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สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
มีผลประกอบการค่อนข้างดีเด่น กล่าวคือในปี 2561 บริษัทมีก�ำไร
สุทธิ 1,867 ล้านบาท คิดเป็นผลก�ำไร 2.31 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นสูง
ถึงร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่รายได้รวมทั้งปีมีมูลค่า
สูงกว่า 25,326 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากปีก่อน
นอกจากนี้ บริษัทถือว่าประสบผลส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องในด้าน
การเป็นบริษัทชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance:
ESG) โดยได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment
2018 (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับ
การจัดอันดับให้อยู่ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 (บริษัท
จดทะเบียนที่มีการด�ำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG) ประจ�ำปี 2561
จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

พลวั ต รของอุ ต สาหกรรม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมรองรับการขยายก�ำลังการผลิต ตลอดจน บริษัทได้
เร่งคิดค้นนวัตกรรมผลิตสินค้าประเภทใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายขึ้นในอนาคต
ส�ำหรับปี 2562 บริษัทจะมุ่งมั่นด�ำเนินการต่อเนื่องจากปี 2561
เพื่อรักษาแนวโน้มการเติบโตที่ดีของบริษัทให้คงไว้ให้ได้ แม้ว่าใน
ปี 2562 คาดว่าจะต้องประสบกับความท้าทายหลายประการ ทั้ง
จากความไม่แน่นอนของภาวะสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ซึง่
ก่อให้เกิดความผันผวนสูงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจของสองประเทศนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นเป็นอย่างดี โดยได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ น�ำมาบริหารความเสีย่ งอย่างรัดกุม รวมทัง้ แสวงหา
โอกาสในการสร้างธุรกิจต่อยอดเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 นี้บริษัทได้
เตรียมขยายโรงงานเพื่อรองรับการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่
ตลาด

ในปี 2561 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์กร
ครัง้ ส�ำคัญ ตัง้ แต่องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ระดับสูงและบุคคลากรในสายงานต่างๆ รวมถึงการปรับปรุง ท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในทุ ก มิ ติ ข องโลกยุ ค
โครงสร้างและการบริหารให้มีความเหมาะสม และสอดรับกับ ปัจจุบัน บริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นอย่างยิ่งของ

03

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

กำ�ไรสุทธิ ปี 2561

1,867
ล้านบาท

กำ�ไรต่อหุ้น
เพิ่มขึ้น

40%

ปี 2561 บริษท
ั มีก�ำ ไรสุทธิ
1,867 ล้านบาท คิดเป็นผลกำ�ไร
2.31 บาทต่อหุน
้ เพิม
่ ขึน
้ สูงถึงร้อยละ 40
จากปีกอ
่ นหน้า ในขณะทีร่ ายได้รวมทัง
้ ปี
มีมล
ู ค่าสูงกว่า 25,326 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากปีกอ
่ น

การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไม่เพียงเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือ
เพิ่มคุณภาพเท่านั้น บริษัทจะได้ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของบริษัท น�้ำมันพืชไทย (จ�ำกัด) มหาชน ที่จะมุ่งมั่นเป็น “บริษัท
ชั้นน�ำด้านธุรกิจน�้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอาเซียน พัฒนาธุรกิจที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม”
ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทน�้ำมันพืชไทย (จ�ำกัด) มหาชน ซึ่งเป็น
บริษทั ชัน้ น�ำและเชีย่ วชาญในอุตสาหกรรมสกัดน�ำ้ มันถัว่ เหลืองมากว่า 5 ทศวรรษ
มีศักยภาพ และมีความพร้อมต่อการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด
โลก ด้วยสินค้าที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า และการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างเป็นองค์รวม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ เป็นส�ำคัญ
โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณผูม้ อี ปุ การคุณต่อบริษทั
ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค
และประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนสือ่ มวลชนทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั ด้วยดีตลอดมา และหวังว่าจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
ให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความส�ำเร็จยิ่งขึ้นไปในอนาคต และท้าย
ทีส่ ดุ นี้ ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ทุกท่านจากใจจริง ทีไ่ ด้ทมุ่ เทแรงใจ
แรงกาย มุง่ มัน่ พัฒนาการท�ำงานและสร้างผลงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้
ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ
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ข้อมูลทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

11,038

25,326.13

10.47

สินทรัพย์รวม

รายได้รวม

มูลค่าต่อหุ้น (บาท)

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนนของผู้ถือหุ้น
ผลประกอบการ
รายได้รวม
รายจ่ายรวม
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิิ
ข้อมูลต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)

2561

2560

2559

2558

11,038.00
2,192.57
8,845.43

11,615.05
3,048.73
8,566.32

11,083.06
2,167.31
8,915.75

10,411.53
2,521.18
7,890.35

25,326.13
23,018.54
2,304.09
1,867.44

24,805.05
23,221.23
1,580.07
1,326.76

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

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

2.31
10.47

1.64
10.13

3.41
10.56

2.35
9.32

05

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

15,326

รายได้จากการขายภายในประเทศ

6,197
1,099
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

373

น�้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
บรรจุภัณฑ์
อื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายในต่างประเทศ
655
286

1,141

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
น�้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
อื่นๆ
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คณะกรรมการ

1

2

3

4

5

6

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
		 ประธานกรรมการ (อิสระ)

2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
		 กรรมการ (อิสระ)

3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
		 กรรมการ (อิสระ)

4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
		 กรรมการ (อิสระ)

5. นายบวร วงศ์สินอุดม
		 รองประธานกรรมการ

6. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
		 กรรมการ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

7

8

9

10

11

12

7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
		 กรรมการ

8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
		 กรรมการ

9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
		
กรรมการ

10. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
		 กรรมการ

11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
		 กรรมการ

12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการ
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ประวัติคณะกรรมการ และผู้บริหาร
นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ประธานกรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 78 ปี

1
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	 : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 ตุลาคม 2544
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนใตลาดหลักทรัพย์		 - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
• M.A. Economics Fairleigh Dickinson University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท (เกียรตินยิ ม) พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2531
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Role of the Chairman Program
(RCP) รุ่นที่ 8/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รองประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.น.ช.)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย ในคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

• ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
• ประธานทีป่ รึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
• ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ทีป่ รึกษาพิเศษในคณะทีป่ รึกษาพิเศษศูนย์ศลิ ปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง.)

นายอภิชาติ จีระพันธุ์

กรรมการ (อิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 61 ปี

2
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2561
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 3 แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ. รุ่นที่ 24/2554) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 18/2557)
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

09

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• กรรมการคณะอนุกรรมการเพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa
Technik AG บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน บริษทั สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จ�ำกัด
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ท็อป เพอร์ฟอร์มมิ่ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ส�ำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ�ำกัด
• ที่ ป รึ ก ษาคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารป้ อ งกั น และติ ด ตามคนงานที่ ถู ก
หลอกลวงไปท�ำงาน คณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม
วุฒิสภา
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�ำคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่อง
การทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
• ประธานกรรมการ บริษัท วธน แคปปิตัล จ�ำกัด (มหาชน)

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล

กรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

อายุ 64 ปี

3
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
• จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี
6 000 หุ้น
• จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี
0 หุ้น
• จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
(6 000) หุ้น
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2553
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 1 แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 11)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 21/2545)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development
Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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รายงานประจำ�ปี 2561

• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร The Board’s Role in Fraud Prevention
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 33
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• “Steering Governance in a Changing World”
IOD International Director Conference 2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• “Corporate Disclosures : What are investors looking for
beyond financial measures?” IOD Breakfast Talk 3/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Rising above disruption : A Call for Action National Director
Conference 2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา หัวข้อ “Anti-Corruption : The Practical Guide” Thai
CAC
• EVEREST - Entire Business Innovation Transformation (EBIT)
กรณีศึกษา IRPC สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
• กรรมการ บริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหา
รัฐวิสาหกิจ
• อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• อนุกรรมการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด�ำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ)
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท ไพลอนจ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก
จ�ำกัด (มหาชน)
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารส�ำนักงานบริหารกองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
• รองประธานคณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบกักเก็บพลังงาน
• ประธานอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพือ่ ส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
• ประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
• กรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
กรรมการ (อิสระ)

อายุ 66 ปี

4
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :		 ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2557
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วุฒิบัตรด้านโรคสุกร มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ ฮันโนเวอร์
สาธารณรัฐเยอรมัน
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 202/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Diplomate Thai Board of Veterinary Medicine
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการด้านยาและวัคซีนในทางสัตวแพทย์
และคณะท�ำงานจัดท�ำหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ยาในสัตว์เลีย้ ง
สัตวแพทยสภา
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือไบโอไซน์
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือเว็ทโปรดักส์
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือสมาร์ทเว็ท
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทมาสเตอร์เว็ท จ�ำกัด
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทแมคโปรดั๊กส์ จ�ำกัด
• ทีป่ รึกษาด้านวิชาการ บริษทั MSD ประเทศไทย จ�ำกัด (แผนกยาสัตว์)
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท Zoetis ประเทศไทย จ�ำกัด
(แผนกยาสัตว์)
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายบวร วงศ์สินอุดม

กรรมการ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

อายุ 64 ปี

5
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 3 แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
(ปรอ. รุ่นที่ 17/2547) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 76/2551
ผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 209/2558
• รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 28/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้ จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์
เคมิคัลส์ จ�ำกัด
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•
•
•
•
•
•

รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อาเชียนโปแตชชัยภูมิ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอ�ำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร สถาบันพลาสติก
กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมเคมีปิโตรเลียม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
• กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
• กรรมการ การประปานครหลวง
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการ สถาบันน�้ำเพื่อความยั่งยืน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ประธาน คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไทยแทงค์เทอมินัล จ�ำกัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

นายวิชิต วิทยฐานกรณ์

กรรมการ
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 73 ปี

6
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 1.36 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มีนาคม 2528
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• International Overseas Chinese High School Taiwan
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• นายกสมาคมผู้ผลิตน�้ำมันถั่วเหลืองและร�ำข้าว
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 53 ปี

7
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 2.27 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2554
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
• หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2530
• หลักสูตรการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน ปี 2552
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 82/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 134/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ ที่ 11/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุน่ ที่ 12/2556
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 5/2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23/2559
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจการตลาด
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
อายุ 68 ปี

8
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 7.55 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 พฤษภาคม 2559
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• The Institute of Administration Hong Kong
• Ling-Nan College Hong Kong
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธาน บริษัท ฟ้าไชโย จ�ำกัด
• ประธาน บริษัท ยูโฟล์ว พลัส จ�ำกัด
• ประธาน บริษัท ฟีลา พลัส จ�ำกัด
• ประธาน บริษัท เทคซ์ปอร์ตไทย จ�ำกัด
• กรรมการบริษัท บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• ที่ปรึกษาอาวุโส คณะอนุกรรมการกลุ่มค้าชายแดน
และข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ (ปี 2560-2561)

• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 28/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 8/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 13/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
รุ่นที่ 5/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 22/2559
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• ประธานสภาคลังสมองเพื่อชีวิต (ประธานกิตติมศักดิ์)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
• ทีป่ รึกษาสภาหอการค้าไทย พัฒนาระบบ Logistics (ปี 2558 – 2560)
(วพน.รุ่นที่ 12/2561) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• ที่ปรึกษา สภาหอการค้า สิบสองปันนา (ปี 2557 – 2560)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		
• กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายวัชร วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
• กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 49 ปี
บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ำกัด

9
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 1.40 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2556
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 1 แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 174/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)
รุ่นที่ 1/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า
บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)

