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EXPANDING
Expanding for Sustainable Growth
ขยายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

1
Opportunities Creating Brand Values
สร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
สู่การเป็นผู้นำาของธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาบุคคลากรและการบริหารจัดการที่ทันสมัย รวมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

2
Innovation Process
พัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ให้เกิดการสร้างสรรค์สง่ิ ใหม่
เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค ซึง่ จะส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันและสร้างการเติบโตจากธุรกิจหลักทีม่ อี ยู่

3
Environmentally Sustainable Management
ดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นำาเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน มีการบริหาร
จัดการที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคน รับผิดชอบในการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

4
Stakeholder Engagement
ขยายโอกาสเพื่อสร้างสรรค์ชุมชมด้วยการผนึกกำาลังพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้ก้าวไป
ข้างหน้าอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ สินค้าได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค
รักษาความได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพการผลิต โดยคำานึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นสำาคัญ
จนได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ด้วยการดำาเนินงานที่โดดเด่น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

สารบัญ
Contents

002

006

008

010

012

022

030

060

062

071

078

080

086

088

134

145

150

153

154/202 159/207

ารจาก
ประธานกรรมการ
Message from
the Chairman

ปัจจัยความเ ี่ยง
Risk Factors

โครง ร้างองค์กร
Organization Chart

รายการระ ว่างกัน
Related Transaction

คณะกรรมการ
Board of Directors

ประวัติกรรมการ
และผู้บริ าร
Management Profile

การควบคุมภายใน
Internal Control

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจ อบ
The Audit Commitee’s
Report

167/215 249
มายเ ตุประกอบ
งบการเงินรวม
Notes to Consolidated
Financial Statements

ข้อมูลทั่วไปของบริ ัท
General Information

ข้อมูลทางการเงิน
Financial Highlights

โครง ร้างรายได้
Revenue Structure

นโยบายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
Sustainability
Development
Policy

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
The Board of Director’s
Responsibility on
Financial Report

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
Policy and Business
Outlook

ลัก ณะ
การประกอบธุรกิจ
Nature of Business

การกำากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

รายงาน
ผู้ อบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor’s
Report

ภาวะอุต า กรรม
และการแข่งขัน
Industrial Conditions
and Competition

โครง ร้างการถือ ุ้น
และการจัดการ
Shareholding and
Management
Structure

การวิเคราะ ์และ
คำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
Management
Discussion and
Analysis (MD&A)

งบการเงิน
Financial Statements

สารจากประธานกรรมการ

Message from the Chairman

ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า
สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้สนับสนุน
และส่งเสริมให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำาเร็จ
ต่อไปในอนาคต และได้ให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทด้วยดีตลอดมา
Thank all our benefactors and sponsors, shareholders,
customers, financial institutions, business alliances,
the state, the public and the press for their support
and for playing an important role in our
company’s success. We would also like them for
the placement of their trust for our board of directors
and our management team.

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

Dear Shareholders,

ในปี 2560 ที่ผ่านมา การดำาเนินงานของบริ ัทต้องเผชิญกับ
ปั ญ านานั ป การ ่ ง ผลใ ้ ผ ลประกอบการต่ำา กว่ า เป้ า มาย
ที่ตั้งไว้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผลกำาไร ุทธิต่ำากว่าเป้า มาย
ร้อยละ 22 (เป้า มายกำา นดไว้ 1,705 ล้านบาท ผลประกอบการ
ที่เกิดขึ้นจริงมีกำาไร ุทธิอยู่ที่ 1,327 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม
บริ ัทยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเช่นเดิม ดังจะเ ็นได้
จากมูลค่าทางการค้าอยู่ที่ 24,568 ล้านบาท ลดลงเพียงร้อยละ
8 จากเป้า มายที่กำา นดไว้ 26,818 ล้านบาท

Faced with several obstacles, our 2017 financial
achievements are much lower than expected,
especially in terms of our net profit which is 22%
lower than our expected returns of 1,705 million baht.
Our actual net profit is 1,327 million baht. Despite this,
we are able to maintain our customers’ trust, having a
trade value of 24,568 million baht. This is merely an 8%
lower than the expected value of 26,818 million baht.
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ภา ะอุปทาน ่ นเกินทั้งด้าน ัตถุดิบอา าร ัต ์และน้ำามันพืช
เป็ น ปั จ จั ย ำ า คั ญ ที่ ไ ม่ ค่ อ ยเอื้ อ ต่ อ ผลประกอบการในปี 2560
เพราะถึงแม้ ่าอุต า กรรมป ุ ัต ์ไทยในปีที่ผ่านมาจะมีการ
ขยายการผลิ ต ไก่ เ นื้ อ เพื่ อ ตอบ นองทั้ ง ค ามต้ อ งการภายใน
ประเท และการ ่งออกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิต ุกรก็มีการ
ขยายตั เช่นเดีย กัน แต่ด้ ยภา ะการแข่งขันตลาดอา าร ัต ์
ในประเท ที่รุนแรง ประกอบกับการนำาเข้า ินค้าทดแทนกาก
ถั่ เ ลืองเพิ่มขึ้น ่งผลใ ้ราคาขาย ินค้าประเภทกากถั่ เ ลือง
และ ตั ถุดบิ อา าร ตั ภ์ ายในประเท ปรับตั ลดลงเมือ่ เทียบกับ
ปีกอ่ น น้า ใน ่ นของตลาดนา้ำ มันพืชทีค่ ามต้องการ นิ ค้านา้ำ มัน
ถั่ เ ลื อ งมี แ น โน้ ม ที่ ดี จ ากกระแ ค าม ่ งใย ุ ข ภาพของ
ผู้บริโภค ทำาใ ้ค ามต้องการ ินค้าน้ำามันถั่ เ ลืองเพื่อนำาไปใช้
บริ โ ภคในระดั บ ครั เรื อ น และในระดั บ อุ ต า กรรมต่ า งๆ
ขยายตั งู ขึน้ แต่เนือ่ งด้ ยปัญ าภัยแล้งทีค่ ลีค่ ลายทำาใ ผ้ ลผลิต
น้ำามันปาล์มจากประเท ผู้ผลิตและ ่งออกน้ำามันปาล์มรายใ ญ่
ของโลกทัง้ ประเท อินโดนีเซียและมาเลเซียปรับตั เพิม่ ขึน้ งู มาก
่งผลใ ้ ต็อกน้ำามันปาล์มของโลกกลับไป ูง ุดในรอบ 2 ปี
ขณะเดีย กัน ต็อกนา้ำ มันปาล์มในประเท อยูท่ รี่ ะดับ 5 แ นตัน
ซึ่งเป็นระดับที่ ูงก ่าปีปกติ ทำาใ ้ผู้บริโภคเลือกที่จะบริโภค
น้ำามันปาล์ม เนื่องจากราคาถูกก ่าและเป็น ินค้าที่ใช้ทดแทน
น้ำามันถั่ เ ลืองได้ จึง ่งผลเชิงลบต่อราคาขายน้ำามันถั่ เ ลือง
ในประเท ในปีที่ผ่านมา
อนึง่ ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา บริ ทั ได้รบั คัดเลือกเป็น นึง่ ในบริ ทั
จดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ด้ ยการดำาเนินงานที่โดดเด่น
ด้าน ิ่งแ ดล้อม ังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance: ESG) ประจำาปี 2560 จาก ถาบัน
ไทยพัฒน์เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นับ ่าเป็นผลงานค าม ำาเร็จ
และค ามภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร ทั้งนี้ บริ ัทได้ปฏิบัติ
ตาม ลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด มีระบบบริ าร
จัดการทีม่ ปี ระ ทิ ธิภาพ โปร่งใ และตร จ อบได้ ซึง่ จะ ง่ เ ริม
การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริ ัท และจาก ิ ัยทั น์ของบริ ัท
ที่เน้นการรับผิดชอบต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม บริ ัทมีนโยบาย
ผลิต ินค้าที่มีคุณภาพ ูง ด้ ยกระบ นการผลิตที่ใ ้ค าม ำาคัญ
เรื่องค ามปลอดภัย และเป็นมิตรต่อ ิ่งแ ดล้อม มี ่ นร่ มกับ
ชุ ม ชน เพื่ อ ร้ า งใ ้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ทางเ ร ฐกิ จ และยกระดั บ
ค ามเป็นอยู่ของ ังคมและชุมชน ซึ่งได้เปิดเผยไ ้ในรายงาน
ค ามยั่งยืนเรียบร้อยแล้
ำา รับปี 2561 ยังคงมีปัญ าท้าทายการดำาเนินงานของบริ ัท
อยูค่ อ่ นข้างมาก โดยเฉพาะเรือ่ งของการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ
อาทิ โครง ร้างประชากร ภาพภูมิอากา ทรัพยากร ตลอดจน
ค ามก้า ลำา้ ของเทคโนโลยี ดังนั้น บริ ัทมีค ามจำาเป็นที่จะต้อง

The principal cause of our underachievement is the
overflow of raw material intake for livestock and
vegetable oil. Despite a growing livestock industry (fowl
and swine), responding to domestic and an export
increase; the high competition and a higher import of
soybean substitute products have decreased the prices
of the soybean meal and the aforementioned raw
materials when compared to the previous years. The
market for vegetable oil has shown an increase demand
for soybean oil due to consumers becoming
more health conscious. This escalation is found both at
the household and industry level. However, because of
the cessation of the drought, major palm oil suppliers
like Indonesia and Malaysia have raised the production
of their products. This has resulted in an increase the
worldwide palm oil stock to be the highest within two
years. In the meantime, the level domestic of palm
production was 500,000 tons which was abnormally
high. Consumers then chose to buy palm oil instead
because it is cheaper. This has caused a negative reaction
to the soybean pricing in our previous year.
2017 has seen us win the Environmental, Social and
Governance: ESG Award for the subsequent year. This
award from the Thaipat Institute has assured our place
in the ESG 100. This is indeed a great achievement which
everyone in the organization can be proud of. We have
strictly followed all of our operating protocols to ensure
that we are systematic, transparent and accountable.
This, we hope, will steadily increase our efficiency and
growth. Also, it coincides with our vision of being
responsible for the environment and the public,
producing pristine products and conducting safe
operations.
Much awaits us in 2018. Challenges lies in rapid change
in population structure, climate and technology.Therefore,
to succeed, it is crucial for us to be ready to adapt to
these changing landscapes. We must be also remain
competitive while staying ahead of the curve. We are
ready to implement these new and awaiting
technologies to better our products while never shying
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)
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เพิม่ ขีดค าม ามารถในการแข่งขัน ร มทัง้ ประ ทิ ธิภาพของการ
ทำางานและการบริ ารจัดการ เพื่อปรับตั ใ ้ อดคล้องกับการ
เปลี่ ย นแปลงเ ล่ า นั้ น ได้ อ ย่ า งทั น ท่ งที โดยบริ ั ท ได้ เ ตรี ย ม
พร้อมทั้งการนำา “เทคโนโลยี” การผลิตขั้น ูงมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ร้ า งการเติ บ โตจากธุ ร กิ จ ลั ก ที่ มี อ ยู่ ด้ ยการ ร้ า งมู ล ค่ า
ของผลิตภัณฑ์และการ ร้าง รรค์น ัตกรรม การ ร้าง รรค์
“น ั ต กรรม” ที่ อดรั บ กั บ แน โน้ ม การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด้ า น
เ ร ฐกิจ ังคม และ ิ่งแ ดล้อม การผนึกกำาลัง “พันธมิตร”
ตลอด ่ งโซ่คุณค่า เพื่อใ ้ ามารถก้า ไปข้าง น้าด้ ยกันอย่าง
ยั่งยืน การเพิ่มช่องทางการตลาดในภูมิภาคทั้งน้ำามันพืชและ
อา าร ตั ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ประเท CLMV นอกจากนัน้
บริ ัทได้เน้นในการพัฒนาด้านบุคลากร และโครง ร้างองค์กร
ใ ้ อดคล้องกับ ถานการณ์มากยิ่งขึ้น
ด้ ยประ บการณ์การทำาธุรกิจโรง กัดน้ำามันถั่ เ ลืองมาก ่า
5 ท รร ร มทั้งการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และเป็นผู้นำา
ในอุต า กรรม กัดนา้ำ มันถั่ เ ลืองในภูมภิ าคอาเซียน ผมมีค าม
เชื่ อ มั่ น ่ า บริ ั ท ามารถแข่งขันได้อย่างมี ักยภาพในฐานะ
การเป็นผู้เชี่ย ชาญในอุต า กรรม กัดน้ำามันถั่ เ ลือง ินค้า
ได้รับการยอมรับและไ ้ างใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงตามค ามต้องการของลูกค้า
ขณะเดี ย กั น บริ ั ท ได้ ใ ้ ค าม ำ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากร
และระบบการบริ ารจัดการที่ทัน มัยใ ้มี ักยภาพ ูงยิ่งขึ้น
เพื่ อ รองรั บ การแข่ ง ขั น การรั ก าค ามได้ เ ปรี ย บในด้ า น
ประ ิทธิภาพการผลิต ตลอดถึงระบบค บคุมภายในและการ
บริ ารค ามเ ยี่ งอย่างเป็นองค์ร ม โดยคำานึงถึงประโยชน์ งู ดุ
ของผู้ถือ ุ้นเป็น ำาคัญ
โอกา นี้ ในนามของคณะกรรมการบริ ัท ผมขอขอบคุณผู้มี
อุ ป การคุ ณ ต่ อ บริ ั ท ท่ า นผู้ ถื อ ุ้ น ลู ก ค้ า ถาบั น การเงิ น
พันธมิตรทางธุรกิจ ่ นราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่ ไป
ตลอดจน อื่ ม ลชนทีไ่ ด้ นับ นุนและ ง่ เ ริมใ ก้ ารดำาเนินธุรกิจ
ของบริ ัทประ บค าม ำาเร็จต่อไปในอนาคต และได้ใ ้ค าม
ไ ้ างใจต่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ ารของบริ ทั ด้ ยดีตลอดมา
และขอขอบคุณผู้บริ ารและพนักงานบริ ัททุกท่านที่ได้ทุ่มเท
แรงใจ แรงกาย มุง่ มัน่ พัฒนาการทำางานและ ร้างผลงานใ ้ าำ เร็จ
ตามเป้า มายทีไ่ ด้ างไ ้ ขออ ยพรใ ท้ กุ ท่านประ บแต่ค าม ขุ
ค ามเจริญตลอดไป

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ
าปี 2560
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out to our own innovations as well. Our alliance must be
strengthen so that we may proceed to the future
together while holding our chains of value high. We have
to find more ways to increase our supply flow in the
current market in all regions, but in particular the CLMV
countries. In addition, we will develop our human
resources and reconstruct our organizing structure to
adjust to our current situation.
With an expertise of being in the soybean business for
over five decades, being financially stable and leading
the soybean industry in the ASEAN region, I believe we
will be more than capable of competing to our full
potential. We will be seen as leaders of the industry.
Our products will satisfy our customers’ standards,
worthy of their patronage and trust. We will advance our
personnel and better our company’s structure. We will
maneuver and manage our risk wisely with the overall
picture in mind and aiming for the best outcome for
shareholders.
Lastly, I would like to acknowledge and thank all our
benefactors and sponsors, shareholders, customers,
financial institutions, business alliances, the state,
the public and the press for their support and for
playing an important role in our company’s success.
We would also like them for the placement of their trust
for our board of directors and our management team.
I would like to thank every employee here for their
mental strength and physical determination to overcome
all future challenges and achieve all of our objectives.
May you live forever in happiness and prosper.

Mr. Sompol Kiatphaibool
Chairman of the Board
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1. นาย มพล เกียรติไพบูลย์ | ประธานกรรมการ (อิสระ)
Mr. Sompol Kiatphaibool | Chairman of the Board (Independent Director)
2. นายบวร วงศ์ ินอุดม | กรรมการ (อิสระ)
Mr. Bowon Vongsinudom | Director (Independent Director)

5. นายวิ ุทธิ วิทยฐานกรณ์ | กรรมการ
Mr. Visuth Vitayathanagorn | Director

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

6. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ | กรรมการ
Mr. Vichit Vitayatanagorn | Director

7. นาง าวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ | กรรมการ
4. รศ.น. พ.กิจจา อุไรรงค์ | กรรมการ (อิสระ)
Miss Aranya Vitayatanagorn | Director
Assoc. Prof. Dr. Kitcha Urairong | Director (Independent Director)
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8. ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล | กรรมการ
Dr. Witoon Suewatanakul | Director

11. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ | กรรมการ
Mr. Pachai Chanpitaksa | Director

9. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ | กรรมการ
Mr. Vichai Vitayathanagorn | Director

12. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล | กรรมการ
Mr. Ekarat Wongsupbhasatigul | Director

10. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ | กรรมการ
Mr. Vachara Vitayatanagorn | Director

13. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ
Mr. Vorravuth Tangpiroonthum | Director
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ข้อมูลทางการเงิน

Financial Highlights
11,615.05

24,805.05

หน่วย : ล้านบาท
nit : illion Baht

สินทรัพย์รวม/Total Assets

10.13

หน่วย : ล้านบาท
nit : illion Baht

รายได้รวม/Total Revenue

2560
2017

มูลค่าต่อหุ้น (บาท)/Value Per Share (Baht)

2559
2016

2558
2015

2557
2014

น่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

ฐานะการเงิน / Financial Status
ินทรัพย์รวม / Total Assets

11,615.05

11,083.06

10,411.53

10,303.15

นี้ ินรวม / Total Liabilities

3,048.73

2,167.31

2,521.18

2,835.94

่วนของผู้ถือ ุ้น / Shareholders’ Equity

8,566.32

8,915.75

7,890.35

7,467.21

รายได้รวม / Total Revenue

24,805.05

28,335.39

26,626.08

25,731.05

รายจ่ายรวม / Total Expense

23,221.23

25,048.63

24,364.82

23,777.77

กำาไรก่อนภา ีเงินได้ / Earning Profit Before Tax

1,580.07

3,283.20

2,256.26

1,943.32

กำาไร ุทธิ / Net Earnings

1,326.76

2,754.62

1,902.59

1,679.46

กำาไรต่อ ุ้น (บาท) / Earning Per Share (Baht)

1.64

3.41

2.35

2.08

มูลค่าต่อ ุ้น (บาท) / Value Per Share (Baht)

10.13

10.56

9.32

8.83

ผลประกอบการ / Operational Performance

ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share Data)

าปี 2560
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รายไดจากการขายภายในประเทศ
Revenue from Domestic Sales
นวย : ลานบาท
Unit : Million Baht

15,487

6,911

715

318

อุต า กรรมอา าร ัตว/Meal
น้ำมันถั่วเ ลืองบริ ุทธิ์/Reﬁned Soybean Oil
บรรจุภัณฑ/Packaging
อื่นๆ/Others

รายไดจากการขายใน า ประเทศ
Revenue from International Sales
นวย : ลานบาท
Unit : Million Baht

907

179

51

อุต า กรรมอา าร ัตว/Meal
น้ำมันถั่วเ ลืองบริ ุทธิ์/Reﬁned Soybean Oil
อื่นๆ/Others
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Policy and Business Outlook
ปรัชญาองค์กร
บริ ทั จะเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ มัน่ คง ยัง่ ยืน และผลิต นิ ค้าคุณภาพ
เพื่ อ คุ ณ ภาพชี ิ ต ที่ ดี ขึ้ น ของประชาชน และ ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ใ ้
ผู้ถือ ุ้น ร่ มดูแล ังคม ิ่งแ ดล้อม
วิสัยทัศน์
เป็นบริ ัทชั้นนำาในอุต า กรรมน้ำามันพืชในอาเซียน เข้า ู่ธุรกิจ
ที่เกี่ย ข้องเกื้อกูลทั้งในและต่างประเท มีธรรมาภิบาล ร่ มดูแล
ังคมและ ิ่งแ ดล้อม
ภารกิจ
เป็ น ผู้ นำ า ในอุ ต า กรรมน้ำ า มั น พื ช มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
เพื่อตอบ นองค ามต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเท
เป้าหมายระยะยาวในการดำาเนินธุรกิจ
บริ ั ท มี เ ป้ า มายที่ จ ะขยายตลาดไป ู่ ป ระเท ในเขตอาเซี ย น
เพือ่ เพิม่ ยอดขาย รัก ามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ
ร มทั้งการ ่งมอบ ินค้าอย่างร ดเร็ และตรงเ ลา พัฒนาคุณภาพ
ของ ินค้าอย่างต่อเนื่องด้ ยเทคโนโลยีที่ทัน มัยและลดผลกระทบ
ต่ อ ิ่ ง แ ดล้ อ ม ร มทั้ ง พั ฒ นา ั ก ยภาพของพนั ก งานทุ ก ระดั บ
เพื่อพัฒนาองค์กรไป ู่ องค์กรแ ่งการเรียนรู้
นโยบายการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัทย่อยและร่วม
บริ ัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (ม าชน) มีนโยบายลงทุนในธุรกิจ
เกีย่ เนือ่ งทีม่ ี กั ยภาพ เกือ้ กูลผลประกอบการทัง้ ในและต่างประเท
เพื่อเพิ่มมูลค่าใ ้กับผู้ถือ ุ้นของบริ ัท ทั้งนี้ บริ ัทได้เข้าไปลงทุน
ในบริ ัท พรอดดิจิ จำากัด (ม าชน) ซึ่งผลิตข ด PET และลงทุนใน
บริ ัท น้ำามันบริโภคไทย จำากัด ผู้ผลิตน้ำามันรำาข้า ตรา คิง
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บริ ทั ย่อยและบริ ทั ร่ ม ดำาเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริ าร
จัดการโดยกลุ่มผู้บริ ารของตนเอง ยึด ลักธรรมาภิบาลในการ
กำากับดูแล โดยมีกรรมการบริ ัทและผู้บริ ารจากบริ ัทเข้าไป
เป็นตั แทนของบริ ัทย่อยและบริ ัทร่ ม ตาม ัด ่ นการถือ ุ้น
ที่บริ ัทมีอยู่ เพื่อการค บคุมและมี ่ นร่ มในการกำา นดนโยบาย
ที่ ำาคัญต่อการประกอบกิจการของบริ ัทนั้นๆ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
ปัจจุบัน บริ ัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (ม าชน) ถือ ุ้นในบริ ัท
น้ำามันบริโภคไทย จำากัด ใน ัด ่ น 14% และถือ ุ้นในบริ ัท
พรอดดิจิ จำากัด (ม าชน) ใน ัด ่ น 31.85%
บริษัท พรอดดิจิ จำากัด (มหาชน)
ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำา น่ายข ดพลา ติก PET เพือ่ ใช้ าำ รับบรรจุ
อา ารและเครื่องดื่ม ร มถึงน้ำามันพืชของบริ ัทโดยจำา น่ายใ ้กับ
ทัง้ บริ ทั และลูกค้าภายนอก คุณ มบัตขิ องข ด PET มีค ามเ นีย
ใ ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี ทำาใ ถ้ นอม
รัก าร ชาติของอา ารและคุณภาพของอา ารและเครื่องดื่มได้ดี
ในรอบบัญชี ิ้น ุด ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2560 บริ ัทมียอดขาย
648.224 ล้านบาท และมีกำาไร ุทธิ 74.411 ล้านบาท

บริษัท น้ำามันบริโภคไทย จำากัด
ผลิตและจำา น่าย น้ำามันรำาข้า ตรา คิง ซึ่ง างขายทั้งตลาดภายใน
และต่างประเท

Philosophy
We will be a sustainable and stable growth company who
produces high quality products for a better quality of life
of the people and will generate value added for
shareholders, with responsibility to society and environment.
Vision
We are an ASEAN leading vegetable oil manufacturer,
investing in potential continuing business, both local and
aboard. 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 meet the needs of both
domestic and foreign customers.
Corporate Goal
The Company aims 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
improvement with innovation technology, reduce impacts
on environment and develop our people to be a learning
organization.
Operation Policy for subsidiary and affiliated company
The Company has a policy to invest in the potential
related business which contributes profit to the
Company’s operations performance in both domestics
and international in order to increase share values for
Shareholders, so the Company invested in Prodigy PLC,
PET bottle manufacturer, and Thai Edible Oil Co., Ltd.,
the manufacture of Rice bran oil branded KING.

The Company and its subsidiary 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 executive level working with them in order
to control and participate in any significant policy
formulation affecting to the Company’s operations.

The Company’s Shareholding Structure
The Company holds 14% of shares in Thai Edible Oil
Company Limited and 31.85% of shares in Prodigy Public
Company Limited
PRODIGY PUBLIC CO., LTD.
Prodigy Public Company Limited produces and distributes
PET plastic bottle for foods and beverages, including
packing for the Company’s vegetable oil. Prodigy sells its
products to both the Company and external customers.
PET plastic bottle is durable, transparent, cid and base
resistant and air-tight, making it suitable for preserving
taste and quality of foods and beverages.
As end of December 2017, the Company’s sales was Baht
648.224 million with net profit Baht 74.411 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.

31.85 %

บริษัท พรอดดิจิ จำากัด (มหาชน)
Prodigy Public Company Limited

14 %

บริษัท นำ้ามันบริโภคไทย จำากัด
Thai Edible Oil Company Limited

บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

Industrial Conditions and Competition
ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มราคาถั่วเหลือง

ปี 2559/60 ผลผลิตถั่ เ ลืองของโลกร มอยู่ที่ 351.25 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจาก 313.71 ล้านตัน ในปี 2558/59 ร้อยละ 11.97
โดยประเท ผู้ผลิต ำาคัญ 3 ลำาดับแรกของผลผลิตโลก ผลิตได้ร ม
288.82 ล้านตัน ได้แก่ รัฐอเมริกา บราซิล และอาร์เจนตินา
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82.23 ขณะที่ ค ามต้ อ งการใช้ ใ นปี 2559/60
มีปริมาณ 288.40 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 274.93 ล้านตัน ในปี
2558/59 ร้อยละ 4.90 ประเท ที่มีค ามต้องการใช้มากที่ ุด
คือ จีน รัฐอเมริกา ตามลำาดับ ำา รับ ต็อกถั่ เ ลืองของโลก
ิ้นปี 2559/60 มีปริมาณ 94.86 ล้านตัน ูงขึ้นจาก 77.74 ล้านตัน
ในปี 2558/59 ร้อยละ 22.02 ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณผลผลิต
และ ต็อก ิ้นปีมีแน โน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยกดดัน
ราคาเมล็ดถั่ เ ลืองอ่อนตั ลงใกล้เคียงกับปีก่อน น้า ขณะที่ราคา
ของผลิตภัณฑ์จากถั่ เ ลือง ได้แก่ ราคากากถั่ เ ลืองล่ ง น้าตลาด
ชิคาโกเฉลี่ยปี 2560 ปรับลดลงเพียงร้อยละ 0.1 จากปี 2559
เนื่องจากการเลี้ยง ัต ์โดยร มทั่ โลกเติบโตร้อยละ 1 เป็นปัจจัย
นับ นุนใ ้ราคากากถั่ เ ลืองทรงตั และราคาน้ำามันถั่ เ ลือง
ล่ ง น้าตลาดชิคาโกเฉลีย่ ปี 2560 ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.4 จากปี 2559
เนื่องจาก ำานักงานปกป้อง ิ่งแ ดล้อม รัฐ (EPA) ได้มีนโยบายใน
การเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6 ทำาใ ้
ค ามต้องการใช้นา้ำ มันถั่ เ ลืองเพือ่ ผลิตไบโอดีเซลใน รัฐอเมริกา
เพิม่ ขึน้ เดือนกันยายน 2560 รัฐอเมริกามีนโยบายตัง้ กำาแพงภา ี
เพือ่ ป้องกันการทุม่ ตลาด (Anti-dumping Tariff) ของไบโอดีเซลทีผ่ ลิต
จากน้ำามันถั่ เ ลืองที่นำาเข้ามาจากอาร์เจนตินา และไบโอดีเซลที่
ผลิตจากน้ำามันปาล์มที่นำาเข้ามาจากอินโดนีเซีย เป็นร้อยละ 50-70
่งผลใ ้ค ามต้องการน้ำามันถั่ เ ลืองที่ผลิตภายใน รัฐอเมริกา
เพิ่ม ูงขึ้น
รายงานของกระทร งเก ตร รัฐฯ ฉบับเดือนธัน าคม 2560
กระทร งเก ตร รัฐฯได้คาดการณ์ผลผลิตถั่ เ ลืองของโลกฤดูกาล
ปี 2560/61 จะมีปริมาณ 348.47 ล้านตัน ลดลงจาก 351.32 ล้านตัน
ในปี 2559/60 ร้อยละ 0.6 เนื่องจากผลผลิตถั่ เ ลืองของประเท
ผูผ้ ลิตที่ าำ คัญ ได้แก่ บราซิล และอาร์เจนตินาลดลง โดยในปี 2560/61
คาด ่า บราซิลและอาร์เจนตินา ามารถผลิตถั่ เ ลืองได้ 108.00
ล้านตัน และ 57.00 ล้านตัน ลดลงจาก 114.10 และ 57.80 ล้านตัน
ตามลำาดับ อย่างไรก็ตามค ามเ ย่ี งจาก ภา ะอากา ในช่ งเพาะปลูก
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ทั้งใน รัฐอเมริกา บราซิลและอาร์เจนติน่า ที่มีโอกา เกิดภา ะ
ลานิญญ่า ูงขึ้น อาจจะทำาใ ้ผลผลิตลดลงมากก ่าที่คาดการณ์ไ ้
ขณะเดีย กันคาด ่าค ามต้องการใช้เมล็ดถั่ เ ลืองเพื่อ กัดน้ำามัน
ในปี 2560/61 มีปริมาณ 301.57 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จาก 288.31 ล้านตัน
ในปี 2559/60 ร้อยละ 4.5 เนือ่ งจากค ามต้องการใช้นา้ำ มันถั่ เ ลือง
เพื่อการอุปโภคและบริโภคของโลกยังมีแน โน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
จีนซึ่งเป็นผู้ใช้เมล็ดถั่ เ ลืองรายใ ญ่ของโลกมีการขยายตั ของ
อุต า กรรมอา าร ตั แ์ ละภาคป ุ ตั จ์ งึ มีค ามต้องการเมล็ดถั่
เ ลือง เพื่อ กัดน้ำามันและนำากากถั่ เ ลืองไปใช้ในอา าร ัต ์
กระทร งเก ตร รัฐฯได้คาดการณ์ ่าในปี 2560/61 ประเท จีน
จะนำ า เข้ า ถั่ เ ลื อ ง 97 ล้ า นตั น เพิ่ ม ขึ้ น จาก 93.50 ล้ า นตั น
ในปี 2559/60 คาด ่าราคาเมล็ดถั่ เ ลืองในตลาดโลกปี 2560/61
จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาโดยตลาดบราซิลคาดการณ์ ่าแน โน้ม
ระดับราคาถั่ เ ลืองในตลาดซื้อขายล่ ง น้าชิคาโกในปี 2561
ไม่น่าจะต่ำาก ่าราคาเฉลี่ยปี 2560 โดยค่าเงินบราซิลเรียลที่มี
แน โน้มแข็งค่าขึ้น เป็นปัจจัย นึ่งที่ทำาใ ้เก ตรกรบราซิลขาย
ถั่ เ ลืองออกมาน้อยก ่าปกติ ในขณะที่ค่าเงินอาร์เจนตินาเปโซ
ที่อ่อนค่า ประกอบกับมาตรการลดภา ี ่งออกกากถั่ เ ลือง ทำาใ ้
อาร์เจนตินาจะทยอย ง่ ออกกากถั่ เ ลืองมาอย่างต่อเนือ่ ง ง่ ผลใ ้
ราคากากถั่ เ ลืองมีแน โน้มที่จะอ่อนตั ก ่าราคาเมล็ดถั่ เ ลือง

Industry and Competitive Outlooks
Fundamental Factors and Trend of Soybean Price
In 2016/17, global soybean production was 351.25 million
tons, which accounted for 11.97% from 313.71 million
tons in 2015/16. Production volume of top three countries
United States, Brazil, and Argentina reached 288.82 million
tons, which accounted for 82.23%, while demand in
2016/17 was 288.40 million tons that increased to 4.90%
from 274.93 million tons in 2015/16. Countries with most
demands are China and United States, respectively, while
world soybean ending stocks of 2016/17 reached 94.86
million tons, which increased to 22.02% from 77.74
million tons in 2015/16 considering a fact that year-end
production and stock volume tends to rise continuously.
This tendency, thus, pushed soybean price lower in
accordance with previous year, while soybean product
price like average soybean meal futures price of Chicago
in 2017 has been adjusted down only at 0.1% from 2016
due to 1% growth of global animals’ raising that was a
supportive factor in non-movement of soybean

meal price. Also, in 2017, average soybean oil futures
price of Chicago increased to 1.4% from 2016 since
Environmental Protection Agency (EPA) had released a
policy to increase usage of alternative energy that
increased to 6% from 2016. This policy resulted in a
higher demand of soybean oil for bio diesel production
in United States. In September 2017, United States had
launched Anti-dumping Tariff policy of 50-70% against
bio diesel produced from soybean oil imported from
Argentina and palm oil based biodiesel imported from
Indonesia. This fact thus led to higher demand of
soybean oil produced in United States.
According to United States Department of Agriculture’s
report as of December 2017, it was forecasted that world
soybean volume in 2017/18 will reach 348.47 million
tons, 0.6% decrease from 351.32 million tons in 2016/17
due to a decrease in soybean volume from major
production countries like Brazil and Argentina. In 2017/18,
it was estimated that these two countries will achieve a
production of 108.00 and 57.00 million tons, which decrease
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ปริมาณการผลิตถั�วเหลือง (ลานตัน)
Soybean Production (million tons)
United States
Argentina
Total Comsumption (RHS)

Brazil
Total Production (RHS)
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2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
United States
72.86
80.75
91.42
90.61
84.19
82.56
91.39 106.88 106.86 116.92 119.52
Brazil
61.00
57.80
69.00
75.30
66.50
82.00
86.70
97.20
96.50 114.10 112.00
Argentina
46.20
32.00
54.50
49.00
40.10
49.30
54.40
61.40
56.80
57.80
54.00
Total Production (RHS)
219.55 211.60 260.40 263.92 239.15 267.83 282.75 320.02 313.77 315.32 346.92
Total Comsumption (RHS) 229.75 222.69 239.03 252.80 259.43 263.10 276.59 302.84 314.35 330.14 343.20

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2560 และแนวโน้มปี 2561
เ ร ฐกิจโลกในปี 2560 ามารถขยายตั ได้ร้อยละ 3.6 ูงก ่า
ในปี 2559 ที่ ร้อยละ 3.2 โดยเ ร ฐกิจโลกถูกขับเคลื่อนด้ ยภา ะ
การค้าโลกที่ฟื้นตั ต่อเนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตั ดี
ซึ่งเป็นผลมาจากตลาดแรงงานที่มีการฟื้นตั เต็มที่ใน ลายภูมิภาค
่งผลดีต่อเ ร ฐกิจไทยในปี 2560 ามารถขยายตั ได้ร้อยละ 3.9
ูงก ่าการขยายตั ร้อยละ 3.2 ในปี 2559 เนื่องจากการ ่งออก
ขยายตั ูง ุดในรอบ 6 ปี ่งผลใ ้ภาคอุต า กรรมเติบโตขึ้นและ
นับ นุนการขยายตั ของเ ร ฐกิจมากขึ้น ขณะที่การบริโภค
ของครั เรือนและการลงทุนร มขยายตั ร้อยละ 3.0 และร้อยละ
2.3 ตามลำาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่ ไป ูงขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.6 และ
บัญชีเดิน ะพัดเกินดุลที่ระดับ ูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 10.9 ของจีดีพี
่งผลใ ้ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ รัฐฯแข็งค่าขึ้นร้อยละ 10.3
ในปี 2560
เ ร ฐกิจโลกปี 2561 คาด ่าจะมีแน โน้มฟื้นตั ต่อเนื่องขึ้นมา
อยู่ที่ร้อยละ 3.7 และเ ร ฐกิจไทยปี 2561 คาด ่าจะมีขยายตั
ทีร่ อ้ ยละ 3.8 จาก การปรับตั เพิม่ ขึน้ ของอัตราการใช้กาำ ลังการผลิต
ในภาคอุต า กรรม ท่ามกลางการขยายตั ของเ ร ฐกิจโลก
นับ นุนการ ่งออกอย่างต่อเนื่องและการลงทุนในโครงการลงทุน
ด้านโครง ร้างพื้นฐานขนาดใ ญ่ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่
เ ร ฐกิจพิเ ชายฝั่งทะเลภาคตะ ันออก (EEC) และพื้นที่เขต
เ ร ฐกิจพิเ ชายแดน
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อย่างไรก็ตาม เ ร ฐกิจโลกในปี 2561 ยังคงมีปจั จัยเ ย่ี ง ลายด้าน ได้แก่
1) นโยบายการเงินจะเริม่ เข้า ภู่ า ะตึงตั และดอกเบีย้ จะเข้า ชู่ ่ ง
ขาขึ้นอย่างชัดเจน จากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและการลด
งบดุ ล ของธนาคารกลาง รั ฐ ฯ ร มถึ ง การเริ่ ม ประกา
ลดขนาดและ งเงินการเข้าซื้อ ินทรัพย์ (QE tapering) ของ
ธนาคารกลางยุโรปและแน โน้มดัชนีค่าเงินดอลลาร์ รัฐฯ
มีแน โน้มแข็งค่าและผันผ น ูงขึ้น
2) ปัญ าภูมิรัฐ า ตร์ในคาบ มุทรเกา ลี

ภาพรวมอุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตว์ในไทยปี 2560 และแนวโน้ม
ปี 2561
จากรายงาน ถานการณ์ นิ ค้าเก ตรที่ าำ คัญและแน โน้ม ปี 2561
ของ ำานัก ิจัยเ ร ฐกิจการเก ตร ในปี 2560 ประเท ไทยมี
การผลิตไก่เนือ้ 1,594 ล้านตั เพิม่ ขึน้ จาก 1,518 ล้านตั ในปี 2559
ร้อยละ 4.6 เนื่องจากมีการขยายการผลิตเพื่อตอบ นองต่อค าม
ต้องการบริโภคและการ ่งออกที่เพิ่มขึ้นเพราะการผลิตไก่เนื้อ
ของไทยมีการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน และมีระบบการผลิต
ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยในปี 2560 ไทย ่งออก
เนื้อไก่ร มปริมาณ 720,000 ตัน มูลค่า 92,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปริมาณ 690,109 ตัน มูลค่า 89,202 ล้านบาท ของปี 2559
ร้อยละ 4.33 และร้อยละ 3.14 ตามลำาดับตามค ามต้องการบริโภค
ของประเท คู่ค้าที่ขยายตั เพิ่มขึ้น ทั้งตลาดญี่ปุ่นและ ภาพยุโรป
ซึง่ ถือเป็นตลาด ง่ ออก ลักของไทย ร มทัง้ เกา ลีใต้อนุญาตใ ไ้ ทย
่งออกไก่ ดแช่เย็นแช่แข็งไปได้ตั้งแต่ ันที่ 9 พฤ จิกายน 2559

from 114.10 and 57.80 million tons, respectively.
However, possible La Nina may occur during plantation
in United States, Brazil, and Argentina, which might lead
to a decrease in production volume more than
forecasted. At the same time, a demand of soybean
crushed for soybean oil in 2017/18 will reach 301.57
million tons, 4.5% increase from 288.31 million tons in
2016/17 since global demand for soybean oil in
consumption still tends to rise, especially China, a major
global user of soybean, who had expanded animal feeds
and livestock industries, has a demand for soybean for
oil extracts production and apply soybean meal in their
animal feeds. In this regard United States Department
of Agriculture forecasts that, in 2017/18, China will import
97 million tons of soybeans, increasing from 93.50 million
tons in 2016/17. Thus, it was estimated that soybean price
of 2017/18 will be close to the previous year, while
Brazil market expects that soybean price trend in
Chicago futures market in 2018 will not be lower than
the average price of 2017 considering a tendency in
currency appreciation that lowers soybean selling amount
for farmers. Talking about Argentina’s Peso, its
depreciation together with export tariffs reduction
measurement results in a continuous gradual export for
soybean meal. This will result in a fact that soybean meal
price will be lower than the one of soybean.

Thailand Economic Outlook 2017 and Trend in 2018
Global economy expansion in 2017 reached 3.6%, which
was higher from 2016 growth of 3.2% and has been
driven by global trading conditions that has recovered
continuously from quality expansion in private-sector
consumption that was a result from labor market
recovery in many regions, this affects Thailand’s economy
in a positive way as well. In 2017, it could expand to 3.9%,
which was higher than 2016 that reached 3.2% according
to highest growth on export in six years that increased
industry growth and supported economic expansion.
Household consumption and overall investment
expanded at 3.0% and 2.3%, respectively, while inflation
was slightly higher to 0.6% and current account surplus
is still on a rise at 10.9% of GDP that led to Thai-Dollar
appreciation increase to 10.3% in 2017.

It was expected that, in 2018, global economy tends to
recover at 3.7% and Thailand’s economy will expand at
3.8% from production volume enhancement in industries
amid global economy expansion that shows a continuous
support for exports and projects for fundamental
infrastructure investments such as Eastern Economic
Corridor (EEC) and special economic zones along borders.
However, there still are some risks in global economy in
2018 arisen from many factors, namely
1) Tight monetary policy and outstanding rise of interests
according to FED’s policy to increase interest rate
and reduce balance sheet, including ECB’s QE tapering
for equities’ trading amount and limit together with
appreciation and fluctuation of US Dollar index
2) Geopolitical issues in Korean Peninsula

Livestock Industry Outlook in Thailand 2017 and Trend
in 2018
According to a report on major agricultural products and
trend in 2018 by Office of Agriculture Economics, 2017
shown a production of 1,594 million broilers in Thailand,
which increased to 4.6% from 1,518 million broilers in
2016 according to production expansion to fit into higher
demand for consumption and exports since a production
of broilers achieved qualified farming and safety
production system gaining trust from consumers. In 2017,
Thailand was able to export chicken meats in total of
720,000 tons that valued 92,000 million Baht, which
increased from 690,109 tons costing 89,202 million Baht
in 2016 or 4.33% and 3.14%, respectively. According to
expanding consumption demand of trading partners like
Japan, Euro Zone markets, main export markets for
Thailand, and South Korea, Thailand has been allowed
to export frozen fresh chicken since 9 November 2016
after export suspension due to bird flu in 2004. As a result,
Thailand was able to export fresh chicken to South
Korea since the 1st quarter of 2017. In this regard, major
export markets of chicken and related products for
Thailand included Japan (57.18%), Euro Zone (26.87%),
ASEAN (8.22%), and other countries (7.73%). Export
volume of frozen fresh chicken in 2016 accounted for
220,000 tons or 18,500 million Baht, which increased
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ค ามต้องการบริโภคของตลาด โดยเฉพาะตลาดญีป่ นุ่ ภาพยุโรป
และตลาดอื่นๆ ที่มีแน โน้มนำาเข้าเนื้อไก่จากไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผล
จากมาตรการค บคุมป้องกัน และเฝ้าระ งั โรคระบาด ตั ท์ เี่ ข้มง ด
และการรัก ามาตรฐานการผลิตและคุณภาพ นิ ค้า จนเป็นทีย่ อมรับ
ของผู้บริโภคและประเท คู่ค้า ทำาใ ้ไทย ามารถขยายการ ่งออก
เนื้อไก่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 คาด ่าการ ่งออกเนื้อไก่
ร มมีปริมาณ 750,000 ตัน มูลค่า 96,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณ 720,000 ตัน มูลค่า 92,000 ล้านบาท ในปี 2560 ร้อยละ
4.17 และร้อยละ 4.35 ตามลำาดับ โดยแยกเป็นการ ่งออกไก่ ด
แช่แข็งปริมาณ 230,000 ตัน มูลค่า 19,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณ 220,000 ตัน มูลค่า 18,500 ล้านบาท ในปี 2560 ร้อยละ
4.55 และร้อยละ 5.41 ตามลำาดับ และเป็นการ ง่ ออกเนือ้ ไก่แปรรูป
ปริมาณ 520,000 ตัน มูลค่า 76,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ
500,000 ตัน มูลค่า 73,500 ล้านบาทในปี 2560 ร้อยละ 4.00 และ
ร้อยละ 4.08 ตามลำาดับ

ลังจากทีร่ ะงับการ ง่ ออกตัง้ แต่ไทยมีการระบาดของโรคไข้ ดั นก
ในปี 2547 ทำาใ ้ไทย ่งออกไก่ ดไปยังเกา ลีใต้ได้ตั้งแต่ไตรมา
ที่ 1 ของปี 2560 โดยตลาด ่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ที่ ำาคัญ
ของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 57.18) ภาพยุโรป (ร้อยละ 26.87)
กลุม่ ประเท ในอาเซียน (ร้อยละ 8.22) และประเท อืน่ ๆ (ร้อยละ 7.73)
การ ่งออกไก่ ดแช่แข็ง ในปี 2560 ่งออกปริมาณ 220,000 ตัน
มูลค่า 18,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 213,032 ตัน มูลค่า
17,522 ล้านบาท ของปี 2559 ร้อยละ 3.27 และร้อยละ 5.58
ตามลำาดับ โดยตลาด ่งออกไก่ ดแช่แข็งที่ ำาคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น
(ร้อยละ 63.73) กลุม่ ประเท ในอาเซียน (ร้อยละ 26.57 ซึง่ ่ นใ ญ่
ง่ ไปยังประเท ปป.ลา และมาเลเซีย) ภาพยุโรป (ร้อยละ 3.47)
และประเท อื่นๆ (ร้อยละ 6.23) การ ่งออกเนื้อไก่แปรรูป ่งออก
ปริมาณ 500,000 ตัน มูลค่า 73,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ
477,077 ตัน มูลค่า 71,680 ล้านบาท ในปี 2559 ร้อยละ 4.80 และ
ร้อยละ 2.54 ตามลำาดับ ตลาด ง่ ออกไก่แปรรูปที่ าำ คัญ ได้แก่ ญีป่ นุ่
(ร้อยละ 55.47) ภาพยุโรป (ร้อยละ 32.89) กลุ่มประเท
ในอาเซียน (ร้อยละ 3.42) และประเท อื่นๆ (ร้อยละ 8.22) ขณะที่
ในปี 2560 ประเท ไทยมีปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ 1.36 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจาก 1.34 ล้านตัน ในปี 2559 ร้อยละ 1.31 โดยปริมาณ
การบริโภคมี ัด ่ นร้อยละ 65.39 ของปริมาณการผลิตทั้ง มด
าำ รับปี 2561 คาด า่ การผลิตไก่เนือ้ ของไทยยังคงขยายตั เพิม่ ขึน้
ตามจำาน นประชากร และค ามต้องการบริโภคที่ขยายตั เพิ่มขึ้น
ทั้งตลาดภายในประเท และตลาดต่างประเท โดยคาด ่าไทย
จะผลิตไก่เนื้อปริมาณ 1,627 ล้านตั เพิ่มขึ้นจาก 1,594 ล้านตั
ในปี 2560 ร้อยละ 2.13 ปี 2561 คาด ่าการบริโภคเนื้อไก่ของไทย
มีปริมาณ 1.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.36 ล้านตันในปี 2560
ร้อยละ 4.52 เนื่องจากเนื้อไก่ยังเป็นอา ารที่จำาเป็นเพื่อการบริโภค
และมีราคาถูกก ่าเนื้อ ัต ์ชนิดอื่นๆ คาด ่าการ ่งออกเนื้อไก่
ของไทยในปี 2561 จะขยายตั เพิ่ ม ขึ้ น อดรั บ กั บ ปริ ม าณ
900
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อย่างไรก็ตามในปี 2560 การ ่งออกเนื้อ ุกรชำาแ ละมีปริมาณ
2,200 ตัน มูลค่า 130 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่ง ่งออก
ปริมาณ3,324 ตัน มูลค่า 169.26 ล้านบาท ร้อยละ 33.81 และร้อยละ
23.20 ตามลำาดับ ใน ่ น ่งออกเนื้อ ุกรแปรรูปปริมาณ 8,200 ตัน

Thailand’s Chicken Meat Export
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่ นอุต า กรรมการเลี้ยง ุกรซึ่งมี ัด ่ นเป็นอันดับ 2 ของธุรกิจ
ป ุ ัต ์ไทย ในปี 2560 มีปริมาณการผลิต ุกร 20.18 ล้านตั
เพิ่มขึ้นจาก 17.80 ล้านตั ของปี 2559 ร้อยละ 13.3 เนื่องจาก
ตลาดภายในประเท ยังคงมีค ามต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2560การบริโภค กุ รในประเท อยูท่ ี่ 18.71 ล้านตั รือ 1.403
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 10.30 ประกอบกับตลาด
่งออกที่ขยายตั อย่างมากในปี 2559 และผู้ผลิตรายกลางและ
รายใ ญ่มีการบริ ารจัดการที่ดีโดย ามารถจัดการฟาร์มได้อย่างมี
ประ ิทธิภาพและป้องกันโรคได้ดี ทำาใ ้อัตราการรอดของ ุกร
เพิ่มขึ้น ่งผลใ ้มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น
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from 213,032 tons or 17,522 million Baht in 2016
equaling 3.27% and 5.58% respectively. Major markets
of frozen fresh chicken export for Thailand included
Japan (63.73%), ASEAN (26.57% - mostly export to
Lao PDR and Malaysia), Euro Zone (3.47%), and other
countries (6.23%). Export of processed chicken meats
reached 500,000 tons or 73,500 million Baht, which
increased from 477,077 tons or 71,680 million Baht in
2016 or 4.80% and 2.54% respectively. Major export
markets of processed chicken meats included Japan
(55.47%), Euro Zone (32.89%), ASEAN (3.42%), and other
countries (8.22%). In 2017, chicken meats consumption
in Thailand was 1.36 million tons, which increased to
1.31% from 1.34 million tons in 2016. In this regard,
consumption ratio accounted for 65.39% of total
production volume.
In 2018, it is estimated that chicken meats production in
Thailand will be expanded according to population rising
growth and higher demand for consumption of both
domestic and foreign markets. Recent estimates suggest
that Thailand will be able to produce a total of 1,627
broilers, which increase from 1,594 in 2017 or 2.13%
increase. In 2018, it is estimated that chicken meats
consumption will reach 1.42 million tons, which accounts
for 4.52% increase from 1.36 million tons in 2017 since
chicken meats are still essential for consumption and
cost less than other kind of meats. Recent forecast said
that, in 2018, export of Thailand’s chicken meats will be
expanded according to higher consumption demand
especially from Japan, Euro Zone, and other markets who
tend to import more chicken meats from Thailand, that
is in accordance with more rigid prevention and
monitoring measurement of animal diseases including a
maintenance of standardized production and quality
products gaining acceptance from consumers and trading
partners. As a result, Thailand is able to export more
chicken meats continuously. In 2018, it is forecasted that
chicken meats export will reach in total of 750,000 tons
or 96,000 million Baht, which increase to 4.17% and 4.35%
from 720,000 tons/ 92,000 million Baht in 2017
accordingly. Chicken meats are divided into 1) frozen fresh

chicken at 230,000 tons or 19,500 million Baht, which
increased to 4.55% and 5.41% from 220,000 tons or 18,500
million Baht in 2017, respectively, and 2) processed
chicken meats at 520,000 tons or 76,500 million Baht,
which increased to 4.00% and 4.08% from 500,000 tons
or 73,500 million Baht in 2017, respectively.
In terms of pig farming industry that marks the 2nd rank
in Thailand’s livestock business, in 2017, it reached a
production volume at 20.18 million pigs, which increased
to 13.3% from 17.80 million pigs in 2016 considering a
constant demand from domestic market. In 2017,
consumption of pigs reached 18.71 million pigs or 1.403
tons, which increased to 10.30% from 2016 together
with a fact that export market that has expanded
outstandingly in 2016 and those medium and large sized
manufacturers have effective management system in
farming and diseases’ prevention, leading to higher
survival rate of pigs and production volume accordingly.
However, in 2017, export of pork cuts reached 2,200 tons
or 130 million Baht, which decreased from 2016 that
exported at 3,324 tons or 169.26 million Baht with 33.81%
and 23.20% decreases, respectively. In terms of processed
pork meats export, it reached 8,200 tons or 1,900 million
Baht, which decreased from 2016 that exported 10,336
tons or 2,183.60 million Baht, totaling a decrease at
20.67% and 12.99% respectively. For live pigs export, it
reached 359,500 pigs or 1,707 million Baht and covered
44,500 bred pigs or 207.00 million Baht, which decreased
from 2016 that exported at 126,704 pigs or 662.56 million
Baht or 64.88% and 68.76% respectively. Cambodia and
Laos PDR choose to import alive pigs from Vietnam
according to its price reduction to around 35-40 Baht/
kilogram due to overproduction. This also includes a
fact that Laos PDR had exported less pig to China. Besides,
in 2017, China has restarted producing higher amount of
pigs for domestic consumption so that it can reduce pigs
import and this affected pigs export and traded pigs price,
which decreased to 54.00 Baht from 66.96 Baht in 2016
that accounted for 19.35% decrease despite a fact that
domestic consumption had increased.
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มูลค่า 1,900 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึง่ ส่งออกปริมาณ 10,336 ตัน
มูลค่า 2,183.60 ล้านบาท ร้อยละ 20.67 และร้อยละ 12.99
ตามลำาดับ สำาหรับสุกรมีชีวิตส่งออกปริมาณ 359,500 ตัว มูลค่า
1,707 ล้านบาทเป็นสุกรพันธุ์ 44,500 ตัว มูลค่า 207.00 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2559 ซึ่งส่งออกปริมาณ 126,704 ตัว มูลค่า 662.56
ล้านบาท ร้อยละ 64.88 และ ร้อยละ 68.76 ตามลำาดับ เนื่องจาก
ราคาสุกรมีชวี ติ ในเวียดนามมีราคาลดลงอยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 35-40 บาท
จากภาวะผลผลิตเกิน ทำาให้กัมพูชาและสปป.ลาว หันไปนำาเข้าสุกร
มีชีวิตจากเวียดนามแทน รวมทั้งที่ สปป.ลาว มีการส่งออกต่อไป
ยังจีนลดลงด้วย นอกจากนี้ในปี 2560 ประเทศจีนกลับมาผลิตสุกร
เพื่อบริโภคในประเทศได้มากขึ้น ทำาให้จีนลดปริมาณการนำาเข้าลง
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสุกรและราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้
ปี 2560 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.00 บาท ลดลงจากเฉลี่ยกิโลกรัมละ
66.96 บาท ของปี 2559 ร้อยละ 19.35 ถึงแม้วา่ ความต้องการบริโภค
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นก็ตาม

2558

สุกรขุน
ไก่เนื้อ

จำ�นวน
(ล้�นตัว)
16.5
1,494

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
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สำาหรับปี 2561 คาดว่าการผลิตเนือ้ สุกรจะมีปริมาณรวม 20.74 ล้านตัว
เพิ่มขึ้นจาก 20.18 ล้านตัว ของปี 2560 ร้อยละ 3.28 เนื่องจาก
ปริมาณการผลิตขยายตัวตามจำานวนประชากรและความต้องการ
บริ โ ภคจากตลาดภายในประเทศที่ ยั ง คงเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดจนเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มและป้องกันโรคระบาด
ได้เป็นอย่างดี ทำาให้ประสิทธิภาพในการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ปริ ม าณการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น สำ า หรั บ การส่ ง ออกเนื้ อ สุ ก รชำ า แหละ
และเนือ้ สุกรแปรรูปคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2560 เนือ่ งจากปริมาณ
การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
และประเทศจีนยังคงมีปริมาณการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง จี น ยั ง มี ค วามเข้ ม งวดในการนำ า เข้ า ทำ า ให้
การส่งออกสุกรมีชวี ติ ไปจีนโดยผ่าน สปป.ลาว ชะลอตัวลง ในส่วนของ
ราคาสุกรทีเ่ กษตรกรขายได้โดยเฉลีย่ คาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2560
หรือลดลงเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณการผลิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งปริมาณการส่งออกยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

2559
ร�ค�
(บ�ท/กก.)
63
35

จำ�นวน
(ล้�นตัว)
17.8
1,518

2560
ร�ค�
(บ�ท/กก.)
67
35

จำ�นวน
(ล้�นตัว)
20.18
1,594

ร�ค�
(บ�ท/กก.)
58
34

In 2018, it is estimated that pork meats production will
reach 20.74 million pigs, which increased to 3.28% from
20.18 million pigs in 2017 since production expansion was
higher in accordance with population growth and higher
demand for consumption from domestic market,
including farmers’ management system in farming and
diseases prevention that provided more effective pigs
raising and led to higher production volume. In terms of
pork cuts and processed pork meats export, recent
estimates suggest that it will be similar to 2017 result
2015
Amount
(million units)
Finishing pig
16.5
Broiler
1,494

since export volume to neighboring countries will remain
unmoved or reduce slightly. In this regard, China still
showed a continuous rate of production for domestic
consumption together with rigid import policy that
hampers alive pigs export to China via Loas PDR. Talking
about pigs price traded by farmers, it is forecasted that
the average price will not be different with 2017 or dump
slightly since production volume was still higher
continuously including export volume remained
quite the same.
2016

Price
(Baht/ kg.)
63
35

Amount
(million units)
17.8
1,518

2017
Price
(Baht/ kg.)
67
35

Amount
(million units)
20.18
1,594

Price
(Baht/ kg.)
58
34

Source: Thai Feed Mill Association

Global Vegetable Oil Industry Outlook in 2017 and
Trends in 2018
In 2017, recovered droughts resulted in an increase of
palm oil products from manufacturing and exporting
countries like Indonesia and Malaysia or about 64.87
million tons, which was 10.1% higher from 2016. This
pushed global palm oil stock highest in two years but
pushed MDEX down from 717 USD/ ton in the beginning
of 2017 to 601 USD/ ton at the end of 2017. In 2016/17,
a demand for palm oil increased from 59.32 million tons
in 2015/16 to 59.68 million tons or just 0.61%. India was
the country that had most exposed with palm oil
consumption at 9.25 million tons, while number two was
Indonesia at 8.57 million tons followed by Euro Zone
at 6.40 million tons and China at 4.65 million tons
respectively.
In Thailand, productive area in 2017 accounted for 4.77
million Rai offering production of 13.51 million tons with
products volume/ Rai at 2,831kilogram. This marked an
increase from 4.38 million Rai and products volume at
11.42 million tons with products volume/ Rai at 2,605
kilogram in 2016 at 8.90%, 18.30%, and 8.68% respectively

according to a rise in productive area and rains together
with productive area of palm oil aged 7-16 years, which
was very productive period. Thus, average products
volume per Rai was higher and palm oil stock level in
2017 reached 0.5 million tons, the highest record (normal
record shown about 0.2 million tons).
United States Department of Agriculture forecasted that
global palm oil production in 2017/18 will reach 66.87
million tons, which increased to 7.35% from 62.29 million
tons in 2017 according to climate recovery and rise in
rains from forecast on La Nina. In terms of demand for
palm oil in 2017/18, recent estimates suggest at 63.19
million tons, which increase to 5.88% from 59.68 million
tons in 2016/17 according to continuous market demand
for palm oil for bio diesel production. As a result, in
2017/18, global palm oil stock had increased to a level
of 10.21 million tons, which increased to 22.13% from
8.36 million tons in 2017. For 2017/18, it is expected that
palm oil price in global markets tend to decline compared
to 2016/17. In this regard, movement of palm oil price in
Malaysia will reach an average of 2,500 MYR (21.50 Baht/
kilogram) since an increase in oil demand tended to stay
lower than production volume.
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ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำามันพืชของโลกปี 2560 และแนวโน้ม
ปี 2561
ปี 2560 ปัญ าภัยแล้งที่คลี่คลายทำาใ ้ผลผลิตน้ำามันปาล์มจาก
ประเท ผู้ผลิตและ ่งออกน้ำามันปาล์มรายใ ญ่ของโลก ได้แก่
ประเท อินโดนีเซียและมาเลเซียปรับตั เพิม่ ขึน้ มาเป็น 64.87 ล้านตัน
รือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จากปี 2559 ่งผลใ ้ ต็อกน้ำามันปาล์ม
ของโลกกลั บ ไป ู ง ุ ด ในรอบ 2 ปี กดดั น ใ ้ ร าคาน้ำ า มั น ปาล์ ม
ตลาดล่ ง น้ามาเลเซีย (MDEX) ปรับลดลงจากระดับ 717 เ รียญ
ดอลลาร์ รัฐฯต่อตัน เมื่อต้นปี 2560 มาอยู่ที่ระดับ 601 เ รียญ
ดอลลาร์ รัฐฯ ต่อตันในช่ ง ิ้นปี 2560 ขณะที่ ในปี 2559/60
มีค ามต้องการใช้น้ำามันปาล์ม 59.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 59.32
ล้านตัน ในปี 2558/59 เพียงร้อยละ 0.61 ประเท ที่ใช้น้ำามันปาล์ม
มากที่ ุด คือ อินเดีย 9.25 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย 8.57
ล้านตัน ภาพยุโรป 6.40 ล้านตัน และจีน 4.65 ล้านตัน ตามลำาดับ
ำา รับประเท ไทยในปี 2560 มีพื้นที่ใ ้ผล 4.77 ล้านไร่ ผลผลิต
13.51 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 2,831กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากพื้นที่
ใ ้ผล 4.38 ล้านไร่ ผลผลิต 11.42 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 2,605
กิโลกรัมในปี 2559 ร้อยละ 8.90 ร้อยละ 18.30 และร้อยละ 8.68
ตามลำาดับ เนือ่ งจากพืน้ ทีใ่ ผ้ ลและปริมาณนาำ้ ฝนเพิม่ ขึน้ ประกอบกับ
พื้นที่ใ ้ผลของปาล์มน้ำามันในช่ งอายุ 7-16 ปี มี ัด ่ นมากขึ้น
และเป็นช่ งอายุของปาล์มที่ใ ้ผลผลิต ูง ่งผลใ ้ผลผลิตต่อไร่
เฉลีย่ เพิม่ งู ขึน้ และ ต็อกนาำ้ มันปาล์มปี 2560 อยูท่ ร่ี ะดับ 5 แ นตัน
ซึ่ง ูง ุดเป็นประ ัติการณ์ (จากระดับปกติประมาณ 2 แ นตัน)
กระทร งเก ตร รัฐอเมริกาคาดการณ์ ่า ผลผลิตนำ้ามันปาล์ม
ของโลก ปี 2560/61 มีปริมาณ 66.87 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 62.29
ล้านตัน ในปี 2560 ร้อยละ 7.35 เนือ่ งจาก ภาพภูมอิ ากา กลับเข้า ู่
ภา ะปกติ และมีปริมาณน้ำาฝนเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์การเกิด
ภา ะลานีญา ขณะที่ค ามต้องการใช้น้ำามันปาล์มในปี 2560/61
คาด ่าจะอยู่ที่ 63.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 59.68 ล้านตัน ในปี
2559/60 ร้อยละ 5.88 เนื่องจากตลาดยังคงค ามต้องการใช้
นาำ้ มันปาล์มอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค ามต้องการนาำ้ มันปาล์ม
เพื่อผลิตไบโอดีเซล ทำาใ ้ในปี 2560/61 ต็อกน้ำามันปาล์มโลก
ปรับตั เพิ่ม ูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 10.21 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.36
ล้านตัน ในปี 2560 ร้อยละ 22.13 าำ รับ ปี 2560/61 คาด า่ ราคา
น้ำามันปาล์มในตลาดโลกมีแน โน้มลดลง เมื่อเทียบกับปี 2559/60
โดยราคาน้ำามันปาล์มในตลาดมาเลเซียจะเคลื่อนไ เฉลี่ยตันละ
2,500 ริงกิต (21.50 บาทต่อกิโลกรัม) เนือ่ งจากปริมาณค ามต้องการใช้
มีแน โน้มเพิ่มขึ้นน้อยก ่าปริมาณการผลิต
ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงสกัดน้ำามันถั่วเหลืองของประเทศไทย
ปี 2560 และแนวโน้มปี 2561
ภาพร มอุต า กรรมการผลิต ินค้ากากถั่ เ ลือง ฟูลแฟตซอย
และน้ำามันถั่ เ ลือง ในปี 2560 มีการผลิตร มทั้งอุต า กรรม
คิดจากปริมาณการใช้ ตั ถุดบิ ร มทัง้ น้ิ 2.13 ล้านตัน (เมล็ดถั่ เ ลือง)
ลดลงเมือ่ เทียบกับปี 2559 ทีม่ ปี ริมาณการใช้ ตั ถุดบิ ร ม 2.37 ล้านตัน
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เนือ่ งจากมีการแข่งขันในตลาด ตั ถุดบิ อา าร ตั แ์ ละกากถั่ เ ลือง
ที่รุนแรง แม้ ่าแน โน้มอุต า กรรมการเลี้ยง ัต ์ในไทยยังคงมี
แน โน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.7
ตามจำาน นประชากร ัต ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่เนื้อ โดยการเติบโต
มาจากอุต า กรรมการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อรองรับการ ่งออกที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องจากปี 2559 โดยมีการเลี้ยงไก่ที่ ูงถึง 31.5 ล้านตั /
ปั ดา ์ ทำาใ ค้ าดการณ์การใช้กากถั่ เ ลืองของไทยปี 2560 ทีผ่ า่ นมา
จะอยูท่ ป่ี ระมาณ 4.5 ล้านตัน เติบโตประมาณร้อยละ 3.3 เมือ่ เทียบกับ
ปี 2559
าำ รับแน โน้มของอุต า กรรมการผลิตกากถั่ เ ลือง ฟูลแฟตซอย
และนาำ้ มันถั่ เ ลืองในปี 2561 นัน้ บริ ทั คาดการณ์ า่ อุต า กรรม
มีแน โน้มขยายตั แม้ า่ จะมีค ามท้าทายจากค ามผันผ นทางด้าน
เ ร ฐกิ จ โดยมี ปั จ จั ย นั บ นุ น จากปริ ม าณค ามต้ อ งการใน
อุต า กรรมการเลี้ยง ัต ์ของไทยที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มาคมผูผ้ ลิตอา าร ตั ไ์ ทยคาดการณ์ปริมาณการใช้กากถั่ เ ลือง
ปี 2561 จะเติบโตร้อยละ 2 จากปี 2560 โดยที่การเลี้ยงไก่เนื้อ
เติบโตประมาณร้อยละ 3 อดรับการ ่งออกที่ขยายตั เพิ่มขึ้น
ในขณะที่การเลี้ยง ุกรใกล้เคียงกับปี 2560 ขณะที่แน โน้มตลาด
น้ำามันถั่ เ ลืองภายในประเท ปี 2561 คาด ่าจะกลับมาเติบโต
ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2560
ในปี 2561 ยังมีปัจจัยเ ี่ยง ลายอย่างที่ผู้ประกอบการยังต้องมีการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของราคา ัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และ
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งประเด็นดังกล่า เป็น ิ่งที่ผู้ประกอบการต้อง
เผชิญอยู่ตลอดเ ลา และมีการปรับตั อย่างต่อเนื่อง ร มถึงต้องมี
การติดตามอย่างใกล้ชดิ มากขึน้ และเตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่ งที
ทั้งนี้ เพื่อใ ้ ามารถแข่งขันทางการค้ากับประเท คู่แข่งได้ บริ ัท
มีการติดตาม ถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการบริ ารงาน
ทุก ่ นอย่างรัดกุมและรอบคอบ เพื่อลดค ามเ ี่ยงต่างๆ ที่มีผล
กระทบต่อบริ ัท นอกจากนี้ การปรับตั เพื่อใ ้ทันกับเ ตุการณ์
ร มถึงการ ร้างโอกา ทางด้านการตลาด โดยการปรับเปลี่ยน
กลยุ ท ธ์ ใ ้ เ มาะ ม ค บคู่ กั บ การพั ฒ นา ิ น ค้ า น ั ต กรรมใ ม่
เพื่อ ร้างมูลค่าใ ้กับ ินค้ามากขึ้น ขณะเดีย กัน ินค้าของบริ ัท
ยังคงเป็นผูน้ าำ ตลาดจากค ามได้เปรียบในการแข่งขันในด้านคุณภาพ
ินค้าที่มีค าม ดใ ม่ ตรงค ามต้องการของลูกค้า ทำาใ ้ได้รับ
ค ามเชื่อมั่นและค ามไ ้ างใจจากลูกค้าเ มอมา ทั้ง มดนี้เป็น
กลยุทธ์ที่บริ ัทมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับมือกับ
ถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
แหล่งที่มาของข้อมูล
• ธนาคารแ ่งประเท ไทย
• ำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งชาติ
• ำานักงานเ ร ฐกิจการเก ตร
• มาคมผู้ผลิตอา าร ัต ์ไทย
• กระทร งเก ตร รัฐอเมริกา (USDA)
• แผนก ิจัย บมจ.น้ำามันพืชไทย

Overview of the Domestic Soybean Oil Extraction
Industry in 2017 and Trends in 2018
For the overall industry outlook of soybean meal, full fat
soy and soybean oil in 2017, production volume based
on raw materials amount reached 2.13 million tons
(soybean), which decreased from 2.37 million tons in 2016
due to a severe competition in animal feeds market
including soybean meal. In terms of livestock industry in
Thailand, even though it tends to grow continuously,
growth rate remained at 3.7% according to animal
population especially broilers that grew from broilers’
raising industry to back up the export that has grown
continuously since 2016. In this regard, chicken farming
reached 31.5 million chicken per week, resulting in a
forecast in demand for soybean meals in Thailand 2017
reached at 4.5 million tons or 3.3% growth increase
compared to 2016.
In terms of soybean meal, full fat soy and soybean oil
industry outlook in 2018, the Company expects that the
industry tends to expand amidst challenges from
economic volatility but with a support from demand for
livestock industry in Thailand that has still grown
continuously. Thai Feed Mill Association forecasts that
the usage growth of soybean meals in 2018 will increase
another 2% from 2017, while broilers’ raising growth will
reach about 3% that is in line with export expansion,
while pigs’ raising growth will be similar to 2017. In this
regard, soybean oil domestic market trend in 2018
resumes to grow about 2% from 2017 consumption.

