�หนด
ขอบเขตอำ � นาจในการอนุ มั ติ แ ละสั่ ง การให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ
บริหาร เพื่อให้การบริหารกิจการบริษัทดำ�เนินไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของบริษัท
คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจแต่งตั้งบุคคลตามจำ�นวนที่จำ�เป็น
และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษทั เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ กุ ตำ�แหน่ง
พร้อมทั้งกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจตลอดทั้งอัตราเงินเดือน
กรรมการอิสระ
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการอิสระมีทั้งหมด 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์ของสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำ�หน้าทีด่ แู ลรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ กรรมการอิสระมีการประชุมกันเองโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเพือ่
อภิปรายเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท รวม
ทั้งการพัฒนาคุณภาพในการกำ�กับดูแลกิจการ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ
นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ การถือหุน้ ของ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วยและไม่ประกอบกิจการทีม่ ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
2. ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือมีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้า โดยลักษณะ
ความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
• มีความสัมพันธ์ทางโลหิตกับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อำ�นาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
• มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ�หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์

necessary and appropriate for the performance of
the Risk Management Committee
3. Instruct any department of the Company to conduct
or perform any action as necessary to meet the
Company’s goals, strategies and risk management
processes set forth in this charter, always adhered
to appropriately, enable the Risk Management
Committee to perform any other duties as assigned
by the Board of Directors
4. The Risk Management Committee may seek for
approval from an independent consultant to
perform their duties and responsibilities when
necessary and properly including be trained and
enhanced their knowledge in the areas of risk
management
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. Consider and give an opinion on the acceptable risk
appetite and risk tolerance deviations
4. Formulate risk management procedures, evaluate,
control, monitoring, and develop work processes
to ensure optimal efficiency and suitable for managing
of all risk categories
5. Communicate and report outcomes to the Board
of Directors and related parties including performance
reports that the Risk Management Committee has
to propose to the Board of Directors
6. Other duties as assigned by the Board of Directors
from time to time
7. The Risk Management Committee is responsible
for their duties directly to the Board of Directors
and the Board of Directors is still responsible for
all actions of the Company to outsiders
Nomination and Appointment of Directors and
Executive Management
The Corporate Governance Nomination and Remuneration
Committee shall nominate proper candidates as
members of the Board and Executive Management
by considering based on corporate criteria; qualifications,
experience, expertise which will be useful to the
Company, plus devotion, afford and personality in
order to submit to the Board of Directors for approval or

for Shareholders’ meeting approval, as the case may be.
Every year, the Company invites shareholders on
website to nominate qualified person to be a director
according to the criteria set by Company, Securities and
Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand
every year. The Corporate Governance Nomination and
Remuneration committee will consider and propose
to Board of Directors or shareholder’s meeting, as the
case may be.
Appointing Director
In Annual General Shareholder Meeting, one third of
members of the Board shall vacate their posts, if number
of directors could not be divided by third, the directors
shall leave their posts at nearest amount, and 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 authorization
to manage corporate affairs corresponding to corporate
policies and objectives.
Executive Board shall appoint an appropriate number
of qualified employees in all positions with specific
responsibilities and compensation.
Independent Director
Criteria
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
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• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัด
ขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท
• เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่
ปรึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อำ�นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้ ให้บริการวิชาชีพนัน้ ด้วย
• เป็นผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
• มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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คณะกรรมการมีหน้าที่กำ�หนดนโยบาย และทิศทางการดำ�เนินงาน
ของบริษัท (Directing) และกำ�กับควบคุมดูแล (Monitoring
and Supervision) ให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงขึน้ ให้แก่กจิ การ และสร้างผลตอบแทนทีด่ ีให้แก่ผถู้ อื หุน้
มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำ�เสมอ (Accountability to
Shareholders) ดำ�เนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มี
การเปิดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและ
โปร่งใส โดยมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
• กำ�หนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร
คณะกรรมการกำ�หนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร และ
ทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทุกๆ 5 ปี
• วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ
เป็นบริษทั ชัน้ นำ�ในอุตสาหกรรมน้�ำ มันพืชในอาเซียน เข้าสูธ่ รุ กิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องเกือ้ กูลทัง้ ในและต่างประเทศ มีธรรมภิบาล ร่วมดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม
• ภารกิจ
เป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรมน้ำ�มันพืชมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
• การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการมอบหมายให้ ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
สรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็น
ประจำ�ทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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• จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการดำ�เนินการให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ
ถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ ในการดำ�เนินธุรกิจ โดย
ได้จัดทำ�จรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้ง
ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ใิ นการ
ทำ�งาน รวมทัง้ บรรจุไว้ ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษทั รวม
ทัง้ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับเรือ่ งนีอ้ ย่างสม่�ำ เสมอ
เพือ่ ปลูกฝังให้พนักงานมีจติ สำ�นึกในเรือ่ งนี้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้เผย
แพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการทำ�ธุรกรรมระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย มีหลักการว่า
การพิจารณาทำ�รายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติการทำ�รายการ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยยึดถือนโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
คำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นสำ�คัญ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทกำ�หนดให้ผู้ที่มีส่วนได้
เสียหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตน และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำ�นาจในการอนุมัติรายการดัง
กล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำ�กับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำ�เนินการและการ
เปิดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้ถูกต้องครบถ้วน
• การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษัทกำ�หนดแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหารดังนี้
(1) ให้ ก รรมการและผู้ บริ ห ารจั ด ทำ � รายงานการมีส่ว นได้
เสียของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน
หลังจากวันที่ได้รับตำ�แหน่ง และภายใน 14 วัน นับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน
(2) กำ�หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบทุกครั้ง
(3) ในการพิ จ ารณาระเบี ย บวาระต่ า งๆ ของการประชุ ม
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียง
และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
• ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้าน
การเงิน การดำ�เนินงาน และการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
รวมทัง้ การกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องกรรมการชุดต่างๆ
และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทมีหน่วยงานภายในเป็น

among themselves without the management 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 or related companies or juristic
person that may have a conflict of interest including
shareholding of their connected persons, not engage in
the same business or significant competitor and not a
partner in a partnership to the business of the Company
or its subsidiaries
2. Shall not be a part of management, employee,
staff or consultant who receives regular salary or have
power of controlling over the Company, parent company,
its subsidiary, associated company or juristic person
which may have conflict of interest currently and at
least two yeas previously, such as
• Blood relation with other directors, executives,
major shareholders, controlling authority, or
person to be nominated as directors, executive
or controlling persons of the Company or its
subsidiary
• Management as employee, staff, consultant
who receive regular salary or the controlling
authority of the Company or its subsidiary or
person who may have a conflict of interest
• Business relationships in a way that could be
hindrance such as using their independent
judgement, not a significant shareholder,
controlling authority of the person who has a
business relationship or partner of the audit
firm which has the auditor of the Company
• Professional service provider such as auditor,
legal advisor, financial advisor who receive
service fee more than Baht 2 million per year,
as well as being a significant shareholder,
controlling authority or partner of that
professional service provider
• Persons appointed to represent the Company’s
directors, major shareholders or shareholders
who are related to major shareholders
• Any other that cause unable to give opinion
about the Company’s operation freely

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 policy
established efficiently and effectively to achieve the
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 and to disclose information to the investors
accurately, completely, standardized and transparent
with details covered in the following;
• Corporate Policy and Vision
Board of Directors set up corporate policy and
vision, and review every 5 years to ensure that is
suitable for business environment.
• Vision
An ASEAN leading vegetable oil manufacturer,
investing in any potential affiliate business
local and aboard, having good corporate
governance with responsibility to develop social and
environment.
• Mission
As a leader in the vegetable oil industry, manufacturing
a high quality product to meet customers’ needs in
both domestic and international market
• Corporate Governance
The Board of Directors authorize the Corporate
Governance, Nomination and Remuneration
Committee to be responsible to provide corporate
governance policy, and be reviewed every year to
comply with the Corporate Governance principle.
• Business Ethic
Business Ethics has been made in writing and
was communicated to everyone in order to
acknowledge and adhere to work. It is in the Company’s
orientation program and published on website. The
Company also organizes activities on this issue
regularly to instill employees to have conscience
in this regard.
• Conflicts of Interests
The Company had set policy regarding conflicts of
interest and transactions between the Company
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ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำ�
ปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอิสระ โดย
แยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข
(ถ้ามี) ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั มีการดำ�เนินงานตามแนวทางที่
กำ�หนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในปีละ 1 ครั้ง
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บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่า
เชื่อถือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำ�เนินการเกี่ยวกับ
การประเมินความเสี่ยงโดยรอบคอบและระมัดระวังในทุกๆ
ด้าน ทั้งในด้านการตลาด การเงิน การผลิต กฎหมาย และ
สภาพแวดล้อมธุรกิจโดยทั่วไป มีคณะกรรมการความเสี่ยง
ที่ประกอบด้วยพนักงานทุกฝ่าย ทำ�หน้าที่ประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง และชีแ้ จงให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
จัดการความเสีย่ ง ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทมีการประชุมเพื่อจัดการในการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการทบทวนและจัดทำ�มาตรการในการจัดการ
กับความเสีย่ งอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ
• การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน
บริษทั เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย สามารถให้ขอ้ มูลและข้อร้อง
เรียนเกี่ยวกับการกระทำ�ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยออกเป็นระเบียบ
การร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการดำ�เนินการ และประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำ�หนดขั้นตอนการรับข้อร้อง
เรียนผ่านทางแผนกกำ�กับการปฏิบัติงาน และบริษัทจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป ทัง้ นีบ้ ริษทั มีกระบวนการ
ที่จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อปกป้องผู้ที่ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องนี้
การประชุมคณะกรรมการ
• คณะกรรมการมีการกำ�หนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี
ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อม
วาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำ�เป็น
เร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวม
เอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ ในการอ้างอิง และสามารถ
ตรวจสอบได้ ในการประชุม ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บริหาร จะร่วมกันกำ�หนดวาระการประชุมและพิจารณาเรือ่ งเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรือ่ งต่างๆ เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุม
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ได้ โดยในแต่ละครัง้ บริษทั จะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม
ล่วงหน้า เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูลในเรือ่ งต่างๆ อย่าง
เพียงพอการประชุมดำ�เนินไปในลักษณะที่เอื้ออำ�นวยให้มีการนำ�
เสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณา
เรือ่ งต่างๆ ประธานกรรมการซึง่ ทำ�หน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมจะเปิด
โอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระ
อาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศราย
ละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
จะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรงเพือ่ ให้สามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติ
เสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง โดย
กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าดในการประชุมแต่ละครัง้
เลขานุการบริษทั ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผูบ้ นั ทึกรายงานการ
ประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชือ่
รับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ทปี่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกีย่ ว
กับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร จะจัดขึ้นอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมได้ทันทีกรณีมีวาระสำ�คัญ
ที่ต้องพิจารณา ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารจะเชิญ
กรรมการอิสระเข้าร่วมฟังรายงานและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ ให้
ข้อเสนอแนะ แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะจัดขึ้นอย่าง
น้อยปีละ 4 ครัง้ และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการ
ประชุมปีละ 4 ครั้ง โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริษัท
• การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน จะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงนโยบายการกำ�กับกิจการทีด่ ีให้ทนั สมัย และประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รวมทัง้ สรรหา
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกรณีที่จำ�เป็น
• การประชุมกันเองของกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จะมี
การประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างเป็นอิสระ เพื่ออภิปรายปัญหา
ธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆของบริษัท และรายงาน
ผลการประชุมต่อกรรมการบริษัท

and its subsidiaries. Considerations of any
transaction including transaction approval must
comply with rules of Securities and Exchange
Commission and the Stock Exchange Thailand,
and are subject to normal business conditions
with the best interest of the Company and
shareholders. The Company shall avoid such
transaction. The Director and Management are
required to disclose their connected persons,
they will not participate any meeting of such
approval, and do not have authorization to
approve. Audit Committee is responsible for
considering any conflicts of interests corresponding
with the policy by concerning procedures and
disclosure of transaction that may cause conflict
of interest accurately.
• Disclosure of Stakeholder report
The Company has established guidelines
concerning Stakeholder of Board Member and
Management as follows;
1) The Board of Directors and Managements are
required to submit Stakeholder report to the Board
of Director within 30 days after appointing and
within 14 days, from the date of any changes, and
the report shall be updated every year.
(2) The Directors and Management are required to
report to the Board of Directors when they change
their securities holding.
(3) Member of the Board of Directors who may
have conflicts of interest would not be eligible to
vote and shall not present at the related agenda.
• Control system and internal audit
In order to ensure that corporate performance
is in line with guidelines established under the
Internal Control system and the effectiveness of risk
management set forth, Board of Directors
hasestablished internal control system in finance,
operation and management, including clearly
set authority of committees and management.
Internal auditors will perform their function
adequate to monitor the performance of each
department according to the annual audit plan to
create an effective monitoring system as independent
department to monitor and track corrective action
(if applicable). Internal auditors is responsible to
report directly to Audit Committee. The Board of

Directors will review the suitability and adequacy
of the internal control system once a year.
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, finance, production,
legal, and general business environment. Risk
Management Committee consists of employee from
each department to assess the potential risk to the
organization and report to the Risk Management
Committee and clarify to those involved to follow
the risk management guidelines. The Risk Management
Committee reports to the Audit Committee and
the Board of Directors to prevent and minimize
potential losses.
The Company had meetings regarding risk
management in order to review risk factors and
set measurement to ensure it is accurately and
appropriately with business goals.
• Whistleblowing and Complaints
The Company has organized channel for those
who need to submit information and grievances
concerning the indication of any offences against
the laws or ethics, financial report and internal
control system by issuing a complaint procedure
as a guideline for action and was published on
website. The procedure of grievances is set through
compliance department, then the Company will
set up committee to investigate and report to
the Board of Directors. The Company will keep
Whistleblower list as confidential to protect those
provided information about this.
Board Meeting
• The Board of Directors’ meetings have been
annually scheduled in advance. Management shall be
submitted invitation circulated and agenda at least 7
days prior to the meeting, except an urgent matter. The
minutes of meeting shall be recorded for reference and
safety kept for verification.
Chairman and Chairman of the Executive Board establish
meeting agenda, by the ways member of the Board is
free to submit his own agenda. The invitation letter with
its enclosure will be delivered to directors in advance
in order to have enough times for studying.
The meeting process is open for discussion, Chairperson
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ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่
จูงใจในระดับทีเ่ หมาะสม โดยให้สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของ
บริษทั และเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง
เหมาะสมตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหาร
แต่ละท่าน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ ประชุมและ/
หรือเงินเดือนและโบนัส ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะนำ�เสนอค่าตอบแทน
คณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำ�หนดให้เปิด
เผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ ในรายงาน
ประจำ�ปีและแบบ 56-1
การจำ�กัดจำ�นวนการไปดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการในบริษทั อืน่
บริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำ�กัดจำ�นวนบริษัทที่กรรมการไปดำ�รง
ตำ�แหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการ
ได้มีเวลาทำ�หน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่
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การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น
บริษทั มีนโยบายเรือ่ งการเข้าดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั อืน่ ของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากกิจการทีต่ อ้ งมีความสนับสนุนกิจการของ
บริษัท เช่น การเข้าดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการ
ควบคุม เป็นต้น และลักษณะธุรกิจที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งว่ามีความ
เหมาะสม ต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และต้องไม่ขัดแย้งกับ
กิจการของบริษทั ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ ความเชีย่ วชาญของกรรมการผูจ้ ดั การ
ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในบริษัทอื่น
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
บริษัทได้กำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการไว้ไม่เกิน 3
วาระติดต่อกัน โดยกำ�หนดไว้ ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของ
บริษทั หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่ง
นานกว่าที่กำ�หนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าว จากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหารระดับ
สูงได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดฝึกอบรมภายใน
องค์กรและการเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกเช่น
สถาบัน IOD และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ มีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของคนในองค์ ก ร ให้ พ ร้ อ มในการทำ � งานและ
สอดคล้องกับแผนการขยายงานของบริษัท
การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่
บริษทั มีหลักสูตรปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมการใหม่โดย มอบหมายให้
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน จัดโปรแกรมให้เข้า
เยี่ยมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำ�คู่มือกรรมการ เพื่อให้คำ�
แนะนำ�เกีย่ วกับบริษทั เช่น วิสยั ทัศน์ เป้าหมายบริษทั ภาพรวมของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงกรอบการทำ�งาน ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
การสืบทอดตำ�แหน่งงาน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนื่องในการบริหารกิจการ
ของบริษัท บริษัทจึงมีแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง โดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เป็นผู้
จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งงานทีส่ �ำ คัญของบริษทั และกำ�หนดความ
รู้ความสามารถและประสบการณ์ ของตำ�แหน่งงานที่มีความสำ�คัญ
และมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และจัดทำ�แผนการประเมิน
ความรูค้ วามสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงาน
ระดับตำ�แหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป เพือ่ หาผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ี่
เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล เป็นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการ
บริหารกิจการต่อไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้ง
คณะทุกปี โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ รวม
ทัง้ การหาแนวทางปรับปรุงการทำ�งานของคณะกรรมการ โดยแผนก
กำ�กับการปฏิบตั งิ านเป็นผูด้ �ำ เนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน
จากนัน้ รวบรวมกลับมาประมวลผล เพือ่ ส่งให้คณะกรรมการสรรหา
ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ปีทผี่ า่ นมา ผลการประเมินได้
คะแนน 92.70 % หัวข้อทีป่ ระเมินโดย ประเมินจากหัวข้อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงสร้างของคณะกรรมการ
ความพร้อมของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การมอบหมายอำ�นาจดำ�เนินการ
การประชุม
การทำ�หน้าที่ของประธานกรรมการ
การประเมินผลและการเตรียมบุคลากรระดับบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งคณะ
และเป็นรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทน ผลการประเมิ น ทุ ก คณะอยู่
ในเกณฑ์ ดี เ ยี่ ย มและได้ ร ายงานผลการประเมิ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ

will give an opportunity for the Committee to freely
express opinions, sometimes, management team will
join the meeting to present an important information,
in the mean times, to directly acknowledge policy
from the Board of Director themselves in order to have
it implemented efficiently. The meeting vote takes
majority, each person has one vote, and Directors who
has conflict of interest will not attend the meeting and
will not exercise their right to vote on that matter, if the
vote is equal, Chairperson will put his vote to decide.

Remuneration
The Company has a policy to pay for remuneration
of directors and executives at an appropriate level
and consistent with the Company’s performance and
comparable with the same business or industry and
according to their experience and responsibility in term
of remuneration, meeting allowance and/or salary and
bonus. The remuneration for Directors and Management
Executives will be approved by Shareholders and
disclosed in the Annual Report and Form 56-1.

Corporate secretary shall attend the meeting to take
minutes of meeting and keep it for reference. Chairman
of the Board will certify by his signature and proposed
to the next meeting for approval.