นายพาชัย จันทร์พิทักษ์

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Supply Trading
อายุ 35 ปี

10
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 0.36 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
• จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี
2 496 000 หุ้น
• จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี 2 896 000 หุน้
• จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
400 000 หุน้
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 18 มีนาคม 2558
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical Venture and foundation
of entrepreneurship
University College London & London Business School London United Kingdom
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering with Business
and Finance
University College London & London Business School London United Kingdom
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 216/2559)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ABC รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตร Executive Development Program
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร พัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF 1/2560)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รุ่นที่ 3/2560)
สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Leadership Succession Program
มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply Trading
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• กรรมการบริหาร บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้อ�ำนวยการฝ่าย Supply Trading
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการแผนก Raw Material Procurement and Trading
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
กรรมการ
อายุ 37 ปี

11
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 1.50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2559
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Administration
Management (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา Electrical Engineering
Suffolk University United State of America
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 16
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรผู้น�ำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Young Entrepreneurship Program
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร ABC รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 227/2559)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ำกัด
• กรรมการบริหาร บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการผลิต บริษทั โกลเด้นเธร็ด จ�ำกัด
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการตลาด บริษทั โกลเด้นเธร็ด จ�ำกัด
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รายงานประจำ�ปี 2561

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการ
อายุ 44 ปี

12
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 0.91 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
• จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี 6 600 000 หุ้น
• จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี 7 100 000 หุ้น
• จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง 500 000 หุ้น
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 3 แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรนักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒิ รุน่ ที่ 6 สถาบันวิทยาการผูล้ งทุนไทย
• หลักสูตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 14/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) ปี รุ่นที่ 22/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุน่ ที่ 35/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
(MIA) รุ่นที่ 6/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่นที่ 4/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 23/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program
(BNCP) รุ่นที่ 4/2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยฮา จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท ไทยฮา จ�ำกัด (มหาชน)
• สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒอิ าวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• ประธานรุ่น หลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program รุ่นที่ 3
ปี 2559 (IWP)
บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ศศินทร์บอกรักชาวนา”
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารความเสี่ยง การเงินส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์

นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์

13

14

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
อายุ 61 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 4 กรกฎาคม 2561
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
คุณวุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• NIDA-Wharton Executive Leadership ปี 2551
Wharton School of Business University of Pennsylvania
USA.
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 127/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ โพลิเมอร์
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท PT Indo Thai Trading
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยสไตรีนคิ ส์ จ�ำกัด

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 1 2 4
อายุ 49 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 0.97 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2558
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโลไรน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโลไรน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 136/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 84/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ ที่ 9/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุน่ ที่ 14/2557
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรรุ่นที่ 5/2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7/2559
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 1 2 4
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท นิวเวฟ เอเซีย จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เจนโทเชีย จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ 46 ปี

15
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 1.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2558
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• Master of International Business Swinburne University
Melbourne Australia
• Bachelors of Commerce Deakin University Melbourne
Australia
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 137/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 13/2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่นที่ 5/2558
• หลักสูตร The TLCA Leadership Development Program
รุ่นที่ 4/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Ultra Wealth การบริหารการลงทุนเพื่อนักธุรกิจ
ระดับท็อปของประเทศ รุ่นที่ 3
บริษัท ดิ อัลตร้าเวลท์ กรุ๊ป จ�ำกัด
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการค้าต่างประเทศ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการ แผนกการค้าต่างประเทศ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายก�ำธร เอกเมธีพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
อายุ 58 ปี

16
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 สิงหาคม 2557
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
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วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายผลิต 1 - 4
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
อายุ 55 ปี

17
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มกราคม 2558
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 3
อายุ 55 ปี

18
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2556
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		 - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม
• ปริญญาตรีการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• Mini Master of Management มหาวิทยาลัยมหิดล
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Leadership Development Program
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 3
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท Teikoku Research จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท บีบีเคเค จ�ำกัด
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3 บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์
พั น ธกิ จ และเป้ า หมายระยะยาวของบริ ษั ท เป็ น ประจ�ำทุ ก ปี
เพือ่ ก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางในการด�ำเนินงานของบริษทั และ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมตามสภาวการณ์ โดยในช่วง
ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์

ปรัชญาองค์กร

บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้า
คุณภาพ เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิม่
ให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษทั ชัน้ น�ำด้านธุรกิจนำ�้ มันพืช วัตถุดบิ อาหารสัตว์ในอาเซียน
พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม
และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

เป็นผูน้ �ำในอุตสาหกรรมน�ำ้ มันพืช วัตถุดบิ อาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่าง
ประเทศ

พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาว ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยมีมติให้ปรับแก้
วิสยั ทัศน์ของบริษทั โดยเพิม่ เติมส่วนของธุรกิจวัตถุดบิ อาหารสัตว์ และ
ปรับปรุงพันธกิจและเป้าหมายระยะยาวให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท

แผนยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินงาน
1. การบริหารกำ�ลังการผลิต
2. การจัดหาวัตถุดบ
ิ 		
3. คุณภาพผลิตภัณฑ์
4. การจัดจำ�หน่าย				
5. ลูกค้า	
6. การบริหารทรัพยากรบุคคล
7. การบริหารการเงิน		
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวในการด�ำเนินธุรกิจ 5. ลูกค้า เข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่าง

รวดเร็ว ส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานในเงื่อนไขที่เป็นธรรมและ
บริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะขยายตลาดไปสูป่ ระเทศในเขตอาเซียน เพือ่
ตรงต่อเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
เพิ่มยอดขาย รักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ
รวมทัง้ การส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา พัฒนาคุณภาพ
ของสินค้าอย่างต่อเนือ่ งด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและลดผลกระทบ 6. การบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาบุคลากรทีเ่ ก่งและดี ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานสู่ความเป็น
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อ
มืออาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อม
พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ในการท�ำงาน เพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวและสนับสนุน
การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนและให้การด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายตามที่ ก�ำหนดไว้
คณะกรรมการบริษทั จึงก�ำหนดกลยุทธ์หลักควบคูไ่ ปกับการบริหาร 7. การบริหารการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนที่มีความเหมาะสมกับ
การขยายธุรกิจในอนาคต บริหารสภาพคล่องทางการเงินให้
ความเสี่ยงที่ครอบคลุม และการควบคุมภายในที่เพียงพอตาม
สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย เพือ่ สนับสนุนการเติบโตทาง
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการ
ธุรกิจตามแผนที่วางไว้
ด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การบริหารก�ำลังการผลิต ปรับปรุง พัฒนาระบบการท�ำงาน
และวางแผนการหยุดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สร้างสรรค์วัตกรรมในการท�ำงานที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบทาง
การแข่งขัน
2. การจัดหาวัตถุดิบ เพิ่มทางเลือกในการจัดซื้อวัตถุดิบจาก
แหล่งผลิตที่หลากหลาย จัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ
ในการสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพและราคา รวมถึงสร้าง
ความมั่นคงในการเข้าถึงวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจาก
คู่ค้าที่เชื่อถือได้
3. คุณภาพผลิตภัณฑ์ มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้าง
ความแตกต่างที่ได้เปรียบในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั และอนาคต
4. การจัดจ�ำหน่าย เพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และขยายตลาด
ไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะ CLMV เพื่อสร้างฐาน
ลูกค้าในต่างประเทศ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2510 ภายใต้
ชือ่ บริษทั โรงกลัน่ น�ำ้ มันนครชัยศรี จ�ำกัด ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ มัน
ร�ำข้าว จากนั้นในปี 2528 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท น�้ำมันพืช
ไทย จ�ำกัด เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ มันพืชบริโภคและ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 เป็น บริษัท
น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TVO โดยตลอดระยะเวลากว่า
51 ปีทผี่ า่ นมา บริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย เพือ่ ให้บริษทั เติบโตอย่างยัง่ ยืน และคงความเป็นผูน้ �ำ
ในอุตสาหกรรมน�้ำมันพืช ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ
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พัฒนาการที่ส�ำคัญ

พ.ศ. 2510

ก่อตั้ง บริษัท โรงกลั่นน้ำ�มันนครชัยศรี จำ�กัด
ผลิตน้ำ�มันรำ�ข้าว ด้วยกำ�ลังการผลิต

50 ตัน/วัน

จัดตั้ง บริษัท น้ำ�มันพืชไทยจำ�กัด

มีกำ�ลังการผลิต

400 ตัน

พ.ศ. 2528

เมล็ดถั่วเหลือง/วัน
ซื้อทรัพย์สินของ บริษัท โรงกลั่นน้ำ�มัน
นครชัยศรี จำ�กัด ขยายกำ�ลังการผลิตเป็น

พ.ศ. 2533

800 ตัน

เมล็ดถั่วเหลือง/วัน

และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

เข้าถือหุ้นร้อยละ

14

ในบริษัท น้ำ�มันบริโภคไทย จำ�กัด
ผู้ผลิตนำ�มันรำ�ข้าวตรา คิง

พ.ศ. 2536
เข้าถือหุ้นร้อยละ

65

ในบริษัท ไทย เว็ดเจ็ดเทเบิ้ลออยล์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

พ.ศ. 2535
เข้าถือหุ้นร้อยละ

พ.ศ. 2537
ขยายกำ�ลังการผลิต

พ.ศ. 2540

43

ในบริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET

1,500 ตัน
เมล็ดถั่วเหลือง/วัน
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พัฒนาการที่ส�ำคัญ

พ.ศ. 2543

ขยายกำ�ลังการผลิต

2,000 ตัน
เมล็ดถั่วเหลือง/วัน

ขยายกำ�ลังการผลิต

3,500 ตัน
เมล็ดถั่วเหลือง/วัน

พ.ศ. 2544
ขยายกำ�ลังการผลิต

พ.ศ. 2553
บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน)
มีการเพิ่มทุน ทำ�ให้สัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทเป็น
ร้อยละ

31.85

พ.ศ. 2558

6,000 ตัน

เมล็ดถั่วเหลือง/วัน

และถอนการลงทุน
ในบริษัท ไทย เว็ดเจ็ดเทเบิ้ลออยล์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

พ.ศ. 2557
Healthy Chef
และ Queen สำ�หรับตลาด CLMV
ออกผลิตภัณฑ์

ส่งออก

กากถั่วเหลือง
ไปต่างประเทศ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560
ฟลูแฟตซอย

ปรับเทคโนโลยีการผลิต
/ โครงการนวัตกรรม

Nano Neutralization
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นโยบายการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัท
ย่อยและร่วม
บริษทั นำ�้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายลงทุนในธุรกิจเกีย่ ว
เนื่องที่มีศักยภาพ เกื้อกูลผลประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ได้เข้าไปลงทุน
ในบริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิตขวด PET และลงทุน
ใน บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด ผู้ผลิตน�้ำมันร�ำข้าวตรา คิง

บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ด�ำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหาร
จัดการโดยกลุ่มผู้บริหารของตนเอง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ก�ำกับดูแล โดยมีกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารจากบริษทั เข้าไปเป็น
ตัวแทนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
บริษัทมีอยู่ เพื่อการควบคุมและมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย
ที่ส�ำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทนั้นๆ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
ปัจจุบัน บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 31.85% และถือหุ้นในบริษัท
น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด ในสัดส่วน 14 %

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

31.85%

บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายขวดพลาสติก PET เพื่อใช้ส�ำหรับ
บรรจุอาหารและเครือ่ งดืม่ รวมถึงนำ�้ มันพืชของบริษทั โดยจ�ำหน่าย
ให้กบั ทัง้ บริษทั และลูกค้าภายนอก คุณสมบัตขิ องขวด PET มีความ
เหนียว ใส ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี
ท�ำให้ถนอมรักษารสชาติของอาหารและคุณภาพของอาหารและ
เครื่องดื่มได้ดี

14%

บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด
ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท พรอดดิจิ
จ�ำกัด (มหาชน) มียอดขาย 699.982 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ
56.806 ล้านบาท
บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่าย นำ�้ มันร�ำข้าว ตรา คิง ซึง่ วางขายทัง้ ตลาดภายใน
และต่างประเทศ

25

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%
บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 7/3 ซอยสุขาภิบาล ต�ำบลบางกระเบา
อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0 3433 2611-2
โทรสาร 0 3433 2613

บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 3366/6-8 ซอยมโนรมย์ ถนนพระราม 4
คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2249 9351-2
โทรสาร 0 2249 4914

ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิต

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันพืช

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
หุ้นสามัญจ�ำนวน 270,000,000 หุ้น

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
หุ้นสามัญจ�ำนวน 13,980,000 หุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่บริษัทถือ
86,000,000 หุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่บริษัทถือ
2,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
31.85%

สัดส่วนการถือหุ้น
14%
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
การเติบโตของ
การใช้กากถัว
่ เหลือง
ของไทยในปี 2562

ภาพรวมเศรษฐกิ จ ประเทศไทยปี 2561 และ
แนวโน้มปี 2562

ในเดื อ นตุ ล าคม 2561 กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ
(International Monetary Fund : IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
โลกปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 3.7 โดยลดลงร้อยละ 0.2
จากที่ คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนกรกฎาคม 2561 ว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.9 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ
กับจีน เศรษฐกิจของหลายกลุ่มประเทศที่ยังคงมีความเปราะบาง
และภาวะการเงินโลกมีแนวโน้มตึงตัวขึน้ เมือ่ พิจารณาถึงเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ส�ำคัญ พบว่า สหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 2.9
โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการใช้จ่าย
ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นทั้งการบริโภคและการลงทุนรวมขณะที่
ตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง อัตราการว่างงานอยู่ในระดับ
ต�่ ำ ส่ ว นอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ขยั บ มาอยู ่ ที่ ร ะดั บ เป้ า หมาย ส่ ง ผลให้
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.00 - 2.25 ในการประชุม
เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 ส�ำหรับเศรษฐกิจจีน ขยายตัว
ร้อยละ 6.6 โดยการด�ำเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
และโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคการผลิต การลงทุน
และการบริโภคภายในประเทศ ชะลอตัวลง ส�ำหรับเศรษฐกิจของ
อาเซียน 5 (ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และ
เวียดนาม) ยังคงขยายตัวได้ตามคาดทีร่ อ้ ยละ 5.3 ทัง้ นี้ IMF คาดว่า
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 จะอยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.7
โดยยังมีปจั จัยเสีย่ งในเรือ่ งความไม่แน่นอนจากสงครามทางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และการส่งสัญญาณที่จะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ

4.86 ล้านตัน
เติบโตประมาณร้อยละ 2.0
เมื่อเทียบกับปี 2561
ประมาณ

มายังไทยและโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ด้านการท่องเทีย่ วเติบโตชะลอลงตามจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
จีน ส่วนการใช้จา่ ยภาครัฐขยายตัวชะลอลง เนือ่ งจากการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีความล่าช้า

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนมกราคม ธันวาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 32.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้น
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 34.1 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือแข็งค่าขึ้นร้อยละ 5.2 โดยเงินบาทแข็งค่า
ต่อเนื่องจากปี 2560 เนื่องจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทย
อยู่ในระดับแข็งแกร่ง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง หนี้
ต่างประเทศและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต�่ำ ส่งผลให้มีเงินลงทุน
จากต่างประเทศไหลเข้าสูป่ ระเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม
ในเดือนพฤษภาคม 2561 ค่าเงินบาทเริ่มมีทิศทางอ่อนค่าลงจาก
ช่วงต้นปี 2561 โดยเป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในตลาด
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) การเงินโลก ท�ำให้มเี งินทุนไหลออกจากกลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่
คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 4.2 (ณ วันที่ 19 รวมถึงประเทศไทยด้วย อีกทั้งส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่าง
พฤศจิกายน 2561) โดยมีแรงหนุนหลักจากการส่งออก แม้ว่าการ ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาที่มีมากขึ้นหลังจากการปรับขึ้น
ส่งออกสินค้าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากผลกระทบของนโยบาย อัตราดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้นกั ลงทุน
กีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน แต่ในภาพรวมยังขยาย ต่ า งชาติ เ ปลี่ ย นไปถื อ ครองสิ น ทรั พ ย์ ข องสหรั ฐ ฯ ที่ ใ ห้ อั ต รา
ตัวได้ดี ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง โดยการ ผลตอบแทนสูงกว่า
บริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่
ในระดับสูง ท�ำให้ก�ำลังซื้อฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส�ำหรับการ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยใน
ลงทุนรวมเพิ่มขึ้นจากการย้ายฐานการผลิตของบางอุตสาหกรรม ปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 มูลค่าการส่งออกสินค้าจะ
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ขยายตัวร้อยละ 4.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม
ขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป
เฉลีย่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ
5.8 ของ GDP โดยมีปจั จัยสนับสนุนจาก (1) การใช้จา่ ยภาคครัวเรือน
ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี และสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้
และการมีงานท�ำทีม่ คี วามชัดเจนมากขึน้ (2) การเร่งตัวขึน้ ของการ
ลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐยังมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึ้นตาม
ความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ �ำคัญๆ ทีเ่ ข้าสู่
ขั้นตอนของการก่อสร้างมากขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนคาดว่า
จะขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง (3) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการ
ท่องเที่ยว (4) การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่
สามารถสนับสนุนภาคการส่งออกได้อย่างต่อเนื่องแม้จะชะลอตัว
ลงตามประเทศเศรษฐกิจหลัก (5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า
การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มส่งผล
ด้านบวกต่อเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนมากขึ้นตามล�ำดับ

MT
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ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มราคาถั่วเหลือง

อุปทานถัว่ เหลืองรวมของโลกในฤดูกาล 2560/61 ได้รบั ผลกระทบ
จากปรากฏการณ์ลานีญ่า ท�ำให้ผลผลิตถั่วเหลืองของอาร์เจนตินา
เสียหายไปเกือบ 20 ล้านตัน ท�ำให้มีอุปทานรวมเพียง 339.47
ล้านตัน ซึง่ ยังสูงกว่าอุปสงค์รวมทีร่ ะดับ 336.08 ล้านตัน เนือ่ งจาก
อุปสงค์ถั่วเหลืองได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ - จีน
ส�ำหรับอุปทานถั่วเหลืองรวมของโลก ในฤดูกาล 2561/62 คาดว่า
จะสูงถึง 367.1 ล้านตัน โดยสหรัฐฯ ผลิตได้เพิ่มขึ้นกว่า 5 ล้านตัน
จากฤดูกาลก่อนหน้า และหากผลผลิตของอาร์เจนตินากับบราซิล
ทีก่ �ำลังเพาะปลูกได้ผลในระดับปกติกจ็ ะสูงกว่าฤดูกาลก่อนหน้าอีก
ราว 21 ล้านตัน ในขณะทีอ่ ปุ สงค์รวมจะอยูท่ รี่ ะดับ 351.6 ล้านตัน
สต๊อกถั่วเหลืองคงเหลือของสหรัฐฯ ในปี 2561/62 คาดว่าจะเป็น
ระดับสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ เนือ่ งจากเก็บเกีย่ วได้ผลผลิตมาก แต่
ไม่สามารถส่งออกไปจีนได้เหมือนเมือ่ ก่อน เพราะจีนตัง้ ก�ำแพงภาษี
น�ำเข้าถัว่ เหลืองจากสหรัฐฯ ร้อยละ 25 สต๊อกถัว่ เหลืองคงเหลือของ
โลกในปี 2561/62 คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 10 ล้านตัน จากฤดูกาล
ก่อนหน้า ส่งผลให้ราคาถัว่ เหลืองมีแนวโน้มทีจ่ ะแกว่งตัวในระดับต�ำ่
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Dec
2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61
2561/62

United States

72.86

80.75

91.42

90.61

84.19

82.56

91.39

106.88

106.85

116.92

120.04

125.18

Brazil

61.00

57.80

69.00

75.30

66.50

82.00

86.70

97.20

96.50

114.60

120.30

122.00

Argentina

46.20

32.00

54.50

49.00

40.10

49.30

53.40

61.45

58.80

55.00

37.80

55.50

Total Production (RHS)

219.55

211.60

260.40

263.92

239.15

267.83

282.75

320.69

316.55

349.30

339.47

369.20

Total Consumption (RHS)

230.00

222.90

239.31

252.91

259.58

263.70

276.92

303.26

314.99

329.68

336.08

351.53

ที่มา: กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)
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ในส่วนผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐฯ - จีนนั้น มากกว่า
ร้อยละ 60 ของถั่วเหลืองที่ส่งออกของสหรัฐฯ เป็นการส่งออกไป
จีน โดยในปี 2560/61 สหรัฐฯส่งออกถั่วเหลืองทั้งหมด 58 ล้าน
ตัน โดยส่งไปที่จีน 36 ล้านตัน จีนน�ำเข้าถั่วเหลืองทั้งสิ้น 96 ล้าน
ตันในปี 2560/61 และปริมาณการน�ำเข้าถั่วเหลืองของจีนในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา จะเติบโต 5 - 10 ล้านตันต่อปีทุกปี ซึ่งบราซิลและ
อาร์เจนตินา สามารถส่งออกถั่วเหลืองได้รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 83
ล้านตัน ดังนั้นหากจีนไม่ต้องการน�ำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ก็จะ

ต้องลดการใช้ถวั่ เหลืองลง โดยรัฐบาลจีนสัง่ ให้ผผู้ ลิตอาหารสัตว์ลด
สัดส่วนการใช้กากถัว่ เหลืองในสูตรอาหารสัตว์ลง และไม่ให้โรงสกัด
ในจีนน�ำเข้าถัว่ เหลืองจากสหรัฐฯ แม้วา่ ราคาถัว่ เหลืองสหรัฐฯ เมือ่
รวมภาษีน�ำเข้าแล้วจะถูกกว่าถัว่ เหลืองน�ำเข้าจากแหล่งอืน่ หากจีน
ไม่สามารถน�ำเข้าถัว่ เหลืองจากแหล่งอืน่ มาสกัด เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์
กากถั่วเหลืองและน�้ำมันถั่วเหลืองที่เพียงพอต่อความต้องการใช้
จีนอาจน�ำเข้ากากถั่วเหลืองจากอาร์เจนตินา และน�ำเข้าน�้ำมัน
ถั่วเหลืองหรือน�้ำมันปาล์มเข้ามาทดแทนส่วนที่ผลิตได้ไม่เพียงพอ

5-Yr US Soybean S&D (with TRADE WAR)
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302

430
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4,715
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Planted Acceage (Million Acres)

89.6

5,038

85.0

85.2

4,782

4,660
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464

1,000

470

0
85.6

85.6

4,657

4,694

85.4
4,736

2,175

2,240

2,235

2,221

2,110

2,116

2,033

1,987

1,977

1,994

2,015

2560/61

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2565/66

2566/67

2,224

2,236

2,251

3,000
2,000

2,166

1,000
0

2559/60

Supply (mBu)

Ending Stocks (mBu)

Export (mBu)

อุปสงค์ - อุปทาน ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ (สมมติฐานที่สงครามการค้ายืดเยื้อ โดยมหาวิทยาลัยมิซซูรี่)
ที่มา: มหาวิทยาลัยมิซซูรี่

เกษตรกรสหรัฐฯ จะปรับลดพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในฤดูกาล
2019/20 เป็นต้นไป เนื่องจากราคาไม่จูงใจ ท�ำให้การส่งออก
ถัว่ เหลืองของสหรัฐฯจะลดลงต่อเนือ่ งในอีก 3 ปีขา้ งหน้า ก่อนทีจ่ ะ
เริ่มปรับตัวเพิ่ม เพราะตลาดส่งออกถั่วเหลืองอื่นไม่สามารถจะ
เติบโตขึ้นมาทดแทนการน�ำเข้าของประเทศจีนได้ในระยะเวลา
อันสั้น ดังนั้นสต๊อกถั่วเหลืองคงเหลือของสหรัฐฯ จะสูงสุดในปี
2561/62 และจะค่อยๆ ปรับลดลงสูด่ ลุ ยภาพ จึงส่งผลให้คาดการณ์
ราคาถั่วเหลืองต�่ำสุดในปี 2561/62 และจะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้น