In 2018, there are still some risk factors on which
entrepreneurs should keep a close eye, including raw
materials cost, products, and currency exchange that are
the issues entrepreneurs have faced for all the time.
Those issues require entrepreneurs not only to adjust
and follow more closely, but also to prepare beforehand
so that they can compete with trading partners. In this
regard, the Company has kept a close eye on every
situation and carried on work management rigidly and
thoroughly in order to reduce risks that can affect the
Company. Besides, adjustment to situations including
creating market opportunity by means of adjusting
strategies together with a development of new products
innovation to create more value of products. At the same
time, the Company’s products still lead the market thanks
to their competitive advantages in product quality in
terms of freshness that fits into customers’ needs so that
they have showed a continuous trust for the Company.
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.
Source of information
• Bank of Thailand
• Office of the National Economic and Social Development Board
• Office of Agricultural Economics
• Thai Feed Mill Association
• United States Department of Agriculture (USDA)
• Research Department, Thai Vegetable Oil Public Company Limited
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

บริ ทั นา้ำ มันพืชไทย จำากัด (ม าชน) ได้ใ ค้ าม าำ คัญต่อการบริ าร
ค ามเ ย่ี งขององค์กร โดยการนำากรอบแน ทางระบบการค บคุมภายใน
ตามมาตรฐาน ากลของคณะกรรมการ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
ทีไ่ ด้มกี ารปรับปรุงพัฒนาใ ใ้ ช้ค บคูก่ บั กรอบแน การบริ ารค ามเ ย่ี ง
ทั่ ทัง้ องค์กร (Enterprise Risk Management; ERM) รือที่เรียก ่า
COSO-ERM Framework ซึง่ ได้นาำ ไปประยุกต์ใช้กบั การดำาเนินธุรกิจ
ของบริ ัทอย่างเ มาะ ม และได้รับการ นับ นุนและติดตามใ ้
บริ ัทมีระบบการบริ ารค ามเ ี่ยง ร มทั้งพิจารณา อบทาน
ประ ทิ ธิภาพและค ามเ มาะ มของกระบ นการบริ ารค ามเ ยี่ ง
อย่าง ม่ำาเ มอจากคณะกรรมการบริ ัท คณะกรรมการตร จ อบ
คณะกรรมการบริ ารค ามเ ย่ี ง และผูบ้ ริ ารระดับ งู โดยค ามเ ย่ี ง
ที่ ำาคัญจะถูกเ นอต่อคณะกรรมการบริ ัทในทุกไตรมา
ในปี 2560 ค ามเ ี่ ย งในการดำ า เนิ น งานของบริ ั ท ที่ อ าจมี
ผลกระทบโดยตรงต่อบริ ัท และ/ รือ ผู้ลงทุนอย่างมีนัย ำาคัญ
จากการระบุและประเมินค ามเ ี่ยงจากที่ประชุมของคณะทำางาน
บริ ารค ามเ ยี่ ง ามารถ รุปตาม ประเภทค ามเ ยี่ งจากทะเบียน
ค ามเ ี่ยง (Risk Profile) ได้ดังนี้

1 ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบถั่วเหลือง
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ค ามผันผ นของราคา ัตถุดิบเมล็ดถั่ เ ลือง ่งผลกระทบต่อ
ต้ น ทุ น ิ น ค้ า และผลกำ า ไรของบริ ั ท เนื่ อ งจาก ั ต ถุ ดิ บ เป็ น
่ นประกอบต้นทุนขายของบริ ัทประมาณร้อยละ 90 ของ
ต้นทุนทั้ง มด การจัด า ัตถุดิบจึงเป็นปัจจัย ำาคัญต่อต้นทุน
การขายและผลกำาไรของบริ ัท ซึ่ง ัตถุดิบถั่ เ ลืองมีราคา
ผันแปรตามราคาซือ้ ขายในตลาดโลก ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ออุป งค์ของ
เมล็ดถั่ เ ลือง นอกจากค ามต้องการใช้เพือ่ การผลิตอา ารแล้
ยังร มถึงค ามต้องการนำาไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน และ
การเก็งกำาไรในตลาดซื้อขาย ินค้าโภคภัณฑ์ล่ ง น้า ร มทั้ง
นโยบายการ ง่ เ ริม การแทรกแซงของรัฐบาล ขณะทีค่ ามเ ยี่ ง
จาก ภา ะอากา ที่แปรปร น รือภัยธรรมชาติก็อาจทำาใ ้
ผลผลิ ต ถั่ เ ลื อ งไม่ เ ป็ น ไปตามคาดการณ์ ดั ง นั้ น เมื่ อ ราคา
ถั่ เ ลืองที่ปรับตั ไปอยู่ในระดับที่ ูงมากย่อม ่งผลใ ้ต้นทุน
การผลิ ตกากถั่ เ ลือ งและน้ำา มัน ถั่ เ ลือ งของบริ ัท ูงขึ้น
ตามไปด้ ย บริ ัทจำาเป็นต้องมีการ างแผนบริ ารการผลิต
าปี 2560
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การขาย และ นิ ค้าคงคลังทีด่ เี พือ่ ลดผลกระทบจากค ามผันผ น
ของราคา ัตถุดิบถั่ เ ลืองที่เกิดขึ้น

แนวทางการบริหารจัดการ
บริ ั ท ได้ มี ม าตรการในการบริ ารค ามเ ี่ ย งด้ ยการมี
คณะทำางานจัดซื้อ ัตถุดิบ คอยติดตามข่า าร ถานการณ์
ที่ เ กี่ ย ข้ อ งกั บ ราคา ั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ิ เ คราะ ์
ถานการณ์อย่างใกล้ชดิ โดยมีการกำา นดเป้า มายของปริมาณ
และระยะเ ลาในการดำาเนินการบริ ารค ามเ ี่ยงที่เ มาะ ม
ร ดเร็ และยืด ยุน่ ใ ้ อดคล้องกับแผนธุรกิจ ตลอดระยะเ ลา
ของบริ ัทที่ผ่านมา บริ ัทมีค ามชัดเจนในนโยบายไม่จัดซื้อ
ัตถุดิบเพื่อเก็งกำาไร บริ ัทบริ ารจัดการ ินค้าคงคลัง ัตถุดิบ
อย่ า งระมั ด ระ ั ง และพิ จ ารณาการปรั บ ราคาขายใ ้ ทั น ต่ อ
ถานการณ์ ซึ่งช่ ยผลกระทบจากค ามผันผ นดังกล่า
ตลอดทั้ ง การบริ ารค ามเ ี่ ย งผ่ า นทางตลาดซื้ อ ขาย ิ น ค้ า
โภคภัณฑ์ล่ ง น้าซึ่งได้ทบท นการเพิ่มเกณฑ์กำา นด งเงิน
ำา รับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นที่ยอมรับได้ในภาพร มทั้งปี
เพื่อป้องกันค ามเ ี่ยงด้านค ามผันผ นของราคา ัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของบริ ัท

ขาดแคลนวัตถุดิบ (เมล็ดถั่วเหลือง)
จาก ภา ะอากา ที่แปรปร น รือภัยธรรมชาติที่อาจทำาใ ้
ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ร มถึงถั่ เ ลืองที่มาล่าช้า

The Company focuses on risk management by adopting
an international standard framework of internal control
system of COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission). It has been
developed to be used with risk management framework
for 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 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 are
presented to the Board of Director on a quarterly basis.
In 2017, 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. The Risk Profile
can be summarized as follows;

1. Pricing and Supply of Raw material Risk

Raw Material Price Fluctuation
Fluctuations in raw material prices affect cost of goods
and profitability of the Company due to 90% of total
cost is raw material. Therefore, the supply of raw
materials is the key factor to cost of sales and
profitability of the Company because soybean price
varies according to the global market price. The major
factors that affect 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.
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ก า่ กำา นดในช่ งต้นฤดูอนั เนือ่ งมาจากปัญ าการขน ง่ ภายใน
ประเท ผู้ผลิตและ ่งออก ัตถุดิบที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต
่งผลต่อการ ่ง ินค้าใ ้ลูกค้าล่าช้า

แนวทางการบริหารจัดการ
บริ ัทได้มีการ างแผนการผลิตตาม ถานการณ์จัดเก็บ ัตถุดิบ
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค งคลั ง ใ ้ มี ป ริ ม าณขั้ น ต่ำ า เพี ย งพอต่ อ การ
ดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการปรับปริมาณ ินค้า
คงคลังดังกล่า ใ ้มีค าม อดคล้องกับแน โน้มและระดับราคา
อย่างไรก็ตามภา ะการเพาะปลูกถั่ เ ลืองของประเท ผู้ผลิต
ในช่ ง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างดี ประกอบกับพื้นที่
การเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นได้ ่งผลใ ้ผลผลิตถั่ เ ลืองเพิ่มขึ้นมา
ตอบ นองกับค ามต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้เป็นอย่างดี ขณะเดีย กัน
ภาครั ฐ ได้ มี ก าร ่ ง เ ริ ม การผลิ ต ถั่ เ ลื อ งในประเท ไทย
โดยกระทร งเก ตรและ กรณ์ได้มกี ารอนุมตั งิ บประมาณจาก
เงินกองทุนเพือ่ พัฒนาการผลิตถั่ เ ลืองจำาน น 23.699 ล้านบาท
ในโครงการ ่งเ ริมการปลูกถั่ ลังนา เพื่อ ่งเ ริมใ ้เก ตรกร
ปลูกถั่ เ ลืองในช่ งฤดูแล้งทดแทนการทำานา ช่ ยปรับปรุง
บำารุงดิน และยกระดับคุณภาพผลผลิตใ ้ อดคล้องกับค าม
ต้องการของตลาด นอกจากนี้ น่ ยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ได้ร่ มกันดำาเนิน การ ง่ เ ริมการปลูกถั่ เ ลือง ลังนาเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในโครงการ โครงการถั่ เ ลือง ลังนาประชารัฐเพือ่ ร้าง
ค ามมั่ น คงทางอา ารในภาคตะ ั น ออกเฉี ย งเ นื อ และ
ภาคเ นือ ซึ่งจากโครงการดังกล่า คาด ่าจะ ่งผลใ ้ต้นทุน
การผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของถั่ เ ลือง
เพิ่มขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
จาก ภา ะเ ร ฐกิจโลกและการลงทุนในปี 2560 ที่มีค าม
ผันผ น และ ่งผลทำาใ ้ค ามเคลื่อนไ ของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเท มีค ามผันผ นมาก ค่าเงินบาทในปี 2560
แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง โดยแข็งค่าขึ้น ร้อยละ 10.3 จากต้นปี ซึ่งเป็น
ระดับที่แข็งค่าที่ ุดนับตั้งแต่เดือนเม ายน ปี 2558 ปัจจัยที่
ง่ ผลใ ค้ า่ เงินบาทแข็งค่าขึน้ ในช่ งทีผ่ า่ นมามาจากการขยายตั
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ รัฐฯ เป็นผลใ ้ดุลบัญชีเดิน ะพัดปรับ
ูงขึ้น และค ามเชื่อมั่นต่อการลงทุนในกลุ่มประเท ตลาด
เกิ ด ใ ม่ เป็ น ผลใ ้ มี เ งิ น ทุ น ไ ลเข้ า ในภู มิ ภ าคร มถึ ง
ประเท ไทยด้ ย บริ ัทได้รับค ามเ ี่ยงจากค ามผันผ นของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเท จากการที่ราคาเมล็ด
ถั่ เ ลืองอ้างอิงกับราคาตลาดโลกถูกกำา นดราคาขายเป็น กุล
เงินเ รียญ รัฐฯ ขณะที่รายได้ ลักของบริ ัทอยู่ในรูป กุล
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เงินบาท ซึง่ กระทบโดยตรงต่อผลการดำาเนินงานของกลุม่ บริ ทั
ทั้งรายได้และกำาไร

แนวทางการบริหารจัดการ
บริ ั ท ได้ กำ า นดนโยบายการบริ ารเงิ น และการบริ าร
ค ามเ ยี่ งทางการเงินไ อ้ ย่างชัดเจน โดยมี ตั ถุประ งค์เพือ่ การ
บริ ารค ามเ ยี่ งทางการเงินทัง้ มด ซึง่ ครอบคลุมถึงค ามเ ยี่ ง
ของอัตราแลกเปลี่ยน ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ มิใช่เพื่อการ
เก็งกำาไร ร มทัง้ เพือ่ กำา นดและ ร้างเ ถียรภาพผลประกอบการ
ในอนาคตของบริ ัท บริ ัทมีทีมงานเฝ้าติดตามและ ิเคราะ ์
ข่ า ารและ ถานการณ์ ข องอั ต ราแลกเปลี่ ย นอย่ า งใกล้ ชิ ด
และมีนโยบายในการป้องกันค ามเ ี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยทำ า ั ญ ญาซื้ อ ขายอั ต ราแลกเปลี่ ย นล่ ง น้ า (Forward
contract) กับ ถาบันการเงินภายในประเท ซึ่ง ่ นใ ญ่มีอายุ
ัญญาไม่เกิน 1 ปีเพื่อลดผลกระทบของค ามเ ี่ยงที่เกิดจาก
ค ามผันผ นของอัตราแลกเปลี่ยน ร มทั้งทำาใ ้บริ ัททราบถึง
ต้นทุนและราคาขายในรูปของค่าเงินบาทที่แน่นอน

3. ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด

ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ สืบเนือ่ งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
แม้ ่าเ ร ฐกิจไทยในปี 2561 มีแน โน้มปรับตั ดีขึ้นเล็กน้อย
จากปี 2560 โดยมี ปั จ จั ย นั บ นุ น จากการปรั บ ตั เพิ่ ม ขึ้ น
ของอัตราการใช้กำาลังการผลิตในภาคอุต า กรรม ท่ามกลาง
การขยายตั ของเ ร ฐกิจโลก นับ นุนการ ง่ ออกอย่างต่อเนือ่ ง
และการลงทุนในโครงการลงทุนด้านโครง ร้างพืน้ ฐานขนาดใ ญ่
ร มถึงแน โน้มการขยายตั ในเกณฑ์ดีของภาคการท่องเที่ย
ยังเป็นปัจจัย นับ นุนการขยายตั ทางเ ร ฐกิจอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เ ร ฐกิจโลกในปี 2561 ยังคงมีปัจจัยเ ี่ยง
ลายด้าน ได้แก่
• นโยบายการเงินจะเริ่มเข้า ู่ภา ะตึงตั และดอกเบี้ยจะเข้า ู่
ช่ งขาขึ้นอย่างชัดเจน จากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและการ
ลดงบดุลของธนาคารกลาง รัฐฯ ร มถึงการเริ่มประกา
ลดขนาดและ งเงินการเข้าซื้อ ินทรัพย์ (QE tapering) ของ
ธนาคารกลางยุโรปและแน โน้มดัชนีค่าเงินดอลลาร์ รัฐฯ
มีแน โน้มแข็งค่าและผันผ น ูงขึ้น
• ปัญ าภูมิรัฐ า ตร์ในคาบ มุทรเกา ลี

แนวทางการบริหารจัดการ
เพือ่ เป็นการลดผลกระทบต่อค ามเ ยี่ งดังกล่า บริ ทั จะดำาเนิน
ธุ ร กิ จ อย่ า งรอบคอบเพื่ อ ลดผลกระทบจาก ถานการณ์ ท าง
การเงินและเ ร ฐกิจดังกล่า ที่อาจมีต่อบริ ัท การดำาเนิน
นโยบายทางการเงินที่รอบคอบมาโดยตลอด โดยได้คงระดับ

Operational Guideline
The Company manages risk by setting up a supply
team to monitor and follow the situation regarding the
price of raw materials and products to analyze the
situation closely. The target quantity and duration of
risk management are determined appropriately,
quickly and flexible in line with the business plan.
All the time, the Company has a clear policy not to
buy raw materials for any speculation purpose. The
Company manages raw material inventory carefully
and consider the price adjustment to keep up with
the situation which reduces the impact of such
fluctuations.
Buying raw material through commodity future market
to prevent pricing and product volatility may affect
the Company’s operation result. With this process,
trading rules are set to ensure losses are limited to
acceptable level for the whole year.

Short supply of raw material (Soybean)
The climate change and some natural disaster
may affect short supply or delay delivery especially
at the beginning of season, causing by logistic problem
in original countries, resulting in delay delivery to
customers.
Operational Guideline
The Company keeps raw material at a minimum
required stock level to cover the demand and to be
consistent with business operation, and also regularly
adjust inventory stock to respond to trend and price level.
However, soybean production in the past few years has
been productive. Also, the increasing of cultivated area
provides more soybean to cover growing demand.
At the same time, the government has promoted
soybean production in Thailand. The Ministry of
Agriculture and Cooperatives has approved Baht 23.699
million budget from the capital fund for the
development of soybean production. This is under
the soybean cultivation after rice harvesting project to
encourage farmers to grow soybean during dry season
instead of rice farming, to help improve soil quality

and the quality of crop to meet the needs of the
market. In addition, the public and private sectors are
collaborating to promote soybean farming after rice
harvesting to increase productivity in the project. This
project is to create food security in Northeast and North
of Thailand and is expected to reduce production costs
and higher the quality and yield per rai of soybeans.

2. Financial Risk

Foreign Exchange Fluctuation
The fluctuating world economic and investment
situation in 2017 affected the exchange rate fluctuation.
The Baht strengthened continuously, appreciating by
10.3% from the beginning of the year which was the
strongest level since April 2015. The factors that
contributed to the Baht appreciation in the previous
year were from the continued growth of the United
States causing higher current account and confidence
in investment in emerging markets resulting
in capital flows into the region, including Thailand.
Foreign exchange rate fluctuation is a risk to the
Company since soybean prices are based on the CBOT
prices and quoted in US dollars, while the main income
of the Company is in Thai Baht This impact directly
affects the Company’s performance, both revenue
and profit
Operational Guideline
The Company has clearly set a policy on financial
management and financial risk management. The
objective is to manage all financial risks including the
exchange rate risk that will affect the business, not for
any speculation and to set and stabilize the future
performance of the Company. The Company managed
its currency risk by setting up a taskforce to closely
monitor and analyze any information and situations
concerning foreign exchange and had a policy to hedge
exchange rate by making forward contract with local
financial institutions and most contracts are not over
1 year 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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นี้ ินต่อทุนในระดับที่ต่ำา อีกทั้งบริ ัทยังมีค าม ัมพันธ์ที่ดี
กับธนาคารต่างๆ ที่เป็น ุ้น ่ นทางธุรกิจมาอย่างยา นาน

ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน
นา้ำ มันพืชทุกชนิด ามารถใช้บริโภคทดแทนกันได้ ากใช้เพือ่ ปรุง
รือประกอบอา ารในครั เรือน อย่างไรก็ดี คุณค่าทางโภชนาการ
ของน้ำามันพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน น้ำามันพืชที่ใ ้คุณค่า
ใกล้เคียงกับนา้ำ มันถั่ เ ลืองและ ามารถทดแทนกันได้ คือ นา้ำ มัน
ข้า โพดและน้ำามันเมล็ดทานตะ ัน ่ นน้ำามันพืชที่ใช้เพื่อการ
ผลิตเชิงอุต า กรรม เช่น อุต า กรรมอา ารโดยทั่ ไปจะทดแทน
กันไม่ได้ เนือ่ งจากนาำ้ มันพืชแต่ละชนิดมีคณ
ุ มบัตเิ มาะกับแต่ละ
อุต า กรรมต่างกัน อย่างไรก็ดี ค ามเ ี่ยงที่น้ำามันข้า โพดและ
น้ำามันเมล็ดทานตะ ันจะมีการผลิตมาแข่งกับบริ ัทคงเป็นไป
ได้ยาก เนื่องจาก ัตถุดิบดังกล่า ไม่มีการผลิตที่มากเพียงพอ
ในประเท และไม่มอี ตุ า กรรมต่อเนือ่ งมารองรับผลิตภัณฑ์อนื่
ที่จะได้พร้อมกับการ กัดน้ำามัน อย่างเช่น กากถั่ เ ลืองที่นำามา
ใช้ในอุต า กรรมอา าร ัต ์ อุต า กรรมต่อเนื่องของน้ำามัน
ข้า โพด คือ การนำาแป้งข้า โพดไปแปรรูปเป็น นิ ค้าอืน่ ซึง่ ค าม
ต้องการใช้ในประเท ยังมีปริมาณน้อย เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์อื่น
ทดแทนได้และราคาถูกก ่า ่ นของเมล็ดทานตะ ัน คือ กาก
ทานตะ นั แม้จะใช้ผ มทำาอา าร ัต ์แต่ก็มีข้อจำากัดในการใช้
การมีคแู่ ข่งเพิม่ ขึน้ จากนโยบายการค้าเสรีระดับภูมภิ าคและทวิภาคี
การก้า กู่ ารเป็นประชาคมเ ร ฐกิจอาเซียน (AEC) จะ ง่ ผลใ ้
มีการเปิดเ รีการเคลือ่ นย้ายทรัพยากร เงินทุน แรงงาน และการ
ค้าขายระ า่ งกันในตลาดอาเซียน การเปิดเ รีทางการค้าทำาใ ้
มี ินค้าจากประเท มาชิกที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำาก ่าเข้ามา
แข่งขันในไทยมากขึ้น ซึ่งมีผลใ ้รายได้ของบริ ัทจะลดลง
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริ ั ท มี ก ารปรั บ ตั เพื่ อ รั บ กั บ ถานการณ์ ดั ง กล่ า ด้ ยการ
กำา นดยุทธ า ตร์ในการ ร้างตลาด ่งออกผลิตภัณฑ์น้ำามัน
ถั่ เ ลื อ งค บคู่ กั บ การพั ฒ นาระบบการบริ ารจั ด การและ
ปรับปรุงประ ิทธิภาพการผลิตใ ้มากขึ้น

4. ความเสีย่ งด้านการผลิต สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ปัจจุบันมี ถานการณ์ รือ ภา ะ ิกฤต รือเ ตุการณ์ฉุกเฉิน
ที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเ ลา อาทิเช่น อุทกภัย อัคคีภัย
การก่อการร้าย การชุมนุมประท้ ง รือจลาจล โรคระบาด และ
ในรอบ ลายปี ที่ ผ่ า นมา ภาพภู มิ อ ากา ของโลกและของ
ประเท ไทยเปลี่ยนแปลงผันผ นไปจากเดิมมาก ทำาใ ้แต่ละ
ภู มิ ภ าคทั่ โลกต้ อ งประ บกั บ ภั ย ธรรมชาติ ที่ มี ค ามรุ น แรง
อย่ า งที่ ไ ม่ เ คยเกิ ด ขึ้ น มาก่ อ น ซึ่ ง ก่ อ ใ ้ เ กิ ด ค ามเ ี ย าย
มูลค่าม า าลต่อทั้งชี ิตและทรัพย์ ิน เ ตุการณ์เ ล่านี้ าก
เกิดขึ้นแล้ อาจ ่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจ และอาจทำาใ ้ธุรกิจ
ยุดชะงักได้ บริ ัทเล็งเ ็นถึงค ามท้าทายในเรื่องนี้ จึงได้
ดำาเนินการจัดใ ้มีแผนที่จะรองรับค ามเ ี่ยงที่จะทำาใ ้กระทบ
กับธุรกิจทั้งในระยะ ั้นและระยะยา
แนวทางการดำาเนินงานของบริษัท
บริ ัทได้จัดทำาคู่มือ BCM & BCP (Business Continuity
Management & Business Continuity Plan) ที่ได้มีการ
ทด อบแผนฉุกเฉินจาก ถานการณ์จริง โดยมุ่งเน้นการบริ าร
จัดการป้องกันเชิงรุก โดยมีการจัดทำาแผนและฝึกซ้อมแผนอย่าง
มำ่าเ มอ เพื่อเตรียมพร้อมแต่ละ ถานการณ์ที่คาด ่าจะเกิด
ร มถึงติดตามข้อมูลและข่า ารอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม

3. Sale and Marketing Risk

Risk from Economics Recession
Although Thailand’s economy in 2018 is likely to
improve from 2017 due to an increase in capacity of
industry sector in the situation of growing world
economy which supports export continually and
investment in large infrastructure projects. This includes
positive outlook of the tourism sector supporting
the continued economic growth.
However, in 2018, there are still several risk factors
such as
• Monetary policy is starting to tighten and the
interest rate is likely to go up due to the increase
of interest rates and the balance sheet reduction
policy of The US Federal Reserve including the
announcement of quantitative easing (QE) policy
by the Europe Central Bank and the US Dollar Index
is likely to appreciate and fluctuate.
• Geography problem in the Korean Peninsula.

Operational Guideline
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
maintaining low level of debt-to-equity ratio is policy
of operation, including maintaining good relationship
with banks as long-term business partners.
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, it 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.

Increasing of Competitors from Regional and
Bilateral Free Trade Policy
ASEAN Economic Community (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 Guideline
To prepare for any situation, the Company had set a
strategic move to export soybean oil product to
ASEAN markets and planned to develop the
management system and improve production efficiency.

4. Production Environment and Safety Risk

Natural Disaster
There are situations, crisis or emergencies that may
happen all the time such as fire, flood, terrorism,
protests or riots, plague. From the latest years, each
region around the world faced with natural disasters
that have intensified as never happened before due
to Global climate change caused substantial damage
to both life and properties. If these events occur, it
may affect business and may cause disruption to the
business. The Company recognizes the challenges in
these regards therefore there is an action plan
for business to support the risks in both the
short and long term.
Operational Guideline
To prepare against disaster risk, the Company has
BCM&BCP (Business Continuity Management &
Business Continuity Plan) which practices by real
situation. The focus is to manage preventive plan and
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บริ ัทมีแผนที่จะพัฒนาแผนงานด้านความต่อเนื่องของการ
ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใ ้คลอบคลุมในทุกด้านที่ ำาคัญ
ของการดำาเนินธุรกิจ

5. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการดำาเนินธุรกิจไม่สอดคล้องกับ
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใ เป็นธรรม
ใ ้ความ ำาคัญกับ ลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบและ
ระมัดระวังภายใต้กฎ มาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บริ ั ท จึ ง ได้ กำ า นดนโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชัน่ เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั แิ ละพัฒนาไป อู่ งค์กรทีย่ งั่ ยืน
ต่อไป

แนวทางการบริหารจัดการ
บริ ั ท ได้ กำ า นดนโยบายและมาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชัน่ ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามดูแลใ ม้ ี
การปฏิบตั ิ การลงโท และใ ป้ ฏิบตั ติ ามคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจ
อย่างเคร่งครัด มีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการ
ดำาเนินงาน (Procedure) เรื่องการจัดซื้อ จัด าและจัดจ้างงาน
โครงการ ซึ่งกำา นดวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ กำา นดใ ฝ้ า่ ยกำากับการปฏิบตั งิ านและ
ง่ เ ริมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตรวจ อบการปฏิบตั งิ านว่าเป็นไป
ตามนโยบายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรการต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้ เปิดช่องทาง าำ รับการแจ้งเบาะแ
การกระทำาที่ไม่ ุจริต รือข้อร้องเรียนต่างๆ และมีกระบวนการ
ตอบ นองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้ง
ผลการดำาเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม
ตามระเบียบการรับข้อร้องเรียนของบริ ัท
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practice usually, in addition to continuously keep
information and news updated in order to prepare
for any risk which may occur. However, the Company
plans to develop a roadmap for the continuity
operations in order to cover all major aspects of the
business.

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

With a commitment to conduct business transparently
and fairly, focus on 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 Guideline
The Company has set a policy and measurement for
Anti-Corruption, Internal Control System, Compliance and
Punishment by following the Company 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.

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
Management Profile

ชื่อ :
นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ตำาแหน่ง : ประธานกรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
กำาหนดค่าตอบแทน

อายุ : 77 ปี
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 ตุลาคม 2544
ตำาแหน่งในกิจการอื่น :
บริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพย์
- แ ่ง
บริ ัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด ลักทรัพย์ - แ ่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
• ดุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติม กั ดิ์ าขาบริ ารธุรกิจ ม า ทิ ยาลัยเ เทิรน์
• M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University,
ประเท รัฐอเมริกา
• ปริญญาโท (เกียรตินยิ ม) พัฒนบริ าร า ตร์ าขาพัฒนาการ
เ ร ฐกิจ ถาบันบัณฑิตพัฒนบริ าร า ตร์
• ปริญญาตรี เ ร ฐ า ตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
• ลัก ูตรป้องกันราชอาณาจักร ( ปอ.) ปี 2531
ิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกา นียบัตร ลัก ูตร The Role of the Chairman
Program (RCP) รุ่นที่ 8/2546
มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย
• ลัก ูตรผู้บริ ารระดับ ูง ( ลัก ูตร ตท.) รุ่นที่ 5
ถาบัน ิทยาการตลาดทุน
ตำาแหน่งปัจจุบัน :
• ประธานกรรมการ (อิ ระ) กรรมการตร จ อบ,
ประธานกรรมการบรร ทั ภิบาล รร าและกำา นดค่าตอบแทน,
บริ ัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (ม าชน)
• รองประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเท ไทย)
• มาชิก ภานิติบัญญัติแ ่งชาติ ( .น.ช.)
• กรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิด้านการประกันภัย ในคณะกรรมการ
กำากับและ ่งเ ริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• ประธานที่ปรึก ารองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเ ร ฐกิจ)
• ประธานที่ปรึก า รัฐมนตรี ่าการกระทร งพาณิชย์
• ประธานกรรมการมูลนิธิ ัมมาชีพ
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ประสบการณ์ :
• ปลัดกระทร งพาณิชย์
• อธิบดีกรมการค้าภายใน
• อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
• อธิบดีกรมเ ร ฐกิจการพาณิชย์
• อธิบดีกรมการประกันภัย
• รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเท
• รองอธิบดีกรมเ ร ฐกิจการพาณิชย์
• มาชิก ุฒิ ภา
• ประธานคณะกรรมาธิการการเก ตรและ กรณ์ ( ุฒิ ภา)
• ทีป่ รึก ากิตติม กั ดิป์ ระจำาคณะกรรมาธิการการต่างประเท
ุฒิ ภา
• ทีป่ รึก ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี า่ การกระทร งการคลัง
• ทีป่ รึก ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี า่ การกระทร งพาณิชย์
• ที่ปรึก าพิเ ในคณะที่ปรึก าพิเ ูนย์ ิลปาชีพระ ่าง
ประเท (องค์การม าชน)
• ประธานกรรมการ ตลาด ลักทรัพย์แ ่งประเท ไทย
• ประธานกรรมการ บริ ทั ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเท ไทย) จำากัด
(ม าชน)
• ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารนคร ล งไทย
• ประธานกรรมการบริ าร ูนย์ ิลปาชีพระ ่างประเท
• ประธาน ถาบันอัญมณีและเครื่องประดับ
• ประธานคณะกรรมการ การเค ะแ ่งชาติ
• ประธานกรรมการ ถาบันอา าร
• ประธานคณะกรรมการตร จ อบภาคราชการ กระทร งคมนาคม
• รองประธานกรรมการในคณะกรรมการกำากับ ลักทรัพย์และ
ตลาด ลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
• กรรมการในคณะกรรมการ ่งเ ริมการลงทุน
• กรรมการในคณะกรรมการ อบ นคดีพิเ (D.S.I.)
• กรรมการผูท้ รงคุณ ฒ
ุ ใิ นคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.)
• กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแ ่งประเท ไทย
• กรรมการในคณะกรรมการกำากับการซือ้ ขาย นิ ค้าเก ตรล่ ง น้า
• กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• กรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแ ่งประเท ไทย
• กรรมการในคณะกรรมการ ปตท.

Name : Mr. Sompol Kiatphaibool
Position : Chairman (Independent Director)

Member of Audit Committee
Chairman of Corporate Governance,
Nomination and Remuneration
Committee

Age :
77 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 Education & Certificate :
• Ph.D., Business Administration, Western University
• Master of Economics, Fairleigh Dickinson University,
New Jersey, USA
• Master of Development Economics. (Hons.),
National Institute of Development Administration
• Bachelor of Economics (Hons.), Thammasat University
• Certificate, National Defense College of Thailand, 1988
• The Role of the Chairman Program (RCP) Class
8/2003, Thai Institute of Director Association (IOD)
• Capital Market Academy Leadership Program
(Class 5) The Stock Exchange of Thailand
Present Position :
• Chairman (Independent Director), Member of Audit
Committee, Chairman of Corporate Governance,
Nomination and Remuneration Committee of Thai
Vegetable Oil PCL.
• Vice Chairman, Anti-Corruption Organization of Thailand
• Member of National Legislative Assembly
• Commission Member in Insurance : Insurance Commission
• Chief Advisor to the Deputy Prime Minister
• Chief Advisor to the Minister of Commerce
• Chairman, Board of Summachiv Foundation

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
• Advisor to Deputy Prime Minister and Minister of
Commerce
• Advisory Board Committee, The Support Arts and
Crafts International Center of Thailand (Public
Organization)
• Chairman of The Stock Exchange of Thailand
• Chairman of Thailand Futures Exchange PCL.
• Chairman of The Board of Director Siam City Bank PCL.
• Chairman of the Support Arts and Crafts International
Center of Thailand
• Chairman of The Gem and Jewelry Institute of Thailand
• Chairman of the National Housing Authority’s Board
of Directors
• Chairman of the Nation Food Institute
• Chairman, Audit Committee - Ministry of Transport
• Vice Chairman, The Securities and Exchange
Commission (SEC)
• Member, Public Sector Development Commission
(P.D.C.)
• Member, The Board of Investment of Thailand (B.O.I)
• Member, Department of Special Investigation (D.S.I.)
• Commission Member, The Anti-Money Laundering
Commission (AMLO)
• Member, Court of Directors, The Bank of Thailand
• Member, Agricultural Futures Trading
• Member, Civil Service Commissioner
• Member, Port Authority of Thailand
• Member, PTT Public Company Limited. (PTT)
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ชื่อ :
นายบวร วงศ์สินอุดม
ตำาแหน่ง : กรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ,

กรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหา และกำ า หนด
ค่าตอบแทน
อายุ :

63 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เม ายน 2560
ตำาแหน่งในกิจการอื่น :
บริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพย์
4 แ ง่
บริ ัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด ลักทรัพย์ 3 แ ง่
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
• ปริญญาโท าขาการจัดการ ถาบันบัณฑิตบริ ารธุรกิจ นิ ทร์
แ ่งจุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย
• ปริญญาโท ิ กรรม า ตร์ ( ิ กรรมเคมี)
จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย
• ปริญญาตรี ิ กรรม า ตร์ ( ิ กรรมเคมี)
จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย
• ปริญญาบัตร ลัก ูตรการป้ งกันราช าณาจักรภาครัฐร่ ม
เ กชน (ปร .รุน่ ที่ 17/2547) ทิ ยาลัยป้ งกันราช าณาจักร
• ลัก ูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 76/2551 มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย
• ลัก ูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 209/2558 มาคม ง่ เ ริม ถาบันกรรมการบริ ทั ไทย
ตำาแหน่งปัจจุบัน :
• กรรมการ ิ ระ ประธานกรรมการตร จ บ และกรรมการ
บรร ัทภิบาล รร าและกำา นดค่าต บแทน
บริ ัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (ม าชน)
• ประธานกรรมการ บริ ัท พริมา มารีน จำากัด (ม าชน)
• ประธานกรรมการ บริ ทั ไทยบริตชิ ซีเคีย ริตี้ พริน้ ติง้ จำากัด
(ม าชน)
• ประธานกรรมการ บริ ัท พีทีที ฟีน ล จำากัด
• ประธานกรรมการ บริ ัท ยูเ ซี แ ็ด านซ์ โพลิเม ร์ แ นด์
เคมิคัล ์ จำากัด
• ร งประธาน ภา ุต า กรรมแ ่งประเท ไทย
• กรรมการ บริ ัท บางก ก ินดั เทรียลแก๊ จำากัด
• กรรมการ บริ ัท ดับบลิ พี เ ็นเน ร์ยี่ จำากัด (ม าชน)
• กรรมการ บริ ัท าเชียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด (ม าชน)
• กรรมการ การรถไฟแ ่งประเท ไทย
าปี 2560
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• กรรมการ ำาน ยการ ถาบันปิโตรเลียมแ ่งประเท ไทย
• กรรมการและประธานกรรมการบริ าร ถาบันพลา ติก
กระทร ง ุต า กรรม
• กรรมการ การประปานคร ล ง
• ที่ปรึก าคณะกรรมการ าขา ิ กรรมเคมีปิโตรเลียม
ิ กรรม ถานแ ่งประเท ไทย

ประสบการณ์ :
• กรรมการ ิ ระและกรรมการตร จ บ บริ ทั ธุ ากัญจน์ จำากัด
(ม าชน)
• ประธานคณะกรรมการ ถาบันน้ำาเพื่ ค ามยั่งยืน
ภา ุต า กรรมแ ่งประเท ไทย
• ประธาน คลั เต ร์ปโิ ตรเคมี ภา ตุ า กรรมแ ง่ ประเท ไทย
• กรรมการ ประธานเจ้า น้าทีบ่ ริ ารและกรรมการผูจ้ ดั การใ ญ่
บริ ัท พีทีที โกลบ ล เคมิค ล จำากัด (ม าชน)
• กรรมการ บริ ัท ีนิไทย จำากัด (ม าชน)
• กรรมการ บริ ัท ไทยแทงค์เท มินัล จำากัด
• ร งกรรมการผูจ้ ดั การใ ญ่ งั กัดกลุม่ ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ ปลาย
บริ ัท ปตท. จำากัด (ม าชน)
• ประธานเจ้า น้าทีบ่ ริ ารและกรรมการผูจ้ ดั การใ ญ่
และรัก าการร งกรรมการผู้จัดการใ ญ่ า ุโ ปฏิบัติการ
บริ ัท ปตท. ะโรเมติก ์และการกลั่น จำากัด (ม าชน)
• ร งกรรมการผู้จัดการใ ญ่ า ุโ ปฏิบัติการ และรัก าการ
ร งกรรมการผู้จัดการใ ญ่แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ
บริ ัท ปตท. ะโรเมติก ์และการกลั่น จำากัด (ม าชน)
• ประธานกรรมการ บริ ทั เ น็ พีซี เซฟตี้ แ นด์ เ น็ ไ ร นเมนท ล
เซ ร์ ิ จำากัด
• ประธานกรรมการ บริ ทั พีทที ี เมนเทนแนนซ์ แ นด์ เ นจิเนียริง่
จำากัด
• กรรมการ บริ ทั โกลบ ล เพาเ ร์ ซินเน ร์ยี่ จำากัด (ม าชน)
• กรรมการและกรรมการบริ ารค ามเ ย่ี ง บริ ทั พีทที ี โกลบ ล
เคมิค ล จำากัด (ม าชน)

Name : Mr. Bowon Vongsinudom
Position : Independent Director, Chairman of

Age :

Audit Committee, Member of Corporate
Governance, Nomination and Remuneration
Committee
63 Years

Share Holding (Including related person) : None
Percent of Shareholding Change :
None
Date of Appointment : April 26, 2017
Position in Other Business :
Other Listed Companies
4
Other Non-Listed Companies 3

Education & Certificate :

• Master of Management, Sasin Graduate Institute of
Business Administration, Chulalongkorn University
• M.Eng. (Chemical Engineering), Chulalongkorn University
• B.Eng.(Chemical Engineering), Chulalongkorn University
• Diploma of The Joint State-Private Sector Course
(Class 17/2004) National Defence College of Thailand
• Director Accreditation Program (DAP) Class 76/2008,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Certification Program (DCP) Class 209/2015,
Thai Institute of Directors Association (IOD)

Present Position :

• Independent Director, Chairman of Audit Committee
and Member of Corporate Governance, Nomination
and Remuneration Committee, Thai Vegetable Oil PCL.
• Chairman, Prima Marine PCL.
• Chairman, Thai British Security Printing PCL.
• Chairman, PTT Phenol Co.,Ltd.
• Chairman, UAC Advance Polymer & Chemical Co.,Ltd.
• Vice Chairman, The Federation of Thai Industries
• Director, Bangkok Industrial Gas Co.,Ltd.
• Director, WP Energy PCL.
• Director, ASEAN Potash Chaiyaphum PCL.
• Director, State Railway of Thailand
• Member of Council of Trustee, Petroleum Institute of
Thailand (PTIT)
• Committee and Executive Director, Plastics Institute
of Thailand

• Director, Metropolitan Waterworks Authority
• Advisor of Board of Directors, Chemical Engineering,
The Engineering Institute of Thailand

Experience :
• Independent Director and Audit Committee,
Suthakan PCL.
• Chairman, Water Institute for Sustainability,
The Federation of Thai Industries
• Chairman of Petrochemical Cluster, The Federation
of Thai Industries
• Director, President & CEO, PTT Global Chemical PCL.
• Director, Vinythai PCL.
• Director, Thai Tank Terminal Co.,Ltd.
• Executive Vice President, Downstream Petroleum
Business Group, PTT PCL.
• President & CEO, Acting Senior Vice President – Operation,
PTT Aromatic & Refining PCL.
• Senior Executive Vice President - Operations and
Acting Executive Vice President - Supply Planning &
Business Development, PTT Aromatic & Refining PCL.
• Chairman, NPC Safety and Environmental Service
Co.,Ltd.
• Chairman, PTT Maintenance and Engineering Company
Limited
• Director, Global Power Synergy PCL.
• Director, Member of Risk Management Committee,
PTT Global Chemical PCL.
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ชื่อ :
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
ตำ�แหน่ง : กรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ
อ�ยุ : 63 ปี
ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
ร้ ยล 0.00074 ข ง ุ้นที่มี ิทธิ กเ ียงท้ง มด
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� :
จำ�น น ุ้นที่ถื ณ ต้นปี 2,000 ุ้น
จำ�น น ุ้นที่ถื ณ ปล�ยปี 6,000 ุ้น
จำ�น น ุ้นที่เปลี่ยนแปลง 4,000 ุ้น
วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 28 เม �ยน 2553
ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
2 แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ 1 แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• เ ร ฐ � ตรดุ ฎีบณฑิต
ม � ิทย�ลยโรเช เต ร์ ปร เท รฐ เมริก�
• เ ร ฐ � ตรม �บณฑิต ม � ิทย�ลยธรรม � ตร์
• เ ร ฐ � ตรบณฑิต ม � ิทย�ลยธรรม � ตร์
• ลก ตู รผูบ้ ริ �รร ดบ งู รุน่ ที่ 12 ถ�บน ทิ ย�ก�รตล�ดทุน
• ลก ตู รก�รป้ งกนร�ช �ณ�จกรภ�ครฐร่ มกบเ กชน (ปร .)
รุ่นที่ 21 ิทย�ลยป้ งกนร�ช �ณ�จกร
• ลก ตู รก�รเมื งก�รปกคร งในร บ บปร ช�ธิปไตย �ำ รบ
นกบริ �รร ดบ ูง รุ่นที่ 11 ถ�บนพร ปกเกล้�
• ลก ูตร Director Certification Program (DCP)
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Audit Committee and Continuing Development
Program ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ูตร Monitoring Fraud Risk Management
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Monitoring the Quality of Financial Reporting
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 33
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย

�น ร จำ�
34 ร�ย
A

• “Steering Governance in a Changing World” IOD
International Director Conference 2017
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• “Corporate Disclosures: What are investors looking for
beyond financial measures?” IOD Breakfast Talk 3/2017
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• กรรมก�ร ิ ร แล กรรมก�รตร จ บ บริ ท น�ำ้ มนพืชไทย
จำ�กด (ม �ชน)
• กรรมก�ร บริ ท จดก�รแล พฒน�ทรพย�กรน�ำ้ ภ�คต น ก
จำ�กด (ม �ชน)
• กรรมก�ร ิ ร กรรมก�รตร จ บแล กำ�กบดูแลกิจก�ร
กรรมก�ร รร �แล พิจ�รณ�ค่�ต บแทน
บริ ท ไพล น จำ�กด (ม �ชน)
ประสบก�รณ์ :

• ปร ธ�นกรรมก�ร ตล�ด นิ ค้�เก ตรล่ ง น้�แ ง่ ปร เท ไทย
• กรรมก�รตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทย
• กรรมก�ร ิ ร แล ปร ธ�นคณ กรรมก�รตร จ บ
บริ ท ผลิตไฟฟ้� จำ�กด (ม �ชน)
• กรรมก�ร ิ ร แล กรรมก�รตร จ บ
บริ ท ไทย แคปปิต ล ค ร์ป เรช่น จำ�กด (ม �ชน)
• ปร ธ�นกรรมก�รนโยบ�ย ิจย ม � ิทย�ลยกรุงเทพ
• กรรมก�รธน�ค�ร กรรมก�รตร จ บ แล ปร ธ�นกรรมก�ร
บริ �รค �มเ ี่ยง ธน�ค�ร �ค�ร งเคร� ์
• เลข�ธิก�ร ำ�นกง�นคณ กรรมก�รกำ�กบก�รซื้ ข�ย ินค้�
เก ตรล่ ง น้�
• ร งกรรมก�รจดก�ร บริ ท ลกทรพย์จดก�รก งทุน เ ม็ เ ฟซี
จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้ช่ ยผู้จดก�รแล โฆ ก ตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทย

Name : Dr. Chaipat Sahasakul
Position : Independent Director

Member of Audit Committee

Age :
63 Years
Share Holding (Including related person) :
0.00074% of Total Voting Shares
Percent of Shareholding Change :
Share hold as of January 2017 :
2,000 shares
Share hold as of December 2017 :
6,000 shares
Change :
4,000 shares
Date of Appointment : April 28, 2010
Position in Other Business :
Other Listed Companies
2
Other Non-Listed Companies 1
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 StatePrivate 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)

• “Steering Governance in a Changing World” IOD
International Director Conference 2017, Thai Institute
of Directors Association
• “Corporate Disclosures: What are investors looking
for beyond financial measures?” IOD Breakfast Talk
3/2017, Thai Institute of Directors Association

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.
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
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ชื่อ :
รศ. น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
ตำ�แหน่ง : กรรมการ (อิสระ)
อ�ยุ : 65 ปี

Name : Assoc. Prof. Dr. Kitcha Urairong
Position : Independent Director
Age :
65 Years

ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี

Share Holding (Including related person) : None
Percent of Shareholding Change :
None

วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 29 เม �ยน 2557

Date of Appointment : April 29, 2014

ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
- แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ - แ ่ง

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

วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• ิทย� � ตรบณฑิต ม � ิทย�ลยเก ตร � ตร์
• ต แพทย � ตรบณฑิต ม � ิทย�ลยเก ตร � ตร์
• ุฒิบตรด้�นโรค ุกร
ม � ทิ ย�ลย ต แพทย � ตร์ นโนเ ร์ �ธ�รณรฐเย รมนี
• ลก ตู ร Director Certification Program (DCP) รุน่ 202/2557
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• Diplomate, Thai Board of Veterinary Medicine
ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• กรรมก�ร ิ ร บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้ทรงคุณ ุฒิพิเ คณ ต แพทย � ตร์
ม � ิทย�ลยเก ตร � ตร์
• ทีป่ รึก �ในคณ นุกรรมก�รด้�นย�แล คซีนในท�ง ต แพทย์
แล คณ ทำ � ง�นจดทำ � ลกเกณฑ์ แ ล แน ท�งก�รใช้ ย �
ใน ต ์เลี้ยง ต แพทย ภ�
• ทีป่ รึก �ด้�น ชิ �ก�ร บริ ท เบ็ทเท ร์ฟ�ร์ม�่ เครื เบท�โกร
• ที่ปรึก �ด้�น ิช�ก�ร บริ ทในเครื ไบโ ไซน์
• ที่ปรึก �ด้�น ิช�ก�ร บริ ทในเครื เ ็ทโปรดก ์
• ที่ปรึก �ด้�น ิช�ก�ร บริ ทในเครื ม�ร์ทเ ็ท
• ที่ปรึก �ด้�น ิช�ก�ร บริ ท ม� เต ร์เ ็ท จำ�กด
• ที่ปรึก �ด้�น ิช�ก�ร บริ ท แมคโปรด๊ก ์ จำ�กด
• ที่ปรึก �ด้�น ิช�ก�ร บริ ท MSD ปร เท ไทย จำ�กด
(แผนกย� ต ์)
• ที่ปรึก �ด้�น ิช�ก�ร บริ ท Zoetis ปร เท ไทย จำ�กด
(แผนกย� ต ์)
ประสบก�รณ์ :
• กรรมก�รผูท้ รงคุณ ฒ
ุ ใิ นคณ กรรมก�รนโยบ�ยพฒน� กุ รแล
ผลิตภณฑ์ (Pig Board) ต�มร เบียบ ำ�นกน�ยกรฐมนตรี
• ร งคณบดีคณ ต แพทย � ตร์
ม � ิทย�ลยเก ตร � ตร์
• ร ง ธิก�รบดี ฝ่�ยบริ �รแล ทรพย์ ิน
ม � ิทย�ลยเก ตร � ตร์

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

�น ร จำ�
36 ร�ย
A

Present Position :
• Independent Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• Senior Expert, Faculty of Veterinary Medicine,
Kasetsart University.
• Advisor of subcommittee in veterinary drugs and
vaccines, Thai Veterinary Council
• 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 :
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
ตำ�แหน่ง : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ

บรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อ�ยุ :

64 ปี

ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
ร้ ยล 3.94 ข ง ุ้นที่มี ิทธิ กเ ียงท้ง มด
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� :
จำ�น น ุ้นที่ถื ณ ต้นปี 20,025,688 ุ้น
จำ�น น ุ้นที่ถื ณ ปล�ยปี 19,643,688 ุ้น
จำ�น น ุ้นที่เปลี่ยนแปลง
382,000 ุ้น
น�งเบญญ�ภ� วิทยฐ�นกรณ์ (คู่สมรส) :
จำ�น น ุ้นที่ถื ณ ต้นปี 14,250,000 ้นุ
จำ�น น ุ้นที่ถื ณ ปล�ยปี 12,200,000 ุ้น
จำ�น น ุ้นที่เปลี่ยนแปลง 2,050,000 ้นุ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• กรรมก�ร ปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร กรรมก�รบรร ทภิบ�ล
รร �แล กำ� นดค่�ต บแทน
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ปร ธ�นกรรมก�ร บริ ท เ ฟเ ็น แฟคต รี่ เ ๊�ท์เลท จำ�กด
(ม �ชน)
• กรรมก�ร บริ ท ไทย � จำ�กด (ม �ชน)
• กรรมก�ร บริ ท พร ดดิจิ จำ�กด (ม �ชน)
• กรรมก�ร บริ ท เชียร์ กรุ๊ป โ ลดิ้ง จำ�กด
• ปร ธ�นกรรมก�ร บริ ท แมนเนจเม้นท์ แ นด์ ไซโคโลยี่ จำ�กด
ประสบก�รณ์ :
• กรรมก�รผู้จดก�ร บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ม�ชิก ภ�ที่ปรึก �เ ร ฐกิจแล งคมแ ่งช�ติ

วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 24 เม �ยน 2555
ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
3 แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ 2 แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• ปริ ญ ญ�ปรชญ�ดุ ฎี บ ณฑิ ต กิ ต ติ ม กดิ์ �ข�ก�รตล�ด
ม � ิทย�ลยร�มคำ�แ ง
• บริ �รธุรกิจม �บณฑิต ม � ิทย�ลยเก ตร � ตร์
• ลิ ป � ตรม �บณฑิต (รฐ � ตร์) ม � ทิ ย�ลยร�มคำ�แ ง
• บริ �รธุรกิจบณฑิต ม � ิทย�ลยร�ชภฏ นดุ ิต
• ิลป � ตรบณฑิต (รฐ � ตร์) ม � ิทย�ลยร�มคำ�แ ง
• ลก ูตร Director Accreditation Program (DAP)
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ูตร Finance for Non - Finance Director
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู รก�รปฏิรปู ธุรกิจแล ร้�งเครื ข่�ยน ตกรรม (BRAIN)
ภ� ุต � กรรมแ ่งปร เท ไทย
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Name : Mr. Visuth Vitayathanagorn
Position : Director, Chairman of the Executive

Board, Member of Corporate Governance
Nomination and Remuneration Committee
Age :

64 Years

Share Holding (Including related person) :
3.94 % of Total Voting Shares
Percent of Shareholding Change :
Share hold as of January 2017 : 20,025,688 shares
Share hold as of December 2017 : 19,643,688 shares
Change :
382,000 shares
Mrs. Benyapa Vitayathanagorn (Spouse)
Share hold as of January 2017 : 14,250,000 shares
Share hold as of December 2017 : 12,200,000 shares
Change :
2,050,000 shares

Date of Appointment : April 24, 2012
Position in Other Business :
Other Listed Companies
3
Other Non-Listed Companies 2
Education & Certificate :
• Ph.D., Honorary Graduates, Marketing, Ramkhamhaeng
University
• M.B.A., Kasesart University
• M.A., Political Science, Ramkhamhaeng University
• B.A., Business Administration,
Rajabhat Institute Suan Dusit
• B.A., Political Science, Ramkhamhaeng University
• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Finance for Non-Finance Director, Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Business Revolution and Innovation Network (BRAIN),
The Federation of Thai Industries

�น ร จำ�
38 ร�ย
A

Present Position :
• Director, Chairman of the Executive Board, Member of
Corporate Governance Nomination and Remuneration
Committee, Thai Vegetable Oil PCL.
• Chairman of the Board of Directors, FN Factory
Outlet PCL.
• Director, Thai Ha PCL.
• Director, Prodigy PCL.
• Director, Cheer Group Holding Co., Ltd.
• Chairman, Management & Psychology Co., Ltd.
Experience :
• President, Thai Vegetable Oil PCL.
• Member of National Economic and Social Advisory
Council

ชื่อ :
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์์
ตำ�แหน่ง : กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ

Name : Mr. Vichit Vitayatanagorn
Position : Director, Vice Chairman of the Executive

บรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อ�ยุ :

Board, Member of Corporate Governance
Nomination and Remuneration Committee

72 ปี

72 Years

ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
ร้ ยล 1.36 ข ง ุ้นที่มี ิทธิ กเ ียงท้ง มด
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี

Age :

วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 28 มีน�คม 2528

Percent of Shareholding Change : None

ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
- แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ - แ ่ง

Date of Appointment : March 28, 1985

วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• International Overseas Chinese High School, Taiwan
• ลก ูตร Director Accreditation Program (DAP),
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• กรรมก�ร ร งปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร กรรมก�รบรร ทภิบ�ล
รร �แล กำ� นดค่�ต บแทน บริ ท น�ำ ้ มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• น�ยก ม�คมผู้ผลิตน้ำ�มนถ่ เ ลื งแล รำ�ข้�
ประสบก�รณ์ :
• ปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร บริ ท น�ำ้ มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)

Share Holding (Including related person) :
1.36% of Total Voting Shares

Position in Other Business :
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies Education & Certificate :
• International Overseas Chinese High School, Taiwan
• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute
of Directors (IOD)
Present Position :
• Director, Vice Chairman of the Executive Board,
Member of Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee, Thai Vegetable Oil PCL.
• President, Soybean and Rice Brand Oil Processor
Association
Experience :
• Chairman of the Executive Board, Thai Vegetable
Oil PCL.
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ชื่อ :
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
ตำ�แหน่ง : กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง
อ�ยุ :

52 ปี

ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
ร้ ยล 2.27 ข ง ุ้นที่มี ิทธิ กเ ียงท้ง มด
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี
วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 29 เม �ยน 2554
ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
- แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ - แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• ปริญญ�ตรี ลก ตู รบริ �รธุรกิจบณฑิต �ข� ชิ �ก�รจดก�ร
คณ บริ �รธุรกิจ ม � ิทย�ลยธนบุรี
• ลก ูตร Mini MBA ม � ิทย�ลยธรรม � ตร์ ปี 2530
• ลก ูตรก�ร ืบท ดธุรกิจคร บคร ย่�งย่งยืน ปี 2552
ถ�บนบณฑิตบริ �รธุรกิจ ินทร์ (SASIN)
• ลก ู ต ร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 82/2553 ม�คม ง่ เ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย (IOD)
• ลก ู ต ร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 134/2553 ม�คม ง่ เ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย (IOD)
• ลก ูตร Financial Statements for Directors (FSD)
รุน่ ที่ 11/2554 ม�คม ง่ เ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย (IOD)
• ลก ตู ร Executive Development Program (EDP)
รุน่ ที่ 12/2556 ม�คมบริ ทจดท เบียนไทย
• ลก ูตร “ก�รบริ �รค �มเ ี่ยง งค์กร” รุ่นที่ 5/2558
จุ �ลงกรณ์ม � ิทย�ลย
• ลก ูตรผู้บริ �รร ดบ ูง ( ลก ูตร ตท.) รุ่นที่ 23/2559
ถ�บน ิทย�ก�รตล�ดทุน

�น ร จำ�
40 ร�ย
A

ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• กรรมก�ร ร งปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร แล กรรมก�รบริ �ร
ค �มเ ี่ยง บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
ประสบก�รณ์ :
• ร งกรรมก�รผูจ้ ดก�ร � โุ �ยง�นธุรกิจ ตถุดบิ � �ร ต ์
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ร งกรรมก�รผู้จดก�ร �ยง�นธุรกิจก�รตล�ด
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้จดก�ร � ุโ แผนกธุรกิจก�รตล�ด 1
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้จดก�รตล�ด ุต � กรรมก�รตล�ด 1
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ร งผู้จดก�รแผนกตล�ด ุต � กรรม 1
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ร งผู้จดก�รฝ่�ยก�รเงิน
บริ ท โรงกล่นน้ำ�มนนครไชย รี จำ�กด

Name : Miss Aranya Vitayatanagorn
Position : Director, Vice Chairman of the Executive

Board, Member of Risk Management
Committee
Age :

52 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 Education & Certificate :
• Bachelor of Business Administration (Management) ,
Faculty of Business Administration Thonburi University
• Mini MBA, Year 1986, Thammasat University
• Sustaining the Family Business-SFB 2009,
Sasin Graduate Institute of Business Administration
of Chulalongkorn University
• 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.
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ชื่อ :
ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
ตำ�แหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
อ�ยุ :

53 ปี

ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี
วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 1 มกร�คม 2557
ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
- แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ - แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• Ph.D, in Chemical Engineering,
the University of Texas at Austin, USA
• MS. In Chemical Engineering,
the University of Texas at Austin, USA
• ปริญญ�ตรี ิ กรรม � ตร์ ( ิ กรรมเคมี เกียรตินยิ ม นดบ 2)
จุ �ลงกรณ์ม � ิทย�ลย
• ลก ูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 186/2557 ม�คม ง่ เ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Risk Management Committee Program (RMP)
รุ่นที่ 4/2557 ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ูตร ธุรกิจคร บคร กำ�กบดูแล ย่�งไรใ ้ย่งยืน
รุ่นที่ 2/2558 ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Successful Formulation & Execution of Strategy
(SFE) รุน่ ที่ 27/2559 ม�คม ง่ เ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Driving Company Success with IT Governance
(ITG) รุน่ ที่ 5/2560 ม�คม ง่ เ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ูตร Smart Disclosure Program (SDP),
�ำ นกง�นคณ กรรมก�รกำ�กบ ลกทรพย์แล ตล�ด ลกทรพย์
แล ตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทย
• ลก ตู ร Driving Company Success with IT Governance
(ITG) รุน่ ที่ 5/2560 ม�คม ง่ เ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย

�น ร จำ�
42 ร�ย
A

ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• กรรมก�ร กรรมก�รบริ �ร ปร ธ�นกรรมก�รบริ �รค �มเ ย่ี ง
แล กรรมก�รผู้จดก�ร
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
ประสบก�รณ์ :
• ปร ธ�นเจ้� น้�ทีบ่ ริ �ร บริ ท ดบเบิล้ เ นิ เต ร์เนช่นแนล
เน็ตเ ิร์ค จำ�กด
• ปร ธ�นเจ้� น้�ที่บริ �ร บริ ท ดบเบิ้ลเ บิ ซิเนท จำ�กด
• Transport Lube Business Manager-Mekong,
บริ ท เชลล์ ปร เท ไทย จำ�กด

Name : Dr. Witoon Suewatanakul
Position : Director, Executive Director, Managing

Director Chairman of Risk Management
Committee
Age :

53 Years

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

Present Position :
• Director, Executive Director, Chairman of Risk
Management Committee and Managing Director,
Thai Vegetable Oil PCL.
Experience :
• Chief Executive Officer (CEO), Double A International
Network, Co., Ltd.
• Chief Executive Officer (CEO), Double A International
Business, Co., Ltd.
• Transport Lube Business Manager-Mekong,
The Shell Company of Thailand Limited

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)
• Driving Company Success with IT Governance (ITG)
5/2017 Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Smart Disclosure Program (SDP), The Securities and
Exchange Commission and The Stock Exchange of
Thailand
• Driving Company Success with IT Governance (ITG)
5/2017, Thai Institute of Directors Association (IOD)
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ชื่อ :
นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
ตำ�แหน่ง : กรรมการ
อ�ยุ : 67 ปี

Name : Mr. Vichai Vitayathanagorn
Position : Director
Age :
67 Years

ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
ร้ ยล 7.55 ข ง ุ้นที่มี ิทธิ กเ ียงท้ง มด
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี

Share Holding (Including related person) :
7.55% of Total Voting Shares

วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 13 พฤ ภ�คม 2559

Date of Appointment : May 13, 2016

ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
- แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ 5 แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• The Institute of Administration, Hong Kong
• Ling-Nan College Hong Kong
• ลก ูตร Directors Certification Program (DCP),
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• กรรมก�ร บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ปร ธ�น บริ ท ฟ้�ไชโย จำ�กด
• ปร ธ�น บริ ท ยูโฟล์ พล จำ�กด
• ปร ธ�น บริ ท ฟีล� พล จำ�กด
• ปร ธ�น บริ ท เทคซ์ป ร์ตไทย จำ�กด
• กรรมก�รบริ ท บริ ท เซ่งเ ง ุต � กรรม จำ�กด
• ที่ปรึก � ภ� ก�รค้�ไทย พฒน�ร บบ Logistics
(ปี 2558-2560)
• ที่ปรึก � ภ� ก�รค้� ิบ งปันน� (ปี 2557-2560)
• ทีป่ รึก � � โุ คณ นุกรรมก�รกลุม่ ค้�ช�ยแดน แล ข้�มแดน
ด้�นจีนต นใต้ (ปี 2560-2561)
ประสบก�รณ์ :
• ปร ธ�น ภ�คลง ม งเพื่ ชี ิต (ปร ธ�นกิตติม กดิ์)

Percent of Shareholding Change : None
Position in Other Business :
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies 5
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 :
• Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• 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)
• Senior Adviser Committee on Border Trade Group
and Cross Border Trade on The Southern China.
(2017 - 2018)
Experience :
• President of “Klang samong for life” Council
(Honorary President)

�น ร จำ�
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ชื่อ :
นายวัชร วิทยฐานกรณ์
ตำ�แหน่ง : กรรมการ
อ�ยุ : 48 ปี

Name : Mr. Vachara Vitayatanagorn
Position : Director
Age :
48 Years

ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
ร้ ยล 1.40 ข ง ุ้นที่มี ิทธิ กเ ียงท้ง มด
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี

Share Holding (Including related person) :
1.40% of Total Voting Shares

วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 29 เม ายน 2556

Date of Appointment : April 29, 2013

ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
1 แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ - แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• เ ร ฐ � ตรม �บณฑิต ม � ิทย�ลยโคโลร�โด-เดนเ ร์
ปร เท รฐ เมริก�
• บริ �รธุรกิจบณฑิต �ข�ก�รเงินแล ธน�ค�ร
ม � ิทย�ลย มชญ
• ลก ูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 174/2556 ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Risk Management Committee Program (RMP)
รุ่นที่ 1/2556 ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Effective Minute Taking (EMT) รุน่ ที่ 28/2557
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Company Reporting Program (CRP) รุน่ ที่ 8/2557
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Board Reporting Program (BRP) รุน่ ที่ 13/2557
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
รุ่นที่ 5/2557 ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู รผูบ้ ริ �รร ดบ งู ( ลก ตู ร ตท.) รุน่ ที่ 22/2559
ถ�บน ิทย�ก�รตล�ดทุน
ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• กรรมก�ร บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• กรรมก�ร กรรมก�รบริ �ร บริ ท พร ดดิจิ จำ�กด (ม �ชน)
ประสบก�รณ์ :
• เลข�นุก�รบริ ท ผู้จดก�รฝ่�ยธุรก�รแล คลง ินค้�
บริ ท พร ดดิจิ จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้จดก�รคลง ินค้� บริ ท ไชน่�-ไทย เ เจทเทเบิ้ล ยล์
( ู่ ่น) จำ�กด
• เจ้� น้�ที่ก�รเงิน บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)

Percent of Shareholding Change : None
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
• 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)
• Capital Market Academy Leadership Program
(22/2016) Capital Market Academy, The Stock
Exchange of Thailand
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 :
นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
ตำ�แหน่ง : กรรมการ กรรมการบริ ห าร รองกรรมการ

ผู้จัดการสายงาน Supply and Trading
อ�ยุ :

34 ปี

ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
0.31 % ข ง ุ้นที่มี ิทธิ กเ ียงท้ง มด
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี
วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 18 มีน�คม 2558
ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
- แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ - แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• ปริญญ�โท ิทย� � ตร์ �ข� Technical Venture and
foundation of entrepreneurship,
University College London & London Business
School - London, United Kingdom
• ปริญญ�ตรี ิ กรรม � ตร์ �ข� Engineering with Business
and Finance,
University College London & London Business
School - London, United Kingdom
• ลก ตู ร Director Certification Program (DCP 216/2559)
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร ABC รุน่ ที่ 5 ถ�บนพฒน�ค �มคิด ร้�ง รรค์เชิงธุรกิจ
ม � ิทย�ลย รีปทุม
• ลก ู ต ร Executive Development Program
ม�คมบริ ทจดท เบียนไทย
• ลก ตู ร พฒน�ก�รใช้ ่ื ดิจทิ ลเชิง ร้�ง รรค์ (DEF 1/2560),
ม � ิทย�ลย รีปทุม
• ลก ูตร กลยุทธ์ก�รบริ �รธุรกิจ ง �ริมทรพย์
(รุ่นที่ 3/2560) ม�คมผู้บริ �รธุรกิจ ง �ริมทรพย์
จุ �ลงกรณ์ม � ิทย�ลย

�น ร จำ�
46 ร�ย
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ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• กรรมก�ร แล กรรมก�รบริ �ร
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ร งกรรมก�รผู้จดก�ร �ยง�น Supply and Trading
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
ประสบก�รณ์ :
• ผู้ �ำ น ยก�รแผนก Supply and Trading บริ ท น�ำ้ มนพืชไทย
จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้ช่ ยผู้ ำ�น ยก�รฝ่�ยง�น ิจย แล พฒน�ธุรกิจ
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ผูจ้ ดก�รแผนก Raw Material Procurement and Trading
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• พนกง�น �งแผนจดก�ร ินทรพย์ บริ ท เ เชียพล จำ�กด
(ม �ชน)

Name : Mr.Pachai Chanpitaksa
Position : Director, Executive Director

Executive Vice President, Supply and
Trading
Age :

34 Years

Share Holding (Including related person) :
0.31% of Total Voting Shares
Percent of Shareholding Change : None
Date of Appointment : 18 March 2015
Position in Other Business :
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies -

Present Position :
• Director and Executive Director, Thai Vegetable
Oil PCL.
• Executive Vice President, Supply and Trading,
Thai Vegetable Oil PCL.
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 PCL.

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
• Digital Edge Fusion (DEF 1/2017),
Sripatum University
• Professional Symposium for CEO in Real Estate
(RE-CU 3/2017), The Real Estate Executive
Association of Chulalongkorn University
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ชื่อ :
นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
ตำ�แหน่ง : กรรมการ
อ�ยุ : 36 ปี
ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
ร้ ยล 1.50 ข ง ุ้นที่มี ิทธิ กเ ียงท้ง มด
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี
วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 28 เม �ยน 2559
ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
- แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ 1 แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• ปริญญ�โทบริ �รธุรกิจ �ข� Business Administration
Management (Executive)
ถ�บนบณฑิตบริ �รธุรกิจ ินทร์
• ปริญญ�ตรี ิทย� � ตร์ �ข� Electrical Engineering,
Suffolk University, United State of America
• ลก ูตร Executive Development Program (EDP),
ม�คมบริ ทจดท เบียนไทย
• ลก ตู รผูบ้ ริ �รกร บ นก�รยุตธิ รรมร ดบ งู (บ.ย. ) รุน่ ที่ 16
ถ�บนพฒน�ข้�ร�ชก�รฝ่�ยตุล�ก�ร �ลยุติธรรม
• ลก ูตรผู้นำ�ยุคใ ม่ในร บ บปร ช�ธิปไตย
ถ�บนพร ปกเกล้�
• ลก ูตร Young Entrepreneurship Program
ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กด (ม �ชน)
• ลก ตู ร ABC รุน่ ที่ 3 ถ�บนพฒน�ค �มคิด ร้�ง รรค์เชิงธุรกิจ
ม � ิทย�ลย รีปทุม
• ลก ตู ร Director Certification Program (DCP 227/2559)
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย

�น ร จำ�
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ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• กรรมก�ร บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้ช่ ยกรรมก�รผู้จดก�ร บริ ท โกลเด้นเธร็ด จำ�กด
• กรรมก�รบริ �ร บริ ท โกลเด้นเธร็ด จำ�กด
ประสบก�รณ์ :
• ผู้ช่ ยกรรมก�รผู้จดก�ร �ยง�นก�รผลิต
บริ ท โกลเด้นเธร็ด จำ�กด
• ผู้ช่ ยกรรมก�รผู้จดก�ร �ยง�นก�รตล�ด
บริ ท โกลเด้นเธร็ด จำ�กด

Name : Mr. Ekarat Wongsupbhasatigul
Position : Director
Age :

36 Years

Share Holding (Including related person) :
1.50% of Total Voting Shares
Percent of Shareholding Change : None
Date of Appointment : April 28, 2016
Position in Other Business :
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies 1

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),
Gloden Thread Co., Ltd.
• Deputy Managing Director (Marketing),
Gloden Thread Co., Ltd.

Education & Certificate :
• Master of Business Administration Management (Executive),
Sasin Graduate Institute of Business Administration
• Bachelor of Sciences in Electrical Engineering,
Suffolk University, United State of America
• Executive Development Program (EDP), Thai Listed
Companies Association; The Stock Exchange of
Thailand
• 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)
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ชื่อ :
นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ตำ�แหน่ง : กรรมการ
อ�ยุ : 44 ปี
ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
ร้ ยล 0.85 ข ง ุ้นที่มี ิทธิ กเ ียงท้ง มด
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี
วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 26 เม �ยน 2560
ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
3 แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ 2 แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• ปริญญ�โท �ข�ก�รเงินแล ก�รตล�ด
ถ�บนบณฑิตบริ �รธุรกิจ นิ ทร์ แ ง่ จุ �ลงกรณ์ม � ทิ ย�ลย
• ปริญญ�ตรี �ข�ก�รจดก�รท่ ไป คณ พ�ณิชย � ตร์แล
ก�รบญชี จุ �ลงกรณ์ม � ิทย�ลย
• ลก ูตรนกลงทุนผู้ทรงคุณ ุฒิ รุ่นที่ 6 ถ�บน ิทย�ก�ร
ผู้ลงทุนไทย
• ลก ูตร CFO มื �ชีพ ถ�บนบณฑิตพฒนบริ �ร � ตร์
• ลก ูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2559
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 23/2559 ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
รุ่นที่ 6/2552 ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 92/2550 ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ูตร Director Diploma (Fellow Member) ปี 2550
• ลก ูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 14/2547 ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย

�น ร จำ�
50 ร�ย
A

ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• กรรมก�รแล กรรมก�รตร จ บ
บริ ท เมเจ ร์ดีเ ลล ปเม้นท์ จำ�กด (ม �ชน)
• กรรมก�ร บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• กรรมก�ร บริ ท พร ดดิจิ จำ�กด (ม �ชน)
• กรรมก�ร บริ ท ไทย � จำ�กด (ม �ชน)
• ปร ธ�นเจ้� น้�ที่บริ �ร บริ ท เชียร์ กรุ๊ป โ ลดิ้ง ์ จำ�กด
ประสบก�รณ์ :
• ปร ธ�นเจ้� น้�ที่ก�รเงิน บริ ท ไทย � จำ�กด (ม �ชน)
• ม�ชิกผู้ทรงคุณ ุฒิ � ุโ
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ปร ธ�นรุน่ ลก ตู ร SCBS Infinite Wealth Program
รุน่ ที่ 3 ปี 2559 (IWP)
บริ ท ลกทรพย์ไทยพ�ณิชย์ จำ�กด (ม �ชน)
• ผูร้ ่ มก่ ต้งโครงก�ร “ นิ ทร์บ กรกช� น�” ถ�บนบณฑิต
บริ �รธุรกิจ ินทร์ จุ �ลงกรณ์ม � ิทย�ลย
แล มูลนิธิข้� ไทยในพร บรมร�ชูปถมภ์
• ิทย�กรบรรย�ยพิเ เรื่ ง ก�รบริ �รค �มเ ี่ยง ก�รเงิน
ำ� รบผู้ปร ก บก�ร ภ�ค ิช� ิ กรรม ุต � กรรม
คณ ิ กรรม � ตร์ ม � ิทย�ลยม ิดล
• คณ กรรมก�ร ม�คมนิ ติ เก่� คณ พ�ณิชย � ตร์แล ก�รบญชี
แ ่งจุ �ลงกรณ์ม � ิทย�ลย
• คณ กรรมก�รคดเลื กผู้ มครนก ึก �ปริญญ�โท
คณ บริ �รธุรกิจ ม � ิทย�ลยม ิดล

Name : Mr. Vorravuth Tangpiroonthum
Position : Director
Age :

44 Years

Share Holding (Including related person) :
0.85% of Total Voting Shares
Percent of Shareholding Change : None
Date of Appointment : April 26, 2017
Position in Other Business :
Other Listed Companies
3
Other Non-Listed Companies 2
Education & Certificate :
• MBA, Concentrate in Marketing and Finance,
SASIN Graduate Institute of Business Administration
of Chulalongkorn University
• BBA, Concentrate in Management, Commerce and
Accountancy, Chulalongkorn University
• Thai Intelligence Investors Program,
Thai Investors Association
• Professional CFO Diploma, National Institute of
Developments Administration (NIDA)
• Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries 15/2016 (CGI) Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Advanced Audit Committee Program 23/2016 (AACP)
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Monitoring the Internal Audit Function 6/2009 (MIA)
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Certification Program 92/2007 (DCP)
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Diploma (Fellow Member),
Thai Institute of Directors Association
• Director Accreditation Program 14/2004 (DAP)
Thai Institute of Directors Association (IOD)

Present Position :
• Director and Audit Committee
Major Development PCL.
• Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• Director, Prodigy PCL.
• Director, Thai Ha PCL.
• Chief Executive Officer, Cheer Group Holding
Company Limited
Experience :
• Chief Financial Officer - Thai Ha PCL.
• Fellow Member, Thai Institute of Directors
Association (IOD)
• Class President of SCBS Infinite Wealth Program
3/2016 (IWP), SCB Securities Co., Ltd.
• Co-Founder of “Sasin for Farmer” Program, Sasin
Graduate Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University and Thai Rice Foundation
under Royal Patronage
• Practitioner in Business Finance, Master of Engineering
in Innovation & Entrepreneur, Engineering Faculty,
Mahidol University
• Committee of Commerce and Accountancy of
Chulalongkorn University
• Committee of Selection Candidate MBA,
Mahidol University
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ชื่อ :
นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์
ตำ�แหน่ง : กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจน้ำามันพืช
อ�ยุ :

48 ปี

ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
ร้ ยล 0.97 ข ง ุ้นที่มี ิทธิ กเ ียงท้ง มด
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี
วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 30 มกร�คม 2558
ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
- แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ 2 แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• ปริญญ�โท ลก ตู รก�รบริ �รธุรกิจม �บณฑิต (ก�รตล�ด)
ม � ิทย�ลยรฐน ร์ทแคโลไรน่� ปร เท รฐ เมริก�
• ปริญญ�ตรี ลก ูตรก�รบริ �รธุรกิจบณฑิต
ม � ิทย�ลยรฐน ร์ทแคโลไรน่� ปร เท รฐ เมริก�
• ปริญญ�ตรี ลก ตู รเ ร ฐ � ตรบณฑิต (เ ร ฐ � ตร์ธรุ กิจ)
ม � ิทย�ลยกรุงเทพ
• ลก ูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 136/2553 ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 84/2553 ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Financial Statements for Directors (FSD)
รุน่ ที่ 9/2553 ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Executive Development Program (EDP)
รุน่ ที่ 14/2557 ม�คมบริ ทจดท เบียนไทย
• ลก ูตรก�รบริ �รค �มเ ี่ยง งค์กรรุ่นที่ 5/2558
จุ �ลงกรณ์ม � ิทย�ลย
• ลก ตู รก�รบริ �รจดก�รด้�นค �มม่นคงข้น งู รุน่ ที่ 7/2559
ิทย�ลยป้ งกนร�ช �ณ�จกร

�น ร จำ�
52 ร�ย
A

ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• กรรมก�รบริ �ร กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยง ร งกรรมก�ร
ผู้จดก�ร �ยง�นธุรกิจน้ำ�มนพืช
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ปร ธ�นกรรมก�ร บริ ท นิ เ ฟ เ เซีย จำ�กด
• ปร ธ�นกรรมก�ร บริ ท เจนโทเชีย จำ�กด
ประสบก�รณ์ :
• ร งกรรมก�รผู้จดก�ร �ยง�นก�รค้�ต่�งปร เท
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้ ำ�น ยก�รฝ่�ยก�รตล�ดแล ก�รข�ย
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้จดก�รฝ่�ยก�รตล�ด
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)

Name : Mr. Chanvit Vitayatanagorn
Position : Executive Director,

Member of Risk Management Committee
Executive Vice President; Oil Business Unit
Age :

48 Years

Share Holding (Including related person) :
0.97% of Total Voting Shares
Percent of Shareholding Change : None
Date of Appointment : January 30, 2015

Present Position :
• Executive Director, Member of Risk Management
Committee, Executive Vice President-Oil Business
Unit, Thai Vegetable Oil PCL.
• President, New Wave Asia Company Limited
• President, Gentosia Company Limited
Experience :
• Deputy Managing Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• Sales & Marketing Director, Thai Vegetable Oil PCL.
• Sales & Marketing Manager, Thai Vegetable Oil PCL.

Position in Other Business :
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies 2
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)
• 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), Class
14/2014 Thai Listed Companies Association (TLCA)
• Risk Management, Class 5/2015 Chulalongkorn
University
• Advanced Security Management Program (ASMP),
Class 7/2016 Thailand National Defence College
(TNDC)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน) 53
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อ :
นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
ตำ�แหน่ง : กรรมการบริหาร

Name : Mr. Supachai Vitayatanagorn
Position : Executive Director,

กรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานธุรกิจต่างประเทศ
อ�ยุ :

Member of Risk Management Committee
Executive Vice President, International
Business Unit

45 ปี

ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
ร้ ยล 1.44 ข ง ุ้นที่มี ิทธิ กเ ียงท้ง มด
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี

Age :

วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 30 มกร�คม 2558

Percent of Shareholding Change : None

ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
- แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ - แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• Master of International Business
Swinburne University, Melbourne Australia
• Bachelors of Commerce
Deakin University, Melbourne Australia
• ลก ูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 137/2553 ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
• ลก ตู ร Executive Development Program (EDP)
รุน่ ที่ 13/2557 ม�คมบริ ทจดท เบียนไทย
• ลก ูตรก�รบริ �รค �มเ ี่ยง งค์กร
จุ �ลงกรณ์ม � ิทย�ลย รุ่นที่ 5/2558
• ลก ตู ร The TLCA Leadership Development Program
รุ่นที่ 4/2559 ม�คมบริ ทจดท เบียนไทย
• ลก ูตร Ultra Wealth ก�รบริ �รก�รลงทุนเพื่ นกธุรกิจ
ร ดบท็ ปข งปร เท รุน่ ที่ 3 บริ ท ดิ ลตร้�เ ลท์ กรุป๊ จำ�กด
ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• กรรมก�รบริ �ร กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยง
ร งกรรมก�รผู้จดก�ร �ยง�นธุรกิจต่�งปร เท
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
ประสบก�รณ์ :
• ผู้ ำ�น ยก�ร ฝ่�ยก�รค้�ต่�งปร เท
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้จดก�ร แผนกก�รค้�ต่�งปร เท
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้ช่ ยผู้จดก�ร แผนกก�รค้�ต่�งปร เท
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)

�น ร จำ�
54 ร�ย
A

45 Years

Share Holding (Including related person) :
1.44% of Total Voting Shares
Date of Appointment : January 30, 2015
Position in Other Business :
Other Listed Companies
Other Non-Listed Companies 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)
• Ultra Wealth Class 3/2017, The UltraWealth Group
Co., Ltd.
Present Position :
• Executive Director, Member of Risk Management
Committee, Executive Vice President-International
Business Unit, Thai Vegetable Oil PCL.
Experience :
• Director of Foreign Trade, Thai Vegetable Oil PCL.
• Manager of Foreign Trade Department,
Thai Vegetable Oil PCL.
• Assistance Manager of Foreign Trade Department,
Thai Vegetable Oil PCL.