Limitation of Director’s positions in other company

• Board of Executive Directors Meeting is
scheduled once a month and able to call for meeting
if there is urgent matter. The Independent Directors
shall be entitled to attend meeting, they can give their
opinions, suggestions and comments, but has no right
to vote. The minutes of meeting shall be written and
kept for further verification.
• The Auditing Committee Meetings are scheduled
to be convened at least four meetings per year, the
minute of meeting will be written and kept for further
verification.
• The Risk Management Committee Meetings
are scheduled four times a year to report the results of
the meeting the Board of Directors.
• The Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee Meetings are scheduled
at least twice a year, to update Corporate Governance
policy, evaluate performances of the Board of Directors
and high level managements and recruit executives of
the Company if necessary.
• Non-Executive Directors Meetings have their
own independent meetings that are not attended by
the managements to discuss about business problem
including developments in various aspects of the
Company and report the results of the meetings to the
Board of Directors.

The Company has established a definite policy on a
limitation of numbers of company that a director should
not be holding in other listed companies exceeding
than 5 companies in order to have adequate time to do
their own duties.
The Position of Managing Director in other Company
The Company has established a definite policy in other
company of Managing Director by considering that it
should be a business which are beneficial to our business
for example; position in subsidiary company or it will
be a part of controlling other business that company
invested and not conflict to the Company’s business as
well as to enhance the expertise of Managing Director.
Currently, Managing Director does not hold any positions
in other company.
Director’s Term
The Company established the terms of director not
exceed 3 consecutive terms, as indicated in the Good
Governance policy. Should any director are suitable to
be appointed longer than the specified period, the Board
of Directors shall consider the period of such appointment
based on the efficiency of the performance and expertise
that is considered beneficial to the maximum benefit of
the Company.
Directors and Management Development
In order to obtain the Board of Director’s efficiency
in the operation, the Company has a policy to promote
the Directors and Managements, and high level
managements to have a continuous training, both
in-house training and external training in other
organizations such as IOD Institute and overseas
trainings. The Human Resource Department has policy
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การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินประธานกรรมการบริษัท และ
จัดให้มกี ารอภิปรายเพือ่ ให้ความเห็นเพือ่ การปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ าน
และกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ด์ เี ยีย่ ม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน เป็น
ผู้ดำ�เนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวม
ทั้งแผนในการพัฒนาและแนวทางปรับปรุงผลงาน และกำ�หนดค่า
ตอบแทนประจำ�ปี ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำ�คัญที่ต้องอนุมัติ บริษัท
กำ�หนดให้องค์ประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองใน
สามของกรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่สำ�คัญๆ ซึ่ง
รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ ในหน้า 102

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปกรรมการของบริษัทย่อย
เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้
เป็นข้อตกลงระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในการร่วม
ลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบายที่สำ�คัญในการดำ�เนิน
กิจการ รวมทั้งการดูแลให้ บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม และมีกลไกในการกำ�กับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์
เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทย่อยมีหน้าที่นำ�ส่งงบการเงินให้กับ
บริษัทเพื่อทำ�งบการเงินรวม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปีที่
ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม 2,180,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี
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รายชื่อ / Name
1. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
Miss Aranya Vitayatanagorn

หลักสูตร / Program
• หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)” รุ่นที่ 23/2559
“Capital Market Academy
Leadership Program“ Class 23/2016
2. ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
• หลักสูตร “Successful Formulation &
Dr.Witoon Suewatanakul
Executive of Strategy (SFE)” รุน่ ที่ 27/2559
Successful Formulation &
Executive of Strategy (SFE)” Class 27/2016
• หลักสูตร “The Boss Learn on the Road” รุ่นที่ 7/2559
The Boss Learn on the Road 7/2016
3. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
• หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)” รุ่นที่ 22/2559
Mr.Vachara Vitayatanagorn
“Capital Market Academy
Leadership Program“ Class 22/2016
4. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
• หลักสูตร “Director Certification Program
Mr.Pachai Chanpitaksa
(DCP)” รุ่นที่ 216/2559
Director Certification Program (DCP 216/2016)
• หลักสูตร “สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ABC”
รุ่นที่ 5/2559
Academy of Business of
Creativity Program (ABC) Class 5/2016
• หลักสูตร “Executive Development Program (EDP)”
Executive Development Program (EDP)
5. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
• หลักสูตร “Director Certification Program (DCP)”
Mr.Ekarat Wongsupbhasatigul รุ่นที่ 227/2559
Director Certification Program (DCP 227/2016)
6. นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์
• หลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมัน่ คงขัน้ สูง”รุน่ ที่ 7/2559
Mr.Chanvit Vitayatanagorn
Advanced Security Management Program (ASMP)
Class 7/2016
7. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
• หลักสูตร “The TLCA Leadership
Mr.Supachai Vitayatanagorn
Development Program รุ่นที่ 4/2559
The TLCA Leadership Development Program
Class 4/2016
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

สถาบัน / Organization
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Capital Market Academy,
The Stock Exchange of Thailand
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Thai Institute of Directors Association (IOD)
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
Management & Psychology Institute (MPI)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Capital Market Academy,
The Stock Exchange of Thailand
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Thai Institute of Directors Association
(IOD)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Sripatum University
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Thai Listed Companies Association (TLCA)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Thai Institute of Directors Association
(IOD)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Thailand National Defence College (TNDC)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Thai Listed Companies Association (TLCA)

and development plan for the executives as an individual to
develop the potential of people in the organization to
be competent for the operation and in compliance with
an expansion plan of the Company.
Directors Orientation
The Company organized the orientation procedure
for a new director, the Corporate Secretary and
Compliance Department will organize program to
visit the factory and its production process, prepare
Director’s handbook as an introduction to the Company
such as vision, goal of the Company, scope of the industry
as well as the Company’s regulations, related laws
including framework of the operation, scope of duties
and responsibility of the directors including matters
under consideration by the Board.
Succession Plan
In order to be prepared for a continuation of the
business, a succession plan of a high level management is
undertaken by the Corporate Governance Remuneration
and Nomination Committee, who determine the
qualifications and experience required of the successors,
which are important and could affect business of
the Company and to establish a plan to evaluate the
knowledge, competency, deficiency, prominence and
enthusiasm of the employees, ranking of vice president
level, 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 Directors self assessment
The Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee is responsible for assessment
process and performance improvement of the Board
of Directors. Compliance department is responsible
for submitting assessment forms to all directors then
gather back and forth to submit to the Nomination
Committee and report to the Board of Directors. Last
year, the performance evaluation result is 92.70%. The
evaluation is covered following aspect;
1. Structure of the Board of Directors
2. Board’s Readiness
3. Role and Responsibility of the Board
4. Risk Management and Internal Control
5. Conflict of Interest Management
6. Delegation
7. Board Meeting

8. Role of Chairman
9. Assessment and Succession Plan
		
Sub-committee Self Assessment
The Executive Board, Audit committee, Risk Management
Committee, Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee had self-assessment and
reported result to the Board of Directors which is
excellent.
Chairman of the Executive Board evaluation
The Board of Director is responsible to evaluate Chief
Executive Office and arranges session to comments and
feedback to performance to improve and for annual
remuneration The result is excellent.
Managing Director Evaluation
The Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee is responsible for
evaluation and remuneration as well as development and
improvement plan of Managing Director The result is
excellent.
Board Quorums
The significant agenda to be approved at the Board
of Directors’ meeting, the Company requires a board
quorum at least two of third for dissolving that agenda.
Supervision of Operation of Subsidiaries and
Affiliated Companies
The Company assigns qualified persons to be director
in subsidiary companies to represent the Company
in proportion according to the Shareholding of the
Company. This is an agreement between the Company,
its subsidiaries and affiliated companies to participate
in formulating an important policy and supervise its
subsidiaries to have proper internal control system
and mechanisms of governance in various fields under
the same criteria as the Company. Its subsidiaries are
responsible for submitting financial statement to the
Company to make consolidated financial statement.

Audit Fee

1. In 2016, the Company and its subsidiaries paid Baht
2,180,000 for audit fee
2. There was not any other fee
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รายชื่อ
Name

1.
2.
3.
4.
5.

102

6.
7.

8.

9.

ตำ�แหน่ง
Position

นายสมพล

เกียรติไพบูลย์

ประธานกรรมการ (อิสระ)

Mr.Sompol

Kiatphaibool

Chairman (Independent Director)

ดร.ศิริ

การเจริญดี

รองประธานกรรมการ (อิสระ)

Dr.Siri

Ganjarerndee

Vice Chairman (Independent Director)

ดร.ชัยพัฒน์

สหัสกุล

กรรมการ (อิสระ)

Dr.Chaipat

Sahasakul

Director (Independent Director)

รศ.น.สพ.กิจจา

อุไรรงค์

กรรมการ (อิสระ)

Asso. Prof. Dr.Kitcha Urairong

Director (Independent Director)

นายปรีชา

ส่งวัฒนา

กรรมการ (อิสระ)

Mr.Pricha

Songwatana

Director (Independent Director)

นายวิสุทธิ

วิทยฐานกรณ์ *

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

Mr.Visuth

Vitayathanagorn

Director and Chairman of the Executive Board

นายวิชิต

วิทยฐานกรณ์ *

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

Mr.Vichit

Vitayatanagorn

Director and Vice Chairman of the Executive
Board

นางสาวอรัญญา

วิทยฐา-นกรณ์

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

Miss Aranya

Vitayatanagorn

Director and Vice Chairman of the Executive
Board

ดร.วิทูร

ซื่อวัฒนากุล

กรรมการและกรรมการบริหาร

Dr.Witoon

Suewatanakul

Director and Executive Director

วิทยฐานกรณ์ **

กรรมการ

Vitayathanagorn

Director

ตั้งพิรุฬห์ธรรม ***

กรรมการ

Tangpiroonthum

Director

วิทยฐานกรณ์

กรรมการ

Vitayatanagorn

Director

จันทร์พิทักษ์

กรรมการ

Chanpitaksa

Director

วงศ์ศุภชาติกุล ****

กรรมการ

10. นายวิชัย
Mr. Vichai

11. นางสาวปรินดา
Miss Prinda

12. นายวัชร
Mr.Vachara

13. นายพาชัย
Mr.Pachai

14. นายเอกรัฐ

ประชุม
ประชุม
ประชุม
ประชุม
ประชุม
กรรมการ กรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร ตรวจสอบ บริหาร
บรรษัทภิบาล
ความเสี่ยง สรรหาและ
กำ�หนดค่า
ตอบแทน
Board of Executive Audit
Risk
Corporate
Director Director Committee Management Governance
Committee Nomination
&
Remuneration
Committee

15. นายชาญวิทย์
Mr.Chanvit

16. นายศุภชัย
Mr.Supachai

17. นายวินัย ชัยบุรานนท์
Mr.Winai

วิทยฐานกรณ์

กรรมการบริหาร

Vitayatanagorn

Executive Director

วิทยฐานกรณ์

กรรมการบริหาร

Vitayatanagorn

Executive Director

ชัยบุรานนท์

กรรมการบริหาร

Chaiburanont

Executive Director

4/4

4/4

1/1

7/7

4/4

4/4

1/1

7/7

4/4

1/1

6/7

1/1

6/7

1/1

7/7

13/13

3/3

6/7

12/13

3/3

7/7

13/13

4/4

7/7

13/13

4/4

4/4

1/1

2/2

1/1

7/7

1/1

7/7
5/5

1/1
12/13

4/4

12/13

4/4

13/13

4/4

หมายเหตุ

*
**
***
****

เข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการ เนื่องจากครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 แทนนางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ที่ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

Remark

*
**
***
****

Appointed to be a member of Corporate Governance Nomination & Remuneration Committee since March 9, 2016
Appointed to be a director since May 13, 2016
Resigned from the Board of Directors due to completion of term since April 28, 2016
Appointed to be a director since April 28, 2016 replacing the director who are retired by rotation

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

NonExecutive
Directors

7/7

Wongsupbhasatigul Director

Mr.Ekarat

ประชุม
กรรมการที่
ไม่ ได้เป็น
ผู้บริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2559 /
Change in Shares held by Directors and Executives in 2016
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 / As of December 31, 2016
ลำ�ดับ
No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

รายชื่อ
Name

ตำ�แหน่ง
Position

นายสมพล

เกียรติไพบูลย์

ประธานกรรมการ

Mr.Sompol

Kiatphaibool

Chairman of the Board

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

ดร.ศิริ

การเจริญดี

รองประธานกรรมการ

Dr.Siri

Ganjarerndee

Vice Chairman

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

ดร.ชัยพัฒน์

สหัสกุล

กรรมการอิสระ

Dr.Chaipat

Sahasakul

Independent Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

รศ.น.สพ.กิจจา

กรรมการอิสระ

อุไรรงค์

Asso. Prof. Dr.Kitcha Urairong

Independent Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นายปรีชา

ส่งวัฒนา

กรรมการอิสระ

Mr.Pricha

Songwatana

Independent Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นายวิสุทธิ

วิทยฐานกรณ์

ประธานกรรมการบริหาร

Mr.Visuth

Vitayathanagorn

Chairman of the Executive Board

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นายวิชิต

วิทยฐานกรณ์

รองประธานกรรมการบริหาร

Mr.Vichit

Vitayatanagorn

Vice Chairman of the Executive Board

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นางสาวอรัญญา

วิทยฐา-นกรณ์

รองประธานกรรมการบริหาร

Miss Aranya

Vitayatanagorn

Vice Chairman of the Executive Board

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

ดร.วิทูร

ซื่อวัฒนากุล

กรรมการผู้จัดการ

Dr.Witoon

Suewatanakul

Managing Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10.

11.

12.

13.

14.

Spouse and minor children

นายวิชัย

วิทยฐานกรณ์ *

กรรมการ

Mr. Vichai

Vitayathanagorn

Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นางสาวปรินดา

ตั้งพิรุฬห์ธรรม **

กรรมการ

Miss Prinda

Tangpiroonthum

Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นายวัชร

วิทยฐานกรณ์

กรรมการ

Mr.Vachara

Vitayatanagorn

Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นายพาชัย

จันทร์พิทักษ์

กรรมการ

Mr.Pachai

Chanpitaksa

Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นายเอกรัฐ

วงศ์ศุภชาติกุล ***

กรรมการ

Mr.Ekarat

Wongsupbhasatigul Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

จำ�นวนหุ้น ณ วัน จำ�นวนหุ้น ณ วัน จำ�นวนหุ้นที่
สัดส่วนการถือ
ที่ 31 ธันวาคม ที่ 31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
หุ้น (%)
2558
2559
ขึ้น/(ลดลง) ใน
ปี 2559
Shares held as Shares held as Increase/
Percentage of
of December of December Decrease in
Shares held
31, 2015
31, 2016
Shares held in
(%)
2016
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

0.0002

-

-

-

-

-

-

-

-

20,025,688

20,025,688

-

4.24

15,025,000
11,005,800

14,250,000
11,005,800

(775,000)
-

1.36

18,384,869

18,384,869

-

2.27

-

-

-

-

-

-

-

58,767,228

58,767,228

-

7.55

2,261,850
3,763,703

2,261,850
3,863,703

100,000

0.48

11,700,000

11,300,000

(400,000)

1.40

2,496,000

2,496,000

-

0.31

12,131,837

12,131,837

-

1.50

-

-

-
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ลำ�ดับ
No.

15.

16.

17.

18.

19.

104

20.

21.

22.

รายชื่อ
Name

ตำ�แหน่ง
Position

นายชาญวิทย์

วิทยฐานกรณ์

กรรมการบริหาร

Mr.Chanvit

Vitayatanagorn

Executive Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นายศุภชัย

วิทยฐานกรณ์

กรรมการบริหาร

Mr.Supachai

Vitayatanagorn

Executive Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นายวินัย ชัยบุรานนท์

ชัยบุรานนท์

กรรมการบริหาร

Mr.Winai

Chaiburanont

Executive Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นายศิริชัย

ฉั่วเจริญศิริ

รองกรรมการผู้จัดการ

Mr.Sirichai

Chuacharoensiri

Executive Vice President

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นายกำ�ธร

เอกเมธีพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Mr.Kamtorn

Ekmetipunt

Assistant Managing Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นางสาวสุนันทา

ไตรเทพาภิรักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Miss Sunanta

Tritepapiruk

Assistant Managing Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นายศักดิ์ชัย

ผดุงเกียรติวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Mr.Sakchai

Padungkiattivong

Assistant Managing Director

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

นางสาวพรรณวดี

ระติสุนทร

เลขานุการบริษัท

Miss Punwadee

Ratisoontorn

Corporate Secretary

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Spouse and minor children

จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้นที่ สัดส่วนการถือ
ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 เปลี่ยนแปลง
หุ้น (%)
ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
ในปี 2559

Shares held as Shares held as
of December 31, of December 31,
2015
2016
5,925,000

7,874,850

10,882,430

11,632,280

749,850

1.44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

680,239

680,239

-

0.08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

* เข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
** ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการ เนื่องจากครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
*** เข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 แทนนางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ที่ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

Remark

* Appointed to be a director since May 13, 2016
** Resigned from the Board of Directors due to completion of term since April 28, 2016
*** Appointed to be a director since April 28, 2016 replacing the director who are retired by rotation

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

Increase/
Percentage of
Decrease in
Shares held (%)
Shares held in
2016
1,949,850
0.97

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

Management Discussion and Analysis (MD&A)
ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
Overall Performance
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
Overall performance by the Company and its subsidiaries for the years ending 31 December 2016 and 2015 was as follows

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

2559
2016

2558
2015

เพิ่ม (ลด)
Increase (Decrease)
จำ�นวน/
Amount

รายได้จากการขาย
Sales
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
Sale of Packing materials
รวมรายได้จากการขาย
Total sales
ต้นทุนขาย
Cost of sales
กำ�ไรขั้นต้น
Gross profit
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Gain on exchange rate
รายได้อื่น
Other income
ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling expenses
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Administrative expenses
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
(กลับรายการ)
Loss reduction of inventory to net realizable value received
(Reversal)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
Financial cost
กำ�ไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
Profit before income tax expenses
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
Income tax expenses
กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
Net profit attributable to equity holders of the Company
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
Non controlling interests of the subsidiaries

%

27,924

25,926

1,998

7.71

319

376

(57)

(15.16)

28,243

26,302

1,941

7.38

23,726

23,169

557

2.40

4,517

3,133

1,384

44.17

5

244

(239)

(97.95)

86

80

6

7.50

959

914

45

4.92

375

313

62

19.81

(12)

(32)

20

62.50

3

5

(2)

(40.00)

3,283

2,257

1,026

45.46

465

298

167

56.04

2,754

1,903

851

44.72

64

56

8

14.29
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ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือ
หุ้นบริษัทใหญ่ 2,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 851 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
44.72% จาก 1,903 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558 โดยบริษัทฯมี
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่ที่ 27,924 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1,998 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.71% เมื่อเทียบกับปี 2558 และ
บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่ออยู่ที่ 319 ล้านบาท ลด
ลง 57 ล้านบาทหรือลดลง 15.16% จาก 376 ล้านบาทเมื่อเทียบ
กับปี 2558 ในขณะทีต่ น้ ทุนขายของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย 23,726
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 557 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.40% จาก 23,169
ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558 อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
ขายรวมนั้นเพิ่มขึ้นน้อยกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของยอดขายรวม ส่ง
ผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำ�ไรขั้นต้น 15.99% เพิ่มขึ้น
4.08% จาก 11.91% เมื่อเทียบกับปี 2558
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht
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รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่น ๆ
Sales from soybean products
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
Industrial livestock feed
น้ำ�มันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
Refined Soybean oil
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
Other products
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
Sales of packing materials
รวมรายได้จากการขาย
Total sales

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
รายได้จากการขาย
เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัด
โครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ โดยบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีสว่ นงานทัง้ สิน้ 3 ส่วนงาน ดังนี้
• ส่วนงานผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ได้แก่
สินค้าประเภทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และน้�ำ มันถัว่ เหลือง
• ส่วนงานผลิตและจำ�หน่ายบรรจุภัณฑ์
• ส่วนงานอืน่ ๆ เป็นส่วนงานทีท่ �ำ การจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค

2559
2016

2558
2015

เพิ่ม (ลด)
Increase (Decrease)
จำ�นวน
%
Amount
1,998
7.71

27,924

25,926

18,031

16,879

1,152

6.83

8,468

7,387

1,081

14.63

1,425

1,660

(235)

(14.16)

319

376

(57)

(15.16)

28,243

26,302

1,941

7.38

In 2016, net profit for the Company and its subsidiaries
as a proportion of equity holding of the Company was
2,754 million Baht, an increase of 851 million Baht, or
44.72%, over 2015, when net profit amounted to 1,903
million Baht. Revenues from product sales totalled
27,924 million Baht, an increase of 1,998 million Baht,
or 7.71%, from the 2015 figure. Income from sales of
packaging materials by the Company’s subsidiaries
totalled 319 million Baht. This represented a decrease
of 57 million Baht, or 15.16%, from the 2015 figure of
376 million Baht. Meanwhile, cost of sales for the Company
and its subsidiaries stood at 23,726 million Baht in
2016, up 557 million Baht, or 2.4%, from the 23,169
million Baht recorded in 2015. Still, the overall increase
in cost of sales was less than the increase in combined
sales revenues, and as a result, gross profits from the
Company and its subsidiaries rose by a rate of 15.99%,
up 4.08% from 11.91% in 2015.