Domestic Use (mBu)
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ภาพรวมอุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตว์ในไทยปี 2560 โดยที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตหรือการส่งออกไก่
ของไทย ได้แก่
และแนวโน้มปี 2561

จากรายงานสถานการณ์สนิ ค้าเกษตรทีส่ �ำคัญและแนวโน้มปี 2561
ของส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในปี 2561 มีการผลิต
ไก่เนือ้ 1,570.45 ล้านตัว หรือ 2.32 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จาก 1,560.62
ล้านตัว หรือ 2.21 ล้านตัน ในปี 2560 คิดเป็นการเติบโตร้อยละ
5.10 เนือ่ งจากมีการขยายการผลิตเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการ
บริโภคและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เพราะการผลิตไก่เนื้อของไทย
มีการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน และมีระบบการผลิตปลอดภัย
เป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู ้ บ ริ โ ภค ขณะที่ ป ริ ม าณการบริ โ ภคเนื้ อ ไก่
อยู่ที่ 1.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.45 ล้านตัน ของปี 2560 ร้อยละ
3.52 โดยปริมาณการบริโภคภายในประเทศมีสดั ส่วนร้อยละ 66.5
ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ในปี 2561 ไทยส่งออกเนื้อไก่และ
ผลิตภัณฑ์รวมปริมาณ 820,000 ตัน มูลค่า 101,000 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 758,370 ตัน มูลค่า 96,278 ล้านบาท ของ
ปี 2560 ร้อยละ 8.13 และร้อยละ 4.90 ตามล�ำดับ เนื่องจาก
ความต้องการบริโภคของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งตลาด
ญี่ ปุ ่ น และสหภาพยุ โ รป ซึ่ ง ถื อ เป็ น ตลาดส่ ง ออกหลั ก ของไทย
โดยตลาดส่ ง ออกเนื้ อ ไก่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส�ำคั ญ ได้ แ ก่ ญี่ ปุ ่ น
(ร้อยละ 54.96) สหภาพยุโรป (ร้อยละ 27.24) กลุ่มประเทศ
ในอาเซียน (ร้อยละ 8.74) และประเทศอื่นๆ (ร้อยละ 7.06)

197 209

762 kT 782 kT

Cooked

Total Export

+10%

2561

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

+8%

+11%
+14%

2558

Bird flu
Shock!!

2560

Cooked 436 489

Frozen

ที่มา: กรมศุลกากร
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1. การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรโลกท�ำให้ความต้องการ
		บริโภคอาหารจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อไก่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
		เนื่องจากเนื้อไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีไขมันต�่ำ รวมทั้งยังมี
		ราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ
2. การส่งออกเนือ้ ไก่และผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะ
		ประเทศญี่ปุ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสินค้า
		อาหารจากไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในด้านคุณภาพและราคา
		และไทยมีระยะทางทีใ่ กล้กว่าประเทศคูแ่ ข่งอย่างสหรัฐอเมริกา
		และบราซิล รวมทั้งแรงงานไทยมีฝีมือและประณีต ท�ำให้
		ผลิตภัณฑ์ไก่สดของไทยสามารถตอบสนองความต้องการของ
		ลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง ประกอบกับการที่จีนมีปัญหาเรื่องความ
		ไม่ปลอดภัยทางด้านอาหาร ท�ำให้ญี่ปุ่นเพิ่มการน�ำเข้าเนื้อไก่
		แปรรูปจากไทยเพื่อไปทดแทน
3. ประเทศไทยต้องพึง่ พาปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีจากต่าง
		ประเทศ เช่น พันธุส์ ตั ว์ เคมีภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ตา่ งๆ
		ท�ำให้ต้นทุนการผลิตไก่เนื้อของไทยโดยเปรียบเทียบสูงกว่า
		ประเทศคู่แข่ง อาทิ บราซิล สหรัฐอเมริกาและจีน
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ส่วนอุตสาหกรรมการเลีย้ งสุกรซึง่ มีสดั ส่วนเป็นอันดับ 2 ของธุรกิจ
ปศุสัตว์ไทย ในปี 2561 มีปริมาณการผลิตสุกร 19.88 ล้านตัว
เพิ่มขึ้นจาก 19.25 ล้านตัว ของปี 2560 ร้อยละ 3.27 เนื่องจาก
ตลาดภายในประเทศยังคงมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่มีการบริหารจัดการที่ดี
สามารถจัดการฟาร์มและป้องกันโรคระบาดในสุกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท�ำให้อตั ราการรอดของสุกรเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้มปี ริมาณ
ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 มีปริมาณการบริโภคสุกร 19.34
ล้านตัว หรือ 1.45 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.57 โดย
ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ปี 2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.57 บาท
ลดลงจากเฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.01 บาท ของปี 2560 ร้อยละ 5.83
เนื่องจากในช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา
มีผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดปริมาณมาก รวมทั้งการส่งออกสุกร
มีชวี ติ ลดลง ส่งผลให้ราคาสุกรมีชวี ติ ปรับตัวลดลง ทัง้ นี้ ราคาขายปลีก
สุกรช�ำแหละไม่ได้ปรับลดลงตามราคาสุกรมีชีวิต โดยเนื้อสุกร
ช�ำแหละ (เนื้อสันใน สันนอก) ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร มีราคา
เฉลีย่ กิโลกรัมละ 135.17 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.25 จากปีทผี่ า่ นมา
ท�ำให้ไม่สามารถกระตุ้นการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นได้ ส่งผลให้
จ�ำนวนสุกรมีชีวิตในประเทศคงเหลือเป็นจ�ำนวนมาก รัฐบาลจึง
มีมาตรการลดปริมาณผลผลิตสุกรในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น การ
ท�ำสุก รหัน การปลดระวางแม่พันธุ์สุกร การน�ำสุก รช�ำแหละ
เข้าห้องเย็น เป็นต้น ตลอดจนเกษตรกรบางส่วนลดการผลิตลง
ส่งผลให้ผลผลิตสุกรลดลง ท�ำให้ราคาสุกรมีชีวิตเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
จากต้นปี 2561 แต่ราคาเฉลี่ยทั้งปียังคงต�่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่ง
ยังคงต�ำ่ กว่าต้นทุนการผลิตสุกร ในขณะเดียวกัน จีนซึง่ เป็นผูผ้ ลิตและ
ผูบ้ ริโภคเนือ้ สุกรรายใหญ่ของโลก ยังคงประสบปัญหาการระบาด
ของโรคไข้อหิวาต์แอฟริกนั ในสุกร (African Swine Fever : ASF)
อย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและราคาสุกร ท�ำให้อตั ราการ
ขยายตัวของผลผลิตเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีล่ ดลง ท�ำให้ไทยต้องเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด และอาจเป็นโอกาสที่ดี
ในการเพิ่มผลผลิตสุกรเพื่อรองรับการส่งออกไปทดแทนผลผลิต
สุกรที่เสียหายจากโรคระบาดในจีน

ภาพรวมอุตสาหกรรมน�ำ้ มันพืชของโลกปี 2561 และแนวโน้ม
ปี 2562
ปี 2556/57 - 2560/61 ผลผลิตน�้ำมันปาล์มของโลกมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.71 ต่อปี จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มคลี่คลาย
ส่งผลให้ ปี 2560/61 มีผลผลิตนำ�้ มันปาล์ม 69.28 ล้านตัน เพิม่ ขึน้
จาก 65.26 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 6.16 โดยในปี 2560/61
อินโดนีเซียผลิตน�้ำมันปาล์มได้ 38.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 36.00
ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 6.94 มาเลเซียผลิตน�้ำมันปาล์มได้
19.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 18.86 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ
4.35 ทั้งสองประเทศมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 83.98 ของผลผลิต
น�้ำมันปาล์มโลก ส�ำหรับไทยผลิตได้เป็นอันดับที่ 3 ของโลก และ
สามารถผลิตได้ 2.70 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.90 ของ
ผลผลิ ต น�้ ำ มั น ปาล์ ม โลก ในขณะที่ ผ ลผลิ ต ของไทยมี แ นวโน้ ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.95 ต่อปี โดยปี 2561 มีเนื้อที่ให้ผล 5.09 ล้านไร่
ผลผลิต 15.39 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3,024 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น
จากเนื้อที่ให้ผล 4.83 ล้านไร่ ผลผลิต 14.10 ล้านตัน และผลผลิต
ต่อไร่ 2,918 กิโลกรัม ในปี 2560 ร้อยละ 5.38 ร้อยละ 9.15 และ
ร้อยละ 3.63 ตามล�ำดับ เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลและปริมาณน�้ำฝน
เพิม่ ขึน้ ประกอบกับเนือ้ ทีใ่ ห้ผลของปาล์มน�ำ้ มันในช่วงอายุ 7 - 16 ปี
มีสัดส่วนมากขึ้นและเป็นช่วงอายุของปาล์มที่ให้ผลผลิตสูง ส่งผล
ให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของความต้องการใช้ในปี
2560/61 มีความต้องการใช้น�้ำมันปาล์ม 64.94 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
จาก 61.50 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 5.59 เนื่องจากปาล์ม
น�้ำมันเป็นพืชน�้ำมันที่มีราคาถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน�้ำมัน
อื่น ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคและ
เพื่อพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2560/2561 ประเทศที่
ใช้น�้ำมันปาล์มมากที่สุดคือ อินโดนีเซีย 10.49 ล้านตัน รองลงมา
ได้แก่ อินเดีย 9.40 ล้านตัน สหภาพยุโรป 6.55 ล้านตัน และจีน
5.10 ล้านตัน ตามล�ำดับ ปี 2557 - 2561 ความต้องการใช้น�้ำมัน
ปาล์มดิบของไทยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทัง้ เพือ่ การบริโภคและการผลิต
ไบโอดีเซล ร้อยละ 6.15 และร้อยละ 8.19 ต่อปี ตามล�ำดับ โดย
ปี 2561 มีความต้องการใช้น�้ำมันปาล์มดิบเพื่อการบริโภค 1.20
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.17 ล้านตัน ในปี 2560 ร้อยละ 3.21 และ
มีความต้องการใช้นำ�้ มันปาล์มดิบเพือ่ ผลิตไบโอดีเซล 1.16 ล้านตัน
เพิม่ ขึน้ จาก 0.97 ล้านตัน ในปี 2560 ร้อยละ 19.05 เนือ่ งจากความ
ต้องการใช้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจากวันละ 62.16 ล้านลิตร
ในปี 2560 เป็น 63.13 ล้านลิตรในปี 2561 รวมทั้งกระทรวง
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พลังงานได้ประกาศปรับเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล (B7) จาก
อัตราส่วนผสมร้อยละ 6.5 - 7.0 เป็นร้อยละ 6.8 - 7.0 โดยให้
มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ในปี 2562 ยังมีปจั จัยเสีย่ งหลายอย่างทีผ่ ปู้ ระกอบการยังต้องมีการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของราคาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และ
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้อง
เผชิญอยู่ตลอดเวลา และมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้อง
ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงสกัดน�ำ้ มันถัว่ เหลืองของประเทศไทย มีการติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเตรียมพร้อมรับมืออย่าง
ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562
ทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่ง
ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากากถั่วเหลือง ฟูลแฟตซอย ได้ บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการ
และน�้ำมันถั่วเหลือง ในปี 2561 มีการผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรม บริหารงานทุกส่วนอย่างรัดกุมและรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยง
คิดจากปริมาณการใช้วัตถุดิบรวมทั้งสิ้น 2.13 ล้านตัน (เมล็ด ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท นอกจากนี้ยังมีการปรับตัวเพื่อให้
ถัว่ เหลือง) ลดลงเมือ่ เทียบกับปี 2560 ทีม่ ปี ริมาณการใช้วตั ถุดบิ รวม ทันกับเหตุการณ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางด้านการตลาด โดย
2.37 ล้านตัน เนือ่ งจากมีการแข่งขันในตลาดวัตถุดบิ อาหารสัตว์และ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนาสินค้า
กากถั่วเหลืองที่รุนแรง แม้ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ นวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้น ขณะเดียวกัน
ในไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโตอยู่ที่ สินค้าของบริษัทยังคงเป็นผู้น�ำตลาดจากความได้เปรียบในการ
ร้อยละ 3.7 ต่อปี ตามจ�ำนวนประชากรสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แข่งขันในด้านคุณภาพสินค้าที่มีความสดใหม่ ตรงความต้องการ
ไก่เนื้อ โดยการเติบโตมาจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อ ของลูกค้า ท�ำให้ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า
รองรับการส่งออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 โดยมีการ เสมอมา ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ท่ีบริษัทมีการด�ำเนินการอย่าง
เลี้ยงไก่ที่สูงถึง 31.5 ล้านตัว/สัปดาห์ ท�ำให้คาดการณ์การใช้ ต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
กากถั่วเหลืองของไทยปี 2561 ที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ 4.5
แหล่งที่มาของข้อมูล
ล้านตัน เติบโตประมาณร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2560
• ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส�ำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตกากถัว่ เหลือง ฟูลแฟตซอย
และนำ�้ มันถัว่ เหลืองในปี 2562 นัน้ บริษทั คาดการณ์วา่ อุตสาหกรรม
มีแนวโน้มขยายตัว แม้ว่าจะมีความท้าทายจากความผันผวน
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากปริมาณความต้องการ
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของไทยที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทยคาดการณ์ปริมาณการใช้กากถัว่ เหลือง
ปี 2562 จะเติบโตร้อยละ 2 จากปี 2561 โดยที่การเลี้ยงไก่เนื้อ
เติบโตประมาณร้อยละ 3 สอดรับการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในขณะทีก่ ารเลีย้ งสุกรอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับปี 2561 ส่วนแนวโน้ม
ตลาดนำ�้ มันถัว่ เหลืองภายในประเทศปี 2562 นัน้ คาดว่าจะกลับมา
เติบโตได้เมื่อเทียบกับปี 2561

• ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
• สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
• กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)
• แผนกวิจัย บมจ.น�้ำมันพืชไทย
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รายงานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการท�ำธุรกิจปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง เป็นความท้าทายขององค์กร
ทุกองค์กร จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
นอกจากการวางแผนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพแล้ว การบริหารความเสี่ยงนับว่าเป็นกระบวนการ
บริหารจัดการที่มีความส�ำคัญ ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้และถือเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษทั ฯ
ทีจ่ ะรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นในการน�ำระบบการบริหารความเสี่ยง
มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการด�ำเนินกิจการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Policy Committee : RMC) เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
ก�ำกับและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร
ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่จะท�ำให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
จัดการ (Enterprise Risk Management Committee : ERMC)
ท�ำหน้าที่จัดท�ำแผนจัดการความเสี่ยง และก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
การตามแผนฯ ทัง้ ระดับปฏิบตั กิ ารและระดับองค์กร รวมถึงติดตาม
กระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่ส�ำคัญทั่วทั้งองค์กร
และสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์กรได้
รับทราบอย่างทัว่ ถึงเพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
โดยสรุป คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ให้ครอบคลุมปัจจัยเสีย่ งทุกด้าน มีการก�ำกับดูแลการบริหารความ
เสีย่ งตามทีก่ �ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายบริหารความ
เสี่ยงอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

นายบวร วงศ์สินอุดม
ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง
ในช่วงปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่
ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรม
หลักอย่างสหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่มยูโรโซน ซึ่งมีการ
บริโภคภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากตลาดแรงงานทีฟ่ น้ื ตัว ส�ำหรับ
เศรษฐกิจของประเทศไทยก็มีการขยายตัวเช่นเดียวกับเศรษฐกิจ
โลก รวมถึงยังมีความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของโลก
ได้ดรี ะดับหนึง่ ด้วย โดยมีปจั จัยขับเคลือ่ นหลักจากการลงทุนภายใน
ประเทศและการส่งออกสุทธิ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะ
มีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ความเสี่ยงก็ปรับเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดย
เฉพาะประเด็นด้านเสถียรภาพการค้า - การลงทุนระหว่างประเทศ
รวมถึงความผันผวนทางการเงิน อันเนื่องมาจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ท่ามกลางภาวะความผันผวนทาง
เศรษฐกิจของโลก ตลอดจนปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ทีม่ คี วามหลากหลาย
ซับซ้อน และรุนแรงมากขึน้ ซึง่ อาจส่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายของบริษัท
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นในการน�ำระบบการบริหารความเสี่ยง
มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการด�ำเนินกิจการให้บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสร้ า งความยั่ ง ยื น ให้ กั บ องค์ ก ร โดยการน�ำ
กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ
คณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือที่
เรียกว่า COSO-ERM Framework ซึ่งได้น�ำไปประยุกต์ใช้กับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม และได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy
Committee : RMC) เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับและ
ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ให้มั่นใจว่า
บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
(Enterprise Risk Management Committee : ERMC)
ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำแผนจัดการความเสีย่ ง และก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ
ตามแผนฯ ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับองค์กร รวมถึงติดตาม
กระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่ส�ำคัญทั่วทั้งองค์กร

ปัจจัยความเสีย
่ ง
1. ความเสีย
่ งด้านกลยุทธ์
2. ความเสีย
่ งด้านการเงิน
3. ความเสีย
่ งด้านการขายและการตลาด
4. ความเสีย
่ งด้านการดำ�เนินงาน
5. ความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากการดำ�เนินธุรกิจ

ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้าน
คอร์รป
ั ชัน

6. ความเสีย
่ งใหม่ทอ
่ี าจเกิดขึน
้ ในอนาคต

และสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์กรได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึงเพื่อที่จะน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาสอบทานประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
จากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
นโยบายบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูง โดยความเสี่ยงที่
ส�ำคัญจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
ในปี 2562 ความเสีย่ งในการด�ำเนินงานของบริษทั ทีอ่ าจมีผลกระทบ
โดยตรงต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญจากการ
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากที่ประชุมของคณะท�ำงานบริหาร
ความเสี่ยงสามารถสรุปตาม ประเภทความเสี่ยงจากทะเบียน
ความเสี่ยง (Risk Profile) ได้ดังนี้
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1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
		 ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ เมล็ดถัว่ เหลืองส่งผลกระทบ
		 ต่อต้นทุนสินค้าและผลก�ำไรของบริษัทเนื่องจากวัตถุดิบ
		 เป็นส่วนประกอบต้นทุนขายของบริษทั ประมาณร้อยละ 90
		 ของต้นทุนทั้งหมด การจัดหาวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญ
		 ต่อต้นทุนการขายและผลก�ำไรของบริษทั ซึง่ วัตถุดบิ ถัว่ เหลือง
		 มีราคาผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก ปัจจัยที่มีผล
		 ต่ออุปสงค์ของเมล็ดถั่วเหลือง นอกจากความต้องการใช้
		 เพือ่ การผลิตอาหารแล้ว ยังรวมถึงความต้องการน�ำไปใช้ใน
แนวทางการบริหารจัดการ
การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นหนึ่งในความเสี่ยง 		 การผลิตพลังงานทดแทน และการเก็งก�ำไรในตลาดซือ้ ขาย
ที่ส�ำคัญของบริษัท เพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมี 		 สินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า รวมทั้งนโยบายการส่งเสริม
ประสิทธิภาพ บริษัทให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานอย่างใกล้ชิด 		 การแทรกแซงของรัฐบาล ขณะที่ความเสี่ยงจากสภาวะ
กับคู่ค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบเพื่อความต่อเนื่องของ 		 อากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติก็อาจท�ำให้ผลผลิต
ธุรกิจ ทัง้ นี้ บริษทั มีการติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ 		 ถัว่ เหลืองไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ดังนัน้ บริษทั จ�ำเป็นต้อง
อุปทานของวัตถุดิบ ด้วยการเก็บข้อมูลทั้งจากการส�ำรวจใน 		 มีการวางแผนบริหารการผลิต การขาย และสินค้าคงคลัง
แหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบถั่วเหลืองจริงของประเทศต้นทางและ 		 ที่ดีเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
การคาดการณ์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหา 		 ถั่วเหลืองที่เกิดขึ้น
วัตถุดิบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
ปริมาณ ราคาและคุณภาพ จากบทวิเคราะห์และงานวิจยั ต่างๆ 		 แนวทางการบริหารจัดการ
นอกจากนี้ บริษัทได้ซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ 		 บริษัทได้มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้วยการมี
สามารถตรวจสอบกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและวางแผน 		 คณะท�ำงานจัดซือ้ วัตถุดบิ คอยติดตามข่าวสาร สถานการณ์
การผลิตตามสถานการณ์พร้อมทั้งมีการปรับปริมาณสินค้า 		 ที่เกี่ยวข้องกับราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์
คงคลังดังกล่าวให้มคี วามสอดคล้องกับแนวโน้มและระดับราคา 		 สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีการก�ำหนดเป้าหมายของ
และเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน 		 ปริมาณ และระยะเวลาในการด�ำเนินการบริหารความเสีย่ ง
ภาครัฐได้มีการส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองในประเทศไทย เพื่อ 		 ที่เหมาะสม รวดเร็ว และยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับแผน
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถัว่ เหลืองในช่วงฤดูแล้งทดแทนการท�ำนา 		 ธุรกิจ ตลอดระยะเวลาของบริษัทที่ผ่านมา บริษัทมีความ
ช่วยปรับปรุงบ�ำรุงดิน และยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้อง 		 ชัดเจนใน นโยบายไม่จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อเก็งก�ำไร บริษัท
กับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและ 		 บริหารจัดการสินค้าคงคลังวัตถุดิบอย่างระมัดระวังและ
ภาคเอกชนได้รว่ มกันด�ำเนิน การส่งเสริมการปลูกถัว่ เหลืองหลังนา 		 พิจารณาการปรับราคาขายให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งช่วย
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตในโครงการ โครงการถัว่ เหลืองหลังนาประชารัฐ 		 ผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ ซึง่ จากโครงการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตน้ ทุน 		 ตลอดทัง้ การบริหารความเสีย่ งผ่านทางตลาดซือ้ ขายสินค้า
การผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของถั่วเหลือง 		 โภคภัณฑ์ล่วงหน้าซึ่งได้ทบทวนการเพิ่มเกณฑ์ก�ำหนด
		 วงเงินส�ำหรับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นที่ยอมรับได้ใน
เพิ่มขึ้น
		 ภาพรวมทัง้ ปี เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านความผันผวนของ
		 ราคาวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ต ่ อ ผลตอบแทนและ
		 ผลประกอบการของบริษัท
ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง
จากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจท�ำให้
ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงถั่วเหลืองที่มาล่าช้า
กว่าก�ำหนดในช่วงต้นฤดูอนั เนือ่ งมาจากปัญหาการขนส่งภายใน
ประเทศผู้ผลิตและส่งออก ส่งผลให้วัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองที่
ไม่เพียงพอต่อการผลิต และกระทบต่อการส่งสินค้าให้ลูกค้า
ล่าช้า เนือ่ งจากถัว่ เหลืองเป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตของบริษทั
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2.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
		 เงินบาทเคลือ่ นไหวผันผวนมากขึน้ ในช่วงปี 2561 ทีผ่ า่ นมา
		 จากความเชือ่ มัน่ ของเงินดอลลาร์ทปี่ รับสูงขึน้ จากแนวโน้ม
		 การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดต่อเนื่อง ขณะที่
		 ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน - สหรัฐฯ และผลกระทบ
		 จากมาตรการกีดกันทางการค้าได้สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
		 โลก โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ยังคงมีผลกระทบ ท�ำให้มี
		 ความเสีย่ งต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึง่ อาจท�ำให้
		 มีเงินทุนไหลออกจากไทยและกดดันให้คา่ เงินบาทอ่อนค่า
		 ได้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้รบั ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตรา
		 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากการที่ราคาเมล็ด
		 ถัว่ เหลืองอ้างอิงกับราคาตลาดโลกถูกก�ำหนดราคาขายเป็น
		 สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ขณะทีร่ ายได้หลักของบริษทั อยูใ่ น
		 รูปสกุลเงินบาท ซึ่งกระทบโดยตรงต่อผลการด�ำเนินงาน
		 ของกลุ่มบริษัททั้งรายได้และก�ำไร
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารเงินและการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงินไว้อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ การบริหารความเสีย่ งทางการเงินทัง้ หมด ซึง่ ครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ที่จะมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจ มิใช่เพื่อการเก็งก�ำไร รวมทั้งเพื่อก�ำหนดและสร้าง
เสถียรภาพของผลประกอบการในอนาคตของบริษทั บริษทั
มีทมี งานเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ขา่ วสารและสถานการณ์
ของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายในการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยท�ำสัญญา
ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward contract)
กับสถาบันการเงินภายในประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุสญ
ั ญา
ไม่เกิน 1 ปี เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งท�ำให้บริษัท
ทราบถึงต้นทุนและราคาขายในรูปของค่าเงินบาททีแ่ น่นอน

3. ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด

3.1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการชะลอตัวของ
		 เศรษฐกิจ
		 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
		 เล็กน้อยจากปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการ
		 ลงทุนทัง้ เอกชนและรัฐบาล รวมทัง้ ภาคการท่องเทีย่ วทีย่ งั
		 เติบโตเมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลก
		 ในปี 2562 ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ได้แก่ 1. นโยบาย
		 กีดกันการค้าสหรัฐฯ - จีน ซึง่ จะส่งผลให้การส่งออกของไทย
		 ไปจีนตามห่วงโซ่อุปทานชะลอลง 2. นโยบายการเงินจะ
		 เริ่มเข้าสู่ภาวะตึงตัวและดอกเบี้ยจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นอย่าง
		 ชัดเจน จากการขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายธนาคารกลางของกลุม่
		 ประเทศหลักและการลดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ
		 อย่างต่อเนื่อง
		
		
		
		
		
		
		
		

แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว บริษัท
จะด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรอบคอบเพื่ อ ลดผลกระทบจาก
สถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจดังกล่าวที่อาจมีต่อ
บริษัท การด�ำเนินนโยบายทางการเงินที่รอบคอบมาโดย
ตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับที่ต�่ำ อีกทั้ง
บริษทั ยังมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ธนาคารต่างๆ ทีเ่ ป็นหุน้ ส่วน
ทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน

3.2 ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน
		 น�้ำมันพืชทุกชนิดสามารถใช้บริโภคทดแทนกันได้ หากใช้
		 เพือ่ ปรุงหรือประกอบอาหารในครัวเรือน อย่างไรก็ดี คุณค่า
		 ทางโภชนาการของน�้ำมันพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน
		 น�้ ำ มั น พื ช ที่ ใ ห้ คุ ณ ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ น�้ำ มั น ถั่ ว เหลื อ งและ
		 สามารถทดแทนกันได้ คือ น�้ำมันข้าวโพดและน�้ำมันเมล็ด
		 ทานตะวัน ส่วนนำ�้ มันพืชทีใ่ ช้เพือ่ การผลิตเชิงอุตสาหกรรม
		 เช่น อุตสาหกรรมอาหาร โดยทั่วไปจะทดแทนกันไม่ได้
		 เนื่องจากน�้ำมันพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะกับแต่ละ
		 อุตสาหกรรมต่างกัน ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่น�้ำมันข้าวโพด
		 และน�้ำมันเมล็ดทานตะวันจะมีการผลิตมาแข่งกับบริษัท
		 คงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวไม่มีการผลิตที่
		 มากเพียงพอในประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสต็อก
		 น�้ำมันปาล์มในประเทศที่เป็นระดับสูงกว่าปีปกติ ท�ำให้
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ราคาน�้ำมันปาล์มในประเทศลงมาต�่ำที่สุดในรอบ 10 ปี
ด้วยปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ท�ำให้ผู้บริโภคเลือกที่จะ
บริโภคน�้ำมันปาล์มเนื่องจากราคาถูกกว่าและเป็นสินค้าที่
ใช้ทดแทนน�้ำมันถั่วเหลืองได้ จึงส่งผลในเชิงลบต่อราคา
ขายน�้ำมันถั่วเหลืองในประเทศในปีที่ผ่านมา แม้ว่าความ
ต้องการสินค้าน�้ำมันถั่วเหลืองมีแนวโน้มที่ดีจากกระแส
ความห่วงใยสุขภาพของผูบ้ ริโภค ท�ำให้ความต้องการสินค้า
น�้ำมันถั่วเหลืองเพื่อน�ำไปใช้บริโภคในระดับครัวเรือนและ
ในระดับอุตสาหกรรมต่างๆ จะขยายตัวสูงขึ้นก็ตาม

		
		
		
		
		

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษทั มีการปรับตัวเพือ่ รับกันสถานการณ์ดงั กล่าวด้วยการ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์
น�้ ำ มั น ถั่ ว เหลืองควบคู่กับ การพัฒนาระบบการบริ ห าร
จัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น

4. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน

การบริหารความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ
ปัจจุบันมีสถานการณ์ หรือสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ที่ พ ร้ อ มจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ต ลอดเวลา อาทิ อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย
การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วงหรือจลาจล โรคระบาด
และในรอบหลายปีที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศของโลกและ
ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงผันผวนไปจากเดิมมาก ท�ำให้
แต่ละภูมภิ าคทัว่ โลกต้องประสบกับภัยธรรมชาติทมี่ คี วามรุนแรง
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่า
มหาศาลต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เหตุการณ์เหล่านี้หากเกิดขึ้น
แล้วอาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ และอาจท�ำให้ธุรกิจหยุด
ชะงักได้ บริษทั เล็งเห็นถึงความท้าทายในเรือ่ งนี้ จึงได้ด�ำเนินการ
จัดให้มแี ผนทีจ่ ะรองรับความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้กระทบกับธุรกิจทัง้
ในระยะสั้นและระยะยาว

จะเกิด รวมถึงติดตามข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง อย่างไร
ก็ตามบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาแผนงานด้านความต่อเนื่องของ
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คลอบคลุมในทุกด้าน
ที่ส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ

5. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการด�ำเนินธุรกิจไม่สอดคล้อง
กับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ด้วยความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
ให้ความส�ำคัญกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบ
และระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและพัฒนาไปสู่องค์กรที่
ยั่งยืนต่อไป

แนวทางการบริหารจัดการ
บริ ษั ท ได้ ก�ำหนดนโยบายและมาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามดูแลให้
มีการปฏิบัติ การลงโทษ และให้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด
มี ร ะเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และขั้ น ตอนการด�ำเนิ น งาน
(Procedure) เรื่องการจัดซื้อ จัดหาและจัดจ้างงานโครงการ
ซึ่งก�ำหนดวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดไว้
อย่างชัดเจน รวมทั้งก�ำหนดให้ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานและ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามนโยบายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเปิดช่องทางส�ำหรับการแจ้ง
เบาะแสการกระท�ำที่ไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่างๆ และมี
กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน
รวมถึงแจ้งผลการด�ำเนินการต่อ ผูร้ อ้ งเรียนอย่างเป็นระบบและ
ยุติธรรม ตามระเบียบการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ

แนวทางการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัทได้จัดท�ำคู่มือ BCM & BCP (Business Continuity 6. ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
6.1 การเปลีย่ นแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive
Management & Business Continuity Plan) ที่ได้มี
การทดสอบแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์จริง โดยมุ่งเน้นการ 		 Innovation Risk)
บริหารจัดการป้องกันเชิงรุก โดยมีการจัดท�ำแผนและฝึกซ้อม 		 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด
แผนอย่างสมาํ่ เสมอ เพือ่ เตรียมพร้อมแต่ละสถานการณ์ทคี่ าดว่า 		 ซึง่ อาจเปลี่ยนแปลงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ รูปแบบการ
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ด�ำเนินชีวิต การท�ำงาน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลก ท�ำให้
เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ หรือธุรกิจบางอย่างหายไป เช่น
การมีสินค้าหรือบริการในรูปแบบใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด ดังนั้น
การให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพียงเพื่อ
ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มคุณภาพ อาจช่วยให้
บริษัทเติบโตได้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง แต่บริษัทจ�ำเป็นต้อง
ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วย

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทให้ความส�ำคัญในงานวิจัยและพัฒนาในทุกๆ ด้าน
เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่สร้างเสริมมูลค่าเพิ่ม เพื่อก้าว
ข้ามขีดจ�ำกัดและเข้าถึงคุณภาพทีด่ กี ว่า โดยบริษทั ส่งเสริม
ให้ทกุ คนในองค์กรสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า หรือผู้บริโภค รวมถึงการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อปุ ทานทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ ได้ทนั ต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
จะเกิดขึ้น

6.2 ภัยจากโลกไซเบอร์ (Cyber Risk)
		 ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงอินเตอร์เน็ตถูก
		 น�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งการเป็น
		 ฐานข้อมูล การรับส่งข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและ
		 ภายนอกองค์กร รวมถึงยังสามารถเป็นช่องทางในการ
		 สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น
		 สื่อสารกับลูกค้า การโฆษณา รวมถึงเป็นช่องทางการขาย
		 สินค้า สือ่ สารกับสังคม เพือ่ ให้ทราบถึงแนวทางการด�ำเนิน
		 ธุรกิจของบริษัท เป็นต้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจ
		 โดยส่วนใหญ่ด�ำเนินการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
		 อินเตอร์เน็ต จึงเป็นช่องทางที่ผู้ไม่หวังดีอาจรุกรานระบบ
		 และเครือข่าย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งในปัจจุบัน
		 เราสามารถพบอาชญากรรมด้านไซเบอร์ที่หลากหลาย
		 ทัง้ ในรูปแบบของการท�ำให้ระบบงานหยุดชะงัก หรือลดทอน
		 ประสิทธิภาพของระบบการหลอกลวงจนท�ำให้หลงเชื่อ
		 การขโมยและฉ้อโกง เป็นต้น ซึง่ ภัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
		 ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษทั ตระหนักถึงภัยบนโลกไซเบอร์ซงึ่ มีความหลากหลาย
และมีผลกระทบทีร่ นุ แรงมากขึน้ จึงด�ำเนินการในด้านต่างๆ
เพื่อลดผลกระทบ โดยเริ่มจากการประกาศใช้นโยบาย
และมาตรฐานการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศให้กับบุคคลากรของบริษัท ส�ำหรับด้านระบบ
งานบริษัทได้ติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภัยคุกคามจากภายนอกทุก
ช่องทางและมี Solution Firewall backup ติดตั้ง
โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัท
เพือ่ ป้องกันข้อมูลเสีย/สูญหายจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์
และมีการเชือ่ มต่อมาทีส่ ว่ นกลางเพือ่ สามารถควบคุมและ
แก้ไขเครือ่ งทีม่ ปี ญ
ั หาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมทัง้
ยังสามารถหาสาเหตุของการถูกคุกคามเพื่อแก้ปัญหาที่
ต้นเหตุและป้องกันการเกิดซ�้ำในครั้งต่อไป รวมถึงมีการ
ทวนสอบ หรือตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ งโดยด�ำเนินการร่วมกัน
ระหว่างบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
และบริษัทที่ปรึกษาภายนอก

6.3 ภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหว (Earthquake)
		 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินแผ่นดินไหว ทาง
		 บริษัทได้มีการก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้รองรับ
		 สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัทจึงจัดให้
		 มีประเมินความเสี่ยง และโอกาส ที่จะส่งผลให้ธุรกิจหยุด
		 การด�ำเนิ น งาน รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบทางธุรกิจ
		 และประเมินความเสียหาย หากเกิดการหยุดชะงัก เพื่อ
		 ให้บริษัทสามารถก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญของงานและ
		 จัดสรรทรัพยากรในการบริหารการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
		 ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
		