ชื่อ :
นายวินัย ชัยบุรานนท์
ตำ�แหน่ง : กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

Name : Mr. Winai Chaiburanont
Position : Executive Director,

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
อ�ยุ :

Member of Risk Management Committee
Executive Vice President, Production
Division

47 ปี

ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี
วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 1 ิง �คม 2557
ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
- แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ - แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• ปริญญ� ิ กรรม � ตรม �บณฑิต จุ �ลงกรณ์ม � ทิ ย�ลย
• ปริญญ�บริ �รธุรกิจม �บณฑิต ม � ิทย�ลยบูรพ�
• ปริญญ� ิ กรรม � ตรบณฑิต จุ �ลงกรณ์ม � ิทย�ลย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• กรรมก�รบริ �ร กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยง
ร งกรรมก�รผู้จดก�ร �ยง�นก�รผลิต
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
ประสบก�รณ์ :
• ผู้ช่ ยกรรมก�รผู้จดก�ร
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้ช่ ยผู้ ำ�น ยก�รโรงง�น
บริ ท โนเบลเ ็นซี จำ�กด
• ผู้จดก�รฝ่�ยผลิต
บริ ท ดิตย�เบ ร์ล่�เคมิคล ์ (ปร เท ไทย) จำ�กด
( ีพ็ คซี่ ดิ ิช่น)
• ผู้ช่ ยผู้จดก�รฝ่�ยผลิต
บริ ท มิตซุย เปเชียลตี้เคมิคล ์ จำ�กด
• ิ กรฝ่�ยผลิต
บริ ท ปูนซิเมนต์นคร ล ง จำ�กด (ม �ชน)

Age :

47 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
Present Position :
• Executive Director, Member of Risk Management
Committee, Executive Vice President, Production
Division, Thai Vegetable Oil PCL.
Experience :
• Assistant Managing Director, Thai Vegetable
Oil PCL.
• Assistant Plant Director, Nobel NC Co., Ltd.
• Production Manager, Adityabirla Chemicals
(Thailand) Co., Ltd. (Epoxy Division)
• Assistant Production Manager, Thai Mitsui Specialty
Chemicals Co., Ltd.
• Production Engineer, Siam City Cement Public
Co., Ltd.
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ชื่อ :
นายกำาธร เอกเมธีพันธ์
ตำ�แหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
อ�ยุ : 57 ปี

Name : Mr. Kamtorn Ekmetipunt
Position : Assistant Managing Director,

ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี

Age :

วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 1 ิง �คม 2557
ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
- แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ - แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• ปริญญ�ตรี ิทย� � ตรบณฑิต จุ �ลงกรณ์ม � ิทย�ลย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• ผู้ช่ ยกรรมก�รผู้จดก�ร �ยง�นก�รผลิต
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
ประสบก�รณ์ :
• ผู้ ำ�น ยก�ร ฝ่�ยผลิต 1-4
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม
• ผู้ ำ�น ยก�ร ฝ่�ยพฒน�ธุรกิจ
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม
• ผู้ ำ�น ยก�ร ฝ่�ยผลิต 3, 4
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม
• ผู้ ำ�น ยก�รโรงง�น
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม
• ผู้จดก�รโรงง�น
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม

�น ร จำ�
56 ร�ย
A

�ชน)
�ชน)
�ชน)
�ชน)
�ชน)

Production Division
57 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 :
• 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 :
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
ตำ�แหน่ง : ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
อ�ยุ : 54 ปี

Name : Miss Sunanta Tritepapiruk
Position : Assistant Managing Director,

ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
ร้ ยล 0.08 ข ง ุ้นที่มี ิทธิ กเ ียงท้ง มด
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี

Age :

วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 28 มกร�คม 2558
ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
- แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ - แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• บัญชีม าบัณฑิต ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
• บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินยิ ม อันดับ อง) ม า ทิ ยาลัยธรรม า ตร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• ผู้ช่ ยกรรมก�รผู้จดก�ร �ยง�นบญชีแล ก�รเงิน
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
ประสบก�รณ์ :
• ผู้ ำ�น ยก�รฝ่�ยก�รเงินแล บญชี
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้จดก�รแผนกบญชีแล ค มพิ เต ร์
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้จดก�รบญชีฝ่�ยบญชี
บริ ท แจ๊กเจีย- มิธ แ นด์ เนฟฟิ จำ�กด
•
น้�แผนกบญชี
บริ ท เ งเคล ไทย จำ�กด

Accounting & Finance
54 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 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.
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ชื่อ :
นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์
ตำ�แหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการบริหาร
อ�ยุ : 54 ปี
ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในปีที่ผ่�นม� : ไม่มี
วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง : 1 ธน �คม 2556
ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น :
บริ ทจดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์
- แ ่ง
บริ ทที่ไม่ได้จดท เบียนในตล�ด ลกทรพย์ 1 แ ่ง
วุฒิก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม :
• ปริญญ�ตรีก�รตล�ด ม � ิทย�ลย ุโขทยธรรม�ธิร�ช
• Mini Master of Management ม � ิทย�ลยม ิดล
• Mini MBA ม � ิทย�ลยธรรม � ตร์
• Micro MBA จุ �ลงกรณ์ม � ิทย�ลย
• Leadership Development Program
ถ�บนบณฑิตพฒนบริ �ร � ตร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
• ผู้ช่ ยกรรมก�รผู้จดก�ร �ยง�นก�รบริ �ร
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ที่ปรึก �ด้�นก�รตล�ด
บริ ท Teikoku Research จำ�กด
• กรรมก�ร
บริ ท บีบีเคเค จำ�กด
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ประสบก�รณ์ :
• ผู้ ำ�น ยก�รฝ่�ยธุรกิจ 3
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ร งผู้ ำ�น ยก�รฝ่�ยข�ยฝ่�ยก�รตล�ด
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้จดก�รท่ ไปฝ่�ยข�ยฝ่�ยก�รตล�ด
บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
• ผู้จดก�รภ�ค ี �น
บริ ท ยูนิลีเ ร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กด
• ผู้จดก�รภ�ค ี �นแล กล�งต น ก
บริ ท ยูนิลีเ ร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กด
• ผู้จดก�รภ�คใต้แล กล�งต นตก
บริ ท ยูนิลีเ ร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กด
• Key Account Manager
บริ ท ยูนิลีเ ร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กด
• Key Account Supervisor
บริ ท ยูนิลีเ ร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กด
• Senior Credit Sale
บริ ท ยูนิลีเ ร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กด
• Credit Sale
บริ ท ยูนิลีเ ร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กด
• Senior Van Sale
บริ ท ยูนิลีเ ร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กด
• Van Sale
บริ ท ยูนิลีเ ร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กด
• Credit Controller
บริ ท บ�งก กกลก�ร

Name : Mr. Sakchai Padungkiattivong
Position : Assistant Managing Director, Administrative

Division
Age :

54 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
Education & Certificate :
• Bachelor Degree of Marketing, Sukhothai Thammathirat
University
• Mini Master of Management, Mahidol University
• Mini MBA, Thammasat University
• Micro MBA, Chulalongkorn University
• Leadership Development Program, National Institute
of Development Administration (NIDA)

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.

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

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน) 59
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงสร้�งร�ยได้

Revenue Structure
ประเภทผลิตภัณฑ์

ดำ�เนินก�รโดย

รายได้จากการขายภายในประเท
น้ำ�มนถ่ เ ลื งบริ ุทธิ์
TVO
ุต � กรรม � �ร ต ์
TVO
ื่นๆ
TVO
บรรจุภณฑ์
พร ดดิจิ
รายได้จากการขายในต่างประเท
น้ำ�มนถ่ เ ลื งบริ ุทธิ์
TVO
ุต � กรรม � �ร ต ์
TVO
ื่นๆ
TVO
ร มท้ง ิ้น

ก�รถือหุ้น
%

%

2559

%

2558

100
100
100
31.85

6,911 28.13 7,727 27.36 6,703 25.48 6,882 26.81
15,487 63.04 18,031 63.84 16,879 64.17 16,999 66.23
715 2.91 1,384 4.90 1,495 5.68
673 2.62
318 1.29
319 1.13
376 1.43
419 1.63

100
100
100

907
179
51
24,568

Products
Operated by % shares
Revenue from domestic sales
Refined Soybean Oil
TVO
100
Meal
TVO
100
Others
TVO
100
Packaging
Prodigy
31.85
Revenue from international sales
Refined Soybean Oil
TVO
100
Meal
TVO
100
Others
TVO
100
Total

�น ร จำ�
60 ร�ย
A

2560

( น่ ย : ล้�นบ�ท)
% 2557 %

2017

3.69
741
0.73
0.21
41
100 28,243

%

2016

2.62

683
0.15
166
100 26,302

473

1.84

0.63
221
100 25,667

0.86
100

%

(Unit : Million Baht)
% 2014 %

2015

2.60

6,911 28.13 7,727 27.36 6,703 25.48 6,882 26.81
15,487 63.04 18,031 63.84 16,879 64.17 16,999 66.23
715 2.91 1,384 4.90 1,495 5.68 673 2.62
318 1.29 319 1.13 376 1.43 419 1.63
907
179
51
24,568

3.69 741
0.73
0.21
41
100 28,243

2.62

683
0.15 166
100 26,302

2.60

473

1.84

0.63 221
100 25,667

0.86
100

โครงสร้�งร�ยได้
Revenue Structure
น่ ย : ล้�นบ�ท
Unit : Million Baht

179.00
0.73%

51.00
0.21%
6,911.00
28.13%

907.00
3.69%

318.00
1.29%

24,568

715.00
2.91%

15,487.00
63.04%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยภ�ยในประเทศ/Revenue from Domestic Sales
น้ มนถ่ เ ลื งบริ ุทธิ์/Refined Soybean Oil
ุต � กรรม � �ร ต ์/Meal
ผลิตภณฑ์ ื่นๆ/Others
บรรจุภณฑ์/Packaging

ร�ยได้จ�กก�รข�ยในต่�งประเทศ/Revenue from International Sales
น้ มนถ่ เ ลื งบริ ุทธิ์/Refined Soybean Oil
ุต � กรรม � �ร ต ์/Meal
ผลิตภณฑ์ ื่นๆ/Others
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
Nature of Business
ผลิตภัณฑ์

บริ ท น�ำ้ มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน) เป็นผูป้ ร ก บก�ร ตุ � กรรม
ก�รเก ตร ผลิตแล จำ� น่�ย ินค้� งปร เภท คื น้ำ�มนบริโภค
แล ตถุดิบ � �ร ต ์ โดยแบ่งผลิตภณฑ์ กเป็น 13 ชนิด ดงนี้

1. น้ำ�มันถั่วเหลือง ตร� “องุ่น”
เป็นน�้ำ มนพืชทีผ่ ลิตจ�กถ่ เ ลื งคดคุณภ�พ 100% มีกรดไขมน
ไม่ มิ่ ต ซึง่ กรดไขมนไม่ มิ่ ต น้นเป็นกรดไขมนจำ�เป็นต่ ร่�งก�ย
ใช้ �ำ รบปรุง � �รในคร เรื น แล ยงเป็น ตถุดบิ ลกที่ �ำ คญ
ข ง ุต � กรรมผลิต � �ร ำ�เร็จรูปต่�งๆ เช่น ุต � กรรม
ผลิตปล�กร ป๋ ง ุต � กรรมผลิตน้ำ�พริกเผ� แล ื่นๆ น้ำ�มน
ถ่ เ ลื งตร� “ งุ่น” ได้รบค �มไ ้ �งใจจ�กผู้บริโภคแล
ุต � กรรมต่�งๆ เป็น ย่�งม�ก เนื่ งจ�กคุณภ�พที่ไม่เป็น
ไขแล ใ ้คุณค่�ท�งโภชน�ก�รที่ดีต่ ุขภ�พ
2 น้ำ�มันข้�วโพด ตร� “องุ่น”
กดจ�กเมล็ ด ข้ � โพดคด คุ ณ ภ�พ 100% มี ก รดไขมน
ไม่ ม่ิ ต งู ดุ มไปด้ ยกรดไลโนเล กิ ร มท้งมี Phytosterol งู
ช่ ยลดค เล เต ร ลชนิ ด ไม่ ดี (LDL) โดยจ เข้ � แข่ ง ขน
ก�รดูดซึมกบค เล เต ร ล ทำ�ใ ค้ เล เต ร ลถูกดูดซึมไม่ได้
จึงทำ�ใ ้ค เล เต ร ลชนิด LDL ในร่�งก�ยลดลง
3 น้ำ�มันท�นตะวัน ตร� “องุ่น”
ผลิ ต จ�กเมล็ ด ท�นต น 100% เป็ น น้ำ � มนที่ มี ก รดไขมน
ไม่ ิ่ ม ต ู ง ุ ด มไปด้ ยกรดไลโนเล ิ ก ซึ่ ง เป็ น กรดไขมน
ที่มีปร โยชน์ต่ ร่�งก�ย แล ปล ดภยต่ ุขภ�พข งผู้บริโภค
่ นใ ญ่ใช้ใน ุต � กรรมผลิต � �รท เล ่ง ก เช่น ทูน่�
ในน้ำ�มนท�นต นบรรจุกร ป๋ ง
4. น้ำ�มันค�โนล� ตร� “องุ่น”
เป็นน้ำ�มนที่มีกรดไขมน ิ่มต ต่ำ�ก ่� 10% แล มีกรดไขมน
ไม่ ิ่มต เชิงเดี่ย รื กรดโ เล ิก ูง ช่ ยลดค เล เต ร ล
ชนิด LDL ซึ่งเป็นค เล เต ร ลชนิดที่ไม่ดี แล ไม่ก่ ใ ้เกิด
ไขมนในเลื ด จึงช่ ยลดโ ก� เ ี่ยงต่ ก�รเกิดโรค ล ดเลื ด
ใจแล ค �มดนโล ิต ูง
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5. น้ำ�มันมะกอกธรรมช�ติ ตร�โมนินี่
น้ำ�มนม ก กบริ ุทธิ์ กดจ�กผลม ก กโดยไม่ผ่�นค �มร้ น
แล �รเคมี ปร ก บด้ ยกรดไขมนไม่ ม่ิ ต เชิงเดี่ย ูง ซึ่งช่ ย
ลดค เล เต ร ลชนิด LDL ดุ มด้ ย ติ �มิน แี ล โพลีฟนี ล งู
ใ ้ร ช�ติเข้มข้นแล กลิ่นร ที่แท้จริงข งนำ�้ มนม ก กซึ่งท�ง
บริ ทเป็นต แทนจดจำ� น่�ยในปร เท ไทยเพี ย งเจ้ � เดี ย
แล น้ำ � มนม ก กธรรมช�ติ นี้ มี ด ่ นย ดข�ย นดบ 1
ในปร เท ิต�ลี
6. น้ำ�มันมะกอกผ่�นกรรมวิธี ตร�โมนินี่
ได้จ�กกร บ นก�รกล่นที่ทน มยที่ ุด ผ มกบน้ำ�มนม ก ก
ธรรมช�ติคุณภ�พดี ีเ ลื ง ่ นปร ก�ยท ง �ม�รถนำ�ไป
ปรุง � �รท้งผดแล ท ด โดยไม่เ ยี ร ช�ติทแี่ ท้จริงข ง � �ร
7. น้ำ�มันมะกอกผ่�นกรรมวิธี ตร�โมนินี่
ได้จ�กกร บ นก�รกล่นที่ทน มยที่ ุด ผ มกบน้ำ�มนม ก ก
ธรรมช�ติคณ
ุ ภ�พดี ร ช�ติ ่ นล มุนนุม่ น ลเป็นพิเ �ม�รถ
นำ�ม�ปร ก บ � �รท้งก�รผด ก�ร บ ก�รท ดน้ำ�มนท่ ม
เ ม� กบก�รใช้แทนเนยแล น้ำ�มนพืชในก�รทำ� � �รที่ใช้
ุณ ภูมิ ูง โดยไม่ทำ�ใ ้เ ียร ช�ติที่แท้จริงข ง � �ร
8. ก�กถั่วเหลือง
เป็น ตถุดิบ ลกที่ต้ งใช้เพื่ ผลิต � �ร ต ์ ก�กถ่ เ ลื ง
ข งบริ ทจำ� น่�ยภ�ยใต้ชื่ “ที ีโ ไ โพรมีล” เป็นผลิตภณฑ์
ที่ ไ ด้ ร บก�รย มรบ ย่ � งก ้ � งข �งใน งก�ร ุ ต � กรรม
ก�รเลีย้ ง ต ์ เนื่ งจ�กมีคณ
ุ ภ�พ งู ม�่ำ เ ม แล ได้ม�ตรฐ�น

Product

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 are
as follows;

1. Soybean oil “A-NGOON”
is a vegetable oil produced from 100% quality soybean,
having unsaturated fat which is necessary for the body,
used 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 “A-NGOON”
is extracted from 100% quality corn seeds with highly
unsaturated oil containing high level of linoleic acid
including high phytosterols which lower Low Density
Lipoprotein Cholesterol (LDL) by inhabiting cholesterol
absorption thus reduce the levels of LDL cholesterol.
3. Sunflower Oil “A-NGOON”
is a 100% sunflower oil with high unsaturated fat and
rich in linoleic acid which is scientifically proved to be
safe for the human consumption and provides 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 “A-NGOON”
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 to reduce
LDL cholesterol and does not cause accumulated
fat in the blood, thereby, it reduces the risk of
Cardiovascular disease and High Blood Pressure.
5. Classico Extra Virgin Olive Oil (MONINI)
is the pure fresh olive oil extracted from olive without
heat and chemicals. It contains high level of the
monounsaturated fatty acids which lower LDL
cholesterol and riches in vitamin E and Pholyphenols,
provides intense flavor and aroma of the olive oil.
We are the only distributor in Thailand. This
Classico Extra Virgin Olive Oil is the number 1
bestselling in Italy.
6 Anfora Olive oil (MONINI)
is a blend of refined good quality 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 and pan frying.
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9. ดีฮัล ซอยมีล ภ�ยใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ซอยมีล”
เนื้ ถ่ เ ลื งก เท� ผิ ก ใ ้โปรตีนแล คุณค่� � �ร ื่นๆ
ูงขึ้น เ ม� ำ� รบ ต ์ที่ต้ งก�ร � �รคุณภ�พ ูงเพื่ ก�ร
เติบโตแล ใ ้ผลผลิต ูง ุด
10.ฟูลแฟตซอย ภ�ยใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย”
เป็น ตถุดบิ ใช้ผ ม � �รเพื่ เลีย้ งลูก กุ รแล ไก่ ช่ ยใ ย้ ่ ยง่�ย
ใ ้ โ ปรตี น แล พลงง�น ู ง ุ ด ุ ด มด้ ยกรดไขมนไม่ ิ่ ม ต
ซึ่ ง จำ � เป็ น ำ � รบ ต ์ เ ลี้ ย งชนิ ด ต่ � งๆ โดยเฉพ� ต ์ เ ลี้ ย ง
ร ย เล็ก เ ริมก�รเจริญเติบโต ย่�งมีคุณภ�พ โดยเฉพ�
ย่�งยิ่งช่ ยเพิ่มก�ร ร้�งเนื้ แดงใ ้ม�กขึ้นใน ต ์
11.ดีฮลั ฟูลแฟตซอย ภ�ยใต้ชอ่ื “ทีวโี อ ดีฮลั ฟูลแฟตซอย”
ถ่ เ ลื ง บไขมนเต็มชนิดก เท� ผิ เป็นผลิตภณฑ์ที่ได้จ�ก
ก�รนำ�เมล็ดถ่ เ ลื งไขมนเต็มคุณภ�พ ูงม�ตรฐ�น � �รคน
ม�ก เท� ผิ ก แล้ นำ�ไปผ่�นกร บ นก�รผลิตทีม่ มี �ตรฐ�น งู
(Extruded Thermal Treatment) ทำ�ใ ้ได้รบค �มร้ นใน
ปริม�ณที่ กุ พ ดี เพื่ กำ�จด �รขดข �งโภชน ในเมล็ดถ่ เ ลื ง
ใ ้ม�กที่ ุด เ ม� กบก�รเลี้ยง ต ์ ย ่ น เช่น ลูก ุกรร ย
ดูดนมแล นุบ�ล ไก่เนื้ ไก่ไข่ เป็ด แล ต ์น้ำ� เช่น กุ้ง ปล�
เพร� ทำ�ใ ้ ต ์ได้รบ �ร � �รที่เ ม� ม ุขภ�พดี โตเร็
ท้งนี้ ร มถึง ต ์ที่ต้ งก�รพลงง�น ูงม�กๆ เช่น แม่ ุกรร ย
เลี้ยงลูก เป็นต้น “ที ีโ ดี ล ฟูลแฟตซ ย” จึงเป็นผลิตภณฑ์
ที่ �ม�รถต บโจทย์ ตุ � กรรมก�รผลิต � �ร ต ใ์ นปัจจุบน
ย่�งตรงจุด
12.เลซิติน
ใช้ เ ป็ น ่ นผ มในก�รผลิ ต � �ร ต ์ เช่ น กุ้ ง ไก่ แล
มู มี �ร �ำ คญคื ฟ โฟลิปดิ แล แ ล่งข งโคลีน ซึง่ เป็น �ร
ำ � คญ ำ � รบ � �รกุ้ ง แล � �ร ต ์ ร ย เล็ ก ช่ ยเพิ่ ม

�น ร จำ�
64 ร�ย
A

ปร ิทธิภ�พในก�รใช้ปร โยชน์ข งไขมน ซึ่งทำ�ใ ้เพิ่มก�ร
ดูดซึมข ง �ร � �รใ ้ดียิ่งขึ้น

13.ทีวีโอ ซอยฮัล
เป็นผลิตภณฑ์ทำ�จ�กผิ ถ่ เ ลื งร่ น กจ�กเมล็ดถ่ เ ลื ง
เป็นแ ล่งข งไฟเบ ร์ที่ดี โดยเฉพ� � �ร ต ์เคี้ย เ ื้ ง
แล � �รที่ต้ งก�รไฟเบ ร์ ูงในบ�งร ย

ก�รตล�ดและภ�วะแข่งขัน

นโยบ�ยก�รตล�ด
เพื่ ก�รเป็นผู้นำ�ด้�นก�รผลิตแล จำ� น่�ยน้ำ�มนถ่ เ ลื งแล
ก�กถ่ เ ลื งในภูมิภ�ค �เซียน บริ ทมีนโยบ�ย ดงนี้
• ผลิต นิ ค้�ทีม่ คี ณ
ุ ภ�พ งู ด้ ยคุณค่�ท�งโภชน�ก�รทีใ่ ป้ ร โยชน์
ูง ุด ตถุดิบ � �ร ท้งนี้ ตถุดิบที่ใช้คื ถ่ เ ลื งเป็นพืชที่มี
คุณค่�ท�ง � �ร ูงด้ ยโปรตีนที่มีปร โยชน์ต่ ร่�งก�ย มีกรด
ไลโนลิ ิค ูงมีคุณ มบติในก�รลดค เล เต ร ล แล มีกรด
ไขมนไม่ ิ่มต ูง ไม่ ุดตนในเ ้นเลื ด ่งผลดีต่ ร่�งก�ยแล
ใจ ผลิตภณฑ์ข งบริ ทจึงแตกต่�งจ�กผู้ผลิตร�ย ื่นๆ ด้ ย
คุณภ�พ ูงแล เป็นที่ย มรบข งผู้บริโภค
• ิจยแล พฒน�ผลิตภณฑ์เพื่ ก�รพฒน�คุณภ�พ ย่�งต่ เนื่ ง
ในก�รนำ�เ น ินค้�ที่ดีที่ ุดใ ้แก่ผู้บริโภค
• พฒน�ผลิตภณฑ์ใ ม่ เพื่ ร้�งฐ�นตล�ดใ ม่
• ร้�งค �ม มพนธ์ร ย ย� ทีด่ ตี ่ ลูกค้� ด้ ยนโยบ�ยรบผิดช บ
ดูแลลูกค้� ย่�งใกล้ชิด ทำ�ใ ้เกิดค �มไ ้ �งใจจ�กลูกค้�
• บริ �รค �มเ ยี่ งในก�รจดซื้ ตถุดบิ เพื่ ค บคุมต้นทุน ตถุดบิ
ใ ้เกิดค �ม �ม�รถในก�รแข่งขน แล รก � ตร�ก�รทำ�กำ�ไร
ใ ้ ยู่ในร ดบที่เ ม� ม

7. Mild & Light Olive Oil (MONINI)
is obtained through the most advanced refining
process with good quality of Olive oil. It has a
special gentle and mild taste which makes it perfect
for light taste cooking, baking and deep-frying and
suitable for use as a substitute for butter and
vegetable oil in high temperature cooking without
any change of the delicate taste of food.
8. Soybean Meal
is a key raw material for animal feed distributed
under brand “TVO Hipro - Meal” and widely accepted
by the livestock industries due to their consistently
high quality and standard.
9. Dehulled Soymeal, under brand “TVO Dehulled
Soymeal”
is produced from the husked soybean. It 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 mixed for animal feed used in
piglet and poultry farming industries. It has the
benefits of easy digestion, high protein and energy
content, and 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 feed production
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 competitiveness

Marketing Policy
As an Asian leader of Manufacturer and distributor of
soybean oil and soybean meal, we have strategic plan as
follows:
• 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.
• Focus on researching and developing policy
consistency to offer the best to our customers.
• Develop new products to expand new market.
• Established good and long relationship with customers
with accountability policy to gain their trustworthy.
• Manage risk from raw material supply to control the
cost in order to keep competitive edge and maintain
profit ratio at good level.
• Improving technology and the production efficiency
corresponding to market demand to obtain high
quality product.
• Establish new brands for market expansion.
• High respond to customer satisfaction.
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• พฒน�ปร ิทธิภ�พก�รผลิตแล เทคโนโลยี ต�มค �มต้ งก�ร
ข งตล�ด เพื่ ผลิต นิ ค้�ทีม่ คี ณ
ุ ภ�พต�มค �มต้ งก�รข งตล�ด
โดยมีต้นทุนที่แข่งขนได้
• ร้�งตร� ินค้�ใ ม่เพื่ ขย�ยตล�ด
• ต บ น งค �มพึงพ ใจข งลูกค้�ทุกด้�น
• ่งม บ ินค้�ร ดเร็ แล ตรงต่ เ ล� เพื่ ใ ้ ินค้�มีค �มใ ม่
แล ด ยู่เ ม

ลูกค้�และช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย

กลุ่มลูกค้�แล ช่ งท�งจดจำ� น่�ยแบ่งได้ ดงนี้
• ก�กถ่ เ ลื ง ก�กดี ล ฟู ล แฟตซ ย ดี ล ฟู ล แฟตซ ย
เลซิติน แล ที ีโ ซ ย ล โดยข�ยตรงใ ้ผู้ปร ก บก�รโรงง�น
ผลิต � �ร ต ์แล กลุ่มผู้เลี้ยง ต ์ จำ� น่�ยภ�ยในปร เท
• น้ำ�มนบริโภคตร� “ งุ่น” : เป็นน้ำ�มนพืชที่กลุ่มผู้บริโภคที่ใ ่ใจ
ใน ขุ ภ�พเลื ก � ดำ�เนินก�รจดจำ� น่�ยโดยบริ ท น�้ำ มนพืชไทย
จำ�กด (ม �ชน) ผ่�นช่ งท�งร้�นค้� ง่ (Wholesaler) ดิ เค�น์ โตร์
(Discount Store) ซูเป ร์ม�ร์เก็ต (Supermarket) ไ เป ร์ม�ร์เก็ต
(Hypermarket) ร้�น ด กซื้ (Convenience Store) แล ร้�น
ค้�ปลีกท่ ไป ซึง่ มี ่ นแบ่งก�รตล�ด 62%* ข งปริม�ณก�รข�ย
น้ำ�มนถ่ เ ลื งท้ง มด (*ที่ม� : กนตน� เ ิล์ดพ�แนล)
่ นน�้ำ มนม ก ก ท�งบริ ท น�้ำ มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน) เป็น
ต แทนนำ�เข้�น้ำ�มนม ก กตร�โมนินี่ (Monini Brand) ซึ่งเป็น
แบรนด์ย ดข�ย นดบ 1 จ�กปร เท ิต�ลี่ ท�งบริ ทมีก�ร
�งแผนก�รตล�ดแล ก�รกร จ�ย ินค้�ผ่�นทุกช่ งท�งก�ร
จดจำ� น่�ยที่ตรงต�มเป้� ม�ยข งลูกค้�กลุ่มน้ำ�มนปร เภทนี้
• น้ำ�มน ุต � กรรม : มีลูกค้�เป็นกลุ่ม ุต � กรรม � �ร
กร ป๋ ง ุต � กรรม ี ุต � กรรม ื่นๆ โดยบริ ทจำ� น่�ย
โดยตรงใ ้กบผู้ปร ก บก�ร แล ต แทนจำ� น่�ย
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มูลค่�ก�รจำ� น่�ยข งบริ ท ่ นใ ญ่เป็นก�รข�ยในปร เท
ซึ่งคิดเป็น ด ่ นปร ม�ณ 97% ข งย ดก�รจำ� น่�ยท้ง มด
่ นทีเ่ ลื เป็นก�ร ง่ กไปยงต่�งปร เท ซึง่ ่ นใ ญ่จ เป็น
ปร เท เพื่ นบ้�น เช่น กมพูช� ล� เมียนม�ร์ เ ยี ดน�ม งิ คโปร์
ม�เลเซีย แล เก� ลีใต้ โดยบริ ทเป็นผู้จำ� น่�ยโดยข�ยตรง
ำ� รบก�ร ่ง กท้ง มด

ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)
มีกำ�ลงก�รผลิตร ม 6,000 ตน/ น มีร�ยล เ ียด ดงนี้
ำานักงานใ ญ่ เลขที่ 149 ถนนรชด�ภิเ ก (ท่�พร -ต�ก ิน)
แข งบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โรงงานที่ 1

เลขที่ 101/2 มู่ 1 ตำ�บลขุนแก้
ำ�เภ นครชย รี จง ดนครปฐม 73120

โรงงานที่ 2

เลขที่ 36 มู่ 3 ตำ�บลนครชย รี
ำ�เภ นครชย รี จง ดนครปฐม 73120

โรงงานที่ 3

เลขที่ 81/7 มู่ 1 ตำ�บลไทย� �
ำ�เภ นครชย รี จง ดนครปฐม 73120

โรงงานที่ 4

เลขที่ 82, 89 มู่ 1 ตำ�บลไทย� �
ำ�เภ นครชย รี จง ดนครปฐม 73120

ก�รจัดห�วัตถุดิบ
เมล็ดถ่ เ ลื งเป็น ตถุดิบ ลกข งบริ ท โดยบริ ทจ รบซื้
เมล็ดถ่ เ ลื งที่ผลิตได้ภ�ยในปร เท ไทยก่ นเป็น นดบแรก
ย่�งไรก็ดีปริม�ณผลผลิตเมล็ดถ่ เ ลื งในปร เท มีไม่เพียงพ
ต่ ค �มต้ งก�ร บริ ทจึ ง ต้ งนำ � เข้ � เมล็ ด ถ่ เ ลื งจ�ก
ต่�งปร เท ได้แก่ บร�ซิลแล รฐ เมริก� ก ่�ร้ ยล 90 ข ง
ปริม�ณ ตถุดิบร ม โดยร�ค�นำ�เข้�จ ิงกบร�ค�ตล�ดโลกแล

• On time delivery policy to provide customers fresh
products.

Customers and distribution channels
• Soybean meal, dehulled soymeal, full fat soy, dehulled
full fat soy, lecithin and TVO soy-hulled are directly
sold to feed meal manufacturer and livestock famer.
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 62%* of
market share. (*Source : Kantar Worldpanel)
Olive Oil, the Company is the sale distributor in
Thailand importing Extra Virgin Olive Oil (Brand Monini)
which is number 1 best-selling brand from Italy.
The Company has a marketing plan and distribution
plan through all distribution channels for target group.
Industrial oil: our customers are canned food industry,
painting industry and others. It is sold directly both to
clients and distributors.
Most of the total value is from domestic sale which is
about approximately 97% of total sale, the rest amount
is export volume to neighbor country such as
Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Singapore,
Malaysia, and South Korea. The Company sells
directly to the importers.

Products Supply
Total production capacity is 6,000 Ton per day. The details
are as follow;
Head office : 149 Ratchadapisek Road, (Thapra-Taksin)
Bukkhalow Thonburi Bangkok 10600
Factory I : 101/2 Moo 1, Tambon Khunkaew,
Nakorn Chaisri District,
Nakorn Pathom Province 73120
Factory II : 36 Moo 3, Nakorn Chaisri District,
Nakorn Pathom Province 73120
Factory III : 81/7 Moo 1, Tambon Thaiyawas,
Nakorn Chaisri District,
Nakorn Pathom Province 73120
Factory IV : 82, 89 Moo 1, Tambon Thaiyawas,
Nakorn Chaisri District,
Nakorn Pathom Province 73120
Raw Material Supply
Soybean is major raw material, the Company buys
soybeans grown in Thailand as our first priority. However,
due to the inadequate supply of domestic soybean the
Company has to import over 90 % of total raw material
soybean from Brazil and the United State of America,
which import price depends on the world market price
with an exemption from import duty on soybean import
policy according to the agreement of World Trade
Organization (WTO). The Company buys domestic
soybeans from famers and traders. The major plantation
is around Sukhothai, Kamphaengphet, Uttaradit,
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ได้ ร บยกเ ้ น ภ� ี นำ � เข้ � ต�มนโยบ�ยเ รี นำ � เข้ � ถ่ เ ลื งต�ม
ข้ ผูกพน งค์ก�รก�รค้�โลก (WTO) ่ นก�รรบซื้ เมล็ดถ่ เ ลื ง
ภ�ยในปร เท บริ ทจ รบซื้ จ�กเก ตรกร/พ่ ค้ � คนกล�ง
ภ�ยในปร เท ซึ่งแ ล่งเพ� ปลูกถ่ เ ลื งที่ ำ�คญข งปร เท
ยูท่ จี่ ง ด โุ ขทย กำ�แพงเพชร ตุ รดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงใ ม่ แล
ข นแก่น เป็นต้น น กจ�กนี้ บริ ทยงปฏิบติต�มนโยบ�ยข ง
ภ�ครฐ ทีไ่ ด้มกี �รกำ� นดเงื่ นไขใ ผ้ นู้ �ำ เข้�ถ่ เ ลื งต้ งรบซื้ เมล็ด
ถ่ เ ลื งในปร เท ใน ด ่ นต�มปริม�ณนำ�เข้�ร ่�งผู้นำ�เข้�
ท้ง มด ต�มร�ค�แล เงื่ นไขที่กำ� นดใน ญญ� ซึ่งถูกกำ� นดโดย
คณ กรรมก�รพืชน้ำ�มนแล น้ำ�มนพืช
ก�รผลิตถ่ เ ลื งข งโลกเฉลี่ยในช่ ง 10 ปีที่ผ่�นม�มีแน โน้ม
เพิ่มขึ้นต�มค �มต้ งก�รบริโภคเมล็ดถ่ เ ลื ง ท้งนี้ ถ่ เ ลื ง
เป็น ินค้�โภคภณฑ์ที่มีก�รซื้ ข�ยกน ย่�งก ้�งข �งในตล�ดโลก
�ม�รถจดซื้ ม�ใช้เป็น ตถุดิบได้ ย่�ง ด กยงไม่เคยปร�กฏ
มีปัญ �ข�ดแคลนจน �ซื้ ไม่ได้ แต่ �จจ มีบ้�งบ�งปีที่ร�ค�
ถ่ เ ลื งปรบต ูงขึ้น ซึ่งจ เป็นไปต�มภ� ุป งค์แล ุปท�น
ข งตล�ดโลกในขณ น้ น โดยท่ ไปบริ ทจ ่ ง ซื้ ตถุ ดิ บ
เมล็ดถ่ เ ลื งล่ ง น้�เป็นเ ล�ปร ม�ณ 3 - 4 เดื น ต�มแผน
ก�รข�ยแล ก�รผลิต โดยทำ� ญญ�ซื้ ล่ ง น้�จ�กผูข้ �ย ล�ยแ ล่ง
แล จดซื้ จ�กผู้ข�ยที่เ น เงื่ นไขที่ดีที่ ุด เพื่ เป็นก�รกร จ�ย
ค �มเ ี่ยงด้�นก�รจดก�รแล ่งม บ ตถุดิบ ซึ่งบริ ทไม่ได้มี
ภ�ร ผูกพน รื มีนโยบ�ยทีจ่ ต้ งซื้ จ�กผูจ้ �ำ น่�ยแต่เพียงร�ยใด
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ร�ย นึ่งเป็นก�รเฉพ� เนื่ งจ�กร�ค� ตถุดิบถ่ เ ลื งที่ตกลง
ซื้ ข�ยกนในตล�ดโลก ยูใ่ นรูปข งเงินด ลล�ร์ รฐ ดงน้น เพื่ ลด
ค �มเ ี่ยงเรื่ ง ตร�แลกเปลี่ยน บริ ทจึงมีนโยบ�ยทำ� ญญ�
ซื้ ข�ยเงินตร�ต่�งปร เท ล่ ง น้� (forward contract) ค บคูด่ ้ ย
เพื่ บริ �รต้นทุน ตถุดิบใน กุลเงินบ�ทใ ้มีปร ิทธิภ�พ ูง ุด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริ ทมีก�รพฒน�แล ปรบปรุงกร บ นก�รผลิตใ ้เป็นมิตรต่
ิ่งแ ดล้ ม เน้นก�รใช้พลงง�นแล ทรพย�กร ย่�งมีคุณภ�พ
ในปัจจุบนกร บ นก�รผลิตข งบริ ท น�ำ้ มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
เป็นร บบก�รผลิตทีใ่ ช้เทคโนโลยีทมี่ ขี งเ ยี เกิดขึน้ ร �่ งก�รผลิต
น้ ยที่ ดุ แล ได้จดร บบบำ�บดข งเ ยี เป็นแบบร บบปิด Closed
System คื จ ไม่ มี ข งเ ี ย กน กร บบก�รทำ � ง�นไป ู่
ที่ �ธ�รณ แล มีนโยบ�ยนำ�ข งเ ียที่เกิดจ�กก�รผลิตม�บำ�บด
เพื่ ใช้ในกร บ นก�รผลิตใ เ้ กิดปร โยชน์ งู ดุ แล มีก�รตร จ บ
ร บบก�รผลิ ต โดย น่ ยง�นรฐบ�ลที่ มี น้ � ที่ ค บคุ ม ดู แ ล
ิ่งแ ดล้ มเป็นปร จำ�ทุกปี
บริ ทมี น โยบ�ยเรื่ ง ่ิ ง แ ดล้ มเป็ น รู ป ธรรมแล ปฏิ บ ติ ต �ม
กฎ ม�ย เกี่ ย กบ ิ่ ง แ ดล้ ม ย่ � งเคร่ ง ครด เพื่ ดำ � รงไ ้ ซึ่ ง
ภ�พแ ดล้ มทีด่ ตี ล ดไป ร�ยง�นเกีย่ กบกิจกรรมด้�น งิ่ แ ดล้ ม
ได้เปิดเผยไ ้ในร�ยง�นก�รพฒน� ย่�งย่งยืนข งบริ ท

Petchabun, Chiang mai and Khonkaen. In addition,
the Company also complies with government policy that
has set the conditions for soybean importers to buy all
soybeans produced in the country at price and contract
term determined by the Oil Vegetable and Vegetable Oil
Committee.
World soybean production averaged over the past ten
years is likely to increase according to demand of soybean
consumptions. Soybean is commodity product which is
traded over world market and easily provided, so that
we were never face short supply of raw material. There
was sometimes price went higher than normal according
to demand and supply situation. In general, the Company
would place order soybeans about 3-4 months in advance
according to sales and production plan by making forward
contracts with various suppliers and buys from who offers
the best condition to avoid risk of managements and
delivery of raw material. The Company was not engaged
by individual supplier. In addition, the price of soybean
traded in the World market is in US dollars and the

Company buys forward contract to avoid risk from
exchange rate and to efficiency manage raw material
cost in Thai currency.

Environment Impact
The Company has developed and improved the
production process to be environment-friendly by
focusing on utilize energy and resource efficiency.
The production process of Thai Vegetable Oil PCL is
production system using technology to minimize waste
from production process with waste management closed
system, there is not any waste go through public. There
is a policy to 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. Report on environmental activities
was disclosed in 2017 Sustainability report.
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%
The Investment of the Company
บริษัท น้ำ�มันบริโภคไทย จำ�กัด
สำ�นักง�นใหญ่

ประเภทธุรกิจ
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่ออกจำ�หน่�ย
จำ�นวนหุ้นที่บริษัทถือ
สัดส่วนก�รถือหุ้น
บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�นักง�นใหญ่

ประเภทธุรกิจ
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่ออกจำ�หน่�ย
จำ�นวนหุ้นที่บริษัทถือ
สัดส่วนก�รถือหุ้น
Thai Edible Oil Co., Ltd.
Head Office

Type Of Business
No. Of Shares
No. Of Shares Held
Ratio Shareholding
Prodigy Public Company Limited
Head Office

Type Of Business
No. Of Shares
No. Of Shares Held
Ratio Shareholding
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เลขที่ 3366 /6-8 ซ ยมโนรมย์ ถนนพร ร�ม 4 คล งตน
คล งเตย กรุงเทพ 10100
โทร พท์ (02) 249-9351-2
โทร �ร (02) 249-4914
ผลิตแล จำ� น่�ยน้ำ�มนพืช
ุ้น �มญจำ�น น 13,980,000 ุ้น
2,000,000 ุ้น
14%
เลขที่ 7/3 ซ ย ขุ �ภิบ�ล ตำ�บลบ�งกร เบ�
ำ�เภ นครชย รี จง ดนครปฐม
โทร พท์ (034) 332-611-2
โทร �ร (034) 332-613
ุต � กรรมก�รผลิต
ุ้น �มญจำ�น น 270,000,000 ุ้น
86,000,000 ุ้น
31.85%

3366/6-8 Soi Manorom, Rama 4 Road, Klongton,
Klongtoey, Bangkok 10100
Tel. (02) 249-9351-2
Fax (02) 249-4914
Manufacture and Distribution of Vegetable Oil
Common Shares 13,980,000 Unit
2,000,000 Unit
14%
7/3 Soi Sukhaphiban, Tambon Bangkraboa,
Amphor Nakornchaisri, Nakornpathom
Tel. (034) 332-611-2
Fax (034) 332-613
Production Industry
Common Shares 270,000,000 Unit
86,000,000 Unit
31.85%

โครงสร้�งก�รถือหุ้นและก�รจัดก�ร

Shareholding and Management Structure
หลักทรัพย์ของบริษัท

บริ ทมีทุนจดท เบียน 808,610,985 บ�ท เรียกชำ�ร แล้ 808,610,985 บ�ท แบ่งเป็น ุ้น �มญ จำ�น น 808,610,985 ุ้น
มูลค่� ุ้นล 1 บ�ท

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 ร�ยแรก (ข้อมูลสรุปจ�กวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 สิงห�คม 2560)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น
น�ง � ุด�รตน์
ิทยฐ�นกรณ์
น�ย ิชย
ิทยฐ�นกรณ์
บริ ท ไทยเ ็น ีดี �ร์ จำ�กด
น�งรตน�
จนทร์พิทก ์
บริ ท เชียร์ (ปร เท ไทย) จำ�กด
น�ย ิ ุทธิ
ิทยฐ�นกรณ์
้
บริ ท โรงกล่นนำ�มน นครไชย รี จำ�กด
น�ง � รญญ�
ิทยฐ�นกรณ์
น�ยชย ิทธิ์
ิริย เมตต�กุล
น�ง � รนุช
ิทยฐ�นกรณ์

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
61,110,800
58,767,228
48,617,686
45,000,000
24,649,493
19,925,688
19,774,740
18,384,869
15,950,000
15,654,010

ร้อยละ
7.56
7.27
6.01
5.57
3.05
2.46
2.45
2.27
1.97
1.94

The Securities

The Company registered capital is Baht 808,610,985 with paid up capital 808,610,985 shares, with per value Baht 1 per
share.

Top ten shareholders (as of last closing date of registration book on August 29, 2017)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Name of Shareholders
Miss Sudarath
Vitayatanagorn
Mr. Vichai
Vitayathanagorn
Thai NVDR Co., Ltd.
Mrs. Ratana
Chanpitaksa
Cheer (Thailand) Co., Ltd
Mr. Visuth
Vitayathanagorn
Nakornchaisri Oil Industrail Co., Ltd
Miss Aranya
Vitayatanagorn
Mr. Chaisit
Wiriyamettakul
Miss Voronud
Vitayatanagorn

Number of Shares
61,110,800
58,767,228
48,617,686
45,000,000
24,649,493
19,925,688
19,774,740
18,384,869
15,950,000
15,654,010

%
7.56
7.27
6.01
5.57
3.05
2.46
2.45
2.27
1.97
1.94
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นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

บริ ทมีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลไม่ตำ�่ ก ่�ร้ ยล 60 ข งกำ�ไร
ุ ท ธิ ลง กภ� ี เ งิ น ได้ �กไม่ มี เ ตุ จำ � เป็ น ื่ น ใด ซึ่ ง บริ ท
จ นำ � เ น ต่ ที่ ป ร ชุ ม ผู้ ถื ุ้ น เพื่ พิ จ �รณ� นุ ม ติ ก �รจ่ � ย
เงินปันผลปร จำ�ปี

บริ ทย่ ยมีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลใ ้กบผู้ถื ุ้นแล บริ ทแม่
ทุกปี ท้งนี้ ขึ้น ยู่กบผลก�รดำ�เนินง�นโดยไม่ได้ร บุ ด ่ น รื
ต เงิน

คณะกรรมก�รบริษัท
คณ กรรมก�รบริ ทมีท้ง มด 13 คน ปร ก บด้ ยกรรมก�ร ิ ร 4 คน กรรมก�รที่เป็นผู้บริ �ร 5 คน แล กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริ �ร
4 คน (ณ นที่ 31 ธน �คม 2560) มีร�ยล เ ียด ดงนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

น�ย มพล
น�ยบ ร
ดร.ชยพฒน์
ร .น. พ.กิจจ�
น�ย ิ ุทธิ
น�ย ิชิต
น�ง � รญญ�
ดร. ิทูร
น�ย ิชย
น�ย ชร
น�ยพ�ชย
น�ยเ กรฐ
น�ย ร ุฒิ

เลข�นุก�รบริษัท

ชื่อ-สกุล
เกียรติไพบูลย์
ง ์ ิน ุดม
กุล
ุไรรงค์
ิทยฐ�นกรณ์
ิทยฐ�นกรณ์
ิทยฐ�นกรณ์
ซื่ ฒน�กุล
ิทยฐ�นกรณ์
ิทยฐ�นกรณ์
จนทร์พิทก ์
ง ์ ุภช�ติกุล
ต้งพิรุ ์ธรรม

น�ง � พรรณ ดี ร ติ นุ ทร เป็นเลข�นุก�รบริ ททำ� น้�ทีท่ ี่ �ำ คญ
ดงต่ ไปนี้
1. ใ ้คำ�แน นำ�เกี่ย กบกฎเกณฑ์ ร เบียบต่�งๆ ร มท้ง ลกก�ร
กำ�กบดูแลกิจก�รที่ดี แล จรรย�บรรณที่กรรมก�รพึงปฏิบติ
2. ดำ�เนินก�รจดปฐมนิเท เตรียมเ ก �ร แล แน นำ�ข้ มูลที่
ำ�คญเกี่ย กบบริ ทใ ้กบกรรมก�รใ ม่
3. รบผิดช บในก�รจดก�รปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ท
4. รบผิดช บในก�รดำ�เนินก�รจดก�รปร ชุมผู้ถื ุ้น
5. ติดต�มใ ้มีก�รปฏิบติ แล ดำ�เนินก�รต�มมติที่ปร ชุมคณ
กรรมก�ร แล ที่ปร ชุมผู้ถื ุ้น

�น ร จำ�
72 ร�ย
A

ตำ�แหน่ง
ปร ธ�นกรรมก�ร (
กรรมก�ร ( ิ ร
กรรมก�ร ( ิ ร
กรรมก�ร ( ิ ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร

ิร)
)
)
)

6. เก็บรก �ข้ มูล แล เ ก �ร ำ�คญข งบริ ท เช่น ท เบียน
กรรมก�ร นง ื นดปร ชุม แล ร�ยง�นก�รปร ชุมข งคณ
กรรมก�รแล ปร ชุม ื่นๆ ข งบริ ท ร มท้งร�ยง�นก�รมี ่ น
ได้เ ียข งกรรมก�รแล ผู้บริ �ร เป็นต้น

ประวัติก�รศึกษ�
• นิติ � ตรม �บณฑิต ม � ิทย�ลยล นด น (Queen Mary,
University of London) ปร เท งกฤ (พ. . 2549)
• นิติ � ตรบณฑิต (เกียรตินิยม)
จุ �ลงกรณ์ม � ิทย�ลย (พ. . 2544)
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น
• บริ ท เบเค ร์ แ นด์ แม็คเค็นซี่ จำ�กด
• ำ�นกง�นคณ กรรมก�รกฤ ฎีก� ำ�นกน�ยกรฐมนตรี

Dividend Policy

The dividend policy is not less than 60% of net profit
after income tax deduction if there is no necessary reason
not to do so. The Company shall propose to the
Shareholders’ meeting to consider and approve the
annual dividend payment.

The subsidiary has 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.

Board of Directors

The Board of Directors is composed of 13 persons, which are 4 independent directors, 5 executive directors and 4
non-executive directors (as of December 31, 2017) as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Name
Mr. Sompol
Kiatphaibool
Mr. Bowon
Vongsinudom
Dr. Chaipat
Sahasakul
Assoc. Prof. Dr.Kitcha Urairong
Mr. Visuth
Vitayathanagorn
Mr. Vichit
Vitayatanagorn
Miss Aranya
Vitayatanagorn
Dr. Witoon
Suewatanakul
Mr. Vichai
Vitayathanagorn
Mr. Vachara
Vitayatanagorn
Mr. Pachai
Chanpitaksa
Mr. Ekarat
Wongsupbhasatigul
Mr. Vorravuth
Tangpiroonthum

Corporate Secretary

Miss Punwadee Ratisoontorn is a Corporate Secretary with
following role and responsibility:
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 the Company to new
director.
3. Responsible for Board of Directors’ meeting.
4. Responsible for Shareholders’ meeting.
5. Pursue the Board of Directors to perform according to
resolutions and Shareholders’ meeting.

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

6. Keep necessary document of the Company such as
Director Directory, Board of Directors invitation letter
and minutes of meeting of all committee including
stakeholder’s report of Management and Directors.
Education and Admission:
• Queen Mary, University of London (LLM, 2006)
• Chulalongkong University (LLB, honors, 2001)

Working Experience:
• Baker & McKenzie Ltd.
• Judical Council, Office of the Prime Minister.
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ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่�ต บแทนกรรมก�รร ม 18 ร�ย เท่�กบ 13 ล้�นบ�ท โดยเป็น
ค่�ต บแทนในรูปข งเบี้ยปร ชุม เงินร�ง ล ค่�ต บแทนกรรมก�ร
ตร จ บ แล ค่�ต บแทนกรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล
กำ� นดค่�ต บแทน ร�ยล เ ียดปร ก บด้ ยเบี้ยปร ชุมจำ�น น
ร�ยชื่อ

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

น�ย มพล
ดร. ิริ
น�ยบ ร
ดร.ชยพฒน์
ร . น. พ.กิจจ�
น�ยปรีช�
น�ง � ุด�รตน์
น�ย ิ ุทธิ
น�ย ิชิต
น�ง � รญญ�
ดร. ิทูร
น�ย ิชย
น�ย ชร
น�ยพ�ชย
น�ยเ กรฐ
น�ย ร ุฒิ
น�ยช�ญ ิทย์
น�ย ุภชย
น�ย ินย
รม

เบี้ยประชุม

เกียรติไพบูลย์
ก�รเจริญดี 1/
ง ์ ิน ุดม 2/
กุล
ุไรรงค์
่ง ฒน� 3/
ิทยฐ�นกรณ์ 4/
ิทยฐ�นกรณ์ 5/
ิทยฐ�นกรณ์ 6/
ิทยฐ�นกรณ์ 7/
ซื่ ฒน�กุล
ิทยฐ�นกรณ์
ิทยฐ�นกรณ์
จนทร์พิทก ์
ง ์ ุภช�ติกุล
ต้งพิรุ ์ธรรม 8/
ิทยฐ�นกรณ์ 9/
ทิ ยฐ�นกรณ์ 10/
ชยบุร�นนท์ 11/

450,000 บ�ท เงินร�ง ลกรรมก�รจำ�น น 11,400,000 บ�ท
ค่�ต บแทนกรรมก�รตร จ บจำ�น น 950,000 บ�ท แล ค่�
ต บแทนกรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน
จำ�น น 200,000 บ�ท ปร จำ�ปี 2560 มีดงนี้

เงินร�งวัล

50,000 1,070,251
15,753
274,188
34,247
596,062
50,000
870,250
50,000
870,250
30,411
529,302
842,831
870,250
870,250
870,250
50,000
435,125
50,000
435,125
870,250
50,000
435,125
34,247
298,031
420,820
420,820
420,820
414,658 11,400,000

ค่�ตอบแทน
กรรมก�ร
ตรวจสอบ
300,000
110,274
224,384
300,000
934,658

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร
รวมเงินรับ
บรรษัทภิบ�ล สรรห�
และกำ�หนดค่�ตอบแทน
50,000 1,470,251
15,753
415,968
32,055
886,748
- 1,220,250
920,250
559,713
48,356
891,187
48,356
918,606
1,644
871,894
870,250
485,125
485,125
870,250
485,125
332,278
420,820
420,820
420,820
196,164 12,945,480

มายเ ตุ
1/ ครบ �ร ก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�ร ต�มมติที่ปร ชุม �มญผู้ถื ุ้นปร จำ�ปี 2560 เมื่ นที่ 26 เม �ยน 2560
2/ เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งเป็นกรรมก�ร ต�มมติที่ปร ชุม �มญผู้ถื ุ้นปร จำ�ปี 2560 เมื่ นที่ 26 เม �ยน 2560/เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งเป็นปร ธ�นคณ
กรรมก�รตร จ บแล กรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 4/2560 เมื่ นที่ 12 พฤ ภ�คม 2560
3/ ล� กจ�กตำ�แ น่งกรรมก�ร เมื่ นที่ 11 ิง �คม 2560
4/ เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งเป็นรก �ก�รปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร เมื่ นที่ 9 ธน �คม 2560 ต�มมติทป่ี ร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 7/2560 นที่ 6 ธน �คม 2560
5/ ล� กจ�กตำ�แ น่งปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร เมื่ นที่ 9 ธน �คม 2560 / น้ิ ดุ ก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน
ต�มมติทป่ี ร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
6/ ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
7/ เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน ต�มมติทป่ี ร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
8/ เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�ร ต�มมติที่ปร ชุม �มญผู้ถื ุ้นปร จำ�ปี 2560 เมื่ นที่ 26 เม �ยน 2560
9/ ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบริ �ร ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
10/ ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบริ �ร ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
11/ ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบริ �ร ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
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Director Remuneration

Cash remuneration
For 18 members of the Board equivalent to Baht 13 million
in meeting allowances, cash remuneration, remuneration
for members of Audit Committee and remuneration for
members of Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee. The following are 2017

remuneration detail of meeting allowance Baht 450,000,
director remuneration Baht 11,400,000, Audit Committee
remuneration Baht 950,000 and Corporate Governance
Nomination and Remuneration Committee remuneration
Baht 200,000 respectively.

Name

Meeting Remuneration
Audit
Corporate Governance
Total
Allowance
Committee
Nomination and
Remuneration Remuneration Committee
Remuneration
1. Mr. Sompol
Kiatphaibool
50,000 1,070,251
300,000
50,000 1,470,251
1/
2. Dr. Siri
Ganjarerndee
15,753
274,188
110,274
15,753 415,968
3. Mr. Bowon
Vongsinudom2/
34,247
596,062
224,384
32,055 886,748
4. Dr. Chaipat
Sahasakul
50,000
870,250
300,000
- 1,220,250
5. Assoc. Prof. Dr.Kitcha Urairong
50,000
870,250
- 920,250
6. Mr. Picha
Songwatana3/
30,411
529,302
- 559,713
7. Miss Sudarath
Vitayatanagorn4/
8. Mr. Visuth
Vitayathanagorn5/
842,831
48,356 891,187
9. Mr. Vichit
Vitayatanagorn6/
870,250
48,356 918,606
10. Miss Aranya
Vitayatanagorn7/
870,250
1,644 871,894
11. Dr. Witoon
Suewatanakul
870,250
- 870,250
12. Mr. Vichai
Vitayathanagorn
50,000
435,125
- 485,125
13. Mr. Vachara
Vitayatanagorn
50,000
435,125
- 485,125
14. Mr. Pachai
Chanpitaksa
870,250
- 870,250
15. Mr. Ekarat
Wongsupbhasatigul 50,000
435,125
- 485,125
16. Mr. Vorravuth
Tangpiroonthum8/
34,247
298,031
- 332,278
17. Mr. Chanvit
Vitayatanagorn9/
420,820
- 420,820
18. Mr. Supachai
Vitayatanagorn10/
420,820
- 420,820
11/
19. Mr. Winai
Chaiburanont
420,820
- 420,820
Total
414,658 11,400,000
934,658
196,164 12,945,480
Remark:
1/ Completed term of Director according to the resolution of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2017
2/ Was appointed to be Director since April 26, 2017 according to the resolution of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders/
Appointed to be Chairman of the Audit Committee and Member of Corporate Governance Nomination and Remuneration
Committee according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 4/2017 held on May 12, 2017.
3/ Resigned from the Board of Directors since August 11, 2017
4/ Was appointed to be Acting Chairman of the Executive Board since December 9, 2017 according to the resolution of the Board
of Directors’ Meeting no. 7/2017 held on December 6, 2017.
5/ Resigned from the position of Chairman of the Executive Board since December 9, 2017/Completed term of member of
Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting
no. 8/2017 held on December 20, 2017.
6/ Completed term of member of Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee according to the resolution
of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017.
7/ Was appointed to be member of Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee according to the resolution
of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017.
8/ Was appointed to be Director since April 26, 2017 according to the resolution of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders
9/ Completed term of Executive Director according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017.
10/Completed term of Executive Director according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017
11/Completed term of Executive Director according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017
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ค่�ต บแทนกรรมก�รบริ �รแล ผู้บริ �รร ม 16 ร�ย เท่�กบ
73.3 ล้�นบ�ท ในปี 2560 ปร ก บด้ ยค่�ต บแทนกรรมก�ร
เงินเดื น เงิน มทบก งทุน ำ�ร งเลี้ยงชีพ แล โบน

บุคล�กร

บริ ท นำ�้ มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน) มีพนกง�นท้ง มด 1,261 คน
แบ่งเป็นพนกง�นปร จำ� ำ�นกง�นใ ญ่ 175 คน แล พนกง�น
ฝ่�ยผลิต 1,086 คน ผลต บแทนร มข งพนกง�นในรูปเงินเดื น
โบน แล เงิน มทบก งทุน ำ�ร งเลี้ยงชีพ แล ผลปร โยชน์ ื่นๆ
ข งพนกง�น ร ม 510 ล้�นบ�ท น กจ�กนี้ บริ ทใ ้ค �ม ำ�คญ
กบก�รพฒน�พนกง�น โดยมีนโยบ�ยเกี่ย กบเรื่ งนี้ ย่�งชดเจน
ร�ยล เ ียดโปรดดู ข้ นโยบ�ยก�รกำ�กบดูแลกิจก�ร ม ดที่ 3
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For 16 member of Executive Board and Executives
Management equivalent to Baht 73.3 million in 2017
consists of director’s remuneration, salary, provident
fund and bonus.

Human Resource

There are 1,261 employees working with us, 175 are
working at Head office while 1,086 are at the factories.
The employee wages comprise salary, bonus, provident
fund and others total Baht 510 million. In addition, the
Company had policy to develop human resource and
disclosed in Corporate Governance report, section 3.

โครงสร้�งองค์กร

Organization Chart
คณะกรรมการบริ ัท
Board of Directors
คณะกรรมการบรร ัทภิบาล
รร าและก นดคาตอบแทน
่
Corporate Governance Nomination
and Remuneration Committee

คณะกรรมการบริ าร
Executive Board
ประธานกรรมการบริ าร
Chairman of the Executive Board

รองประธานกรรมการบริ าร
Vice Chairman of the
Executive Board

รองกรรมการผูจ้ ัดการอา ุโ
ายงานธุรกิจ ัตถุดิบ อา าร ัต
Senior Executive Vice President
Feed Business Unit

รองกรรมการผูจ้ ัดการ
ายงานธุรกิจน้ มันพืช
Executive Vice President
Oil Business Unit

ผูช้ ่ ยกรรมการผูจ้ ัดการ
ายงานธุรกิจน้ มันพืช
Assistant Managing Director
Oil Business Unit
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รองกรรมการผูจ้ ัดการ
ายงานธุรกิจตางประเท
่
Executive Vice President
International Business Unit

กรรมการผูจ้ ัดการ
Managing Director

รองกรรมการผูจ้ ัดการ
ายงาน Supply Tradin
Executive Vice President
Supply Tradin nit

คณะกรรมการตร จ อบ
Audit Committee

คณะกรรมบริ ารค ามเ ี่ยง
Risk Management Committee

รองประธานกรรมการบริ าร
Vice Chairman of the
Executive Board

รองกรรมการผูจ้ ัด
ายงานการบริ าร
Executive Vice President
Administrative Division

รองกรรมการผูจ้ ัดการ
ายงานการเงินและบัญชี
Executive Vice President
Finance and Accounting

ผูช้ ่ ยกรรมการผูจ้ ัดการ
ายงานการบริ าร
Assistant Managing Director
Administrative Division

ผูช้ ่ ยกรรมการผูจ้ ัดการ
ายงานการเงินและบัญชี
Assistant Managing Director
Finance and Accounting

ผู้จัดการแผนกตร จ อบภายใน
Internal Audit Manager

รองกรรมการผูจ้ ัดการ
ายงานพั นาธุรกิจ
Executive Vice President
Business Development Officer

รองกรรมการผูจั้ ดการ
ายงานการผลิต
Executive Vice President
Production Division

ผูช้ ่ ยกรรมการผูจ้ ัดการ
ายงานการผลิต
Assistant Managing Director
Production Division
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ก�รควบคุมภ�ยใน
Internal Control

คณ กรรมก�รบริ ทแล ผู้บริ �ร มี น้�ที่แล ค �มรบผิดช บ
(Accountability) โดยตรงต่ ก�รปร เมิน จดทำ� ติดต�ม แล รก �ไ ้
ซึ่งร บบก�รค บคุมภ�ยใน โดยมุ่งเน้นใ ้มีก�รจด �งร บบก�ร
ค บคุมภ�ยในใ ค้ ร บคลุมทุกกิจกรรมก�รดำ�เนินง�น ย่�งเพียงพ
แล เ ม� มกบก�รดำ�เนินธุรกิจ มีก�รดูแลรก �ทรพย์ ิน แล
กแบบก�รทำ�ง�นเพื่ ลดข้ ผิดพล�ดแล ป้ งกนค �มเ ีย �ย
ที่ �จจ เกิดขึ้น มีก�รจดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินที่มีค �มถูกต้ ง
มีก�รบริ �รค �มเ ี่ยงแล ก�รกำ�กบดูแลก�รปฏิบติง�น ร มท้ง
มีก�ร ่งเ ริมแล ผลกดนใ ้ก�รปฏิบติง�นเป็นไปต�มกฎร เบียบ
แล ข้ บงคบต่�งๆ ต�มที่กฎ ม�ยกำ� นด เพื่ ใ ้ม่นใจได้ ย่�ง
มเ ตุ มผล ่ � ก�รดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ข งบริ ทจ �ม�รถบรรลุ
ตถุปร งค์แล ร้�งมูลค่�เพิ่ม ูง ุดได้ ย่�งย่งยืน
คณ กรรมก�รบริ ทได้ กำ � นดใ ้ ค ณ กรรมก�รตร จ บ
ทำ� น้�ที่ในก�รกำ�กบดูแล ใ ้ร บบก�รค บคุมภ�ยใน (Internal
Control) ร บบก�รบริ �รจดก�รค �มเ ี่ยงข งบริ ทมีค �ม
เ ม� มแล มีปร ิทธิภ�พ ร มท้งมีร บบก�รตร จ บภ�ยใน
(Internal Audit) ที่มีค �มเป็น ิ ร แล มีปร ิทธิภ�พ โดยนำ�
กร บแน ท�งร บบก�รค บคุมภ�ยในต�มม�ตรฐ�น �กลข ง
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ทีไ่ ด้มกี �รปรบปรุงพฒน�ใ ใ้ ช้ค บคูก่ บ
กร บแน ก�รบริ �รค �มเ ี่ยงท่ ท้ง งค์กร (Enterprise Risk
Management: ERM) รื ที่เรียก ่� COSO-ERM Framework
ม�ใช้ ดงนี้

สภ�พแวดล้อมภ�ยในองค์กร

บริ ทได้ มี ก �รจดโครง ร้ � ง งค์ ก รแล �ยง�นบงคบบญช�
ที่มีค �มเ ม� ม มีก�รจดทำ�นโยบ�ยแล ร เบียบปฏิบติง�น
คร บคลุมก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รจดซื้ ก�รผลิต ก�รข�ย บญชี
ก�รเงิน แล ก�รบริ �รท่ ไป ย่�งชดเจน ร มถึงมีก�รจดทำ�คู่มื
จรรย�บรรณท�งธุรกิจขึน้ เป็นล�ยลก ณ์ ก ร เพื่ ใ ค้ ณ กรรมก�ร
ผูบ้ ริ �ร แล พนกง�นใช้เป็นแน ท�งในก�รปฏิบติง�น แล ทำ� น้�ที่
ด้ ยค �มถูกต้ ง โปร่งใ มีคุณธรรม แล มีค �มรบผิดช บต่
ผู้มี ่ นได้เ ียทุกฝ่�ย ย่�งต่ เนื่ งแล ม่ำ�เ ม แล ได้ปร ก�
ใ ้พนกง�นทุกคนทร�บแล ถื ปฏิบติ ย่�งเคร่งครด
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ก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์

บริ ทได้ จ ดทำ � แผนแล กำ � นดเป้ � ม�ยในก�รดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
ที่ชดเจน แล ดผลได้ ร มถึงมีก�ร �งแผนกลยุทธ์ แล �งแผน
งบปร ม�ณร�ยได้ ต้นทุน ค่�ใช้จ�่ ย แล ผลปร ก บก�รทีค่ �ด ม�ย
ข งบริ ทเป็นปร จำ�ทุกปี เพื่ ใ ้ผู้บริ �รแล พนกง�นแต่ล
น่ ยง�นทร�บ แล นำ�ไปปฏิบติใ ้บรรลุต�ม ตถุปร งค์แล
เป้� ม�ยที่ต้งไ ้ ท้งนี้ ในร ่�งก�รปฏิบติง�นต�มแผนน้น บริ ท
จ มีก�รปร เมิน แล ติดต�มค �มคืบ น้�แล ทบท นแผน พร้ มท้ง
แก้ไขแล ป้ งกนปัญ � รื ปุ รรคทีพ่ บ รื �จพบในก�รปฏิบติ
ง�น ย่�ง ม่ำ�เ ม โดยพิจ�รณ�จ�กปัจจยด้�นค �มเ ม� ม
แล ภ�พแ ดล้ มท�งธุรกิจ ค �มเป็นธรรมต่ คู่ค้�แล ผู้ถื ุ้น
เพื่ ปร โยชน์ ข งบริ ทในร ย ย� น กจ�กนี้ ฝ่ � ยบริ �ร
ข งบริ ทได้มีก�รกำ� นดนโยบ�ยก�รบริ �รค �มเ ี่ยงท้ง งค์กร
ร มท้งกร บ นก�รค บคุมก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ เพื่ ลดมูลเ ตุ
ข งโ ก� ที่จ ทำ�ใ ้บริ ทเกิดค �มเ ีย �ย มีแผนง�นในก�ร
ค บคุมโดยใ ร้ ดบค �มเ ยี่ งแล ขน�ดข งค �มเ ยี �ยที่ �จจ
เกิดขึ้นใน น�คต ยู่ในร ดบที่ย มรบได้ โดยคำ�นึงถึงก�รบรรลุ
เป้� ม�ยแล ตถุปร งค์ท้งในร ดบ งค์กรแล ร ดบ น่ ยง�น
ต�มแผนยุทธ � ตร์ที่ �ำ คญ แล มีก�รกำ� นดโครง ร้�งก�รบริ �ร
ค �มเ ี่ยงไ ้ ย่�งชดเจน ซึ่งปร ก บไปด้ ย คณ กรรมก�รบริ ท
คณ กรรมก�รตร จ บ คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ยี่ ง ผูบ้ ริ �ร
ร ดบ ูง ผู้ตร จ บภ�ยใน น้�ง�นแล พนกง�น แล กำ� นด
ผู้รบผิดช บค �มเ ี่ยงใน น่ ยง�นต่�งๆ โดยมีก�ร �งแผนแล
กำ� นดม�ตรก�รบริ �รค �มเ ี่ยง ย่�งเป็นร บบ

The Board of Directors and the executive have directly
duties and accountability to assess, prepare, track and
maintain the internal control system by focusing 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 and prepare
financial statements 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:

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 clearly 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
managements 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.

Objective Setting

The Company has set a business plan with clear and
measurable target, it includes a strategic plan, revenue
budgeting plan, cost, expenses and expected profits
annually so that the executives and employees can adopt
and operate plans to achieve the Company’s goal. During
the plan execution, the Company usually assesses and
monitor on the progress as well as revise the plans to solve
and prevent problems or obstacles that may occur based
on business factors, business environment and fairness
towards partners and shareholders for the highest benefits
of the Company. In addition, the management of Company
has set the organizational risk management policy throughout
organization, including the operational control to reduce
the chance of damage to the Company. 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
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ก�รระบุเหตุก�รณ์ทเ่ี ป็นปัจจัยเสีย่ ง

บริ ทได้จดใ ้มีก�รปร ชุมข งคณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยง
ย่�ง ม่ำ�เ ม เพื่ ิเคร� ์ แล ร บุปัจจยเ ี่ยงต่�งๆ ที่ �จจ
่งผลกร ทบ รื ร้�งค �มเ ีย �ยต่ ก�รดำ�เนินธุรกิจ ท้งจ�ก
ปัจจยภ�ยในแล ปัจจยภ�ยน ก โดยใ ้คร บคลุมปัจจยเ ี่ยงที่มี
ญญ�ณบ กเ ตุ �่ มีแน โน้มทีจ่ เป็นปัญ � โดยมีก�รติดต�มแล
บริ �รจดก�ร ย่�งต่ เนื่ ง

ก�รประเมินคว�มเสี่ยง

บริ ทได้ จ ดต้ ง คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ ย งเพื่ ดู แ ล แล
ม บ ม�ยนโยบ�ยใ ้ฝ่�ยบริ �รข งบริ ทปร เมินค �มเ ี่ยง
โดยก�รจำ�แนกแล พิจ�รณ�จดลำ�ดบค �ม ำ�คญข งค �มเ ี่ยง
ที่มี ยู่ ด้ ยก�รปร เมินจ�กโ ก� ที่จ เกิดแล ผลกร ทบท้งจ�ก
ปั จ จยค �มเ ี่ ย งภ�ยน กแล ปั จ จยค �มเ ี่ ย งภ�ยใน งค์ ก ร
โดยพิจ�รณ�แยก ม ดค �มเ ี่ยงต�ม ตถุปร งค์ท�งธุรกิจเป็น
4 ด้�น ได้แก่ ด้�นกลยุทธ์ ด้�นก�รปฏิบติง�น ด้�นก�รเงิน แล ด้�น
ก�รปฏิบติต�มกฎร เบียบ แล ด้�นเ ตุก�รณ์ต่�งๆ ร มท้งได้
พิจ�รณ�ก�รบริ �รจดก�รค �มต่ เนื่ งท�งธุรกิจ เพื่ รก �
ค �ม �ม�รถข งบริ ทไ ้ได้ ย่�งต่ เนื่ ง โดย �ม�รถต บ น ง
ต่ เ ตุก�รณ์ต่�งๆ ได้ ย่�งมีปร ิทธิผลแล ไม่ทำ�ใ ้เกิดก�ร
ยุ ด ช งกท�งธุ ร กิ จ ท้ ง นี้ บริ ทได้ จ ดใ ้ มี ก �รร�ยง�นต่
คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ยี่ งเป็นปร จำ�ทุกไตรม� น กจ�กน้น
น่ ยง�นตร จ บภ�ยในจ นำ�ค �มเ ี่ยงข งบริ ทม�พิจ�รณ�
จดทำ � แผนก�รตร จ บภ�ยในต�มเกณฑ์ ลำ � ดบค �ม ำ � คญ
ข งค �มเ ย่ี ง เพื่ ป้ งกน รื ลดโ ก� ข งก�รเกิดค �มเ ย่ี งต่�งๆ
ที่ �จจ เกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินง�นข งบริ ท

ก�รจัดก�รตอบสนองคว�มเสี่ยง

บริ ทมีกร บ นก�รเพื่ จดก�รแล ต บ น งค �มเ ่ยี งที่ �จจ
เกิดขึ้นต�มผลก�รปร เมินค �มเ ี่ยงในแต่ล เรื่ ง โดยได้ร่ มกน
กำ � นดกลยุ ท ธ์ แ ล ม�ตรก�รจดก�รต่ � งๆ ที่ จ ลดค �มเ ี่ ย ง
เพื่ ลดค �ม ูญเ ีย รื โ ก� ที่จ เกิดผลกร ทบใ ้ ยู่ในร ดบ
ที่บริ ทย มรบได้ แล มีก�รติดต�มผลก�รต บ น งค �มเ ี่ยง
ข ง น่ ยง�นต่�งๆ ภ�ยใน งค์กร ย่�ง ม่ำ�เ ม ซึ่งได้รบผลดี
ย่�งต่ เนื่ ง

กิจกรรมก�รควบคุม

บริ ทมีก�รกำ� นดข บเขต �ำ น�จ น้�ที่ ตล ดจนค �มรบผิดช บ
ข งผู้บริ �รแล ผู้ปฏิบติง�นในแต่ล ร ดบไ ้ ย่�งชดเจน แล ได้
ปรบปรุงต�ร�ง �ำ น�จ นุมติข งฝ่�ยบริ �รแต่ล ร ดบใ เ้ ม� ม
โดยมีม�ตรก�รที่จ ค บคุมติดต�มใ ้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�ม
กฎ ม�ยแล ข้ บงคบที่เกี่ย ข้ ง ท้งนี้ กรณีที่บริ ทมีก�รทำ�
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ธุรกรรมกบผู้ถื ุ้นร�ยใ ญ่ กรรมก�ร ผู้บริ �ร รื ผู้ที่เกี่ย ข้ ง
กบบุคคลดงกล่� ฝ่�ยบริ �รโดยฝ่�ยกำ�กบก�รปฏิบติง�นแล
่งเ ริมก�รพฒน� ย่�งย่งยืน มี น้�ที่ติดต�มก�รทำ�ธุรกรรมแล
ดูแลก�รดำ�เนินง�น ย่�งใกล้ชิดต�มข้นต นก�ร นุมติที่กำ� นด
ซึ่งเป็นไปต�มกฎ ม�ยแล ข้ บงคบที่เกี่ย ข้ ง โดยผู้มี ่ นได้เ ีย
ต้ งไม่ร่ ม นุมติร�ยก�รน้นๆ ร มท้งมีก�รร�ยง�น รุปร�ยก�ร
ร ่ � งบริ ท รื บุ ค คลที่ เ กี่ ย โยงกนต่ คณ กรรมก�ร
ตร จ บแล คณ กรรมก�รบริ ทแล เปิดเผยข้ มูล ย่�งถูกต้ ง
ครบถ้ น

ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล

บริ ทได้นำ�ร บบง�น �ร นเท ภ�ยใต้ชื่ โครงก�รร บบ ERP
(Enterprise Resources Planning) โดยนำ�โปรแกรม SAP
(Systems, Applications, and Products in Data Processing)
ม�ใช้ในก�รบริ �รจดก�รท้งกิจกรรม ลกแล กิจกรรม นบ นุน
ข งบริ ทได้แก่ กร บ นก�รด้�นก�รจดซื้ ก�รผลิต ก�รข�ย
ก�รบญชี ก�รเงิน ร บบ ินค้�คงคลง แล ร บบ ินทรพย์ถ� ร
ต้ ง แต่ ปี 2556 เพื่ พฒน�ร บบฐ�นข้ มู ล �ร นเท ใ ้ มี
ปร ิทธิภ�พ ดคล้ งกบค �มต้ งก�รข งธุรกิจ แล ร งรบ
ค �มต้ งก�รด้�นข้ มูลเพื่ ใช้ปร ก บก�รพิจ�รณ�ตด ินใจข ง
ฝ่�ยบริ �รได้ ย่�งถูกต้ งแล ทนเ ล�

ระบบก�รติดต�ม

บริ ทมีก�รปร ชุม ย่�ง มำ่�เ ม เพื่ ปร เมินผลก�รดำ�เนินง�น
่�เป็นไปต�มเป้� ม�ยที่กำ� นด รื ไม่ กรณีพบ ่�เป้� ม�ย
ที่ กำ � นดไ ้ ค ล�ดเคลื่ น รื ผลก�รดำ � เนิ น ง�นแตกต่ � งจ�ก
เป้� ม�ยจ มีมติใ ฝ้ �่ ยจดก�รรบไปดำ�เนินก�รแก้ไขได้ ย่�งทนเ ล�
บริ ทกำ � นดนโยบ�ยใ ้ ทุ ก น่ ยง�นติ ด ต�มก�รปฏิ บ ติ ง �น
ต�มร บบก�รค บคุมภ�ยในที่กำ� นดไ ้ ย่�ง ม่ำ�เ ม แล ใ ้
แผนกตร จ บภ�ยใน บท�นก�รปฏิ บ ติ ง �นต�มร บบ
ก�รค บคุมภ�ยใน แล เ น ร�ยง�นผลก�รตร จ บโดยตรง
ต่ คณ กรรมก�รตร จ บแล คณ กรรมก�รบริ ท โดย �กมี
ก�รตร จพบข้ บกพร่ ง นเป็น �ร ำ�คญ จ ต้ งร�ยง�นใน
ร ย เ ล� นค ร ร มถึงร�ยง�นค �มคืบ น้�ในก�รปรบปรุง
ข้ บกพร่ งดงกล่� เพื่ ใ ค้ �มเชื่ ม่น �่ ร บบก�รค บคุมภ�ยใน
ยงดำ�เนิน ยู่ ย่�งต่ เนื่ ง แล มีก�รปรบปรุงแก้ไขใ ้ ดคล้ งกบ
ถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ท้งนี้ บริ ทจดใ ้มีแผนกตร จ บภ�ยใน โดยมี น�ย มช�ย
�ยแ ง เป็นผู้จดก�รแผนกตร จ บภ�ยใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีค �ม
เ ม� มในก�รปฏิบติ น้�ที่แล มีค �มเข้�ใจในธุรกิจข งบริ ท

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 for risk are determined with
planning and risk management measurement systematically.
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.

of each level appropriately. There are measures to control
and monitor operations in accordance with the relevant
regulations and laws. In case that the Company has
transactions with major shareholders, directors, managements
or their connected persons, the Compliance and Sustainable
Development Department is responsible for monitoring
transactions and closely supervising operations following
the approval process in accordance with applicable 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.