Analysis of Operating Performance
Sales Revenue
To facilitate the achievement of our management
objectives, the organizational structure of the Company
and its subsidiaries consists of three principal units
divided by goods and services as follows;
• Production and sale of goods made from
soybeans, i.e. industrial livestock feed and
soybean oil
• Production and sale of packaging materials
• Other goods and services, e.g. sale of consumer
items.
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1.1 รายได้จากการขายอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ : บริษัทฯ มีราย
ได้จากการขายในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จำ�นวน 18,031
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,152 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.83% จาก
16,879 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558 ในปี 2559 ปริมาณ
ขายกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์มีปริมาณสูงขึ้น
สอดคล้องตามอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย
เฉพาะการส่งออกเนื้อไก่ ประกอบกับราคากากถั่วเหลืองที่
นำ�เข้าจากต่างประเทศยังคงมีความผันผวน และมีความเสี่ยง
สูงต่อการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำ�ให้ผู้นำ�เข้ากลับมา
ซื้อกากถั่วเหลืองที่ผลิตในประเทศมากขึ้น ในขณะที่ราคาขาย
สินค้ามีการปรับราคาขายลดลงเล็กน้อยตามต้นทุนสินค้าทีล่ ดลง
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1.2 รายได้จากการขายน้ำ�มันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ : บริษัทฯ มีรายได้
จากการขายน้ำ�มันถั่วเหลืองบริสุทธิ์จำ�นวน 8,468 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1,081 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 14.63% จาก 7,387
ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558 ในปี 2559 น้ำ�มันปาล์ม ซึ่ง
เป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้เกิดสภาวะขาดตลาด ส่งผลให้มี
การปรับราคาสูงขึน้ จึงทำ�ให้ผบู้ ริโภคหันมาซือ้ น้�ำ มันถัว่ เหลือง
ทดแทน และสำ�หรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯสามารถเปิด
ตลาดน้ำ�มันถั่วเหลือง ภายใต้ แบรนด์ “Healthy Chef”
และ “Queen”ส่งผลทำ�ให้มียอดขายในตลาดต่างประเทศ
เพิม่ ขึน้ ในขณะทีร่ าคาขายสินค้ามีการปรับราคาขายลดลงเล็ก
น้อยตามต้นทุนสินค้าที่ลดลง

กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯสามารถบริหารจัดการ และทำ�การป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำ�สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วง
หน้า ส่งผลทำ�ให้บริษทั ฯ มีก�ำ ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นสำ�หรับปี 2559
เป็นจำ�นวน 5 ล้านบาท ซึ่งกำ�ไรดังกล่าวได้รวมขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ Mark to Market (MTM)
จำ�นวน 2 ล้านบาท และสำ�หรับปี 2558 มีผลกำ�ไรจากอัตราแลก
เปลี่ยนเป็นจำ�นวนเงิน เป็นจำ�นวน 244 ล้านบาท ซึ่งกำ�ไรดังกล่าว
ได้รวมกำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ Mark
to Market (MTM) จำ�นวน 3 ล้านบาท
รายได้อื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่น 86 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 7.50% จาก 80 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่ง
สาเหตุหลักเกิดจากกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 959 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
45 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 4.92% จาก 914 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี
2558 ซึง่ สอดคล้องกับปริมาณการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ทำ�ให้คา่ ใช้จา่ ยเกีย่ ว
กับการขนส่งสินค้าสูงขึ้น และในปี 2559 บริษัทฯ เพิ่มงบค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการโฆษณาบนสือ่ ต่าง ๆ
รวมถึงการจัดรายการชิงโชคของรางวัลให้กับผู้บริโภค

1.3 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ : บริษทั ฯ มีรายได้จากการ
ขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จำ�นวน 1,425 ล้านบาทลดลง 235 ล้าน
บาทหรือลดลง 14.16% จาก 1,660 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี
2558 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการขายน้ำ�มันดิบใน
ประเทศ

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 375 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ 19.81% จาก 313 ล้านบาทเมือ่ เทียบกับปี 2558 สาเหตุ
จากค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคคลกรที่เพิ่มขึ้น

1.4 รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ : ปริมาณขายในกลุ่มน้ำ�ผลไม้
ลดลงจากลูกค้ารายหลักรายหนึง่ ซึง่ ได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งเป่าขวดเพือ่
ทำ�การผลิตขวดเอง ในขณะทีย่ อดขายในกลุม่ น้�ำ มันบริโภคเพิม่
ขึน้ จากปริมาณขายทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากราคาน้�ำ มันปาล์มสูงจาก
การทีผ่ ลผลิตปาล์มขาดตลาดทำ�ให้ผบู้ ริโภคหันมาซือ้ น้�ำ มันพืช
ถัว่ เหลืองมากขึน้ จึงส่งผลให้ปริมาณขายเพิม่ ขึน้ ในขณะทีร่ าคา
ขายสินค้ามีการปรับราคาขายเพิม่ ขึน้ ตามต้นทุนสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้
โดยราคาขายที่เพิ่มขึ้นนั้นมีสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 บริษัทฯมีรายการกลับรายการขาดทุน
จากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับซึ่งตั้งไว้ ในปี
2558 จำ�นวน 12 ล้านบาท

ต้นทุนขายและกำ�ไรขั้นต้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนขาย 23,726 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 557
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 2.40% จาก 23,169 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี
2558 ซึง่ เพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการขาย และ
ต้นทุนถั่วเหลืองนำ�เข้ามีราคาปรับตัวลดลง ประกอบกับการบริหาร
จัดการต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ ที่ได้ทำ�สัญญาซื้อถั่วเหลืองล่วง
หน้าไว้ ทำ�ให้ต้นทุนซื้อถั่วเหลือง ของบริษัทฯ ถูกลง ส่งผลทำ�ให้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีก�ำ ไรขัน้ ต้น 4,517 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,384
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 44.17% เมื่อเทียบกับปี 2558
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
(กลับรายการ)

1.1 Revenue from the sale of industrial livestock feed:
The Company’s revenue from the sale of industrial
livestock feed was 18,031 million Baht, an increase
of 1,152 million Baht, or 6.83% over the 2015 figure
of 16,879 million Baht. In 2016, sales of soybean
meal, the main ingredient in livestock feed, rose
in response to growth in the livestock industry,
especially higher exports of broiler chicken. In addition,
because prices for imported soybean meal remained
volatile, and the risk of losses from exchange
rate uncertainty was high, importers ramped up
purchases of domestically-produced soybean meal.
Meanwhile, prices for goods slid downward slightly
in response to lower production costs.
1.2 Revenue from the sale of refined soybean oil:
Revenue from the Company’s sales of refined soybean
oil totalled 8,468 million Baht, an increase of
1,081 million Baht in 2016, up 14.63% from the
2015 figure of 7,387 million Baht. In 2016, palm
oil, which is a replacement product, was in short
supply, which pushed prices up, and as a result,
consumers turned increasingly to soybean oil. At
the same time, the Company was able to open up
new markets abroad under the brands “Healthy
Chef” and “Queen,” which helped to boost foreign
sales. Also, prices for these consumer goods fell
slightly in line with lower production costs.
1.3 Revenue from the sale of other products: Company
revenue from sales of other goods totalled 1,425
million Baht last year, down 235 million Baht, or
14.16% from the total revenue of 1,660 million Baht
in 2015. The major reason for the decline was lower
sales of crude oil in domestic market.
1.4 Revenue from the sale of packaging material:
Reduced purchases of packaged fruit juice by one
of the Company’s major customers, which set up
its own packaging plant, impacted revenues last year.
Meanwhile, sales of oil for human consumption
rose, chiefly due to higher palm oil prices in response
to market shortages and greater consumer reliance
on soybean oil. At the same time, prices for these
goods also rose in response to higher production
costs, although price increases proportionally exceeded
rises in production costs.

Cost of Sales and Gross Profits
The Company and its subsidiaries had sales costs
totalling 23,726 million Baht in 2016, an increase of 557
million Baht, or 2.4%, over the previous year’s total
of 23,169 million Baht. This increase is a reflection of
higher sales volumes. In addition, costs of imported
soybeans fell and the Company’s strategy of making
forward contract for soybeans enabled the Company
to cut the cost of soybean purchases. As a result, gross
profits by the Company and its subsidiaries last year
amounted to 4,517 million Baht, an increase of 1,384
million Baht, or 44.17%, over 2015.
Gain on Exchange
The Company has been successful in managing and
protecting against exchange rate risk through forward
contract, which resulted in Company gain on exchange
totalling 5 million Baht in 2016. This figure includes
unrealized loss on Mark-to-Market (MTM) of 2 million
Baht. In comparison, gain on exchange in 2015 accounted
for 244 million Baht, which included 3 million Baht in
unrealized gain MTM profits.
Other Income
The Company and its subsidiaries took in 86 million
Baht in income from other sources last year. This
represented a 6 million Baht, or 7.5%, increase from the
80 million Baht recorded in 2015. This was largely due
to increased profit from the sale of investment money.
Sales and Administrative Expenses
Selling expenses for the Company and its subsidiaries
totalled 959 million Baht last year, an increase of 45
million Baht, or 4.92%, over the previous year’s total of
914 million Baht. This was a reflection of higher sales
volumes, which meant increased transportation costs.
In 2016, the Company also boosted its sales promotion
and advertising budget, and organized a sweepstakes
for consumers.
Meanwhile, administrative expenses totalled 375
million Baht, an increase of 62 million Baht, or 19.81%,
over the 2015 figure of 313 million Baht. This rise was
attributable primarily to increased expenses related
to sustainable development and human resource
development projects.
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน / Analysis of Financial Status
การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
An analysis of the financial status of the Company and its subsidaries as of December 31, 2016 and 2015 was
as follows:
2559
2558
เพิ่ม (ลด)
หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht
2016
2015 Increase (Decrease)
จำ�นวน
%
Amount
สินทรัพย์ /Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets
8,450
8,054
396
4.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non-Current Assets
2,633
2,358
275
11.66
รวมสินทรัพย์ / Total Assets
11,083 10,412
671
6.44
หนี้สิน/ Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน /Current Liabilities
2,062
2,444
(382) (15.63)
หนี้สินไม่หมุนเวียน / Non-Current Liabilities
105
77
28
36.36
รวมหนี้สิน / Total Liabilities
2,167 2,521
(354) (14.04)
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท / Equity attributable to owner of the Company
8,543
7,540
1,003
13.30
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม / Non-Controlling Interest
373
351
22
6.27
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น / Total Shareholders’ Equity
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น /
Total Liabilities and Shareholders’ Equity
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์มลู ค่า
รวมทั้งสิ้น 11,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 671 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
6.44% จาก 10,412 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก
• สินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 396 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 4.92%
เมื่อเทียบกับปี 2558 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคง
เหลือสุทธิของบริษัทฯ ในส่วนของวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองเพิ่ม
ขึน้ 1,120 ล้านบาทเนือ่ งจากมีวตั ถุดบิ นำ�เข้าเข้ามาในช่วงปลาย
ปี ในขณะที่สินค้าสำ�เร็จรูป วัตถุดิบระหว่างทางและวัตถุดิบ
อื่น ๆ ลดลง 670 ล้านบาท และรายการเทียบเท่าเงินสดและ
เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ ลดลงประมาณ 95 ล้านบาท
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำ�นวน 275 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้น 11.66% สาเหตุหลักคือ
o ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รวมถึงสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เพิ่มขึ้น 299 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.50% ซึ่งเพิ่ม
ขึน้ จากการซือ้ สินทรัพย์ ใหม่เพิม่ เติมและซือ้ เพือ่ ทดแทน
สินทรัพย์เดิมรวมเป็นเงินสุทธิ 594 ล้านบาท และมีค่า
เสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายสุทธิในปี 2559 จำ�นวน
295 ล้านบาท

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

8,916

7,891

1,025

12.99

11,083

10,412

671

6.44

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินมูลค่า
รวมทัง้ สิน้ 2,167 ล้านบาท ลดลง 354 ล้านบาท หรือลดลง 14.04%
จาก 2,521 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
• หนี้สินหมุนเวียนลดลงจำ�นวน 382 ล้านบาท หรือลดลง
15.63% สาเหตุหลักคือ
o เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 476 ล้านบาท
o ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 121 ล้านบาทผลจากกำ�ไร
ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
• หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จำ�นวน 28 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
36.36% เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสำ�รองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานที่เพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือ
หุน้ รวมทัง้ สิน้ 8,916 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,025 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
12.99% จาก 7,891 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เกิดจากกำ�ไร
จากผลประกอบการสำ�หรับปี 2559 จำ�นวน 2,818 ล้านบาท รวม
ทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนิน
งานครึ่งปีหลังสำ�หรับปี 2558 และผลการดำ�เนินงานของครึ่งปีแรก
สำ�หรับปี 2559 จำ�นวน 1,779 ล้านบาท

Loss Reduction of Inventory to Net Realizable Value
Received (Reversal)
In the first quarter of 2016, Company had a reversal loss
reduction of inventory to net realizable value received
at 12 million Baht in 2015.
Assets
As of December 31, 2016, the Company and its
subsidiaries had total assets valued at 11,083 million
Baht, an increase of 671 million Baht, or 6.44%, from
the figure of 10,412 million Baht recorded in 2015. The
major reasons for this increase was:
• A year-on-year increase of 4.92% in the value of
current assets to 396 million Baht, chiefly due to
higher net of inventory. The value of soybean seed,
for instance, rose 1,120 million Baht because of the
shipment of raw materials from abroad at the end of
the year. Meanwhile, finished goods, raw materials
in transit, and other raw materials fell by 670 million
Baht, and the Company’s cash equivalents and
short-term investments saw a decrease of 95 million
Baht.
• Non-current assets rose by 11.66%, or 275 million
Baht, primarily as a result of:
o An increase of 299 million Baht, or 13.5%,
in the value of property land, buildings and
equipment, and intangible assets. This
increase resulted from purchase of additional
new assets and replacement purchases of
existing assets totalling 594 million Baht.
Meanwhile, depreciation and amortization
totalled 295 million Baht in 2016.

Liabilities
As of December 31, 2016, the Company and its subsidiaries
has combined liabilities valued at 2,167 million Baht, a
decrease of 354 million Baht, or 14.04%, from the 2015
figure of 2,521 million Baht. The primary reasons for
this were:
• Current liabilities fell some 382 million Baht, or
15.63%, due to:
o Trade payable fell by 476 million Baht;
o Income taxes payable increased 121 million
Baht due to higher profits by the Company and
its subsidiaries.
•
Non-current liabilities increased by 28 million
Baht, or 36.36%, as a result of higher long-term
employee benefit obligations.
Shareholder Equity
As of December 31, 2016, shareholder equity in the
Company and its subsidiaries totalled 8,916 million
Baht, an increase of 1,025 million Baht, or 12.99%, from
the 2015 figure of 7,891 million Baht. This was the result
of improved performance in 2016 of 2,818 million Baht.
The Company and its subsidiaries also paid interim
dividends for the first half of 2015 and the first half of
2016 amounting to 1,779 million Baht.
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สภาพคล่อง
สภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
Cash flows from operating activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Cash flows from investing activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
Cash flows from financing activities
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
Net increase (decrease) in cash and cash equivalent
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
Cash and cash equivalents at the beginning of year
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
Cash or cash equivalents at the end of year
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Liquidity
Liquidity for the Company and its subsidiaries for the
years ending December 31, 2016 and 2015 was as follows;
2559
2016

2558
2015

เพิ่ม (ลด)
Increase (Decrease)
จำ�นวน
%
Amount
(2,423)
(51.66)

2,267

4,690

(445)

(1,025)

580

56.59

(1,778)

(3,665)

1,887

51.49

44

(0)

44

100.00

252

252

0

0.00

296

252

44

17.46

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดปลายปีเท่ากับ 296 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

As of the end of 2016, the Company and its subsidiaries
had cash and cash equivalents totalling 296 million Baht,
which in comparison with 2015, is as follows:

• กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงานรวมทั้งสิ้น 2,267
ล้านบาท ลดลง 2,423 ล้านบาท หรือลดลง 51.66% จาก
4,690 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558 กระแสเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมดำ�เนินงานดังกล่าวเกิดจากกำ�ไรก่อนภาษีจำ�นวน
3,283 ล้านบาทของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยซึง่ ได้รวมส่วนของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย ปรับปรุง
ด้วยรายการกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมดำ�เนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้เกิดกระแส
เงินสด ได้แก่ ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำ�หน่ายรวมจำ�นวน 333
ล้านบาท รวมทัง้ มีการเพิม่ ขึน้ ในสินค้าคงเหลือทีม่ ผี ลให้กระแส
เงินสดลดลงจำ�นวน 450 ล้านบาท และการลดลงในส่วนเจ้าหนี้
และหนี้สินหมุนเวียนอื่นทำ�ให้กระแสเงินสดลดลงจำ�นวน 509
ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จำ�นวน 345 ล้านบาท

• Net cash flow from operating activities totalled
2,267 million Baht. This represented a decrease of
2,423 million Baht, or 51.66%, from the 2015 figure
of 4,690 million Baht. Net cash flow from operating
activities is from earning before incoming tax
of 3,283 million Baht for both the Company and
its subsidiaries and which includes the portion
for non-controlling interest in the Company’s
subsidiaries and adjustments in reconciliation of
net profits as net cash receive (paid) from operating
activities. The primary items responsible for cash
flow were depreciation and amortization totalling
333 million Baht. Meanwhile, increased of inventory
resulted in a decline in cash flows in the amount of
450 million Baht, and a decrease in Trade payable
and current liabilities caused a decline in cash
flow totalling 509 million Baht. Cash available for
payment of income taxes was 345 million Baht.

• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนรวมทั้งสิ้น 445 ล้าน
บาท เนื่องจากเงินจ่ายสุทธิสำ�หรับการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม
หรือเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมรวมเป็นเงินสุทธิ 594 ล้าน
บาท เงินสดรับสุทธิจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
129 ล้านบาท
• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทัง้ สิน้ 1,778
ล้านบาทเกิดจากในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำ�ไรสุทธิครึ่งปีหลังของปี 2558
และกำ�ไรสุทธิครึ่งปีแรกของปี 2559
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

• Net cash flow used in investing activities totalled
445 million Baht. Net spending for the purchase
of additional and replacement assets totalled 594
million Baht, while net cash receivable resulting
from divestment in mutual funds totalled 129
million Baht.

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
Financial Ratios
อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำ�หรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557 มีดังนี้
Financial ratios for the Company and its subsidiaries in the years ending December 31, 2016, 2015, and 2014 were as follows:

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
Key Financial Ratios

2559
2016

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) /Current Ratio (time)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)/ Quick Ratio (time)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)/ Cash Flow Liquidity Ratio (time)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)/ Accounts receivable turnover (time)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)/ Collection period (days)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำ�เร็จรูป (เท่า)/ Finished Goods turnover (time)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)/ Average Days Sales Ratio
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) /Account Payables Turnover (time)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน) /Payment period (days)
Cash Cycle (วัน) (days)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (Profitability Ratio)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%) / Gross Profit Margin (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%) / Net Profit Margin (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) / Return on Equity
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน/ (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) / Return on Assets (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) /Return on Fixed Assets (%)
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) /Assets Turnover (time)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน/ (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)/ Debt to Equity Ratio (time)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า) /Interest coverage ratio (time)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (เท่า) /Commitment Coverage Ratio (time)
อัตราจ่ายเงินปันผล (%) /Dividend Payout (%)

2558
2015

2557
2014

4.10
1.27
1.01
19.21
19.00
17.71
20.60
15.05
24.25
15.36

3.29
1.10
1.82
19.18
19.03
12.46
29.29
11.23
32.51
15.81

2.85
0.56
0.74
17.07
21.38
11.88
30.71
7.94
45.95
6.14

15.99
9.72
34.26

11.91
7.15
25.92

11.40
6.53
24.23

30.58
129.04
2.64

21.83
96.28
2.57

18.41
80.22
2.43

0.24
833,567.08
1.01
80.73

0.32
1,680.59
0.99
80.75

0.38
391.30
0.97
84.26
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อัตราส่วนสภาพคล่อง
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วน
สภาพคล่องเท่ากับ 4.10 เท่า เพิ่มขึ้น 0.81 เท่า จาก 3.29 เท่า
เมือ่ เทียบกับปี 2558 โดยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว
อยูท่ ี่ 1.27 เท่า ซึง่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2558 และมีอตั ราส่วน
สภาพคล่องกระแสเงินสดอยู่ที่ 1.01 เท่า ลดลง 0.81 เท่าจาก
1.82 เท่า และมี Cash Cycle อยู่ที่ 15.36 วัน ลดลง 0.45
วัน จาก 15.81 วันเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากปริมาณขาย
ที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
• ในปี 2559 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร คือ
อัตรากำ�ไรขั้นต้น อัตรากำ�ไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้นอยู่ที่ 15.99%, 9.72% และ 34.26% ตามลำ�ดับ ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากกำ�ไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นสาเหตุ
หลักมาจากราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองนำ�เข้าตามตลาดโลกที่
เป็นวัตถุดบิ หลักของบริษทั ฯ ที่ใช้ ในการผลิตมีราคาลดลง เมือ่
เทียบกับราคาวัตถุดบิ เมล็ดถัว่ เหลืองนำ�เข้าในปี 2558 ส่งผลให้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีก�ำ ไรขัน้ ต้นในปี 2559 จำ�นวน 4,517
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,384 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44.17% จาก
3,133 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
• ในปี 2559 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ถาวร และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่
ที่ 30.58%, 129.04% และ 2.64 เท่าตามลำ�ดับซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2558 สาเหตุหลักเนื่องจากกำ�ไรสุทธิของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น
นโยบายทางการเงิน
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของ
หนี้สิน 2,167 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 8,916 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.24
เท่า ลดลง 0.08 เท่า จาก 0.32 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2558 โดย
มีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 80.73% ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับปี 2558 ที่มีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 80.75%

• Net cash flow used in financing activities totalled
1,778 million Baht as a result of a decision last
year by the Company and its subsidiaries to pay
shareholder dividends on net profits for the second
half of 2015 and the first half of 2016.
Liquidity Ratio
• As of the December 31, 2016, the liquidity ratio of
the Company and its subsidiaries stood at 4.10x, an
increase of 0.81x from the ratio of 3.29x recorded
in 2015. The quick current liquidity ratio measured
1.27x, likewise an increase over the previous year,
while cash flow liquidity was 1.01x, down 0.81x
from last year’s figure of 1.82x. Meanwhile, the
cash cycle was 15.36 days, a decrease of 0.45 days
from the previous year’s 15.81 days. This was due
chiefly to higher sales totals, which resulted in
lower average sales times.
Profitability Ratio
• In 2016, the profitability ratio consisted of the gross
profit margin, net profit margin, and return on
equity, which measured 15.99%, 9.72%, and 34.26%,
respectively. These all represented increases over
the previous year, owing chiefly to a higher gross
profit margin resulting from lower prices for
imported soybean seed - the principal raw
ingredient in the Company’s production - in world
markets last year. In 2016, the Company and its
subsidiaries recorded gross profits of 4,517 million
Baht, an increase of 1,384 million Baht, or 44.17%,
over the 2015 figure of 3,133 million Baht.
Operating Efficiency Ratio
• In 2016, the return on assets, return on fixed assets,
and asset turnover rate stood at 30.58%, 129.04%,
and 2.64x, respectively - figures which compare
favourably with those in 2015. This was due to
the higher net profits of the Company and its
subsidiaries.
Financial Policy
• As of December 31, 2016, the Company and its
subsidiaries had a debt ratio of 2,167 million Baht
and an equity ratio of 8,916 million Baht. This
translates as a debt:equity ratio of 0.24x, down
0.08x from the figure of 0.32x recorded in 2015.
The dividend payout ratio last year was 80.73%,
also down slightly from the rate of 80.75% in 2015.

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

นโยบายการทำ�รายการระหว่างกัน

Related Party Transaction Policy
นโยบายการทำ�รายงานระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้องกัน

Related Transaction Policy on reports between the
Company, Subsidiaries and its Related Parties

บริษัทมีนโยบายในการทำ�รายการระหว่างกัน ตามความจำ�เป็นและ
เพื่อประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจและการบริหารต้นทุน โดย
ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำ�ธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยธุรกรรมดังกล่าวมีข้อ
ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่
สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

The Corporate had set policy of Connected Transaction
that it shall be based 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.

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จำ�เป็นและความสมเหตุผลในการเข้าทำ�รายการนั้นๆ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้ว
แต่กรณี) พิจารณาอนุมัติการเข้าทำ�รายการ โดยให้จัดทำ�รายงาน
สรุปการทำ�ธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการทุกสิ้นปี
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบไม่ มี ค วามชำ � นาญในการ
พิ จ ารณารายการระหว่ า งกั น บริ ษั ท จะให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระ
หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท เป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะ
กรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มี
ส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำ�รายการดังกล่าว โดย
บริ ษั ท จะเปิ ด เผยรายการระหว่ า งกั น ไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน รายงานประจำ�ปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลของประจำ�
ปีของบริษัท (แบบ 56-1) การทำ�รายการในปีนี้ไม่มีความเห็นของ
กรรมการอิสระที่แตกต่างจากมติกรรมการ
ในระหว่างปี บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีส่ �ำ คัญกับบุคคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและกิจการที่
เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกรรมการอิสระ
ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นที่แตกต่างออกไป และเปิดเผยไว้ ในงบ
การเงินเรียบร้อยแล้ว
นโยบายและแนวโน้มในการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้ อีก ซึง่ เป็นไปตามลักษณะ
การประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ

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 its subsidiaries
have significant transactions with related parties. Such
transactions were made according to trade terms agreed
between the Company and those related parties, as
would be in usual business. The Independent Directors
do not have different opinions and the transactions are
already disclosed in the 2016 financial statement.
Policy and Future Trend of Related Transaction
The Company might have related transaction which
will be according to normal of nature of business or
supporting nature of business.
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2016

115

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2559 และ ปี 2558
รายการ

บริษัท

ประเภทรายการ
ลักษณะของรายการ
บริษัทย่อย /บริษัทที่เกี่ยวข้อง
• ธุรกิจปกติ • บริษทั ซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์ PET จาก บมจ.
พรอดดิจิ เพื่อใช้บรรจุน้ำ�มันพืช
จำ�หน่าย
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บุคคลที่
เกี่ยวโยง

ความสัมพันธ์

บมจ.พรอดดิจิ • บริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ 31.85%
• ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือ
หุ้นในบมจ.พรอดดิจิรวม 7.80%
• มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกับ
บริษัทจำ�นวน 2 คน
• กรรมการของบริษทั เป็น กรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันของบมจ.
พรอดดิจิ
บมจ.ไทยฮา • ผู้บริหารของบริษัทและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นใน บมจ.ไทยฮา ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมรวม 2.22%
• มีกรรมการร่วมกับบริษทั จำ�นวน 1 คน
• กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มี
อำ�นาจลงนามผูกพันของ
บมจ. ไทยฮา
บจก.โกลเด้น • กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
เธร็ด
และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมี
สัดส่วนการถือหุ้นใน
บจก.โกลเด้นเธร็ด รวม 31.37%

• ธุรกิจปกติ

• บริษัทขายสินค้าน้ำ�มันพืชบริโภคให้
กับ บมจ.ไทยฮา เพื่อนำ�ไปขายต่อ

• ธุรกิจปกติ

• บริษัทขายน้ำ�มันพืชบริโภคให้กับ
บจก. โกลเด้น เธร็ด เพื่อนำ�ไปขาย
เป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน
• บริษัทซื้อด้ายจาก บจก.โกลเด้น
เธร็ด เพื่อใช้เย็บกระสอบสินค้าเพื่อ
จำ�หน่าย
• บมจ.พรอดดิจิ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บจก.น้ำ�มัน • บริษทั ถือหุน้ ใน บจก.น้�ำ มันบริโภคไทย
บริษัทขายบรรจุภัณฑ์ ให้กับ บจก.
บริโภคไทย
ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 14.00%
น้�ำ มันบริโภคไทย เพือ่ ใช้บรรจุน�ำ้ มันพืช
• บริษัทว่าจ้าง บจก. แมนเนจเม้นท์
บจก.
• มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกับ
แอนด์ ไซโคโลยี่ มาบริการฝึกอบรม แมนเนจเม้นท์
บริษทั จำ�นวน 1 คน และเป็นผู้อนุมัติ
แก่พนักงาน
แอนด์ ไซโคโลยี่ ลงนาม
• บริษัทซื้อน้ำ�ดื่มจาก บจก.เฮลท์
บจก.เฮลท์ • กรรมการของบริษัทเป็นบุคคลที่
วอเตอร์ เพื่อใช้รับรองลูกค้า
วอเตอร์
เกี่ยวข้องกับกรรมการของ
บจก.เฮลท์ วอเตอร์
• บริษัทขายน้ำ�มันพืชให้แก่ บจก.เชียร์
บจก.เชียร์ • ผูบ้ ริหารของบริษทั และผูเ้ กีย่ วข้องของ
(ประเทศไทย) เพื่อนำ�ไปแจกเป็น
(ประเทศไทย)
บุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้น
ของกำ�นัล
ใน บริษทั เชียร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
จำ�นวน 7.92%
• บริษทั ขายน้�ำ มันพืชให้กบั บจก.ฟิลาพลัส บจก.ฟิลาพลัส • ผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อนำ�ไปขายเป็นสวัสดิการให้กับ
ของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุน้
พนักงาน
ใน บจก.ฟิลาพลัส จำ�นวน 93.00%
• มีกรรมการร่วมกับบริษทั จำ�นวน 1 คน
• บริษัทขายยานพาหนะเก่าให้กับ
บจก.ชัยภิรมย์ • กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
บจก.ชัยภิรมย์ เพือ่ ใช้ในการดำ�เนินงาน
ของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือ
หุ้นใน บจก.ชัยภิรมย์ รวม 50.00%
• มีกรรมการร่วมกับบริษทั จำ�นวน 1 คน
• กรรมการของบริษัทเป็น กรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันของ บจก.
ชัยภิรมย์

• ธุรกิจปกติ
• สนับสนุน
ธุรกิจปกติ
• สนับสนุน
ธุรกิจปกติ
• ธุรกิจปกติ

• ธุรกิจปกติ

• ธุรกิจปกติ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ขนาดรายการระหว่างกัน
(หน่วย : ล้านบาท)
2559
2558
317.09

294.39

42.80

37.21

0.33

0.31

0.22

0.18

20.25

23.94

0.87

0.99

0.13

-

0.02

0.02

0.02

0.02

0.48

-

Details of Related Transaction occurred in 2016 and 2015
Transaction

Company

Nature Type
Transaction
Company’s subsidiaries and Related Companies
• Normal • Purchase of packing material
business
for vegetable oil to sell

• Normal
business

• Normal
business
•

•
•
•

•

•

• Sale of soybean oil

Connected
Person

Relation

Prodigy
Public
Co.,LTD.

• The Company holds 31.85% of
shares
• Management and their
connected person hold 7.80%
of shares
• There are 2 common directors.
• The Company’s directors are
authorized directors of Prodigy
Pubilc Co.,LTD.
• The management and their
connected persons hold 2.22%
of shares
• There is 1 common director.
• The Company’s director is
authorized directors of Thai
Ha Public Co.,Ltd.
• The managements and their
connected persons hold
31.37% of shares.

Thai Ha
Public
Co.,Ltd.

• Sale of soybean oil for their
Golden
staff’s welfare.
Thread
• Purchase of some thread for
Co.,Ltd.
packing.
Normal • Prodigy PCL as the Company’s Thai Edible • The Company holds 14%
business
subsidiary sells packing to Thai Oil Co., Ltd.
of shares in Thai Edible Oil
Edible Oil Co., Ltd for vegetable
Co.,Ltd
oil packing
Supporting • Staff training service
Management • There is 1 common director
normal
and Psychology • The director is authorized
business
Co.,Ltd
person
Supporting • Purchase of drinking water
Health Water • The director of the Company
normal
from Health Water Co.,Ltd for
Co.,Ltd
is connected person of the
business
customer reception
director of Health Water Co., Ltd.
Normal • Sale of soy bean oil for gift
Cheer
• The Management and their
business
(Thailand)
connected person hold 7.92 %
Co.,Ltd.
of shares
• There are 2 common and
authorized directors
Normal • Sale of soybean oil for their
Fila Plus • The Management and their
business
staff’s welfare
Co., Ltd
connected person hold 93%
of shares
• There is 1 common director
Normal • Sale of used vehicle for working Chaiphirom • The Company’s directors and
business
operation
Co.,Ltd
their connected persons hold
50% of shares.
• There is 1 common director
• The Company’s director
is authorized director of
Chaiphirom Co.,Ltd

Size (million)
2016

2015

317.09

294.39

42.80

37.21

0.33

0.31

0.22

0.18

20.25

23.94

0.87

0.99

0.13

-

0.02

0.02

0.02

0.02

0.48

-
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

The Audit Commitee’s Report
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อกำ�หนดเรื่องความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำ�นวน 3 ท่าน โดยมี ดร.ศิริ การเจริญดี เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และ ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้จัดการแผนกตรวจสอบ
ภายในทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ ตาม
ขอบเขตที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการ
ประชุมทั้งสิ้น จำ�นวน 4 ครั้ง ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง นอกจาก
นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจ
สอบภายใน และผู้สอบบัญชี ตามความเหมาะสม
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ผลการปฏิบัติงานและการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีสาระสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ งบการเงินประจำ�ปี 2559 ที่
ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญเพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีการสอบถามและรับฟังคำ�ชี้แจงจาก
ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจนและเพียงพอ ซึ่งพบว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวมีความ
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญและได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชี รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างถูกต้องครบถ้วน เชือ่ ถือได้ เพียงพอและทันเวลา โดยไม่มกี าร
ปรับปรุงรายการทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญจากผูส้ อบบัญชีเมือ่ มีการสอบทาน
หรือตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมจำ�นวน 1 ครัง้
เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำ�ปีของ
ผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมืออันดี
จากฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนและ
ติดตามให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ พิจารณาสอบ
ทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความ
เสีย่ งอย่างสม่�ำ เสมอ โดยประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้คำ�ปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ไป
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

3. การสอบทานประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุม
ภายในร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารอย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับแผนกตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติ
งานได้ผลลัพธ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และ
มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบประเด็นปัญหา การทุจริต หรือข้อ
บกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
ดำ�เนินงานของบริษัท
4. การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำ�หนดไว้ ซึ่งการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ได้พิจารณาสอบทานการ
ทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็น
ไปตามข้อกำ�หนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมีการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้
ประกาศ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ เผยแพร่ คู่มือ
มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ใิ ห้กบั กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
5. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และความคืบหน้าของ
การดำ�เนินงานเป็นรายไตรมาสตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ รวม
ถึงการกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนิน
กิจกรรมตรวจสอบภายในและบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั
และผูม้ สี ว่ นได้ นอกจากนี้ได้อนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในสำ�หรับ
ปี 2560 ที่จัดทำ�ขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสำ�คัญ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของ
บริษัท โดยมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุด
ควบคุมที่สำ�คัญเป็นหลัก และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
ทั้งนี้ ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียง
พอ และมีประสิทธิผล โดยบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้
6. การพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2560 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่ในการเสนอแต่งตัง้ เลือกกลับ เข้ามาใหม่และเลิก
จ้างผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ
และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
และค่ า สอบบั ญ ชี แ ล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ชอบให้
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน หรือ
นางสาววราพร ประภาศิรกิ ลุ แห่งบริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็น

The Audit Committee of Thai Vegetable Oil Public
Company Limited (TVO) consists of three independent
directors who are expert, and qualified under the
regulations on independence definition, issued by
The Securities and Exchange Commission of Thailand
(SEC) and The Stock Exchange of Thailand. It is chaired
by Dr.Siri Ganjarerndee with Mr.Sompol Kiatphaibool
and Dr.Chaipat Sahasakul as members, and with the
Manager of Internal Audit as its secretary.