Risk Assessment

Information and Communication

Event Identification

The Company has formed a Risk Management committee
to oversee and assign the policy to managements to assess
the risk by classifying and considering an existing risks
prioritized with an assessment of probability and impact
from external and internal risk factors. The risk category is
based on business objectives divided into 4 areas: strategy,
operation, finance and compliance of regulations. As well
as considering 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 Risk management Committee
on a quarterly basis. In addition, the internal audit
department will consider the risk of the Company to
prepare an internal audit plan based on the priority of
risk to prevent or reduce the probability of risks that may
be caused by the Company’s operation.

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.

Control Activities

The Company determines the authorization, responsibilities
of the management staffs and employees at each level
clearly and reviews the management’s approval authority

The Company has installed SAP program (Systems,
Applications, and Products in Data Processing), an IT system
under ERP (Enterprise Resources Planning) Project to support
the management of both primary and supporting activities
in area of procurement, production, sale, accounting,
finance, inventory and fixed assets since 2013 to develop
the database system to be more effective and suitable for
the business demands and to support data requirements
for the management to make decision accurately and
timely.

Monitoring

The Company consistently convenes a meeting to assess
the operation effectiveness. If it is found that current process
which does not meet the objective or lead to a different
outcome, there will be a resolution from the meeting to
promptly solve the problem.
The Company has set departmental policy to monitor
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 reported in a reasonable time to
ensure that the internal control system continues to
operate smoothly and is always adjusted to uncertain
circumstances.
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ประวัติก�รศึกษ� :
• บริ �รธุรกิจบณฑิต (บญชี), ม � ิทย�ลยร�มคำ�แ ง
• ปร ก� นี ย บตรช้ น ู ง ท�งก�ร บบญชี , ม � ิ ท ย�ลย
ธรรม � ตร์
วุฒิบัตรวิช�ชีพ :
• ผู้ บบญชีรบ นุญ�ต (CPA : Certified Public Accountant)
ประวัติก�รฝึกอบรม :
• ลก ูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
58/2549
• Audit Committee Program(ACP) รุ่น 15/2549
น กจ�กน้น บริ ทจดใ ้มีฝ่�ยกำ�กบก�รปฏิบติง�นแล ่งเ ริม
ก�รพฒน� ย่�งย่งยืน เพื่ ทำ� น้�ที่กำ�กบดูแลก�รปฏิบติต�ม
กฎเกณฑ์ ข ง น่ ยง�นที่ กำ � กบดู แ ลบริ ท โดยม บ ม�ยใ ้
น�ง � คณฐ ร บณฑิตเนตร์ เป็นรก �ก�รผู้ ำ�น ยก�รฝ่�ยกำ�กบ
ก�รปฏิบติง�นแล ง่ เ ริมก�รพฒน� ย่�งย่งยืน มี น้�ทีร่ บผิดช บ
ในก�รกำ�กบดูแลใ บ้ ริ ทปฏิบติต�มกฎ ม�ย กฎร เบียบ ข้ บงคบ
นโยบ�ย แล ข้ กำ� นดข งตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทย
ำ�นกง�นคณ กรรมก�รกำ�กบ ลกทรพย์แล ตล�ด ลกทรพย์
แ ่งปร เท ไทย แล กฎ ม�ยม �ชน

ประวัติก�รศึกษ� :
• บริ �รธุรกิจม �บณฑิต ม � ิทย�ลย รีนครินทร ิโรฒ
ประวัติก�รฝึกอบรม :
• ลก ูตรเลข�นุก�รบริ ทตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทย
• ลก ตู ร Board Reporting Program (BRP) รุน่ ที่ 21/2559,
ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
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The internal audit department headed by Mr.Somchai
Saisang, manager of audit department who is appropriate
to perform duties and understand the business of the
Company.

Education Background :

Bachelor of Business Administration (Accounting),
Ramkhamhaeng University
Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University
Professional Certificate: CPA (Certified Public Accountant)

Training :

Director Accreditation Program DAP 58/2006
Audit Committee Program ACP 15/2006

In addition, the Company has Compliance and Sustainability
Development Division to supervise the work according to
rules and regulations. Ms.Kanutsorn Bunditnate is assigned
as Acting Director of Compliance and Sustainability
Development Division and responsible for ensuring the
Company’s compliance to laws, rules, regulations, policies
and notifications of the Stock Exchange of Thailand, the
Securities and Exchange Commission and the public laws.

Education Background :

Master of Business Administration,
Srinakharinwirot University

Training :

Company Secretary Program,
The Stock Exchange of Thailand
Board Reporting Program (BRP 21/2016),
Thai Institute of Director

ขย�ยอย่�งผู้นำ� ก้�วไกลอย่�งยั่งยืน
Expand to Sustain Leadership

นโยบ�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

Sustainability Development Policy
“บริ ทมีพนธกิจ ่งม บคุณภ�พชี ิตที่ดีใ ้ผู้บริโภค พนกง�น
ชุมชนแล ง่ิ แ ดล้ ม แล ผูม้ ี ่ นได้เ ยี ทุกฝ่�ย ผ่�นก�รดำ�เนินง�น
ต้งแต่กร บ นก�รจดซื้ ตถุดบิ กร บ นก�รผลิต จนถึงก�ร ง่ นิ ค้�
ถึงมื ผู้บริโภค เพื่ นำ�ค �มย่งยืนใ ้ผู้มี ่ นได้เ ีย นจ นำ�ไป ู่
ค �มย่งยืนข ง งค์กรต่ ไป”
เพื่ ใ ้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มนโยบ�ยก�รพฒน� ย่�งย่งยืน
แล เป็นไปต�มแน ท�งค �มรบผิดช บต่ งคมข งกิจก�รทีจ่ ดทำ�
โดยตล�ด ลกทรพย์แ ง่ ปร เท ไทย นได้แก่ ก�รปร ก บกิจก�ร
ด้ ยค �มเป็นธรรม ก�รต่ ต้�นก�รทุจริตค ร์รปชน ก�รเค�รพ ทิ ธิ
มนุ ยชน ก�รปฏิบติต่ แรงง�น ย่�งเป็นธรรม ค �มรบผิดช บ
ต่ ผู้บริโภค ก�รดูแลรก � ิ่งแ ดล้ ม ก�รร่ มพฒน�ชุมชน รื
งคม แล ก�รมีน ตกรรมแล เผยแพร่น ตกรรม ซึ่งได้จ�กก�ร
ดำ�เนินง�นทีม่ คี �มรบผิดช บต่ งคม ง่ิ แ ดล้ ม แล ผูม้ ี ่ นได้เ ยี
บริ ทได้ด�ำ เนินก�รปร เมินค �มเ ย่ี งซึง่ พิจ�รณ�โดยคณ กรรมก�ร
บริ �รค �มเ ี่ยง โดยก�ร ิเคร� ์ก�รบริ �รค �มเ ี่ยงร ดบ
งค์กร COSO ERM (Enterprise Risk Management) ซึ่งพบ ่�
ปร เด็นด้�นค �มย่งยืนที่ ำ�คญข งบริ ท ได้แก่ คุณภ�พ ินค้�
ก�รรก � ิ่งแ ดล้ มแล ค �มปล ดภย ชุมชนแล ก�รพฒน�
บุคล�กร เพื่ ใ ้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มนโยบ�ยก�รพฒน�
ย่�งย่งยืน จึงได้กำ� นดกลยุทธ์ เป้� ม�ย ดงนี้

กลยุทธ์เพื่อคว�มยั่งยืน

• ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในกร บ นก�รผลิตแล ก�รดำ�เนินง�น
ใ ้ มี ป ร ิ ท ธิ ภ �พยิ่ ง ขึ้ น เป็ น มิ ต รกบ ิ่ ง แ ดล้ มแล เพิ่ ม
ค �ม �ม�รถในก�รแข่งขน
• งคมย่งยืนด้ ยก�รดูแลรบผิดช บต่ ผูม้ ี ่ นได้เ ยี โดยก�รผลิต
นิ ค้�ทีม่ คี ณ
ุ ภ�พ พฒน�บุคล�กรใน งค์กร พร้ ม ร้�งมูลค่�เพิม่
ใ ้ผู้ถื ุ้น แล เป็นบริ ทที่มีธรรม�ภิบ�ล

เป้�หม�ยด้�นคว�มยั่งยืน
•

ง่ ม บผลิตภณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภ�พ มีคณ
ุ ค่�ท�งโภชน�ก�ร พร้ ม จิ ย
แล พฒน�ผลิตภณฑ์เพื่ ต บ น งค �มต้ งก�รข งผู้บริโภค
แล เพื่ คุณภ�พชี ิตที่ดียิ่งขึ้น
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• ร่ มดูแล ง่ิ แ ดล้ ม เพื่ คุณภ�พชี ติ ทีด่ ใี ก้ บชุมชนแล คนรุน่ ลง
ด้ ยก�รรบผิดช บแล ปรบปรุงกร บ นก�รผลิต เพื่ ก�รใช้
ทรพย�กรใ ้เกิดคุณค่� ูง ุด ลดผลกร ทบต่ ิ่งแ ดล้ ม
• ร่ มดูแลแล รบผิดช บในฐ�น พลเมื งที่ดีข งปร เท ช�ติ
งคม ชุมชน ร มท้งพนกง�น เพื่ ใ ้เกิดก�รพฒน�ที่ย่งยืน
ท้งต่ งค์กรแล ผู้มี ่ นได้เ ีย
บริ ทได้มีก�ร ื่ �รนโยบ�ยก�รพฒน� ย่�งย่งยืนใ ้พนกง�น
ทุกคน ผ่�นช่ งท�งก�ร ื่ �รทุกปร เภทข งบริ ท แล บรรจุ
เรื่ งนี้ ยู่ในคู่มื ก�รปฐมนิเท ข งพนกง�นใ ม่ เพื่ ใ ้พนกง�น
ใน งค์กรมีค �มเข้�ใจแล ำ�นึกใน น้�ที่ข งตนในก�รรบผิดช บ
ต่ ก�ร ่งม บคุณภ�พชี ิตที่ดี ู่ผู้บริโภค
บริ ทได้ เ ปิ ด เผยก�รดำ � เนิ น ง�นด้ � นค �มค �มรบผิ ด ช บ
ต่ งคมไ ใ้ นร�ยง�นค �ม ย่�งย่งยืนเป็นรูปเล่ม แล เป็น ่ น นึง่
ข งแบบร�ยง�นก�รเปิดเผยข้ มูล (แบบ 56-1) ร�ยง�นปร จำ�ปี
ในรูปแบบซีดีพร้ มเปิดเผยไ ้บนเ ็บไซต์ข งบริ ท

are product quality, environment protection and safety,
community and human resource development. The Company
has set strategies and goals to achieve the sustainable
development policy as follows;

Strategies for Sustainability

• To use technology in production process and operation
for more effectiveness, Eco-Friendly and more
competitiveness
• Sustainable society by taking a good care of stakeholders,
producing quality products, developing internal human
resource, adding value to Shareholders and being
a good governance company

Sustainability Goals
“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”
The Company’s operation is in line with the sustainable
development policy and in accordance with Corporate
Social Responsibility guidelines provided by the Stock
Exchange of Thailand such as Business Conduct with
Fairness, Anti-Corruption Practice, Human Right Esteem,
Workforce Handle with Fairness, Consumer Responsibility,
Preserve and Take Good Care of Environment, Social and
Community Development Cooperation, Gain and Disseminate
Innovation Acquired from Responsibility Operation to Social
Environment and Stakeholders.
The Risk Management Committee has conducted risk
assessment by analyzing Enterprise Risk Management (COSO
ERM). The significant sustainability issues of the Company

• Deliver quality and nutritious products including product
research and development to meet the needs of
customers in order for a better quality of life.
• Take a good care of environment for a better quality
of life to community and next generation together with
responsibility and improvement of production process
to maximize the use of resources and reduce the impact
on the environment.
• Take a good care and responsibility as a good citizen
of the nation, society, community as well as employees
to achieve sustainable development for both organization
and stakeholders.
The Company communicates this sustainable 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.
Social Responsibility Performance is disclosed in Sustainability
Development Report, Form 56-1, Annual Report (CD) and
on corporate website.
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

Corporate Governance
บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่�งเท่�เทียม

ก�รเปิดเผยข้อมูล
และคว�มโปร่งใส

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คว�มรับผิดชอบ
ของคณะกรรมก�ร

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

บริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน) มีนโยบ�ยกำ�กบดูแลกิจก�ร
เพื่ เพิ่มปร ิทธิภ�พในก�รบริ �รจดก�ร แล ร้�งค �มเชื่ ม่น
ใ เ้ กิดขึน้ แก่ผถู้ ื นุ้ นกลงทุนแล ผูเ้ กีย่ ข้ งทุกฝ่�ย โดยกำ� นดใ ้
คณ กรรมก�รแล ฝ่�ยจดก�ร ตล ดจนพนกง�นทุกลำ�ดบช้น ยึดถื
นโยบ�ยก�รกำ�กบดูแลกิจก�รที่ดีเป็นม�ตรฐ�นในก�รปฏิบติง�น
นโยบ�ยกำ�กบดูแลกิจก�รข งบริ ทคร บคลุม ลกก�รกำ�กบดูแล
กิจก�รที่ดี ในเรื่ ง ิทธิแล ค �มเท่�เทียมกนข งผู้ถื ุ้นแล ผู้มี
่ นได้เ ยี ก�รกำ� นดบทบ�ท น้�ที่ ค �มรบผิดช บ แล ค �มเป็น
ิ ร ข งคณ กรรมก�ร ก�รค บคุมแล บริ �รค �มเ ี่ยง แล
ก�รตร จ บภ�ยในทีม่ ปี ร ทิ ธิผล ก�รดำ�เนินธุรกิจด้ ยค �มซื่ ตย์
โปร่งใ ก�รปฏิบติต�มข้ กำ� นดข งกฎ ม�ย แล กฎร เบียบ
ที่เกี่ย ข้ งจริยธรรมท�งธุรกิจ ก�รต่ ต้�นค ร์รปชน ร มถึงก�ร
เปิดเผยข้ มูล ย่�งเพียงพ แก่ผเู้ กีย่ ข้ งทุกฝ่�ย ท้งนี้ คณ กรรมก�ร
บรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน มีก�รทบท น
นโยบ�ยก�รกำ�กบดูแลกิจก�รเป็นปร จำ�ทุกปี เพื่ ใ ้ ดคล้ งกบ
ลกธรรม�ภิบ�ลข งตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทย ตล ดจน
มีก�รติดต�มดูแลใ ้มีก�รปฏิบติต�มนโยบ�ยที่กำ� นดไ ้ ย่�ง
เคร่ ง ครด แล คร บคลุ ม ลกก�ร 5 ม ด ต�มแน ท�งที่
ตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทยกำ� นดไ ้
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บริ ทมีค �มมุ่งม่นในก�รพฒน�ร บบก�รบริ �รจดก�ร เพื่ ใ ้
ดคล้ งกบ ลกก�รกำ�กบดูแลกิจก�รทีด่ ี ใ ม้ คี �ม มบูรณ์ม�กขึน้
โดยคำ � นึ ง ถึ ง ผลปร โยชน์ ข งบริ ทเป็ น ำ � คญ ำ � รบ ่ นที่
ยงไม่ ไ ด้ ป ฏิ บ ติ บริ ทพิ จ �รณ�แล้ ่ � มี ค �มเ ม� มแล
เป็ น ปร โยชน์ ม �กก ่ � เช่ น เรื่ ง �ร ก�รดำ � รงตำ � แ น่ ง ข ง
กรรมก�ร ิ ร ไม่ค รต่ เนื่ งเกิน 9 ปีน้น บริ ทมีค �มเชื่ ม่น
ในค �มรู้ ค �มเข้�ใจ ค �ม �ม�รถ ค �มชำ�น�ญ ตล ดจน
ปร บก�รณ์จ�กก�รดำ�รงตำ�แ น่งแล ค �มรบผิดช บในบริ ท
เป็นร ย เ ล�น�น นจ เป็นปร โยชน์กบบริ ทม�กก ่�ผู้ที่มี
ค �มรู้ ค �มเข้�ใจ รื ปร บก�รณ์ในธุรกิจน้ ย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ท ง่ เ ริมใ ผ้ ถู้ ื นุ้ ได้ใช้ ทิ ธิข งตน ย่�งเต็มที่ โดยเฉพ� ทิ ธิ
ข้ น พื้ น ฐ�นข งผู้ ถื ุ้ น ได้ แ ก่ ก�รซื้ ข�ย รื ก�รโ น ุ้ น
ก�รมี ่ นแบ่งในกำ�ไรข งกิจก�ร ก�รได้รบข่� �รข้ มูลข งกิจก�ร
ย่�งเพียงพ ก�รเข้�ร่ มปร ชุมเพื่ ใช้ ิทธิ กเ ียงในที่ปร ชุม
ผู้ถื ุ้นเพื่ แต่งต้ง รื ถ ดถ นกรรมก�ร แต่งต้งผู้ บบญชี
แล เรื่ งที่มีผลกร ทบต่ บริ ท เช่น ก�รจ่�ยเงินปันผล ก�รแก้ไข
นง ื บริคณ ์ นธิแล ข้ บงคบข งบริ ท ก�รลดทุน รื เพิม่ ทุน
ร มถึงก�ร นุมติธุรกรรมที่ ำ�คญแล มีผลต่ ทิ ท�งในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจข งบริ ทเป็นต้น ท้งนี้ บริ ทไม่กร ทำ�ก�รใดๆ นเป็น
ก�รล เมิด รื ลิดร น ิทธิข งผู้ถื ุ้น

Thailand. There are monitoring systems to assure the
implementation will be done in accordance with the
principle strictly. The principle is inclusive 5 categories
according to the guidelines set by the Stock Exchange of
Thailand.
The Company commits to develop management system
to be more complete in order 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 are working with long experiences in our business is
expertise and useful for the best interest of the Company
than ones who have shorter experiences.

Corporate Governance Policy

Chapter 1 RIGHTS OF SHAREHOLDERS

The Company’s Corporate Governance Policy covers
the principle of Good Corporate Governance by concerning
area of right and equity of shareholder and stakeholders,
role and responsibility of directors and their independency.
The Company focuses 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 to all parties
involved. The Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee reviews policy once a year to
comply with good governance of the Stock Exchange of

The Company sets the policy on Shareholders’ rights
as follows;

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 by
adhering to Good Corporate Governance Policy that the
Board of Directors, management team and employees will
perform as their working principle.

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 shareholders meeting to vote for appointing
and removing directors, and appointing auditors and any
other significant matters that would impact the Company
e.g., dividend payment, amendment of the Article of
Association and the Memorandum of Association, capital
reduction or capital incase including approval of any
transactions that would impact on the direction of the
Company’s business. The Company shall not do any
activities that violate or restrict shareholder rights.

Right of sharing profit
The Company has a policy to pay dividend to Shareholders
not less than 60% of net profit after tax deduction if there
is no necessary reason not to do so.
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บริษัทกำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
สิทธิในก�รมีส่วนแบ่งกำ�ไร
บริ ทมีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลใ ้ผู้ถื ุ้นไม่น้ ยก ่�ร้ ยล 60
ข งกำ�ไร ุทธิ ลง กภ� ีเงินได้ �กไม่มีเ ตุจำ�เป็น ื่นใด
• ในปี 2560 บริ ทจ่�ยเงินปันผลร �่ งก�ลเป็นจำ�น น 0.58 บ�ท
ต่ นุ้ รื คิดเป็นร้ ยล 99.55 ข งกำ�ไร ทุ ธิข งผลปร ก บก�ร
ครึ่งปีแรก
สิทธิในก�รรับข้อมูลข่�วส�ร
บริ ทเปิ ด เผยข้ มู ล ที่ ำ � คญข งบริ ท ย่ � งครบถ้ น ถู ก ต้ ง
เพียงพ แล เชื่ ถื ได้ ร มท้งล เ น้ ก�รกร ทำ�ใดๆ ทีเ่ ป็นก�รจำ�กด
โ ก� ข งผู้ถื ุ้นในก�ร ึก � �ร นเท ข งบริ ท
• ปี 2560 บริ ทได้ดำ�เนินก�รเผยแพร่ข้ มูลที่ ำ�คญใ ้ผู้ถื ุ้น
แล นกลงทุนท่ ไป ต�มช่ งท�งที่กฎ ม�ยแล ข้ กำ� นด
ข งตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทยกำ� นด คื ผ่�นร บบ
SET Portal ข งตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทย แล ำ� รบ
ข้ มูล ื่นๆ น้น บริ ทได้เปิดเผยผ่�นท�งเ ็บไซต์ข งบริ ท
• บริ ทจดใ ้มีก�รปร ชุม ำ� รบนก ิเคร� ์ ลกทรพย์ แล
นกลงทุน ถ�บนทุกไตรม� ในปีที่ผ่�นม� บริ ทได้จดใ ้มี
ก�รปร ชุมนก ิเคร� ์ ลกทรพย์ ร มท้ง มด 4 คร้ง คื นที่
17 กุมภ�พนธ์ 2560 นที่ 23 พฤ ภ�คม 2560 นที่ 23 งิ �คม
2560 แล นที่ 17 พฤ จิ ก �ยน 2560 แล บริ ทได้ พ บ
นกลงทุน ถ�บน ร มท้ง มด 26 คร้ง
• บริ ทเข้ � ร่ มง�น “บริ ทจดท เบี ย นพบผู้ ล งทุ น ” กบ
ตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทย (Opportunity Day) เมื่
นที่ 17 มีน�คม 2560
ท้งนี้ ผู้ถื ุ้นแล นกลงทุนท่ ไป �ม�รถติดต่ บถ�มข้ มูล
เกี่ย กบบริ ทได้ที่
ฝ่ายบัญชีและการเงิน : น�ง � ุนนท� ไตรเทพ�ภิรก ์
โทร พท์
: 0-2477-9020 ต่ 266
ีเมล
: sunanta@tvothai.com
ฝ่ายนักลงทุน ัมพันธ์
โทร พท์
ีเมล

: น�ง � ธีรด� ก รีลบุตร
: 0-2477-9020 ต่ 542
: teerada@tvothai.com

ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน : น�ง � คณฐ ร บณฑิตเนตร์
โทร พท์
: 0-2477-9020 ต่ 122
ีเมล
: kanutsorn@tvothai.com
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สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุม
บริ ทมี น โยบ�ยใ ้ ผู้ ถื ุ้ น ทุ ก กลุ่ ม ร มถึ ง ผู้ ถื ุ้ น ปร เภท
ถ�บนได้ใช้ ิทธิในก�รเข้�ร่ มปร ชุมแล กเ ียง ย่�งเต็มที่
แล ล เ ้นก�รกร ทำ�ใดๆ ที่เป็นก�รจำ�กดโ ก� ในก�รเข้�ร่ ม
ปร ชุมข งผู้ถื ุ้น แล ได้กำ� นดเกี่ย กบแน ปฏิบติในก�รจด
แล ดำ�เนินก�รปร ชุมผู้ถื ุ้น ดงนี้
• บริ ทจดปร ชุมผู้ถื ุ้น ใน ถ�นที่ที่ผู้ถื ุ้น �ม�รถเข้�ร่ ม
ปร ชุมได้โดย ด ก ท้ง น เ ล� แล ถ�นที่
• บริ ทจดใ ้ ผู้ ถื ุ้ น มี ข้ มู ล ที่ เ พี ย งพ ในก�รตด ิ น ใจ
แล ทนเ ล� บริ ทไม่ทำ�ก�รใดๆ ที่เป็นก�รจำ�กด ิทธิข ง
ผู้ถื ุ้น ผู้ถื ุ้น �ม�รถเข้�ร่ มปร ชุมได้ตล ดร ย เ ล�
ก�รปร ชุม ไม่จำ�กด ิทธิผู้ถื ุ้นที่ม� �ย แล ผู้ถื ุ้นมี ิทธิ
กเ ียงใน �ร ที่ตนเ งเข้�ร่ มปร ชุม เ ้นแต่ �ร ที่ตน
มี ่ นได้เ ีย
• บริ ทไม่เพิ่ม �ร ก�รปร ชุม รื เปลี่ยนแปลงข้ มูล ำ�คญ
โดยไม่แจ้งใ ้ทร�บล่ ง น้� โดยเฉพ� �ร ำ�คญที่ผู้ถื ุ้น
ต้ งใช้เ ล�ในก�ร ึก �ข้ มูลก่ นตด ินใจ
• บริ ทเปิ ด โ ก� ใ ้ ผู้ ถื ุ้ น เ น ร เบี ย บ �ร ก�รปร ชุ ม
�มญผู้ ถื ุ้ น ปร จำ � ปี แล เ น ชื่ บุ ค คลเพื่ เข้ � รบก�ร
คดเลื กเป็นกรรมก�รบริ ทก่ น นปร ชุมผู้ถื ุ้น
• ผูถ้ ื นุ้ มี ทิ ธิซกถ�ม แล แ ดงค �มคิดเ น็ ในทีป่ ร ชุมในเรื่ ง
เกี่ย กบบริ ทโดยปร ธ�นที่ปร ชุมจด รรเ ล�ที่เ ม� ม
ำ� รบก�รต บข้ ซกถ�มแล ก�รแ ดงค �มคิดเ ็น
• บริ ทใช้ร บบค มพิ เต ร์แล บ�ร์โค้ด �ำ รบก�รลงท เบียน
แล นบค แนนเพื่ ค �มถูกต้ ง แล โปร่งใ ผู้ถื ุ้นมี ิทธิ
กเ ยี งลงค แนนแยกต�ม �ร แล ใน �ร เลื กต้งกรรมก�ร
ผู้ถื ุ้น กเ ียงลงค แนนเลื กต้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล
• บริ ทมีนโยบ�ยเ น ใ ้ที่ปร ชุมผู้ถื ุ้น นุมติค่�ต บแทน
กรรมก�ร
• บริ ทได้กำ� นดนโยบ�ยค่�ต บแทนกรรมก�ร โดยพิจ�รณ�
จ�ก น้�ที่ค �มรบผิดช บ ร�ยได้ แล กำ�ไรข งบริ ทร มถึง
จำ�น นกรรมก�ร ตล ดจนเปรียบเทียบกบค่�ต บแทนข ง
กรรมก�รในกิจก�รที่มีขน�ดเดีย กน รื ใกล้เคียงกนในกลุ่ม
ุต � กรรมเดีย กน
ท้งนี้ ในปี 2560 บริ ทได้ด�ำ เนินก�รเกีย่ กบก�รจดปร ชุมผูถ้ ื นุ้
เพื่ ใ ้ผู้ถื ุ้นได้ม�ใช้ ิทธิข งตน ดงต่ ไปนี้

ก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 บริ ทจดปร ชุม �มญผู้ถื ุ้นปร จำ�ปี เมื่ นพุธ
ที่ 26 เม �ยน 2560 ต้งแต่เ ล� 10.00 น. - 12.00 น. ณ ช้น 3
�ค�รน้ำ�มนพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรชด�ภิเ ก (ท่�พร - ต�ก ิน)
แข งบุ ค คโล เขตธนบุ รี กรุ ง เทพม �นคร ซึ่ ง เป็ น ถ�นที่

• The interim dividend of 2017 operational performance
was paid at Baht 0.58 per share or 99.55% of net profit
of the first half year 2017.

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
of the Company.
• In 2017, the information was disclosed via channels that
comply with laws and regulations of The Stock Exchange
of Thailand such as SET Portal, and through corporate
website for other information.
• The Company scheduled the analyst meetings and
institutional investor meetings every quarter. During 2017,
the Company organized 4 meetings with the analyst
groups, on February 17, 2017, May 23, 2017, August 23,
2017 and November 17, 2017 and 26 meetings with
institutional investors.
• The Company participated the opportunity day with the
Stock Exchange of Thailand on March 17, 2017.
Shareholders and general investors can contact the Company
for more information;
Finance and Accounting Department
Name
: Ms.Sunanta Tritepapirak
Tel.
: 66 2477 9020 Ext 266
e-mail
: sunanta@tvothai.com
Investor Relation Department
Name
: Ms.Teerada Korsrilabutr
Tel.
: 66 2477 9020 Ext 542
e-mail
: teerada@tvothai.com
Compliance Department
Name
Tel.
e-mail

: Ms.Kanutsorn Bunditnate
: 66 2477 9020 Ext 122
: kanutsorn@tvothai.com

Right to Attend the Meeting

The Company has the policy for Shareholders including
Institutional Shareholders to exercise their right to attend
the meeting and vote at most convenience and strictly
avoid any activities that restrict Shareholder’s opportunity
to attend the meeting. The Company has set the guideline

for organizing and conducting the Shareholders’ meeting
as follows;
• The Company shall set up the meeting where
Shareholders can join at their convenient both date, time
and place
• The Company shall provide adequate information and
on time for Shareholders to make decision, and shall
not restrict shareholders’ right, they are able to attend
the meeting anytime during meeting period with no
limitation on the right of Shareholders who come in late
and vote for agendas that they attend, except for the
agendas in which they have an interest.
• The Company shall not add any additional agendas or
change any significant information without prior notice,
particularly, important agenda that Shareholders need
to study carefully before making decision.
• The Company invites Shareholders to propose agenda
for Annual General Meeting and nominate persons to be
elected as directors through the Company’s website
before meeting date.
• Shareholders have the right to ask questions and give
their opinion in the meeting freely, especially on the
corporate matter. The Chairman of the meeting shall
allocate the appropriate time for question and inquiry.
• For accuracy and 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.
• The Company has a policy to propose the Shareholders’
meeting to approve the directors’ remuneration.
• The Company has 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 2017, the Company organized Shareholder’s meeting to
allow Shareholders to exercise their rights as follows;

Shareholders’ Meeting

In 2017, the Shareholders’ meeting was held on April 26,
2017 at 10.00 - 12.00 a.m., the meeting was took place at
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ที่ ด กต่ ก�รเข้�ร่ มปร ชุม แล ในเ ล�ที่เ ม� ม มีผู้ถื ุ้น
เข้�ร่ มปร ชุมท้ง มด 303 ร�ย คิดเป็น นุ้ ท้ง มด 516,751,004 นุ้
รื ร้ ยล 63.91 ข ง ุ้ น ที่ จำ � น่ � ยแล้ ท้ ง มดข งบริ ท
แล ไม่มีก�รเพิ่ม �ร ในที่ปร ชุม ำ� รบร เบียบ �ร ก�รปร ชุม
�มญผู้ถื ุ้นปร จำ�ปี 2560 ไม่มีผู้ถื ุ้นใดเ น ร เบียบ �ร
ก�รปร ชุมล่ ง น้�

ก�รส่งหนังสือเชิญประชุม
บริ ทจด ่ง นง ื เชิญปร ชุมผู้ถื ุ้นใ ้แก่ผู้ถื ุ้นทุกคนล่ ง น้�
ท้งฉบบภ� �ไทย �ำ รบผูถ้ ื นุ้ ไทย แล ฉบบคำ�แปลภ� � งกฤ
�ำ รบผูถ้ ื นุ้ ต่�งปร เท โดยม บใ บ้ ริ ท นู ย์รบฝ�ก ลกทรพย์
(ปร เท ไทย) จำ�กด ซึ่งเป็นน�ยท เบียน ุ้นข งบริ ทเป็นผู้จด ่ง
นง ื เชิญปร ชุมใ ้แก่ผู้ถื ุ้นก่ น นปร ชุม 15 น โดย ่งท�ง
ไปร ณีย์ลงท เบียน นง ื เชิญปร ชุมมีร�ยล เ ียดเกี่ย กบ
ก�รปร ชุมพร้ มท้งข้ มูลปร ก บ �ร ก�รปร ชุมต�ม มค ร
ในแต่ล �ร จ มีค �มเ ็นข งคณ กรรมก�รในเรื่ งดงกล่�
แล ได้จด ่ง นง ื เชิญปร ชุมใ ้ผู้ถื ุ้นไม่น้ ยก ่� 15 น
ก่ นก�รปร ชุ ม แล ได้ ป ร ก� นง ื เชิ ญ ปร ชุ ม ดงกล่ �
ใน นง ื พิมพ์ติดต่ กน 3 น ก่ น นปร ชุมไม่น้ ยก ่� 3 น
พร้ มท้ ง ปร ก� นง ื เชิ ญ ปร ชุ ม ผ่ � นเ ็ บ ไซต์ ข งบริ ท
ใน นที่ 24 มีน�คม 2560 เป็นก�รล่ ง น้� ก่ นก�รปร ชุม 33 น
เพื่ เป็นข้ มูล �ำ รบผูถ้ ื นุ้ ในก�รปร ก บก�รพิจ�รณ�แล ลงมติ
ก�รดำ�เนินก�รประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
ก่ นดำ�เนินก�รปร ชุม ปร ธ�น/เลข�นุก�รที่ปร ชุม ได้ชี้แจง
ใ ้ผู้เข้�ร่ มปร ชุมทร�บถึง ิธีก�ร กเ ียงลงค แนนแล ิธีนบ
ค แนน โดยกำ� นดใ ้ผู้ถื ุ้น กเ ียงลงค แนนต�มลำ�ดบ �ร
ปร ธ�นที่ปร ชุมจ เป็นผู้ดำ�เนินก�รปร ชุม จดใ ้มีก�รนำ�เ น
ข้ มูลต�มร เบียบ �ร ผู้ถื ุ้น กเ ียงลงค แนน แล มีก�ร
ปร ม ลผล โดยร บบบ�ร์โค้ด
ในก�รปร ชุ ม บริ ทใช้ บ ตรลงค แนนเ ี ย ง ำ � รบทุ ก �ร
โดยเฉพ� �ร ก�รแต่งต้งกรรมก�ร ได้มีก�ร กเ ียงลงค แนน
เป็นร�ยบุคคล แล นบค แนนท้งกรณีมีผู้เ ็นด้ ย ไม่เ ็นด้ ย
แล งด กเ ียง ก�รนบค แนนเ ียงจ นบเมื่ ิ้น ุด �ร น้น
เพื่ ใ เ้ กิดค �มโปร่งใ ต�ม ลกธรรม�ภิบ�ล โดยปร ธ�นทีป่ ร ชุม
เชิญต แทนผูถ้ ื นุ้ 2 คน ซึง่ ไม่ได้มคี �มเกีย่ ข้ งกบบริ ทโดยตรง
ม�เป็ น ผู้ ต ร จ บก�รนบค แนนเ ี ย ง แล บนทึ ก ไ ้
เป็น ลกฐ�น โดยเลข�นุก�รบริ ทเป็นผูบ้ นทึกร�ยง�นก�รปร ชุม/
มติที่ปร ชุมผู้ถื ุ้นแล ผลก�รลงค แนนเ ียงแล้ เ ร็จภ�ยใน
นปร ชุ ม แล มี ร บบก�รจดเก็ บ ย่ � งดี ที่ ผู้ ถื ุ้ น �ม�รถ
ตร จ บได้
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บริ ท ำ � น ยค �ม ด กใ ้ แ ก่ ผู้ ถื ุ้ น ที่ ไ ม่ �ม�รถเข้ � ร่ ม
ปร ชุมด้ ยตนเ ง �ม�รถเข้�ร่ มปร ชุมแล ใช้ ิทธิ กเ ียง
โดยม บฉนท ใ ้ผู้ ื่นม�เข้�ร่ มปร ชุมแล กเ ียงลงค แนน
แทนได้ ท้งนี้ �ม�รถเลื กที่จ ม บฉนท ใ ้บุคคลใดบุคคล นึ่ง
รื กรรมก�ร ิ ร เข้�ร่ มปร ชุมแล กเ ยี งลงค แนนแทนตน
แล กรณีม บฉนท ใ แ้ ก่กรรมก�ร ิ ร ใ จ้ ด ง่ นง ื ม บฉนท
น้ น ม�ใ ้ บ ริ ทก่ นล่ ง น้ � ในก�รนี้ บริ ทได้ เ น ชื่
กรรมก�ร ิ ร 3 ท่�นเป็นผู้รบม บฉนท ในก�รเข้�ร่ มปร ชุม
แล กเ ียงลงค แนนแทน
ฝ่�ยกำ�กบก�รปฏิบติง�นได้บนทึกร�ยง�นก�รปร ชุมผู้ถื ุ้น/มติ
ที่ปร ชุมผู้ถื ุ้น แล เผยแพร่มติที่ปร ชุมผู้ถื ุ้นแล ผลก�ร
ลงค แนนเ ียงผ่�นเ ็บไซต์ข งบริ ทใน นถดไป

หมวดที่ 2 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน
บริ ทมีนโยบ�ยกำ�กบดูแลใ ้ผู้ถื ุ้นได้รบก�รปฏิบติแล ปกป้ ง
ิทธิข้นพื้นฐ�น แล ผลปร โยชน์ ย่�งเท่�เทียมกนทุกร�ย ซึ่งมี
ร�ยล เ ียด ดงนี้
• บริ ทจ ปฏิ บ ติ แ ล ำ � น ยค �ม ด กแก่ ผู้ ถื ุ้ น ทุ ก ร�ย
ย่�งเท่�เทียมกน
• ผู้ถื ุ้นแต่ล ร�ยมีค แนนเ ียงเท่�กบ นึ่ง ุ้นต่ นึ่งเ ียง
• ปัจจุบนบริ ทมี ุ้น �มญปร เภทเดีย ดงน้น ิทธิในก�ร
กเ ียงจึงเป็นไปต�ม ิทธิข ง ุ้น �มญ
• บริ ทเผยแพร่ นง ื เชิญปร ชุมแล ข้ มูลปร ก บ �ร
ก�รปร ชุ ม ในเ ็ บ ไซต์ ข งบริ ทก่ นก�รปร ชุ ม ล่ ง น้ �
ไม่น้ ยก ่� 30 น แล ่ง นง ื เชิญปร ชุมท้งฉบบภ� �ไทย
ำ� รบผู้ถื ุ้นไทย แล ฉบบคำ�แปลภ� � งกฤ ำ� รบ
ผูถ้ ื นุ้ ต่�งปร เท ใ ผ้ ถู้ ื นุ้ ล่ ง น้� ก่ น นปร ชุมไม่น้ ยก �่
15 น โดย ่งท�งไปร ณีย์ลงท เบียน ต�ม ลกก�รกำ�กบดูแล
กิจก�รที่ดี
- ก�รปร ชุม �มญผู้ถื ุ้นปร จำ�ปี 2560 บริ ทปร ก�
นง ื เชิญปร ชุมผ่�นเ ็บไซต์ใน นที่ 24 มีน�คม 2560
• ปร ธ�นทีป่ ร ชุม/เลข�นุก�รทีป่ ร ชุม จ แจ้งใ ท้ ปี่ ร ชุมทร�บ
ชดเจนถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในก�รปร ชุม
• คณ กรรมก�รบริ ท คณ กรรมก�รชุดย่ ย แล ผู้บริ �ร
ทีเ่ กีย่ ข้ ง จ เข้�ร่ มปร ชุมผูถ้ ื นุ้ ทุกคร้ง เพื่ ต บข้ ซกถ�ม
แล รบฟังค �มคิดเ ็นข งผู้ถื ุ้น �กมีค �มจำ�เป็น รื
ติดภ�รกิจ ื่นที่ ำ�คญ จ ่งใบล�พร้ มเ ตุผลล่ ง น้�ก่ น
นปร ชุม
- ในก�รปร ชุมผูถ้ ื นุ้ ข งบริ ทในปี 2560 คณ กรรมก�รบริ ท
ทีเ่ ข้�ร่ มปร ชุมมีจ�ำ น น 12 คน ล�ปร ชุม 1 คน (คณ กรรมก�ร

3 rd floor, TVO Building, at 149 Ratchadapisek Road
(Thapra-Taksin), Bukkhalow, Thonburi, Bangkok. The time of
meeting was proper and the meeting place was convenience
for attending. There were 303 persons attended the meeting.
The total share was 516,751,004 units or 63.91% of total
shares. There was no any additional agenda without prior
notice. Nobody proposed the agendas in advance as we
invited.

The Company facilitates Shareholders who cannot attend
meeting by themselves. They can exercise their voting rights
by authorizing someone or independent director to attend
the meeting and vote on their behalf. In case of proxy to
independent director, the proxy form shall be sent to the
Company in advance. In this regards, the Company proposed
three independent directors for proxy to attend the meeting
and cast their votes for Shareholders.

Invitation Letter

Compliance Department shall record the minutes of meeting
and Shareholders’ resolution and publish Shareholders’
resolution and voting result on corporate website on the
next day of meeting date.

An invitation letter would be sent by registered mail to
Shareholders 15 days prior to the meeting date both Thai
and English 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. An invitation
letter was sent to Shareholders no less than 15 days prior
to the meeting and was published on newspaper 3 consecutive
days prior to the meeting no less than 3 days and on
website for Shareholder’s consideration since March 24,
2017 that was 33 days prior to a meeting for Shareholders’
consideration and vote.

The 2017 Annual General Meeting Process

Prior to the meeting, the Chairperson/Secretary to the
meeting explained how to cast and count their votes,
Shareholders shall cast for each agenda, the Chairperson
will proceed the meeting and provide information by agenda,
then Shareholders will vote, after that it will be calculated
by barcode system.
During the meeting, 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 abstain. In accordance with good
governance principles regarding transparency, counting
process inspection would have been done after each
agenda was ended by 2 Shareholders who were not
related persons. Minutes/Shareholder’s Resolution/Voting
results of the meeting will be recorded as evidence by
Corporate Secretary at the end of the day with proper
safekeeping for future verification by Shareholders if needed.

Chapter 2 EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS

The Company shall treat shareholders equally as well as
protect their right and benefits. The details are as follows;
• The Company shall treat and facilitate Shareholders
equally
• Shareholder has one share for one vote
• At present, the Company has only common shares.
The right of voting is according to a common share’s right.
• The invitation letter and information of each agenda was
published on website no less than 30 days prior to
the meeting date both Thai and English and it was sent
by registered mail to Shareholders no less than 15 days
prior to the meeting date in accordance with corporate
governance principle.
- In 2017, the invitation letter was published on website
March 24, 2017.
• Chairperson/Secretary of the meeting shall inform the
meeting regarding the meeting rules.
• Board of Director, sub-committee and management team
shall attend Shareholders’ meeting to answer questions
and listen to the opinion of Shareholders, in case of
necessity they shall notice in advance for absent.
- There were 12 directors attended 2017 Annual General
Meeting and 1 director absent the meeting (The Board
of Directors were 13 persons as of April 26, 2017).
There were Chairman of the Board, Chairman of the
Executive Board, Managing Director, and other Management
team including subcommittees, e.g., Audit committee,
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มีท้ง มด 13 คน เมื่ นที่ 26 เม �ยน 2560) โดยกรรมก�ร
แล ผู้บริ �รที่เข้�ร่ มปร ชุม ได้แก่ ปร ธ�นคณ กรรมก�ร
ปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร กรรมก�รผูจ้ ดก�ร แล ผูบ้ ริ �รทุกคน
ที่มีค �มรบผิดช บใน ่ นง�นต่�งๆ ร มถึงคณ กรรมก�ร
ชุดย่ ย คื คณ กรรมก�รตร จ บ คณ กรรมก�รบรร ทภิบ�ล
รร �แล กำ� นดค่�ต บแทน คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ย่ี ง
เพื่ แถลงข้ มูลก�รดำ�เนินง�น แล ต บข้ ซกถ�มข งผูถ้ ื นุ้
โดยเปิดโ ก� ใ ผ้ ถู้ ื นุ้ ทีม่ ขี ้ ง ยในปร เด็นต่�งๆ บถ�ม
ข้ มูล ร มท้งก�รเ น แน ย่�งเ รีโดยไม่มีก�รจำ�กดเ ล�
ปร ธ�นทีป่ ร ชุมจด รรเ ล�ทีเ่ ม� มแล ง่ เ ริมใ ผ้ ถู้ ื นุ้
ได้มีโ ก� ในก�รแ ดงค �มเ ็น แล ต้งคำ�ถ�มในที่ปร ชุม
ในเรื่ งที่เกี่ย ข้ งกบบริ ทได้ ย่�งเ รี
• บริ ทเปิดโ ก� ใ ้ผู้ถื ุ้นที่ไม่ �ม�รถเข้�ปร ชุมด้ ยตนเ ง
�ม�รถใช้ ทิ ธิ กเ ยี งโดยม บฉนท ใ ผ้ ู้ นื่ ม�เข้�ร่ มปร ชุม
แล กเ ี ย งลงค แนนแทนได้ ซึ่ ง บริ ทจ ่ ง นง ื
ม บฉนท แบบ ข. แล ร บุ ลกฐ�นที่ใช้ในก�รม บฉนท
ข งผู้ ถื ุ้ น ไ ้ ย่ � งชดเจนไปพร้ มกบ นง ื เชิ ญ ปร ชุ ม
พร้ มท้งเ น ชื่ กรรมก�ร ิ ร ย่�งน้ ย 1 คน เป็นท�งเลื ก
ำ� รบผู้ถื ุ้นในก�รม บฉนท ย่�งชดเจน พร้ มท้งร บุ
ลกฐ�นที่ ใช้ ใ นก�รม บฉนท ไ ้ ย่ � งชดเจน เพื่ ำ � น ย
ค �ม ด กใ ้กบผู้ถื ุ้นที่ไม่ได้เข้�ปร ชุมด้ ยตนเ ง
- ในก�รปร ชุม �มญผูถ้ ื นุ้ ปร จำ�ปี 2560 บริ ทได้เ น ชื่
กรรมก�ร ิ ร 3 คนเพื่ ก�รรบม บฉนท จ�กผูถ้ ื นุ้ ไ ใ้ น
นง ื ม บฉนท แบบ ข.
• บริ ทจ จดทำ � ร�ยง�นก�รปร ชุ ม ใ ้ แ ล้ เ ร็ จ ภ�ยในเ ล�
ที่กฎ ม�ยกำ� นด โดยแ ดงข้ มูล ย่�งถูกต้ งครบถ้ น แล มี
ร บบก�รจดเก็บ ย่�งดีเพื่ ใ ้ผู้ถื ุ้น �ม�รถตร จ บได้
• บริ ทเปิ ด โ ก� ใ ้ ผู้ ถื ุ้ น เ น ร เบี ย บ �ร ก�รปร ชุ ม
�มญปร จำ�ปีข งบริ ทตล ดจนเ น ชื่ บุคคลเพื่ คดเลื ก
เป็นกรรมก�รบริ ท น กจ�กนี้ ผู้ถื ุ้น �ม�รถ ่งคำ�ถ�ม
ในก�รปร ชุมม�ล่ ง น้�ผ่�นท�งเ ็บไซต์ข งบริ ท รื ฝ่�ย
นกลงทุน มพนธ์ข งบริ ท
- ในก�รปร ชุม �มญผู้ถื ุ้นปร จำ�ปี 2560 บริ ทปร ก�
เชิญช นผูถ้ ื นุ้ เ น ชื่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ มบติเ ม� ม เพื่ เข้�รบ
ก�รคดเลื กเป็นกรรมก�รบริ ทโดยปร ก� ลกเกณฑ์แล
ิธีก�รเ น ชื่ บุคคล เผยแพร่บนเ ็บไซต์ข งบริ ทร มท้ง
แจ้งผ่�นท�งร บบ เิ ล็กทร นิก ์ SET Portal ข งตล�ด ลกทรพย์
แ ง่ ปร เท ไทย ต้งแต่ นที่ 28 ตุล�คม 2559 - นที่ 28 มกร�คม
2560 ร มถึงก�รเปิดโ ก� ใ ผ้ ถู้ ื นุ้ ง่ คำ�ถ�มทีต่ ้ งก�รใ ต้ บ
ในทีป่ ร ชุมผูถ้ ื นุ้ ล่ ง น้�ผ่�นท�งเ บ็ ไซต์ข งบริ ท ปร�กฏ �่

�น ร จำ�
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มีผถู้ ื นุ้ เ น ชื่ บุคคลเพื่ คดเลื กเป็นกรรมก�รบริ ทจำ�น น
1 ท่�น คื น�ย ร ฒ
ุ ิ ต้งพิรุ ธ์ รรม แล ไม่มคี �ำ ถ�มที่ ง่ ม�
ล่ ง น้�
• บริ ทกำ � นดร เบี ย บปฏิ บ ติ เ กี่ ย กบก�รได้ ม � รื ก�ร
จำ� น่�ยไปซึ่ง ลกทรพย์ข งกรรมก�ร ผู้บริ �ร ใ ้ร�ยง�น
ก�รถื คร ง ลกทรพย์ ข งบริ ทแล ก�รเปลี่ ย นแปลง
ก�รถื คร ง ลกทรพย์ดงกล่� ต่ ำ�นกง�นคณ กรรมก�ร
กำ�กบ ลกทรพย์แล ตล�ด ลกทรพย์ ต�มม�ตร� 59 แ ่ง
พร ร�ชบญญติ ลกทรพย์แล ตล�ด ลกทรพย์ พ. . 2535 แล
ที่มีก�รแก้ไขเพิ่มเติม แล เลข�นุก�รบริ ทมี น้�ที่ร�ยง�น
ต่ คณ กรรมก�รบริ ท นโยบ�ย/ร เบี ย บปฏิ บ ติ เ กี่ ย กบ
เรื่ งนี้ได้บรรจุ ยู่ในคู่มื จรรย�บรรณธุรกิจ
• บริ ทกำ� นดม�ตรก�รป้ งกนแล บทลงโท ำ� รบก�รใช้
ข้ มูลภ�ยในโดยมิช บ (Insider Trading) ข งบุคคลทีเ่ กีย่ ข้ ง
ซึ่งร มถึงกรรมก�ร ผู้บริ �ร แล พนกง�นที่เกี่ย ข้ งกบข้ มูล
(ร มท้งคู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ � ข งบุคคลดงกล่� )
ร มท้ง ้�มบุคคลดงกล่� ทำ�ก�รซื้ ข�ย ลกทรพย์ข งบริ ท
ในช่ งร ย เ ล� 1 เดื น ก่ นก�รเปิดเผยงบก�รเงินร�ยไตรม�
แล งบก�รเงิ น ปร จำ � ปี ข งบริ ท โดยปร ก� ไ ้ ใ นคู่ มื
จรรย�บรรณธุ ร กิ จ ข งบริ ทแล กำ � นดใ ้ ก รรมก�รแล
ผู้บริ �รร ดบ ูงแจ้งฝ่�ยกำ�กบก�รปฏิบติง�นล่ ง น้� 1 น
ก่ นทำ�ก�รซื้ ข�ย เพื่ ดำ�เนินก�รแจ้งต่ ทีป่ ร ชุมคณ กรรมก�ร
บริ ท
- ในปี 2560 คณ กรรมก�รแล ผูบ้ ริ �รไม่มกี �รซื้ ข�ย ลกทรพย์
โดยใช้ข้ มูลภ�ยใน
• บริ ทกำ� นดนโยบ�ยเกี่ย กบก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ย โยงกน
ร ่�งบริ ท บริ ทย่ ย แล บุคคลที่มีค �มเกี่ย ข้ งกน
แล จดใ ้มีร�ยง�น รุปก�รทำ�ธุรกรรม ตล ดจนร�ยง�นใ ้
คณ กรรมก�รบริ ททร�บ ท้งนี้ บริ ทได้เปิดเผยนโยบ�ย
ดงกล่ � ไ ้ ใ นแบบแ ดงร�ยก�รข้ มู ล ปร จำ � ปี ข งบริ ท
(แบบ 56-1) แล ร�ยง�นปร จำ�ปี
- ในปี 2560 บริ ทไม่มีก�รฝ่�ฝืน ลกเกณฑ์ก�รทำ�ร�ยก�ร
ร �่ งกน แล ไม่มรี �ยก�รใ ค้ �มช่ ยเ ลื ท�งก�รเงินใ แ้ ก่
บริ ท ื่นที่ไม่ใช่บริ ทย่ ย

หมวดที่ 3 บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ทตร นกดี ่ � ค �ม ำ � เร็ จ แล ค �มย่ ง ยื น ข งบริ ท
ขึ้ น ยู่ ก บผู้ มี ่ นได้ เ ี ย ทุ ก ฝ่ � ย ดงน้ น บริ ทจึ ง กำ � นดใ ้ มี
กร บ นก�ร ่งเ ริมก�รมี ่ นร่ มกบกลุ่มผู้มี ่ นได้เ ีย โดยยึด
ก�รคุ้มคร งแล รก � ิทธิข งผู้มี ่ นได้เ ียกลุ่มต่�งๆ ย่�ง
ยุติธรรมต�ม ิทธิที่มีต�มกฎ ม�ยที่เกี่ย ข้ ง รื ต�มข้ ตกลง

•

•

•

•

Corporate Governance Nomination and Remuneration
Committee, and Risk Management Committee attended
the meeting to give explanation on operational
performance and answer any questions. Shareholders
were free to ask questions and gave comments without
any time limitation. Chairperson shall allocate proper
time and encourage Shareholders to express their
opinions and questions to the meeting regarding the
Company freely.
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 be described all necessary
documents needed clearly for the meeting in order to
facilitate Shareholders who could not attend the meeting
by themselves.
- In 2017, the Company assigned 3 independent
directors in the proxy form B.
The minutes of meeting shall be done on time with
accuracy and completeness according to the relevant
laws. There are safeguard filing system that Shareholders
are able to access if needs.
The Company invited Shareholders to propose agenda
for Annual General Meeting, to nominate person to be
elected as director and also to send inquiry for
Shareholder’s meeting in advance via the Company’s
website or Investor Relation Department.
- For 2017 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
as well as SET Portal of the Stock Exchange of Thailand
during October 28, 2016 to January 28, 2017. The Company
opened to send any inquiry in advance via the Company’s
website. There was 1 person, Mr.Vorravuth Tangpiroonthum,
nominated by Shareholders to be a director, and no
questions submitted in advance.
Directors and Management shall report their information
of changing in securities holdings as a result of acquisition

or disposition to Securities and Exchange Commission
Thailand according to section 59 of Securities and
Exchange Act B.E. 2535. Corporate secretary shall present
the report to the Board of Directors. The policy / regulation
on this is contained in Business Code of Conduct.
• 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 one month before disclose quarterly and
yearly financial statement. It’s stated in Business Code
of Conduct Directors. Directors and the executives are
required to inform Compliance Department one day
before trading day in order to inform the Board of
Directors.
- In 2017, the Board and managements did not have
securities trade by using inside information.
• The Company established related transaction policy
between the Company and its subsidiary and connected
person, the related transaction report would be
submitted to the Board of Directors and was disclosed
in Form 56-1 and annual report.
- In 2017, the Company had complied with all relevant
rules and regulations of connected transactions.
The Company did not give any financial aid to other
who were not its subsidiary.

Chapter 3 ROLE OF STAKEHOLDERS

The Company realizes that successfulness of business and
its sustainable growth depends on all stakeholders. Hence,
the Company commits 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 set guidelines for anti-corruption.
The Company established the stakeholder policy which is
a statement of Business Code of Conduct and published
on the Company’s website.
In 2017, the Company had strictly followed its principle
and had done various activities related to stakeholders
detailed as follows;
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ทีม่ กี บบริ ท ท้งนี้ บริ ทจ ไม่กร ทำ�ก�รใดๆ ทีเ่ ป็นก�รล เมิด ทิ ธิ
แล ทรพย์ ิ น ท�งปั ญ ญ�ข งผู้ มี ่ นได้ เ ี ย มี ก �รปฏิ บ ติ
ย่�งเป็นธรรม ร มท้งกำ� นดแน ท�งในก�รต่ ต้�นก�รทุจริต
ค ร์รปชน แล ได้กำ� นดนโยบ�ยข งบริ ทต่ ผู้มี ่ นได้เ ีย
ในคู่มื จรรย�บรรณธุรกิจแล ได้เปิดเผยไ ้บนเ ็บไซต์ข งบริ ท
ในปี 2560 บริ ทได้ ป ฏิ บ ติ ต �มนโยบ�ยที่ มี ต่ ผู้ มี ่ นได้ เ ี ย
ย่�งเคร่งครด แล ได้ด�ำ เนินกิจกรรมต่�งๆ ทีเ่ กีย่ กบผูม้ ี ่ นได้เ ยี
รุปได้ ดงนี้

สิทธิมนุษยชน
บริ ทเค�รพ ลก ิทธิมนุ ยชนแล มีนโยบ�ยปฏิบติต่ แรงง�น
ย่�งเป็นธรรม บริ ทตร นกดี ่�ทรพย�กรบุคคลเป็นปัจจย
ำ � คญข งธุ ร กิ จ ในก�ร ร้ � งมู ล ค่ � เพิ่ ม แล เพิ่ ม ผลผลิ ต บริ ท
ได้ปรบปรุง ภ�พแ ดล้ มแล เงื่ นไขในก�รทำ�ง�น ใ ้พนกง�น
มีคุณภ�พชี ิตที่ดี แล ได้มีโ ก� แ ดง กยภ�พ ตล ดจนได้รบ
โ ก� ในก�รฝึกฝนแล เพิ่มพูนทก ในก�รทำ�ง�น แล ่งเ ริม
ใ พ้ นกง�นมีค �มรูค้ �มเข้�ใจใน ลก ทิ ธิมนุ ยชน �กล เพื่ นำ�ไป
ปฏิบติ ย่�งถูกต้ ง ที่ผ่�นม�บริ ทไม่มีก�รกร ทำ�ใดๆ ที่เป็นก�ร
ล เมิ ด ิ ท ธิ ม นุ ยชน ท้ ง นี้ บริ ทมี ก �รจ้ � งแรงง�นคนพิ ก �ร
คิดเป็นปร ม�ณร้ ยล 0.83 ข งพนกง�นท้ง มด ซึ่งก�รจ้�ง
แรงง�นดงกล่� ยงไม่ถึงเกณฑ์ต�มที่พร ร�ชบญญติ ่งเ ริมแล
พฒน�คุณภ�พชี ิตคนพิก�ร พ. . 2550 แล ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบบที่ 2) พ. . 2556 กำ� นด ดงน้น เพื่ เป็นก�รปฏิบติต�ม
พร ร�ชบญญติดงกล่� บริ ทได้เข้�ร่ มโครงก�ร ่งเ ริมแล
พฒน�คุ ณ ภ�พชี ิ ต ผู้ พิ ก �รไทย โดยจดกิ จ กรรมก�รฝึ ก บรม
เชิ ง ปฏิ บ ติ ก �รด้ � นเก ตรกรรมแล เลี้ ย ง ต ์ ำ � รบผู้ พิ ก �ร
เพื่ ทดแทนก�รจ้�งง�นผู้พิก�ร ขณ เดีย กน เพื่ ต้ งก�รใ ้เงิน
มทบเข้�ก งทุน ง่ เ ริมแล พฒน�คุณภ�พชี ติ คนพิก�ร ได้ถกู ง่
ไปใ ้ก�รช่ ยเ ลื คนพิก�รใ ้ได้มี �ชีพ ย่�งแท้จริง ซึ่ง ลก ูตร
ดงกล่� ได้ผ่�นค �มเ ็นช บ ลก ูตรก�รฝึกง�นข งคนพิก�ร
จ�กกรมพฒน�ฝีมื แรงง�นเรียบร้ ยแล้
บุคล�กร
บุ ค ล�กรข งบริ ทเป็ น ทรพย�กรที่ ท รงคุ ณ ค่ � ข ง งค์ ก ร
แล เป็ น ปั จ จย ำ � คญข งค �ม ำ � เร็ จ ข งบริ ท บริ ทจึ ง ได้
กำ � นดนโยบ�ยต่ � งๆ ขึ้ น ม�เพื่ ดู แ ลแล พฒน�คุ ณ ภ�พชี ิ ต
ค �มเป็น ยูแ่ ล ภ�พแ ดล้ มในก�รทำ�ง�น ร มถึงด้�น ดิก�ร
ใ ้ ก บพนกง�น โดยยึ ด ต�มแน ท�งที่ ก ฎ ม�ยกำ � นด โดยมี
นโยบ�ยที่ ำ�คญเกี่ย กบด้�นบุคล�กร ดงต่ ไปนี้
• นโยบ�ยค่�ต บแทน : บริ ทมีนโยบ�ยจ่�ยค่�ต บแทนพนกง�น
โดยยึด ลกค �มเ ม� มแล เป็นธรรม ต�มค �มรู้ค �ม
�ม�รถ ภ� ตล�ดแรงง�น แล เทียบเคียงกบ ุต � กรรม
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เดี ย กนได้ เพื่ ใ ้ �ม�รถรก �บุ ค ล�กรข งบริ ทไ ้ ไ ด้
โดยมีเกณฑ์เป็นผลก�รปฏิบติง�นแล ผลปร ก บก�รข งบริ ท
ท้ ง นี้ บริ ททำ � ก�รปร เมิ น ผลก�รปฏิ บ ติ ง �นปี ล 1 คร้ ง
เพื่ พิจ�รณ�ก�รจ่�ยค่�ต บแทนแล โบน
• นโยบ�ยด้�นค �มปล ดภย : บริ ทได้แต่งต้งคณ กรรมก�ร
ค �มปล ดภย �ชี น�มย แล ภ�พแ ดล้ มในก�รทำ�ง�น
โดยมีนโยบ�ย ดงนี้
- ผลิต ินค้�ได้ม�ตรฐ�นต�มข้ กำ� นด เพื่ ใ ้ลูกค้�พึงพ ใจ
- ดำ�เนินก�รรก �คุณภ�พข ง ิ่งแ ดล้ ม แล ก�รป้ งกน
มลพิ ทีเ่ กิดจ�ก ตถุดบิ กร บ นก�รผลิต แล กิจกรรมต่�งๆ
- ปฏิบติต�มกฎ ม�ยแล ข้ กำ� นดต่�งๆ ที่เกี่ย ข้ งกบ
ก�รดำ�เนินธุรกิจข งบริ ท ย่�งเคร่งครด
- ก�รใช้พลงง�นแล ทรพย�กร ย่�งมีปร ิทธิภ�พ ถื เป็น
น้�ที่ข งพนกง�นทุกคน
- ใ ้ก�ร นบ นุนในก�รจด รรทรพย�กร ท้งในเรื่ งบุคล�กร
งบปร ม�ณ เครื่ งมื แล ุปกรณ์ที่จำ�เป็นในก�รปรบปรุง
แล แก้ไขปัญ �ด้�นคุณภ�พ ค �มปล ดภย �ชี น�มย
ิ่งแ ดล้ มแล งคมใ ้เพียงพ แล เ ม� ม
- มีค �มมุ่งม่นในก�รป้ งกนก�รบ�ดเจ็บแล ก�รเกิดโรค
จ�กก�รทำ�ง�น แล พฒน�ร บบก�รจดก�ร �ชี น�มยแล
ค �มปล ดภย ย่�งต่ เนื่ ง
- นโยบ�ยคุณภ�พ ค �มปล ดภย �ชี น�มย ิ่งแ ดล้ ม
แล งคม ได้รบก�รเผยแพร่แก่พนกง�นแล ผู้มี ่ นได้เ ีย
- ง่ เ ริมใ พ้ นกง�นทุกคนมี ่ นร่ มในกิจกรรม รื โครงก�ร
�ชี น�มยค �มปล ดภยแล ภ�พแ ดล้ มในก�รทำ�ง�น
ข งบริ ทแล มี ิ ท ธิ เ น ค �มคิ ด เ ็ น ในก�รปรบปรุ ง
ภ�พก�รทำ�ง�นแล ิธีก�รทำ�ง�นใ ้ปล ดภย
- มีก�รทบท นแล ปรบปรุงนโยบ�ย ย่�งต่ เนื่ ง เพื่ ใ ้
เ ม� มกบ ถ�นก�รณ์ปัจจุบน โดยคำ�นึงถึงผลกร ทบ
ต่ พนกง�นแล ผู้มี ่ นได้เ ีย
บริ ทเปิดเผยนโยบ�ยดงกล่� ไ ้บนเ ็บไซต์ข งบริ ทแล ปฏิบติ
ต�มนโยบ�ยดงกล่ � ม�โดยตล ด ในปี 2560 บริ ทไม่ มี
บุคล�กร ยุดง�นที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�น คิดเป็นร้ ยล 0 ลดลง
จ�กปี 2559 ซึ่งมีบุคล�กร ยุดง�นที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�น คิดเป็น
ร้ ยล 0.0002 โดยตล ดเ ล�ที่ผ่�นม� บริ ทไม่เคยมีก�รล เมิด
กฎ ม�ยแรงง�น แล ไม่เคยมีกรณีพิพ�ทแรงง�นแต่ ย่�งใด
• นโยบ�ยด้�น ดิก�ร : บริ ทมีคณ กรรมก�ร ดิก�ร
ใน ถ�นปร ก บกิจก�ร เพื่ กำ�กบดูแล ดิก�รแล ผลต บแทน
โดยยึดปฏิบติต�มข้นต่ำ�ต�มที่กฎ ม�ยกำ� นด แล มี ดิก�ร
น กเ นื จ�กกฎ ม�ย ดงนี้

Human Rights

The Company fully respects Human Rights, and fair
treatment to labors. The Company realizes that human
resource is a significant factor to add value and increase
productivity. Thus, the Company 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 Empowerment Of Persons
With Disabilities Act, B.E. 2550 (2007), (2nd ed) B.E. 2556
(2013). To comply with the Act, the Company has participated
in the project to promote and improve the quality of life
for Thai Disability by organizing workshop on agricultural
and animal husbandry training to replace the disabled
employment as well as to contribute the fund to help
disabled people to have a career. The course of Internship
Program of the Disabled has been approved by Department
of Skill Development already.