3. Review the efficiency of internal control system:
The Audit Committee, the internal 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.

In 2016 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 with Internal Audit, the auditor,
and management. Its performance is summarized
below:

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 SET’s regulations or notifications, as
well as complete and accurate disclosure of information.
In 2016, the Company announced Anti-Corruption
policy and published handbook as a guideline to serve
for directors, executives, employees and related persons.

1. Financial Audited Reviewed: The Audit committee
reviewed the 2016 quarterly and annual financial
statements which was audited and reviewed by the
auditor and disclosure of essential information to
propose to Board of Directors for approval, and having
queries session with management and auditor regarding
all issues clearly and adequately to ensure that such
statements were reasonably 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. In addition, the Audit Committee had
one meeting with the auditor without management
attending to consider the scope, guideline and
Auditor’s annual audit plan including consideration
about the good cooperation from management and
related departments
.
2. Risk management, the Audit Committee support
and monitor risk management system, they 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.

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 2017 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 2017 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 Directors to propose
2017 AGM for approval an appointment of Ms.Cholaros
Suntiaswaraporn or Mr.Supachai Phanyawattano or
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2560 และนำ�เสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
และอนุมัติค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิด
ชอบตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษทั โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับ
ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูล
ทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้อง
ตามมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนผูบ้ ริหารของ
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
บริษัทอย่างมีคุณภาพ โดยให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานภายใต้
ระบบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่าง
เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อ
บังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั อย่างถูกต้อง
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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, ability and
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
with all rules and regulations and the relevant laws.

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

On Behalf of Audit Committee

(ดร.ศิริ การเจริญดี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Dr. Siri Ganjarerndee
Chairman of the Audit Committee
February 27, 2017

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

The Board of Directors’s responsibility on Financial Report
คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจำ�ปี โดย
งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดและจัดให้มี
และรักษาไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในเกีย่ วกับการรายงานทางการ
เงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท
คณะกรรมการได้จดั ให้มแี ละทบทวนระบบบริหารความเสีย่ ง ระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ การกำ�กับดูแลกิจการ
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อมูลทางการเงินมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดำ�รง รักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ
ของบริษัท ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงจากการดำ�เนินงาน ทั้งนี้
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมกรรมการบรรษัทภิบาลฯ รับผิด
ชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและ การ
กำ�กับกิจการที่ดี ที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำ�ขึ้น และรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
จากรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการกำ�กับกิจการที่ดี รวมทั้งระบบงานที่เป็นอยู่นี้
คณะกรรมการมีความเห็นว่าให้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลถึงความ
น่าเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสีย่ ง การกำ�กับกิจการทีด่ ี และการรักษาสินทรัพย์ของบริษทั ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Board of Directors 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, 2016.

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ

Mr.Sompol Kiatphaibool
Chairman

(นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์)
ประธานกรรมการบริหาร

Mr.Visuth Vitayathanagorn
Chairman of the Executive Board

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2016

121

122

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิ
น
2559
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ น รวมของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ น รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 งบกำไรขำดทุนรวม งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
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ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะ
ของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่ วนของ
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
กลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
อื่นๆตำมที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ อง
เหล่ำนี้

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำถือเป็ นรำยกำรบัญชีที่สำคัญยิง่ รำยกำรหนึ่งของบริ ษทั ฯ เนื่องจำกจำนวนรำยได้ที่บนั ทึก
ในบัญชีจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรขำดทุนประจำปี ของบริ ษทั ฯ ประกอบกับบริ ษทั ฯมีลูกค้ำจำนวนมำก
รำยในหลำยกลุ่มธุ รกิจซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่แตกต่ำงกัน รวมถึงรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยและกำรให้ส่วนลด
ต่ำงๆเพื่อกระตุน้ ยอดขำย ด้วยเหตุน้ ีขำ้ พเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญเป็ นพิเศษต่อกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรขำยของบริ ษทั ฯ
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ของบริ ษทั ฯ โดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ ม
ทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้และให้ควำมสำคัญในกำรทดสอบเป็ นพิเศษ โดยกำร
ขยำยขอบเขตกำรทดสอบสำหรับกำรควบคุมภำยในที่ตอบสนองเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงในกำรรับรู ้รำยได้
สุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชีเพื่อ
ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้วำ่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ของบริ ษทั ฯ
สอบทำนใบลดหนี้ที่บริ ษทั ฯออกให้แก่ลูกค้ำภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี และทำกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำรขำยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี
โดยเฉพำะรำยกำรบัญชีที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
2
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เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด

126

ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู ้
ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำก
กำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำร
ปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ ง
หรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
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• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำก
เห็นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำ
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรื อของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อ
กำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่ง
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
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จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้คือนำงชลรส สันติอศั วรำภรณ์

ชลรส สันติอศั วรำภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4523
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 27 กุมภำพันธ์ 2560

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

5

บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบกำรเงินรวม
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

หมายเหตุ

2559

2558

7
8
6, 9
10

296,339,383
851,589,566
1,464,198,153
5,785,221,078
53,004,909
8,450,353,089

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

66,438,737
851,589,566
1,393,527,040
5,739,297,542
51,850,719
8,102,703,604

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

72,089,801
2,491,941,922
24,413,932
27,150,823
17,108,569
2,632,705,047
11,083,058,136

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

21,500,000
72,089,801
2,240,268,202
24,234,157
25,010,200
17,082,514
2,400,184,874
10,502,888,478

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

11
12
13
14
20
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บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

130

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
6, 16
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
17
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
18
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

2559

2558

1,704,838,188
260,986,872
1,272,826
94,852,154
2,061,950,040

2,181,342,067
140,013,707
122,932,591
2,444,288,365

1,674,613,520
248,353,006
1,272,826
91,785,024
2,016,024,376

2,160,978,526
131,063,722
119,687,017
2,411,729,265

105,358,032
105,358,032
2,167,308,072

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

94,654,918
94,654,918
2,110,679,294

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

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
5,124,660,157
39,827,985
8,542,631,347
373,118,717
8,915,750,064
11,083,058,136
-

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
-

80,941,124
5,016,115,612
11,450,367
8,392,209,184
8,392,209,184
10,502,888,478
-

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

บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบกำรเงินรวม
รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดสิ นค้าคงเหลือ
เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

หมายเหตุ

2559

2558

21

27,924,034,452
319,350,137
28,243,384,589

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

27,924,034,452
27,924,034,452

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

2,249,146
18,713,332
5,207,646
65,831,454
92,001,578
28,335,386,167

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

702,932
37,633,332
5,207,646
64,196,810
107,740,720
28,031,775,172

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

23,725,870,834
959,079,640
375,207,667

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

23,569,999,134
937,602,810
346,983,772

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

(11,528,170)
25,048,629,971
3,286,756,196
(3,551,231)
3,283,204,965
(464,976,761)
2,818,228,204

(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

(11,528,170)
24,843,057,546
3,188,717,626
(3,258,173)
3,185,459,453
(441,639,788)
2,743,819,665

(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

10

20
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บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
กำรแบ่ งปันกำไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

132

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

2559

2558

2,754,624,805

1,902,594,573

63,603,399
2,818,228,204

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

3.41

2.35

2,743,819,665

1,891,729,619

3.39

2.34

22

บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
20
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
-สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
17
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
20
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
-สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
2,743,819,665
1,891,729,619

2559
2,818,228,204

2558
1,958,965,330

4,004,989
(800,998)

(8,464,979)
1,692,995

4,004,989
(800,998)

(8,464,979)
1,692,995

3,203,991

(6,771,984)

3,203,991

(6,771,984)

(21,301,229)
4,260,246

-

(19,975,990)
3,995,198

-

(17,040,983)
(13,836,992)

(6,771,984)

(15,980,792)
(12,776,801)

(6,771,984)

2,804,391,212
-

1,952,193,346
-

2,731,042,864
-

1,884,957,635
-

2,741,510,334
62,880,878
2,804,391,212

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

2,731,042,864

1,884,957,635
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

808,610,985
808,610,985

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชำระแล้ว
808,610,985
808,610,985

บริษทั นา้ มันพืชไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ ้นสำมัญ
2,475,091,096
2,475,091,096
80,941,124
80,941,124

4,026,790,357
2,743,819,665
(15,980,792)
2,727,838,873
(1,738,513,618)
5,016,115,612

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
80,941,124
3,630,991,060
1,891,729,619
1,891,729,619
(1,495,930,322)
80,941,124
4,026,790,357
8,246,376
3,203,991
3,203,991
11,450,367

8,246,376
3,203,991
3,203,991
11,450,367

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่วนเกินทุนจำกกำรวัด รวมองค์ประกอบ
มูลค่ำเงินลงทุนใน
อื่นของ
หลักทรัพย์เผื่อขำย
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
15,018,360
15,018,360
(6,771,984)
(6,771,984)
(6,771,984)
(6,771,984)
8,246,376
8,246,376

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
7,010,652,625
1,891,729,619
(6,771,984)
1,884,957,635
(1,495,930,322)
7,399,679,938
7,399,679,938
2,743,819,665
(12,776,801)
2,731,042,864
(1,738,513,618)
8,392,209,184
-

(หน่วย: บำท)
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บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือกำรผลิ ตและจำหน่ ำยกำกถัว่ เหลื องและน้ ำมันถัว่ เหลือง ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ เลขที่ 149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ - ตำกสิ น) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

งบกำรเงินนี้ จดั 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 ฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
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งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
2.2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก) งบกำรเงิ น รวมนี้ ได้ จ ัด ท ำขึ้ นโดยรวมงบกำรเงิ น ของบริ ษ ั ท น้ ำมัน พื ช ไทย จ ำกั ด (มหำชน)
(ซึ่ งต่อไปนี้เรี 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
2559
2558
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
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่ มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม 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.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558)
และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่ เป็ นกำรปรั บ ปรุ งถ้อยค ำและค ำศัพ ท์ กำรตี ควำมและกำรให้ แนวปฏิ บ ัติ ทำงกำรบัญชี ก ับผู ใ้ ช้
มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุ บ ัน สภำวิชำชี พ บัญ ชี ได้ป ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรตี ควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับปรั บปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติ ทำงบัญชี ฉบับใหม่
จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้ ส ำหรั บ งบกำรเงิ น ที่ มี รอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวัน ที่
1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำ
เท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรปรั บปรุ งถ้อยคำและ
คำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อยเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรตี ควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรั บ ปรุ ง และแนวปฏิ บ ัติ ท ำงบัญ ชี ฉ บับ ใหม่ จะไม่ มี ผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระส ำคัญ ต่ องบกำรเงิ นเมื่ อน ำมำถื อปฏิ บ ัติ อย่ำงไรก็ ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มาตรฐานฉบับ ปรั บ ปรุ ง นี้ ก าหนดทางเลื อ กเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ การบัน ทึ ก บัญ ชี เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย
เงิ นลงทุนในการร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยเลือกบันทึกตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยได้ ตามที่อธิ บายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมและการร่ วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วธิ ี การบันทึกบัญชีเดียวกันสาหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหาก
กิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ กิ จการต้องปรับปรุ ง
รายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
ปัจจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี
ที่เริ่ มนำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1

กำรรับรู้รำยได้
ขายสิ นค้ า
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รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สำคัญ
ของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำโดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
4.2

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะ
สู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
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4.4

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ย) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะ
ต่ำกว่ำ และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ ย้ ในกำรผลิต
วัตถุ ดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีตน้ ทุ นถัวเฉลี่ย) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้

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 ทรัพ ย์เผื่อขำยแสดงตำมมู ลค่ำยุติธ รรม กำรเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวบันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อ
ได้จำหน่ำยหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
ค) เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถื อจนครบกำหนดแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิ น/รับรู ้ ส่วนต่ ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ ตำมอัตรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่งจำนวนที่ตดั 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 นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
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 ือหุ น้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.6

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมู ลค่ำตำมรำคำทุ น อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมู ลค่ำตำมรำคำทุ นหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุป 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
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ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยตัดรำยกำรที่ ดิน อำคำร และอุ ปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่ อจำหน่ ำยสิ นทรั พ ย์หรื อ
คำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไร
หรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัด
รำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.7

ต้ นทุนกำรกู้ยืม
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

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

4.8

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
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 ย่อยตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์น้ นั เกิดกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและ
วิธีกำรตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์

4.9

อำยุกำรให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ 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 บุ ค คลหรื อ กิ จกำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ยัง หมำยรวมถึ งบริ ษ ัท ร่ วมและบุ ค คลหรื อ กิ จกำรที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งท ำให้มี อิท ธิ พ ลอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญต่ อบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย
ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุม
กำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

4.10 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่
ใช้ในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วย
สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำงประเทศแปลงค่ ำเป็ นเงิ น บำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ ที่ เกิ ดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
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4.11 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หำกมีขอ้ บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รับรู ้ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึ งมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุ นในกำรขำยของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.12 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
เกิดรำยกำร
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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
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่ บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุ น
ส ำรองเลี้ ยงชี พ ได้แยกออกจำกสิ นทรัพ ย์ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย เงิ นที่ บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจ่ำย
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระสำหรับเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่ พนักงำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
สำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 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
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4.13 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
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 ตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ย
ทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลดเปลื้ องภำระผูกพัน นั้นและบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำมำรถประมำณ
มูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.14 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษี เงิ นได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่ คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษี
ของรัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
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 นทรัพ ย์ภ ำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี ทุ ก สิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรั บ ลดมู ล ค่ ำตำมบัญ ชี ดังกล่ ำว หำกมี ค วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะบัน ทึ ก ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหำกภำษี ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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4.15 ตรำสำรอนุพนั ธ์
ตรำสำรอนุ พนั ธ์ของบริ ษทั ฯประกอบด้วยสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำประกัน
ควำมเสี่ ยงรำคำสิ นค้ำ
ตรำสำรอนุ พนั ธ์จะถู กวัดมู ลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยกำรเปลี่ ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมจะถู กรับรู ้ ใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน ซึ่ งแสดงรวมอยูใ่ นรำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยอื่น
4.16 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่ จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผอู ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มู ลค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่องในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัด
มู ล ค่ำด้วยมู ล ค่ ำยุติ ธ รรม ยกเว้น ในกรณี ที่ ไ ม่ มี 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
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิน
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.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มี ควำมไม่ แน่ น อนเสมอ กำรใช้ดุล ยพิ นิจและกำรประมำณกำรดังกล่ ำวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจำนวนเงินที่ แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น ผลที่
เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมี
ดังนี้
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กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยทีบ่ ริษัทฯมีสัดส่ วนกำรถือหุ้นน้ อยกว่ ำกึ่งหนึ่ง
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯมีอำนำจควบคุ มในบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) ถึ งแม้ว่ำ
บริ ษทั ฯจะถื อหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่ ำวในสัดส่ วนร้อยละ 32 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่ น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่ ง ทั้งนี้ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีเสี ยงส่ วนใหญ่ และสำมำรถสั่ งกำรกิ จกรรมที่ ส ำคัญของ
บริ ษ ัท ดัง กล่ ำ วได้ อี ก ทั้ง ผู ถ้ ื อ หุ ้ น รำยอื่ น เป็ นผู ถ้ ื อ หุ ้ น รำยย่อ ยๆเท่ ำ นั้น ดัง นั้น บริ ษ ัท พรอดดิ จิ จ ำกัด
(มหำชน) จึงถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิ จกำรและต้องนำมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่
บริ ษทั ฯมีอำนำจควบคุมในกิจกำรดังกล่ำว
ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
หนี้สูญที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่
คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้ อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยคำนึ งถึ งควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิ ต
(ทั้ง ของธนำคำรและคู่ สั ญ ญำ) สภำพคล่ อง ข้อมู ล ควำมสัม พัน ธ์ และกำรเปลี่ ยนแปลงของมู ล ค่ำของ
เครื่ องมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรม
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตและ
กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
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.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำร
ธุรกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
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รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ซื้อวัสดุหีบห่อ

งบกำรเงินรวม
2559
2558

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขำยสิ นค้ำโดยบริ ษทั ฯ
ขำยสิ นค้ำโดยบริ ษทั ย่อย
ค่ำบริ กำรจ่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

-

-

317

294 รำคำเป็ นไปตำมปกติ เช่ นเดี ยวกับ
ลูกค้ำทัว่ ไป

44

38

44

20

24

-

1

1

1

38 รำคำเป็ นไปตำมปกติ เช่ นเดี ยวกับ
ลูกค้ำทัว่ ไป
- รำคำเป็ นไปตำมปกติ เช่ นเดี ยวกับ
ลูกค้ำทัว่ ไป
1 รำคำเป็ นไปตำมปกติ เช่ นเดี ยวกับ
ลูกค้ำทัว่ ไป

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มี
รำยละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 9)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 16)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

งบกำรเงินรวม
2559
2558
9,600
9,600

9,666
9,666

8,092
8,092

7,423
7,423

13
13

71
71

61,078
13
61,091

53,358
71
53,429

11
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2559 และ 2558 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ค่ ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

7.

งบกำรเงินรวม
2559
2558
126
108
2
2
128
110

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
113
96
2
2
115
98

งบกำรเงินรวม
2559
2558
314
352
296,025
202,005
49,873
296,339
252,230

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
255
292
66,184
76,670
66,439
76,962

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
พันธบัตรรัฐบำล
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินฝำกออมทรัพย์ และเงินฝำกประจำมีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.1 ถึง 1.4
ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.6 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั่ วครำว
เงินลงทุนชัว่ ครำวคือ เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ซ่ ึ งแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม
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9.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2559
2558

150

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
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

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

9,600
9,600

9,666
9,666

8,092
8,092

7,423
7,423

1,139,808

1,198,384

1,120,996

1,183,303

284,920
3,727
3,891
84,412
46
1,516,804
(72,265)
1,444,539
1,454,139

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

236,717
1,667
3,891
83,222
1,446,493
(71,117)
1,375,376
1,383,468

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

487
9,572
10,059
1,464,198

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

487
9,572
10,059
1,393,527

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

13

10. สิ นค้ ำคงเหลือ

รำคำทุน

2559
2,190,992
1,162,635
185,089
2,247,994
5,786,710

วัตถุดิบ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม

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

รำคำทุน

2559
2,165,896
1,152,830
174,067
2,247,994
5,740,787

วัตถุดิบ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม

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

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็ น
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2559
2558
(11,528)
(1,489)
(1,489)
(1,489)
(13,017)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็ น
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2559
2558
(11,528)
(1,489)
(1,489)
(1,489)
(13,017)

(หน่วย: พันบำท)
สิ นค้ำคงเหลือ-สุ ทธิ
2559
2558
2,190,992 1,057,939
1,162,635 1,504,484
183,600
209,579
2,247,994 2,552,038
5,785,221 5,324,040
(หน่วย: พันบำท)
สิ นค้ำคงเหลือ-สุ ทธิ
2559
2558
2,165,896 1,046,378
1,152,830 1,492,325
172,578
198,360
2,247,994 2,552,038
5,739,298 5,289,101

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯไม่มีกำรบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมู ลค่ำสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับ (2558: 12 ล้ำนบำท) และมี กำรกลับรำยกำรปรั บ ลดมู ลค่ำสิ นค้ำคงเหลื อเป็ นจำนวน 12 ล้ำนบำท
(2558: 43 ล้ำนบำท)
11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2559
2558

บริ ษทั พรอดดิจิ
จำกัด (มหำชน) 135,000

135,000

สัดส่วนเงินลงทุน
2559
2558
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
32

32

รำคำทุน
2559
2558

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2559
2558

21,500

18,920

21,500

15,480

14
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11.2 รำยละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ

(หน่วย: ล้ำนบำท)

กำไรหรื อขำดทุนที่แบ่งให้กบั
สัดส่วนที่ถือโดย
บริ ษทั

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ

เงินปันผลจ่ำยให้กบั ส่วนได้เสี ย

ส่วนได้เสี ย

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ

ควบคุมในบริ ษทั ย่อย

ที่ไม่มีอำนำจควบคุม

ที่ไม่มีอำนำจควบคุม

ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม

ในระหว่ำงปี

ในระหว่ำงปี

2559

2558

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

68

68

2559

2558

2559

2558

2559

2558

บริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด
(มหำชน)

373

351

64

56

40

33

11.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ ซึ่ งเป็ นข้อมูล
ก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
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สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

2559
409
269
107
11

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2558
311
310
86
8

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

รำยได้
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

สรุ ปรำยกำรกระแสเงินสดของบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

(หน่วย : ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
640
673
93
83
1
92
83
(หน่วย : ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
127
131
(13)
(26)
(59)
(115)
55
(10)

15
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

12. เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2558

รำคำทุน/

รำคำทุน/

รำคำทุน

รำคำทุน

ตัดจำหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม

ตัดจำหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขำย
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรตลำด - ในประเทศ

6,524

20,837

6,524

16,832

บวก: ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

14,313

10,308

20,837

16,832

10,000

10,000

10,000

10,000

55,100

55,000

55,100

55,000

(13,847)

(13,847)

41,253

41,153

72,090

67,985

ตรำสำรหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด ในประเทศ
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2559

รำคำทุน
1 มกรำคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย /ตัดจำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย /ตัดจำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2559

13. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์

-

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

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

642,215
60,713
(487)
702,441
60,549
(1,085)
761,905

1,370,178
2,580
(748)
14,082
1,386,092
5,401
(1,285)
12,400
1,402,608

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

2,376,622
198,027
(4,147)
2,570,502
182,977
(17,532)
2,735,947

3,401,918
21,089
(4,381)
11,671
3,430,297
44,166
(17,550)
13,268
3,470,181

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

322,626
21,552
(1,266)
342,912
22,186
(3,739)
361,359

376,363
16,028
(1,267)
8,537
399,661
46,801
(3,762)
8,807
451,507
79,282
10,696
(7,245)
82,733
11,474
(2,340)
91,867

103,215
10,229
(7,269)
6,478
112,653
6,428
(2,356)
2,393
119,118

งบกำรเงินรวม
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน
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112,877
14,223
(2,501)
124,599
17,846
(33,474)
108,971

147,092
31,431
(2,659)
175,864
45,210
(35,091)
185,983

ยำนพำหนะ

-

17,695
57,609
(40,768)
34,536
452,078
(36,868)
449,746

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

17

3,533,622
305,211
(15,646)
3,823,187
295,032
(58,170)
4,060,049

5,875,887
153,222
(16,324)
6,012,785
600,084
(60,044)
6,552,825

รวม

(หน่วย: พันบำท)

473,682

31 ธันวำคม 2559
640,022

682,970

681

681
681

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

734,234

859,795

-

-

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

2559 (จำนวน 270 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

2558 (จำนวน 280 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

473,682

-

31 ธันวำคม 2559

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2558

-

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ ำ
1 มกรำคม 2558
31 ธันวำคม 2558

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
98
98
98
29,822
27,153

55
55
55
56,694
90,093

งบกำรเงินรวม
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน
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-

-

77,012

51,265

ยำนพำหนะ

449,746

34,536

-

-

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

834

834
834

18

295,032

305,211

2,491,942

2,188,764

รวม

(หน่วย: พันบำท)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

31 ธันวำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2559

รำคำทุน
1 มกรำคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอน
1,278,603
2,542
(748)
12,913
1,293,310
5,004
(1,284)
11,346
1,308,376
602,422
56,753
(487)
658,688
56,857
(1,085)
714,460

-

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

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

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

1,970,713
158,919
(4,147)
2,125,485
143,273
(1,699)
2,267,059

2,791,200
16,236
(4,381)
3,054
2,806,109
44,166
(1,716)
9,498
2,858,057

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

218,902
11,399
(1,266)
229,035
12,083
(1,359)
239,759

244,589
15,102
(1,267)
31
258,455
45,643
(1,380)
2,395
305,113
76,040
10,343
(7,245)
79,138
11,128
(2,012)
88,254

98,825
10,030
(7,269)
6,478
108,064
6,306
(2,028)
2,348
114,690

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน
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109,212
13,722
(2,501)
120,432
17,342
(33,425)
104,349

141,473
31,431
(2,659)
170,245
45,210
(35,041)
180,414

ยำนพำหนะ

-

17,131
37,641
(22,476)
32,296
440,563
(25,587)
447,272

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง

19

2,977,289
251,135
(15,646)
3,212,778
240,683
(39,580)
3,413,881

4,998,626
127,238
(16,324)
5,109,540
586,892
(41,449)
5,654,983

รวม

(หน่วย: พันบำท)

681
681
681
633,941
593,235

-

441,061

441,061

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

590,998

680,624

-

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

2559 (จำนวน 220 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

2558 (จำนวน 230 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

31 ธันวำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

31 ธันวำคม 2558

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ ำ
1 มกรำคม 2558
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

98
98
98
28,828
26,338

55
55
55
29,365
65,299

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน
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-

76,065

49,813

ยำนพำหนะ

447,272

32,296

-

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง

834
834
834

20

240,683

251,135

2,240,268

1,895,928

รวม

(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอำคำร เครื่ องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่ อม
รำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวน
เงิ นประมำณ 2,338 ล้ำนบำท (2558: 2,118 ล้ำนบำท) (งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร: 2,002 ล้ำนบำท 2558:
1,769 ล้ำนบำท)
14. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน - ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ
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งบกำรเงินรวม
2559
2558
48,253
48,321
(23,839)
(20,095)
24,414
28,226

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
47,701
47,769
(23,467)
(19,822)
24,234
27,947

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่ำตัดจำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย - มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2559
2558
28,226
27,661
386
4,617
(4,196)
(4,052)
(2)
24,414
28,226

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
27,947
27,282
386
4,617
(4,097)
(3,952)
(2)
24,234
27,947

15. วงเงินสิ นเชื่ อของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินและเจ้ ำหนีท้ รัสต์ รีซีท
วงเงินสิ นเชื่อจำกธนำคำรและสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีขอ้ กำหนดเป็ นกำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
กำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินและจำกัดกำรก่อภำระผูกพันในทรัพย์สินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และ
จำกัดกำรให้กำรค้ ำประกันโดยกรรมกำรของบริ ษทั ย่อย

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

21

16. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2559
2558
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

13
1,273,846
179,127
251,852
1,704,838

71
1,878,163
102,983
200,125
2,181,342

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
61,091
1,191,705
176,766
245,052
1,647,614

53,429
1,813,272
101,085
193,193
2,160,979

17. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดง
ได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2559
2558
76,890
73,913

(หน่ วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
68,949
65,207

8,357
2,788

7,594
2,658

6,956
2,461

6,527
2,384

1,316
6,103
13,882
(3,978)
105,358

(7,275)
76,890

6,864
13,112
(3,687)
94,655

(5,169)
68,949
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2559
2558
6,801
5,930
4,344
4,322
11,145
10,252

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
5,473
4,932
3,944
3,979
9,417
8,911

บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ น
จ ำนวนประมำณ 10 ล้ ำ นบำท (งบกำรเงิ น เฉพ ำะกิ จ กำร: จ ำนวน 9 ล้ ำ นบำท) (2558: จ ำนวน
6 ล้ำนบำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวน 6 ล้ำนบำท)

160

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 11 ปี และบริ ษทั ย่อยประมำณ 13 ปี
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
2559
2558
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
2.6 , 3.0
4.1
3.0
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 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(7.4)
8.5
8.2
(7.4)
เพิม่ ขึ้น 20% ลดลง 20%
(3.1)
3.4

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(6.3)
7.2
7.0
(6.3)
เพิม่ ขึ้น 20% ลดลง 20%
(2.5)
2.7

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

23

18. สำรองตำมกฎหมำย
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
19. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริ มกำรขำย
ค่ำขนส่ง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป

งบกำรเงินรวม
2559
2558
645,119
527,445
332,829
342,860
452,544
473,817
233,492
218,177
22,646,315 22,083,363
194,218
158,822
341,849
654,716

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
565,066
445,479
278,378
288,685
452,544
473,817
220,369
205,420
22,408,379 21,809,649
143,461
110,732
339,495
655,130

20. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2559
2558

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

466,030

293,587

442,406

273,027

(1,053)
464,977

3,703
297,290

(766)
441,640

3,550
276,577
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
รวม

งบกำรเงินรวม
2559
2558

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

801

(1,693)

801

(1,693)

(4,260)
(3,459)

(1,693)

(3,995)
(3,194)

(1,693)

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้
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กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
กำรส่งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 21)
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

งบกำรเงินรวม
2559
2558
3,283,205
2,256,256

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
3,185,459
2,168,306

20%
656,641

20%
451,251

20%
637,092

20%
433,661

3,784
(189,377)
5,064
(3,609)
(7,526)
(191,664)
464,977

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

(189,377)
4,986
(3,534)
(7,527)
(195,452)
441,640

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

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

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

21.

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
2559
2558
2,306
2,306
9,021
7,122
9,021
7,122
255
21,072
(3,197)
27,151

(106)
15,378
(2,062)
22,638

255
18,931
(3,197)
25,010

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

กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนสำหรับกิจกำรผลิตอำหำรสัตว์หรื อ
ส่ วนผสมอำหำรสัตว์ และกิจกำรผลิตน้ ำมันหรื อไขมันจำกพืชและสัตว์ ตำมบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนเลขที่
1377(2)/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2552 ภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดบำงประกำร สิ ทธิ พิเศษดังกล่ำวรวมถึ ง
กำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ และกำรได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มเฉพำะกำรผลิตส่ วนผสม
อำหำรสัตว์ส ำหรับ โรงงำนหนึ่ งแห่ งของบริ ษ ทั ฯเป็ นระยะเวลำแปดปี นับ แต่วนั ที่ เริ่ ม มี รำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร (วันที่ 23 เมษำยน 2553)
รำยได้ของบริ ษทั ฯจำแนกตำมกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สำมำรถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

รำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรขำยใน
ประเทศ
รำยได้จำกกำรส่งออก
รวมรำยได้ จำกกำรขำย

กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม
2559
2558

กิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริ ม
2559
2558

7,267,304
2,616
7,269,920

19,875,486
778,628
20,654,114

6,743,268
6,743,268

18,333,703
849,347
19,183,050

(หน่วย: พันบำท)
รวม
2559
2558

27,142,790
781,244
27,924,034

25,076,971
849,347
25,926,318
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22. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
23. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ 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
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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 ยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิ 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 งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนและ
สิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
กำรบันทึ กบัญชี ส ำหรับ รำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่ รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับ กำรบันทึ กบัญ ชี
สำหรับรำยกำรธุรกิจกับบุคคลภำยนอก
ข้อมู ล รำยได้ ก ำไร และสิ น ทรัพ ย์รวมของส่ วนงำนของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ทั ย่อยส ำหรับ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

27
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สิ นทรั พย์ รวมของส่ วนงำน

กำไรสำหรับปี

กำไรของส่ วนงำน
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ที่ไม่ได้ปันส่ วน
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรปรับลดสิ นค้ำ
คงเหลือเป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

รำยได้
รำยได้จำกกำรขำยให้ลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน
รวมรำยได้ จำกกำรขำย

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

10,475,194

4,338,963

9,861,232

2,959,614

27,817,534 25,796,257
27,817,534 25,796,257

ผลิตและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์จำกถัว่ เหลือง
2559
2558

677,748

163,478

319,350
317,092
636,442

621,031

149,294

375,793
294,392
670,185

ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภณ
ั ฑ์
2559
2558

27,695

15,072

106,500
106,500

2559

อื่น ๆ

รวมส่ วนงำนที่รำยงำน
2559
2558

-

(97,579)

19,126 11,180,637 10,501,389

4,517,513

(317,092)
(317,092)

งบกำรเงินรวม
2559
2558

(หน่ วย: พันบำท)

3,133,151

31,595
(5,003)
2,256,255
(297,290)
1,958,965

11,528
(3,551)
3,283,205
(464,977)
2,818,228

86,794
79,890
(1,334,287) (1,227,452)
5,208
244,074

4,517,513

28

(89,858) 11,083,058 10,411,531

-

- 28,243,384 26,302,112
(294,392)
(294,392) 28,243,384 26,302,112

รำยกำรปรับปรุ งและตัด
รำยกำรระหว่ำงกัน
2559
2558

3,133,151

24,243

130,062 28,243,384 26,302,112
317,092
294,392
130,062 28,560,476 26,596,504

2558
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดำเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศำสตร์ เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสิ นทรัพย์ที่แสดง
อยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนหนึ่ งรำย เป็ นอัตรำร้อยละ 10.5 ของรำยได้จำกกำร
ขำย (2558: ร้อยละ 10.7) ซึ่งมำจำกส่ วนงำนผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกถัว่ เหลือง
24. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
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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 2559 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่ำวเป็ น
ค่ ำใช้จ่ ำ ยจ ำนวน 7 ล้ำนบำท (2558: 6 ล้ำนบำท) และบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ เงิ น สมทบเป็ นค่ ำใช้จ่ ำ ยจำนวน
1 ล้ำนบำท (2558: 1 ล้ำนบำท)
25. เงินปันผล
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลประจำปี
สำหรับปี 2558
เงินปั นผลระหว่ำงกำล
สำหรับปี 2559
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 10 สิ งหำคม 2559

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

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

เงินปั นผลจ่ำย
(พันบำท)

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)

727,750

0.90

1,010,764
1,738,514

1.25
2.15

687,319

0.85

808,611
1,495,930

1.00
1.85
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26. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
26.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2559 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยมี ภำระผูก พัน เกี่ ยวกับ รำยจ่ ำยฝ่ ำยทุ น จำนวนเงิ น 14
ล้ำนบำท (2558: 34 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ ย วข้องกับ กำรซื้ อเครื่ องจัก รและเครื่ องมื อ และเครื่ องใช้ในโรงงำน
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 13 ล้ำนบำท 2558: 31 ล้ำนบำท)
26.2 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯ
และบริ ษ ัท ย่อยเหลื ออยู่เป็ นจำนวน 37 ล้ำนบำท (2558: 34 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ องกับ ภำระผูก พันทำง
ปฏิ บ ัติ บ ำงประกำรตำมปกติ ธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย (งบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำร: 29 ล้ำนบำท
2558: 26 ล้ำนบำท) หนังสื อค้ ำประกันดังกล่ำวใช้เพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำและค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิตำม
สัญญำซื้อขำย
26.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรระยะยำว
บริ ษทั ฯ ได้ทำสัญญำค่ำวิจยั กำรตลำดกับบริ ษทั แห่งหนึ่ง โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสัญญำ บริ ษทั ฯ ต้องจ่ำยค่ำ
วิจยั รำยเดือนตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ อำยุของสัญญำเริ่ มตั้งแต่เดือนกันยำยน 2559 จนถึงสิ งหำคม 2562
ซึ่งในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีค่ำวิจยั กำรตลำดที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สัญญำดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงิน
ประมำณ 0.8 ล้ำนบำท
27. ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
หนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

-

852

852

21

-

21

-

1

1
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่ งเป็ นกำรใช้ขอ้ มูลอื่นที่
สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม มูลค่ำยุติธรรมของ
เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ ดงั กล่ำว คำนวณโดยใช้รำคำมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุนที่
ประกำศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์คำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจำลอง
ตำมทฤษฎี ในกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลที่สำมำรถ
สังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ
และ เส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย เป็ นต้น
28. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
28.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
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เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญ ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107
“กำรแสดงรำยกำรและเปิ ดเผยข้อ มู ล ส ำหรั บ เครื่ อ งมื อทำงกำรเงิ น ” ประกอบด้ว ยเงิ น สดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ เงินลงทุนและเจ้ำหนี้กำรค้ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค วำมเสี่ ย งด้ำ นกำรให้ สิ น เชื่ อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ กำรค้ำ และลู ก หนี้ อื่ น
ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม
ดัง นั้น บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจึ ง ไม่ ค ำดว่ำ จะได้รับ ควำมเสี ย หำยที่ เป็ นสำระส ำคัญ จำกกำรให้ สิ น เชื่ อ
นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
ฐำนของลู กค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จำนวนมำกรำย จำนวนเงิ นสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอำจต้อง
สู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกธนำคำร อย่ำงไรก็ตำม
สิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น ดังกล่ ำวมี อตั รำดอกเบี้ ยที่ ป รั บ ขึ้ น ลงตำมอัต รำตลำดหรื อ มี อตั รำดอกเบี้ ย คงที่ ซ่ ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับต่ำ
รำยละเอียดของเงินฝำกธนำคำรแสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 7

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ถัว่ เหลืองเป็ นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตของบริ ษทั ฯ ดังนั้น เพื่อเป็ นกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวน
ของกำไรขั้นต้น บริ ษทั ฯจึงมีกระบวนกำรป้ 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 2559
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเนื่องจำกบริ ษทั ฯมีรำยกำรซื้อวัตถุดิบหลักและ
ขำยสิ นค้ำเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2559 บริ ษ ัท ฯมี ค วำมเสี่ ย งจำกอัตรำแลกเปลี่ ย นจำกกำรที่ มี ห นี้ สิ น ที่ เป็ นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศจำนวนประมำณ 30 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ (2558: 48 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ)
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรซื้ อวัตถุดิบและขำยสิ นค้ำที่เป็ นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
ยอดคงเหลือของสัญญำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
จำนวนเงิน
อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
สกุลเงิน
(ล้ำน)
ตำมสัญญำ
ครบกำหนดตำมสัญญำ
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
7.8
35.6696 บำทต่อเหรี ยญ
สิ งหำคม 2560
สหรัฐอเมริ กำ
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
จำนวนเงิน
อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
สกุลเงิน
(ล้ำน)
ตำมสัญญำ
ครบกำหนดตำมสัญญำ
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
1.6
36.4900 บำทต่อเหรี ยญ
มีนำคม 2559
สหรัฐอเมริ กำ

อัตรำแลกเปลี่ ยนในสกุล เงิ น เหรี ยญสหรั ฐอเมริ ก ำตำมประกำศของธนำคำรแห่ งประเทศไทย ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2559 มีอตั รำแลกเปลี่ ยนซื้ อถัวเฉลี่ ยเท่ำกับ 35.6124 บำท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำและมี
อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ยเท่ำกับ 36.0025 บำท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
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28.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรื อมีอตั รำ
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่ วนตรำสำรอนุ พนั ธ์แสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรื อคำนวณตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินมูลค่ำที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปหำกกรณี ที่ไม่มี
รำคำตลำด
29. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุ ป ระสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุ นที่ ส ำคัญ ของบริ ษ ทั ฯคื อกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ ำงทุ นที่ เหมำะสม
เพื่ อสนับ สนุ นกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯและเสริ ม สร้ำงมู ลค่ำกำรถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ 0.24:1 (2558: 0.32:1) และเฉพำะบริ ษทั ฯมี
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.25:1 (2558: 0.34:1)
30. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560
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Independent Auditor's Report
To the Shareholders of Thai Vegetable Oil Public Company Limited
Opinion
I have audited the accompanying consolidated financial statements of Thai Vegetable Oil Public
Company Limited and its subsidiary (the Group), which comprise the consolidated statement of
financial position as at 31 December 2016, and the related consolidated statements of income,
comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended,
and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting
policies, and have also audited the separate financial statements of Thai Vegetable Oil Public
Company Limited for the same period.
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
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited as at 31 December 2016, their financial performance
and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements section of my report. I am independent of the Group in accordance with the
Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting
Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King as relevant to my audit of the
financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the
Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for my opinion.