Employees

As the employee is value asset of the Company which is
key major of our success, then the Company provides
quality environment workplace and welfare policies to work
on developing quality of their life. The Company strictly
implements as required by laws. The policy regarding human
resource are as follows;
• Wages Policy : The wages policy are fair and appropriate
based on knowledge, expertise, labor market and it
would be comparable to the same industry in order to
preserve human resource. The evaluation is based on
staff performance and operational corporate performance.
The evaluation process for salary increasing and bonus
is scheduled once a year.
• Safety Policy : The Company appointed the Safety,
Occupational Health and Working Environment committee
with policies as follows;
- To produce standardized products for customer
satisfactions
- To maintain the quality of environment and prevent
the pollution caused by raw materials and production
process including other related activities

- To comply with laws and regulations related to the
business strictly
- Use of energy and resources efficiency is the duty of
every employee
- To support and provide resources sufficient and
appropriate; human resource, budget, tools and
equipment which is necessary for improving and
problem resolving in regard to the quality, safety,
health, environment and security.
- Determine to prevent injuries and disease from work
and develop health and safety management system
continuity
- Quality, safety, health, environment and society
policy is distributed to employees and stakeholders
- Encourage all employees to participate in activities
or projects regarding occupational health, safety and
environment of the Company and to make suggestion
on how to improve their working condition and safety.
- 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. In 2017, there was no man-days
sick leave by working, 0% compare to 2016 which was
0.0002% of man-days sick leave by working. There is no
any violation of labor law or any labor dispute cases.
• Welfare Policy: The Company has a welfare committee
in the workplace to governs welfare and wages in order
to comply with the minimum required by law and there
are other welfares in addition to the law as follows;
- Provident fund
- Welfare benefits for employees in case of death and
grants for the funeral of employee’s family
- Annual health checkup by leading hospital
- Accident insurance for risky job such as driver
- Medical expenses other than social security
- Uniform
• Human Resource Development Policy: The Company
sets annual training plans for employees at all levels,
particularly competency and skills to gain expertise in
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- จดต้งก งทุน ำ�ร งเลี้ยงชีพพนกง�น
ดิ ก �รเงิ น ช่ ยเ ลื พนกง�นกรณี เ ี ย ชี ิ ต แล เงิ น
ช่ ยเ ลื เพื่ จดง�น พข งคร บคร พนกง�น
- ตร จ ุขภ�พปร จำ�ปีโดยโรงพย�บ�ลช้นนำ�
- ปร กน ุบติเ ตุ ำ� รบตำ�แ น่งง�นที่มีค �มเ ี่ยง เช่น
พนกง�นขบรถ
- ค่�รก �พย�บ�ลน กเ นื ิทธิปร กน งคม
- เครื่ งแบบพนกง�น
• นโยบ�ยก�รพฒน�บุคล�กร : บริ ทกำ� นดแผนฝึก บรมปร จำ�ปี
ำ� รบพนกง�นทุกร ดบ โดยเฉพ� ค �ม �ม�รถที่เป็นทก
ที่จำ�เป็น ำ� รบแต่ล ตำ�แ น่งง�น เพื่ พฒน�ขีดค �ม �ม�รถ
ข งผู้บริ �รแล พนกง�นข งบริ ทในปี 2560 ได้มีก�รจด
ลก ตู รฝึก บรมภ�ยในแล ง่ พนกง�นไปฝึก บรมกบ ถ�บน
ฝึก บรมภ�ยน ก คิดเป็นร้ ยล 59.79 ข งพนกง�นท้ง มด

ลูกค้� คู่ค้� ผู้บริโภค และคุณภ�พผลิตภัณฑ์
บริ ทดำ�เนินกิจก�รภ�ยใต้ปรชญ�ข ง งค์กรที่ �่ บริ ทจ เติบโต
ย่�งมีคุณภ�พ ม่นคง ย่งยืน แล ผลิต ินค้�คุณภ�พเพื่ คุณภ�พ
ชี ิตที่ดีขึ้นข งปร ช�ชน แล ร้�งมูลค่�เพิ่มใ ้ผู้ถื ุ้น ร่ มดูแล
งคมแล ิ่งแ ดล้ ม ดงน้น บริ ทจึงมุ่งเน้นในเรื่ งคุณภ�พ ินค้�
ต้งแต่ก�รจดซื้ ตถุดิบ กร บ นก�รก�รผลิต จนกร ท่ง ินค้�
ถึ ง มื ลู ก ค้ � แล ผู้ บ ริ โ ภค ตล ดจนก�รค้ น ค ้ � ิ จ ยแล พฒน�
ผลิตภณฑ์เพื่ คุณภ�พตล ดเ ล� ปัจจุบน บริ ทได้รบก�รรบร ง
คุณภ�พในก�รผลิตจ�กม�ตรฐ�น �กล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO
9001, ISO 22000, ISO/TS 22002-1, FSSC 22000, ISO/
IEC17025, ISO 50001, ISO 14001, Halal, Kosher, Carbon
Footprint of Products, Carbon Footprint Reduction เป็นต้น
บริ ทมีนโยบ�ยปฏิบติต่ คูค่ �้ ย่�งเป็นธรรม ไม่เ �เปรียบ เน้นก�ร
ดำ�เนินธุรกิจด้ ยค �มซื่ ตย์ เ �ใจใ ่ดูแลรก �ผลปร โยชน์ข ง
คู่ค้� ลูกค้� แล ผู้บริโภค ย่�งเป็นธรรม เพื่ ใ ้ได้รบ ิ่งที่ดีที่ ุด
จ�กบริ ทโดยมีนโยบ�ยในก�รปฏิบติ ดงนี้
• มุ่ ง ม่ น ในก�รพฒน�แล ่ ง ม บผลิ ต ภณฑ์ ที่ มี คุ ณ ภ�พแล
ม�ตรฐ�น ูงตรงต�มค �มต้ งก�รข งลูกค้� ภ�ยใต้เทคโนโลยี
ก�รผลิตที่ทน มยแล มีปร ิทธิภ�พ ูง มีร บบก�รตร จ บ
คุณภ�พ ินค้�ในทุกข้นต น ด้ ยเงื่ นไขที่เป็นธรรม
• ใ ้ข้ มูลเกี่ย กบผลิตภณฑ์แล บริก�รที่ถูกต้ ง เพียงพ แล
ทนต่ เ ตุก�รณ์แก่ลกู ค้� เพื่ ใ ล้ กู ค้�มีข้ มูล นเป็นปร โยชน์
ในก�รตด ินใจ
• รก �ข้ มูลที่เป็นค �มลบข งลูกค้� ร มถึงไม่นำ�ข้ มูลไปใช้
เพื่ ปร โยชน์ข งตนเ ง รื ผู้ท่เี กี่ย ข้ ง ื่นโดยมิช บ
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• ต บ น งค �มต้ งก�รข งลูกค้�ด้ ยค �มร ดเร็ ตรงต่ เ ล�
เพื่ ค �มพ ใจ ูง ุดข งลูกค้�
• จดใ ้มีกร บ นก�รเพื่ รบปัญ �แล ข้ ร้ งเรียนจ�กลูกค้�
แล ดำ�เนินก�ร ย่�งดีที่ ุดเพื่ ใ ้ลูกค้�ได้รบก�รต บ น งผล
ย่ � งร ดเร็ ร มถึ ง ก�รจดทำ � แบบปร เมิ น ค �มพึ ง พ ใจ
ข งลูกค้� เพื่ นำ�ม�ปรบปรุงแล พฒน� ินค้�แล บริก�รต่ ไป
• ไม่จ่�ยผลปร โยชน์ใดๆ ใ ้ลูกค้� เพื่ เป็นก�รใ ้ได้ม� รื
แย่งชิงลูกค้�ม�โดยก�รใช้ ธิ กี �รทีไ่ ม่ จุ ริต รื ฝ่�ฝืนข้ กำ� นด
ข งกฎ ม�ย
ที่ผ่�นม�บริ ทไม่เคยมีกรณีฝ่�ฝืนเกี่ย กบก�รปฏิบติต่ ผู้บริโภค
แล ก�รแข่งขนท�งก�รค้�

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริ ทมีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจที่รบผิดช บต่ งคม ชุมชน แล
ิ่งแ ดล้ ม เพื่ ที่จ ยู่ร่ มกนกบชุมชน ย่�งผ� ุก แล ได้ดำ�เนิน
ก�รต�มนโยบ�ยดงกล่� ผ่�นกิจกรรมต่�งๆ โดยมีแน ปฏิบติ ดงนี้
• รบผิดช บแล ยึดม่นในก�รดูแลรก � ิ่งแ ดล้ ม ตล ดจน
ขนบธรรมเนียม ปร เพณีท้ งถิ่นที่ งค์กรต้งถิ่นฐ�น ยู่
• นบ นุ น แล ดำ � เนิ น กิ จ กรรมต่ � งๆ ที่ เ ป็ น ปร โยชน์ แ ล
ร้�ง รรค์ต่ ชุมชน งคม แล ิ่งแ ดล้ ม ย่�ง ม่ำ�เ ม
• ป้ งกน ุบติเ ตุ แล ค บคุมก�รปล่ ยข งเ ียใ ้ ยู่ในร ดบ
ต่ำ�ก ่�ค่�ม�ตรฐ�นที่ย มรบได้
• ต บ น ง ย่�งร ดเร็ แล ย่�งมีปร ิทธิภ�พต่ เ ตุก�รณ์
ที่มีผลกร ทบต่ ิ่งแ ดล้ มแล ชุมชน นเนื่ งม�จ�กก�ร
ดำ � เนิ น ง�นข งบริ ทโดยใ ้ ค �มร่ มมื ย่ � งเต็ ม ที่ ก บ
เจ้� น้�ที่ภ�ครฐ แล น่ ยง�นที่เกี่ย ข้ ง
สังคม ชุมชน
เพื่ เป็นก�ร ่งเ ริม งคมใ ้มีค �มเป็น ยู่ที่ดี บริ ทมีนโยบ�ย
รบคนในพื้นที่ที่บริ ทต้งโรงง�นเข้�เป็นพนกง�น ตล ดจนได้ริเริ่ม
เข้�ร่ มโครงก�รต่�งๆ ที่เป็นปร โยชน์ต่ ชุมชนโดยร มด้ ย
บริ ทได้ ป ร ก� นโยบ�ยต่ ต้ � นก�รค ร์ ร ปชน แล คู่ มื
ม�ตรก�รต่ ต้�นก�รค ร์รปชน เพื่ เป็นแน ท�งใ ้ผู้บริ �รแล
พนกง�นยึดถื เป็นแน ท�งในก�รปฏิบติง�น ดงต่ ไปนี้
•

้�มกรรมก�ร ผู้บริ �ร แล พนกง�น ดำ�เนินก�ร รื ย มรบ
ก�รค ร์รปชน ในทุกรูปแบบท้งท�งตรงแล ท�ง ้ ม โดยคร บคลุม
ถึงทุกธุรกิจแล ทุก น่ ยง�นที่เกี่ย ข้ งแล ใ ้มีก�ร บท�น
ก�รปฏิบติ ต�มนโยบ�ยต่ ต้�นก�รค ร์รปชนนี้ ย่�ง ม่ำ�เ ม
ตล ดจนทบท นแน ท�งก�รปฏิบติ แล ข้ กำ� นดในก�ร
ดำ � เนิ น ก�รเพื่ ใ ้ ดคล้ งกบก�รเปลี่ ย นแปลงข งธุ ร กิ จ
ร เบียบ ข้ บงคบ แล ข้ กำ� นดข งกฎ ม�ย

their career path to develop the capabilities of the
executives and employees. In 2017, we have record of
59.79% of employees were attended both in house
training and other external courses.

Customer, Suppliers, Consumers and Product Quality

The Company operate under the 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. The Company focuses on quality of
product starting from the purchasing of raw material,
production process until the delivery to customers and
consumers. The Company is continuing do the research and
development to improve its quality of products. Currently,
the Company is certified by international production
standards, e.g., GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS
22002-1, FSSC 22000, ISO/IEC17025, ISO 50001, ISO 14001,
Halal, Kosher, Carbon Footprint of Products, Carbon
Footprint Reduction etc.
The Company shall treat our clients and suppliers by doing
business with fair and integrity, paying attention to the
interest of partners, customer and consumers fairly in order
to give them the best interest. The policy is to;
• Commit to the development and delivery of products
with high standard quality in order to meet customers’
need with modern and high technology, and having
quality control system at each step with fair conditions
• Provide accurate information of product and services
sufficiently and timely in order for customers to have
useful information to make decision.
• Maintain customer confidential information including not
using the information for their own benefits or other
related parties
• Respond to customer’s demand quickly and punctual
to maximize customers satisfaction
• 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

• 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 2017, the Company has no any case that 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 happily and to conform with
policy, the Company had done activities with guidelines as
follows;
• Be responsible and commit to protect environment as
well as customs, local tradition that the Company located
• Usually support and conduct useful and creative activities
to the community, society and the environment
• Prevent accident and control of emissions to a level
below standards acceptable
• Quickly and effectively respond to incidents that affect
the environment and community due to the Company’s
operation by fully cooperating with government officials
and related agencies

Social and Community

The Company has a policy to hire people in neighboring
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, rules, regulations
and legal requirements
• Projects and activities that the Company has worked
with the community are reported in Sustainability report
separately and disclose on the Company’s website.
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•

ำ� รบโครงก�รแล กิจกรรมต่�งๆ ที่บริ ทได้ทำ�ร่ มกนกบ
ชุมชนน้นได้ร�ยง�นไ ใ้ นร�ยง�นค �มย่งยืน (แยกเล่ม) พร้ มท้ง
เปิดเผยไ ้บนเ ็บไซต์ข งบริ ท

สิ่งแวดล้อม
บริ ทได้ปร ก� นโยบ�ยเรื่ งก�รใช้ทรพย�กรแล ิ่งแ ดล้ ม
แล กำ� นดแน ท�งร มท้งบทลงโท ในกรณีฝ�่ ฝืน เพื่ ใ พ้ นกง�น
โดยเฉพ� ใน ่ นก�รผลิตดำ�เนินก�ร ย่�งเคร่งครด ท้งนี้ บริ ท
ได้ติดปร ก� ไ ้ภ�ยในบริ ทแล เปิดเผยไ ้บนเ ็บไซต์ข งบริ ท
ฝ่�ยทรพย�กรมนุ ย์จดใ ้มีก�รใ ้ค �มรู้ แล ฝึก บรมพนกง�น
เกี่ย กบ ิ่งแ ดล้ ม ย่�งต่ เนื่ งตล ดท้งปี
บริ ทมีนโยบ�ยที่ลดผลกร ทบต่ ิ่งแ ดล้ ม ค บคุมข้นต น
ในก�รผลิตใ ้เกิดข งเ ียใ ้น้ ยที่ ุด มีคณ กรรมก�ร ิเคร� ์
ปัจจยค �มเ ี่ยงที่ �จเกิดขึ้นกบ งค์กรแล ชุมชนที่โรงง�นต้ง ยู่
โดยคณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยงเป็นผู้ทำ� น้�ที่ปร เมินแล
ร�ยง�นตรงต่ คณ กรรมก�รบริ ทร มท้งก�รจดใ ้มีม�ตรก�ร
ป้ งกนแล แก้ไขในเรื่ งดงกล่�
เจ้�หนี้และคู่แข่งท�งก�รค้� และหน่วยง�นที่กำ�กับดูแล
บริ ทดำ�เนินธุรกิจด้ ยค �มโปร่งใ แล ซื่ ตย์ ยู่ในข บเขต
ข งกฎ ม�ย แล ื่นๆ ที่เกี่ย ข้ ง ดงน้น ที่ผ่�นม�จึงไม่เคยฝ่�ฝืน
กฎ ม�ยใดๆ ที่ เ กี่ ย ข้ งกบ น่ ยง�นที่ กำ � กบดู แ ล พนกง�น
ก�รจ้�งง�น ผู้บริโภค ิ่งแ ดล้ ม เจ้� นี้ แล คู่แข่งท�งก�รค้�
โดยมีแน ปฏิบติ ดงนี้
นโยบ�ยก�รปฏิบัติต่อเจ้�หนี้
• ปฏิบติต่ เจ้� นี้ ย่�งเ ม ภ�คแล เป็นธรรม โดยต้ง ยู่บน
พืน้ ฐ�นข งก�รได้รบผลต บแทนที่เป็นธรรมต่ ท้ง งฝ่�ย
• ปฏิบติต�ม ญญ� ข้ ตกลง รื เงื่ นไขต่�งๆ ที่มีต่ เจ้� นี้
ย่�งเคร่งครด กรณีที่ไม่ �ม�รถปฏิบติได้ต้ งรีบแจ้งใ ้เจ้� นี้
ทร�บล่ ง น้� เพื่ ร่ มกนพิจ�รณ� �แน ท�งแก้ไข แล ป้ งกน
ไม่ใ ้เกิดค �มเ ีย �ย
• ไม่ เรี ย กรบ รื จ่ � ยผลปร โยชน์ ใ ดๆ ที่ ไ ม่ ุ จ ริ ต ท�งก�รค้ �
ในก�รเจรจ�ต่ ร งธุรกิจกบเจ้� นี้
• ร�ยง�นข้ มูลท�งก�รเงินที่ถูกต้ ง ครบถ้ น แล ตรงเ ล�
ใ ้แก่เจ้� นี้ ย่�ง ม่ำ�เ ม
นโยบ�ยก�รปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�
• ปร พฤติปฏิบติภ�ยใต้กร บกติก�ข งก�รแข่งขนที่ดี
• ไม่แ ง �ข้ มูลที่เป็นค �มลบข งคู่แข่งท�งก�รค้�ด้ ย ิธีก�ร
ที่ไม่ ุจริต รื ไม่เ ม� ม
• ไม่ ทำ � ล�ยชื่ เ ี ย งข งคู่ แข่ ง ท�งก�รค้ � ด้ ยก�รกล่ � �
ในท�งร้�ย โดยปร� จ�กซึ่งมูลค �มจริง
�น ร จำ�
100 ร�ย
A

• ไม่กร ทำ�ก�รใดๆ ที่เป็นก�รล เมิดทรพย์ ินท�งปัญญ�ข ง
คู่แข่งท�งก�รค้�

นโยบ�ยก�รปฏิบัติต่อหน่วยง�นกำ�กับดูแล
• ปฏิบติแล ค บคุมใ ม้ กี �รปฏิบติ ย่�งเคร่งครดต�มเจตน�รมณ์
ข งกฎ ม�ยแล กฎร เบียบที่ กโดย น่ ยง�นกำ�กบดูแล
• งดเ ้นก�รกร ทำ�ใดๆ นจ เป็นก�รช่ ยเ ลื นบ นุน รื
ย มเป็นเครื่ งมื ที่จ ทำ�ใ ้เกิดก�ร ลีกเลี่ยงก�รปฏิบติต�ม
กฎ ม�ย รื กฎร เบียบต่�งๆ
• ใ ้ค �มร่ มมื กบ น่ ยง�นกำ�กบดูแล แล ร�ยง�นข้ มูลที่
เกีย่ กบก�รฝ่�ฝืน รื ก�รไม่ปฏิบติต�มกฎ ม�ย รื กฎร เบียบ
ต่�งๆ ต่ น่ ยง�นน้น
หมวดที่ 4 ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
คณ กรรมก�รบริ ทมี น โยบ�ยในก�รเปิ ด เผยข้ มู ล ำ � คญ
ที่เกี่ย ข้ งกบบริ ทท้งข้ มูลท�งก�รเงินแล ข้ มูล ำ�คญ ื่นๆ
ย่�งถูกต้ ง ครบถ้ น ทนเ ล� โปร่งใ แล ปฏิบติต�มร เบียบ
ทีเ่ กีย่ ข้ งกบก�รเปิดเผยข้ มูลข ง �ำ นกง�นคณ กรรมก�รกำ�กบ
ลกทรพย์ แ ล ตล�ด ลกทรพย์ แล ตล�ด ลกทรพย์ แ ่ ง
ปร เท ไทย ย่�งเคร่งครด
คณ กรรมก�รบริ ทเป็นผู้รบผิดช บต่ งบก�รเงินร มข งบริ ท
แล บริ ทย่ ย แล �ร นเท ท�งก�รเงินโดยเปิดเผยไ ใ้ นร�ยง�น
ปร จำ�ปี เพื่ ใ ข้ ้ มูลทีแ่ ดงในงบก�รเงินมีค �มถูกต้ งเป็นไปต�ม
ม�ตรฐ�นก�รบญชีรบร งโดยท่ ไปแล ผ่�นก�รตร จ บจ�ก
ผู้ บบญชีที่เป็น ิ ร ในปี 2560 บริ ทได้เปิดเผยข้ มูลที่ ำ�คญ
ดงต่ ไปนี้
• บริ ทเผยแพร่งบก�รเงินปร จำ�ปี ร�ยง�นปร จำ�ปี แบบแ ดง
ร�ยก�รข้ มู ล ปร จำ � ปี (แบบ 56-1) ผ่ � นท�งช่ งท�งที่
ตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทยกำ� นด แล ผ่�นท�งเ ็บไซต์
ข งบริ ทท้งภ� �ไทยแล ภ� � งกฤ โดยได้มีก�รปรบปรุง
ข้ มูลใ ้เป็นปัจจุบน
• บริ ทเผยแพร่นโยบ�ยก�รกำ�กบดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณธุรกิจ
นโยบ�ยด้�นก�รบริ �รค �มเ ยี่ ง แล นโยบ�ยเกีย่ กบก�รดูแล
ิ่งแ ดล้ มแล งคม แล ผลก�รปฏิบติต�มนโยบ�ยดงกล่�
ร มท้งกรณีทไี่ ม่ �ม�รถปฏิบติต�มนโยบ�ยดงกล่� ได้พร้ มด้ ย
เ ตุผล โดยร�ยง�นไ ้ในแบบแ ดงร�ยก�รข้ มูลปร จำ�ปี
(แบบ 56-1) แล เ ็บไซต์ข งบริ ท
• คณ กรรมก�รบริ ทจดใ ้มีร�ยง�นท�งก�รเงินแล ร�ยง�น
ค �มรบผิดช บข งคณ กรรมก�รต่ ร�ยง�นท�งก�รเงิน แล
เปิดเผยไ ้ในร�ยง�นปร จำ�ปีข งบริ ท

Environment

Policy on the Usage of Resource and Environment is
announced to employees to strictly follow, especially in
production department. The Company has set guidelines
including penalties in case of violation, posted a notice at
workplace and also published on website. Human resource
department provides adequate training on the environment
continuously throughout the year.
The Company continues improving production process to
reduce environmental impacts and to minimize the waste.
There is committee to analyze the potential risks to the
organization and the surrounding community. Risk
Management Committee is responsible for evaluating and
reporting directly to the Board of Directors and also
providing preventive measurement to protect impact
which may happen to community.

Debtors, Competitor and Regulator

As the Company conducts its business with honesty and
transparently under the relevant laws and other related
regulation, thus there are not any legally violated cases
happened with stakeholders, regulator, employee, customer,
environment, debtor and competitor. The guidelines are
as follows;

Policy to Debtors

• Equitably and fairly treat debtors based on a fair return
to both parties
• 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
• Shall not call or receive any benefits, dishonest in
business negotiations with debtors
• Report accuracy and completed financial information to
the debtors regularly

Policy to Competitor

• Follow the rules of good competition
• Do not seek confidential information of competitor in a
dishonest or inappropriate manner
• Do not ruin the reputation of competitor with malicious
accusations without truth

• Do not do anything to violate the intellectual property
of competitor

Policy to Regulator

• Practice and follow strictly in accordance with the intent
of the laws and regulations issued by regulators
• Refrain from any action with help or support to avoid
laws or regulations
• Collaborate with regulators and report information about
violation or non-observance of any law or regulation
against them.

Chapter 4 DISCLOSURE AND TRANSPARENCY

The Board of Directors shall disclose essential information
of the Company such as financial information and other
significant information accurately, adequately and
transparency in ample time, and follow strictly in
accordance with rules and regulations regarding disclosure
of Securities and Exchange Commission and Stock Exchange
of Thailand.
The Board of Directors is responsible for preparation of
consolidated financial statement of the Company and its
subsidiary. The financial statement was disclosed in annual
report, and it was prepared in accordance with Accounting
Standard, and reviewed by independent auditor. In 2017,
the Company disclosed the significant information as
follows;
• Disclosure of Financial Statements, Annual Report, and
form 56-1, through the channel set by the Stock Exchange
of Thailand and on website both in Thai and English,
the information always keeps updated.
• Disclosure of Corporate Governance policy, Business
Code of Conduct, Risk Management policy, Environmental
and Social policy and its results including the reason
for not being able to comply with this policy is in form
56-1, and corporate website.
• The Board of Directors has provided financial reports
and reports of the Board of Directors’ responsibilities
for financial reports and disclosed in annual report.
• Disclosure of Corporate and Management Shareholding
Structure is in annual report, form 56-1 and corporate
website
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• บริ ทเปิดเผยโครง ร้�งก�รถื ุ้นข งบริ ทแล ก�รถื ุ้น
ข งกรรมก�รแล ผูบ้ ริ �รไ ใ้ นร�ยง�นปร จำ�ปี แล แบบแ ดง
ร�ยก�รข้ มูลปร จำ�ปี (แบบ 56-1) แล บนเ ็บไซต์ข งบริ ท
• บริ ทเปิ ด เผยบทบ�ท น้ � ที่ ข งคณ กรรมก�รแล คณ
กรรมก�รชุดย่ ย ร มท้งจำ�น นคร้งข งก�รปร ชุมแล จำ�น นคร้ง
ที่กรรมก�รแต่ล ท่�นเข้�ร่ มปร ชุม แล ค �มเ ็นจ�กก�ร
ทำ� น้�ที่ ร มถึงก�รฝึก บรมแล พฒน�ค �มรู้ด้�น ิช�ชีพ
ย่�งต่ เนื่ งข งคณ กรรมก�ร ไ ้ในร�ยง�นปร จำ�ปีแล
แบบแ ดงร�ยก�รข้ มูลปร จำ�ปี (แบบ 56-1) ข งบริ ท
• บริ ทกำ� นดร เบียบใ ้กรรมก�รแล ผู้บริ �ร จดทำ�ร�ยง�น
ก�รมี ่ นได้เ ียข งตนเ ง โดยกรรมก�รแล ผู้บริ �รจ ต้ ง
จดทำ�แล ร�ยง�นใ ้คณ กรรมก�รบริ ททร�บภ�ยใน 30 น
ลงจ�ก นที่ได้รบตำ�แ น่ง แล ภ�ยใน 14 นนบจ�ก นที่มี
ก�รเปลี่ยนแปลง แล ปรบปรุงร�ยง�นทุกปี เพื่ ใ ้ข้ มูล
เป็นปัจจุบน
• ค่� บบญชีแล ค่�บริก�ร ื่นที่ผู้ บบญชีใ ้บริก�ร
• นโยบ�ยในก�รจ่�ยค่�ต บแทนแก่กรรมก�ร ร มถึงรูปแบบ
รื ลก ณ ข งค่�ต บแทน โดยบริ ทยึดเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�
ค่�ต บแทนกรรมก�รใ ้ ยูใ่ นร ดบเดีย กนกบใน ตุ � กรรม
เดีย กน ตล ดจน ท้ นถึงภ�ร น้�ที่แล ค �มรบผิดช บ
ข งแต่ ล คน ท้ ง นี้ จ ต้ งมี ก �รข นุ ม ติ ผู้ ถื ุ้ น เกี่ ย กบ
ก�รจ่�ยค่�ต บแทนดงกล่� แล เปิดเผยร�ยง�นค่�ต บแทน
ไ ้ในร�ยง�นปร จำ�ปี แล แบบแ ดงร�ยก�รข้ มูลปร จำ�ปี
(แบบ56-1) ข งบริ ท
• นโยบ�ยค่ � ต บแทนผู้ บ ริ �รร ดบ ู ง ร มถึ ง รู ป แบบ รื
ลก ณ ข งค่�ต บแทน เช่น ในรูปแบบข งเงินเดื น โบน
แล น่ื ๆ โดยบริ ทพิจ�รณ�จ�กภ�ร น้�ทีแ่ ล ค �มรบผิดช บ
ข งผู้บริ �รร ดบ ูงแต่ล คน ผลก�รดำ�เนินง�นข งบริ ท
ตล ดจนก�รเทียบเคียงกบบริ ทใน ุต � กรรมเดีย กน
• งบก�รเงิน �ร นเท ท�งก�รเงิน แล ร�ยง�นท�งก�รเงิน
ฝ่�ยจดก�รรบผิดช บเกีย่ กบงบก�รเงิน �ร นเท ท�งก�รเงิน
แล ร�ยง�นท�งก�รเงิน ซึ่งได้ทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นบญชี ร มถึง
ก�รจดใ ้มีแล รก �ไ ้ซึ่งร บบก�รค บคุมภ�ยในเกี่ย กบ
ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินแล ก�รป้ งกน ินทรพย์ข งบริ ท
คณ กรรมก�รตร จ บเป็ น ผู้ ร บผิ ด ช บเกี่ ย กบคุ ณ ภ�พ
ข งร�ยง�นท�งก�รเงิน แล ค �มเ ม� มข ง ภ�พแ ดล้ ม
ก�รค บคุมภ�ยในที่ฝ่�ยจดก�รข งบริ ททำ�ขึ้น ซึ่งเป็นร บบ
ที่มีปร ิทธิผล ฝ่�ยจดก�รม่นใจ ่� ภ�พแ ดล้ มก�รค บคุม
ภ�ยในแล ร บบง�นที่เป็น ยู่ ทำ�ใ ้ร�ยง�นท�งก�รเงินแล
ก�รรก � ินทรพย์ข งบริ ท ณ นที่ 31 ธน �คม 2560
มีค �มน่�เชื่ ถื
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• ในปี 2560 บริ ทนำ� ง่ งบก�รเงินท้งร�ยไตรม� แล งบก�รเงิน
ปร จำ�ปีได้ถูกต้ ง ครบถ้ น แล ทนเ ล� ต�มเ ล�ที่กฎ ม�ย
กำ� นด
• ง�นด้�นนกลงทุน มพนธ์ ผูช้ ่ ยกรรมก�รผูจ้ ดก�รฝ่�ยบญชีแล
ก�รเงิ น เป็ น ผู้ ร บผิ ด ช บในก�ร ื่ �รกบนกลงทุ น โดยจด
กิจกรรมเพื่ ่งเ ริมค �ม มพนธ์กบนกลงทุน นก ิเคร� ์
ลกทรพย์ เช่น ก�รเข้�เยี่ยมชมกิจก�รบริ ทแล พบผู้บริ �ร
ก�รจดปร ชุมนก ิเคร� ์ เพื่ บถ�มข้ มูล ข่� �ร แล
กิจกรรมต่�งๆ ร มท้งก�รเปิดเผยข้ มูลข งบริ ทนกลงทุน
�ม�รถติดต่ เรื่ งข้ มูลข งบริ ทได้ที่
แผนกบญชีแล ก�รเงิน ีเมล : sunanta@tvothai.com
แผนก Supply & Trading ีเมล : teerada@tvothai.com
แล แผนกกำ�กบก�รปฏิบติง�น เี มล : kanutsorn@tvothai.com
(ร�ยล เ ียดโปรดดู ม ดที่ 1 ิทธิข งผู้ถื ุ้นในข้ 1.2)
• �ำ รบในปี 2560 บริ ทได้เปิดโ ก� ใ น้ ก เิ คร� ์ ื่ ม ลชน
แล ผู้ถื ุ้น เข้�พบผู้บริ �รเพื่ ซกถ�มปัญ �ต่�งๆ เพื่ ร้�ง
ค �มเข้�ใจในธุรกิจ แล เ ริม ร้�งค �ม มพนธ์ร ่�งบริ ท
กบนกลงทุน นก เิ คร� ์ แล ื่ ม ลชนตล ดท้งปี (ร�ยล เ ยี ด
โปรดดู ม ดที่ 1 ิทธิข งผู้ถื ุ้นในข้ 1.2)
• บริ ทเปิดเผยนโยบ�ยก�รแจ้งเบ� แ แล ิธีก�รบนเ ็บไซต์
ข งบริ ท

หมวดที่ 5 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
โครงสร้�งคณะกรรมก�ร
คณ กรรมก�รบริ ทปร ก บด้ ยบุคคลที่มีค �มรู้ค �ม �ม�รถ
มีคุณ มบติ ล�ก ล�ยจ�ก �ข� ิช�ชีพ มีปร บก�รณ์ในด้�น
ุต � กรรมน้ำ�มนพืชโดยตรง แล ปร บก�รณ์ด้�น ื่นๆ ที่เป็น
ปร โยชน์ต่ ก�รดำ�เนินง�นข งคณ กรรมก�รแล ธุรกิจข งบริ ท
เป็นผู้ที่มีเ ล�เพียงพ แล ใ ้ค �มทุ่มเทในก�รปฏิบติง�นข งบริ ท
คณ กรรมก�รเป็นผู้มีบทบ�ท ำ�คญในก�รกำ� นดนโยบ�ยแล
ภ�พร มข ง งค์กร ตล ดจนมีบทบ�ท ำ�คญในก�รกำ�กบดูแล
ตร จ บ แล ปร เมินผลก�รดำ�เนินง�นข งบริ ทใ ้เป็นไปต�ม
แผนที่ �งไ ้
• ปัจจุบน งค์ปร ก บคณ กรรมก�รข งบริ ทมีจำ�น น 13 คน
เป็นกรรมก�รเพ ช�ย 12 คน กรรมก�รเพ ญิง 1 คน กรรมก�ร
ท้ง มดเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ มบติ ทก แล ค �มเชีย่ ช�ญทีเ่ ป็น
ปร โยชน์ ดคล้ งกบธุรกิจข ง งค์กร น กจ�กนี้ คณ กรรมก�ร
บริ ทปร ก บด้ ยกรรมก�รที่มีคุณ มบติเป็นกรรมก�ร ิ ร
ต�ม ลกเกณฑ์ที่คณ กรรมก�รกำ�กบตล�ดทุนปร ก� กำ� นด
ใน ด ่ น 1 ใน 3 ข งคณ กรรมก�รท้ง มด

• Disclosure of Role and Responsibility of Committee and
Subcommittee, the attendance record of each person
and comment including continuing professional training
and development of the Board is in annual report and
form 56-1.
• The Board of Directors and Management are required
to submit the report of interest 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.
• Disclosure of Auditing fees and other services provided
by the auditor.
• Directors Remuneration and the form or nature of the
compensation has matched with the industry’ standard
and also reflect the responsibilities and responsibilities
of each person. The amount of remuneration shall be
approved by Shareholders and disclosed in the annual
report and form 56-1
• Executive Remuneration and the form or nature of
the compensation such as salary, bonus and others
depends on responsibility and accountability which is
according to corporate performance, and comparison
with other companies in the same industry.
• 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 financial report and suitability of the
internal control environment managed by the Company’s
management which is an effective system. Hence,
the Management is confident of its internal control
environment and current internal control system is
making the financial report and corporate property
management as of December 31, 2017 reliable one.
• In 2017, the Company submitted the Quarterly and
Annual Financial Statements accurately, completely,
and timely as required by laws and regulation.
• Investor Relation, Assistant Managing Director-Accounting
and Finance is responsible for investor communications.

The Company organizes activities to promote relationship
between investors, analysts such as Company visit,
Management discussion panel, Analyst meeting to
disclose Company’s information as well as news and
activities. For more Information regarding Account and
Finance please contact by e-mail: sunanta@tvothai.com,
Supply and Trading please contact by e-mail: teerada@
tvothai.com, and Compliance department please contact
by e-mail: kanutsorn@tvothai.com (For more details
please see in Chapter 1, item 1.2: Right of Shareholders)
• During 2017, the Company provided opportunity for
analysts, reporters and Shareholders to meet with
management to ask questions in order for them to
understand the business and strengthen the relationship
between the Company and investors, analysts, and
reporters throughout the year. (For more details please
see in Chapter 1, item 1.2: Right of Shareholders)
• Whistle Blowing Policy and methods is disclosed on
website.

Chapter 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 overview, and play major role to
monitor, supervise and evaluate in order to make the
business operation corresponding to corporate goal.
• The 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.
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• กรรมก�รมี �ร ก�รดำ�รงตำ�แ น่งคร� ล 3 ปี ต�มข้ บงคบ
ข งบริ ทกำ� นดใ ้กรรมก�ร กจ�กตำ�แ น่ง นึ่งใน �ม
ในก�รปร ชุม �มญปร จำ�ปีทุกคร้ง ถ้�จำ�น นกรรมก�รที่จ
แบ่ง กใ ้ตรงเป็น �ม ่ นไม่ได้ ก็ใ ้ กโดยจำ�น นใกล้ที่ ุด
กบ ่ น นึง่ ใน �ม กรรมก�รทีจ่ ต้ ง กจ�กตำ�แ น่งในปีแรก
แล ปีที่ งภ�ย ลงจดท เบียนบริ ทน้นใ ้จบ ล�กกน ่�ผู้ใด
จ ก ่ นปี ลงๆ ต่ ไป ใ ้กรรมก�รคนที่ ยู่ในตำ�แ น่ง
น�นที่ ุดน้นเป็นผู้ กจ�กตำ�แ น่ง ย่�งไรก็ต�ม กรรมก�ร
ผู้ กต�ม �ร น้น ที่ปร ชุมจ เลื กใ ้เข้�รบตำ�แ น่ง ีกก็ได้
• ก�รคดเลื กกรรมก�ร บริ ทพิ จ �รณ�จ�กคุ ณ มบติ ที่
คณ กรรมก�รยงข�ด ยู่ โดยกร บ นก�ร รร �ดำ�เนินก�รโดย
คณ กรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน
• บริ ทกำ � นดบทบ�ท น้ � ที่ แ ล ค �มรบผิ ด ช บร ่ � ง
คณ กรรมก�รบริ ทกบผูบ้ ริ �รร ดบ งู ย่�งชดเจน โดยคณ
กรรมก�รทำ � น้ � ที่ ใ นก�รกำ � นดนโยบ�ย แล กำ � กบดู แ ล
ก�รดำ�เนินง�นข งผู้บริ �รในร ดบนโยบ�ย ขณ ที่ผู้บริ �ร
ทำ� น้�ทีบ่ ริ �รจดก�รง�นข งบริ ทในด้�นต่�งๆ ใ เ้ ป็นไปต�ม
นโยบ�ยที่กำ� นด
• ปร ธ�นกรรมก�ร มิได้เป็นบุคคลเดีย กบปร ธ�นกรรมก�ร
บริ �ร มี �ำ น�จ น้�ทีแ่ บ่งแยกกนเพื่ เป็นก�รถ่ งดุลก�รจดก�ร
แล ไม่มีผู้ใดมี ำ�น�จเบ็ดเ ร็จ ปร ธ�นกรรมก�รเป็นกรรมก�ร
ิ ร แล ไม่มีค �ม มพนธ์ใดๆ กบฝ่�ยบริ �ร ไม่มีก�รถื ุ้น
ในบริ ทแล มี น้�ที่รบผิดช บดงนี้
1. ดำ�เนินก�รแล ใ ้คำ�ปรึก �ในก�รกำ� นดนโยบ�ย แล
กำ� นดกลยุทธ์ข งบริ ท
2. กำ�กบดูแลใ ค้ ณ กรรมก�รบริ ทมีโครง ร้�งทีเ่ ม� มกบ
ธุรกิจ
3. กำ�กบดูแลก�รปฏิบติ น้�ที่ข งคณ กรรมก�รบริ ทแล
คณ ชุดย่ ยต่�งๆ ใ ้เป็นไป ย่�งมีปร ิทธิภ�พ แล เกิด
ปร ิทธิผล
4. เป็นปร ธ�นในก�รปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ท
5. เป็นปร ธ�นในก�รปร ชุมผู้ถื ุ้น แล ดำ�เนินก�รปร ชุม
ต�มร เบี ย บ �ร ก�รปร ชุ ม ข้ บงคบข งบริ ทแล
กฎ ม�ยที่เกี่ย ข้ ง
• ปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร มี น้�ที่รบผิดช บในก�รจดก�รง�น
ปร จำ� นข งบริ ทภ�ยใต้กร บนโยบ�ยต�มที่ได้รบม บ ม�ย
จ�กคณ กรรมก�รบริ ทโดยมีก�รกำ� นดข บเขต �ำ น�จ น้�ที่
ข งปร ธ�นกรรมก�รบริ �รไ ้ ย่�งชดเจน

ขอบเขตและอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท
1. ในก�รดำ�เนินกิจก�รข งบริ ทกรรมก�รต้ งปฏิบติ น้�ที่ใ ้
เป็นไปต�มกฎ ม�ย ตถุปร งค์ แล ข้ บงคบข งบริ ท
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ตล ดจนมติ ที่ ป ร ชุ ม ผู้ ถื ุ้ น ด้ ยค �มซื่ ตย์ ุ จ ริ ต แล
ร มดร งรก �ผลปร โยชน์ข งบริ ท
2. คณ กรรมก�รบริ ทมี ำ � น�จในก�รพิ จ �รณ�แล นุ ม ติ
เรื่ งเกี่ ย กบก�รบริ �รง�นแล ก�รดำ � เนิ น ง�นข งบริ ท
แล มี น้�ที่รบผิดช บที่ ำ�คญ ดงนี้:
• กำ� นดนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจ
• กำ� นดโครง ร้�ง ำ�น�จ นุมติ
• นุมติงบปร ม�ณปร จำ�ปี
• นุมติกลยุทธ์แล นโยบ�ยที่ ำ�คญ ตล ดจนแผนง�นต่�งๆ
แล งบปร ม�ณข งบริ ท
• กำ� นดนโยบ�ยก�รลงทุนเพื่ ก�รบริ �รท�งก�รเงิน ร มถึง
นโยบ�ยแล งเงิน ำ� รบก�รซื้ ข�ยเครื่ งมื ท�งก�รเงิน
(Option)
• ดูแลใ ้มีก�รปฏิบติต�มแผนง�นแล ปร เมินผลง�นข ง
ฝ่�ยจดก�รโดย ม่ำ�เ ม
• กำ � นดนโยบ�ยเพื่ ใ ้ ค �มม่ น ใจ ่ � ร บบก�รบญชี
ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินแล ก�ร บบญชีมีค �มเชื่ ถื ได้
ร มท้งดูแลใ ้มีกร บ นก�รในก�รปร เมินค �มเพียงพ
ข งก�รค บคุมภ�ยใน ก�รจดก�รค �มเ ี่ยง ก�รร�ยง�น
ท�งก�รเงิน แล ก�รติดต�มใ ม้ กี �รปฏิบติต�มทีม่ ปี ร ทิ ธิผล
• ดูแลใ ม้ กี ลไกในก�รรบเรื่ งร้ งเรียนแล ก�รดำ�เนินก�รกรณี
มีก�รชี้เบ� แ
•
ด ่ งดู แ ลแล จดก�รแก้ ปั ญ �ค �มขดแย้ ง ท�ง
ผลปร โยชน์ข งฝ่�ยจดก�ร กรรมก�ร แล ผู้ถื ุ้น ร มท้ง
ก�รใช้ ินทรพย์ข งบริ ทในท�งมิช บแล ก�รกร ทำ�ที่
ไม่ถูกต้ งในร�ยก�รร ่�งบุคคลที่เกี่ย โยงกน
• ดูแลใ ม้ แี ผน บื ท ดตำ�แ น่ง (Succession plan) เพื่ ค �ม
ต่ เนื่ งข งผู้บริ �รร ดบ ูง
• ดูแลใ ้มีกร บแล กลไกในก�รกำ�กบดูแลนโยบ�ยแล ก�ร
ดำ�เนินง�นข งบริ ทย่ ย แล พิจ�รณ�ค �มเ ม� ม
ข งบุคคลที่จ ่งไปเป็นกรรมก�รในบริ ทย่ ย
• ดู แ ลใ ้ มี ก �รปฏิ บ ติ ต �มกฎ ม�ยแล ใ ้ ค �มม่ น ใจ ่ �
โครง ร้�งแล ิธีปฏิบติต่�งๆ ข งคณ กรรมก�รบริ ท
ที่เป็น ยู่ได้ปูท�งไ ้ ำ� รบก�รกำ�กบดูแลที่เ ม� ม แล
ก�รปฏิบติง�น ย่�งมีจริยธรรมที่ดี
อำ�น�จอนุมัติของคณะกรรมก�รบริษัท
• แต่งต้งคณ ทีป่ รึก � แล ผูบ้ ริ �รต้งแต่ร ดบกรรมก�รผูจ้ ดก�ร
ขึ้นไป

The person who retired on rotation can be re-elected.
• Director selection is considered base on the qualification
that are missing, the nomination process is done by the
Corporate Governance, Nomination and Remuneration
Committee.
• The Company clearly separates role and responsibility
between the Board of Directors and management.
The 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 of the Chairman of the Board are as follows;
1. Advise the Board of Director to set Corporate policy
and strategy
2. Govern the Board of Directors structure to be suitable
for business.
3. Conduct the committee and subcommittee to perform
their duty 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 and
relevant laws.

• Chairman of the Executive Board is responsible for
day-to-day operation of the Company under the policies
set forth by the Board of Director. The scope of authority
of the Chairman of the Executive Board is clear defined.
Scope and Authority of the Board of Directors
1. Members of the Board must perform their duties in
compliance with the law, regulation objective and the
Article of Associations of the Company, including
resolutions of Shareholder meetings’ with honesty and
carefully 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
• Set authorization structure
• Approve annual budget
• Approve key strategies and policies, operation plan
and budgeting plan.
• Set investment policy for financial management
including policies and limit for financial instrument
trading (Option)
• Supervise and ensure the operational implementation
to be done according to plan and evaluate management’s
performance regularly.
• Set policy to ensure that accounting system, financial
report and accounting audit system are reliable, and
to ensure that adequacy assessment of internal
control, risk management, financial report and
implementation to be effective.
• Ensure that there is a mechanism for receiving
complaints and action in case of Whistle Blowing.
• Supervise and resolves potential conflict of interest
among the management, directors, and shareholders,
including the improperly use of assets and other
transactions of connected person.
• Ensure that succession plan is defined for the
continuation of senior management.
• Ensure that the policies and operations of the
subsidiary have framework and regulatory mechanism
and consider the appropriateness of the person to be
appointed as a director in the subsidiary.
• Supervise the Company to comply with laws and
regulation to ensure that the structure and practices
of the Board of Directors are align with corporate
governance principle and ethic appropriately.

The Board of Directors’ Authority

• Authorize to appoint advisory and management team
from Managing Director level and above
• Consider meeting allowance and directors’ remuneration
in order to propose to the Shareholders
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• พิจ�รณ�เบี้ยปร ชุม แล เงินร�ง ลกรรมก�ร เพื่ นำ�เ น ต่
ผู้ถื ุ้น
• นุมติงบปร ม�ณ ต้งแต่ 100 ล้�นบ�ทขึ้นไป
• นุมติร�ยก�รใ ้กู้ยืมเงินแก่บริ ท ื่น รื บุคคลภ�ยน กเพื่
ตถุปร งค์ท�งธุรกิจข งบริ ท
• นุมติก�รกู้ยืมเงิน แล ก�ร ก นง ื ค้ำ�ปร กนโดยธน�ค�ร
แล ก�รใช้ งเงิน นง ื ค้ำ�ปร กน
• นุมติก�รเปิด ปิดบญชีธน�ค�ร ถ�บนท�งก�รเงิน แล กำ� นด
ผู้ลงน�มแล งเงินในร เบียบก�รลงน�ม ่งจ่�ยบญชีธน�ค�ร

•

นุ ม ติ ลกเกณฑ์ ก �รทำ � ร�ยก�รที่ เ กี่ ย โยงกนแล ร�ยก�ร
ร ่�งกน
• ื่นๆ ต�มข บเขต น้�ที่ที่กำ� นดโดยกฎ ม�ย ข้ บงคบข ง
บริ ท

คณะกรรมก�รชุดย่อย
คณะกรรมก�รบริห�ร
คณ กรรมก�รบริ �รเป็นผู้บริ �รทำ�ง�นเต็มเ ล�ใ ้กบบริ ท
มี น้�ที่ช่ ยฝ่�ยจดก�รในก�รปฏิบติง�นปร จำ� นภ�ยใต้กร บ
นโยบ�ยที่ได้รบม บ ม�ยจ�กคณ กรรมก�รบริ ทน กจ�กน้น
ยงช่ ยกล่ น กร งง�นใ ้ ก บคณ กรรมก�รบริ ท ี ก ร ดบ นึ่ ง
ปร ก บด้ ยบุคคลจำ�น น 8 คน ดงนี้

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รบริห�ร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

น�ย ิ ุทธิ
น�ย ิชิต
น�ง � รญญ�
ดร. ิทูร
น�ยช�ญ ิทย์
น�ย ุภชย
น�ยพ�ชย
น�ย ินย

ร�ยชื่อ

ิทยฐ�นกรณ์*
ิทยฐ�นกรณ์
ิทยฐ�นกรณ์
ซื่ ฒน�กุล
ิทยฐ�นกรณ์*
ิทยฐ�นกรณ์*
จนทร์พิทก ์
ชยบุร�นนท์*

ตำ�แหน่ง

ปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร
ร งปร ธ�น
ร งปร ธ�น
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร

มายเ ตุ : * กรรมก�รบริ �รที่ ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่ง ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560

ปัจจุบน คณ กรรมก�รบริ �รปร ก บด้ ยบุคคลจำ�น น 5 คน ดงนี้
1.
2.
3.
4.
5.

น�ง � ุด�รตน์
น�ย ิชิต
น�ง � รญญ�
ดร. ิทูร
น�ยพ�ชย

ร�ยชื่อ

ทิ ยฐ�นกรณ์
ิทยฐ�นกรณ์
ิทยฐ�นกรณ์
ซื่ ฒน�กุล
จนทร์พิทก ์

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร
คณ กรรมก�รบริ �รมี ำ�น�จแต่งต้งบุคคลต�มจำ�น นที่จำ�เป็น
แล เ น็ มค รใ เ้ ป็นพนกง�นบริ ทเพื่ ปฏิบติ น้�ทีท่ กุ ตำ�แ น่ง
พร้ มท้ ง กำ � นดข บเขต ำ � น�จตล ดท้ ง ตร�เงิ น เดื น ดูแล
ร�ยง�นท�งก�รเงินข งบริ ทใ ้ตรงต่ ค �มเป็นจริง ครบถ้ น
เพียงพ แล เชื่ ถื ได้ ดูแลใ ้บริ ทมีร บบก�รค บคุมภ�ยใน
ที่เ ม� ม ร มท้งก�รกำ� นดร เบียบปฏิบติง�นแก่พนกง�น
โดยไม่ขด รื แย้งต่ ข้ บงคบบริ ท ข บเขต ำ�น�จ น้�ที่ แล
ค �มรบผิดช บข งคณ กรรมก�รบริ �รที่ ำ�คญมีดงต่ ไปนี้

�น ร จำ�
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ตำ�แหน่ง
รก �ก�รปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร
ร งปร ธ�น
ร งปร ธ�น
กรรมก�ร
กรรมก�ร

• กำ�กบดูแลก�รดำ�เนินง�นข งบริ ทใ ้เป็นไปต�มนโยบ�ยข ง
คณ กรรมก�รบริ ทภ�ยใต้กฎ ม�ย เงื่ นไข กฎร เบียบ แล
ข้ บงคบข งบริ ท
• กำ� นดแน ท�งก�รดำ�เนินกิจก�ร ก�รพฒน� แล ก�รขย�ยง�น
ใ ้เป็นไปต�มแน นโยบ�ยข งคณ กรรมก�รบริ ท
• แต่งต้งบุคคลต�มจำ�น นที่จำ�เป็นแล เ ม� มใ ้เป็นผู้บริ �ร
ข งบริ ทยกเ ้นตำ�แ น่งผู้บริ �รร ดบ ูงที่กำ� นดเพื่ ปฏิบติ
น้�ที่ พร้ มท้งกำ� นดข บเขต น้�ที่แล ค �มรบผิดช บ
ร มท้ง �ม�รถทีจ่ ม บ �ำ น�จใ บ้ คุ คลใดๆ ไปดำ�เนินก�รแทน
ในเรื่ งใดๆ ต�มที่คณ กรรมก�รบริ �รเ ็น มค ร

• Approve budget from Baht 100 million and above
• Approve the loan to other companies or other person
for corporate business objective
• Approve the loan and issued Bank of guarantee and its
credit line
• Approve to open and close bank account and financial
institution, and set credit line and authorize person
for account payment

Member of the Executive Board
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mr.Visuth
Mr.Vichit
Miss Aranya
Dr.Witoon
Mr.Chanvit
Mr.Supachai
Mr.Pachai
Mr.Vinai

Name

• Approve the connected and related transaction policy
• Perform any other duty according to laws and Company
Articles of Association

Sub-Committees
Executives Board

The Executive Board is working full time and responsible
for assisting the management in day-to-day operations
under the policy set forth by the Board of Directors as well
as screening work task for the Board of Directors.
The Executive Board consists of 8 persons as follows;
Position

Vitayathanagorn*
Vitayatanagorn
Vitayatanagorn
Suewatanakul
Vitayatanagorn*
Vitayatanagorn*
Chanpitaksa
Chaiburanont*

Chairman
Vice Chairman
Vice Chairman
Member
Member
Member
Member
Member

Remarks : * Executive Director who completed term of position according to the resolution of the Board of Directors’ meeting
no. 8/2017 on December 20, 2017

Currently, the Executive Board consists of 5 persons as follows;
Name

1.
2.
3.
4.
5.

Miss Sudarath
Mr.Vichit
Miss Aranya
Dr.Witoon
Mr.Pachai

Vitayatanagorn
Vitayatanagorn
Vitayatanagorn
Suewatanakul
Chanpitaksa

Scope and Authority of the Executive Board
The Executive Board shall appoint an appropriate number
of qualified employees in all positions with proper roles
and responsibilities, define scope of authority and salary,
ensure that corporate financial statements is accuracy,
adequacy, and reliability as well as implement an internal
control system and employee regulations without any
conflict to the Company’s Article of Association. Scope
of authority and responsibilities of the Board of Directors
are as follows:

Position
Acting Chairman

Vice Chairman
Vice Chairman
Member
Member
• Govern the corporate operational performance to be
in accordance with policy set by the Board of Directors
under relevant laws, condition, regulation and corporate
Article of Association.
• Set direction, development and expansion of the
business to comply with the policy set by the Board
of Directors.
• Appoint number of appropriated persons to be the
Company’s management, except for senior management
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• กำ� นดร เบียบ ิธีปฏิบติง�นข งพนกง�น โดยไม่ขด รื แย้ง
ต่ ข้ บงคบแล กฎ ม�ยที่เกี่ย ข้ ง
• พิจ�รณ�ก�รจดทำ�โครง ร้�งเงินเดื น ค่�จ้�ง ดิก�ร แล ผล
ปร โยชน์ต บแทน แล ก�รช่ ยเ ลื พนกง�นด้�น ื่นๆ ท้งนี้
ใ ้ ดคล้ งกบมติข งคณ กรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล
กำ� นดค่�ต บแทน
• พิจ�รณ�กล่นกร งข้ มูล รื ข้ เท็จจริงในเรื่ งที่เกี่ย กบก�ร
ดำ�เนินง�นข งธุรกิจที่จ นำ�เ น คณ กรรมก�รบริ ทเพื่
พิจ�รณ�
• ดำ�เนินก�ร ื่นๆ ต�มที่คณ กรรมก�รบริ ทม บ ม�ย

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณ กรรมก�รตร จ บมีทง้ มด 3 คน แล เป็นกรรมก�รทีม่ คี �ม
เป็น ิ ร ต�ม ลกเกณฑ์ที่คณ กรรมก�รกำ�กบตล�ดทุน ปร ก�
กำ� นด คณ กรรมก�รตร จ บกำ�กบดูแลก�รบริ �รง�นข ง
บริ ทโดยใช้ ิธีก�รตร จ บแล บท�นก�รบริ �รจดก�รข ง
บริ ทใ ้เป็นไปเพื่ ปร โยชน์ข งผู้ถื ุ้นโดยร ม

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ
1.
2.
3.

น�ยบ ร
น�ย มพล
ดร.ชยพฒน์

ร�ยชื่อ

ง ์ ิน ุดม*
เกียรติไพบูลย์
กุล

ตำ�แหน่ง
ปร ธ�น
กรรมก�ร
กรรมก�ร

มายเ ตุ : *แต่งต้ง ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 4/2560 เมื่ นที่ 12 พฤ ภ�คม 2560 แทน ดร. ิริ ก�รเจริญดี ซึ่งครบ �ร ก�รดำ�รงตำ�แ น่ง

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
• บท�นใ ้บริ ทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ย่�งถูกต้ งแล
เปิ ด เผย ย่ � งเพี ย งพ โดยก�รปร �นง�นกบผู้ บบญชี
ภ�ยน กแล ผู้บริ �รที่รบผิดช บจดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงิน
ท้งร�ยไตรม� แล ปร จำ�ปี
• บท�นใ ้บริ ทมีร บบก�รค บคุมภ�ยในแล ร บบก�ร
ตร จ บภ�ยในที่เ ม� มแล มีปร ิทธิผล แล พิจ�รณ�
ค �มเป็ น ิ ร ข งแผนกตร จ บภ�ยใน ตล ดจนใ ้
ค �มเ ็นช บในก�รพิจ�รณ�แต่งต้ง โยกย้�ย เลิกจ้�ง น้�
แผนกตร จ บภ�ยใน รื น่ ยง�น ื่ น ใดที่ ร บผิ ด ช บ
เกี่ย กบก�รตร จ บภ�ยใน
• บท�นก�รปฏิบติง�นข งบริ ทใ เ้ ป็นไปต�มกฎ ม�ย �่ ด้ ย
ลกทรพย์แล ตล�ด ลกทรพย์ ข้ กำ� นดข งตล�ด ลกทรพย์
แ ่งปร เท ไทย แล กฎ ม�ยที่เกี่ย ข้ งกบธุรกิจข งบริ ท
• พิจ�รณ�คดเลื ก เ น แต่งต้ง เลื กกลบเข้�ม�ใ ม่ แล เลิกจ้�ง
บุคคลซึง่ มีค �มเป็น ิ ร เพื่ ทำ� น้�ทีเ่ ป็นผู้ บบญชีข งบริ ท
แล เ น ค่�ต บแทนข งบุคคลดงกล่� ร มท้งเข้�ร่ มปร ชุม
กบผู้ บบญชีโดยไม่มฝี ่�ยจดก�รเข้�ร่ มปร ชุมด้ ย ย่�งน้ ย
ปีล 1 คร้ง
• พิจ�รณ�ร�ยก�รทีเ่ กีย่ โยงกน รื ร�ยก�รที่ �จมีค �มขดแย้ง
ท�งผลปร โยชน์ ใ ้ เ ป็ น ไปต�มกฎ ม�ย แล ข้ กำ � นด
ข งตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทย ท้งนี้ เพื่ ใ ้ม่นใจ ่�
�น ร จำ�
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ร�ยก�รดงกล่� มเ ตุ มผลแล เป็นปร โยชน์ งู ดุ ต่ บริ ท
• จดทำ�ร�ยง�นข งคณ กรรมก�รตร จ บ โดยเปิดเผยไ ้ใน
ร�ยง�นปร จำ�ปีข งบริ ทซึ่งร�ยง�นดงกล่� ต้ งลงน�มโดย
ปร ธ�นกรรมก�รตร จ บ แล ต้ งปร ก บด้ ยข้ มู ล
ย่�งน้ ย ดงต่ ไปนี้
- ค �มเ น็ เกีย่ กบค �มถูกต้ ง ครบถ้ น เป็นทีเ่ ชื่ ถื ได้ข ง
ร�ยง�นท�งก�รเงินข งบริ ท
- ค �มเ ็นเกี่ย กบค �มเพียงพ ข งร บบค บคุมภ�ยใน
ข งบริ ท
- ค �มเ น็ เกีย่ กบก�รปฏิบติต�มกฎ ม�ย �่ ด้ ย ลกทรพย์
แล ตล�ด ลกทรพย์ ข้ กำ � นดข งตล�ด ลกทรพย์
แ ง่ ปร เท ไทย รื กฎ ม�ยทีเ่ กีย่ ข้ งกบธุรกิจข งบริ ท
- ค �มเ ็นเกี่ย กบค �มเ ม� มข งผู้ บบญชี
- ค �มเ น็ เกีย่ กบร�ยก�รที่ �จมีค �มขดแย้งท�งผลปร โยชน์
- จำ�น นคร้งข งก�รปร ชุมคณ กรรมก�รตร จ บ แล ก�ร
เข้�ร่ มปร ชุมข งกรรมก�รตร จ บแต่ล ท่�น
- ค �มเ น็ รื ข้ งเกตโดยร มทีค่ ณ กรรมก�รตร จ บได้รบ
จ�กก�รปฏิบติ น้�ที่ต�มกฎบตรคณ กรรมก�รตร จ บ
- ร�ยก�ร น่ื ทีเ่ น็ �่ ผูถ้ ื นุ้ แล ผูล้ งทุนท่ ไปค รทร�บ ภ�ยใต้
ข บเขต น้�ที่แล ค �มรบผิดช บที่ได้รบม บ ม�ยจ�ก
คณ กรรมก�รบริ ท

•
•

•

•

positions assigned to perform duties, including specify
job description as well as authorize any person to act
on any matter as the Board deems appropriate.
Determine the rules and procedures for employees
without any conflict to relevant laws and regulation.
Review salary structure, wages, welfare, compensation
and other supports to comply with resolution of
Corporate Governance Nomination and Remuneration
committee.
Verify and examine information and facts regarding
business operation and propose to the Board of
Directors for consideration.
Perform other duties assigned by the Board of Directors.

Audit Committee
The Audit Committee consists of 3 members and is
independent as defined by the Securities and Exchange
Commission. The Audit Committee is responsible for
audit and review management operation for the benefit
of the Shareholders.

Member of Audit Committee
1.
2.
3.

Mr.Bowon
Mr.Sompol
Dr.Chaipat

Name

Vongsinudom*
Kiatphaibool
Sahasakul

Position
Chairman

Member
Member

Remarks : * Appointed according to the resolution of the Board of Directors’ meeting no. 4/2017 on May 12, 2017 in replacement of Dr.Siri
Ganjarerndee who completed term of position.

Scope and Authority of the Audit Committee
• Verify the accuracy and adequate disclosure of the
financial statement in coordinate with external
auditor and management who responsible of
financial report quarterly and yearly.
• 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.
• 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 relevant laws
with the business.

• 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.
• 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 the Company.
• Prepare an Audit Committee report, signed by
Chairman of Audit Committee and disclose in
annual report with following necessary content:
- The accuracy, adequacy and reliability of corporate
financial statements
- The adequacy of internal audit control system
- The compliance of rules and regulations of Stock
Exchange of Thailand and relevant business laws
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• ในก�รปฏิบติ น้�ที่ข งคณ กรรมก�รตร จ บ �กพบ รื
มี ข้ ง ย ่ � มี ร �ยก�ร รื ก�รกร ทำ � ดงต่ ไปนี้ ซึ่ ง �จมี
ผลกร ทบ ย่�งมีนย �ำ คญต่ ฐ�น ก�รเงินแล ผลก�รดำ�เนินง�น
ข งบริ ทใ ค้ ณ กรรมก�รตร จ บร�ยง�นต่ คณ กรรมก�ร
บริ ทเพื่ ดำ�เนินก�รปรบปรุงแก้ไขภ�ยในเ ล�ทีค่ ณ กรรมก�ร
ตร จ บเ ็น มค ร
- ร�ยก�รที่เกิดค �มขดแย้งท�งผลปร โยชน์
- ก�รทุจริต มี งิ่ ผิดปกติ รื มีค �มบกพร่ งที่ �ำ คญในร บบ
ค บคุมภ�ยใน
- ก�รฝ่�ฝืนกฎ ม�ย ่�ด้ ย ลกทรพย์แล ตล�ด ลกทรพย์
ข้ กำ� นดข งตล�ด ลกทรพย์แ ง่ ปร เท ไทย รื กฎ ม�ย
ที่เกี่ย ข้ งกบธุรกิจข งบริ ท
�กคณ กรรมก�รบริ ท รื ผูบ้ ริ �รไม่ด�ำ เนินก�รใ ม้ กี �ร
ปรบปรุงแก้ไขภ�ยในเ ล�ทีก่ �ำ นด กรรมก�รตร จ บร�ยใด
ร�ย นึง่ �จร�ยง�น �่ มีร�ยก�ร รื ก�รกร ทำ�ดงกล่� ต่
�ำ นกง�นคณ กรรมก�รกำ�กบ ลกทรพย์แล ตล�ด ลกทรพย์
รื ตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทย

•
•
•
•

•

นบ นุนแล ติดต�มใ ้บริ ทมีร บบก�รบริ �รค �มเ ี่ยง
ย่�งมีปร ิทธิภ�พ
ปรบปรุงแล แก้ไขกฎบตรคณ กรรมก�รตร จ บแล นำ�เ น
ต่ คณ กรรมก�รบริ ทเพื่ พิจ�รณ� นุมติ
คณ กรรมก�รตร จ บ �ม�รถข คำ�ปรึก �ท�ง ชิ �ชีพ นื่ ใด
ต�มที่ เ ็ น ่ � มี ค �มจำ � เป็ น โดยบริ ทรบผิ ด ช บค่ � ใช้ จ่ � ย
ที่เกิดขึ้น
บท�นใ ้บริ ทมีกร บ นก�รภ�ยในเกี่ย กบก�รรบแจ้ง
เบ� แ แล ก�รรบข้ ร้ งเรียน ใ ้มีกร บ นก�ร บ น
ที่ เ ป็ น ิ ร แล มี ก �รดำ � เนิ น ก�รในก�รติ ด ต�มที่ เ ม� ม
โดยคำ � นึ ง ถึ ง ก�รรก �ค �มลบแล ม�ตรก�รป้ งกนผู้ แจ้ ง
เบ� แ เป็น ำ�คญ
ปฏิ บ ติ ก �ร ื่ น ใดต�มที่ ค ณ กรรมก�รบริ ทม บ ม�ยด้ ย
ค �มเ ็นช บจ�กคณ กรรมก�รตร จ บ

คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห� และกำ�หนดค่�ตอบแทน
คณ กรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน ปร ก บด้ ยกรรมก�ร 4 คน ดงต่ ไปนี้
1.
2.
3.
4.

น�ย มพล
น�ยบ ร
น�ย ิ ุทธิ
น�ย ิชิต

ร�ยชื่อ

เกียรติไพบูลย์
ง ์ ิน ุดม *
ิทยฐ�นกรณ์ **
ิทยฐ�นกรณ์ **

ตำ�แหน่ง
ปร ธ�น
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร

มายเ ตุ : * แต่งต้ง ต�มมติทป่ี ร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 4/2560 เมื่ นที่ 12 พฤ ภ�คม 2560 แทนดร. ิริ ก�รเจริญดี ซึ่งครบ �ร ก�รดำ�รงตำ�แ น่ง
** ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่ง ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560

ปัจจุบน คณ กรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน ปร ก บด้ ยกรรมก�ร 3 คน ดงต่ ไปนี้
1.
2.
3.

น�ย มพล
น�ยบ ร
น�ง � รญญ�

ร�ยชื่อ

เกียรติไพบูลย์
ง ์ ิน ุดม
ิทยฐ�นกรณ์ *

ตำ�แหน่ง
ปร ธ�น
กรรมก�ร
กรรมก�ร

มายเ ตุ : * เข้�รบก�รดำ�รงตำ�แ น่ง ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560

�น ร จำ�
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- The suitable of auditor
- The conflict of interest transactions
- Number of the audit committee meeting and
attendance of each member of the Audit Committee
- Overall opinion and observations that audit
committee has received from performing their
duties according to the Audit Committee Charter
- Other transactions that shareholders and
investors may acknowledge under responsibility
assign by the Board of Directors.
• During performing duty, if there are any suspicious
transactions which may significantly affected to
financial status and operational performance, the
Audit Committee shall report to the Board of Directors
to improve within proper time that the Audit
Committee deems appropriate
- Conflict of interest transaction
- Fraud, corruption or any other essential flaw from
internal audit system

•
•
•
•

•

- Violation against Securities and Exchange Act,
requirement of the Stock Exchange of Thailand
or other laws related to the business.
If there is any above mentioned transaction are
not rectified as scheduled may happen, Audit
committee shall report to the Securities and
Exchange Commission and Stock Exchange of
Thailand in that case.
Support and monitor the efficient Risk Management
system,
Review Audit Committee Charter to propose the
Board of Directors for approval,
Audit committee shall consult any professional
advisors if necessary, the Company is responsible
for the costs incurred.
Review to ensure that the Company has internal
process of whistleblowing and complaint that has
investigation system independently, properly
pursuing, confidentially concerning in order to
protect those who complain,
Any other duties assigned by the Board of Directors
with consent of Audit Committee.

Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee
Member of Corporate Governance, Nomination and Remuneration committee are 4 directors as named bellows;
Name
1.
2.
3.
4.

Mr.Sompol
Mr.Bowon
Mr.Visuth
Mr.Vichit

Kiatphaibool
Vongsinudom*
Vitayathanagorn**
Vitayatanagorn**

Position
Chairman

Member
Member
Member

Remarks : * Appointed according to the resolution of the Board of Directors’ meeting no. 4/2017 on May 12, 2017 in replacement
of Dr.Siri Ganjarerndee who completed term of position.
** Completed term of position according to the resolution of the Board of Directors’ meeting no. 8/2017 on
December 20, 2017

Currently, Corporate Governance, Nomination and Remuneration committee consists of 3 members as follows;
Name

1.
2.
3.

Mr.Sompol
Mr.Bowon
Miss Aranya

Kiatphaibool
Vongsinudom
Vitayatanagorn*

Position
Chairman

Member
Member

Remarks : * Appointed according to the resolution of the Board of Directors’ meeting no. 8/2017 on December 20, 2017
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ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห�
และกำ�หนดค่�ตอบแทน
• กำ� นดข บเขตแล นโยบ�ยด้�นบรร ทภิบ�ล เพื่ นำ�เ น ต่
คณ กรรมก�รบริ ท ร มท้งก�รพิจ�รณ�ปรบปรุงใ ้ทน มย
ย่�งต่ เนื่ ง
• เ น แน แน ปฏิบติด้�นบรร ทภิบ�ลข งบริ ท
• กำ� นด ิธีก�รแล ลกเกณฑ์ในก�ร รร �กรรมก�ร แล
ผู้บริ �รร ดบ ูง
• พิจ�รณ�กำ� นดคุณ มบติแล คดเลื กบุคคลทีจ่ ดำ�รงตำ�แ น่ง
กรรมก�รบริ ทแล เ น ค �มเ ็นต่ คณ กรรมก�ร ก่ นจ
นำ�เ น ที่ปร ชุมผู้ถื ุ้นใ ้เป็นผู้แต่งต้งกรรมก�รบริ ท
• ร่ มกบปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร ในก�รพิจ�รณ�กำ� นดคุณ มบติ
แล คดเลื กบุคคลที่จ ดำ�รงตำ�แ น่งผู้บริ �รร ดบ ูง ต้งแต่
ร ดบกรรมก�รผู้จดก�รขึ้นไป แล เ ็นช บบุคคลที่ปร ธ�น
กรรมก�รบริ �รเ น ใ ้เป็นผู้บริ �รร ดบ ูง
• กำ� นด ลกเกณฑ์ก�รปร เมินผลก�รปฏิบติง�น แล พิจ�รณ�
ค่�ต บแทนผูบ้ ริ �รร ดบ งู ต้งแต่ร ดบกรรมก�รผูจ้ ดก�รขึน้ ไป

แล พิ จ �รณ�เงิ น ร�ง ลกรรมก�รบริ ทโดยนำ � เ น ต่
คณ กรรมก�รบริ ทเพื่ พิจ�รณ� นุมติ รื นำ�เ น ค �มเ ็น
ต่ คณ กรรมก�รบริ ทเพื่ นำ � เ น ที่ ป ร ชุ ม ผู้ ถื ุ้ น เพื่
พิจ�รณ� นุมติ (แล้ แต่กรณี)
• จดทำ�แล รบผิดช บแผน ืบท ดตำ�แ น่งง�นข งบริ ท
• ภ�รกิจ ื่นๆ ต�มที่คณ กรรมก�รบริ ทม บ ม�ย

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยง ปร ก บด้ ยผู้บริ �ร 5 คน
มี ตถุปร งค์เพื่ เพิ่มโ ก� ท�งธุรกิจใ ้ม�กที่ ุด แล ลดโ ก�
ข งค �ม ญ
ู เ ยี ใ เ้ ลื น้ ยที่ ดุ คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ยี่ ง
ทำ� น้�ที่จดใ ้มีกร บ นก�รบริ �รค �มเ ี่ยงที่ ดคล้ งกบ
แผนธุรกิจ มีก�รค บคุม ติดต�มก�รปฏิบติต�มกร บ นก�รบริ �ร
ค �มเ ย่ี ง แล ทบท นกร บ นก�ร เพื่ ปรบปรุงใ ม้ คี �มเ ม� ม
ต่ ก�รดำ�เนินธุรกิจ ยู่เ ม คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยง
ได้ ื่ �รใ ้พนกง�นทุกร ดบเข้�ใจถึงจุด ม�ยร่ มกนในก�ร
บริ �รค �มเ ี่ยง ม บ ม�ยค �มรบผิดช บแล กร บข งก�ร
จดก�รค �มเ ี่ ย งต�มร ดบข งค �ม ำ � คญข งผู้ ที่ มี น้ � ที่
เกี่ย ข้ งทุกคน

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ร�ยชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

ดร. ิทูร
น�ง � รญญ�
น�ยช�ญ ิทย์
น�ย ุภชย
น�ย ินย

ซื่ ฒน�กุล
ิทยฐ�นกรณ์
ิทยฐ�กรณ์
ิทยฐ�นกรณ์
ชยบุร�นนท์

อำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง
อำานาจของคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง
• ่งใ ้ น่ ยง�นใดๆ ข งบริ ทใ ้ถ้ ยคำ� แล / รื ชี้แจงข้ มูล
เป็นล�ยลก ณ์ ก รต่ คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ยี่ ง ในเรื่ ง
เกี่ ย กบค �มเ ี่ ย งในก�รดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ข งบริ ทแล ก�ร
ปฏิบติง�นภ�ยใต้ น้�ทีแ่ ล ค �มรบผิดช บข ง น่ ยง�นน้นๆ
ตล ดจนเรื่ ง ื่นๆ ที่คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยงเ ็น ่�
จำ�เป็นแล มค รต่ ก�รปฏิบติ น้�ทีข่ งคณ กรรมก�รบริ �ร
ค �มเ ี่ยง
• เชิญผูบ้ ริ �รแล เจ้� น้�ทีท่ เี่ กีย่ ข้ งข งบริ ทเข้�ร่ มปร ชุม
กบคณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ย่ี ง เพื่ ใ ถ้ ้ ยคำ� ชีแ้ จง แล / รื
�น ร จำ�
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ตำ�แหน่ง
ปร ธ�น
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร

ใ ้ข้ มูลเกี่ย กบค �มเ ี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจข งบริ ทแล
ก�รปฏิบติง�นภ�ยใต้ น้�ที่แล ค �มรบผิดช บข งผู้บริ �ร
รื เจ้� น้�ที่น้นๆ ตล ดจนเรื่ ง ื่นๆ ที่คณ กรรมก�รบริ �ร
ค �มเ ี่ยงเ ็น ่�จำ�เป็นแล มค รต่ ก�รปฏิบติ น้�ที่ข ง
คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยง
• ่ ง ใ ้ น่ ยง�นใดๆ ข งบริ ทดำ � เนิ น ก�ร รื ปฏิ บ ติ ก �ร
ย่�ง นึ่ง ย่�งใดเท่�ที่จำ�เป็นเพื่ ใ ้เป้� ม�ยกลยุทธ์ แล
กร บ นก�รบริ �รค �มเ ่ีย งข งบริ ทที่กำ� นดขึ้น ต�ม
กฎบตรนี้ ได้รบก�รปฏิบติต�ม ย่�งเ ม� ม ยู่เ ม รื
เพื่ ใ ้คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยง �ม�รถปฏิบติ น้�ที่
ื่ น ใดต�มที่ ค ณ กรรมก�รบริ ทม บ ม�ยต�ม น้ � ที่ แ ล
ค �มรบผิดช บจน ำ�เร็จลุล่ ง

Scope and Authority of Corporate Governance,
Nomination and Remuneration committee
• Establish Corporate Governance policy to propose
to the Board of Directors as well as always keep it
continuously updating
• Provide Corporate Governance guideline
• Formulate criteria and process of recruiting directors
and executive
• Define and establish qualification and nominate person
to be a directors and propose to the Board before
proposing to the Shareholders’ meeting to appoint
the Company’s director
• Work with the Chairman of the Executive Board to
determine qualification and selection of person (s) who
is suitable for senior management positions from
Managing Director and above and approve the
person (s) proposed by the Chairman of the Executive
Board to be senior executives.
• Formulate evaluation and remuneration process for
senior executives 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)
• Responsible for preparing succession plan
• Other duties according to assignment from the Board
of Directors

Risk Management Committee
The Risk Management Committee consists of 5 persons
as named below, its objective is to optimize business
opportunities and minimize its lost, they shall provide
risk management measures corresponding to business
plans including control and monitor process of risk
management as well as review the process 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.

Member of Risk Management Committee
Name

1.
2.
3.
4.
5.

Dr.Witoon
Ms.Aranya
Mr.Chanvit
Mr.Supachai
Mr.Vinai

Suewatanakul
Vitayatanagorn
Vitayatanagorn
Vitayatanagorn
Chaiburanont

Authority and Responsibility of the Risk Management
Committee
Authority of the Risk Management Committee
• Instruct any department of the Company to provide
explanatory and/or written information to the Risk
Management Committee about risks of the Company’s
business and performance under their duties and
responsibilities as well as other matters deemed
necessary and appropriate for the performance of the
Risk Management Committee

Position
Chairman

Member
Member
Member
Member
• Invite the executives and related staff of the Company
to attend a meeting with the Risk Management
Committee to provide explanatory and/or information
about risks of the Company’s business and operations
under their duties and responsibilities, as well as
other matters deemed necessary and appropriate for
the performance of the Risk Management Committee
• Instruct any department of the Company to conduct
or perform any action as necessary in order for the
Company’s goals, strategies and risk management
processes set forth in this charter to be complied or
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• ในกรณีที่มีค �มจำ�เป็นแล เ ม� มเพื่ ใ ้ก�รปฏิบติง�น
ต�ม น้�ที่แล ค �มรบผิดช บต�ม น้�ที่แล ค �มรบผิดช บ
�ำ เร็จลุล่ ง คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ย่ี ง �จข ค �มเ น็ ช บ
จ�กที่ปรึก � ิ ร ร มถึงใ ้กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยงได้รบ
ก�ร บรม แล เ ริม ร้�งค �มรู้ในเรื่ งที่เกี่ย ข้ งกบก�ร
ปฏิบติง�นบริ �รค �มเ ี่ยงด้ ย
น้าที่และค ามรับผิดชอบ
• จดทำ�กร บบริ �รค �มเ ี่ยงที่ ดคล้ งกนกบนโยบ�ยแล
แผนธุรกิจ ใ ้คร บคลุมค �มเ ี่ยงที่ ำ�คญท้ง มดที่ �จเกิดขึ้น
กบบริ ท
• ปร เมินแล ิเคร� ์ถึงปัจจยค �มเ ี่ยงที่ ำ�คญที่ �จเกิดขึ้น
กบบริ ท
• พิ จ �รณ�แล ใ ้ ค �มเ ็ น ในก�รกำ � นดร ดบค �มเ ี่ ย ง
ที่ย มรบได้ (Risk Appetite) แล ค �มเบี่ยงเบนข งร ดบ
ค �มเ ี่ยงที่ย มรบได้ข ง งค์กร (Risk Tolerance)
• กำ� นดกร บ นก�รบริ �รค �มเ ยี่ ง ปร เมิน ค บคุม ติดต�ม
แล พฒน�กร บ นก�ร เพื่ ใ ้ มี ป ร ิ ท ธิ ภ �พ ู ง ุ ด แล
เ ม� ม ในก�รจดก�รกบค �มเ ี่ยงทุกปร เภทที่ �จเกิดขึ้น
• ื่ �รแล ร�ยง�นผลต่ คณ กรรมก�รบริ ทแล ผูท้ เี่ กีย่ ข้ ง
ทร�บ ท้งนี้ ร มถึงก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบติง�นทีค่ ณ กรรมก�ร
บริ �รค �มเ ี่ยงจ ต้ งเ น ต่ คณ กรรมก�รบริ ท
• น้�ที่ ื่นๆ ต�มที่คณ กรรมก�รบริ ทม บ ม�ยเป็นคร้งคร�
• ใ ้คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยงรบผิดช บในก�รปฏิบติ
น้�ทีต่ ่ คณ กรรมก�รบริ ทโดยตรง โดยคณ กรรมก�รบริ ท
ยงคงเป็นผู้รบผิดช บต่ ก�รดำ�เนินก�รทุกปร ก�รข งบริ ท
ต่ บุคคลภ�ยน ก

ก�รสรรห�และแต่งตั้ง กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด
คณ กรรมก�รบรร ทภิ บ �ล รร �แล กำ � นดค่ � ต บแทน
ทำ� น้�ทีค่ ดเลื กบุคคล ทีจ่ เข้�ม�เป็นกรรมก�รบริ ทแล ผูบ้ ริ �ร
ร ดบ ู ง โดยจ พิ จ �รณ�คดเลื กต�มเกณฑ์ ที่ บ ริ ทกำ � นด
พร้ มด้ ย/ร มถึ ง ปร บก�รณ์ ค �ม �ม�รถเฉพ� ด้ � นที่
เป็นปร โยชน์ต่ บริ ทก�ร ทุ ิ เ ล� ค �มพย�ย�มในก�รปฏิบติง�น
แล ุปนิ ย เพื่ นำ�เ น ต่ ที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทแล
ที่ปร ชุมผู้ถื ุ้นเพื่ นุมติแล้ แต่กรณี
บริ ทเปิดโ ก� ใ ผ้ ถู้ ื นุ้ ร�ยย่ ย เ น ร�ยชื่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ มบติ
แล ไม่มีลก ณ ต้ ง ้�มต�มกฎ ม�ย ่�ด้ ยบริ ทม �ชนจำ�กด
กฎ ม�ย ่�ด้ ย ลกทรพย์แล ตล�ด ลกทรพย์ แล ต�มเกณฑ์
ที่บริ ทกำ� นดทุกปี เพื่ เข้�รบก�รคดเลื กเป็นกรรมก�รบริ ท
โดยปร ก� เชิญช นผ่�นเ บ็ ไซต์ข งบริ ทใ ผ้ ถู้ ื นุ้ เ น ร�ยชื่
แล ปร ติบคุ คลเข้�ม�ยงบริ ทเพื่ ใ ค้ ณ กรรมก�รบรร ทภิบ�ล
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รร �แล กำ� นดค่�ต บแทนพิจ�รณ� แล นำ�เ น ใ ้ที่ปร ชุม
คณ กรรมก�รบริ ทพิ จ �รณ� เพื่ ใ ้ ที่ ป ร ชุ ม ผู้ ถื ุ้ น นุ ม ติ
แล้ แต่กรณี

ก�รแต่งตั้งกรรมก�ร
ในก�รปร ชุม �มญปร จำ�ปีทกุ คร้ง ใ ก้ รรมก�ร กจ�กตำ�แ น่ง
จำ�น น นึง่ ใน �มเป็น ตร� ถ้�จำ�น นกรรมก�รทีจ่ แบ่ง กใ ต้ รงเป็น
�ม ่ นไม่ได้ ก็ใ ้ กโดยจำ�น นใกล้ที่ ุดกบ ่ น นึ่งใน �ม
ใ ้ที่ปร ชุมผู้ถื ุ้นเลื กต้งกรรมก�รต�ม ลกเกณฑ์แล ิธีก�ร
ดงต่ ไปนี้
1. ผู้ถื ุ้นคน นึ่งมีค แนนเ ียงเท่�กบ นึ่ง ุ้นต่ นึ่งเ ียง
2. ผู้ถื ุ้นแต่ล คนจ ต้ งใช้ค แนนเ ียงที่มี ยู่ท้ง มดต�มข้ 1.
เลื กต้งบุคคลคนเดีย รื ล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ แต่จ
แบ่งค แนนเ ียงใ ้แก่ผู้ใดม�กน้ ยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รบค แนนเ ียง ูง ุดต�มลำ�ดบลงม�เป็นผู้ได้รบ
ก�รเลื กต้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�น นกรรมก�รที่จ พึงมี รื จ
พึงเลื กต้งในคร้งน้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รบก�รเลื กต้งในลำ�ดบ
ถดลงม�มีค แนนเ ียงเท่�กนเกินจำ�น นกรรมก�รที่จ พึงมี
รื จ พึ ง เลื กต้ ง ในคร้ ง น้ น ใ ้ ป ร ธ�นกรรมก�รเป็ น ผู้
กเ ียงชี้ข�ด
คณ กรรมก�รมี ำ � น�จเลื กต้ ง กรรมก�รจำ � น น นึ่ ง เป็ น
กรรมก�รบริ �ร พร้ มท้งม บ ำ�น�จแล กำ� นดข บเขต
ำ�น�จในก�ร นุมติแล ่งก�รใ ้แก่คณ กรรมก�รบริ �ร
เพื่ ใ ้ ก �รบริ �รกิ จ ก�รบริ ทดำ � เนิ น ไปต�มนโยบ�ยแล
ตถุปร งค์ข งบริ ท
คณ กรรมก�รบริ �รมี �ำ น�จแต่งต้งบุคคลต�มจำ�น นทีจ่ �ำ เป็น
แล เ ็ น มค รใ ้ เ ป็ น พนกง�นบริ ทเพื่ ปฏิ บ ติ น้ � ที่ ทุก
ตำ�แ น่งพร้ มท้งกำ� นดข บเขต �ำ น�จตล ดท้ง ตร�เงินเดื น
กรรมก�รอิสระ
เกณฑ์ก�รคัดเลือก
ปัจจุบน คณ กรรมก�รปร ก บด้ ยกรรมก�ร ิ ร จำ�น น 4 คน
มีคณ
ุ มบติครบถ้ นต�ม ลกเกณฑ์แ ง่ กฎ ม�ย �่ ด้ ย ลกทรพย์
แล ตล�ด ลกทรพย์ คณ กรรมก�ร ิ ร ทำ� น้�ที่ดูแลรก �
ปร โยชน์ข งผู้ถื ุ้น กรรมก�ร ิ ร มีก�รปร ชุมกนเ งโดยไม่มี
ฝ่�ยจดก�รเพื่ ภิปร�ยเรื่ งต่�งๆ ที่เกี่ย ข้ งกบก�รดำ�เนินธุรกิจ
ข งบริ ทร มท้งก�รพฒน�คุณภ�พในก�รกำ�กบดูแลกิจก�ร
คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ
• ถื ุ้นไม่เกินร้ ยล 1 ข งจำ�น น ุ้นที่มี ิทธิ กเ ียงท้ง มด

enable the Risk Management Committee to perform
any other duties as assigned by the Board of Directors
• 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
• Design a risk management framework corresponding
to corporate policies and business plans in order to
covers all major risks that may occur to the Company.
• Analyze and evaluate risk factors that may affect the
Company
• Consider and give an opinion on the acceptable risk
appetite and risk tolerance deviations
• Formulate, evaluate, control, monitor, and develop
risk management procedures to ensure optimal
efficiency and suitable for managing of all risk categories
• 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
• Other duties as assigned by the Board of Directors from
time to time
• 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 and Shareholders’ meeting for
approval, as the case may be.

Every year, the Company invites Shareholders on website
to nominate qualified person who are not possessing any
prohibited characteristics as prescribed by the law
concerning public limited companies, the law concerning
securities and the stock exchange and according to the
criteria set by the Company,
The Corporate Governance Nomination and Remuneration
committee will consider and propose to the Board of
Directors or Shareholders’ 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. A shareholder has one vote for one share
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
3. Candidates equaled to number of vacancies with
highest subsequent votes shall be appointed as
members of the Board of Directors. In cases where
the persons elected in descending order are equal
vote, exceeding number of directors to be elected at
that time, Chairperson shall cast a deciding vote.
The Board of Directors has the power to elect a
number of directors to serve as Executive Director as
well as authorize and set the scope of approval in
order to manage corporate affairs according to
corporate policies and objectives.
The Executive Board shall appoint an appropriate
number of qualified employees in all positions with
specific responsibilities and compensation.
Independent Director
Criteria
The Board of Directors consists of 4 independent directors
qualified in accordance with rules and regulation of the
Securities and Exchange Commission and the Stock
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ข งบริ ท บริ ทใ ญ่ บริ ทย่ ย บริ ทร่ ม ผู้ถื ุ้นร�ยใ ญ่
รื ผู้มี ำ�น�จค บคุมข งบริ ท ท้งนี้ ใ ้นบร มก�รถื ุ้น
ข งผู้ที่เกี่ย ข้ งข งกรรมก�ร ิ ร ร�ยน้นๆ ด้ ย
ไม่ เ ป็ น กรรมก�รที่ มี ่ นร่ มบริ �รง�น ลู ก จ้ � ง พนกง�น
ที่ปรึก �ที่รบเงินเดื นปร จำ� รื มี ำ�น�จค บคุมข งบริ ท
บริ ทใ ญ่ บริ ทย่ ย บริ ทร่ ม บริ ทย่ ยลำ�ดบเดีย กน
ผู้ถื ุ้นร�ยใ ญ่ รื ข งผู้มี ำ�น�จค บคุมข งบริ ทเ ้นแต่
จ ได้พน้ จ�กก�รมีลก ณ ดงกล่� ม�แล้ ไม่น้ ยก �่ 2 ปีก่ น น้�
ท้งนี้ ลก ณ ต้ ง ้�มดงกล่� ไม่ร มถึงกรณีที่กรรมก�ร ิ ร
เคยเป็นข้�ร�ชก�ร รื ทีป่ รึก �ข ง ่ นร�ชก�รซึง่ เป็นผูถ้ ื นุ้
ร�ยใ ญ่ รื ผู้มี ำ�น�จค บคุมข งบริ ท
ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค �ม มพนธ์ ท �ง �ยโล ิ ต รื โดยก�ร
จดท เบียนต�มกฎ ม�ยในลก ณ ที่เป็นบิด� ม�รด� คู่ มร
พี่น้ ง แล บุตร ร มท้งคู่ มร ข งบุตร ข งกรรมก�รร�ย ื่น
ผู้บริ �ร ผู้ถื ุ้นร�ยใ ญ่ ผู้มี ำ�น�จค บคุม รื บุคคลที่จ ได้
รบก�รเ น ใ ้เป็นกรรมก�ร ผู้บริ �ร รื ผู้มี ำ�น�จค บคุม
ข งบริ ท รื บริ ทย่ ย
ไม่มี รื เคยมีค �ม มพนธ์ท�งธุรกิจกบบริ ท บริ ทใ ญ่
บริ ทย่ ย บริ ทร่ ม ผู้ถื ุ้นร�ยใ ญ่ รื ผู้มี ำ�น�จค บคุม
ข งบริ ท ในลก ณ ที่ �จเป็นก�รขดข �งก�รใช้ จิ �รณญ�ณ
ย่�ง ิ ร ข งตน ร มท้งไม่เป็น รื เคยเป็นผู้ถื ุ้นที่มีนย
รื ผู้มี ำ�น�จค บคุมข งผู้ท่มี ีค �ม มพนธ์ท�งธุรกิจกบบริ ท
บริ ทใ ญ่ บริ ทย่ ย บริ ทร่ ม ผู้ถื ุ้นร�ยใ ญ่ รื ผู้มี
ำ�น�จค บคุมข งบริ ท เ ้นแต่จ ได้พ้นจ�กก�รมีลก ณ
ดงกล่� ม�แล้ ไม่น้ ยก ่� 2 ปีก่ น น้�
ไม่เป็น รื เคยเป็นผู้ บบญชีข งบริ ท บริ ทใ ญ่ บริ ทย่ ย
บริ ทร่ ม ผู้ถื ุ้นร�ยใ ญ่ รื ผู้มี ำ�น�จค บคุมข งบริ ท
แล ไม่เป็นผู้ถื ุ้นที่มีนย ผู้มี ำ�น�จค บคุม รื ุ้น ่ นข ง
ำ�นกง�น บบญชี ซึ่งมีผู้ บบญชีข งบริ ท บริ ทใ ญ่
บริ ทย่ ย บริ ทร่ ม ผู้ถื ุ้นร�ยใ ญ่ รื ผู้มี ำ�น�จค บคุม
ข งบริ ท งกด ยู่ เ ้นแต่จ ได้พ้นจ�กก�รมีลก ณ ดงกล่�
ม�แล้ ไม่น้ ยก ่� 2 ปีก่ น น้�
ไม่เป็น รื เคยเป็นผู้ใ ้บริก�รท�ง ิช�ชีพใดๆ ซึ่งร มถึงก�ร
ใ ้ บ ริ ก �รเป็ น ที่ ป รึ ก �กฎ ม�ย รื ที่ ป รึ ก �ท�งก�รเงิ น
ซึง่ ได้รบค่�บริก�รเกินก �่ 2 ล้�นบ�ทต่ ปี จ�กบริ ท บริ ทใ ญ่
บริ ทย่ ย บริ ทร่ ม ผู้ถื ุ้นร�ยใ ญ่ รื ผู้มี ำ�น�จค บคุม
ข งบริ ท แล ไม่ เ ป็ น ผู้ ถื ุ้ น ที่ มี น ย ผู้ มี ำ � น�จค บคุ ม
รื ุ้น ่ นข งผู้ใ ้บริก�รท�ง ิช�ชีพน้นด้ ย เ ้นแต่จ ได้พ้น
จ�กก�รมีลก ณ ดงกล่� ม�แล้ ไม่น้ ยก ่� 2 ปีก่ น น้�
ไม่ เ ป็ น กรรมก�รที่ ไ ด้ ร บก�รแต่ ง ต้ ง ขึ้ น เพื่ เป็ น ต แทนข ง
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กรรมก�รข งบริ ท ผู้ถื ุ้นร�ยใ ญ่ รื ผู้ถื ุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ย ข้ งกบผู้ถื ุ้นร�ยใ ญ่
• ไม่ปร ก บกิจก�รที่มี ภ�พ ย่�งเดีย กนแล เป็นก�รแข่งขน
ที่มีนยกบกิจก�รข งบริ ท รื บริ ทย่ ย รื ไม่เป็น ุ้น ่ น
ที่มีนยใน ้�ง ุ้น ่ น รื เป็นกรรมก�รที่มี ่ นร่ มบริ �รง�น
ลูกจ้�ง พนกง�น ที่ปรึก �ที่รบเงินเดื นปร จำ� รื ถื ุ้น
เกินร้ ยล 1 ข งจำ�น น ุ้นที่มี ิทธิ กเ ียงท้ง มดข ง
บริ ท นื่ ซึง่ ปร ก บกิจก�รทีม่ ี ภ�พ ย่�งเดีย กนแล เป็นก�ร
แข่งขนที่มีนยกบกิจก�รข งบริ ท รื บริ ทย่ ย
• ไม่มลี ก ณ นื่ ใดทีท่ �ำ ใ ไ้ ม่ �ม�รถใ ค้ �มเ น็ ย่�งเป็น ิ ร
เกี่ย กบก�รดำ�เนินง�นข งบริ ท

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท
คณ กรรมก�รบริ ทมี น้�ทีก่ �ำ นดนโยบ�ย แล ทิ ท�งก�รดำ�เนินง�น
ข งบริ ท (Directing) แล กำ�กบค บคุมดูแล (Monitoring and
Supervision) ใ ้ฝ่�ยจดก�รดำ�เนินก�รใ ้เป็นไปต�มนโยบ�ย
ที่กำ� นดไ ้ ย่�งมีปร ิทธิภ�พแล ปร ิทธิผล เพื่ เพิ่มมูลค่�
ท�งเ ร ฐกิจ ูงขึ้นใ ้แก่กิจก�ร แล ร้�งผลต บแทนที่ดีใ ้แก่
ผูถ้ ื นุ้ มีค �มรบผิดช บต่ ผูถ้ ื นุ้ โดย ม�ำ่ เ ม (Accountability
to Shareholders) ดำ�เนินง�นโดยรก �ผลปร โยชน์ข งผู้ถื ุ้น
มีก�รเปิดเผยข้ มูลต่ ผู้ลงทุน ย่�งถูกต้ ง ครบถ้ น มีม�ตรฐ�น
แล โปร่งใ โดยมีร�ยล เ ยี ดที่ �ำ คญคร บคลุมในเรื่ ง ดงต่ ไปนี้
• กำ�หนดนโยบ�ยและวิสัยทัศน์ขององค์กร
คณ กรรมก�รบริ ทกำ� นดนโยบ�ยแล ิ ยท น์ข ง งค์กร
แล ทบท นใ ้ ดคล้ งกบ ภ�พแ ดล้ มท�งธุรกิจทุกๆ 5 ปี
• วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ
เป็นบริ ทช้นนำ�ใน ุต � กรรมน้ำ�มนพืชใน �เซียน เข้� ู่
ธุรกิจที่เกี่ย ข้ งเกื้ กูลท้งในแล ต่�งปร เท มีธรรม�ภิบ�ล
ร่ มดูแล งคมแล ิ่งแ ดล้ ม
• ภ�รกิจ
เป็ น ผู้ นำ � ใน ุ ต � กรรมน้ำ � มนพื ช มี ผ ลิ ต ภณฑ์ ที่ มี คุ ณ ภ�พ
เพื่ ต บ น งค �มต้ งก�รข งลูกค้�ท้งในแล ต่�งปร เท
• ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
คณ กรรมก�รบริ ทม บ ม�ยใ ้คณ กรรมก�รบรร ทภิบ�ล
รร �แล กำ� นดค่�ต บแทน รบผิดช บในนโยบ�ยก�รกำ�กบดูแล
กิจก�รทีด่ ขี งบริ ทแล ทบท นนโยบ�ยดงกล่� เป็นปร จำ�ทุกปี
เพื่ ปรบปรุงใ เ้ ป็นไปต�ม ลกบรร ทภิบ�ลข งตล�ด ลกทรพย์
แ ่งปร เท ไทย

Exchange of Thailand. They are responsible for maintaining
the interests of Shareholders. Independent directors can
have meeting among themselves without the management
to discuss on the Company business issue and develop
guidelines of corporate governance system.

Qualifications
• Shall not hold more than 1% of total voting shares 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.
• 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 unless they
exited from such condition at least two years ago.
Being of the forbidden nature is not inclusive of cases
where an independent director used to be a government
official or consultants of the government agency, which
is a major shareholder, or the controlling person of
the Company.
• Shall not be a person with blood relation, or by legal
registration in the manner of parent, spouse, brothers,
sisters, children including children’s spouse, 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.
• No or have ever had a business relationship with the
Company, its subsidiary, associated companies, major
shareholders or the controlling person of the Company
in a manner that may obstruct the use of independent
judgment including not being or being a significant
shareholder or the controlling person of a person who
has a business relationship with the Company, parent
company, Subsidiary, associated companies, major
shareholders or the controlling person of the Company
unless they exited from such condition at least two
years ago.

• Not being or being an auditor of the Company, parent
company, its subsidiary, associated companies, major
shareholders or the controlling person of the Company
and not being a significant shareholder, the controlling
person or a partner of an auditing firm that has an
auditor of the Company, parent company, its subsidiary,
associated companies, major shareholders or the
controlling person of the Company unless they exited
from such condition at least two years ago.
• Not being or being a professional service provider
including legal advisor or financial advisor who receive
service fee more than Baht 2 million per year from the
Company, parent company, its subsidiary, associated
companies, major shareholders or the controlling
person of the Company and not being a significant
shareholder, controlling authority or a partner of
professional service provider unless they exited from
such condition at least two years ago.
• Not being a director appointed to represent the
Company’s directors, major shareholders or shareholders
who are related to major shareholders.
• Not engage in the same business or significant
competition to the Company or it subsidiary or not
being a partner in a partnership or a director who is
involved in the management, employees, staff,
consultants who receive a regular salary or holds more
than 1% of the total voting shares of other companies
that are operating the same business and being a
significant competition with the Company or its
subsidiary.
• No any other that cause unable to give opinion about
the Company’s operation freely.

Role Duty and Responsibility of the Board of Directors:
The Board of Directors is responsible for 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
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• จรรย�บรรณธุรกิจ
คณ กรรมก�รบริ ทดำ�เนินก�รใ ผ้ บู้ ริ �ร แล พนกง�นทุกคน
เข้�ใจถึงม�ตรฐ�นด้�นจริยธรรมที่บริ ทใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจ
โดยได้จดทำ�จรรย�บรรณธุรกิจเป็นล�ยลก ณ์ ก ร พร้ มท้ง
ปร ก� แล แจ้งใ พ้ นกง�นทุกคนรบทร�บแล ยึดปฏิบติในก�ร
ทำ�ง�น ร มท้งบรรจุไ ้ในเ ก �รก�รปฐมนิเท ข งบริ ท
ร มท้ ง ก�รจดกิ จ กรรมปร ช� มพนธ์ เ กี่ ย กบเรื่ งนี้ ย่ � ง
ม่ำ�เ ม เพื่ ปลูกฝังใ ้พนกง�นมีจิต ำ�นึกในเรื่ งนี้ ท้งนี้
บริ ทได้ เ ผยแพร่ จ รรย�บรรณธุ ร กิ จ ข งบริ ทผ่ � นท�ง
เ ็บไซต์ข งบริ ท
• คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
บริ ทกำ� นดนโยบ�ยเกี่ย กบค �มขดแย้งท�งผลปร โยชน์
แล ก�รทำ�ธุรกรรมร ่�งบริ ทแล บริ ทย่ ย มี ลกก�ร ่�
ก�รพิจ�รณ�ทำ�ร�ยก�รใดๆ ร มถึงก�ร นุมติก�รทำ�ร�ยก�ร
ต้ งเป็นไปต�ม ลกเกณฑ์แ ง่ ปร ก� ข งคณ กรรมก�รกำ�กบ
ตล�ดทุน แล ตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทย โดยยึดถื
นโยบ�ยใ ้ทุกร�ยก�รเป็นไปต�มเงื่ นไขธุรกิจปกติ คำ�นึงถึง
ผลปร โยชน์ ูง ุดข งบริ ทแล ผู้ถื ุ้นโดยร มเป็น ำ�คญ
แล ค ร ลี ก เลี่ ย งก�รกร ทำ � ที่ ก่ ใ ้ เ กิ ด ค �มขดแย้ ง ท�ง
ผลปร โยชน์ ท้ ง นี้ บริ ทกำ � นดใ ้ ผู้ ที่ มี ่ นได้ เ ี ย รื
เกี่ ย โยงกบร�ยก�รที่ พิ จ �รณ�แจ้ ง ใ ้ บ ริ ททร�บถึ ง
ค �ม มพนธ์ รื ก�รเกี่ ย โยงข งตน แล ต้ งไม่ เข้ � ร่ ม
ก�รพิจ�รณ�ตด ิน ร มถึงไม่มี ำ�น�จในก�ร นุมติร�ยก�ร
ดงกล่� โดยคณ กรรมก�รตร จ บเป็นผู้กำ�กบดูแลใ ้มีก�ร
ปฏิบติต�มข้ กำ� นด เกี่ย กบข้นต นก�รดำ�เนินก�รแล ก�ร
เปิดเผยข้ มูลข งร�ยก�รที่ �จมีค �มขดแย้งท�งผลปร โยชน์
ใ ้ถูกต้ งครบถ้ น
• ก�รเปิดเผยก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�ร
บริ ทกำ � นดแน ปฏิ บ ติ เรื่ งก�รเปิ ด เผยก�รมี ่ นได้ เ ี ย
ข งกรรมก�รแล ผู้บริ �ร ดงนี้
• ใ ้กรรมก�รแล ผู้บริ �รจดทำ�ร�ยง�นก�รมี ่ นได้เ ีย
ข งตนเ ง แล ร�ยง�นใ ค้ ณ กรรมก�รบริ ททร�บ ภ�ยใน
30 น ลงจ�ก นที่ได้รบตำ�แ น่ง แล ภ�ยใน 14 น
นบจ�ก นที่มีก�รเปลี่ยนแปลง แล ปรบปรุงร�ยง�นทุกปี
เพื่ ใ ้ข้ มูลเป็นปัจจุบน
• กำ� นดใ ้กรรมก�รแล ผู้บริ �รร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลง
ก�รถื คร ง ลกทรพย์ข งบริ ทใ ท้ ปี่ ร ชุมคณ กรรมก�ร
บริ ททร�บทุกคร้ง
• ในก�รพิจ�รณ�ร เบียบ �ร ก�รปร ชุมต่�งๆ กรรมก�รที่มี
่ นได้เ ียในเรื่ งที่พิจ�รณ�ไม่มี ิทธิ กเ ียง แล ต้ ง
ไม่ ยู่ในที่ปร ชุมใน �ร ดงกล่�
�น ร จำ�
118 ร�ย
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• ระบบควบคุมภ�ยใน
คณ กรรมก�รบริ ทจดใ ้มีร บบก�รค บคุมภ�ยในท้งด้�น
ก�รเงิน ก�รดำ�เนินง�น แล ก�รกำ�กบดูแลก�รปฏิบติง�น
ร มท้งก�รกำ� นดข บเขต ำ�น�จ น้�ที่ข งคณ กรรมก�ร
ชุดย่ ยต่�งๆ แล ผูบ้ ริ �รไ ้ ย่�งชดเจน แล บริ ทมี น่ ยง�น
ภ�ยในเป็ น ผู้ ต ร จ บร บบค บคุ ม ภ�ยใน เพื่ ทำ � น้ � ที่
ตร จ บก�รปฏิบติง�นข ง น่ ยง�นต่�งๆ ต�มแผนก�ร
ตร จ บปร จำ � ปี เพื่ ร้ � งร บบก�รตร จ บที่ มี
ปร ิทธิภ�พ แล เป็น ิ ร โดยแยกเป็น �ยง�น ิ ร เพื่
ตร จ บแล ติดต�มผลก�รแก้ไข (ถ้�มี) ท้งนี้ เพื่ ใ ้ม่นใจ ่�
บริ ทมีก�รดำ�เนินง�นต�มแน ท�งที่กำ� นดไ ้ภ�ยใต้ร บบ
ก�รค บคุมภ�ยใน แล ก�รบริ �รค �มเ ย่ี ง ย่�งมีปร ทิ ธิภ�พ
ร�ยง�นผลก�รตร จ บโดยตรงต่ คณ กรรมก�รตร จ บ
ท้งนี้ คณ กรรมก�รบริ ทจ พิจ�รณ�ทบท นค �มเ ม� ม
แล ค �มเพียงพ ข งร บบก�รค บคุมภ�ยในปีล 1 คร้ง
บริ ทมี ร บบก�รบริ �รค �มเ ี่ ย งที่ มี ป ร ิ ท ธิ ภ �พแล
น่�เชื่ ถื คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยงดำ�เนินก�รเกี่ย กบ
ก�รปร เมินค �มเ ยี่ งโดยร บค บแล ร มดร งในทุกๆ ด้�น
ท้งในด้�นก�รตล�ด ก�รเงิน ก�รผลิต กฎ ม�ย แล ภ�พแ ดล้ ม
ธุรกิจโดยท่ ไป มีคณ กรรมก�รค �มเ ี่ยงที่ปร ก บด้ ย
พนกง�นทุกฝ่�ย ทำ� น้�ที่ปร เมินค �มเ ี่ยงที่ �จเกิดขึ้น
กบ งค์กร แล ร�ยง�นต่ คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยง
แล ชี้ แจงใ ้ ผู้ ที่ เ กี่ ย ข้ งใ ้ ป ฏิ บ ติ ต �มแน ท�งก�รจดก�ร
ค �มเ ี่ยง ท้งนี้ คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ี่ยงร�ยง�นต่
คณ กรรมก�รตร จ บ แล คณ กรรมก�รบริ ทเพื่ ป้ งกน
แล ลดค �ม ูญเ ียที่ �จเกิดขึ้น
บริ ทมี ก �รปร ชุ ม เพื่ จดก�รในก�รบริ �รค �มเ ี่ ย ง
ย่�งต่ เนื่ ง ร มท้งก�รทบท นแล จดทำ�ม�ตรก�รในก�ร
จดก�รกบค �มเ ี่ยง ย่�งถูกต้ งแล เ ม� มกบเป้� ม�ย
ท�งธุรกิจ

• ก�รแจ้งเบ�ะแสและรับข้อร้องเรียน
บริ ทเปิ ด โ ก� ใ ้ ผู้ มี ่ นได้ เ ี ย �ม�รถใ ้ ข้ มู ล แล
ข้ ร้ งเรี ย นเกี่ ย กบก�รกร ทำ � ผิ ด กฎ ม�ย จรรย�บรรณ
ร�ยง�นท�งก�รเงิน แล ร บบก�รค บคุมภ�ยใน โดย กเป็น
ร เบียบก�รร้ งเรียนใ ้เป็นแน ท�งในก�รดำ�เนินก�ร แล
ปร ก� ผ่�นท�งเ ็บไซต์ข งบริ ท โดยกำ� นดข้นต นก�รรบ
ข้ ร้ งเรี ย นผ่ � นท�งฝ่ � ยกำ � กบก�รปฏิ บ ติ ง �น แล บริ ท
จ แต่งต้งคณ กรรมก�ร บ นเป็นกรณีไป ท้งนี้ บริ ท
มีกร บ นก�รที่จ ไม่เปิดเผยร�ยชื่ ผู้แจ้งเบ� แ เพื่ ปกป้ ง
ผู้ที่ใ ้ข้ มูลเกี่ย กบเรื่ งนี้

Shareholders and to disclose information to the investors
accurately, completely, standardized and transparent
with details covered as follows;

• Corporate Policy and Vision
The Board of Directors set the 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 continuing business, both local and
aboard, having good corporate governance principle
with responsibility to develop social and environment.
• Mission
As a leader of the vegetable oil industry, produce high
quality products to response customers’ need both
domestic and international market
• Corporate Governance
The Board of Directors authorize the Corporate
Governance, Nomination and Remuneration
Committee to be responsible for good corporate
governance policy, and to review every year to improve
in accordance with the Corporate Governance
Principles of the Stock Exchange of Thailand.
• Code of Conduct
The Board of Directors is responsible for executives
and every employee to understand the ethical
standards that companies use in conducting the
business. Business Code of Conduct 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 and its
subsidiary. Considerations of any transaction including
transaction approval must comply with rules of the

Securities and Exchange Commission and the Stock
Exchange of Thailand, and are subject to normal business
conditions with the best interest of the Company and
Shareholders. The Company shall avoid such transaction.
The Company requires those who have a conflict of
interest or connected with the transaction considered to
inform the Company of their relationship or connected
person and not participate any meeting of such
approval, and have no authority to approve such
transaction. The Audit Committee is responsible for
considering any conflicts of interests corresponding
with the policy by concerning procedures and
disclosure of transactions 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;
• 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.
• The Directors and Management are required to
report to the Board of Directors when they change
their securities holding.
• 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.

• Internal Control system
The Board of Directors has established an Internal
Control System in terms of finance, operation and
compliance including set authority of subcommittees
and management clearly. Internal auditors will 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) in order to ensure
that the Company operates in line with guidelines
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ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
• คณ กรรมก�รบริ ทมีก�รกำ� นด นปร ชุมไ ้ล่ ง น้�ทุกปี
ก�รปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทจ จดขึ้น ย่�งน้ ยปีล 6 คร้ง
แล ก่ นก�รปร ชุม กรรมก�รบริ ทจ ได้รบ นง ื เชิญปร ชุม
พร้ ม �ร ก�รปร ชุมล่ ง น้� ย่�งน้ ย 7 น เ ้นแต่กรณี
มีเ ตุจ�ำ เป็นเร่งด่ น แล จ มีก�รบนทึกร�ยง�นก�รปร ชุมแล
จดเก็บร บร มเ ก �รร�ยง�นทีร่ บร งแล้ เพื่ ใช้ในก�ร �้ ง งิ
แล �ม�รถตร จ บได้ในก�รปร ชุม ปร ธ�นกรรมก�รแล
ปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร จ ร่ มกนพิจ�รณ�เรื่ งเข้� ู่ �ร
ก�รปร ชุมคณ กรรมก�ร แล กำ� นดร เบียบ �ร ก�รปร ชุม
โดยเปิดโ ก� ใ ้กรรมก�รแต่ล คน �ม�รถเ น เรื่ งต่�งๆ
เพื่ เข้�รบก�รพิจ�รณ�เป็น �ร ก�รปร ชุมได้ โดยในแต่ล คร้ง
บริ ทจ จด ่ ง เ ก �รปร ก บ �ร ก�รปร ชุ ม ล่ ง น้ �
เพื่ ใ ก้ รรมก�รมีเ ล�ทีจ่ กึ �ข้ มูลในเรื่ งต่�งๆ ย่�งเพียงพ
ก�รปร ชุมดำ�เนินไปในลก ณ ที่เ ื้ ำ�น ยใ ้มีก�รนำ�เ น
พิจ�รณ� แล ภิปร�ยในรูปแบบที่เ ม� มในก�รพิจ�รณ�
เรื่ งต่�งๆ ปร ธ�นกรรมก�รซึ่งทำ� น้�ที่ปร ธ�นในที่ปร ชุม
จ เปิดโ ก� ใ ้กรรมก�รแ ดงค �มคิดเ ็น ย่�งเป็น ิ ร
ในบ�ง �ร �จมีผู้บริ �รร ดบ ูงเข้�ร่ มปร ชุมด้ ย เพื่ ใ ้
�ร นเท ร�ยล เ ียดข้ มูลที่เป็นปร โยชน์เพิ่มเติมในฐ�น
ผู้ ที่ เ กี่ ย ข้ ง ร มท้ ง จ ได้ ร บทร�บนโยบ�ยโดยตรงเพื่ ใ ้
�ม�รถนำ�ไปปฏิบติได้ ย่�งมีปร ิทธิภ�พ ในก�รลงมติใน
ที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทใ ้ถื มติเ ียงข้�งม�กเป็น ลก
โดยใ ้กรรมก�รคน นึ่งมีเ ียง นึ่งเ ียง โดยกรรมก�รที่มี ่ น
ได้เ ียจ ไม่เข้�ร่ มปร ชุมแล ไม่ใช้ ิทธิ กเ ียงลงค แนน
ในเรื่ งน้น ถ้�ค แนนเ ยี งเท่�กน ปร ธ�นในทีป่ ร ชุม กเ ยี ง
เพิ่มขึ้น ีก นึ่งเ ียงเป็นเ ียงชี้ข�ด ในก�รปร ชุมแต่ล คร้ง
เลข�นุก�รบริ ท รื ผู้ได้รบม บ ม�ยได้เข้�ร่ มปร ชุมด้ ย
โดยเป็ น ผู้ ดู แ ลก�รจดทำ � ร�ยง�นก�รปร ชุ ม แล จด ่ ง ใ ้
ปร ธ�นกรรมก�รบริ ทพิจ�รณ�ลงล�ยมื ชื่ รบร งค �มถูกต้ ง
โดยเ น ใ ้ที่ปร ชุมรบร งร�ยง�นก�รปร ชุมในก�รปร ชุม
คร้ ง ถดไป ร มท้ ง เป็ น ผู้ จ ดเก็ บ ข้ มู ล รื เ ก �รเกี่ ย กบ
ก�รปร ชุมต่�งๆ เพื่ ด กในก�ร ืบค้น ้�ง ิง
• ก�รปร ชุมคณ กรรมก�รบริ �ร จ จดขึ้น ย่�งน้ ยเดื นล
1 คร้ง แล �ม�รถเรียกปร ชุมได้ทนทีกรณีมี �ร ำ�คญที่ต้ ง
พิจ�รณ� ในก�รปร ชุมทุกคร้ง คณ กรรมก�รบริ �รจ เชิญ
กรรมก�ร ิ ร เข้ � ร่ มฟั ง ร�ยง�นแล แ ดงค �มคิ ด เ ็ น
ร มท้งใ ้ข้ เ น แน แต่ไม่มี ิทธิ กเ ียง มีก�รจดบนทึก
ก�รปร ชุมไ ้เป็นล�ยลก ณ์ ก ร แล มีร บบก�รจดเก็บ
ที่ �ม�รถตร จ บได้
• ก�รปร ชุมคณ กรรมก�รตร จ บ จ จดขึ้น ย่�งน้ ยปีล
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4 คร้ง แล จ มีก�รจดบนทึกก�รปร ชุมไ เ้ ป็นล�ยลก ณ์ ก ร
แล มีร บบก�รจดเก็บที่ �ม�รถตร จ บได้
• ก�รปร ชุมคณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ย่ี ง มีก�รปร ชุม ย่�งน้ ย
ปีล 4 คร้ง โดยร�ยง�นผลก�รปร ชุมต่ คณ กรรมก�รบริ ท
• ก�รปร ชุมคณ กรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร �แล กำ� นด
ค่�ต บแทน จ มีก�รปร ชุม ย่�งน้ ยปีล 2 คร้ง เพื่ ปรบปรุง
นโยบ�ยก�รกำ�กบดูแลกิจก�รที่ดีใ ้ทน มย แล ปร เมินผล
ก�รปฏิบติง�นข งคณ กรรมก�รบริ ทแล ผูบ้ ริ �รข งบริ ท
ร มท้ง รร �ผู้บริ �รร ดบ ูงข งบริ ทในกรณีที่จำ�เป็น
• ก�รปร ชุมกนเ งข งกรรมก�รทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริ �ร จ มีก�รปร ชุม
ย่�งเป็น ิ ร โดยไม่มีฝ่�ยจดก�ร เพื่ ภิปร�ยปัญ �ธุรกิจ
ร มท้งก�รปรบปรุงพฒน�ด้�นต่�งๆ ข งบริ ท แล ร�ยง�น
ผลก�รปร ชุมต่ คณ กรรมก�รบริ ท

ค่�ตอบแทน
บริ ทมีนโยบ�ยจ่�ยค่�ต บแทนกรรมก�รแล ผู้บริ �รร ดบ ูง
ที่จูงใจในร ดบที่เ ม� ม โดยใ ้ ดคล้ งกบผลก�รดำ�เนินง�น
ข งบริ ทแล เทียบเคียงได้กบธุรกิจ รื ุต � กรรมเดีย กน
ร มท้งเ ม� มต�ม น้�ที่แล ค �มรบผิดช บข งกรรมก�รแล
ผู้ บ ริ �รแต่ ล ท่ � น โดย ยู่ ใ นรู ป ข งค่ � ต บแทนกรรมก�ร
เบีย้ ปร ชุมแล / รื เงินเดื นแล โบน ท้งนี้ คณ กรรมก�รบริ ท
จ นำ�เ น ค่�ต บแทนคณ กรรมก�รบริ ทต่ ที่ปร ชุมผู้ถื ุ้น
เพื่ นุ ม ติ แล กำ � นดใ ้ เ ปิ ด เผยค่ � ต บแทนที่ จ จ่ � ยใ ้ แ ก่
กรรมก�รแล ผูบ้ ริ �รไ ใ้ นร�ยง�นปร จำ�ปีแล แบบแ ดงร�ยก�ร
ข้ มูลปร จำ�ปี (แบบ 56-1)
ก�รจำ�กัดจำ�นวนก�รไปดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รในบริษทั อืน่
บริ ทมี น โยบ�ยในเรื่ งก�รจำ � กดจำ � น นบริ ทที่ ก รรมก�รไป
ดำ�รงตำ�แ น่ง ในบริ ทจดท เบียน ื่นไม่เกิน 5 บริ ท เพื่ ใ ้
กรรมก�รได้มีเ ล�ทำ� น้�ที่ข งต เ งในบริ ทได้เต็มที่
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รผู้จัดก�รในบริษัทอื่น
บริ ทมีนโยบ�ยเรื่ งก�รเข้�ดำ�รงตำ�แ น่งในบริ ท นื่ ข งกรรมก�ร
ผู้จดก�ร โดยพิจ�รณ�จ�กกิจก�รที่ต้ งได้รบก�ร นบ นุนจ�ก
กิจก�รข งบริ ท เช่น ก�รเข้�ดำ�รงตำ�แ น่งในบริ ทย่ ย ซึ่งเป็น
ไปเพื่ ก�รค บคุม เป็นต้น แล ลก ณ ธุรกิจทีเ่ ข้�ดำ�รงตำ�แ น่ง �่
มี ค �มเ ม� ม ต้ งเป็ น ปร โยชน์ ต่ บริ ทแล ต้ งไม่ ข ด
รื แย้งกบกิจก�รข งบริ ท ท้งนี้เพื่ เพิ่มค �มเชี่ย ช�ญข ง
กรรมก�รผูจ้ ดก�ร ปัจจุบน กรรมก�รผูจ้ ดก�รไม่ได้ด�ำ รงตำ�แ น่งใดๆ
ในบริ ท ื่น
ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�ร
บริ ทได้กำ� นด �ร ก�รดำ�รงตำ�แ น่งข งกรรมก�รไ ้ไม่เกิน

established under the Internal Control system and the
risk management effectively and reports the results
directly to the 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 risks that may happen 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 that may occur.
The Company conducts meetings regarding risk
management continuously as well as review and
implement risk management measures correctly and
appropriately for business objectives.

• 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. Board meetings are held at least
6 times a year. Directors 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 of the Board and
Chairman of the Executive Board jointly consider the
matters and meeting agenda. Each director is allowed
to propose 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 meetings
are conducts in a manner of presentation, consideration
and discussion in appropriate forms of deliberation.
Chairman of the Board, as Chairperson of the meeting,
will give an opportunity for the Committee to freely
express opinions, sometimes, management team will
join the meeting to present an important information,
as well as to acknowledge policy directly from the
Board of Directors themselves in order to have it
implemented efficiently. The resolution of the Board
of Directors’ meeting is the majority vote, each director
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 shall have a casting vote. Corporate
secretary shall attend the meeting to take minutes of
meeting and keep it for reference. Chairman of the
Board shall certify by his signature and propose to
the next meeting for approval.
Board of Executive Directors Meeting is scheduled once
a month and able to call for meeting if there is urgent
matter to consider. The Independent Directors shall
be entitled to attend meeting, and 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 Audit Committee Meetings are scheduled to be
convened at least four times a 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
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3 �ร ติดต่ กน โดยกำ� นดไ ้ในนโยบ�ยก�รกำ�กบดูแลกิจก�ร
ข งบริ ท �กมี ก รรมก�รท่ � นใดมี ค �มเ ม� มในก�ร
ดำ�รงตำ�แ น่งน�นก ่�ที่กำ� นดไ ้ คณ กรรมก�รบริ ทจ เป็น
ผู้พิจ�รณ� �ร ก�รดำ�รงตำ�แ น่งดงกล่� จ�ก ล�ยด้�น เช่น
ค �มรู้ ค �มเข้�ใจ ค �ม �ม�รถ ปร บก�รณ์ ปร ทิ ธิภ�พในก�ร
ปฏิบติง�น แล / รื ค �มเชี่ย ช�ญเฉพ� ด้�นที่เป็นปร โยชน์
ต่ บริ ท โดยคำ�นึงถึงผลปร โยชน์ ูง ุดข งบริ ท

ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร
เพื่ ใ ้ ก �รปฏิ บ ติ ง �นข งคณ กรรมก�รบริ ทเป็ น ไป ย่ � งมี
ปร ิทธิภ�พ บริ ทมีนโยบ�ย ่งเ ริมใ ้กรรมก�รแล ฝ่�ยจดก�ร
ผูบ้ ริ �รร ดบ งู ได้เข้�รบก�รฝึก บรม ย่�งต่ เนื่ ง ท้งก�รจดก�ร
ฝึก บรมภ�ยใน งค์กรแล ก�รเข้�ร่ มก�รฝึก บรมกบ ถ�บน
ฝึก บรมภ�ยน กเช่น ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ทไทย
(IOD) แล ก�รร่ มฝึก บรมในต่�งปร เท ฝ่�ยทรพย�กรมนุ ย์
มีนโยบ�ยแล แผนก�รพฒน�ผู้บริ �รเป็นร�ยบุคคล เพื่ พฒน�
กยภ�พข งคนใน งค์กร ใ พ้ ร้ มในก�รทำ�ง�นแล ดคล้ งกบ
แผนก�รขย�ยง�นข งบริ ท

ต�ร�งก�รอบรมของกรรมก�รในปี 2560
ร�ยชื่อ
1. น�ย ิ ุทธิ ทิ ยฐ�นกรณ์
2. ดร. ิทูร
ซื่ ฒน�กุล

หลักสูตร
สถ�บัน
ลก ตู ร “ก�รปฏิรปู ธุรกิจแล ร้�งเครื ข่�ยน ตกรรม (BRAIN)” ภ� ุต � กรรมแ ่งปร เท ไทย
ลก ูตร “Smart Disclosure Program (SDP)”
�ำ นกง�นคณ กรรมก�รกำ�กบ ลกทรพย์
แล ตล�ด ลกทรพย์ แล ตล�ด ลกทรพย์
แ ่งปร เท ไทย
ลก ูตร “Driving Company Success with IT Governance ม�คม ่งเ ริม ถ�บนกรรมก�รบริ ท
(ITG)” รุ่นที่ 5/2560
ไทย (IOD)
3. น�ยพ�ชย จนทร์พิทก ์ ลก ูตร “พฒน�ก�รใช้ ื่ ดิจิทลเชิง ร้�ง รรค์ (DEF)”
ม � ิทย�ลย รีปทุม
รุ่นที่ 1/2560
ลก ูตร RE-CU CEO-PREMIUM IN MODERN REAL-ESTATE ม�คมผู้บริ �รธุรกิจ ง �ริมทรพย์
BUSINESS “ PROFESSIONAL SYMPOSIUM FOR CEO IN REAL จุ �ลงกรณ์ม � ิทย�ลย
ESTATE“ “กลยุทธ์ก�รบริ �รธุรกิจ ง �ริมทรพย์ " รุน่ ที่ 3/2560
4. น�ย ุภชย ทิ ยฐ�นกรณ์ ลก ูตร “Ultra Wealth” ( ลตร้� เ ลท์)
บริ ท ดิ ลตร้�เ ลท์ กรุ๊ป จำ�กด
ก�รบริ �รก�รลงทุนเพื่ นกธุรกิจร ดบท็ ปข งปร เท ”
รุ่นที่ 3/2560
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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.

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 Board of Directors will propose the remuneration
for directors to Shareholders’ meeting for approval.
The disclosure of remunerations of directors and
executives shall be disclosed in the Annual Report and
Form 56-1.
Limitation of Director’s positions in other Company
The Company has a definite policy on a limitation of
numbers of companies 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 a definite policy on other positions of
Managing Director in other Companies by considering that

the business must be supported by the business of the
Company for example; position in the Company’s
subsidiary in order to control them, and the type of
business that is appropriate and beneficial to the
Company 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 to
exceed 3 consecutive terms, as indicated in the Good
Governance policy. Should any directors 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, expertise
and knowledge and understanding of business and/or
specialization that is beneficial to the Company in
consideration of 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 encourage 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 Thai
Institute of Director (IOD) and overseas trainings. The
Human Resource Department has policy 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 line with an expansion plan of
the Company.
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ก�รให้คว�มรู้แก่กรรมก�รใหม่
บริ ทมี ลก ูตรปฐมนิเท ำ� รบกรรมก�รใ ม่ โดยม บ ม�ยใ ้
เลข�นุก�รบริ ทแล ฝ่�ยกำ�กบก�รปฏิบติง�น
จดโปรแกรมใ ้เข้�เยี่ยมโรงง�นแล กร บ นก�รผลิต จดทำ�คู่มื
กรรมก�ร เพื่ ใ ้คำ�แน นำ�เกี่ย กบบริ ท เช่น ิ ยท น์ เป้� ม�ย
บริ ทภ�พร มข ง ุ ต � กรรม ตล ดจนข้ บงคบบริ ท
กฎ ม�ยต่�งๆ ทีเ่ กีย่ ข้ ง ร มถึงกร บก�รทำ�ง�น ข บเขต �ำ น�จ
น้�ที่ข งคณ กรรมก�รชุดต่�งๆ ร มท้งเรื่ งที่ ยู่ในร ่�ง
ก�รพิจ�รณ�ข งคณ กรรมก�ร

ก�รสืบทอดตำ�แหน่งง�น
เพื่ เป็นก�รเตรียมค �มพร้ ม แล ต่ เนื่ งในก�รบริ �รกิจก�ร
ข งบริ ท บริ ทจึ ง มี แ ผน ื บ ท ดง�นข งผู้ บ ริ �รร ดบ ู ง
โดยคณ กรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน
เป็นผูจ้ ดทำ�แผน บื ท ดตำ�แ น่งง�นที่ �ำ คญข งบริ ทแล กำ� นด
ค �มรู้ค �ม �ม�รถแล ปร บก�รณ์ ข งตำ�แ น่งง�นที่มีค �ม
ำ � คญแล มี ผ ลกร ทบต่ ธุ ร กิ จ ข งบริ ทแล จดทำ � แผนก�ร
ปร เมินค �มรู้ค �ม �ม�รถ จุด ่ น จุดแข็ง แล ค �มพร้ ม
ข งพนกง�นร ดบตำ�แ น่งร งกรรมก�รผู้จดก�รขึ้นไป เพื่ �ผู้ที่
มีคุณ มบติที่เ ม� มเข้�ร่ มโปรแกรมพฒน�เฉพ� ร�ยบุคคล
เป็ น ก�รพฒน�ค �มรู้ ค �ม �ม�รถผู้ บ ริ �รที่ มี กยภ�พใ ้ มี
ค �มพร้ มในก�รบริ �รกิจก�รต่ ไป

�น ร จำ�
124 ร�ย
A

ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของตนเองของคณะกรรมก�ร
คณ กรรมก�รบริ ทจ มีก�รปร เมินผลก�รปฏิบติง�นข งตนเ ง
ท้งคณ ทุกปี โดยคณ กรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นด
ค่�ต บแทนเป็นผูร้ บผิดช บในก�รปร เมินผลก�รปฏิบติ น้�ที่ ร ม
ท้งก�ร �แน ท�งปรบปรุงก�รทำ�ง�นข งคณ กรรมก�รบริ ทโดย
ฝ่ � ยกำ � กบก�รปฏิ บ ติ ง �นเป็ น ผู้ ดำ � เนิ น ก�ร ่ ง แบบปร เมิ น ใ ้
กรรมก�รทุกคน จ�กน้นร บร มกลบม�ปร ม ลผล เพื่ ง่ ใ ค้ ณ
กรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน ใ ร้ �ยง�น
ผลต่ คณ กรรมก�รบริ ทปีทผี่ �่ นม� ผลก�รปร เมินได้ค แนนร้ ย
ล 89.60 จ�ก ข้ ที่ปร เมิน ดงต่ ไปนี้
1. โครง ร้�งข งคณ กรรมก�ร
2. ค �มพร้ มข งคณ กรรมก�ร
3. บทบ�ท น้�ที่ข งคณ กรรมก�ร
4. ก�รจดก�รค �มเ ี่ยงแล ก�รค บคุมภ�ยใน
5. ก�รดูแลไม่ใ ้เกิดค �มขดแย้งท�งผลปร โยชน์
6. ก�รม บ ม�ย ำ�น�จดำ�เนินก�ร
7. ก�รปร ชุม
8. ก�รทำ� น้�ที่ข งปร ธ�นกรรมก�ร
9. ก�รปร เมินผลแล ก�รเตรียมบุคล�กรร ดบบริ �ร
ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะอนุกรรมก�ร
คณ กรรมก�รชุดย่ ยได้มกี �รปร เมินผลก�รปฏิบติง�นข งตนเ ง
ท้ ง คณ แล เป็ น ร�ยบุ ค คล ได้ แ ก่ คณ กรรมก�รตร จ บ

The report of director development in 2017.
Name
Program
Organization
1. Mr. Visuth Vitayathanagorn Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) The Federation of Thai Industries
2. Dr. Witoon Suewatanakul Smart Disclosure Program (SDP)
The Securities and Exchange
Commission, Thailand and The Stock
Exchange of Thailand
Driving Company Success with IT Governance
Thai Institute of Directors
(ITG) 5/2017
Association (IOD)
3. Mr. Pachai Chanpitaksa
Digital Edge Fusion (DEF 1/2017)
Sripatum University
Professional Symposium for CEO in Real Estate
The Real Estate Executive
(RE-CU 3/2017)
Association of Chulalongkorn
University
4. Mr. Supachai Vitayatanagorn Ultra Wealth Class 3/2017
The UltraWealth Group Co., Ltd

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, industry overview as well as the Company’s
regulations, related laws including framework of the
operation, scope of duties and responsibility of the
committees 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, who are in the positions
of Executive Vice President and above, 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 collect back for
processing and forth submit to the Corporate Governance
Nomination and Remuneration Committee to report to
the Board of Directors. Last year, the performance
evaluation result is 89.60%. The evaluation is covered as
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 Audit Committee, Risk Management Committee,
Corporate Governance Nomination and Remuneration
Committee had self-assessment both party and individual
and reported the result to the Board of Directors.
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คณ กรรมก�รบริ �รค �มเ ย่ี ง คณ กรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร �
แล กำ� นดค่�ต บแทน แล ได้ร�ยง�นผลก�รปร เมินต่ ทีป่ ร ชุม
คณ กรรมก�รบริ ท

ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของประธ�นกรรมก�รบริห�ร
คณ กรรมก�รบริ ทเป็นผู้ปร เมินผลก�รปฏิบติง�นข งปร ธ�น
กรรมก�รบริ �ร แล จดใ ้มีก�ร ภิปร�ยเพื่ ใ ้ค �มเ ็นเพื่
ก�รปรบปรุงผลก�รปฏิบติง�น แล กำ� นดค่�ต บแทนปร จำ�ปี
ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รผู้จัดก�ร
คณ กรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน
เป็นผู้ดำ�เนินก�รปร เมินผลก�รปฏิบติง�นข งกรรมก�รผู้จดก�ร
ร มท้งแผนในก�รพฒน�แล แน ท�งปรบปรุงผลง�น แล กำ� นด
ค่�ต บแทนปร จำ�ปี
องค์ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
ก�รปร ชุ ม คณ กรรมก�รบริ ทที่ มี �ร ำ � คญที่ ต้ ง นุ ม ติ
งค์ปร ชุมต้ งมีจำ�น นกรรมก�รเข้�ร่ มไม่น้ ยก ่� งใน �ม
ข งจำ�น นกรรมก�รท้ง มด เพื่ ร่ มกนพิจ�รณ� �ร ที่ ำ�คญๆ
ซึ่งร�ยง�นก�รเข้�ปร ชุมข งคณ กรรมก�รบริ ทได้เปิดเผยไ ้
ใน น้� 127

�น ร จำ�
126 ร�ย
A

Chairman of the Executive Board Evaluation
The Board of Director is responsible for evaluation of
Chairman of the Executive Board and arranges session to
comments and feedback to improve performance and
for annual remuneration.
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.
Board Quorums
The significant agenda to be approved by the Board of
Directors’ meeting, the Company requires a board quorum
at least two of third for considering that agenda. The
attendance report of the Board is disclosed on page 128
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น�ย มพล
ดร. ิริ
น�ยบ ร
ดร. ชยพฒน์
ร .น. พ. กิจจ�
น�ยปรีช�
น�ง � ดุ �รตน์
น�ย ิ ุทธิ
น�ย ิชิต
น�ง � รญญ�
ดร. ิทูร
น�ย ิชย
น�ย ชร
น�ยพ�ชย
น�ยเ กรฐ
น�ย ร ุฒิ
น�ยช�ญ ิทย์
น�ย ุภชย
น�ย ินย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

เกียรติไพบูลย์
ก�รเจริญดี 1/
ง ์ ิน ุดม 2/
กุล
ุไรรงค์
่ง ฒน� 3/
ิทยฐ�นกรณ์ 4/
ิทยฐ�นกรณ์ 5/
ิทยฐ�นกรณ์ 6/
ิทยฐ�นกรณ์ 7/
ซื่ ฒน�กุล
ิทยฐ�นกรณ์
ิทยฐ�นกรณ์
จนทร์พิทก ์
ง ์ ุภช�ติกุล
ต้งพิรุ ์ธรรม 8/
ิทยฐ�นกรณ์ 9/
ทิ ยฐ�นกรณ์ 10/
ชยบุร�นนท์ 11/

ประชุม ประชุม
ประชุม
ประชุม
ประชุมคณะกรรมก�ร
กรรมก�ร กรรมก�ร คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�ร บรรษัทภิบ�ลสรรห�และ
บริษัท
บริห�ร
ตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง กำ�หนดค่�ตอบแทน
ปร ธ�นกรรมก�ร ( ิ ร )
8/8
4/4
4/4
ร งปร ธ�นกรรมก�ร ( ิ ร )
2/3
1/1
1/2
กรรมก�ร ( ิ ร )
4/5
2/2
2/2
กรรมก�ร ( ิ ร )
8/8
4/4
กรรมก�ร ( ิ ร )
7/8
กรรมก�ร ( ิ ร )
5/5
รก �ก�รปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร 1/1
กรรมก�ร
8/8
13/13
4/4
กรรมก�รแล กรรมก�รบริ �ร
8/8
12/13
4/4
กรรมก�รแล กรรมก�รบริ �ร
8/8
11/13
7/7
กรรมก�รแล กรรมก�รบริ �ร
7/8
12/13
7/7
กรรมก�ร
8/8
กรรมก�ร
8/8
กรรมก�ร
8/8
11/13
กรรมก�ร
8/8
กรรมก�ร
5/5
กรรมก�รบริ �ร
13/13
7/7
กรรมก�รบริ �ร
12/13
6/7
กรรมก�รบริ �ร
12/13
7/7

ตำ�แหน่ง

1/1
1/1

1/1
1/1

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

1/1

ประชุมกรรมก�ร
ที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร

มายเ ตุ
1/ ครบ �ร ก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�ร ต�มมติที่ปร ชุม �มญผู้ถื ุ้นปร จำ�ปี 2560 เมื่ นที่ 26 เม �ยน 2560
2/ เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งเป็นกรรมก�ร ต�มมติที่ปร ชุม �มญผู้ถื ุ้นปร จำ�ปี 2560 เมื่ นที่ 26 เม �ยน 2560 / เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งเป็นปร ธ�นคณ กรรมก�รตร จ บแล กรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล
กำ� นดค่�ต บแทน ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 4/2560 เมื่ นที่ 12 พฤ ภ�คม 2560
3/ ล� กจ�กตำ�แ น่งกรรมก�ร เมื่ นที่ 11 ิง �คม 2560
4/ เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งเป็นรก �ก�รปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร เมื่ นที่ 9 ธน �คม 2560 ต�มมติทป่ี ร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 7/2560 นที่ 6 ธน �คม 2560
5/ ล� กจ�กตำ�แ น่งปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร เมื่ นที่ 9 ธน �คม 2560/ น้ิ ดุ ก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560
เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
6/ ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
7/ เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
8/ เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�ร ต�มมติที่ปร ชุม �มญผู้ถื ุ้นปร จำ�ปี 2560 เมื่ นที่ 26 เม �ยน 2560
9/ ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบริ �ร ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
10/ ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบริ �ร ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
11/ ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบริ �ร ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
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Position

Remark:
1/ Completed term of Director according to the resolution of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2017
2/ Was appointed to be Director since April 26, 2017 according to the resolution of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders / Appointed to be Chairman of the Audit Committee
and Member of Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 4/2017 held on May 12, 2017.
3/ Resigned from the Board of Directors since August 11, 2017
4/ Was appointed to be Acting Chairman of the Executive Board since December 9, 2017 according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 7/2017 held on December 6, 2017.
5/ Resigned from the position of Chairman of the Executive Board since December 9, 2017 / Completed term of member of Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017.
6/ Completed term of member of Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no.
8/2017 held on December 20, 2017.
7/ Was appointed to be member of Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017
held on December 20, 2017.
8/ Was appointed to be Director since April 26, 2017 according to the resolution of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders
9/ Completed term of Executive Director according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017.
10/Completed term of Executive Director according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017
11/Completed term of Executive Director according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017

Attendance Report

Name

Board of Executive
Audit
Risk Management Corporate Governance Non-Executive
Directors
Director Director Committee
Committee
Nomination &
Remuneration
Committee
1. Mr. Sompol
Kiatphaibool
Chairman (Independent)
8/8
4/4
4/4
1/1
2. Dr. Siri
Ganjarerndee 1/
Vice Chairman (Independent)
2/3
1/1
1/2
3. Mr. Bowon
Vongsinudom 2/
Director (Independent)
4/5
2/2
2/2
1/1
4. Dr. Chaipat
Sahasakul
Director (Independent)
8/8
4/4
1/1
5. Assoc. Prof. Dr.Kitcha Urairong
Director (Independent)
7/8
1/1
6. Mr. Picha
Songwatana 3/
Director
5/5
1/1
7. Miss Sudarath
Vitayatanagorn 4/ Acting Chairman of the
1/1
Executive Board
8. Mr. Visuth
Vitayathanagorn 5/ Director
8/8
13/13
4/4
9. Mr. Vichit
Vitayatanagorn 6/ Director and Executive Director
8/8
12/13
4/4
10. Miss Aranya
Vitayatanagorn 7/ Director and Executive Director
8/8
11/13
7/7
11. Dr. Witoon
Suewatanakul
Director and Executive Director
7/8
12/13
7/7
12. Mr. Vichai
Vitayathanagorn
Director
8/8
1/1
13. Mr. Vachara
Vitayatanagorn
Director
8/8
1/1
14. Mr. Pachai
Chanpitaksa
Director
8/8
11/13
15. Mr. Ekarat
Wongsupbhasatigul Director
8/8
1/1
16. Mr. Vorravuth
Tangpiroonthum 8/ Director
5/5
1/1
17. Mr. Chanvit
Vitayatanagorn 9/ Executive Director
13/13
7/7
18. Mr. Supachai
Vitayatanagorn 10/ Executive Director
12/13
6/7
19. Mr. Winai
Chaiburanont 11/
Executive Director
12/13
7/7

No.

ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริ ท ง่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ มบติเ ม� มไปเป็นกรรมก�รข งบริ ทย่ ย
เพื่ เป็นต แทนข งบริ ทต�ม ด ่ นก�รถื ุ้นข งบริ ท ท้งนี้
เป็นข้ ตกลงร ่�งบริ ท แล บริ ทย่ ยแล บริ ทร่ มในก�ร
ร่ มลงทุน เพื่ มี ่ นร่ มในก�รกำ� นดนโยบ�ยที่ ำ�คญในก�ร
ดำ�เนินกิจก�ร ร มท้งก�รดูแลใ ้บริ ทย่ ยมีร บบก�รค บคุม
ภ�ยในที่เ ม� ม แล มีกลไกในก�รกำ�กบกิจก�รในด้�นต่�งๆ
ภ�ยใต้เกณฑ์เดีย กนกบบริ ท ท้งนี้ บริ ทย่ ยมี น้�ที่นำ� ่ง
งบก�รเงินใ ้กบบริ ทเพื่ จดทำ�งบก�รเงินร ม
ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี
• ค่�ต บแทนผู้ บบญชี (Audit Fee)
บริ ทแล บริ ทย่ ยจ่ � ยค่ � ต บแทนผู้ บบญชี ใ นร บปี
ที่ผ่�นม�เป็นจำ�น นเงินร ม 2,450,000 บ�ท
• ค่�ต บแทน ื่น
-ไม่มี-

Supervision of Operation of Subsidiary and Affiliated
Companies
The Company assigns qualified persons to be director
in subsidiary company to represent the Company in
proportion according to the Shareholding of the Company.
This is an agreement between the Company, its
subsidiary and affiliated companies to participate in
formulating an important policy and supervise its
subsidiary to have proper internal control system and
mechanisms of governance in various aspects under
the same criteria as the Company. Its subsidiary are
responsible for submitting financial statement to the
Company to make consolidated financial statement.
Audit Fee
• In 2017, the Company and its subsidiary paid Baht
2,450,000 for audit fee
• There was not any other fee

ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้น
ของกรรมก�รและผู้บริห�รในปี 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

Change in Shares held by Directors and Executives in 2017
As of December 31, 2017

ร�ยชื่อ

ตำ�แหน่ง
ณ วันที่
31 ธันว�คม
2559

1. น�ย มพล
เกียรติไพบูลย์
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
2. ดร. ิริ
ก�รเจริญดี 1/
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
3. น�ยบ ร
ง ์ ิน ุดม 2/
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
4. ดร. ชยพฒน์
กุล
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
5. ร .น. พ. กิจจ� ุไรรงค์
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
6. น�ยปรีช�
่ง ฒน� 3/
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
7. น�ง � ุด�รตน์ ิทยฐ�นกรณ์ 4/
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
8. น�ย ิ ุทธิ
ิทยฐ�นกรณ์ 5/
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
9. น�ย ิชิต
ิทยฐ�นกรณ์ 6/
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
10. น�ง � รญญ� ิทยฐ�นกรณ์ 7/
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
11. ดร. ิทูร
ซื่ ฒน�กุล
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
12. น�ย ิชย
ิทยฐ�นกรณ์
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
13. น�ย ชร
ิทยฐ�นกรณ์
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �

�น ร จำ�
130 ร�ย
A

ปร ธ�นกรรมก�ร
กรรมก�ร ิ ร
กรรมก�ร ิ ร
กรรมก�ร ิ ร
กรรมก�ร ิ ร
กรรมก�ร ิ ร
รก �ก�รปร ธ�น
กรรมก�รบริ �ร
(ต้งแต่ นที่
9 ธน �คม 2560)
ปร ธ�นกรรมก�ร
บริ �ร (ถึง นที่
8 ธน �คม 2560)
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร

2,000
61,110,800
-

จำ�นวนหุ้น
สัดส่วนก�รถือหุ้น
(ร้อยละ)
ณ วันที่
เปลี่ยนแปลง
31 ธันว�คม เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)
2560
6,000
4,000
0.00074
61,110,800
7.56
-

20,025,688
14,250,000

19,643,688
12,200,000

(382,000)
(2,050,000)

3.94

11,005,800
18,384,869
58,767,228
2,261,850
11,300,000
-

11,005,800
18,384,869
58,767,228
2,261,850
11,300,000
-

-

1.36
2.27
7.55
1.40

Name

Position
as of
December
31, 2016

1. Mr. Sompol
Kiatphaibool
Chairman of the
Board
Spouse and minor children
1/
Independent
2. Dr. Siri
Ganjarerndee
Spouse and minor children
Director
2/
Independent
3. Mr. Bowon
Vongsinudom
Spouse and minor children
Director
4. Dr. Chaipat
Sahasakul
Independent
Director
Spouse and minor children
5. Assoc. Prof. Dr. Kitcha Urairong
Independent
Spouse and minor children
Director
3/
6. Mr. Pricha
Songwatana
Independent
Spouse and minor children
Director
Vitayathanagorn4/ Acting Chairman of
7. Miss Sudarath
the Executive Board
Spouse and minor children
(Since December 9,
2017)
5/
8. Mr. Visuth
Vitayathanagorn Chairman of the
Executive Board
Spouse and minor children
(Until December 8,
2017)
Director
9. Mr. Vichit
Vitayathanagorn6/
Spouse and minor children
Director
10. Miss Aranya
Vitayatanagorn7/
Spouse and minor children
11. Dr. Witoon
Suewatanakul
Director
Spouse and minor children
12. Mr. Vichai
Vitayathanagorn
Director
Spouse and minor children
13. Mr. Vachara
Vitayatanagorn
Director
Spouse and minor children

2,000
61,110,800
-

Shares held
Percentage
as of
Increase/ of Shares
December (Decrease) held (%)
31, 2017
6,000
4,000
0.00074
61,110,800
7.56
-

20,025,688 19,643,688 (382,000)
14,250,000 12,200,000 (2,050,000)

3.94

11,005,800
18,384,869
58,767,228
2,261,850
11,300,000
-

1.36

11,005,800
18,384,869
58,767,228
2,261,850
11,300,000
-

-

2.27
7.55
1.40
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ร�ยชื่อ

14. น�ยพ�ชย
จนทร์พิทก ์
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
15. น�ยเ กรฐ
ง ์ ุภช�ติกุล
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
16. น�ย ร ุฒิ
ต้งพิรุ ์ธรรม 8/
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
17. น�ยช�ญ ิทย์
ิทยฐ�นกรณ์ 9/
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
18. น�ย ุภชย
ทิ ยฐ�นกรณ์ 10/
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
19. น�ย ินย
ชยบุร�นนท์ 11/
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
20. น�ยกำ�ธร
เ กเมธีพนธ์
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
21. น�ง � ุนนท� ไตรเทพ�ภิรก ์
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
22. น�ย กดิชย
ผดุงเกียรติ ง ์
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �
23. น�ง � พรรณ ดี ร ติ ุนทร
คู่ มร แล บุตรทีย่ งไม่บรรลุนติ ภิ �

ตำ�แหน่ง
ณ วันที่
31 ธันว�คม
2559
กรรมก�ร
2,496,000
กรรมก�ร
12,131,837
กรรมก�ร
7,325,500
240,000
ร งกรรมก�รผู้จดก�ร
7,874,850
ร งกรรมก�รผู้จดก�ร 11,632,280
ร งกรรมก�รผู้จดก�ร
ผูช้ ่ ยกรรมก�รผูจ้ ดก�ร
ผูช้ ่ ยกรรมก�รผูจ้ ดก�ร
680,239
ผูช้ ่ ยกรรมก�รผูจ้ ดก�ร
เลข�นุก�รบริ ท
-

จำ�นวนหุ้น
สัดส่วนก�รถือหุ้น
(ร้อยละ)
ณ วันที่
เปลี่ยนแปลง
31 ธันว�คม เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)
2560
2,496,000
0.31
12,131,837
1.50
6,600,000
(725,500)
0.85
240,000
7,874,850
0.97
11,632,280
1.44
680,239
0.08
-

มายเ ตุ :
1/ ครบ �ร ก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�ร ต�มมติที่ปร ชุม �มญผู้ถื ุ้นปร จำ�ปี 2560 เมื่ นที่ 26 เม �ยน 2560
2/ เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งเป็นกรรมก�ร ต�มมติทป่ี ร ชุม �มญผูถ้ ื นุ้ ปร จำ�ปี 2560 เมื่ นที่ 26 เม �ยน 2560 / เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งเป็นปร ธ�นคณ กรรมก�ร
ตร จ บแล กรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 4/2560 เมื่ นที่ 12 พฤ ภ�คม 2560
3/ ล� กจ�กตำ�แ น่งกรรมก�ร เมื่ นที่ 11 ิง �คม 2560
4/ เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งเป็นรก �ก�รปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร เมื่ นที่ 9 ธน �คม 2560 ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 7/2560 นที่ 6
ธน �คม 2560
5/ ล� กจ�กตำ�แ น่งปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร เมื่ นที่ 9 ธน �คม 2560 / ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นด
ค่�ต บแทน ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
6/ ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20
ธน �คม 2560
7/ เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบรร ทภิบ�ล รร � แล กำ� นดค่�ต บแทน ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
8/ เข้�ดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�ร ต�มมติที่ปร ชุม �มญผู้ถื ุ้นปร จำ�ปี 2560 เมื่ นที่ 26 เม �ยน 2560
9/ ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบริ �ร ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
10/ ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบริ �ร ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560
11/ ิ้น ุดก�รดำ�รงตำ�แ น่งกรรมก�รบริ �ร ต�มมติที่ปร ชุมคณ กรรมก�รบริ ทคร้งที่ 8/2560 เมื่ นที่ 20 ธน �คม 2560

�น ร จำ�
132 ร�ย
A

Name

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Position

as of
December
31, 2016
Mr. Pachai
Chanpitaksa
Director
2,496,000
Spouse and minor children
Mr. Ekarat
Wongsupbhasatigul
Director
12,131,837
Spouse and minor children
8/
Mr. Vorravuth
Tangpiroonthum
Director
7,325,500
Spouse and minor children
240,000
9/
Mr. Chanvit
Vitayatanagorn Executive Vice
7,874,850
President
Spouse and minor children
Mr. Supachai
Vitayatanagorn10/ Executive Vice 11,632,280
President
Spouse and minor children
Mr. Winai
Chaiburanont11/ Executive Vice
President
Spouse and minor children
Mr. Kamtorn
Ekmetipunt
Assistant Managing
Director
Spouse and minor children
Miss Sunanta
Tritepapiruk
Assistant Managing
680,239
Director
Spouse and minor children
Mr. Sakchai
Padungkiattivong Assistant Managing
Director
Spouse and minor children
Miss Punwadee
Ratisoontorn
Corporate
Secretary
Spouse and minor children
-

Shares held
Percentage
as of
Increase/ of Shares
December (Decrease) held (%)
31, 2017
2,496,000
0.31
12,131,837
1.50
6,600,000 (725,500)
0.85
240,000
7,874,850
0.97
11,632,280
1.44
680,239
0.08
-

Remark :
1/ Completed term of Director, Chairman of the Audit Committee and member of Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee since April 26, 2017
2/ Was appointed to be Director since April 26, 2017 according to the resolution of the 2017 Annual General Meeting of
Shareholders / Appointed to be Chairman of the Audit Committee and Member of Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 4/2017 held on May 12, 2017.
3/ Resigned from the Board of Directors since August 11, 2017
4/ Was appointed to be Acting Chairman of the Executive Board since December 9, 2017 according to the resolution of the Board
of Directors’ Meeting no. 7/2017 held on December 6, 2017.
5/ Resigned from the position of Chairman of the Executive Board since December 9, 2017 / Completed term of Executive
Director and member of Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee according to the resolution of the
Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017.
6/ Completed term of member of Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee according to the resolution
of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017.
7/ Was appointed to be member of Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee according to the
resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017.
8/ Was appointed to be Director since April 26, 2017 according to the resolution of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders
9/ Completed term of Executive Director according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017.
10/ Completed term of Executive Director according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017
11/ Completed term of Executive Director according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting no. 8/2017 held on December 20, 2017
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ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

Management Discussion and Analysis (MD&A)
For the years ending December 31, 2017 and 2016

ภ�พรวมผลก�รดำ�เนินง�น

ผลก�รดำ�เนินง�นข งบริ ทแล บริ ทย่ ย ำ� รบปี ิ้น ุด นที่ 31 ธน �คม 2560 แล 2559 มีดงนี้
หน่วย : ล้านบาท

2560

ร�ยได้จ�กก�รข�ย
ร�ยได้จ�กก�รข�ย ดุ ีบ ่
ร มรายได้จากการขาย
ต้นทุนข�ย
กำาไรขั้นต้น
กำ�ไรจ�ก ตร�แลกเปลี่ยน
ร�ยได้ ื่น
ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย
ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริ �ร
ข�ดทุนจ�กก�รปรบลด ินค้�คงเ ลื เป็นมูลค่� ุทธิที่จ ได้รบ (กลบร�ยก�ร)
ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน
กำาไร ุทธิก่อนภา ีเงินได้
ค่�ใช้จ่�ยภ� ีเงินได้
กำาไร ุทธิ ่ นที่เป็นของผู้ถือ ุ้นของบริ ัท
่ นที่เป็นข งผู้มี ่ นได้เ ียที่ไม่มี ำ�น�จค บคุมข งบริ ทย่ ย

ในปี 2560 บริ ทแล บริ ทย่ ยมีกำ�ไร ุทธิ ่ นที่เป็นข ง
ผู้ถื ุ้นข งบริ ท 1,327 ล้�นบ�ท ลดลง 1,427 ล้�นบ�ท
รื ลดลง 51.82% จ�ก 2,754 ล้�นบ�ทเมื่ เทียบกบปี 2559
โดยบริ ทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยผลิตภณฑ์ต่�งๆ ยู่ที่ 24,250
ล้�นบ�ท ลดลง 3,674 ล้�นบ�ท รื ลดลง 13.16% จ�ก 27,924
ล้�นบ�ทเมื่ เทียบกบปี 2559 แล บริ ทย่ ยมีร�ยได้จ�กก�ร
ข�ย ดุ ีบ ่ ยู่ที่ 318 ล้�นบ�ท ลดลง 1 ล้�นบ�ท รื ลดลง
0.31% จ�ก 319 ล้�นบ�ทเมื่ เทียบกบปี 2559 ในขณ ที่
ต้นทุนข�ยข งบริ ทแล บริ ทย่ ย 21,924 ล้�นบ�ท ลดลง
1,802 ล้�นบ�ท รื ลดลง 7.60% จ�ก 23,726 ล้�นบ�ทเมื่
เที ย บกบปี 2559 บริ ทแล บริ ทย่ ยมี ตร�กำ � ไรข้ น ต้ น
10.76% ลดลง 5.23% จ�ก 15.99% เมื่ เทียบกบปี 2559
�น ร จำ�
134 ร�ย
A

24,250
318
24,568
21,924
2,644
27
210
945
312
39
4
1,581
203
1,327
51

2559

27,924
319
28,243
23,726
4,517
5
86
959
375
(12)
3
3,283
465
2,754
64

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
(3,674) (13.16)
(1) (0.31)
(3,675) (13.01)
(1,802) (7.60)
(1,873) (41.47)
22 440.00
124 144.19
(14) (1.46)
(63) (16.80)
51 425.00
1 33.33
(1,702) (51.84)
(262) (56.34)
(1,427) (51.82)
(13) (20.31)

ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�น

ร�ยได้จ�กก�รข�ย
เพื่ ตถุ ป ร งค์ ใ นก�รบริ �รง�น บริ ทแล บริ ทย่ ย
จดโครง ร้�ง งค์กรเป็น น่ ยธุรกิจต�มปร เภทข งผลิตภณฑ์
แล บริก�ร โดยบริ ทแล บริ ทย่ ยมี ่ นง�นท้ง ิ้น 3 ่ นง�น
ดงนี้
่ นง�นผลิตแล จำ� น่�ยผลิตภณฑ์จ�กถ่ เ ลื ง ได้แก่ นิ ค้�
ปร เภท ุต � กรรม � �ร ต ์ แล น้ำ�มนถ่ เ ลื งบริ ุทธิ์
• ่ นง�นผลิตแล จำ� น่�ยบรรจุภณฑ์
• ่ นง�น น่ื ๆ เป็น ่ นง�นทีท่ �ำ ก�รจำ� น่�ย นิ ค้� ปุ โภคบริโภค
แล ผลิตภณฑ์ ื่นๆ
•

Operating Results Overview

Operating results of the Company and its subsidiary for the years ending December 31, 2017 and 2016 are as follows:
Unit : Million Baht

2017

Sales
Sale of Packing materials
Total sales
Cost of sales
Gross profit
Profit on exchange rate
Other income
Selling expenses
Administrative expenses
Loss reduction of inventory to net realizable value received (Reversal)
Financial cost
Profit before income tax expenses
Income tax expenses
Net profit attributable to equity holders of the Company
Non-controlling interests of the subsidiary

In 2017, the Company and its subsidiary gained the net
profit as a proportion of equity holding of the
Company of Baht 1,327 million, a decrease of Baht
1,427 million, or 51.82% from Baht 2,754 million when
compared to the year 2016. The Company’s Revenues
from product sales totalled Baht 24,250 million,
a decrease of Baht 3,674 million, or 13.16%, from Baht
27,924 million when compared to the year 2016. Income
from sales of packaging materials by the Company’s
subsidiary totalled Baht 318 million, a decrease of
Baht 1 million, or 0.31% from Baht 319 million when
compared to the year 2016. Meanwhile, cost of sales
for the Company and its subsidiary stood at Baht 21,924
million, a reduction of Baht 1,802 million,
or 7.60% from Baht 23,726 million when compared to

24,250
318
24,568
21,924
2,644
27
210
945
312
39
4
1,581
203
1,327
51

2016

27,924
319
28,243
23,726
4,517
5
86
959
375
(12)
3
3,283
465
2,754
64

Increase (decrease)
Amount
%
(3,674) (13.16)
(1) (0.31)
(3,675) (13.01)
(1,802) (7.60)
(1,873) (41.47)
22 440.00
124 144.19
(14) (1.46)
(63) (16.80)
51 425.00
1 33.33
(1,702) (51.84)
(262) (56.34)
(1,427) (51.82)
(13) (20.31)

the year 2016. As a result, the Company and its subsidiary
had gross profit margin 10.76%, decreased by rate 5.23%
from 15.99% when compared to the year 2016.