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance
in my audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the
context of my audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon,
and I do not provide a separate opinion on these matters.
I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my
audit included the performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks
of material misstatement of the financial statements. The results of my audit procedures,
including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for my audit
opinion on the accompanying financial statements as a whole.
Key audit matters and how audit procedures respond for the matter are describe below.
Revenue recognition from sales of goods
Revenue from sales is considered to be a significant account because the amounts recorded
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directly impact the Company’s annual profit and loss. Moreover, the Company has numerous
customers in various industries which have different commercial terms and there are sales
promotions and discounts to boost sales. I therefore focused on the Company’s recognition of
sales revenue.
I have examined the revenue recognition of the Company by assessing and testing the
Company’s IT system and its internal controls with respect to revenue cycle by making enquiry of
responsible executive, gaining an understanding of the controls and selecting representative
sample to test the operation of the designed control, and with special consideration given to
expanding the scope of the testing of the internal controls which respond to the risk of revenue
recognition. On a sampling basis, I also examined supporting documents for sales transactions
occurring during the year and near the end of the accounting period to assess whether revenue
recognition was consistent with the conditions of commercial terms, and whether it was in
compliance with the Company’s policy. I reviewed credit notes issued to customers after the
reporting period. In addition, I performed analytical review procedures on revenue from sales to
detect possible irregularities in sales transactions throughout the period, particularly for
accounting entries made through journal vouchers.

2
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2016

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the
information included in annual report of the Group, but does not include the financial statements
and my auditor’s report thereon. The annual report of the Group is expected to be made available
to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express
any form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be
materially misstated.
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When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement
therein, I am required to communicate the matter to those charged with governance for correction
of the misstatement.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial
Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the 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.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Group’s
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate
the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting
process.

3
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional
judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:


Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
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one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.


Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Group’s internal control.



Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.



Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability
to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am
required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions
are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However,
future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
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Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.



Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the
entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated
financial statements. I am responsible for the direction, supervision and performance of
the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies
in internal control that I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships
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and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where
applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters
that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are
therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or
regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances,
I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse
consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits
of such communication.
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is
Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn.

Chonlaros Suntiasvaraporn
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4523
EY Office Limited
Bangkok: 27 February 2017

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

5

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
Statement of financial position
As at 31 December 2016
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2016

Separate financial statements

2015

2016

2015

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

7

296,339,383

252,229,787

66,438,737

76,961,555

Current investments

8

851,589,566

935,597,648

851,589,566

935,597,648

Trade and other receivables

6, 9

1,464,198,153

1,489,208,278

1,393,527,040

1,442,740,263

Inventories

10

5,785,221,078

5,324,039,757

5,739,297,542

5,289,100,810

-

531,553

-

531,553

53,004,909

51,720,361

51,850,719

50,452,445

8,450,353,089

8,053,327,384

8,102,703,604

7,795,384,274

Derivative assets
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investment in subsidiary

11

-

-

21,500,000

21,500,000

Other long-term investments

12

72,089,801

67,984,812

72,089,801

67,984,812

Property, plant and equipment

13

2,491,941,922

2,188,763,547

2,240,268,202

1,895,927,952

Intangible assets

14

24,413,932

28,226,415

24,234,157

27,946,640

Deferred tax assets

20

27,150,823

22,638,493

25,010,200

21,050,267

17,108,569

50,590,463

17,082,514

50,564,408

2,632,705,047

2,358,203,730

2,400,184,874

2,084,974,079

11,083,058,136

10,411,531,114

10,502,888,478

9,880,358,353

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

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 2016
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2016

Separate financial statements

2015

2016

2015

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Trade and other payables

1,704,838,188

2,181,342,067

1,674,613,520

2,160,978,526

Income tax payable

260,986,872

140,013,707

248,353,006

131,063,722

Derivative liabilities

1,272,826

-

1,272,826

-

94,852,154

122,932,591

91,785,024

119,687,017

2,061,950,040

2,444,288,365

2,016,024,376

2,411,729,265

105,358,032

76,890,279

94,654,918

68,949,150

105,358,032

76,890,279

94,654,918

68,949,150

2,167,308,072

2,521,178,644

2,110,679,294

2,480,678,415

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

5,124,660,157

4,124,867,432

5,016,115,612

4,026,790,357

39,827,985

36,623,994

11,450,367

8,246,376

8,542,631,347

7,539,634,631

8,392,209,184

7,399,679,938

373,118,717

350,717,839

-

-

8,915,750,064

7,890,352,470

8,392,209,184

7,399,679,938

11,083,058,136

10,411,531,114

10,502,888,478

9,880,358,353

-

-

-

-

6, 16

Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Provision for long-term employee benefits

17

Total non-current liabilities
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Total liabilities
Shareholders' equity
Share capital
Registered
808,610,985 ordinary shares of Baht 1 each
Issued and fully paid up
808,610,985 ordinary shares of Baht 1 each
Share premium
Retained earnings
Appropriated-statutory reserve

18

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

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

Directors
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
Income statement
For the year ended 31 December 2016
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2016

2015

Separate financial statements
2016

2015

Revenues
Sales

21

Sales of packing material
Total sales

27,924,034,452

25,926,318,189

27,924,034,452

25,926,318,189

319,350,137

375,793,483

-

-

28,243,384,589

26,302,111,672

27,924,034,452

25,926,318,189

Other income
Interest income

2,249,146

2,224,806

702,932

859,343

Dividend income

18,713,332

34,764,998

37,633,332

50,244,998

5,207,646

244,074,270

5,207,646

244,074,270

65,831,454

42,900,474

64,196,810

41,300,408

Gain on exchange
Others
Total other income
Total revenues

92,001,578

323,964,548

107,740,720

336,479,019

28,335,386,167

26,626,076,220

28,031,775,172

26,262,797,208

23,725,870,834

23,168,960,687

23,569,999,134

22,942,461,103

Expenses
Cost of sales
Selling expenses

959,079,640

914,015,307

937,602,810

893,171,283

Administrative expenses

375,207,667

313,436,563

346,983,772

287,101,093

Reversal of loss on reduction of inventory to
net realisable value

10

Total expenses
Profit before finance cost and income tax expenses
Finance cost

Profit for the year

(11,528,170)

(31,595,313)

24,843,057,546

24,091,138,166

3,286,756,196

2,261,258,976

3,188,717,626

2,171,659,042

3,283,204,965
20

(31,595,313)
24,364,817,244

(3,551,231)

Profit before income tax expenses
Income tax expenses

(11,528,170)
25,048,629,971

(464,976,761)
2,818,228,204

(5,003,281)
2,256,255,695
(297,290,365)
1,958,965,330

(3,258,173)
3,185,459,453
(441,639,788)
2,743,819,665

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

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

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2016

179

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
Income statement (continued)
For the year ended 31 December 2016
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2016

2015

Separate financial statements
2016

2015

Profit attributable to:
Equity holders of the Company

2,754,624,805

Non-controlling interests of the subsidiary

Earnings per share

1,902,594,573

63,603,399

56,370,757

2,818,228,204

1,958,965,330

3.41

2.35

2,743,819,665

1,891,729,619

3.39

2.34

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 2016
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

Profit for the year

2016

Separate financial statements

2015

2,818,228,204

2016

1,958,965,330

2015

2,743,819,665

1,891,729,619

Other comprehensive income:
Other comprehensive income to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods
Gain (loss) on change in value of
available-for-sale investments
Less: Income tax effect

4,004,989
20

(800,998)

(8,464,979)
1,692,995

4,004,989
(800,998)

(8,464,979)
1,692,995

Other comprehensive income to be reclassified
to profit or loss in subequent periods - net of income tax

3,203,991

(6,771,984)

3,203,991

(6,771,984)

Other comprehensive income not to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods
Actuarial loss

17

(21,301,229)

-

(19,975,990)

-

Less: Income tax effect

20

4,260,246

-

3,995,198

-

-

(15,980,792)

Other comprehensive income not to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods - net of income tax
Other comprehensive income for the year

Total comprehensive income for the year

(17,040,983)
(13,836,992)

(6,771,984)

(12,776,801)

(6,771,984)

2,804,391,212

1,952,193,346

2,731,042,864

1,884,957,635

-

-

-

-

2,741,510,334

1,895,822,589

2,731,042,864

1,884,957,635

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

62,880,878

56,370,757

2,804,391,212

1,952,193,346

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)

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 2016

-

-

-

Non-controlling interests - equity attributable

Dividend paid (Note 25)

-

-

Total comprehensive income for the year

2,475,091,096

-

-

-

-

-

2,475,091,096

Other comprehensive income for the year

808,610,985

Balance as at 1 January 2016

2,475,091,096

-

-

-

-

-

Profit for the year

808,610,985

to non-controlling interests of the subsidiary

Balance as at 31 December 2015

-

-

Non-controlling interests - equity attributable

-

Other comprehensive income for the year

94,441,124

-

-

-

-

-

94,441,124

94,441,124

-

-

-

-

-

94,441,124

Appropriated

5,124,660,157

-

(1,738,513,618)

2,738,306,343

(16,318,462)

2,754,624,805

4,124,867,432

4,124,867,432

-

(1,495,930,322)

1,902,594,573

-

1,902,594,573

3,718,203,181

Unappropriated

11,450,367

-

-

3,203,991

3,203,991

-

8,246,376

8,246,376

-

-

(6,771,984)

(6,771,984)

-

15,018,360

investments

premium
2,475,091,096

share capital

808,610,985

available-for-sale

Share

fully paid-up

Retained earnings

in value of

Surplus on changes

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

39,827,985

-

-

3,203,991

3,203,991

-

36,623,994

36,623,994

-

-

(6,771,984)

(6,771,984)

-

43,395,978

equity

shareholders'

components of

Total other

Other components of shareholders' equity

Equity attributable to owners of the Company

Consolidated financial statements

Issued and

Profit for the year

Balance as at 1 January 2015

For the year ended 31 December 2016

Statement of changes in shareholders' equity

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
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Total equity

8,542,631,347

-

(1,738,513,618)

2,741,510,334

(13,114,471)

2,754,624,805

7,539,634,631

7,539,634,631

-

(1,495,930,322)

1,895,822,589

(6,771,984)

1,902,594,573

7,139,742,364

the Company

owners of

attributable to

373,118,717

(40,480,000)

-

62,880,878

(722,521)

63,603,399

350,717,839

350,717,839

(33,120,000)

-

56,370,757

-

56,370,757

327,467,082

the subsidiary

interests of

to non-controlling

Equity attributable

-

8,915,750,064

(40,480,000)

(1,738,513,618)

2,804,391,212

(13,836,992)

2,818,228,204

7,890,352,470

-

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

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
Notes to consolidated financial statements
For the year ended 31 December 2016
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.
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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

2016

2015

Percent

Percent

32

32

of packaging

The Company is deemed to have control over an investee or subsidiary 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)

Subsidiary 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
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
(a) Financial reporting standards that became effective in the current year
During the year, the Company and subsidiary have adopted the revised (revised 2015) and
new financial reporting standards and accounting treatment guidance issued by the
Federation of Accounting Professions which become 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, 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 and its subsidiary’s
financial statements.
(b)

Financial reporting standard that will become effective in the future

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the
revised financial reporting standards and interpretations (revised 2016) and new
accounting treatment guidance which is effective for fiscal years beginning on or after 1
January 2017. 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 management of the Company and its subsidiary believe that the revised financial
reporting standards and interpretations and new accounting treatment guidance will not
have any significant impact on the financial statements when they are initially applied.
However, one standard involves changes to key principles, which are summarised below.
2
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TAS 27 (revised 2016) Separate Financial Statements
This revised standard stipulates an additional option to account for investments in
subsidiary, joint ventures and associates in separate financial statements under the equity
method, as described in TAS 28 (revised 2016) Investments in Associates and Joint
Ventures. However, the entity is to apply the same accounting treatment for each category
of investment. If an entity elects to account for such investments using the equity method in
the separate financial statements, it has to adjust the transaction retrospectively.
At present, the management of the Company and its subsidiary is evaluating the impact of
this standard to the financial statements in the year when it is adopted.
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.

188

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.
3
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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.

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 impairment (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).

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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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.
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

190

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

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

3,5,10 years

5

4.9

Related party transactions
Related parties comprise individuals or enterprises 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 or enterprises 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.

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.
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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.
6
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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.
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.
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4.14 Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and
deferred tax.
Current income 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.
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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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 and other
expenses.
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 subsidiary 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
subsidiary 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 subsidiary 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:
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Consolidation of subsidiary 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.
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
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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.
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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.
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

2016

2015

2016

Transfer pricing policy

2015

Transactions with subsidiary company

195

(eliminated from the consolidated
financial statements)
Purchases of packing materials

-

-

317

294

Normal prices charged
to ordinary customers

Transactions with related companies
Sales of goods by the Company

44

38

44

38

Normal prices charged to
ordinary customers

Sales of goods by subsidiary

20

24

-

-

Normal prices charged
to ordinary customers

Service fees

1

1

1

1

Normal prices charged
to ordinary customers

10
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As at 31 December 2016 and 2015, 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

2016

2016

2015

2015

Trade receivables - related parties (Note 9)
Related companies (related by common directors or
shareholders)
Total trade receivables - related parties

9,600

9,666

8,092

7,423

9,600

9,666

8,092

7,423

-

-

61,078

53,358

13

71

13

71

13

71

61,091

53,429

Trade payables - related parties (Note 16)
Subsidiary
Related companies (related by common directors or
shareholders)
Total trade payables - related parties

Directors and management’s benefits
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During the year ended 31 December 2016 and 2015, 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

2016
Short-term employee benefits

7.

2016

2015

126

108

113

96

2

2

2

2

128

110

115

98

Post-employment benefits
Total

2015

Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016
Cash
Bank deposits
Government bond
Total
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2015

2016

2015

314

352

255

292

296,025

202,005

66,184

76,670

-

49,873

-

-

296,339

252,230

66,439

76,962

11

As at 31 December 2016, bank deposits in saving accounts and fixed account carried
interests between 0.1 and 1.4 percent per annum (2015: between 0.1 and 1.6 percent per
annum).
8.

Current investments
Current investments are investments in fixed income open-end funds and are stated at fair
value.

9.

Trade and other receivables
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2016

2015

2015

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

9,600

9,666

8,092

7,423

Total trade receivables - related parties (Note 6)

9,600

9,666

8,092

7,423

1,139,808

1,198,384

1,120,996

1,183,303

284,920

261,611

236,717

234,688

3 - 6 months

3,727

69

1,667

69

6 - 12 months

3,891

3,131

3,891

963

84,412

84,430

83,222

83,321

46

92

-

-

1,516,804

1,547,717

1,446,493

1,502,344

Trade receivables - unrelated parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
Not over 3 months

Over 12 months
Returned cheques
Total
Less: Allowance for doubtful debts

(72,265)

(71,167)

(71,117)

(70,019)

Total trade receivables - unrelated parties, net

1,444,539

1,476,550

1,375,376

1,432,325

Total trade receivables - net

1,454,139

1,486,216

1,383,468

1,439,748

487

191

487

191

9,572

2,801

9,572

2,801

10,059

2,992

10,059

2,992

1,464,198

1,489,208

1,393,527

1,442,740

Other receivables
Other receivables
Accrued income
Total other receivables
Trade and other receivables - net
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10.

Inventories
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Reduce cost to
net realisable value

Cost
2016

2015

Raw materials

2,190,992

1,057,939

-

Finished goods

1,162,635

1,516,012

-

185,089

211,068

Raw materials in transit

2,247,994

2,552,038

Total

5,786,710

5,337,057

Material supplies

2016

Inventories-net

2015

(1,489)

2016

2015

2,190,992

1,057,939

(11,528) 1,162,635

1,504,484

(1,489)

183,600

209,579

2,247,994

2,552,038

(13,017) 5,785,221

5,324,040

(1,489)

-

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

198

Cost
2016

2015

Raw materials

2,165,896

1,046,378

-

Finished goods

1,152,830

1,503,853

-

174,067

199,849

Raw materials in transit

2,247,994

2,552,038

Total

5,740,787

5,302,118

Material supplies

Inventories-net

net realisable value
2016

2015

(1,489)
(1,489)

2016

2015

2,165,896

1,046,378

(11,528) 1,152,830

1,492,325

(1,489)

172,578

198,360

2,247,994

2,552,038

(13,017) 5,739,298

5,289,101

-

During the current year, the Company did not reduce cost of inventories (2015: Baht 12
million), to reflect the net realisable value. In addition, the Company reversed the writedown of cost of inventories by Baht 12 million (2015: Baht 43 million).

13
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11.