Analysis of Operating Performance
Sales Revenue
To facilitate the achievement of our management
objectives, the organizational structure of the Company
and its subsidiary consists of three principal units
divided by products and services as follows:
• Production and sale of goods made from soybeans,
i.e. industrial livestock feed and refined soybean oil
• Production and sale of packaging materials
• Other goods e.g. sale of consumer items and other
products.
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หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ลักจากถั่ เ ลือง
- ุต � กรรม � �ร ต ์
- น้ำ�มนถ่ เ ลื งบริ ุทธิ์
รายได้จากการขาย ั ดุ ีบ ่อ
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ร มรายได้จากการขาย

1. ร�ยได้จ�กก�รข�ย
บริ ทแล บริ ทย่ ยมี ร �ยได้ จ �กก�รข�ยร ม 24,568
ล้�นบ�ท ลดลง 3,675 ล้�นบ�ท รื ลดลง 13.01% จ�ก
28,243 ล้�นบ�ทเมื่ เทียบกบปี 2559 โดยบริ ทมีร�ยได้
จ�กก�รข�ยผลิตภณฑ์ต่�งๆ ยู่ที่ 24,250 ล้�นบ�ท ลดลง
3,674 ล้�นบ�ท รื ลดลง 13.16% จ�ก 27,924 ล้�นบ�ท
เมื่ เทียบกบปี 2559 ่ นบริ ทย่ ยมีร�ยได้จ�กก�รข�ย
ดุ บี ่ 318 ล้�นบ�ท ลดลง 1 ล้�นบ�ท รื ลดลง 0.31%
จ�ก 319 ล้�นบ�ทเมื่ เทียบกบปี 2559 �เ ตุ ลกจ�ก
•

ิ น ค้ � ปร เภทก�กถ่ เ ลื งแล ตถุ ดิ บ � �ร ต ์
มีปริม�ณข�ยแล ร�ค�ข�ยลดลงเนื่ งจ�กก�รแข่งขน
ในตล�ด � �ร ต ์ในปร เท ที่รุนแรง

•

ินค้�ปร เภทนำ้�มนถ่ เ ลื งบริ ุทธิ์ ร�ค�ข�ยนำ้�มน
ถ่ เ ลื งบริ ุทธิ์ ูงขึ้นเล็กน้ ยจ�กปี 2559 ซึ่งเป็นไปต�ม
ร�ค�น�ำ้ มนถ่ เ ลื งในตล�ดโลกทีค่ ่ ยๆ ปรบ งู ขึน้ ม�ตล ด
ต้ ง แต่ ต้ น ปี 2559 ่ นปริ ม �ณข�ยลดลงเนื่ งจ�ก
ก�รแข่งขนในตล�ดน้ำ�มนถ่ เ ลื งในปร เท ที่รุนแรง
ปร ก บกบในปีนี้ปัญ �ภยแล้งคลี่คล�ยทำ�ใ ้ผลผลิต
ป�ล์มม�กขึน้ ทำ�ใ ผ้ บู้ ริโภค นม�ใช้น�้ำ มนป�ล์มเนื่ งจ�ก
ร�ค�ถูกก ่�แล เป็น ินค้�ที่ใช้ทดแทนน้ำ�มนถ่ เ ลื งได้

•

ิ น ค้ � ดุ ี บ ่ ลดลงเล็ ก น้ ยเนื่ งจ�กลู ก ค้ � ในกลุ่ ม
น้ำ�ดื่มมีย ด ่งซื้ ลดลง

2. ต้นทุนข�ยและกำ�ไรขั้นต้น
บริ ทแล บริ ทย่ ยมีต้นทุนข�ย 21,924 ล้�นบ�ท ลดลง
1,802 ล้�นบ�ท รื ลดลง 7.60% จ�ก 23,726 ล้�นบ�ท
เมื่ เทียบกบปี 2559 ซึ่งลดลง ดคล้ งกบก�รลดลงข ง
ปริ ม �ณข�ยผลิ ต ภณฑ์ ต่ � งๆ ท้ ง บริ ทแล บริ ทย่ ย
�เ ตุ ลกเนื่ งจ�ก
�น ร จำ�
136 ร�ย
A

2560

23,484
15,666
7,818
318
766
24,568

2559

26,499
18,031
8,468
319
1,425
28,243

เพิ่ม (ลด)
จำานวน
ร้อยละ
(3,015) (11.38)
(2,365) (13.12)
(650)
(7.68)
(1) (0.31)
(659) (46.25)
(3,675) (13.01)

ต้นทุนขายและกำาไรขัน้ ต้นของบริ ทั : ต้นทุนเมล็ดถ่ เ ลื ง
ร มค่�ขน ง่ ปรบ งู ขึน้ เมื่ เทียบกบปี 2559 ในขณ ทีร่ �ค�ข�ย
ไม่ �ม�รถปรบขึน้ งู ต�มได้เนื่ งจ�กถูกกดดนจ�กก�รแข่งขน
ทีร่ นุ แรงข งผลิตภณฑ์ ตถุดบิ � �ร ต แ์ ล น�้ำ มนถ่ เ ลื ง
บริ ุ ท ธิ์ ่ ง ผลใ ้ กำ � ไรข้ น ต้ น ข งบริ ทลดลงจ�ก 4,354
ล้�นบ�ท เป็น 2,503 ล้�นบ�ท ลดลง 1,851 ล้�นบ�ท รื ลดลง
42.51% แล มี ตร�กำ�ไรข้นต้นลดลงจ�ก 15.59% เป็น
10.32% รื ลดลง 5.27% เมื่ เทียบกบปี 2559
ต้นทุนขายและกำาไรขัน้ ต้นของบริ ทั ย่อย : เนื่ งจ�กก�รเพิม่ ขึน้
ข งต้นทุนเม็ดพล� ติกซึง่ เป็น ตถุดบิ ลกในก�รผลิตบรรจุภณฑ์
่งผลใ ้บริ ทย่ ยมีต้นทุนข�ยเพิ่ม ูงขึ้น กำ�ไรข้นต้นแล
ตร�กำ�ไรข้นต้นลดลงจ�กปีก่ น
3. กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
บริ ท �ม�รถบริ �รจดก�ร แล ทำ�ก�รป้ งกนค �มเ ี่ยง
ด้�น ตร�แลกเปลีย่ น โดยก�รทำ� ญญ�ซื้ ข�ย ตร�แลกเปลีย่ น
ล่ ง น้ � ่ ง ผลทำ � ใ ้ บ ริ ทมี กำ � ไรจ�ก ตร�แลกเปลี่ ย น
ำ� รบปี 2560 เป็นจำ�น น 27 ล้�นบ�ท ซึ่งกำ�ไรดงกล่� ได้
ุ ท ธิ จ �กข�ดทุ น จ�ก ตร�แลกเปลี่ ย นที่ ย งไม่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
จ�กก�ร Mark to Market (MTM)
4. ร�ยได้อื่น
บริ ทแล บริ ทย่ ยมีร�ยได้ ื่น 210 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น
124 ล้�นบ�ท รื เพิ่มขึ้น 144.19% จ�ก 86 ล้�นบ�ท
เมื่ เที ย บกบปี ก่ น เนื่ งจ�กเงิ น ปั น ผลรบที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จ�ก
ก�รลงทุนในบริ ทต่�งๆ ปร ก บกบผลข งก�รปรบปรุง
ค่ � ใช้ จ่ � ย ่ ง เ ริ ม ก�รข�ยที่ ป ล ดภ�ร จ�กก�รที่ บ ริ ท
�ม�รถเจรจ�กบผู้ปร ก บก�รได้เป็นผล ำ�เร็จ

Unit : Million Baht

Sales from soybean products
- Industrial livestock feed
- Refined Soybean oil
Sales of packing materials
Sales of other products
Total sales

1. Sales Revenue
The Company and its subsidiary had a total sales
revenue of Baht 24,568 million, a decrease of Baht
3,675 million or 13.01% from Baht 28,243 million
when compared to the year 2016. The sales revenue
of the Company consisted of the sales of main
products Baht 24,250 million, a decrease of Baht
3,674 million or 13.16% from Baht 27,924 million
when compared to the year 2016. Also, from the
sales revenue of packaging materials by the
Company’s subsidiary was Baht 318 million,
a reduction of Baht 1 million or 0.31% from Baht 319
million when compared to the year 2016. The key
reasons are;
• For soybean meal and other animal feed ingredients,
due to high competition in domestic market, both
sales volume and prices were lower than previous year.
• Selling price of refined soybean oil was slightly
increased from the year 2016 according to the
price trend of soybean oil in the global market
which was gradually up since the beginning of the
year 2016. The sales volume was down due to
the intense competition in domestic soybean oil
market. In addition, the drought problem in 2017
had been resolved resulting in more palm
production, hence, consumers may switch to
consume palm oil due to lower price and as a
substitute product.
• The sales of packaging materials decreased slightly
as customers in the drinking water segment decreased
their orders.

2017

23,484
15,666
7,818
318
766
24,568

2016

26,499
18,031
8,468
319
1,425
28,243

Increase (Decrease)
Amount
%
(3,015) (11.38)
(2,365) (13.12)
(650)
(7.68)
(1)
(0.31)
(659) (46.25)
(3,675) (13.01)

2. Cost of Sales and Gross Profits
The Company and its subsidiary’s cost of sales was
Baht 21,924 million, a decrease of Baht 1,802 million,
or 7.60% from Baht 23,726 million when compared
to the year 2016 in accordance with the reduction
in sales volume of various products of both the
Company and its subsidiary. The main reasons are:
Cost of Sales and Gross Profits of the Company: Cost
of soybean including transportation was higher when
compared to the year 2016 while selling prices could
not move up to the certain degree due to high
competition in both animal feed and refined oil
market. As a result, the Company’s gross profit was
Baht 2,503 million, a decrease of Baht 1,851 million
from Baht 4,354 million or 42.51% and gross profit
margin was 10.32% from 15.59% or decreased 5.27%
when compared to the year 2016.
Cost of Sales and Gross Profits of Subsidiary:
The Subsidiary had higher cost of sales due to the
increase in cost of plastic resin, the main raw
material for packaging production, which resulted
in a decrease in gross profit and gross profit margin
from the previous year.
3. Gain on Exchange Rate
The Company has been successful in managing and
hedging against exchange rate risk through forward
contract, which resulted in the Company’s gain on
exchange totalling Baht 27 million in 2017. This amount
included unrealized loss on Mark-to-Market (MTM).
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5. ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร
บริ ทแล บริ ทย่ ยมีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย 945 ล้�นบ�ท
ลดลง 14 ล้�นบ�ท รื ลดลง 1.46% จ�ก 959 ล้�นบ�ท
เมื่ เทียบกบปี 2559 �เ ตุจ�กก�รลดลงข งค่�ใช้จ่�ย
เกี่ ย กบพนกง�น ค่ � ใช้ จ่ � ยกลุ่ ม ค่ � โฆ ณ�แล ค่ � ขน ่ ง
ในปร เท ซึ่ง ดคล้ งกบปริม�ณข�ยที่ลดลง
่ นค่�ใช้จ�่ ยในก�รบริ �ร 312 ล้�นบ�ท ลดลง 63 ล้�นบ�ท
รื ลดลง 16.80% จ�ก 375 ล้�นบ�ทเมื่ เทียบกบปี 2559
�เ ตุจ�กก�รลดลงข งค่�ใช้จ่�ยเกี่ย กบพนกง�น แล
ค่�ใช้จ่�ยกลุ่มค่�โฆ ณ�บน ื่ โทรท น์

6. ข�ดทุ น จ�กก�รปรั บ ลดสิ น ค้ � คงเหลื อ เป็ น มู ล ค่ � สุ ท ธิ
ที่จะได้รับ (กลับร�ยก�ร)
ในไตรม� ที่ 1/2559 มีร�ยก�รกลบร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�ร
ปรบลด ินค้�คงเ ลื เป็นมูลค่� ุทธิที่จ ได้รบซึ่งต้งไ ้ในปี
2558 จำ�น น 12 ล้�นบ�ท แล รบรู้ผลจ�กก�รกลบร�ยก�ร
ดงกล่� ในงบกำ�ไรข�ดทุน ย่�งไรก็ต�มในปี 2560 บริ ท
ได้ บ นทึ ก ผลข�ดทุ น จ�กก�รปรบลด ิ น ค้ � คงเ ลื เป็ น
มูลค่� ทุ ธิทจี่ ได้รบจำ�น น 39 ล้�นบ�ทใน นิ ค้�บ�งปร เภท

ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน

ก�ร ิเคร� ์ฐ�น ก�รเงินข งบริ ทแล บริ ทย่ ย ณ นที่ 31 ธน �คม 2560 แล 2559 มีดงนี้
หน่วย : ล้านบาท

นิ ทรัพย์
ินทรพย์ มุนเ ียน
ินทรพย์ไม่ มุนเ ียน
ร ม ินทรัพย์
นี้ ิน
นี้ ิน มุนเ ียน
นี้ ินไม่ มุนเ ียน
ร ม นี้ ิน
่ นของผู้ถือ ุ้น
่ นข งผู้ถื ุ้นข งบริ ท
่ นข งผู้มี ่ นได้เ ียที่ไม่มี ำ�น�จค บคุม
ร ม ่ นของผู้ถือ ุ้น
ร ม นี้ ินและ ่ นของผู้ถือ ุ้น

สินทรัพย์
ณ นที่ 31 ธน �คม 2560 บริ ทแล บริ ทย่ ยมี นิ ทรพย์มลู ค่�
ร มท้ง ิ้น 11,615 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 532 ล้�นบ�ท รื เพิ่มขึ้น
4.80% จ�ก 11,083 ล้�นบ�ท เมื่ เทียบกบปี 2559 โดยมี
�เ ตุ ลกม�จ�ก
•

นิ ทรพย์ มุนเ ยี นเพิม่ ขึน้ 335 ล้�นบ�ท รื เพิม่ ขึน้ 3.96%
เมื่ เทียบกบปี 2559 �เ ตุ ลกจ�กก�รเพิ่มขึ้นข ง ินค้�
คงเ ลื ทุ ธิข งบริ ทใน ่ นข ง ตถุดบิ ร �่ งท�งเพิม่ ขึน้
�น ร จำ�
138 ร�ย
A

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

เพิ่ม/(ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

8,785
2,830
11,615

8,450
2,633
11,083

335
197
532

3.96
7.48
4.80

2,937
112
3,049

2,062
105
2,167

875
7
882

42.43
6.67
40.70

8,188
378
8,566
11,615

8,543
373
8,916
11,083

(355)
5
(350)
532

(4.16)
1.34
(3.93)
4.80

619 ล้�นบ�ท เนื่ งจ�กมี ตถุดิบถ่ เ ลื งนำ�เข้�ม�ในช่ ง
ปล�ยปีเพิ่มขึ้น ร มถึง ินค้� ำ�เร็จรูป ตถุดิบแล ดุ ื่นๆ
เพิม่ ขึน้ 232 ล้�นบ�ท ในขณ ทีเ่ งินลงทุนช่ คร� ลดลง 333
ล้�นบ�ท
• นิ ทรพย์ไม่ มุนเ ยี นเพิม่ ขึน้ จำ�น น 197 ล้�นบ�ท รื เพิม่ ขึน้
7.48% �เ ตุ ลกคื

4. Other Incomes
The Company and its subsidiary generated other
incomes of Baht 210 million, an additional of Baht
124 million or 144.19% from Baht 86 million when
compared to the last year due to higher dividend
received from investments in other companies and
adjusted over-due promotional expenses from
customers.
5. Selling and Administrative Expenses
The total selling expense of the Company and its
subsidiary was Baht 945 million, a decrease of Baht
14 million or 1.46% from Baht 959 million when
compared to the year 2016. This was due to a decrease
in employee expenses and lower advertising
expenses and domestic transportation costs which
was consistent with lower sales volume.

Meanwhile, administrative expenses was Baht 312
million, a decrease of Baht 63 million, or 16.80%,
from Baht 375 million when compared to the year
2016 due to a decrease in employee expenses and
the advertising expensed on television.
6. Loss Reduction of Inventory to Net Realizable Value
Received (Reversal)
In the first quarter of 2016, the Company had a
reversal loss reduction of inventory to net realizable
value received in 2015 at Baht 12 million. The reversal
was recognized in the income statement. However,
in the year 2017, the Company recorded a loss
from reduction of inventories to net realizable value
received of Baht 39 million in some products.

Analysis of Financial Status

An analysis of the financial status of the Company and its subsidiary as of December 31, 2017 and 2016, was as follows:
Unit : Million Baht

December
31, 2017

December
31, 2016

Increase / (Decrease)
Amount

Assets
Current Assets
Non-Current Assets
Total Assets
Liabilities
Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Total Liabilities
Shareholders’ Equity
Equity attributable to owner of the Company
Non-Controlling Interest
Total Shareholders’ Equity
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

%

8,785
2,830
11,615

8,450
2,633
11,083

335
197
532

3.96
7.48
4.80

2,937
112
3,049

2,062
105
2,167

875
7
882

42.43
6.67
40.70

8,188
378
8,566
11,615

8,543
373
8,916
11,083

(355)
5
(350)
532

(4.16)
1.34
(3.93)
4.80
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- ทีด่ นิ �ค�รแล ปุ กรณ์ร มถึง นิ ทรพย์ไม่มตี ตนเพิม่ ขึน้
200 ล้�นบ�ท รื เพิ่มขึ้น 7.96% ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�กก�รซื้
ินทรพย์ใ ม่เพิ่มเติมแล ซื้ เพื่ ทดแทน ินทรพย์ เ ดิ ม
ร มเป็นเงิน ุทธิ 518 ล้�นบ�ท แล มีค่�เ ื่ มร�ค�แล
ค่�ตดจำ� น่�ย ุทธิในปี 2560 จำ�น น 316 ล้�นบ�ท

- ภ� เี งินได้ค�้ งจ่�ยลดลง 123 ล้�นบ�ทผลจ�กกำ�ไรทีล่ ดลง
ข งบริ ทแล บริ ทย่ ย
• นี้ ินไม่ มุนเ ียนเพิ่มขึ้นจำ�น น 7 ล้�นบ�ท รื เพิ่มขึ้น
6.67% เป็นผลจ�กก�รเพิม่ ขึน้ ข ง �ำ ร งผลปร โยชน์ร ย ย�
ข งพนกง�น

หนี้สิน
ณ นที่ 31 ธน �คม 2560 บริ ทแล บริ ทย่ ยมี นี้ ินมูลค่�
ร มท้ง ิ้น 3,049 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 882 ล้�นบ�ท รื เพิ่มขึ้น
40.70% จ�ก 2,167 ล้�นบ�ท เมื่ เทียบกบปี 2559 โดยมี
�เ ตุ ลกม�จ�ก
• นี้ ิน มุนเ ียนเพิ่มขึ้นจำ�น น 875 ล้�นบ�ท รื เพิ่มขึ้น
42.43% �เ ตุ ลกคื
- เจ้� นีท้ ร ต์รซี ที เจ้� นีก้ �รค้�แล เจ้� นี้ น่ื เพิม่ ขึน้ 989
ล้�นบ�ท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ นที่ 31 ธน �คม 2560 บริ ทแล บริ ทย่ ยมี ่ นข ง
ผู้ถื ุ้นร มท้ง ิ้น 8,566 ล้�นบ�ท ลดลง 350 ล้�นบ�ท รื
ลดลง 3.93% จ�ก 8,916 ล้�นบ�ท เมื่ เทียบกบปี 2559
เกิดจ�กกำ�ไรจ�กผลปร ก บก�ร ำ� รบปี 2560 จำ�น น 1,377
ล้�นบ�ท ร มท้งบริ ทแล บริ ทย่ ยมีก�รจ่�ยเงินปันผล �ำ รบ
ผลก�รดำ�เนินง�นครึง่ ปี ลง �ำ รบปี 2559 แล ผลก�รดำ�เนินง�น
ข งครึ่งปีแรก ำ� รบปี 2560 จำ�น น 1,728 ล้�นบ�ท

สภ�พคล่อง

ภ�พคล่ งข งบริ ทแล บริ ทย่ ย ำ� รบปี ิ้น ุด นที่ 31 ธน �คม 2560 แล 2559 มีดงนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน

ด ุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น
ด ุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ด ุทธิใช้ไปในกิจกรรมจด �เงิน
ดแล ร�ยก�รเทียบเท่�เงิน ดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ุทธิ
ดแล ร�ยก�รเทียบเท่�เงิน ดต้นปี
ดแล ร�ยก�รเทียบเท่�เงิน ดปล�ยปี

ในปี 2560 บริ ทแล บริ ทย่ ย มีเงิน ดแล ร�ยก�รเทียบเท่�
เงิน ดปล�ยปีเท่�กบ 202 ล้�นบ�ท ซึ่งเมื่ เปรียบเทียบกบ
ปี 2559 มีก�รเปลี่ยนแปลงดงนี้
• กร แ เงิน ด ทุ ธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นร มท้ง น้ ิ 533 ล้�นบ�ท
ลดลง 1,734 ล้�นบ�ท รื ลดลง 76.49% จ�ก 2,267 ล้�นบ�ท
เมื่ เทียบกบปี 2559 กร แ เงิน ด ทุ ธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น
ดงกล่� เกิดจ�กกำ�ไรก่ นภ� จี �ำ น น 1,581 ล้�นบ�ทข งบริ ท
แล บริ ทย่ ยซึ่งได้ร ม ่ นข งผู้มี ่ นได้เ ียที่ไม่มี ำ�น�จ
ค บคุมข งบริ ทย่ ย ปรบปรุงด้ ยร�ยก�รกร ทบย ดกำ�ไร ทุ ธิ
เป็นเงิน ดรบ (จ่�ย) จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น โดยร�ยก�ร ลก
ทีม่ ผี ลใ เ้ กิดกร แ เงิน ด ได้แก่ ค่�เ ่ื มร�ค�แล ค่�ตดจำ� น่�ย
ร มจำ�น น 350 ล้�นบ�ท ร มท้งมีก�รเพิม่ ขึน้ ใน นิ ค้�คงเ ลื
ทีม่ ผี ลใ ก้ ร แ เงิน ดลดลงจำ�น น 890 ล้�นบ�ท แล ก�รลดลง
�น ร จำ�
140 ร�ย
A

2560

533
(103)
(524)
(94)
296
202

2559

2,267
(445)
(1,778)
44
252
296

เปลี่ยนแปลง
จำ�นวน
ร้อยละ
(1,734)
(76.49)
342
76.85
1,254
70.53
(138) (313.64)
44
17.46
(94)
(31.76)

ใน ่ นเจ้� นี้ นี้ ิน มุนเ ียน ื่นแล ำ�ร งผลปร โยชน์
พนกง�นที่มีผลใ ้กร แ เงิน ดลดลงจำ�น น 214 ล้�นบ�ท
แล มีเงิน ดจ่�ยภ� ีเงินได้จำ�น น 334 ล้�นบ�ท
• กร แ เงิน ด ทุ ธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนร มท้ง น้ิ 103 ล้�นบ�ท
เนื่ งจ�กเงินจ่�ย ทุ ธิ �ำ รบก�รซื้ นิ ทรพย์เพิม่ เติม รื เพื่
ทดแทน นิ ทรพย์เดิมร มเป็นเงิน ทุ ธิ 518 ล้�น เงิน ดรบ ทุ ธิ
จ�กก�รจำ� น่�ยเงินลงทุนในก งทุนร ม 365 ล้�นบ�ท
• กร แ เงิ น ด ุ ท ธิ ใช้ ไ ปในกิ จ กรรมจด �เงิ น ร มท้ ง ิ้ น
524 ล้�นบ�ทเกิดจ�กในปี 2560 บริ ทแล บริ ทย่ ยได้จ�่ ย
เงินปันผลใ แ้ ก่ผถู้ ื นุ้ จ�กกำ�ไร ทุ ธิครึง่ ปี ลงข งปี 2559 แล
กำ�ไร ุทธิครึ่งปีแรกข งปี 2560

Assets
As of December 31, 2017, the Company and its subsidiary
had total assets valued at Baht 11,615 million, an
increase of Baht 532 million, or 4.80%, from Baht 11,083
million when compared to the year 2016. The major
reasons for this increase were:

Liabilities
As of December 31, 2017, the Company and its
subsidiary has combined liabilities valued at Baht
3,049 million, an increase of Baht 882 million, or
40.70%, from the 2016 figure of Baht 2,167 million.
The primary reasons for this were:

• Current assets increased of Baht 335 million or 3.96%
when compared to the year 2016. This was mainly
due to the increase in the net inventories of raw
material in transit Baht 619 million imported during
end of the year including finished goods, raw
materials and other materials rose by Baht 232
million. Meanwhile, the the Company’s short-term
investments decreased Baht 333 million.

• Current liabilities rose by Baht 875 million, or 42.43%,
due to:

• Non-current assets rose by 7.48%, or Baht 197 million,
primarily as a result of:
- An increase of Baht 200 million, or 7.96%, in the value
of property land, buildings and equipment, and
intangible assets. This increase resulted from purchase
of additional new assets and replacement of
existing assets totalling Baht 518 million. Meanwhile,
depreciation and amortization totalled Baht 316
million in 2017.

- Trust Receipts, Trade and other payables increased
Baht 989 million;
- Income taxes payable decreased Baht 123 million
due to lower profits by the Company and its subsidiary.

Non-current liabilities increased by Baht 7 million, or
6.67%, as a result of higher long-term employee
benefit obligations.
Shareholder Equity
As of December 31, 2017, shareholder equity in the
Company and its subsidiary totalled Baht 8,566 million,
a decrease of Baht 350 million, or 3.93%, from Baht
8,916 million when compared to the year 2016.
This was the result of total net profit in 2017 of Baht
1,377 million. The Company and its subsidiary also
paid interim dividends for the second half of 2016 and
the first half of 2017 amounting to Baht 1,728 million.

Liquidity

Liquidity for the Company and its subsidiary for the years ending December 31, 2017 and 2016 was as follows:
Unit : Million Baht

Net Cash flows from operating activities
Net Cash flows used in investing activities
Net Cash flows used in financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalent
Cash and cash equivalents at the beginning of year
Cash or cash equivalents at the end of year

2017

533
(103)
(524)
(94)
296
202

2016

2,267
(445)
(1,778)
44
252
296

Increase (Decrease)
Amount
%
(1,734) (76.49)
342
76.85
1,254
70.53
(138) (313.64)
44
17.46
(94) (31.76)
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อัตร�ส่วนท�งก�รเงินที่สำ�คัญ

ตร� ่ นท�งก�รเงินที่ ำ�คญข งบริ ทแล บริ ทย่ ย ำ� รบ ณ นที่ 31 ธน �คม 2560 แล 2559 มีดงนี้
อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตรา ่ น ภาพคล่อง
ตร� ่ น ภ�พคล่ ง (เท่�)
ตร� ่ น ภ�พคล่ ง มุนเร็ (เท่�)
ตร� ่ น ภ�พคล่ งกร แ เงิน ด (เท่�)
ตร� ่ น มุนเ ียนลูก นี้ก�รค้� (เท่�)
ร ย เ ล�เก็บ นี้เฉลี่ย ( น)
ตร� ่ น มุนเ ียน ินค้� ำ�เร็จรูป (เท่�)
ร ย เ ล�ข�ย ินค้�เฉลี่ย ( น)
ตร� ่ น มุนเ ียนเจ้� นี้ (เท่�)
ร ย เ ล�ชำ�ร นี้ ( น)
Cash Cycle ( น)
อัตรา ่ นแ ดงค าม ามารถในการ ากำาไร
ตร�กำ�ไรข้นต้น (%)
ตร�กำ�ไร ุทธิ (%)
ตร�ผลต บแทนผู้ถื ุ้น (%)
อัตรา ่ นแ ดงประ ิทธิภาพในการดำาเนินงาน
ตร�ผลต บแทนจ�ก ินทรพย์ (%)
ตร�ผลต บแทนจ�ก ินทรพย์ถ� ร (%)
ตร� ่ น มุนเ ียนข ง ินทรพย์ (เท่�)
อัตรา ่ น ิเคราะ ์นโยบายทางการเงิน
ตร� ่ น นี้ต่ ่ นข งผู้ถื ุ้น (เท่�)
ตร� ่ นค �ม �ม�รถชำ�ร ด กเบี้ย (เท่�)
ตร� ่ นค �ม �ม�รถชำ�ร ภ�ร ผูกพน (เท่�)
ตร�จ่�ยเงินปันผล (%)

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง
ณ นที่ 31 ธน �คม 2560 บริ ทแล บริ ทย่ ยมี ตร� ่ น
ภ�พคล่ งเท่�กบ 2.99 เท่� ลดลง 1.11 เท่�จ�ก 4.10 เท่�
เมื่ เทียบกบปี 2559 โดยมี ตร� ่ น ภ�พคล่ ง มุนเ ียนเร็
ยู่ที่ 0.72 เท่� ลดลงเมื่ เทียบกบปี 2559 แล มี ตร� ่ น
ภ�พคล่ งกร แ เงิน ด ยู่ที่ 0.21 เท่� ลดลง 0.80 เท่�จ�ก
1.01 เท่� แล มี Cash Cycle ยู่ที่ 15.11 น ลดลง 0.25 น
จ�ก 15.36 น เมื่ เทียบกบปี 2559

�น ร จำ�
142 ร�ย
A

2560

2559

2558

2.99
0.72
0.21
17.29
21.11
15.31
23.83
12.23
29.84
15.11

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

10.76
5.35
15.86

15.99
9.72
34.26

11.91
7.15
25.92

13.96
62.79
2.19

30.58
129.04
2.64

21.83
96.28
2.57

0.36
213,723.89
0.28
87.15

0.24
833,567.08
1.01
80.73

0.32
1,680.59
0.99
80.75

อัตร�ส่วนแสดงคว�มส�ม�รถในก�รห�กำ�ไร
ในปี 2560 ตร� ่ นแ ดงค �ม �ม�รถในก�ร �กำ�ไร คื ตร�
กำ�ไรข้นต้น ตร�กำ�ไร ุทธิ แล ตร�ผลต บแทนผู้ถื ุ้น ยู่ที่
10.76%, 5.35% แล 15.86% ต�มลำ�ดบ ซึง่ ลดลงเมื่ เทียบกบปี
2559 เนื่ งจ�กกำ�ไรข้นต้นที่ลดลง �เ ตุ ลกม�จ�กต้นทุน
เมล็ ด ถ่ เ ลื งที่ เ ป็ น ตถุ ดิ บ ลกข งบริ ทที่ ใช้ ใ นก�รผลิ ต
ร มถึงค่�ขน ง่ ปรบ งู ขึน้ เมื่ เทียบกบปี 2559 ในขณ ทีร่ �ค�ข�ย
ไม่ �ม�รถปรบขึ้น ูงต�มได้เนื่ งจ�กถูกกดดนจ�กก�รแข่งขน
ที่รุนแรงข งผลิตภณฑ์ ตถุดิบ � �ร ต ์แล น้ำ�มนถ่ เ ลื ง
บริ ุทธิ์ ่งผลใ ้กำ�ไรข้นต้นข งบริ ทลดลง

As of the end of 2017, the Company and its subsidiary
had cash and cash equivalents totalling Baht 202
million, which in comparison with 2016, is as follows:
• Net cash flow from operating activities totalled Baht
533 million, a decrease of Baht 1,734 million, or 76.49%
from Baht 2,267 million when compared to the year
2016. Net cash flow from operating activities is from
earning before incoming tax of Baht 1,581 million for
both the Company and its subsidiary and which
includes the portion for non-controlling interest in the
Company’s subsidiary 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 Baht 350
million. Meanwhile, increased of inventory resulted in

a decline in cash flows in the amount of Baht 890 million,
and a decrease in accounts payables, other current
liabilities and long-term employee benefit obligations
caused a decline in cash flow totalling Baht 214
million. Cash available for payment of income taxes
was Baht 334 million.
• Net cash flow used in investment activities totalled
Baht 103 million. Net spending for the purchase of
additional and replacement assets totalled Baht 518
million, while net cash receivable resulting from
divestment in mutual funds totalled Baht 365 million.
• Net cash flow used in financing activities totalled Baht
524 million as a result from the Company and its
subsidiary paid shareholder dividends from the net
profits of the second half of 2016 and first half of 2017.

Financial Ratios
Financial ratios for the Company and its subsidiary in the years ending December 31, 2017, and 2016, were as follows:
Key Financial Ratios

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

2017

2016

2015

2.99
0.72
0.21
17.29
21.11
15.31
23.83
12.23
29.84
15.11

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

10.76
5.35
15.86

15.99
9.72
34.26

11.91
7.15
25.92

13.96
62.79
2.19

30.58
129.04
2.64

21.83
96.28
2.57

0.36
213,723.89
0.28
87.15

0.24
833,567.08
1.01
80.73

0.32
1,680.59
0.99
80.75
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อัตร�ส่วนแสดงประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น
ในปี 2560 ตร�ผลต บแทนจ�ก ินทรพย์ ตร�ผลต บแทน
จ�ก ินทรพย์ถ� ร แล ตร� ่ น มุนเ ียนข ง ินทรพย์ ยู่ที่
13.96%, 62.79% แล 2.19 เท่�ต�มลำ�ดบซึง่ ลดลงเมื่ เทียบกบ
ปี 2559 �เ ตุ ลกเนื่ งจ�กกำ�ไร ทุ ธิข งบริ ทแล บริ ทย่ ย
ที่ลดลง

นโยบ�ยท�งก�รเงิน
ณ นที่ 31 ธน �คม 2560 บริ ทแล บริ ทย่ ยมี ่ นข ง
นี้ ิน 3,049 ล้�นบ�ท แล ่ นข งผู้ถื ุ้น 8,566 ล้�นบ�ท
คิดเป็น ตร� ่ น นี้ ินต่ ่ นข งผู้ถื ุ้นเท่�กบ 0.36 เท่�
เพิ่มขึ้น 0.12 เท่�จ�ก 0.24 เท่�เมื่ เทียบกบปี 2559 โดยมี ตร�
จ่�ยเงินปันผล ยู่ที่ 87.15% เพิ่มขึ้นจ�กปี 2559 ที่มี ตร�
จ่�ยเงินปันผล ยู่ที่ 80.73%

Liquidity Ratio
As of the December 31, 2017, the liquidity ratio of the
Company and its subsidiary stood at 2.99x, a decrease
of 1.11x from the ratio of 4.10x recorded in 2016.
The quick current liquidity ratio measured 0.72x, likewise
a decrease over the previous year, while cash flow
liquidity was 0.21x, down 0.80x from last year’s figure
of 1.01x. Meanwhile, the cash cycle was 15.11 days, a
decrease of 0.25 days from 15.36 days when compared
to the year 2016.

compared to the year 2016. Meanwhile, the selling price
was not able to adjust up accordingly due to high
competition of animal feed and refined soybean oil.
As a result, the Company’s gross profit decreased.

Profitability Ratio
In 2017, the profitability ratio consisted of the gross
profit margin, net profit margin, and return on equity,
which measured 10.76%, 5.35%, and 15.86%, respectively.
These all represented decreases over the previous year,
owing chiefly to an increase of the cost of soybean,
the main raw material of the Company’s production,
used in production and higher transportation costs when

�น ร จำ�
144 ร�ย
A

Operating Efficiency Ratio
In 2017, the return on assets, return on fixed assets,
and asset turnover rate stood at 13.96%, 62.79%, and
2.19x, respectively which was down from 2016. This
was due to the lower net profits of the Company and
its subsidiary.
Financial Policy
As of December 31, 2017, the Company and its
subsidiary had a total liabilities of Baht 3,049 million
and total shareholder’s equity of Baht 8,566 million.
This translated as a debt/equity ratio of 0.36x, up 0.12x
from the figure of 0.24x recorded in 2016. The dividend
payout ratio last year was 87.15%, increased from the
rate of 80.73% in 2016.

ร�ยก�รระหว่�งกัน

Related Transaction
นโยบ�ยก�รทำ�ร�ยง�นระหว่�งบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มี
คว�มเกี่ยวข้องกัน
บริ ทมีนโยบ�ยในก�รทำ�ร�ยก�รร �่ งกน ต�มค �มจำ�เป็นแล
เพื่ ปร ทิ ธิภ�พในก�รดำ�เนินธุรกิจแล ก�รบริ �รต้นทุน โดยฝ่�ย
จดก�ร �ม�รถ นุมติก�รทำ�ธุรกรรมร ่�งบริ ท แล / รื
บริ ทย่ ย กบบุ ค คลที่ มี ค �มเกี่ ย ข้ ง โดยธุ ร กรรมดงกล่�
มีข้ ตกลงท�งก�รค้�ในลก ณ เดีย กบที่ ญ
ิ ญูชนจ พึงกร ทำ�กบ
คู่ ญญ�ท่ ไปใน ถ�นก�รณ์เดีย กน ด้ ย �ำ น�จต่ ร งท�งก�รค้�
ทีป่ ร� จ�ก ทิ ธิพลในก�รทีต่ นมี ถ�น เป็นกรรมก�ร ผูบ้ ริ �ร รื
บุคคลที่มีค �มเกี่ย ข้ ง
ท้ ง นี้ คณ กรรมก�รตร จ บเป็ น ผู้ ใ ้ ค �มเ ็ น เกี่ ย กบ
ค �มจำ�เป็นแล ค �ม มเ ตุ มผลในก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รน้นๆ
เพื่ เ น ใ ้คณ กรรมก�รบริ ท แล / รื ที่ปร ชุมผู้ถื ุ้น
ข งบริ ท (แล้ แต่ ก รณี ) พิ จ �รณ� นุ ม ติ ก �รเข้ � ทำ � ร�ยก�ร
โดยใ ้จดทำ�ร�ยง�น รุปก�รทำ�ธุรกรรมร ่�งบริ ทกบบุคคล
ที่ เ กี่ ย ข้ งเพื่ ร�ยง�นในก�รปร ชุ ม คณ กรรมก�รทุ ก ิ้ น ปี
ในกรณีทคี่ ณ กรรมก�รตร จ บไม่มคี �มชำ�น�ญในก�รพิจ�รณ�
ร�ยก�รร ่�งกน บริ ทจ ใ ้ผู้เชี่ย ช�ญ ิ ร รื ผู้ บบญชี
ข งบริ ทเป็นผู้ใ ้ค �มเ ็นเกี่ย กบร�ยก�รร ่�งกนดงกล่�
เพื่ นำ�ไปใช้ปร ก บก�รตด ินใจข งคณ กรรมก�ร รื ผู้ถื ุ้น
แล้ แต่กรณี ท้งนี้ ผู้มี ่ นได้เ ียจ ไม่มี ่ นร่ มในก�รพิจ�รณ�
นุมติก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รดงกล่� โดยบริ ทจ เปิดเผยร�ยก�ร
ร ่�งกนไ ้ใน ม�ยเ ตุปร ก บงบก�รเงิน ร�ยง�นปร จำ�ปี
แล แบบแ ดงร�ยก�รข้ มูลปร จำ�ปีข งบริ ท (แบบ 56-1)
ก�รทำ�ร�ยก�รในปีนี้ไม่มีค �มเ ็นข งกรรมก�ร ิ ร ที่แตกต่�ง
จ�กมติกรรมก�ร
ในร �่ งปี บริ ทแล บริ ทย่ ยมีร�ยก�รธุรกิจที่ �ำ คญกบบุคคล
รื กิจก�รทีเ่ กีย่ ข้ งกน ร�ยก�รธุรกิจดงกล่� เป็นไปต�มเงื่ นไข
ท�งก�รค้�แล เกณฑ์ต�มที่ตกลงกนร ่�งบริ ทแล กิจก�ร
ทีเ่ กีย่ ข้ งกนเ ล่�น้น ซึง่ เป็นไปต�มปกติธรุ กิจ โดยกรรมก�ร ิ ร
ไม่มีค �มเ ็นเป็น ย่�ง ื่นที่แตกต่�ง กไป แล เปิดเผยไ ้ในงบ
ก�รเงินเรียบร้ ยแล้
นโยบ�ยและแนวโน้มในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต
บริ ทจ ยงคงมี ร �ยก�รร ่ � งกนเกิ ด ขึ้ น ี ก ซึ่ ง เป็ น ไปต�ม
ลก ณ ก�รปร ก บธุรกิจปกติ รื นบ นุนธุรกิจปกติ

Related Transaction Policy on reports between
the Company, Subsidiary and its Related Parties
The Company 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 the Company
and/or its subsidiary with their connected persons and
related parties as long as such transactions contain trade
terms in the nature that any man shall made with his
partner in the same situation, without asserting influence
from one’s position as a director, executive, or related
person.
The Audit Committee will advise on the necessity and
validity of such transactions to the Board of Directors
and/or the Company’s shareholders meeting (as the case
may be) so they can consider approving the transactions.
The report on related transactions between the Company
and related parties will be submitted to the Board of
Directors’ meeting at the end of every year. In the case
that the Audit Committee is not qualified to advise on the
related transactions, the independent experts or the
Company’s auditors will advise on those transactions for
the decision-making of the Board of Directors or the
shareholders, as the case may be. Anyhow, the conflict
of interest person will not partake in the approval process.
The Company will disclose its related transactions in the
footnotes to the financial statement, annual report, and
the Company’s annual information disclosure form
(form 56-1). For this year, the opinions of Independent
Directors on the Company’s related transactions were not
different from the Directors’ resolution.
During the past year, the Company and its subsidiary 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 2017 financial statement.
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ร�ยล เ ียดร�ยก�รร
บริษัทที่เกี่ยวโยง

่�งกนที่เกิดขึ้นใน ปี 2559 แล ปี 2560

ขน�ดร�ยก�รระหว่�งกัน
(หน่วย : ล้�นบ�ท)
ประเภทร�ยก�ร
ลักษณะของร�ยก�ร
2559
2560
บมจ.พร ดดิจิ
บริ ทมี ด ่ นก�รถื ุ้ น ธุรกิจปกติ ซื้ บรรจุภณฑ์ข ด PET จ�ก บมจ. 317.09
332.54
้
ร้ ยล 31.85
พร ดดิ จิ เ พื่ ใช้ บ รรจุ นำ � มนพื ช
เพื่ จำ� น่�ย
ผู้ บ ริ �รข งบริ ทแล ผู้ ที่
เกี่ย ข้ งข งบุคคลดงกล่�
่ นลดรบจ�กก�รซื้ ินค้�
มี ด ่ นก�รถื ุ้นใน บมจ.
2.18
พร ดดิจิ ร มร้ ยล 14.09
มีกรรมก�รแล ผู้บริ �รร่ ม
กบบริ ทจำ�น น 3 คน
กรรมก�รข งบริ ท 3 คน เป็น
กรรมก�รผู้มี ำ � น�จลงน�ม
ผูกพนข ง บมจ. พร ดดิจิ
บมจ.ไทย �
ผู้ บ ริ �รข งบริ ทแล ผู้ ที่ ธุรกิจปกติ ข�ยน้ำ�มนพืชบริโภคใ ้กบ บมจ. 42.80
30.19
เกีย่ ข้ งข งบุคคลดงกล่� มี
ไทย � เพื่ นำ�ไปข�ยต่
ด ่ นก�รถื ุ้นใน บมจ.
ไทย � ท้งท�งตรงแล ท�ง
้ มร ม ร้ ยล 6.43
มี ก รรมก�รร่ มกบบริ ท
จำ � น น 2 คน แล เป็ น
กรรมก�รผู้มี ำ�น�จลงน�ม
ผูกพนข ง บมจ. ไทย �
0.39
บจก.โกลเด้น เธร็ด กรรมก�รแล ผู้บริ �รข ง ธุรกิจปกติ ข�ยน้ำ�มนพืชบริโภคใ ้กบ บจก. 0.33
บริ ทแล ผู้ที่เกี่ย ข้ งข ง
โกลเด้น เธร็ด เพื่ นำ�ไปข�ยเป็น
ดิก�รใ ้กบพนกง�น
บุคคลดงกล่� มี ด ่ นก�ร
ซื้ ด้�ยจ�ก บจก.โกลเด้น เธร็ด 0.22
0.15
ถื ุ้นใน บจก.โกลเด้นเธร็ด
เพื่ ใช้ เ ย็ บ กร บ ิ น ค้ � เพื่
ร ม ร้ ยล 31.37
จำ� น่�ย
้
้
24.02
บจก.นำ�มนบริโภคไทย บริ ทถื ุ้นใน บจก.นำ�มน ธุรกิจปกติ บมจ.พร ดดิจิ ซึ่งเป็นบริ ทย่ ย 20.25
บริ โ ภคไทย ด้ ย ด ่ น
ข งบริ ทข�ยบรรจุภณฑ์ข ด PET
ก�รถื ุ้น ร้ ยล 14
ใ ก้ บ บจก.น�้ำ มนบริโภคไทย เพื่
ใช้บรรจุน้ำ�มนพืช
บจก.แมนเนจเม้ น ท์ กรรมก�รข งบริ ทแล ผู้ที่
นบ นุน บริ ท ่�จ้�ง บจก.แมนเนจเม้นท์ 0.87
0.75
แ นด์ ไซโคโลยี่
เกี่ย ข้ งข งบุคคลดงกล่�
ธุรกิจปกติ แ นด์ ไซโคโลยี่ ม�ใ ้ บ ริ ก �ร
มี ด ่ นก�รถื ุ้นใน บจก.
ฝึก บรมแก่พนกง�น
แมนเนจเม้นท์ แ นด์ ไซโคโลยี่
ร ม ร้ ยล 70
มี ก รรมก�รร่ มกบบริ ท
จำ�น น 1 คน แล เป็นผู้มี
ำ�น�จลงน�ม

�น ร จำ�
146 ร�ย
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Policy and Future Trend of Related Transaction
The Company might have related transactions which will be according to normal of nature of business or supporting
nature of business.
Details of Related Transactions occurred in 2016 and 2017
Related Company

Prodigy PCL.

Thai Ha PCL.

Golden Thread
Co., Ltd.

Relation

Transaction
Size (Million Baht)
Nature Type
Transaction
2016 2017
The Company holds 31.85% Normal Purchase of packing material, 317.09 332.54
of shares
business PET bottle, for vegetable oil
to sell.
Management of the Company
and their connected persons
Rebate
hold 14.09% of shares in Prodigy
2.18
PCL.
There are three common
directors and managements.
Three directors of the Company
are authorized persons of
Prodigy PCL.
Management of the Company Normal Sale of vegetable oil.
42.80 30.19
and their connected persons business
hold 6.43% of shares in Thai
Ha PCL.
There are two common directors
and authorized persons of
Thai Ha PCL.
Director and management of Normal Sale of vegetable oil for their 0.33 0.39
the Company and their connected business staff’s welfare.
persons hold 31.37% of shares.
Purchase of some threads for 0.22 0.15

packing.
Thai Edible Oil
The Company holds 14% of Normal Prodigy PCL, a subsidiary of 20.25
Co., Ltd.
shares.
business the Company, sells PET bottle
packing to Thai Edible Oil
Co., Ltd for vegetable oil packing
Management and Director of the Company and Supporting Staff training service
0.87
Psychology Co., Ltd their connected persons hold normal
70% of shares.
business
There is one common director
and authorized person of
Management and Psychology
Co., Ltd

24.02

0.75
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ขน�ดร�ยก�รระหว่�งกัน
(หน่วย : ล้�นบ�ท)
ประเภทร�ยก�ร
ลักษณะของร�ยก�ร
2559
2560
บจก.เชียร์ กรุป๊ โ ลดิง้ ์ กรรมก�รแล ผู้บริ �รข ง ธุรกิจปกติ บริ ทข�ยน้ำ�มนพืชใ ้แก่ บจก. 0.02
0.02
บริ ทแล ผูเ้ กีย่ ข้ งข งบุคคล
เชียร์ กรุ๊ปโ ลดิ้ง ์ เพื่ นำ�ไปแจก
ดงกล่� มี ด ่ นก�รถื ุ้น
เป็นข งกำ�นล
ใน บจก.เชียร์ กรุ๊ปโ ลดิ้ง ์
จำ�น น ร้ ยล 27.86
มี ก รรมก�รร่ มกบบริ ท
จำ�น น 1 คน แล เป็นผู้มี
ำ�น�จลงน�ม
ธุรกิจปกติ บริ ทข�ยน้ำ�มนพืชใ ้กบ บจก. 0.02
0.03
บจก.ฟีล� พล
กรรมก�รข งบริ ทแล
ฟี ล � พล เพื่ นำ � ไปข�ยเป็ น
ผูเ้ กีย่ ข้ งข งบุคคลดงกล่�
ดิก�รใ ้กบพนกง�น
มี ด ่ นก�รถื ุ้นใน บจก.
ฟีล� พล จำ�น น ร้ ยล 92.50
มี ก รรมก�รร่ มกบบริ ท
จำ�น น 1 คน แล เป็นผู้มี
ำ�น�จลงน�ม
บจก.ชยภิรมย์
กรรมก�รข งบริ ทแล ผู้ที่ ธุรกิจปกติ บริ ทข�ยย�นพ� น เก่�ใ ้กบ 0.48
เกี่ย ข้ งข งบุคคลดงกล่�
บจก.ชยภิ ร มย์ เพื่ ใช้ ใ นก�ร
มี ด ่ นก�รถื ุ้นใน บจก.
ดำ�เนินง�น
ชยภิรมย์ ร ม ร้ ยล 50
มี ก รรมก�รร่ มกบบริ ท
จำ�น น 1 คน แล เป็นผู้มี
ำ�น�จลงน�ม
นบ นุน บริ ท ง่ ซื้ น�้ำ ดืม่ จ�ก บจก.เ ลท์ 0.13
บจก.เ ลท์ เต ร์ บุคคลทีเ่ กีย่ ข้ งกบกรรมก�ร
บริ ทมี ด ่ นก�รถื ุ้ น ธุรกิจปกติ
เต ร์ เพื่ ใช้รบร งลูกค้�
ใน บจก.เ ลท์ เต ร์ ร ม
ร้ ยล 33.25
กรรมก�รข งบริ ทเป็นบุคคล
ที่เกี่ย ข้ งกบกรรมก�รข ง
บจก.เ ลท์ เต ร์

�น ร จำ�
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Related Company

Relation

Transaction
Size (Million Baht)
Nature Type
Transaction
2016 2017
Cheer Group
Director and management of the Normal Sale of vegetable oil to distribute 0.02 0.02
Holdings Co., Ltd. Company and their connected business as a gift.
persons hold 27.86 % of shares
There is one common and
authorized person of Cheer
Group Holdings Co., Ltd.
Fila Plus Co., Ltd Director and their connected Normal Sale of vegetable oil for their 0.02 0.03
person hold 92.50% of shares. business staff’s welfare.
There is one common director
and authorized person of Fila
Plus Co., Ltd.
Chaiphirom Co., Ltd Director of the Company and Normal Sale of used vehicle for their 0.48
their connected persons hold business working operation.
50% of shares.
There is one common director
and authorized person of
Chaiphirom Co., Ltd
Health Water
The connected person of the Supporting Purchase of drinking water for 0.13
Co., Ltd
director of the Company holds normal customer reception.
33.25% of shares
business
The director of the Company is
connected person of the director
of Health Water Co., Ltd.
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
The Audit Committee’s Report
คณ กรรมก�รตร จ บข งบริ ท น้ำ�มนพืชไทย จำ�กด (ม �ชน)
ปร ก บด้ ยกรรมก�ร ิ ร จำ�น น 3 ท่�น ได้แก่ น�ย บ ร ง ์ นิ ุดม
น�ย มพล เกียรติไพบูลย์ แล ดร. ชยพฒน์
กุล แล มี
ผูจ้ ดก�รแผนกตร จ บภ�ยในทำ� น้�ทีเ่ ลข�นุก�รคณ กรรมก�ร
ตร จ บ
น�ย บ ร ง ์ นิ ดุ ม ได้รบก�รแต่งต้งเป็นปร ธ�นกรรมก�รตร จ บ
เมื่ นที่ 12 พฤ ภ�คม 2560 แทน ดร. ริ ิ ก�รเจริญดี ซึง่ ครบ �ร
เมื่ นที่ 26 เม �ยน 2560
คณ กรรมก�รตร จ บได้ปฏิบติ น้�ที่ ต�มข บเขตทีไ่ ด้รบม บ ม�ย
จ�กคณ กรรมก�รบริ ทแล ต�มกฎบตรข งคณ กรรมก�รตร จ บ
ซึ่ง ดคล้ งกบข้ กำ� นดข งตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทย
โดยในร บปี 2560 คณ กรรมก�รตร จ บได้ปร ชุมร ม 4 คร้ง
แล ได้ รุปร�ยง�นผลก�รปร ชุมใ ้คณ กรรมก�รบริ ททร�บ
รุป �ร ำ�คญ ได้ดงนี้

ก�รสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน
คณ กรรมก�รตร จ บได้ บท�นงบก�รเงินร�ยไตรม� แล
งบก�รเงินปร จำ�ปีข งบริ ท ร มท้งงบก�รเงินร มข งบริ ทแล
บริ ทย่ ยร่ มกบผู้ บบญชี ฝ่�ยจดก�ร แล แผนกตร จ บภ�ยใน
โดยพิจ�รณ�ในปร เด็นที่ ำ�คญพร้ มใ ้คำ�แน นำ� ร มข้ คิดเ ็น
ที่เป็นปร โยชน์ เพื่ ใ ้ม่นใจ ่�กร บ นก�รค บคุมภ�ยใน ในก�ร
จดทำ�งบก�รเงินข งบริ ทมีค �มถูกต้ งเชื่ ถื ได้ แล ได้เปิดเผย
ข้ มูล ย่�งเพียงพ
ดคล้ งกบกฎ ม�ยแล ปร ก� ต่�งๆ
ที่เกี่ย ข้ ง กฎเกณฑ์ข งตล�ด ลกทรพย์แ ่งปร เท ไทย แล
ำ�นกง�นกำ�กบ ลกทรพย์แล ตล�ด ลกทรพย์ ท้งเป็นไปต�ม
ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน น กจ�กนีค้ ณ กรรมก�รตร จ บ
ยงได้ปร ชุมร่ มกบผู้ บบญชีโดยไม่มีผู้บริ �ร รื ฝ่�ยจดก�ร
เข้�ร่ มปร ชุมด้ ย เพื่ ซกถ�มปร เด็นต่�งๆ จ�กผลก�รตร จ บ
ข งผู้ บบญชี
ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
คณ กรรมก�รตร จ บได้ บท�นค �มเพี ย งพ ข งร บบ
ก�รค บคุมภ�ยในข งบริ ท โดยพิจ�รณ�จ�กร�ยง�นข งแผนก
ตร จ บภ�ยในแล ข งผู้ บบญชี เพื่ ปร เมินค �มเพียงพ
เ ม� มแล ปร ทิ ธิภ�พ ข งร บบก�รค บคุมภ�ยใน ก�รบริ �ร
จดก�รค �มเ ี่ ย งข งบริ ท ก�รดำ � เนิ น ง�นข งฝ่ � ยบริ �ร
ที่ ดคล้ งกบนโยบ�ย แล ำ�น�จ นุมติที่กำ� นดไ ้
�น ร จำ�
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ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนด
คณ กรรมก�รตร จ บได้ บท�นก�รปฏิบติง�นข งบริ ท
่�เป็นไปต�มกฎ ม�ย ่�ด้ ย ลกทรพย์แล ตล�ด ลกทรพย์
ข้ กำ� นดข งตล�ด ลกทรพย์ แล กฎ ม�ยที่เกี่ย ข้ งกบธุรกิจ
ข งบริ ทแล รบทร�บก�รเปลี่ ย นแปลงกฎเกณฑ์ ต่ � งๆ ที่ มี
ผลกร ทบต่ ก�รดำ�เนินธุรกิจข งบริ ท
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
คณ กรรมก�รตร จ บได้ บท�นใ ้บริ ทมีก�รบริ �รจดก�ร
ต�ม ลกก�รกำ�กบกิจก�รที่ดี เพื่ ใ ้ก�รปฏิบติง�นมีค �มโปร่งใ
แล เป็นธรรม ร้�งค �มเชื่ ม่นแล เชื่ ถื ต่ ผู้มี ่ นได้เ ีย
ร�ยก�รเกีย่ วโยงหรือร�ยก�รทีอ่ �จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
คณ กรรมก�รตร จ บได้พิจ�รณ�แล ใ ้ค �มเ ็นเกี่ย กบ
ร�ยก�รเกี่ ย โยงกน รื ร�ยก�รที่ �จมี ค �มขดแย้ ง ท�ง
ผลปร โยชน์ ข งบริ ทแล บริ ทย่ ย โดยยึ ด ลกค �ม
ร มดร ง ค �ม มเ ตุ มผล แล คำ�นึงถึงปร โยชน์ข งผู้มี ่ น
ได้เ ยี ข งบริ ทร มท้งก�รเปิดเผยข้ มูล ย่�งเพียงพ ต�มเงื่ นไข
ที่ตล�ด ลกทรพย์ กำ� นด
ก�รกำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยใน
คณ กรรมก�รตร จ บได้พิจ�รณ�ค �มเป็น ิ ร ข งแผนก
ตร จ บภ�ยใน ข บเขตก�รปฏิบติง�น แผนก�รตร จ บ
ปร จำ�ปี พิจ�รณ�ร�ยง�นผลก�รตร จ บ ก�รติดต�มก�รแก้ไข
ต�มร�ยง�นก�รตร จ บ ใ ้คำ�แน นำ�ในก�รพฒน�ปรบปรุง
ก�รปฏิบติง�นตร จ บใ ้มีปร ิทธิภ�พ ร มท้งก�รปร เมินผล
ง�นปร จำ�ปีข งแผนกตร จ บภ�ยใน
ก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2561
คณ กรรมก�รตร จ บมี น้�ที่ในก�รเ น แต่งต้ง เลื กกลบ
เข้�ม�ใ ม่แล เลิกจ้�งผู้ บบญชี โดยได้พจิ �รณ�ผลก�รปฏิบติง�น
ค �มเป็น ิ ร แล ชื่ เ ยี งข งผู้ บบญชี ร มท้งค �มเ ม� ม
ข งผู้ บบญชีแล ค่� บบญชีแล้ คณ กรรมก�รตร จ บ
เ ็นช บใ ้ น�งชลร นติ ร�ภรณ์ รื น�ง � ิร�ภรณ์
เ ื้ นนต์กุล รื น�ยฉตรชย เก ม รีธน� ฒน์ แ ่งบริ ท
ำ�นกง�น ี �ย จำ�กด เป็นผู้ บบญชีข งบริ ทปร จำ�ปี 2561
แล นำ�เ น คณ กรรมก�รบริ ทเพื่ พิจ�รณ� แล ข นุมติ
ที่ปร ชุมผู้ถื ุ้นพิจ�รณ�แต่งต้งแล นุมติค่� บบญชี

The Audit Committee of Thai Vegetable Oil Public
Company Limited (TVO) consists of three independent
directors; Mr. Bowon Vongsinudom, Mr. Sompol Kiatphaibool,
Dr.Chaipat Sahasakul and with the Manager of Internal
Audit as its secretary.
Mr. Bowon Vongsinudom was appointed as the Chairman
of the Audit Committee on May 12, 2017 in replacement
of Dr.Siri Ganjarerndee who completed his term on April
26, 2017.
In 2017, The Audit 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). The Audit Committee met
four times this year. The results of the meeting were
reported to the Board of Directors. The summary is as
follow;

Financial Audited Reviewed
The Audit committee, the auditors, management and
internal auditor reviewed the 2017 quarterly and the
yearly financial statements as well as the consolidated
financial statements of the Company and its subsidiary.
By considering from important aspects and consultation
is free to ensure that the internal control process of the
Company’s financial budget is accurate and reliable,
as well as to ensure that the disclosure of important
information is sufficient and in accordance with the laws,
related notices and regulations of the Stock Exchange of
Thailand and Securities and Exchange Commission and
comply with Financial Reporting Standards. In addition,
the Audit Committee had a meeting with the auditors
without any executives or management attended for
inquiring about various issues of the results of auditing.

Internal Control System and Risk management
The Audit Committee reviewed the adequacy of internal
control system of the Company by considering based on
the reports of the Internal Audit Department and the
auditors. The purpose is to assess the appropriateness
and the efficiency of the Company’s Internal Control
System, risk management and business operations of the
management that are in line with the established policies
and the delegation of the authority.
Regulatory Compliance and Regulations
The Audit Committee reviewed the Company’s business
operation to ensure that it is in line with the securities
and exchange law, regulation of the Stock Exchange of
Thailand and relevant laws to the business of the
Company and acknowledge the change of regulations
which have an effect on the Company’s business operation.
Good Corporate Governance
The Audit Committee had reviewed on Good Corporate
Governance to ensure that the Company manages its
operation with transparency and fairness in order to build
confidence and reliability to stakeholders.
Related Transaction or Conflict of Interest Transaction
The Audit Committee had considered and given opinions
about connected transactions or transactions which may
carry conflict of interest of the Company and its
subsidiary by adhering to caution, reasonability and taking
into account the interests of the stakeholders and also
adequate information disclosure according to the
condition imposed by the Stock Exchange of Thailand.
Internal Audit Governance
The Audit Committee had considered the independence
of the Internal Audit Department, its scope of responsibilities
and annual audit plan. The Audit Committee also considered
the audit report and monitored the implementation of
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คณ กรรมก�รตร จ บมีค �มเ ็น ่� ร�ยง�นข้ มูลท�งก�รเงิน
ข งบริ ทมีค �มถูกต้ ง เชื่ ถื ได้ แล มีก�รเปิดเผยในร�ยง�น
ท�งก�รเงิน ย่�งเพียงพ
ดคล้ งต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น
ท�งก�รเงิน แล บริ ทใ ้ค �ม ำ�คญต่ ก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้
ร บบก�รกำ�กบดูแลกิจก�รทีด่ ี มีก�รบริ �รจดก�รค �มเ ยี่ ง ย่�ง
เพียงพ มีร บบก�รค บคุมภ�ยใน แล ก�รตร จ บภ�ยใน
ที่เ ม� มแล มีปร ิทธิผล

บ ร ง ์ ิน ุดม
ปร ธ�นกรรมก�รตร จ บ
นที่ 28 กุมภ�พนธ์ 2561

solutions according to the audit report as well as provided
advices on how to improve the Audit performance to be
more efficient and evaluated the annual performance of
the Internal Audit Department.

Considering the appointment of Auditors for the year
2018
The Audit Committee is responsible for the nomination,
re-election and termination of the Auditors by considering
based on the audit quality, the independence and the
reputation of including the qualification and the remuneration
of auditors. The Audit Committee approved the appointment
of Mrs. Cholaros Suntiaswaraporn or Ms. Siraporn
Ouaanunkun or Mr. Chatchai Kasemsrithanawat from EY
Office Limited as the Company’s auditors for the year 2018
and proposed to the Board of Directors for consideration
and the Annual General Meeting of Shareholders
appointment and approval of the audit fee.
The Audit Committee is confident that the Company
financial report is accurately, creditably. The financial
report is disclosed adequately and conform to financial
reporting standards. The Company committed to operate
under the good corporate governance, and to have
adequate risk management system, suitable and efficient
internal control system.
On Behalf of Audit Committee

Mr.Bowon Vongsinudom
Chairman of the Audit Committee
February 28, 2018
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ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบ
ของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน
The Board of Director’s
Responsibility on Financial Report
คณ กรรมก�รม บ ม�ยใ ้ฝ่�ยจดก�รเป็นผู้รบผิดช บเกี่ย กบ
งบก�รเงินแล �ร นเท ท�งก�รเงินในร�ยง�นปร จำ�ปี โดยงบก�รเงิน
ดงกล่� ได้จดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นบญชี ซึ่งร มถึงก�รใช้ดุลยพินิจ
ย่�งร มดร งแล ปร ม�ณก�รที่ดีที่ ุดแล จดใ ้มีแล รก �ไ ้
ซึ่งร บบก�รค บคุมภ�ยในเกี่ย กบก�รร�ยง�นท�งก�รเงินแล
ก�รป้ งกน ินทรพย์ข งบริ ท
คณ กรรมก�รได้จดใ ม้ แี ล ทบท นร บบบริ �รค �มเ ยี่ ง ร บบ
ก�รค บคุมภ�ยใน ก�รตร จ บภ�ยใน แล ก�รกำ�กบดูแลกิจก�ร
ที่เ ม� มแล มีปร ิทธิผล เพื่ ใ ้ม่นใจได้ ่� ข้ มูลท�งก�รเงิน
มีค �มถูกต้ ง ครบถ้ น แล เพียงพ ทีจ่ ดำ�รงรก �ไ ซ้ งึ่ ทรพย์ นิ
ข งบริ ทตล ดจนป้ งกนค �มเ ี่ยงจ�กก�รดำ�เนินง�น ท้งนี้
คณ กรรมก�รได้แต่งต้งคณ กรรมก�รตร จ บ คณ กรรมก�ร
บริ �รค �มเ ่ยี ง แล คณ กรรมก�รบรร ทภิบ�ล รบผิดช บ
เกี่ย กบคุณภ�พข งร�ยง�นท�งก�รเงินแล ค �มเ ม� มข ง
ภ�พแ ดล้ มก�รค บคุมภ�ยใน ก�รบริ �รค �มเ ย่ี งแล ก�รกำ�กบ
กิจก�รที่ดี ที่ฝ่�ยจดก�รข งบริ ททำ�ขึ้น แล ร�ยง�นต่ ที่ปร ชุม
คณ กรรมก�รทุกไตรม�

Board of Director authorizes the management to be
responsible for the financial statements and financial
reporting contained in this annual report. The statements
of financial position were prepared in accordance with
Thai Financial Reporting Standards and included careful
judgments and best estimates of management. Management
is also responsible for establishing and maintaining effective
internal control for financial reporting and safeguarding of
assets.
The Board pursues its responsibility for quality of risk
management system, internal control system, and corporate
governance system to ensure the Company’s financial
and the adequacy of the internal control environments,
risk management and corporate governance primarily
through its Audit Committee, Risk Management Committee
and Corporate Governance Committee. The working of
the committee is reported to Board of Directors quarterly.

จ�กร�ยง�นท�งก�รเงิน ร บบก�รค บคุมภ�ยใน ก�รบริ �รค �มเ ย่ี ง
แล ก�รกำ�กบกิจก�รทีด่ ี ร มท้งร บบง�นทีเ่ ป็น ยูน่ ี้ คณ กรรมก�ร
มีค �มเ ็น ่�ใ ้ค �มเชื่ ม่น ย่�งมีเ ตุผลถึงค �มน่�เชื่ ถื ได้
ข งร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รค บคุมภ�ยใน ก�รบริ �รค �มเ ี่ยง
ก�รกำ�กบกิจก�รที่ดี แล ก�รรก � ินทรพย์ข งบริ ท ณ นที่ 31
ธน �คม 2560

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, 2017.

น�ย มพล เกียรติไพบูลย์
ปร ธ�นกรรมก�ร

Mr.Sompol Kiatphaibool
Chairman

น�ย ิ ุทธิ ิทยฐ�นกรณ์
ปร ธ�นกรรมก�รบริ �ร

Mr.Visuth Vitayathanagorn
Chairman of the Executive Board
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ 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 2560 งบกำไรขำดทุนรวม งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของ
บริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
กลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุใน
ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
กำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ อง
เหล่ำนี้
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ 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
รำยในหลำยกลุ่มธุรกิจซึ่ งมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่แตกต่ำงกัน 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)
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ หำกในกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุ ป
ได้วำ่ ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ
ไม่พบว่ำมีเรื่ องดังกล่ำวที่ตอ้ งรำยงำน
2
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ 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 อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ 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
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ ง
หรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ 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 ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
• 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 ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
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
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ชลรส สันติอศั วรำภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4523
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 28 กุมภำพันธ์ 2561

าปี 2560
158 รายงานประจำ
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บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

่ 31 2560
ธันวาคม 2560
ณ วันทีณ
่ 31 วัธันทีวำคม
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2560

2559

7
8
6, 9
10

202,238,897
518,481,792
1,399,148,928
6,635,814,975
29,118,076
8,784,802,668

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

34,795,129
518,481,792
1,321,368,037
6,598,858,203
24,609,225
8,498,112,386

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

11
12
13
14
20

73,351,469
2,680,087,515
36,530,325
35,047,562
5,232,519
2,830,249,390
11,615,052,058

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

21,500,000
73,351,469
2,374,547,141
36,436,265
32,765,466
4,242,864
2,542,843,205
11,040,955,591

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
15
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
6, 16
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
17
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
18
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

1,202,421,374
1,491,114,072
137,572,308
1,396,325
104,817,055
2,937,321,134

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

1,202,421,374
1,469,038,733
128,579,547
1,396,325
103,412,370
2,904,848,349

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

111,411,717
111,411,717
3,048,732,851

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

100,001,237
100,001,237
3,004,849,586

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

808,610,985

808,610,985

808,610,985

808,610,985

808,610,985
2,475,091,096
28,377,618

808,610,985
2,475,091,096
28,377,618

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

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

94,441,124
4,769,508,233
12,459,702
8,188,488,758
377,830,449
8,566,319,207
11,615,052,058

94,441,124
5,124,660,157
11,450,367
8,542,631,347
373,118,717
8,915,750,064
11,083,058,136

80,941,124
4,659,003,098
12,459,702
8,036,106,005
8,036,106,005
11,040,955,591

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

บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุน

ิ้นสุธัดนวำคม
วันที่ 2560
31 ธันวาคม 2560
สำหรั บปีสำสิา้นหรั
สุ ดบ
วันปีทีส่ 31
(หน่ วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่ อ
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (กลับรายการ)
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรั บปี

หมายเหตุ

2560

21

24,250,269,355
317,870,911
24,568,140,266

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

24,250,269,355
24,250,269,355

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

2,619,014
46,713,332
26,790,373
160,790,646
236,913,365
24,805,053,631

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

633,924
68,213,332
26,790,373
159,807,885
255,445,514
24,505,714,869

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

21,924,429,422
945,412,557
311,944,880
39,443,255
23,221,230,114
1,583,823,517
(3,750,811)
1,580,072,706
(202,602,049)
1,377,470,657

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

21,747,469,507
924,723,140
281,870,232
39,443,255
22,993,506,134
1,512,208,735
(3,399,754)
1,508,808,981
(184,010,646)
1,324,798,335

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

1,326,758,925

2,754,624,805

1,324,798,335

2,743,819,665

50,711,732
1,377,470,657

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

1.64

3.41

1.64

3.39

10

20

กำรแบ่ งปั นกำไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ

2559

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
20
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
-สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
17
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
20
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
-สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปั นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
1,324,798,335
2,743,819,665

2560
1,377,470,657

2559
2,818,228,204

1,261,668
(252,333)

4,004,989
(800,998)

1,261,668
(252,333)

4,004,989
(800,998)

1,009,335

3,203,991

1,009,335

3,203,991

-

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

-

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

1,009,335

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

1,009,335

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

1,378,479,992
-

2,804,391,212
-

1,325,807,670
-

2,731,042,864
-

1,327,768,260
50,711,732
1,378,479,992

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

1,325,807,670

2,731,042,864
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2,475,091,096
2,475,091,096
2,475,091,096

808,610,985

808,610,985
-

808,610,985

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เงินปั นผลจ่ำย (หมำยเหตุ 25)
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจำกกำรจ่ำยเงินปั นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เงินปั นผลจ่ำย (หมำยเหตุ 25)
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจำกกำรจ่ำยเงินปั นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุ ้นสำมัญ
2,475,091,096
-

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชำระแล้ว
808,610,985
-

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

28,377,618

28,377,618
-

28,377,618

ส่ วนเกินทุนจำก
กำรเปลี่ยนสัดส่ วน
กำรถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
28,377,618
-

94,441,124

94,441,124
-

94,441,124

4,769,508,233

5,124,660,157
1,326,758,925
1,326,758,925
(1,681,910,849)

5,124,660,157

12,459,702

11,450,367
1,009,335
1,009,335
-

11,450,367

12,459,702

11,450,367
1,009,335
1,009,335
-

11,450,367

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนเกินทุน
จำกกำรวัดมูลค่ำ
รวมองค์ประกอบ
เงินลงทุนใน
อื่นของ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
หลักทรัพย์เผื่อขำย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
94,441,124
4,124,867,432
8,246,376
8,246,376
2,754,624,805
(16,318,462)
3,203,991
3,203,991
2,738,306,343
3,203,991
3,203,991
(1,738,513,618)
-

8,188,488,758

8,542,631,347
1,326,758,925
1,009,335
1,327,768,260
(1,681,910,849)

8,542,631,347

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
7,539,634,631
2,754,624,805
(13,114,471)
2,741,510,334
(1,738,513,618)

(46,000,000)
377,830,449

373,118,717
50,711,732
50,711,732
-

(40,480,000)
373,118,717

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอำนำจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
350,717,839
63,603,399
(722,521)
62,880,878
-

(46,000,000)
8,566,319,207

8,915,750,064
1,377,470,657
1,009,335
1,378,479,992
(1,681,910,849)

(40,480,000)
8,915,750,064

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
7,890,352,470
2,818,228,204
(13,836,992)
2,804,391,212
(1,738,513,618)

(หน่วย: บำท)
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2,475,091,096
2,475,091,096

808,610,985
808,610,985

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เงินปั นผลจ่ำย (หมำยเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้ สำมัญ
2,475,091,096
2,475,091,096

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชำระแล้ว
808,610,985
808,610,985

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

80,941,124
80,941,124

5,016,115,612
1,324,798,335
1,324,798,335
(1,681,910,849)
4,659,003,098

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
80,941,124
4,026,790,357
2,743,819,665
(15,980,792)
2,727,838,873
(1,738,513,618)
80,941,124
5,016,115,612

11,450,367
1,009,335
1,009,335
12,459,702

11,450,367
1,009,335
1,009,335
12,459,702

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนเกินทุนจำกกำรวัด รวมองค์ประกอบ
มูลค่ำเงินลงทุนใน
อื่นของ
หลักทรัพย์เผื่อขำย
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
8,246,376
8,246,376
3,203,991
3,203,991
3,203,991
3,203,991
11,450,367
11,450,367

งบการเงินเฉพาะกิจการ

8,392,209,184
1,324,798,335
1,009,335
1,325,807,670
(1,681,910,849)
8,036,106,005

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
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)

บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบกำรเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินปันผลรับ
กาไรจากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สูญและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือ
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน

2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

1,580,072,706

3,283,204,965

1,508,808,981

3,185,459,453

(46,713,332)
(1,579,863)
(32,078,525)
349,847,731
(1,185,364)

(18,713,332)
(6,556,532)
1,498
(44,991,918)
332,829,367
1,097,607

(68,213,332)
(1,297,743)
(32,078,525)
297,174,467
(1,273,923)

(37,633,332)
(6,070,088)
1,498
(44,991,918)
278,377,972
1,097,607

39,443,255

(11,528,170)

39,443,255

(11,528,170)

129,834
14,853,313
8,673

1,804,379
11,144,406
4,223

123,499
12,903,949
8,673

1,804,379
9,416,459
3,191

1,902,798,428

3,548,296,493

1,755,599,301

3,375,937,051

66,234,590
(890,037,152)
569,819
1,594,533

23,912,518
(449,653,151)
(1,376,346)
(24,839)

73,432,926
(899,003,916)
4,016,280
2,558,132

48,115,616
(438,668,562)
(1,490,073)
(24,838)

(215,049,055)
9,958,566
(8,799,628)
867,270,101
(8,673)
(334,165,685)
533,095,743

(477,323,303)
(28,080,437)
(3,977,881)
2,611,773,054
(4,223)
(345,056,679)
2,266,712,152

(206,899,725)
11,627,345
(7,557,630)
733,772,713
(8,673)
(311,791,703)
421,972,337

(487,184,430)
(27,901,993)
(3,686,681)
2,465,096,090
(3,191)
(325,116,237)
2,139,976,662

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

วันที่ 2560
31 ธันวาคม 2560
สำหรับปี สำสิ้นาหรั
สุ ดวับนปีทีส่ 31ิ้นสุธัดนวำคม
งบกำรเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินปั นผลรับ
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

(8,253,500,000)
8,618,686,299
46,713,332
(508,965,616)
3,263,996
(9,229,704)
(103,031,693)

(100,000)
(12,067,000,000)
12,196,000,000
18,713,332
(600,084,297)
8,429,027
(386,424)
(444,428,362)

(8,253,500,000)
8,618,686,299
68,213,332
(401,919,474)
2,282,688
(9,214,254)
24,548,591

(100,000)
(12,067,000,000)
12,196,000,000
37,633,332
(586,892,182)
7,939,988
(386,424)
(412,805,286)

1,202,421,374
(1,680,585,910)
(46,000,000)
(524,164,536)
(94,100,486)
296,339,383
202,238,897
-

(1,737,694,194)
(40,480,000)
(1,778,174,194)
44,109,596
252,229,787
296,339,383
-

1,202,421,374
(1,680,585,910)
(478,164,536)
(31,643,608)
66,438,737
34,795,129
-

(1,737,694,194)
(1,737,694,194)
(10,522,818)
76,961,555
66,438,737
-

บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
ธุ รกิ จหลักของบริ 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

งบกำรเงิ นนี้ จัดท ำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ก ำหนดในพระรำชบัญ ญัติวิช ำชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒ นำธุ รกิ จกำรค้ำลงวัน ที่
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ น ฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
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 (ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

บริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภณั ฑ์

ไทย

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2560
2559
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
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จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชีฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำม
และกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำ
ถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย อย่ำงไรก็ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำตรฐำนฉบับปรั บปรุ งนี้ ก ำหนดทำงเลื อกเพิ่ มเติ มส ำหรั บกำรบันทึ กบัญชี เงิ นลงทุ นในบริ ษ ัท ย่อย
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยเลือกบันทึกตำมวิธี
ส่ วนได้เสี ยได้ ตำมที่อธิ บำยไว้ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ ทั้งนี้ กิ จกำรต้องใช้วิธีกำรบันทึกบัญชี เดี ยวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและ
หำกกิ จกำรเลื อกบันทึ กเงิ นลงทุ นดังกล่ ำวตำมวิธี ส่ วนได้เสี ยในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร กิ จกำรต้อง
ปรับปรุ งรำยกำรดังกล่ำวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มำตรฐำนฉบับดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เนื่ องจำกฝ่ ำยบริ หำรได้
พิจำรณำแล้วโดยเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวตำมวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมเดิม
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้
สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิ บำยให้ชัดเจนเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง จะไม่ มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1

กำรรับรู้รำยได้
ขายสิ นค้ า
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
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะ
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 แรงงำนและค่ำโสหุย้ ในกำรผลิต
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลื อแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ย) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้

4.5

เงินลงทุน
ก) เงิ นลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เพื่ อค้ำแสดงตำมมู ล ค่ำยุติธ รรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ำยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ข) เงิ นลงทุ นในหลัก ทรัพ ย์เผื่อขำยแสดงตำมมู ลค่ ำยุติธ รรม กำรเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวบันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อ
ได้จำหน่ำยหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
ค) เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่ำ
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 ทธิจำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
จ) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ 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 วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 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
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุ น อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุป กรณ์ คำนวณจำกรำคำทุน ของสิ นทรัพ ย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องมือและเครื่ องใช้ในโรงงำน
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสำนักงำน
ยำนพำหนะ

-

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

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยตัดรำยกำรที่ ดิน อำคำร และอุ ปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพ 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 อกำรผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภำพพร้ อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิ ดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
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4.8

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยบัน ทึ ก ต้น ทุ น เริ่ ม แรกของสิ น ทรัพ ย์ไ ม่มี ต ัวตนตำมรำคำทุ น ภำยหลังกำรรั บ รู ้
รำยกำรเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
สะสม (ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์น้ 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 อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ 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 ำคัญต่อบริ 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 สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั 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 บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึ งมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ 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
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
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บ 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 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจ่ำย
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่ พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำย
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 ตศำสตร์ประกันภัย
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 ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ย
ทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่ อปลดเปลื้ องภำระผูกพัน นั้นและบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำมำรถประมำณ
มูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.14 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษี
ของรัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยรับรู ้ หนี้ สิ นภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุ ก
รำยกำร แต่รับรู ้ สินทรัพ ย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี ส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมู ลค่ำตำมบัญ ชี ของสิ นทรัพ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี ทุ ก สิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรั บ ลดมู ล ค่ำตำมบัญ ชี ดังกล่ ำว หำกมี ค วำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ ว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะบันทึ ก ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น หำกภำษี ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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4.15 ตรำสำรอนุพนั ธ์
ตรำสำรอนุ พนั ธ์ของบริ ษทั ฯประกอบด้วยสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำประกัน
แลกเปลี่ยนรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์
ตรำสำรอนุ พนั ธ์จะถู กวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมจะถู กรับรู ้ใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน ซึ่งแสดงรวมอยูใ่ นรำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยอื่น
4.16 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิ ดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่ องในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัด
มู ล ค่ำด้วยมู ล ค่ำยุติ ธ รรม ยกเว้น ในกรณี ที่ ไ ม่มี ตลำดที่ มี ส ภำพคล่ องส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ น ที่ มี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดทีม่ ีสภำพคล่อง
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
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5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มี ควำมไม่แน่ น อนเสมอ กำรใช้ดุล ยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ ำวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจำนวนเงินที่ แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น ผลที่
เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมี
ดังนี้
กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยทีบ่ ริษัทฯมีสัดส่ วนกำรถือหุ้นน้ อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯมีอำนำจควบคุมในบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) ถึงแม้ว่ำ
บริ ษทั ฯจะถื อหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่ำวในสัดส่ วนร้อยละ 32 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่ำ
กึ่งหนึ่ ง ทั้งนี้ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีเสี ยงส่ วนใหญ่และสำมำรถสั่งกำรกิจกรรมที่ส ำคัญของ
บริ ษ ัท ดังกล่ ำ วได้ อี ก ทั้ง ผูถ้ ื อ หุ ้ น รำยอื่ น เป็ นผู ถ้ ื อหุ ้ น รำยย่อ ยๆเท่ ำนั้น ดัง นั้น บริ ษ ัท พรอดดิ จิ จำกัด
(มหำชน) จึงถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจกำรและต้องนำมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่
บริ ษทั ฯมีอำนำจควบคุมในกิจกำรดังกล่ำว
ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
หนี้ สูญที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่
คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ ำสิ นค้ ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำกสิ นค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ พิจำรณำ
จำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสิ นค้ำนั้น
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุป กรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ 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
งบกำรเงินรวม
2560
2559
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ซื้อวัสดุหีบห่อ
ส่วนลดรับจำกกำรซื้อสิ นค้ำ
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขำยสิ นค้ำโดยบริ ษทั ฯ
ขำยสิ นค้ำโดยบริ ษทั ย่อย
ค่ำบริ กำรจ่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

-

-

332

317

-

-

2

-

31

44

31

44

24

20

-

-

1

1

1

1

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

รำคำเป็ นไปตำมปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทัว่ ไป
ตำมที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำเป็ นไปตำมปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทัว่ ไป
รำคำเป็ นไปตำมปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทัว่ ไป
รำคำเป็ นไปตำมปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทัว่ ไป
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
2560
2559
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 9)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้ อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 16)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 16)
บริ ษทั ย่อย
รวมเจ้ำหนี้ อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

7,415
7,415

9,600
9,600

4,909
4,909

8,092
8,092

-

-

2,184
2,184

-

-

13
13

66,821
66,821

61,078
13
61,091

-

-

231
231

-

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
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งบกำรเงินรวม
2560
2559
86
126
4
2
90
128

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
73
113
4
2
77
115

7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
345
255
34,450
66,184
34,795
66,439

งบกำรเงินรวม
2560
2559
405
314
201,834
296,025
202,239
296,339

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพย์ และเงินฝำกประจำมีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.1 ถึง 1.2
ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.4 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนชัว่ ครำวคือ เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ซ่ ึงแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม

9.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2560
2559
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

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

7,415
7,415

9,600
9,600

4,909
4,909

8,092
8,092

1,013,496

1,139,808

990,298

1,120,996

337,002
13,558
1,653
85,845
46
1,451,600
(71,080)
1,380,520
1,387,935

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

297,476
389
87
84,654
1,372,904
(69,843)
1,303,061
1,307,970

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

13
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งบกำรเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

6,111
5,103
11,214
1,399,149

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

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2,184
6,111
5,103
13,398
1,321,368

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

10. สิ นค้ ำคงเหลือ
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
วัตถุดิบ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม

2560
1,890,955
1,739,988
179,040
2,866,764
6,676,747

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

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็ น
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2560
2559
(39,443)
(1,489)
(1,489)
(40,932)
(1,489)

สิ นค้ำคงเหลือ-สุ ทธิ
2560
2559
1,890,955 2,190,992
1,700,545 1,162,635
177,551
183,600
2,866,764 2,247,994
6,635,815 5,785,221
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
วัตถุดิบ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม

2560
1,877,041
1,727,571
168,414
2,866,764
6,639,790

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็ น
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2560
2559
(39,443)
(1,489)
(1,489)
(40,932)
(1,489)

สิ นค้ำคงเหลือ-สุ ทธิ
2560
2559
1,877,041 2,165,896
1,688,128 1,152,830
166,925
172,578
2,866,764 2,247,994
6,598,858 5,739,298

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ น
จำนวน 39 ล้ำนบำท (2559: ไม่มี ) และไม่ มีก ำรกลับ รำยกำรปรั บ ลดมู ลค่ ำสิ นค้ำคงเหลื อ (2559: 12 ล้ำน
บำท)
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ดังต่อไปนี้

บริ ษทั

บริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2560
2559

สัดส่วนเงินลงทุน
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
135,000 135,000
32
32

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2560
2559

รำคำทุน
2560
2559
21,500

21,500

21,500

18,920

11.2 รำยละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ
(หน่วย: ล้ำนบำท)
สัดส่ วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
บริ ษทั
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริ ษทั พรอดดิ จิ จำกัด (มหำชน)
68
68

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม
2560
2559
378

กำไรหรื อขำดทุนที่แบ่งให้กบั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ในระหว่ำงปี
2560
2559

373

51

64

เงินปันผลจ่ำยให้กบั ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ในระหว่ำงปี
2560
2559
46

40

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

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

2560
356
324
102
11

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2559
409
269
107
11

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

รำยได้
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(หน่วย : ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
654
640
74
93
1
74
92
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สรุ ปรำยกำรกระแสเงินสดของบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
(หน่วย : ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
111
127
(106)
(13)
(67)
(59)
(62)
55

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

12. เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
รำคำทุน/
รำคำทุน/
รำคำทุน
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม ตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขำย
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรตลำด - ในประเทศ
บวก: ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ตรำสำรหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด ในประเทศ
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ

าปี 2560
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6,524

22,098

6,524

15,574
22,098

14,313
20,837

10,000
10,000

10,000
10,000

55,100
55,100
(13,847)
41,253
73,351

55,100
55,100
(13,847)
41,253
72,090

20,837
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ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560

รำคำทุน
1 มกรำคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย /ตัดจำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย /ตัดจำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2560

13. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์

-

473,682
473,682
473,682

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

702,441
60,549
(1,085)
761,905
60,024
(5,383)
816,546

1,386,092
5,401
(1,285)
12,400
1,402,608
7,345
(6,253)
10,548
1,414,248

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

2,570,502
182,977
(17,532)
2,735,947
185,725
(9,484)
2,912,188

3,430,297
44,166
(17,550)
13,268
3,470,181
45,298
(9,484)
76,879
3,582,874

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

342,912
22,186
(3,739)
361,359
30,580
(3,236)
388,703

399,661
46,801
(3,762)
8,807
451,507
31,429
(3,296)
10,746
490,386
82,733
11,474
(2,340)
91,867
11,971
(4,781)
99,057

112,653
6,428
(2,356)
2,393
119,118
4,241
(4,835)
4,628
123,152

งบกำรเงินรวม
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน

124,599
17,846
(33,474)
108,971
22,320
(1,933)
129,358

175,864
45,210
(35,091)
185,983
11,364
(2,632)
194,715

ยำนพำหนะ

-

34,536
452,078
(36,868)
449,746
409,289
(111,318)
747,717

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

3,823,187
295,032
(58,170)
4,060,049
310,620
(24,817)
4,345,852

6,012,785
600,084
(60,044)
6,552,825
508,966
(26,500)
(8,517)
7,026,774

รวม

(หน่วย: พันบำท)
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473,682

31 ธันวำคม 2560
23,997

27,153

98

98
98

65,357

77,012

-

-

747,717

449,746

-

-

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

834

834
834

2,680,088

2,491,942

รวม

310,620

101,628

90,093

55

55
55

ยำนพำหนะ

2560 (จำนวน 284 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

670,686

734,234

-

-

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

295,032

597,021

640,022

681

681
681

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

2559 (จำนวน 270 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

473,682

-

31 ธันวำคม 2560

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2559

-

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ ำ
1 มกรำคม 2559
31 ธันวำคม 2559

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

งบกำรเงินรวม
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน

(หน่วย: พันบำท)
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31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560

รำคำทุน
1 มกรำคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอน
1,293,310
5,004
(1,284)
11,346
1,308,376
7,189
(6,253)
10,332
1,319,644
658,688
56,857
(1,085)
714,460
56,320
(5,383)
765,397

-

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

441,061
441,061
441,061

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

2,125,485
143,273
(1,699)
2,267,059
148,221
(9,484)
2,405,796

2,806,109
44,166
(1,716)
9,498
2,858,057
42,110
(9,484)
66,467
2,957,150

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

229,035
12,083
(1,359)
239,759
20,323
(3,236)
256,846

258,455
45,643
(1,380)
2,395
305,113
28,323
(3,296)
2,639
332,779
79,138
11,128
(2,012)
88,254
11,635
(4,781)
95,108

108,064
6,306
(2,028)
2,348
114,690
4,122
(4,835)
4,623
118,600

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน

120,432
17,342
(33,425)
104,349
21,640
(121)
125,868

170,245
45,210
(35,041)
180,414
7,474
(121)
187,767

ยำนพำหนะ

-

32,296
440,563
(25,587)
447,272
312,701
(92,578)
667,395

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง

3,212,778
240,683
(39,580)
3,413,881
258,139
(23,005)
3,649,015

5,109,540
586,892
(41,449)
5,654,983
401,919
(23,989)
(8,517)
6,024,396

รวม

(หน่วย: พันบำท)
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75,878

23,394

26,338
61,899

76,065

-

667,395

447,272

-

2,374,547

2,240,268

834
834
834

258,139

551,354

65,299

98
98
98

รวม

2560 (จำนวน 236 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

553,566

441,061

31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

590,998

55
55
55

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง

240,683

593,235

441,061

31 ธันวำคม 2559

-

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

2559 (จำนวน 220 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

681
681
681

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

-

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ ำ
1 มกรำคม 2559
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน

(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอำคำร เครื่ องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่ อม
รำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวน
เงิ นประมำณ 2,454 ล้ำนบำท (2559: 2,338 ล้ำนบำท) (งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร: 2,049 ล้ำนบำท 2559:
2,002 ล้ำนบำท)
14. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน - ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้

รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
65,391
47,701
(28,955)
(23,467)
36,436
24,234

งบกำรเงินรวม
2560
2559
65,958
48,253
(29,428)
(23,839)
36,530
24,414

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รับโอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำตัดจำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย - มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2560
2559
24,414
28,226
9,229
386
8,517
(5,630)
(4,196)
(2)
36,530
24,414

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
24,234
27,947
9,214
386
8,517
(5,529)
(4,097)
(2)
36,436
24,234

15. วงเงินสิ นเชื่ อของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินและเจ้ ำหนีท้ รัสต์ รีซีท
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรำ LIBOR บวกอัตรำส่ วนเพิ่มต่อปี
วงเงินสิ นเชื่อจำกธนำคำรและสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีขอ้ กำหนดเป็ นกำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
กำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินและจำกัดกำรก่อภำระผูกพันในทรัพย์สินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และ
จำกัดกำรให้กำรค้ ำประกันโดยกรรมกำรของบริ ษทั ย่อย
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16. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
2560
2559
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

-

13

66,821

61,091

1,108,439
182,123
200,552
1,491,114

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

231
1,030,626
178,313
193,048
1,469,039

1,191,705
176,766
245,052
1,674,614

17. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดง
ได้ดงั นี้
(หน่ วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
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
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2560
105,358

2559
76,890

2560
94,655

2559
68,949

12,040
2,813

8,357
2,788

10,344
2,560

6,956
2,461

(8,799)

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

(7,558)

6,864
13,112
(3,687)

111,412

105,358

100,001

94,655

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2560
2559
7,988
6,801
6,865
4,344
14,853
11,145

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
6,722
5,473
6,182
3,944
12,904
9,417

บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ น
จ ำนวนประมำณ 12 ล้ ำ นบำท (งบกำรเงิ น เฉพ ำะกิ จ กำร: จ ำนวน 12 ล้ ำ นบำท) (2559: จ ำนวน
10 ล้ำนบำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวน 9 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 11 ปี และบริ ษทั ย่อยประมำณ 13 ปี
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2560
2559
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
2.6 , 3.0
2.6 , 3.0
3.0
3.0
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 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(7.9)
9.0
(6.6)
7.5
9.8
(8.7)
8.3
(7.4)
เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20% เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20%
(3.6)
4.1
(3.0)
3.4
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อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(7.4)
8.5
(6.3)
7.2
8.2
(7.4)
7.0
(6.3)
เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20% เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20%
(3.1)
3.4
(2.5)
2.7

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 หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
19. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 596,229
645,119
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
349,848
332,829
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งเสริ มกำรขำย
473,778
452,544
ค่ำขนส่ ง
217,906
233,492
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
21,985,712 22,646,315
ซื้ อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
165,645
194,218
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
(537,910)
341,849
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
509,570
565,066
297,174
278,378
473,778
452,544
205,429
220,369
21,718,825 22,408,379
111,639
143,461
(535,298)
339,495

20. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

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

งบกำรเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

210,751

466,030

192,018

442,406

(8,149)
202,602

(1,053)
464,977

(8,007)
184,011

(766)
441,640

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจำกกำร
วัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

252

801

252

801

252

(4,260)
(3,459)

252

(3,995)
(3,194)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน) 191
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

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

งบกำรเงินรวม
2560
2559
1,580,073
3,283,205

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
1,508,809
3,185,459

20%
316,015

20%
656,641

20%
301,762

20%
637,092

48
(103,994)
6,306
(6,371)
(9,402)
(113,413)
202,602

(189,377)
5,064
(3,609)
(3,742)
(191,664)
464,977

(103,994)
6,168
(6,223)
(13,702)
(117,751)
184,011

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

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
สำรองสำหรับค่ำส่งเสริ มกำรขำย
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
ของตรำสำรอนุพนั ธ์
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
รวม
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2560
2559
7,889
7,889
8,091
9,021
8,091
9,021
279
22,283
(3,494)
35,048

255
21,072
(3,197)
27,151

279
20,000
(3,494)
32,765

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

21.

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 มกำรลงทุ น
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สำมำรถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม กิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริ ม
2560
2559
2560
2559
รำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ
รำยได้จำกกำรส่งออก
รวมรำยได้ จำกกำรขำย

6,263,447
133,774
6,397,221

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

16,850,323
1,002,725
17,853,048

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

(หน่วย: พันบำท)
รวม
2560
2559
23,113,770
1,136,499
24,250,269

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

22. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
23. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่ผมู ้ ีอำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
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เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจตำมประเภท
ของผลิตภัณฑ์และบริ กำร บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงำน ดังนี้
ส่ วนงำนผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกถัว่ เหลือง เป็ นส่ วนงำนที่ทำกำรผลิตและจำหน่ำยกำกถัว่ เหลือง
และน้ 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 บตั ิ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 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
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สิ นทรั พย์ รวมของส่ วนงำน

กำไรสำหรับปี

กำไรของส่ วนงำน
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ที่ไม่ได้ปันส่ วน
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กำรปรับลดสิ นค้ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุ ทธิ
ที่จะได้รับ (กลับรำยกำร)
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

รำยได้
รำยได้จำกกำรขำยให้ลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน
รวมรำยได้ จำกกำรขำย

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

11,010,321 10,475,194

680,072

138,966

2,478,940

4,338,963

317,871
330,353
648,224

677,748

163,478

319,350
317,092
636,442

ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภณ
ั ฑ์
2560
2559

24,116,244 27,817,534
24,116,244 27,817,534

ผลิตและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์จำกถัว่ เหลือง
2560
2559

28,210

27,695 11,718,603 11,180,637

4,517,513

15,072

25,805
2,643,711

106,500 24,568,140 28,243,384
330,353
317,092
106,500 24,898,493 28,560,476

2559

รวมส่ วนงำนที่รำยงำน
2560
2559

134,025
134,025

2560

อื่น ๆ

(103,551)

-

(330,353)
(330,353)

งบกำรเงินรวม
2560
2559

4,517,513

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

(39,443)
(3,751)
1,580,073
(202,602)
1,377,471

210,123
86,794
(1,257,357) (1,334,287)
26,790
5,208

2,643,711

(97,579) 11,615,052 11,083,058

-

- 24,568,140 28,243,384
(317,092)
(317,092) 24,568,140 28,243,384

รำยกำรปรับปรุ งและตัด
รำยกำรระหว่ำงกัน
2560
2559

(หน่ วย: พันบำท)

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดำเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศำสตร์ เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสิ นทรัพย์ที่แสดง
อยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนหนึ่งรำย เป็ นอัตรำร้อยละ 8.0 ของรำยได้จำกกำรขำย
(2559: ร้อยละ 10.5) ซึ่งมำจำกส่ วนงำนผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกถัว่ เหลือง
24. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
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 2560 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่ำวเป็ น
ค่ ำใช้จ่ ำ ยจ ำนวน 8 ล้ำนบำท (2559: 7 ล้ำนบำท) และบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ เงิ น สมทบเป็ นค่ ำใช้จ่ ำ ยจำนวน
1 ล้ำนบำท (2559: 1 ล้ำนบำท)
25. เงินปันผล
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลประจำปี
สำหรับปี 2559
เงินปั นผลระหว่ำงกำล
สำหรับปี 2560
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2560

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
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เงินปั นผลจ่ำย
(พันบำท)

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)

1,212,916

1.50

468,995
1,681,911

0.58
2.08

727,750

0.90

1,010,764
1,738,514

1.25
2.15

26. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
26.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัท ย่อยมี ภำระผูกพันเกี่ ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุ นจำนวนเงิ น 188
ล้ำนบำท (2559: 14 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงโรงงำน ซื้ อเครื่ องจักรและเครื่ องมือและเครื่ องใช้
ในโรงงำน (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 174 ล้ำนบำท 2559: 13 ล้ำนบำท)
26.2 กำรคำ้ ประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจำนวน 40 ล้ำนบำท (2559: 37 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำง
ปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย (งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร: 32 ล้ำนบำท
2559: 29 ล้ำนบำท) หนังสื อค้ ำประกันดังกล่ำวใช้เพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำและค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำซื้อขำย
ข) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษ ทั ย่อยมี ภำระผูกพัน จำกกำรท ำแสตนด์บ ำยเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตเป็ น
จำนวน 0.2 ล้ำนเหรี ยญยูโร หรื อประมำณ 6.9 ล้ำนบำท อันเกี่ยวเนื่องกับกำรซื้ อเครื่ องจักรของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่ำว
26.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรระยะยำว
ก) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำบริ กำรในอนำคตตำมสัญญำบริ กำรหลำย
ฉบับคิดเป็ นจำนวนเงินรวม 4.6 ล้ำนบำท โดยสัญญำบริ กำรมีอำยุสัญญำระหว่ำง 1 - 3 ปี
ข) บริ ษทั ฯ ได้ทำสัญญำค่ำวิจยั กำรตลำดกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสัญญำ บริ ษทั ฯ ต้อง
จ่ำยค่ำวิจยั รำยเดื อนตำมอัตรำที่ ระบุ ในสั ญ ญำ อำยุข องสั ญ ญำเริ่ ม ตั้งแต่ เดื อนกัน ยำยน 2559 จนถึ ง
สิ งหำคม 2562 ซึ่ งในระหว่ำงปี ปั จจุบ นั บริ ษ ทั ฯ มี ค่ำวิจยั กำรตลำดที่ รับ รู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สั ญญำ
ดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินประมำณ 2.4 ล้ำนบำท (2559: 0.8 ล้ำนบำท)
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27. ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
หนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

22

518
-

518
22

-

1

1

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
หนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

21

852
-

852
21

-

1

1

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
าปี 2560
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28. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
28.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107
“กำรแสดงรำยกำรและเปิ ดเผยข้อ มู ล ส ำหรั บ เครื่ อ งมื อทำงกำรเงิ น ” ประกอบด้ว ยเงิ น สดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ ครำว ลูกหนี้กำรค้ำ เงินลงทุน เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สิ น เชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ ลู ก หนี้ ก ำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุ ม
ควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อ
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำย
และมีอยู่จำนวนมำกรำย จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือ
มูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค วำมเสี่ ย งจำกอัต รำดอกเบี้ ย ที่ ส ำคัญ อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ เงิ น ฝำกธนำคำรและ
เจ้ำหนี้ ทรัสต์รีซีท อย่ำงไรก็ตำมสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวมีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ รำยละเอียดของเงินฝำกธนำคำรและเจ้ำหนี้ ทรัสต์รีซีทแสดงไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 7 และข้อ 15
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ถัว่ เหลืองเป็ นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตของบริ ษทั ฯ ดังนั้น เพื่อเป็ นกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวน
ของก ำไรขั้น ต้น บริ ษ ทั ฯจึ งมี ก ระบวนกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง โดยเข้ำท ำสัญ ญำแลกเปลี่ ย นรำคำสิ น ค้ำ
โภคภัณฑ์ (Commodity Swap Agreement) ระยะสั้นกับธนำคำรพำณิ ชย์ ซึ่ งเมื่อมีกำรปิ ดสถำนะของสัญญำ
หรื อเมื่อสัญญำสิ้ นสุ ดลงตำมอำยุ บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดขึ้นในงบกำไรขำดทุน
บริ ษทั ฯไม่มีสัญญำดังกล่ำวที่เปิ ดสถำนะไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเนื่องจำกบริ ษทั ฯมีรำยกำรซื้ อวัตถุดิบหลักและ
ขำยสิ นค้ำเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
2560
2559
(ล้ำน)
(ล้ำน)
0.3
0.2
-

หนี้ สินทำงกำรเงิน
2560
2559
(ล้ำน)
(ล้ำน)
50.1
30.4
0.1
-

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.6809
35.8307
39.0273
37.7577

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกิ น
หนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรซื้ อวัตถุดิบ เครื่ องจักรและ
ขำยสิ นค้ำที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
ยอดคงเหลือของสัญญำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

สกุลเงิน
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร

งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
จำนวนเงิน
อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
(ล้ำน)
ตำมสัญญำ
8.7
0.2

32.7216 บำทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ
39.4300 บำทต่อยูโร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
จำนวนเงิน
อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
สกุลเงิน
(ล้ำน)
ตำมสัญญำ
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
8.7
32.7216 บำทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ
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ครบกำหนดตำมสัญญำ
เมษำยน - มิถุนำยน 2561
มกรำคม 2561

ครบกำหนดตำมสัญญำ
เมษำยน - มิถุนำยน 2561

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

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 ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุ นที่ ส ำคัญของบริ ษ ทั ฯคื อกำรจัดให้มี ซ่ ึ งโครงสร้ ำงทุ นที่ เหมำะสม
เพื่ อสนับสนุ น กำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯและเสริ มสร้ ำงมู ลค่ำกำรถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ 0.36:1 (2559: 0.24:1) และเฉพำะบริ ษทั ฯมี
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.37:1 (2559: 0.25:1)
30. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561
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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 2017, 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
Thai Vegetable Oil Public Company Limited as at 31 December 2017, 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 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.
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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 matter 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
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.
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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.
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. If, based on the work I have performed, I conclude that there is a material
misstatement of this other information, I am required to report that fact. I have nothing to report in
this regard.
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.
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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
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.
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.
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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
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.
I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.

Chonlaros Suntiasvaraporn
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4523
EY Office Limited
Bangkok: 28 February 2018
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary

Statement of financial position
As at 31 December 2017

(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2017

Separate financial statements

2016

2017

2016

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

7

202,238,897

296,339,383

34,795,129

66,438,737

Current investments

8

518,481,792

851,589,566

518,481,792

851,589,566

Trade and other receivables

6, 9

1,399,148,928

1,464,198,153

1,321,368,037

1,393,527,040

Inventories

10

6,635,814,975

5,785,221,078

6,598,858,203

5,739,297,542

29,118,076

53,004,909

24,609,225

51,850,719

8,784,802,668

8,450,353,089

8,498,112,386

8,102,703,604

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

11

-

-

21,500,000

21,500,000

Other long-term investments

12

73,351,469

72,089,801

73,351,469

72,089,801

Property, plant and equipment

13

2,680,087,515

2,491,941,922

2,374,547,141

2,240,268,202

Intangible assets

14

36,530,325

24,413,932

36,436,265

24,234,157

Deferred tax assets

20

35,047,562

27,150,823

32,765,466

25,010,200

5,232,519

17,108,569

4,242,864

17,082,514

2,830,249,390

2,632,705,047

2,542,843,205

2,400,184,874

11,615,052,058

11,083,058,136

11,040,955,591

10,502,888,478

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 2017

(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2017

Separate financial statements

2016

2017

2016

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Trust receipts

15

1,202,421,374

-

1,202,421,374

-

6, 16

1,491,114,072

1,704,838,188

1,469,038,733

1,674,613,520

Income tax payable

137,572,308

260,986,872

128,579,547

248,353,006

Derivative liabilities

1,396,325

1,272,826

1,396,325

1,272,826

104,817,055

94,852,154

103,412,370

91,785,024

2,937,321,134

2,061,950,040

2,904,848,349

2,016,024,376

Provision for long-term employee benefits 17

111,411,717

105,358,032

100,001,237

94,654,918

Total non-current liabilities

111,411,717

105,358,032

100,001,237

94,654,918

3,048,732,851

2,167,308,072

3,004,849,586

2,110,679,294

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

28,377,618

28,377,618

-

-

94,441,124

94,441,124

80,941,124

80,941,124

4,769,508,233

5,124,660,157

4,659,003,098

5,016,115,612

12,459,702

11,450,367

12,459,702

11,450,367

8,188,488,758

8,542,631,347

8,036,106,005

8,392,209,184

377,830,449

373,118,717

-

-

8,566,319,207

8,915,750,064

8,036,106,005

8,392,209,184

11,615,052,058

11,083,058,136

11,040,955,591

10,502,888,478

-

-

-

-

Trade and other payables

Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities

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
Surplus on changes in the Company's
shareholding in the subsidiary
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.
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary

Income statement

For the year ended 31 December 2017
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2017

2016

Separate financial statements
2017

2016

Revenues
Sales

21

Sales of packing material

24,250,269,355

27,924,034,452

24,250,269,355

27,924,034,452

317,870,911

319,350,137

-

-

24,568,140,266

28,243,384,589

24,250,269,355

27,924,034,452

2,619,014

2,249,146

633,924

702,932

Dividend income

46,713,332

18,713,332

68,213,332

37,633,332

Gain on exchange

26,790,373

5,207,646

26,790,373

5,207,646

160,790,646

65,831,454

159,807,885

64,196,810

Total sales
Other income
Interest income

Others
Total other income
Total revenues

236,913,365

92,001,578

255,445,514

107,740,720

24,805,053,631

28,335,386,167

24,505,714,869

28,031,775,172

21,924,429,422

23,725,870,834

21,747,469,507

23,569,999,134

Expenses
Cost of sales
Selling expenses

945,412,557

959,079,640

924,723,140

937,602,810

Administrative expenses

311,944,880

375,207,667

281,870,232

346,983,772

39,443,255

(11,528,170)

39,443,255

(11,528,170)

Reduction cost of invetories to net realisable value (reversal)

10

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

25,048,629,971

22,993,506,134

24,843,057,546

1,583,823,517

3,286,756,196

1,512,208,735

3,188,717,626

(3,750,811)

Profit before income tax expenses
Income tax expenses

23,221,230,114

1,580,072,706
20

Profit for the year

(202,602,049)

(3,551,231)
3,283,204,965
(464,976,761)

(3,399,754)
1,508,808,981
(184,010,646)

(3,258,173)
3,185,459,453
(441,639,788)

1,377,470,657

2,818,228,204

1,324,798,335

2,743,819,665

1,326,758,925

2,754,624,805

1,324,798,335

2,743,819,665

1.64

3.39

Profit attributable to:
Equity holders of the Company
Non-controlling interests of the subsidiary

Earnings per share

50,711,732

63,603,399

1,377,470,657

2,818,228,204

1.64

3.41

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 2017

(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

Profit for the year

2017

2016

Separate financial statements
2017

2016

1,377,470,657

2,818,228,204

1,324,798,335

2,743,819,665

1,261,668

4,004,989

1,261,668

4,004,989

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

20

(252,333)

(800,998)

(252,333)

(800,998)

Other comprehensive income to be reclassified
1,009,335

to profit or loss in subequent periods - net of income tax

3,203,991

1,009,335

3,203,991

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

-

(17,040,983)

-

(15,980,792)

Other comprehensive income for the year

1,009,335

(13,836,992)

1,009,335

(12,776,801)

Total comprehensive income for the year

1,378,479,992

2,804,391,212

1,325,807,670

2,731,042,864

-

-

-

-

1,327,768,260

2,741,510,334

1,325,807,670

2,731,042,864

50,711,732

62,880,878

1,378,479,992

2,804,391,212

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

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

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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interests of the subsidiary due to dividend payment
808,610,985

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

Balance as at 31 December 2017

-

-

-

Decrease in equity attributable to non-controlling

Dividend paid (Note 25)

-

-

Total comprehensive income for the year

2,475,091,096

-

-

-

-

2,475,091,096

Profit for the year

808,610,985

Balance as at 1 January 2017

2,475,091,096

Other comprehensive income for the year

808,610,985

interests of the subsidiary due to dividend payment

Balance as at 31 December 2016

-

-

-

Decrease in equity attributable to non-controlling

Dividend paid (Note 25)

-

-

-

Total comprehensive income for the year

-

-

Profit for the year

28,377,618

-

-

-

-

-

28,377,618

28,377,618

-

-

-

-

-

28,377,618

the subsidiary

premium
2,475,091,096

share capital
808,610,985

shareholding in

Share

fully paid-up

Other comprehensive income for the year

Balance as at 1 January 2016

in the Company's

Surplus on changes
Issued and

For the year ended 31 December 2017

Statement of changes in shareholders’ equity

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary

94,441,124

-

-

-

-

-

94,441,124

94,441,124

-

-

-

-

-

94,441,124

Appropriated

4,769,508,233

-

(1,681,910,849)

1,326,758,925

-

1,326,758,925

5,124,660,157

5,124,660,157

-

(1,738,513,618)

2,738,306,343

(16,318,462)

2,754,624,805

4,124,867,432

Unappropriated

Retained earnings

12,459,702

-

-

1,009,335

1,009,335

-

11,450,367

11,450,367

-

-

3,203,991

3,203,991

-

8,246,376

investments

available-for-sale

in value of

Surplus on changes

Income

Other comprehensive

12,459,702

-

-

1,009,335

1,009,335

-

11,450,367

11,450,367

-

-

3,203,991

3,203,991

-

8,246,376

equity

shareholders'

components of

Total other

Other components of shareholders' equity

Equity attributable to owners of the Company

Consolidated financial statements

Total equity

8,188,488,758

-

(1,681,910,849)

1,327,768,260

1,009,335

1,326,758,925

8,542,631,347

8,542,631,347

-

(1,738,513,618)

2,741,510,334

(13,114,471)

2,754,624,805

7,539,634,631

the Company

owners of

attributable to

377,830,449

(46,000,000)

-

50,711,732

-

50,711,732

373,118,717

373,118,717

(40,480,000)

-

62,880,878

(722,521)

63,603,399

350,717,839

the subsidiary

interests of

to non-controlling

Equity attributable

-

8,566,319,207

(46,000,000)

(1,681,910,849)

1,378,479,992

1,009,335

1,377,470,657

8,915,750,064

-

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

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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-

Total comprehensive income for the year

Dividend paid (Note 25)

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

808,610,985

-

Other comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2017

-

Profit for the year

808,610,985

-

Dividend paid (Note 25)

Balance as at 1 January 2017

-

Total comprehensive income for the year

808,610,985

-

Other comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2016

-

2,475,091,096

-

-

-

-

2,475,091,096

2,475,091,096

-

-

-

-

2,475,091,096

premium

share capital
808,610,985

Share

fully paid-up

Issued and

Profit for the year

Balance as at 1 January 2016

For the year ended 31 December 2017

Statement of changes in shareholders’ equity (continued)

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary

80,941,124

-

-

-

-

80,941,124

80,941,124

-

-

-

-

80,941,124

Appropriated

4,659,003,098

(1,681,910,849)

1,324,798,335

-

1,324,798,335

5,016,115,612

5,016,115,612

(1,738,513,618)

2,727,838,873

(15,980,792)

2,743,819,665

4,026,790,357

Unappropriated

Retained earnings

1 2 ,4 5 9 ,7 0 2

-

1 ,0 0 9 ,3 3 5

1,009,335

-

1 1 ,4 5 0 ,3 6 7

1 1 ,4 5 0 , 3 6 7

-

3 ,2 0 3 ,9 9 1

3 ,2 0 3 ,9 9 1

-

8 ,2 4 6 ,3 7 6

investments

available-for-sale

in value of

on changes

Surplus

income

Other comprehensive

12,459,702

-

1,009,335

1,009,335

-

11,450,367

11,450,367

-

3,203,991

3,203,991

-

8,246,376

equity

shareholders'

components of

Total other

Other components of shareholders' equity

Separate financial statements

-

8,036,106,005

(1,681,910,849)

1,325,807,670

1,009,335

1,324,798,335

8,392,209,184

-

8,392,209,184

(1,738,513,618)

2,731,042,864

(12,776,801)

2,743,819,665

7,399,679,938

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary

Cash flow statement

For the year ended 31 December 2017
(Unit: Baht)
Consolidated ﬁnancial ﬆatements
2017

2016

Separate ﬁnancial ﬆatements
2017

2016

Cash ﬂows from operating activities
Proﬁt before tax

1,580,072,706

3,283,204,965

1,508,808,981

3,185,459,453

Adjuﬆments to reconcile proﬁt before tax to net cash
provided by (paid from) operating activities:
Dividend received
Gain on sales of machinery and equipment
Write - oﬀ of intangible assets

(46,713,332)

(18,713,332)

(68,213,332)

(37,633,332)

(1,579,863)

(6,556,532)

(1,297,743)

(6,070,088)

-

1,498

-

1,498

Gain on inveﬆments in mutual funds

(32,078,525)

(44,991,918)

(32,078,525)

(44,991,918)

Depreciation and amortisation

349,847,731

332,829,367

297,174,467

278,377,972

Bad debt and allowance for doubtful accounts (reversal)

(1,185,364)

1,097,607

(1,273,923)

1,097,607

Reduction coﬆ of inventories to net realisable value (reversal)

39,443,255

(11,528,170)

39,443,255

(11,528,170)

Loss from change in fair value of derivatives
Provision for long-term employee beneﬁts
Interest expenses

129,834

1,804,379

123,499

1,804,379

14,853,313

11,144,406

12,903,949

9,416,459

8,673

4,223

8,673

3,191

1,902,798,428

3,548,296,493

1,755,599,301

3,375,937,051

Proﬁt from operating activities before changes
in operating assets and liabilities
Operating assets decrease (increase)
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets
Other non-current assets

66,234,590

23,912,518

73,432,926

48,115,616

(890,037,152)

(449,653,151)

(899,003,916)

(438,668,562)

569,819

(1,376,346)

4,016,280

(1,490,073)

1,594,533

(24,839)

2,558,132

(24,838)

Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables
Other current liabilities
Provision for long-term employee beneﬁts
Cash flows from operating activities
Cash paid for intereﬆ expenses
Cash paid for corporate income tax
Net cash ﬂows from operating activities

(215,049,055)

(477,323,303)

(206,899,725)

(487,184,430)

9,958,566

(28,080,437)

11,627,345

(27,901,993)

(8,799,628)

(3,977,881)

(7,557,630)

(3,686,681)

867,270,101

2,611,773,054

733,772,713

2,465,096,090

(8,673)

(4,223)

(8,673)

(3,191)

(334,165,685)

(345,056,679)

(311,791,703)

(325,116,237)

533,095,743

2,266,712,152

421,972,337

2,139,976,662

The accompanying notes are an integral part of the ﬁnancial statements.
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary

Cash flow statement (continued)

For the year ended 31 December 2017
(Unit: Baht)
Consolidated ﬁnancial ﬆatements
2017

Separate ﬁnancial ﬆatements

2016

2017

2016

Cash ﬂows from inveﬆing activities
Cash paid for inveﬆment in other long-term inveﬆments
Cash paid for inveﬆments in mutual funds
Cash received from sales of inveﬆments in mutual funds
Dividend received
Acquisition of plant and equipment
Proceed from sales of machinery and equipment
Increase in intangible assets
Net cash ﬂows from (used in) inveﬆing activities

-

(100,000)

-

(100,000)

(8,253,500,000)

(12,067,000,000)

(8,253,500,000)

(12,067,000,000)

8,618,686,299

12,196,000,000

8,618,686,299

12,196,000,000

46,713,332

18,713,332

68,213,332

37,633,332

(508,965,616)

(600,084,297)

(401,919,474)

(586,892,182)

3,263,996

8,429,027

(9,229,704)

(386,424)

(103,031,693)

(444,428,362)

2,282,688
(9,214,254)
24,548,591

7,939,988
(386,424)
(412,805,286)

Cash ﬂows from ﬁnancing activities
Increase in truﬆ receipts
Dividend paid

1,202,421,374

-

(1,680,585,910)

(1,737,694,194)

(46,000,000)

(40,480,000)

(524,164,536)

(1,778,174,194)

1,202,421,374
(1,680,585,910)

(1,737,694,194)

Dividend paid to non-controlling intereﬆs of
the subsidiary
Net cash ﬂows used in ﬁnancing activities

-

-

(478,164,536)

(1,737,694,194)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

(94,100,486)

44,109,596

(31,643,608)

(10,522,818)

Cash and cash equivalents at beginning of year

296,339,383

252,229,787

66,438,737

76,961,555

Cash and cash equivalents at end of year

202,238,897

296,339,383

34,795,129

66,438,737

The accompanying notes are an integral part of the ﬁnancial statements.
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary

Notes to consolidated financial statements
For the year ended 31 December 2017
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 11 October 2016, issued under the Accounting
Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of
the Company. The financial statements in English language have been translated from the
Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.

2.2

Basis of consolidation
a)

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

Company’s name

Prodigy Public Company Limited

Nature of

Country of

Percentage of

business

incorporation

shareholding

Manufacture and distribution

Thailand

2017

2016

Percent

Percent

32

32

of packaging

b)

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 its subsidiary has adopted the revised financial
reporting standards and interpretations (revised 2016) and new accounting treatment
guidance which are 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 adoption of these financial reporting standards does not have any
significant impact on the Company and its subsidiary’s financial statements. However, one
standard involves changes to key principles, which are summarised below.
TAS 27 (revised 2016) Separate Financial Statements
This revised standard stipulates an additional option to account for investments in
subsidiaries 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.
This standard does not have any significant impact on the Company and its subsidiary’s
financial statements because the management has decided to continue accounting for
such investments under the cost method in the separate financial statements.
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(b) Financial reporting standards that will become effective in the future
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the
revised financial reporting standards and interpretations (revised 2017) which are effective
for fiscal years beginning on or after 1 January 2018. These financial reporting standards
were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting
Standards with most of the changes and clarifications directed towards disclosures in the
notes to financial statements.
The management of the Company and its subsidiary believe that the revised financial
reporting standards will not have any significant impact on the financial statements when
they are initially applied.
4.

Significant accounting policies

4.1

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

4.2

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

4.3

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

4.4

Inventories
Finished goods are valued at the lower of cost (average cost method) and net realisable
value and includes all production costs and attributable factory overheads.
Raw materials and other material supplies are valued at the lower of cost (average cost
method) and net realisable value and are charged to production costs whenever consumed.
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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).
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Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the
straight-line 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

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

3,5,10 years
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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.
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.
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Post-employment benefits
Defined contribution plans
The Company and its subsidiary and its employees have jointly established a provident
fund. The fund is monthly contributed by employees and by the Company and its
subsidiary. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company and its
subsidiary contributions are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans
The Company and its subsidiary has obligations in respect of the severance payments it
must make to employees upon retirement under labor law. The Company and its subsidiary
treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified
independent actuary based on actuarial techniques, using the Projected Unit Credit Method.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised
immediately in other comprehensive income.
4.13 Provisions
Provisions are recognised when the Company and its subsidiary have a present obligation
as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic
benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the
amount of the obligation.
4.14 Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and
deferred tax.
Current 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.
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At each reporting date, the Company and its subsidiary review and reduce the carrying
amount of deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient
taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.
The Company and its subsidiary record deferred tax directly to shareholders' equity if the
tax relates to items that are recorded directly to shareholders' equity.
4.15 Derivatives
The Company’s derivatives consist of forward exchange contracts and commodity swap
agreements.
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.
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5.

Significant accounting judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at
times requires management to make subjective judgements and estimates regarding
matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported
amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant
judgements and estimates are as follows:
Consolidation of 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.
Allowance for diminution in value of inventory
The determination of allowances for diminution in the value of inventory, requires
management to make judgements and estimates. The allowance for decline in net
realisable value is estimated based on the selling price expected in the ordinary course of
business less the estimated costs to complete the sales.
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 statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

-

-

332

317

Transfer pricing policy

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

Normal prices charged to
ordinary customers

Discounts received from purchases

-

-

2

-

of goods

Agreed between the
parties

Transactions with related companies
Sales of goods by the Company

31

44

31

44

Normal prices charged to
ordinary customers

Sales of goods by subsidiary

24

20

-

-

Normal prices charged to
ordinary customers

Service fees

1

1

1

1

Normal prices charged to
ordinary customers
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As at 31 December 2017 and 2016, 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

2017

2017

2016

2016

Trade receivables - related parties (Note 9)
Related companies (related by common directors or
7,415

9,600

4,909

8,092

7,415

9,600

4,909

8,092

Subsidiary

-

-

2,184

-

Total other receivables - related party

-

-

2,184

-

-

-

66,821

61,078

-

13

-

13

-

13

66,821

61,091

Subsidiary

-

-

231

-

Total other payables - related party

-

-

231

-

shareholders)
Total trade receivables - related parties

Other receivables - related party ( Note 9)

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

Other payables - related party (Note 16)

Directors and management’s benefits
During the years ended 31 December 2017 and 2016, 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

2017
Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total

2016

2017

2016

86

126

73

113

4

2

4

2

90

128

77

115
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7.

Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2017
Cash

2017

2016

405

314

345

255

Bank deposits

201,834

296,025

34,450

66,184

Total

202,239

296,339

34,795

66,439

As at 31 December 2017, bank deposits in saving accounts and fixed account carried interests
between 0.1 and 1.2 percent per annum (2016: between 0.1 and 1.4 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

2017

2017

2016

2016

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

7,415

9,600

4,909

8,092

Total trade receivables - related parties (Note 6)

7,415

9,600

4,909

8,092

1,013,496

1,139,808

990,298

1,120,996

337,002

284,920

297,476

236,717

3 - 6 months

13,558

3,727

389

1,667

6 - 12 months

1,653

3,891

87

3,891

85,845

84,412

84,654

83,222

46

46

-

-

1,451,600

1,516,804

1,372,904

1,446,493

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

(71,080)

(72,265)

(69,843)

(71,117)

Total trade receivables - unrelated parties, net

1,380,520

1,444,539

1,303,061

1,375,376

Total trade receivables - net

1,387,935

1,454,139

1,307,970

1,383,468
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(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2017

2016

2016

Other receivables
Other receivables - related party (Note 6)

-

-

2,184

-

Other receivables

6,111

487

6,111

487

Accrued income

5,103

9,572

5,103

9,572

11,214

10,059

13,398

10,059

1,399,149

1,464,198

1,321,368

1,393,527

Total other receivables
Trade and other receivables - net

10.

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

net realisable value

2017

2016

Raw materials

1,890,955

2,190,992

Finished goods

1,739,988

1,162,635

(39,443)

179,040

185,089

(1,489)

Raw materials in transit

2,866,764

2,247,994

Total

6,676,747

5,786,710

Material supplies

2017

Inventories-net

2016
-

2016

-

1,890,955

2,190,992

-

1,700,545

1,162,635

177,551

183,600

2,866,764

2,247,994

6,635,815

5,785,221

(1,489)

(40,932)

2017

(1,489)

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Reduce cost to
Cost
2017

2016

Raw materials

1,877,041

2,165,896

Finished goods

1,727,571

1,152,830

(39,443)

168,414

174,067

(1,489)

Raw materials in transit

2,866,764

2,247,994

Total

6,639,790

5,740,787

Material supplies

Inventories-net

net realisable value
2017

2016
-

(40,932)

2017

2016

-

1,877,041

2,165,896

-

1,688,128

1,152,830

166,925

172,578

2,866,764

2,247,994

6,598,858

5,739,298

(1,489)
(1,489)

During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 39 million (2016:
None), to reflect the net realisable value. In addition, the Company did not reverse the writedown of cost of inventories (2016: Baht 12 million).
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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
2017

Prodigy Public Company Limited

135,000

Dividend received
Cost

percentage

2016

135,000

2017

2016

(%)

(%)

32

32

during the years

2017

2016

2017

2016

21,500

21,500

21,500

18,920

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

2017

2016

(%)

(%)

68

68

2017

2016

2017

2016

2017

2016

378

373

51

64

46

40

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)
2017

2016

Current assets

356

409

Non-current assets

324

269

Current liabilities

102

107

11

11

Non-current liabilities

Summarised information about comprehensive income of Prodigy Public Company Limited
(Unit: Million Baht)
For the years ended 31 December
2017

2016

654

640

74

93

Other comprehensive income

-

1

Total comprehensive income

74

92

Revenue
Profit
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Summarised information about cash flow of Prodigy Public Company Limited
(Unit: Million Baht)
For the year ended 31 December
2017
Cash flow from operating activities

12.

2016

111

127

Cash flow used in investing activities

(106)

(13)

Cash flow used in financing activities

(67)

(59)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

(62)

55

Other long-term investments
Other long-term investments as at 31 December 2017 and 2016 are summarised below:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements/
Separate financial statements
2016

2017
Cost/
Amortised cost

Cost/
Fair value

Amortised cost

Fair value

Available-for-sale securities
Domestic marketable equity securities

6,524

22,098

6,524

20,837

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

15,574

14,313

22,098

20,837

10,000

10,000

10,000

10,000

55,100

55,100

55,100

55,100

(13,847)

(13,847)

41,253

41,253

73,351

72,090

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
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185,725
(9,484)
2,912,188

60,024
(5,383)
816,546

-

31 December 2016

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/written off

31 December 2017

761,905

(1,085)

-

Depreciation on disposals/written off
2,735,947

(17,532)

182,977

60,549

-

Depreciation for the year

2,570,502

-

1 January 2016

Accumulated depreciation:
702,441

3,582,874

1,414,248

473,682

31 December 2017

76,879

10,548

-

Transfers

(9,484)

(6,253)

-

45,298

Disposals/written off

7,345

3,470,181

-

1,402,608

Additions

473,682

13,268

12,400

-

Transfers

31 December 2016

(17,550)

(1,285)

-

44,166

Disposals/written off

5,401

-

3,430,297

equipment

Machinery and

Additions

1,386,092

improvement

improvement

473,682

Factory and

Land and land

Property, plant and equipment

1 January 2016

Cost:

13.

388,703

(3,236)

30,580

361,359

(3,739)

22,186

342,912

490,386

10,746

(3,296)

31,429

451,507

8,807

(3,762)

46,801

399,661

and equipment

Factory tools

99,057

(4,781)

11,971

91,867

(2,340)

11,474

82,733

123,152

4,628

(4,835)

4,241

119,118

2,393

(2,356)

6,428

112,653

Fixtures

Furniture and

Consolidated financial statements

129,358

(1,933)

22,320

108,971

(33,474)

17,846

124,599

194,715

-

(2,632)

11,364

185,983

-

(35,091)

45,210

175,864

vehicles

Motor

-

-

-

-

-

-

-

747,717

(111,318)

-

409,289

449,746

(36,868)

-

452,078

34,536

construction

Assets under

4,345,852

(24,817)

310,620

4,060,049

(58,170)

295,032

3,823,187

7,026,774

(8,517)

(26,500)

508,966

6,552,825

-

(60,044)

600,084

6,012,785

Total

(Unit: Thousand Baht)
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681
681

-

31 December 2016

31 December 2017

597,021

473,682

31 December 2017

670,686

734,234

-

-

-

101,628

90,093

55

55

55

and equipment

Factory tools

2017 (Baht 284 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

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

Depreciation for the year

640,022

473,682

31 December 2016

Net book value:

681

-

equipment

improvement

improvement

1 January 2016

Allowance for impairment loss:

Machinery and

Factory and

Land and land

98

98

98

23,997

27,153

Fixtures

Furniture and

Consolidated financial statements

-

-

-

65,357

77,012

vehicles

Motor

-

-

-

747,717

449,746

construction

Assets under

834

834

834

310,620

295,032

2,680,088

2,491,942

Total

(Unit: Thousand Baht)
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9,498

(1,284)
11,346

-

Disposals/written off

Transfers

1,319,644

441,061

(1,085)

56,320
(5,383)
765,397

-

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/written off

31 December 2016

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/written off

31 December 2017

714,460

56,857

-

1 January 2016

Accumulated depreciation:
658,688

66,467

10,332

-

Transfers

31 December 2017

(9,484)

(6,253)

-

Disposals/written off

2,405,796

(9,484)

148,221

2,267,059

(1,699)

143,273

2,125,485

2,957,150

42,110

7,189

-

Additions

2,858,057

1,308,376

441,061

31 December 2016

(1,716)

5,004

-

Additions

44,166

1,293,310

2,806,109

equipment

improvement

improvement

441,061

1 January 2016

Cost:

Machinery and

Factory and

Land and land

256,846

(3,236)

20,323

239,759

(1,359)

12,083

229,035

332,779

2,639

(3,296)

28,323

305,113

2,395

(1,380)

45,643

258,455

and equipment

Factory tools

95,108

(4,781)

11,635

88,254

(2,012)

11,128

79,138

118,600

4,623

(4,835)

4,122

114,690

2,348

(2,028)

6,306

108,064

fixtures

Furniture and

Separate financial statements

125,868

(121)

21,640

104,349

(33,425)

17,342

120,432

187,767

-

-

-

-

-

-

-

667,395

(92,578)

-

(121)
-

312,701

447,272

7,474

180,414

(25,587)

-

(35,041)
-

440,563

32,296

construction

Assets under

45,210

170,245

vehicles

Motor

3,649,015

(23,005)

258,139

3,413,881

(39,580)

240,683

3,212,778

6,024,396

(8,517)

(23,989)

401,919

5,654,983

-

(41,449)

586,892

5,109,540

Total

(Unit: Thousand Baht)
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681
681

-

31 December 2016

31 December 2017

553,566

441,061

31 December 2017

551,354

590,998

-

-

-

2017 (Baht 236 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

75,878

65,299

55

55

55

and equipment

Factory tools

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

Depreciation for the year

593,235

441,061

31 December 2016

Net book value:

681

-

equipment

improvement

improvement

1 January 2016

Allowance for impairment loss:

Machinery and

Factory and

Land and land

98

98

98

23,394

26,338

fixtures

Furniture and

Separate financial statements

-

-

-

61,899

76,065

vehicles

Motor

-

-

-

667,395

447,272

construction

Assets under

834

834

834

258,139

240,683

2,374,547

2,240,268

Total

(Unit: Thousand Baht)

As at 31 December 2017, 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 2,454 million (2016: Baht 2,338 million) (Separate financial statement: Baht 2,049
million, 2016: Baht 2,002 million)
14.

Intangible assets - computer software
The net book value of intangible assets as at 31 December 2017 and 2016 is presented below.
(Unit: Thousand Baht)

Cost
Less Accumulated amortisation
Net book value

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

65,958

48,253

65,391

47,701

(29,428)

(23,839)

(28,955)

(23,467)

36,530

24,414

36,436

24,234

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2017 and 2016 is
presented below.
(Unit: Thousand Baht)

Net book value at beginning of year

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

24,414

28,226

24,234

27,947

Acquisition of computer software

9,229

386

9,214

386

Transfers from property, plant and

8,517

-

8,517

-

equipment
Amortisation
Written off - net book value
Net book value at end of year

15.

(5,630)
36,530

(4,196)
(2)
24,414

(5,529)
36,436

(4,097)
(2)
24,234

Credit facilities of bank overdrafts, short-term loans from financial institutions and
trust receipts
Trust receipts of the Company were charged interest at the rate of LIBOR plus with
incremental interest rate per annum.
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)
Separate

financial statements

financial statements

2017

2017

2016

2016

Trade payables - related parties (Note 6)

-

13

66,821

61,091

Other payables - related parties (Note 6)

-

-

231

-

Trade payables - unrelated parties

1,108,439

1,273,846

1,030,626

1,191,705

Other payables - unrelated parties

182,123

179,127

178,313

176,766

Accrued expenses

200,552

251,852

193,048

245,052

1,491,114

1,704,838

1,469,039

1,674,614

Total trade and other payables

17.

Consolidated

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)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

105,358

76,890

94,655

68,949

12,040

8,357

10,344

6,956

2,813

2,788

2,560

2,461

Demographic assumptions changes

-

1,316

-

-

Financial assumptions changes

-

6,103

-

6,864

Experience adjustments

-

13,882

-

13,112

Provisions for long-term employee
benefits at beginning of year
Included in profit or loss:
Current service cost
Interest cost
Included in other comprehensive income:
Actuarial loss arising from

Benefits paid during the year

(8,799)

(3,978)

(7,558)

(3,687)

Provisions for long-term employee
benefits at end of year

111,412

105,358

100,001

94,655
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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

2017

2017

2016

2016

Cost of sales

7,988

6,801

6,722

5,473

Selling and administrative expenses

6,865

4,344

6,182

3,944

14,853

11,145

12,904

9,417

Total expenses recognised in profit or loss

The Company and its subsidiary expect to pay Baht 12 million of long-term employee
benefits during the next year (The separate financial statements: Baht 12 million) (2016:
Baht 10 million, the separate financial statements: Baht 9 million).
As at 31 December 2017, 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

2017

2016

2017

2016

(% per annum)

(% per annum)

(% per annum)

(% per annum)

Discount rate

2.6, 3.0

2.6, 3.0

3.0

3.0

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 2017 and 2016 are
summarised below:
(Unit: million Baht)
As at 31 December 2017
Consolidated financial statements
Increase 1%
Discount rate
Salary increase rate
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Increase 1%

Decrease 1%

(7.9)

9.0

(6.6)

7.5

9.8

(8.7)

8.3

(7.4)

Increase 20%
Turnover rate

Decrease 1%

Separate financial statements

(3.6)

Decrease 20%
4.1

Increase 20%
(3.0)

Decrease 20%
3.4

(Unit: million Baht)
As at 31 December 2016
Consolidated financial statements
Increase 1%
Discount rate
Salary increase rate

Decrease 1%

18.

Increase 1%

Decrease 1%

(7.4)

8.5

(6.3)

7.2

8.2

(7.4)

7.0

(6.3)

Decrease 20%

Increase 20%
Turnover rate

Separate financial statements

(3.1)

Increase 20%

3.4

Decrease 20%

(2.5)

2.7

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)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

Salaries and wages and other employee benefits

596,229

645,119

509,570

565,066

Depreciation and amortisation

349,848

332,829

297,174

278,378

Promotion expenses

473,778

452,544

473,778

452,544

Transportation expenses

217,906

233,492

205,429

220,369

21,985,712

22,646,315

21,718,825

22,408,379

165,645

194,218

111,639

143,461

(537,910)

341,849

(535,298)

339,495

Raw materials and consumables used
Purchase of finished goods
Changes in inventories of finished goods
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20.

Income tax
Income tax expenses for the years ended 31 December 2017 and 2016 are made up as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

210,751

466,030

2016

Current income tax:
Current income tax charge

192,018

442,406

Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary
differences

(8,149)

(1,053)

(8,007)

(766)

Income tax expenses reported in income
statement

202,602

464,977

184,011

441,640

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for
the years ended 31 December 2017 and 2016 are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

Deferred tax relating to gain on change in value of
available-for-sale investments
Deferred tax relating to actuarial loss
Total
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252

801

252

801

-

(4,260)

-

(3,995)

252

(3,459)

252

(3,194)

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

Accounting profit before tax

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2017

2016

1,580,073

Applicable tax rate

3,283,205

20%

2016

1,508,809

20%

3,185,459

20%

20%

Accounting profit before tax multiplied by
income tax rate

316,015

656,641

301,762

637,092

Eliminate of related transactions

48

-

-

-

Promotional privileges (Note 21)

(103,994)

(189,377)

(103,994)

(189,377)

6,306

5,064

6,168

4,986

Additional expense deductions allowed

(6,371)

(3,609)

(6,223)

(3,534)

Exemption of income

(9,402)

(3,742)

(13,702)

(7,527)

(113,413)

(191,664)

(117,751)

(195,452)

202,602

464,977

184,011

441,640

Effects of:

Non-deductible expenses

Total
Income tax expenses reported in the income statement

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

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

Allowance for reduction cost of inventories

7,889

-

7,889

-

Reserve for sales promotion

8,091

9,021

8,091

9,021

279

255

279

255

Provision for long-term employee benefits

22,283

21,072

20,000

18,931

Unrealised gain from revaluation of investments

(3,494)

(3,197)

(3,494)

(3,197)

Total

35,048

27,151

32,765

25,010

Unrealised loss from change in fair value of
derivatives
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21.

Promotional privileges
The Company has been granted promotional privileges by the Board of Investment for the
production of an ingredient mix for animal feed and the production of plant and animal oil,
pursuant to the promotion certificate No. 1377(2)/2552, issued on 21 April 2009. Subject to
certain imposed conditions, the privileges include exemptions from import duty on approved
machinery and, for the production of ingredient mix for animal feed, exemption from
corporate income tax on profits from the promoted activities of one plant, for a period of 8
years commencing from the date of the first sales (23 April 2010).
The Company’s operating revenues for the year ended 31 December 2017 and 2016,
divided between promoted and non-promoted operations, are summarised below.
(Unit: Thousand Baht)
Promoted operations

Non-promoted operations

Total

2017

2016

2017

2016

2017

2016

6,263,447

7,267,304

16,850,323

19,875,486

23,113,770

27,142,790

133,774

2,616

1,002,725

778,628

1,136,499

781,244

6,397,221

7,269,920

17,853,048

20,654,114

24,250,269

27,924,034

Sales
Domestic sales
Export sales
Total sales

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
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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 2017
and 2016.
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11,180,637

4,517,513

28,560,476

317,092

28,243,384

-

(103,551)

-

(330,353)

(330,353)

2017

-

(97,579)

-

(317,092)

(317,092)

2016

11,528
(3,551)

(3,751)

5,208

(1,334,287)

86,794

4,517,513

28,243,384

-

28,243,384

2016

(39,443)

26,790

(1,257,357)

210,123

2,643,711

24,568,140

-

24,568,140

2017

Segment total assets

Profit for the year

11,615,052

11,083,058

2,818,228

11,718,603

2,643,711

24,898,493

330,353

24,568,140

2016

1,377,471

27,695

15,072

106,500

-

106,500

2017

(464,977)

28,210

25,805

134,025

-

134,025

2016

Consolidated

(202,602)

677,748

163,478

636,442

317,092

319,350

2017

eliminations

Income tax expenses

680,072

138,966

648,224

330,353

317,871

2016

segments

Adjustments and

3,283,205

10,475,194

4,338,963

27,817,534

-

27,817,534

2017

Others

Total reportable

1,580,073

11,010,321

2,478,940

24,116,244

-

24,116,244

2016

products

from soybean
2017

distribution of packaging

distribution of products

Profit before income tax expenses

Finance cost

realisable value (reversal)

Reduction cost of inventories to net

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

Manufacture and

(Unit: Thousand Baht)

Geographic information
The Company and its subsidiary operate in Thailand only. As a result, all of the revenues
and assets as reflected in these financial statements pertain exclusively to this geographical
reportable segment.
Major customers
For the year 2017, the Company has 8.0 percent (2016: 10.5 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 2017, the contributions of the Company amounting to approximately Baht
8 million (2016: Baht 7 million) were recognised as expenses and the contributions of the
subsidiary amounting to Baht 1 million (2016: Baht 1 million) were recognised as expenses.

25.

Dividend
Dividends

Dividends for 2016

Approved by

Total dividends for 2017

1,212,916

1.50

468,995

0.58

1,681,911

2.08

727,750

0.90

1,010,764

1.25

1,738,514

2.15

Board of Directors’ meeting on
10 August 2016

Total dividends for 2016

(Baht)

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

Interim dividends for 2016

(Thousand Baht)

Board of Directors’ meeting on
11 August 2017

Dividends for 2015

Dividend per share

The Annual General Meeting of the
Company’s shareholders on 26 April 2017

Interim dividends for 2017

Total dividends
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26.

Commitments and contingent liabilities

26.1 Capital commitments
As at 31 December 2017, the Company and its subsidiary had capital commitments of
approximately Baht 188 million (2016: Baht 14 million) relating to the construction of factory,
acquisition of machinery and factory tools and equipment (The separate financial statement: Baht
174 million, 2016: Baht 13 million).
26.2 Guarantees
a) As at 31 December 2017, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 40
million (2016: Baht 37 million) issued by banks on behalf of the Company and its subsidiary
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 32 million, 2016: Baht
29 million). The bank guarantees are related to guarantee electricity use and guarantee the
performance bond to purchase and sales agreements.
b) As at 31 December 2017, the subsidiary had outstanding standby-letters of credit of Euro 0.2
million or approximately Baht 6.9 million, relating to purchase machinery of the subsidiary.
26.3 Long-term Service commitments
a) As at 31 December 2017, the Company had commitments to pay in the future totaling Baht
4.6 million under various service agreements. The terms of service agreements are
generally between 1-3 years.
b) The Company has entered into a marketing research agreement with a company. Under the
conditions of the marketing research agreement, the Company has to pay a monthly
marketing research 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 2.4 million were recognised as expenses (2016: Baht 0.8 million).
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27.

Fair value hierarchy
As at 31 December 2017 and 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)
As at 31 December 2017
Consolidated financial statements/
Separate financial statements
Level 1

Level 2

Total

-

518

518

22

-

22

-

1

1

Financial assets measured at fair value
Investments in mutual funds
Investments in available-for-sale securities
Financial liability measured at fair value
Foreign currency forward contracts

(Unit: Million Baht)
As at 31 December 2016
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
Financial liability measured at fair value
Foreign currency forward contracts

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.
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28.

Financial instruments

28.1 Financial risk management
The Company’s and its subsidiary’s financial instruments, as defined under Thai Accounting
Standard No.107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise
cash and cash equivalents, current investments, trade receivables, investments, trade
payables and trust receipts. The financial risks associated with these financial instruments
and how they are managed is described below.
Credit risk
The Company and its subsidiary are exposed to credit risk primarily with respect to trade
receivables. 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 and trust receipts. 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 and trust receipts are set out in the Note 7 and Note 15 to the financial statements.
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 short-term commodity swap
agreement with banks to hedge such risk. Gain or loss is recognised in the statement of
income when the contracts are settled or expired.
The Company has no such agreement as at 31 December 2017.
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Foreign currency risk
The Company’s exposure to foreign currency risk relates primarily to purchases of major
raw materials and sales of goods which are denominated in foreign currencies.
As at 31 December 2017, the balances of financial assets and liabilities denominated in
foreign currencies of the Company are summarised as follows.
Average exchange rate
Foreign currencies

Financial assets

Financial liabilities

2017

2016

2017

2016

(Million)

(Million)

(Million)

(Million)

0.2

50.1

30.4

-

0.1

US dollar

0.3

Euro

-

-

as at 31 December
2017

2016

(Baht per 1 foreign currency unit)
32.6809

35.8307

39.0273

37.7577

The Company and its subsidiary seek to mitigate this risk by entering into forward exchange
contracts, which are mature within one year in order to hedge the foreign exchange risk in
relation to purchase of raw materials and machinery and sales of goods denominated in
foreign currencies.
The outstanding forward exchange contracts as at 31 December 2017 and 2016 are
summarised as follows.
Consolidated financial statements as at 31 December 2017

Foreign currencies

Amount

Average contractual

Contractual

(million)

exchange rate

maturity date

Forward contracts to “Buy”
US dollar

8.7

32.7216 Baht per US dollar

April - June 2018

Euro

0.2

39.4300 Baht per Euro

January 2018

Separate financial statements as at 31 December 2017

Foreign currencies

Amount

Average contractual

Contractual

(million)

exchange rate

maturity date

Forward contracts to “Buy”
US dollar

8.7

32.7216 Baht per US dollar

April - June 2018

Consolidated/Separate financial statements as at 31 December 2016

Foreign currencies

Amount

Average contractual

Contractual

(million)

exchange rate

maturity date

Forward contracts to “Sell”
US dollar

7.8

35.6696 Baht per US dollar

August 2017
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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 2017, the Group's debt-to-equity ratio was 0.36:1 (2016: 0.24:1)
and the Company's was 0.37:1 (2016: 0.25:1).

30.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors
on 28 February 2018.
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Environmental calculator

Reduce your environmental impact with recycled papers

73 kg of landfill

2,129 litres of water

11 kg CO and greenhouse 108 km travel in the average
2

gases

European car

125 kWh of energy

118 kg of wood

1.1 cm.
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หนังสือเลมนี้พิมพดวยหมึก Soy Ink
ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

149 ถนนรัชดาภิเษก (ทาพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท : 0-2477-9020 โทรสาร: 0-2477-8022
149 Ratchadapisek Road (Thapra-Taksin) Bukkhalow Thonburi Bangkok 10600
Tel : +66 2 477 9020 Fax : +66 2 477 8022
www.tvothai.com
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