Investment in subsidiary

11.1 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
2016

2015

Dividend received
Cost

percentage
2016

2015

(%)

(%)

32

32

during the years

2016

2015

2016

2015

21,500

21,500

18,920

15,480

Prodigy Public
Company Limited

135,000

135,000

11.2 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

2016

2015

(%)

(%)

68

68

2016

2015

2016

2015

2016

2015

373

351

64

56

40

33

Prodigy Public
Company Limited

11.3 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)
2016

2015

Current assets

409

311

Non-current assets

269

310

Current liabilities

107

86

11

8

Non-current liabilities

Summarised information about comprehensive income of Prodigy Public Company Limited
(Unit: Million Baht)
For the years ended
31 December
2016
Revenue

2015

640

673

93

83

Other comprehensive income

1

-

Total comprehensive income

92

83

Profit

14
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Summarised information about cash flow of Prodigy Public Company Limited
(Unit: Million Baht)
For the year ended
31 December
2016
Cash flow from operating activities

127

131

Cash flow used in investing activities

(13)

(26)

Cash flow used in financing activities

(59)

(115)

55

(10)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

12.

2015

Other long-term investments
Other long-term investments as at 31 December 2016 and 2015 are summarised below:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements/
Separate financial statements
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2016

2015

Cost/
Amortised cost

Cost/
Fair value

Amortised cost

Fair value

Available-for-sale securities
Domestic marketable equity securities

6,524

20,837

6,524

16,832

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

14,313

10,308

20,837

16,832

10,000

10,000

10,000

10,000

55,100

55,000

55,100

55,000

(13,847)

(13,847)

41,253

41,153

72,090

67,985

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

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559
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(487)

60,549
(1,085)
761,905

-

-

-

-

-

-

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/written off

31 December 2015

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/written off

31 December 2016

702,441

60,713

-

642,215

1,402,608

1 January 2015

Accumulated depreciation:

473,682

-

Transfers

31 December 2016

12,400

-

5,401
(1,285)

-

Disposals/written off

1,386,092

Additions

473,682

14,082

-

Transfers

31 December 2015

(748)

2,580

-

14,256

Disposals/written off

Additions

1,370,178

improvement

improvement

459,426

Factory and

Land and land

Property, plant and equipment

1 January 2015

Cost:

13.

2,735,947

(17,532)

182,977

2,570,502

(4,147)

198,027

2,376,622

3,470,181

13,268

(17,550)

44,166

3,430,297

11,671

(4,381)

21,089

3,401,918

equipment

Machinery and

2,393
119,118

79,282
10,696
(7,245)
82,733
11,474
(2,340)
91,867

8,807
451,507

322,626
21,552
(1,266)
342,912
22,186
(3,739)
361,359

112,653

399,661
6,428

6,478

8,537

(2,356)

(7,269)

(1,267)

(3,762)

10,229

16,028

46,801

103,215

Fixtures

and equipment

376,363

Furniture and

Factory tools

Consolidated financial statements
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108,971

(33,474)

17,846

124,599

(2,501)

14,223

112,877

185,983

-

(35,091)

45,210

175,864

-

(2,659)

31,431

147,092

vehicles

Motor

-

-

-

-

-

-

-

449,746

(36,868)

-

452,078

34,536

(40,768)

-

57,609

17,695

construction

Assets under

16

4,060,049

(58,170)

295,032

3,823,187

(15,646)

305,211

3,533,622

6,552,825

-

(60,044)

600,084

6,012,785

-

(16,324)

153,222

5,875,887

Total

(Unit: Thousand Baht)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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681
681

-

-

31 December 2015

31 December 2016

640,022

473,682

31 December 2016

-

-

-

734,234

859,795

equipment

Machinery and

2016 (Baht 270 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

90,093

56,694

55

55

55

and equipment

Factory tools

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

Depreciation for the year

682,970

473,682

31 December 2015

Net book value:

681

-

improvement

improvement

1 January 2015

Allowance for impairment loss:

Factory and

Land and land

98

98

98

27,153

29,822

Fixtures

Furniture and

Consolidated financial statements
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-

-

-

77,012

51,265

vehicles

Motor

-

-

-

449,746

34,536

construction

Assets under

834

834

834

17

295,032

305,211

2,491,942

2,188,764

Total

(Unit: Thousand Baht)
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1,308,376

441,061

(487)

56,857
(1,085)
714,460

-

-

-

-

-

-

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/written off

31 December 2015

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/written off

31 December 2016

658,688

56,753

-

1 January 2015

Accumulated depreciation:
602,422

11,346

-

Transfers

31 December 2016

(1,284)

-

Disposals/written off

5,004

-

1,293,310

Additions

441,061

12,913

-

Transfers

31 December 2015

(748)

2,542

1,278,603

-

14,256

426,805

improvement

improvement

Disposals/written off

Additions

1 January 2015

Cost:

Factory and

Land and land

2,267,059

(1,699)

143,273

2,125,485

(4,147)

158,919

1,970,713

2,858,057

9,498

(1,716)

44,166

2,806,109

3,054

(4,381)

16,236

2,791,200

equipment

Machinery and

239,759

(1,359)

12,083

229,035

(1,266)

11,399

218,902

305,113

2,395

(1,380)

45,643

258,455

31

(1,267)

15,102

244,589

and equipment

Factory tools

141,473
31,431
(2,659)
170,245
45,210
(35,041)
180,414

109,212
13,722
(2,501)
120,432
17,342
(33,425)
104,349

10,030
(7,269)
6,478
108,064
6,306
(2,028)
2,348
114,690

76,040
10,343
(7,245)
79,138
11,128
(2,012)
88,254

vehicles

fixtures

98,825

Motor

Furniture and

Separate financial statements
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-

-

-

-

-

-

-

447,272

(25,587)

-

440,563

32,296

(22,476)

-

37,641

17,131

construction

Assets under

18

3,413,881

(39,580)

240,683

3,212,778

(15,646)

251,135

2,977,289

5,654,983

-

(41,449)

586,892

5,109,540

-

(16,324)

127,238

4,998,626

Total

(Unit: Thousand Baht)
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681
681

-

-

31 December 2015

31 December 2016

593,235

441,061

31 December 2016

-

-

-

590,998

680,624

equipment

Machinery and

2016 (Baht 220 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

65,299

29,365

55

55

55

and equipment

Factory tools

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

Depreciation for the year

633,941

441,061

31 December 2015

Net book value:

681

-

improvement

improvement

1 January 2015

Allowance for impairment loss:

Factory and

Land and land

98

98

98

26,338

28,828

fixtures

Furniture and

Separate financial statements
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-

-

-

76,065

49,813

vehicles

Motor

-

-

-

447,272

32,296

construction

Assets under

834

834

834

240,683

251,135

2,240,268

1,895,928

Total

(Unit: Thousand Baht)

As at 31 December 2016, 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 2,338 million (2015: Baht 2,118 million) (Separate financial statement: Baht 2,002
million, 2015: Baht 1,769 million)
14.

Intangible assets - computer software
The net book value of intangible assets as at 31 December 2016 and 2015 is presented
below.
(Unit: Thousand Baht)

Cost
Less Accumulated amortisation
Net book value

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2016

2015

2015

48,253

48,321

47,701

47,769

(23,839)

(20,095)

(23,467)

(19,822)

24,414

28,226

24,234

27,947

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2016 and 2015 is
presented below.
(Unit: Thousand Baht)

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

15.

Consolidated

Separate

Financial statements

financial statements

2016

2016

2015

2015

28,226

27,661

27,947

27,282

386

4,617

386

4,617

(4,196)

(4,052)

(4,097)

(3,952)

(2)

-

(2)

-

24,414

28,226

24,234

27,947

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 company 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
subsidiary’s directors.
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16.

Trade and other payables
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2016

Trade payables - related parties (Note 6)

2015

13

71

61,091

53,429

Trade payables - unrelated parties

1,273,846

1,878,163

1,191,705

1,813,272

Other payables - unrelated parties

179,127

102,983

176,766

101,085

Accrued expenses

251,852

200,125

245,052

193,193

1,704,838

2,181,342

1,674,614

2,160,979

Total trade and other payables

17.

2015

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

206

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2015

2016

2015

76,890

73,913

68,949

65,207

Current service cost

8,357

7,594

6,956

6,527

Interest cost

2,788

2,658

2,461

2,384

Demographic assumptions changes

1,316

-

-

-

Financial assumptions changes

6,103

-

6,864

-

13,882

-

13,112

-

Provisions for long-term employee
benefits at beginning of year
Included in profit or loss:

Included in other comprehensive income:
Actuarial loss arising from

Experience adjustments
Benefits paid during the year

(3,978)

(7,275)

(3,687)

(5,169)

76,890

94,655

68,949

Provisions for long-term employee
benefits at end of year
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105,358

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

2016

2016

2015

2015

Cost of sales

6,801

5,930

5,473

4,932

Selling and administrative expenses

4,344

4,322

3,944

3,979

11,145

10,252

9,417

8,911

Total expenses recognised in profit or
loss

The Company and its subsidiary expect to pay Baht 10 million of long-term employee
benefits during the next year (The separate financial statements: Baht 9 million) (2015: Baht
6 million, the separate financial statements: Baht 6 million).
As at 31 December 2016, the weighted average duration of the liabilities for long-term
employee benefit of the Company is 11 years and of its subsidiary is 13 years.
Significant actuarial assumptions are summarised below:
Consolidated financial statements

Separate financial statements

2016

2015

2016

2015

(% per annum)

(% per annum)

(% per annum)

(% per annum)

Discount rate

2.6, 3.0

4.1

3.0

4.1

Salary increase rate

3.5 - 6.5

3.5 - 6.5

3.5 - 6.5

3.5 - 6.5

0 - 23

0 - 23

0 - 23

0 - 23

Turnover rate

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of
the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2016 are summarised below:
(Unit: million Baht)
Consolidated financial statements
Increase 1%
Discount rate
Salary increase rate

Increase 1%

Decrease 1%

(7.4)

8.5

(6.3)

7.2

8.2

(7.4)

7.0

(6.3)

Increase 20%
Turnover rate

Decrease 1%

Separate financial statements

(3.1)

Decrease 20%
3.4

Increase 20%
(2.5)

Decrease 20%
2.7
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18.

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.

19.

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

208

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2015

2016

2015

Salaries and wages and other employee benefits

645,119

527,445

565,066

445,479

Depreciation and amortisation

332,829

342,860

278,378

288,685

Promotion expenses

452,544

473,817

452,544

473,817

Transportation expenses

233,492

218,177

220,369

205,420

22,646,315

22,083,363

22,408,379

21,809,649

Purchase of finished goods

194,218

158,822

143,461

110,732

Changes in inventories of finished goods

341,849

654,716

339,495

655,130

Raw materials and consumables used

20.

Income tax
Income tax expenses for the years ended 31 December 2016 and 2015 are made up as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2015

2016

466,030

293,587

442,406

2015

Current income tax:
Current income tax charge

273,027

Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary
differences

(1,053)

3,703

(766)

3,550

Income tax expense reported in income
statement

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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464,977

297,290

441,640

276,577

23

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for
the years ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2015

2016

2015

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

801

Deferred tax relating to actuarial loss

(4,260)

Total

(3,459)

(1,693)
(1,693)

801

(1,693)

(3,995)

-

(3,194)

(1,693)

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

Accounting profit before tax

Applicable tax rate

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2016

3,283,205

20%

2015
2,256,256

20%

209

2015

3,185,459

20%

2,168,306

20%

Accounting profit before tax multiplied by
income tax rate

656,641

451,251

637,092

433,661

Eliminate of related transactions

3,784

3,096

-

-

Promotional privileges (Note 21)

(189,377)

(154,530)

(189,377)

(154,530)

5,064

8,692

4,986

8,614

Additional expense deductions allowed

(3,609)

(619)

(3,534)

(568)

Exemption of income

(7,526)

(10,600)

(7,527)

(10,600)

(191,664)

(153,961)

(195,452)

(157,084)

464,977

297,290

441,640

276,577

Effects of:

Non-deductible expenses

Total
Income tax expenses reported in the income statement
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The components of deferred tax assets are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Statements of financial position
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016
Allowance for diminution in value of inventories
Reserve for sales promotion

2015

2016

2015

-

2,306

-

2,306

9,021

7,122

9,021

7,122

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

210

21.

255

(106)

255

(106)

Provision for long-term employee benefits

21,072

15,378

18,931

13,790

Unrealised gain from revaluation of investments

(3,197)

(2,062)

(3,197)

(2,062)

Total

27,151

22,638

25,010

21,050

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 2016 and 2015,
divided between promoted and non-promoted operations, are summarised below.
(Unit: Thousand Baht)
Promoted operations

Non-promoted operations

Total

2016

2015

2016

2015

2016

2015

7,267,304

6,743,268

19,875,486

18,333,703

27,142,790

25,076,971

2,616

-

778,628

849,347

781,244

849,347

7,269,920

6,743,268

20,654,114

19,183,050

27,924,034

25,926,318

Sales
Domestic sales
Export sales
Total sales

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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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 years ended 31 December 2016
and 2015, respectively.
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10,501,389

3,133,151

26,596,504

294,392

26,302,112

2015

-

(97,579)

-

(317,092)

(317,092)

2016

-

(89,858)

-

(294,392)

(294,392)

2015

31,595
(5,003)

(3,551)

244,074

(1,227,452)

79,890

3,133,151

26,302,112

-

26,302,112

2015

11,528

5,208

(1,334,287)

86,794

4,517,513

28,243,384

-

28,243,384

2016

Segment total assets

Profit for the year

11,083,058

27

10,411,531

1,958,965

11,180,637

4,517,513

28,560,476

317,092

28,243,384

2016

2,818,228

19,126

24,243

130,062

-

130,062

2015

(297,290)

27,695

15,072

106,500

-

106,500

2016

Consolidated

Income tax expenses

621,031

149,294

670,185

294,392

375,793

2015

eliminations

2,256,255

677,748

163,478

636,442

317,092

319,350

2016

segments

(464,977)

9,861,232

2,959,614

25,796,257

-

25,796,257

2015

Others

Adjustments and

3,283,205

10,475,194

4,338,963

27,817,534

-

27,817,534

2016

products

from soybean

Total reportable

(Unit: Thousand Baht)

Profit before income tax expenses

Finance cost

inventory to net realisable value

Reversal of loss on reduction of

Gain on exchange

Selling and administrative expenses

Other income

Unallocated income (expenses):

Segment profit

Total sales

Inter-segment

Revenue from external customers

Revenue

For the years ended 31 December

Manufacture and
distribution of packaging

Manufacture and

distribution of products
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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 2016, the Company has 10.5 percent (2015: 10.7 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 funds 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. For the year 2016, the contributions of the Company amounting to approximately Baht
7 million (2015: Baht 6 million) were recognised as expenses and the contributions of the
subsidiary amounting to Baht 1 million (2015: Baht 1 million) were recognised as expenses.

25.

Dividend
Dividends

Dividends for 2015

Approved by

Total dividends for 2016

727,750

0.90

1,010,764

1.25

1,738,514

2.15

687,319

0.85

808,611

1.00

1,495,930

1.85

Board of Directors’ meeting on
11 August 2015

Total dividends for 2015

(Baht)

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

Interim dividends for 2015

(Thousand Baht)

Board of Directors’ meeting on
10 August 2016

Dividends for 2014

Dividend per share

The Annual General Meeting of the
Company’s shareholders on 28 April 2016

Interim dividends for 2016

Total dividends

28
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26.

Commitments and contingent liabilities

26.1 Capital commitments
As at 31 December 2016, the Company and the subsidiary company had capital commitments of
approximately Baht 14 million (2015: Baht 34 million) relating to the acquisition of machinery and
factory tools and equipment (The separate financial statement: Baht 13 million, 2015: Baht
31 million).
26.2 Guarantees
As at 31 December 2016, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 37
million (2015: 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 (The separate financial statement: Baht 29
million, 2015: Baht 26 million). The bank guarantees are related to guarantee electricity use
and guarantee the performance bond to purchase and sales agreement.
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26.3 Long-term service commitments
The Company has entered into a marketing research agreement with a company. Under the
conditions of the marketing research agreement, the Company is to pay a monthly
marketing reseach fee as stipulated in the agreement. The agreement period has started
from September 2016 to August 2019. In the current year, the fees amounting to
approximately Baht 0.8 million were recognised as expenses.
27.

Fair value hierarchy
As at 31 December 2016, 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

-

852

852

21

-

21

-

1

1

Financial assets measured at fair value

Investments in mutual funds
Investments in available-for-sale securities
Equity instruments
Financial liability measured at fair value

Foreign currency forward contracts
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Valuation techniques and inputs to Level 2 valuation
Investments in fixed income open-end funds are stated at fair value using inputs of Level 2
which is use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or
indirectly. Such fair value of investments in fixed income open-end funds has been
determined by using the net asset value as published by the Asset Management.
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.
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 and trade payables. 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 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. However, 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 details of cash at banks are set out in
the Note 7 to the financial statements.
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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 2016.
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 2016, the Company’s exposed to the effect of foreign exchange
movements on its liabilities denominated in foreign currency amounting to approximately
USD 30 million (2015: USD 48 million).
The Company seeks to mitigate this risk by entering into forward exchange contracts, which
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are mature within one year in order to hedge the foreign exchange risk in relation to
purchase of raw materials and sales of goods denominated in foreign currencies.
The outstanding forward exchange contracts as at 31 December 2016 are summarised as
follows.
Consolidated/Separate financial statements as at 31 December 2016

Foreign currencies

Amount

Average contractual exchange rate -

Contractual

(million)

sold amount

maturity date

Forward contracts to “Sell”
US dollar

7.8

35.6696 Baht per US dollar

August 2017

Consolidated/Separate financial statements as at 31 December 2015

Foreign currencies

Amount

Average contractual exchange rate -

Contractual

(million)

sold amount

maturity date

Forward contracts to “Sell”
US dollar

1.6

36.4900 Baht per US dollar

March 2016

As at 31 December 2016, the US dollar exchange rates announced by the BOT were an
average buying rate of Baht 35.6124 per USD 1 and an average selling rate of Baht 36.0025
per USD 1.
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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 carrying interest at rates close to the market interest rates, their fair
value is not expected to be materially different from the amounts presented in the
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 2016, the Group's debt-to-equity ratio was 0.24:1 (2015: 0.32:1)
and the Company's was 0.25:1 (2015: 0.34:1).

30.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors
on 27 February 2017.
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ชื่อ
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ +66 2477 9020
โทรสาร +66 2477 8022
www.tvothai.com

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

ที่ตั้งโรงงาน
เลขที่ 101/2 หมู่ 1 ตำ�บลขุนแก้ว อำ�เภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ +66 331 805-7
โทรสาร +66 331 731

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

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�มันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง

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

เลขทะเบียน
เลขที่ 0107537001536

Corporate Registration Number
No. 0107537001536

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

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

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

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

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ +662 009 9000
โทรสาร +662 009 9991

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

ผู้สอบบัญชี
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4523
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 33 เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ +66 2264 0777
โทรสาร +66 2264 0789

Auditor
Mrs. Cholaros Suntiaswaraporn
C.P.A. No. 4523
EY Office Limited.
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex.
193/136-137 New Rajadapisek Rd, Bangkok 10110
Tel. +66 2264 0777
Fax. +66 2264 0789
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