		
		
		
		
		
		

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษทั ตระหนักถึงภัยธรรมชาติทอี่ าจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
จึ ง ก�ำหนดให้ มี ก ารติ ด ตามข้ อ มู ล แผ่ น ดิ น ไหวจากกอง
เฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา การตรวจรับรอง
ความปลอดภัยของอาคารทุกปี และจัดท�ำแผนรองรับ
เหตุฉุกเฉิน เรื่อง ภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหว รวมถึงให้
สื่อสาร ทบทวนข้อมูล และซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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รายงานประจำ�ปี 2561

โครงสร้างรายได้
หน่วย : ล้านบาท
ดำ�เนินการ
โดย

ประเภทผลิตภัณฑ์

รายได้จากการขายภายในประเทศ
น�้ำมันถั่วเหลือง
TVO
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
TVO
อื่นๆ
TVO
บรรจุภัณฑ์
พรอดดิจิ
รายได้จากการขายในต่างประเทศ
น�้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
TVO
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
TVO
อื่นๆ
TVO
รวมทั้งสิ้น

%
การถือหุน้

2561

%

2560

%

2559

%

2558

%

100
100
100
31.85

6,197 24.71 6,911 28.13 7,727 27.36 6,703 25.48
15,326 61.09 15,487 63.04 18,031 63.84 16,879 64.17
1,099 4.38 715 2.91 1,384 4.90 1,495 5.68
373 1.49 318 1.29 319 1.13 376 1.43

100
100
100

1,141
655
286
25,077

4.55 907
2.64 179
1.14
51
100 24,568

3.69 741
0.73
0.21
41
100 28,243

2.62

683
0.15 166
100 26,302

2.60
0.63
100

รายได้จากการขายภายในประเทศ และต่างประเทศ

5.52

1.49

29.26

1.29
3.11

2561
63.73
น�้ำมันถั่วเหลือง
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
อื่นๆ
บรรจุภัณฑ์

31.82

2560
63.78

1.13
5.05

29.98

2559
63.84

1.43
6.31

28.08

2558
64.18
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์

บริ ษั ท น�้ ำ มั น พื ช ไทย จ�ำกั ด (มหาชน) เป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าสองประเภท คือ
น�้ำมันพืชบริโภคและวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออก
เป็น 13 ชนิด ดังนี้
1. น�้ำมันถั่วเหลือง ตรา “องุ่น” เป็นน�้ำมันพืชที่ผลิตจาก
		 ถัว่ เหลืองคัดคุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่อมิ่ ตัว ซึง่ กรดไขมัน
		 ไม่อิ่มตัวนั้นเป็นกรดไขมันจ�ำเป็นต่อร่างกาย ใช้ส�ำหรับ
		 ปรุงอาหารในครัวเรือน และยังเป็นวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญของ
		 อุตสาหกรรมผลิตอาหารส�ำเร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
		 ผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน�้ำพริกเผา และอื่นๆ
		 น�ำ้ มันถัว่ เหลือง ตรา “องุน่ ” ได้รบั ความไว้วางใจจากผูบ้ ริโภค
		 และอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพที่
		 ไม่เป็นไขและให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ
2. น�้ำมันข้าวโพด ตรา “องุ่น” สกัดจากเมล็ดข้าวโพดคัด
		 คุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง อุดมไปด้วยกรด
		 ไลโนเลอิก รวมทัง้ มี Phytosterol สูง ช่วยลดคอเลสเตอรอล
		 ชนิดไม่ดี (LDL) โดยจะเข้าแข่งขันการดูดซึมกับคอเลสเตอรอล
		 ท�ำให้คอเลสเตอรอลถูกดูดซึมไม่ได้ จึงท�ำให้คอเลสเตอรอล
		 ชนิด LDL ในร่างกายลดลง
3. น�้ำมันทานตะวัน ตรา “องุ่น” ผลิตจากเมล็ดทานตะวัน
		 100% เป็นน�้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง อุดมไปด้วยกรด
		 ไลโนเลอิก ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และ
		 ปลอดภัยต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม
		 ผลิตอาหารทะเลส่งออก เช่น ทูน่าในน�้ำมันทานตะวันบรรจุ
		 กระป๋อง

4. น�้ำมันคาโนลา ตรา “องุ่น” เป็นน�้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัว
		 ต�ำ่ กว่า 10% และมีกรดไขมัไม่อมิ่ ตัวเชิงเดีย่ ว หรือกรดโอเลอิกสูง
		 ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิด
		 ทีไ่ ม่ดี และไม่กอ่ ให้เกิดไขมันในเลือด จึงช่วยลดโอกาสเสีย่ งต่อ
		 การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูง
5. น�ำ้ มันมะกอกธรรมชาติ ตราโมนินี่ (MONINI) (Classico
		 Extra Virgin Olive Oil) น�ำ้ มันมะกอกบริสทุ ธิส์ กัดจากการผล
		 มะกอกโดยไม่ผ่านความร้อนและสารเคมี ประกอบด้วยกรด
		 ไขมันไม่อมิ่ ตัวเชิงเดีย่ วสูง ซึง่ ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL
		 อุดมด้วยวิตามินอีและสารต้านอนุมลู อิสระอย่างโพลีฟนี อลสูง
		 ให้รสชาติเข้มข้นและกลิน่ รสทีแ่ ท้จริงของนำ�้ มันมะกอกซึง่ ทาง
		 บริษัทเป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ายในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียว
		 และน�้ำมันมะกอกธรรมชาตินี้มีสัดส่วนยอดขายอันดับ 1 ใน
		 ประเทศอิตาลี
6. น�ำ้ มันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี่ (MONINI) (Anfora
		 Olive Oil) ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด ผสมกับ
		 นำ�้ มันมะกอกธรรมชาติคณ
ุ ภาพดี สีเหลืองอ่อนประกายทอง
		 สามารถน�ำไปปรุงอาหารทัง้ ผัดและทอด โดยไม่เสียรสชาติที่
		 แท้จริงของอาหาร
7. น�ำ้ มันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนิน่ี (MONINI) (Mild
		 & Light Olive Oil) ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด
		 ผสมกับน�ำ้ มันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี รสชาติออ่ นละมุน
		 นุ่มนวลเป็นพิเศษ สามารถน�ำมาประกอบอาหารทั้งการผัด
		 การอบ การทอดน�้ำมันท่วม เหมาะกับการใช้แทนเนยและ
		 น�้ำมันพืชในการท�ำอาหารที่ใช้อุณหภูมิสูง โดยไม่ท�ำให้เสีย
		 รสชาติที่แท้จริงของอาหาร
8. กากถัว่ เหลือง เป็นวัตถุดบิ หลักทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผลิตอาหารสัตว์
		 กากถัว่ เหลืองของบริษทั จ�ำหน่ายภายใต้ชอื่ “ทีวโี อ ไฮโพรมีล”
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ
		 อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง สม�่ำเสมอ
		 และได้มาตรฐาน
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9. ดีฮลั ซอยมีล ภายใต้ชอื่ “ทีวโี อ ดีฮลั ซอยมีล” เนือ้ ถัว่ เหลือง
		 กะเทาะผิวออก ให้โปรตีนและคุณค่าอาหารอืน่ ๆ สูงขึน้ เหมาะ
		 ส�ำหรับสัตว์ที่ต้องการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโตและ
		 ให้ผลผลิตสูงสุด

การตลาดและภาวะแข่งขัน

นโยบายการตลาด
เพือ่ การเป็นผูน้ �ำด้านการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ มันถัว่ เหลืองและกาก
ถั่วเหลืองในภูมิภาคอาเซียน บริษัทมีแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ดังนี้
10. ฟู ล แฟตซอย ภายใต้ ชื่ อ “ที วี โ อ ฟู ล แฟตซอย” เป็ น 1. ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ด้ ว ยคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่ ใ ห้
		 วัตถุดบิ ใช้ผสมอาหารเพือ่ เลีย้ งลูกสุกรและไก่ ช่วยให้ยอ่ ยง่าย 		 ประโยชน์สูงสุด วัตถุดิบอาหาร ทั้งนี้วัตถุดิบที่ใช้คือถั่วเหลือง
		 ให้โปรตีนและพลังงานสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว 		 เป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อ
		 ซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง 		 ร่างกาย มีกรดไลโนลิอคิ สูงมีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดคลอเลสเตอรอล
		 ระยะเล็ก เสริมการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะ 		 และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ไม่อุดตันในเส้นเลือดส่งผลดีต่อ
		 อย่างยิ่งช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์
		 ร่างกายและหัวใจ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั จึงแตกต่างจากผูผ้ ลิต
		 รายอื่นๆ ด้วยคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
11. ดีฮัล ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย” 2. วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
		 ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ 		 ในการน�ำเสนอสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค
		 จากการน�ำเมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงมาตรฐาน 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างฐานตลาดใหม่
		 อาหารคน มากะเทาะผิวออก แล้วน�ำไปผ่านกระบวนการ 4. สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวทีด่ ตี อ่ ลูกค้า ด้วยนโยบายรับผิดชอบ
		 ผลิตที่มีมาตรฐานสูง (Extruded Thermal Treatment) 		 ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ท�ำให้เกิดความไว้วางใจจากลูกค้า
		 ท�ำให้ได้รับความร้อนในปริมาณที่สุกพอดี เพื่อก�ำจัดสาร 5. บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อควบคุมต้นทุน
		 ขัดขวางโภชนะในเมล็ดถั่วเหลืองให้มากที่สุด เหมาะกับการ 		 วัตถุดิบให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาอัตรา
		 เลีย้ งสัตว์วยั อ่อน เช่น ลูกสุกรระยะดูดนมและอนุบาล ไก่เนือ้ 		 การท�ำก�ำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
		 ไก่ไข่ เป็ด และสัตว์น�้ำ เช่น กุ้ง ปลา เพราะท�ำให้สัตว์ได้รับ 6. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยี ตามความต้องการ
		 สารอาหารที่เหมาะสม สุขภาพดี โตเร็ว ทั้งนี้ รวมถึงสัตว์ 		 ของตลาด เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของ
		 ทีต่ อ้ งการพลังงานสูงมากๆ เช่น แม่สกุ รระยะเลีย้ งลูก เป็นต้น 		 ตลาดโดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้
		 “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบ 7. สร้างตราสินค้าใหม่เพื่อขยายตลาด
		 โจทย์อตุ สาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในปัจจุบนั อย่างตรงจุด 8. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกด้าน
9. ส่งมอบสินค้ารวดเร็วและตรงต่อเวลา เพือ่ ให้สนิ ค้ามีความใหม่
12. เลซิติน ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง ไก่ 		 และสดอยู่เสมอ
		 และหมู มีสารส�ำคัญคือ ฟอสโฟลิปิด และแหล่งของโคลีน ซึ่ง
		 เป็นสารส�ำคัญส�ำหรับอาหารกุง้ และอาหารสัตว์ระยะเล็ก ช่วย ลูกค้าและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
		 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของไขมัน ซึ่งท�ำให้เพิ่ม กลุ่มลูกค้าและช่องทางจัดจ�ำหน่ายแบ่งได้ดังนี้
		 การดูดซึมของสารอาหารให้ดียิ่งขึ้น
• วัตถุดิบอาหารสัตว์ : กากถั่วเหลือง, กากดีฮัล, ฟูลแฟตซอย,
		 ดีฮัล ฟูลแฟตซอย, เลซิติน และทีวีโอ ซอยฮัล - บริษัท
13. ทีวีโอ ซอยฮัล เป็นผลิตภัณฑ์ท�ำจากผิวถั่วเหลืองร่อนออก 		 จ�ำหน่ายตรงให้ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์และ
		 จากเมล็ดถั่วเหลือง เป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่ดี โดยเฉพาะ 		 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ และเริ่มขยายตลาดไปใน
		 อาหารสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง และอาหารทีต่ อ้ งการไฟเบอร์สงู ในบาง 		 กลุ่มประเทศ CLMV โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศและ
		 ระยะ
		 ต่างประเทศอยู่ที่ 95:5
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• น�้ำมันพืชบริโภค
		 • น�ำ้ มันพืชบริโภค ตรา “องุน่ ” : เป็นน�ำ้ มันพืชทีก่ ลุม่ ผูบ้ ริโภค
			 ที่ใส่ใจในสุขภาพเลือกหา จัดจ�ำหน่ายภายในประเทศโดย
			 บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง ร้านค้าส่ง
		 (Wholesaler), ดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store), ซุปเปอร์
			 มาร์เก็ต (Supermarket), ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket),
			 ร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) และร้านค้าปลีกทัว่ ไป
			 ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 64* ของปริมาณการขาย
			 น�้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมด (*ที่มา : กันตนา เวิล์ดพาแนล)
		 • น�้ำมันพืชบริโภค ตรา “Healthy Chef” และ “Queen” :
			 เป็นตราสินค้าส�ำหรับตลาดสากลในการส่งออกผลิตภัณฑ์
			 น�้ำมันพืชบริโภคขายต่างประเทศ “Healthy Chef” และ
			 “Queen” เป็นน�ำ้ มันพืชทีก่ ลุม่ ผูบ้ ริโภคในตลาดต่างประเทศ
			 ทีใ่ ส่ใจในสุขภาพเลือกหา บริษทั นำ�้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
			 ท�ำการแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทน (Exclusive Distributor) ทั้ ง
			 ในประเทศกัมพูชา และเมียนมา เพือ่ ท�ำการกระจายสินค้า
			 ทั่วประเทศกัมพูชา และเมียนมา ผ่านช่องทาง ตัวแทน
			 ในต่างจังหวัด (Sub distributor) ร้านค้าส่ง (Wholesaler,
			 ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต (Supermarket), ไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
			 (Hypermarket), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)
			 และร้านค้าปลีกทั่วไปในตลาด โดยในปัจจุบัน Healthy
			 Chef มีสว่ นแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศกัมพูชา
			 คิดเป็น ร้อยละ 70 ของปริมาณการขายน�้ำมันถั่วเหลือง
			 ทั้งหมดในประเทศกัมพูชา
		 • น�ำ้ มันมะกอก ตรา โมนีนี่ (Monini Brand) : บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย
			 จ�ำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนน�ำเข้านำ�้ มันมะกอก ตรา โมนีนี่
			 (Monini Brand) ซึ่งเป็นแบรนด์ยอดขายอันดับ 1 จาก
			 ประเทศอิตาลี่ ทางบริษัทมีการวางแผนการตลาดและการ
			 กระจายสินค้าผ่านทุกช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่ตรงตาม
			 เป้าหมายของลูกค้ากลุ่มน�้ำมันประเภทนี้
• น�้ำมันอุตสาหกรรม : มีลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
		 กระป๋อง อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมอืน่ ๆ โดยบริษทั จ�ำหน่าย
		 โดยตรงให้กับผู้ประกอบการ และตัวแทนจ�ำหน่าย
มูลค่าการจ�ำหน่ายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศซึ่ง
คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 97 ของยอดการจ�ำหน่ายทั้งหมด
ส่วนที่เหลือ เป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น

ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม สิงคโปร์
มาเลเซีย และเกาหลีใต้ โดยบริษัทเป็นผู้จ�ำหน่ายโดยขายตรง
ส�ำหรับการส่งออกทั้งหมด
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีก�ำลังการผลิตรวม 6,000
ตัน/วัน มีรายละเอียดดังนี้
ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน)
					
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โรงงานที่ 1		
เลขที่ 101/2 หมู่ 1 ต�ำบลขุนแก้ว
					
อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 2		
เลขที่ 36 หมู่ 3 ต�ำบลนครชัยศรี
					
อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 3 (โซน1) เลขที่ 81/7, 81/8, 82 หมู่ 1 ต�ำบลไทยาวาส
					
อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 3 (โซน 2) เลขที่ 89 หมู่ 1 ต�ำบลไทยาวาส
					
อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
การจัดหาวัตถุดิบ
เมล็ดถัว่ เหลืองเป็นวัตถุดบิ หลักของบริษทั โดยบริษทั จะรับซือ้ เมล็ด
ถัว่ เหลืองทีผ่ ลิตได้ภายในประเทศไทยก่อนเป็นอันดับแรก อย่างไร
ก็ดีปริมาณผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศไทยมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ บริษัทจึงต้องน�ำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่าง
ประเทศ ได้แก่ บราซิลและสหรัฐอเมริกา กว่าร้อยละ 90 ของ
ปริมาณวัตถุดิบรวม โดยราคาน�ำเข้าจะอิงกับราคาตลาดโลกและ
ได้รับยกเว้นภาษีน�ำเข้าตามนโยบายเสรีน�ำเข้าถั่วเหลืองตามข้อ
ผูกพันธ์องค์การการค้าโลก (WTO) ส่วนการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลือง
ภายในประเทศ บริษัทจะรับซื้อจากเกษตรกร/พ่อค้าคนกลาง
ซึ่งแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองที่ส�ำคัญของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัด
สุโขทัย ก�ำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และขอนแก่น
เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ที่ได้มี
การก�ำหนดเงื่อนไขให้ผู้น�ำเข้าถั่วเหลืองต้องรับซื้อเมล็ดถั่วเหลือง
ในประเทศ ในสัดส่วนตามปริมาณน�ำเข้าระหว่างผู้น�ำเข้าทั้งหมด
ตามราคาและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในสัญญา ซึ่งถูกก�ำหนดโดยคณะ
กรรมการพืชน�้ำมันและน�้ำมันพืช
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การผลิตถั่วเหลืองของโลกเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคเมล็ดถั่วเหลือง ทั้งนี้ถั่วเหลือง
เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ทมี่ กี ารซือ้ ขายกันอย่างกว้างขวางในตลาดโลก
สามารถจัดซื้อมาใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่างสะดวกยังไม่เคยปรากฏ
มีปัญหาขาดแคลนจนหาซื้อไม่ได้ แต่อาจจะมีบ้างบางปีที่ราคา
ถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาดโลก รวมถึงนโยบายภาษีน�ำเข้าส่งออกของแต่ละประเทศ
ในปีนนั้ ๆ ทัง้ นี้ จีนได้มกี ารตอบโต้กบั สหรัฐฯ ในสงครามการค้า โดย
ถั่วเหลืองเป็นหนึ่งในรายการสินค้าที่จีนตั้งก�ำแพงภาษีน�ำเข้าจาก
สหรัฐฯ ในอัตราร้อยละ 25 ตัง้ แต่ชว่ งกลางปี 2561 ส่งผลให้จนี ต้อง
หันไปน�ำเข้าถัว่ เหลืองจากบราซิลและประเทศผูผ้ ลิตอืน่ ๆ ทดแทน
การน�ำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ท�ำให้ราคาถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ
ลดต�่ำลงกว่าถั่วเหลืองบราซิลกว่าร้อยละ 15 เป็นโอกาสให้บริษัท
น�ำเข้าถัว่ เหลืองจากสหรัฐฯ ในราคาถูกเข้ามาใช้ในการผลิตมากกว่า
ปีปกติในอดีต อย่างไรก็ดี บริษัทมีการติดตามสถานการณ์สงคราม
การค้านี้อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อหาโอกาสในการจัดหา
วัตถุดิบถั่วเหลือง เพื่อให้ได้ต้นทุนที่แข่งขันได้และมีคุณภาพที่ดี
โดยทั่วไปบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองล่วงหน้าเป็นเวลา
ประมาณ 3 - 4 เดือน ตามแผนการขายและการผลิต โดยท�ำสัญญา
ซื้อล่วงหน้าจากผู้ขายหลายแหล่ง และจัดซื้อจากผู้ขายที่เสนอ
เงือ่ นไขทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ เป็นการกระจายความเสีย่ งด้านการจัดการและ
ส่งมอบวัตถุดบิ ซึง่ บริษทั ไม่ได้มภี าระผูกพันหรือมีนโยบายทีจ่ ะต้อง
ซือ้ จากผูจ้ �ำหน่ายแต่เพียงรายใดรายหนึง่ เป็นการเฉพาะ เนือ่ งจาก
ราคาวัตถุดิบถั่วเหลืองที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดโลกอยู่ในรูปของ
เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนัน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งเรือ่ งอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทจึงมีนโยบายท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(forward contract) ควบคู่ด้วย เพื่อบริหารต้นทุนวัตถุดิบในสกุล
เงินบาทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษทั ด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อมเป็น
ส�ำคัญ มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิง่
แวดล้อม น�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน มีการบริหารจัดการที่ดี เน้น
การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนรับผิดชอบในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ก รอบในการด�ำเนิ น งานเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษา
สิง่ แวดล้อมตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม
ในปั จ จุ บั น กระบวนการผลิ ต ของบริ ษั ท น�้ ำ มั น พื ช ไทย จ�ำกั ด
(มหาชน) เป็นระบบการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่มีของเสียเกิดขึ้น
ระหว่างการผลิตน้อยทีส่ ดุ และได้จดั ระบบบ�ำบัดของเสียเป็นแบบ
ระบบปิด Closed System คือ จะไม่มขี องเสียออกนอกระบบการ
ท�ำงานไปสูท่ สี่ าธารณะ และมีนโยบายน�ำของเสียทีเ่ กิดจากการผลิต
มาบ�ำบัดเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
การตรวจสอบระบบการผลิตโดยหน่วยงานรัฐบาลทีม่ หี น้าทีค่ วบคุม
ดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำทุกปี
ด้วยการยึดมัน่ ในการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม บริษทั ได้
รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
และได้รับมาตราฐาน ISO 14001 ISO 50001 บริษัทมีนโยบาย
เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นรูปธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดไป
รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยไว้ในรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
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โครงสร้างการถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 808,610,985 บาท เรียกช�ำระแล้ว 808,610,985 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ
(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561)

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

จำ�นวนหุน้

%

610,174,200
155,560,018

75.46
19.24

590,618
42,286,149

0.07
5.23

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561)
รายชื่อผู้ถือหุ้น

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

นางสาวสุดารัตน์
วิทยฐานกรณ์
นายวิชัย
วิทยฐานกรณ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นางรัตนา
จันทร์พิทักษ์
บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัท โรงกลั่นน�้ำมัน นครไชยศรี จ�ำกัด
นางสาวอรัญญา
วิทยฐานกรณ์
นายชัยสิทธิ์
วิริยะเมตตากุล
นายทวีลาภ
แจ่มใส
นางสาววรนุช
วิทยฐานกรณ์
รวมการถือหุ้น 10 รายแรก
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

%

61,110,800
58,767,228
53,390,340
45,000,000
34,258,893
19,774,740
18,384,869
15,830,000
15,500,000
15,454,010
337,470,880
471,140,105
808,610,985

7.56
7.27
6.60
5.56
4.24
2.44
2.27
1.96
1.92
1.91
41.73
58.27
100
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใด ซึ่งบริษัทจะ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลประจ�ำปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
แผนการลงทุน ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่
ข้อมูลการจ่ายปันผล

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน
2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.27 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

2561561

2560

2559

2.31
1.90
82.27

1.64
1.43
87.15

3.41
2.75
80.73

บริษทั ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกปี ทัง้ นีข้ นึ้ โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงาน สถานะการเงิน และปัจจัย
อยู่กับคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส�ำคัญอื่นๆ ของแต่ละบริษัทย่อย โดยไม่มีการก�ำหนดอัตราขั้นต�่ำ
และเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของแต่ละบริษทั ย่อยพิจารณาอนุมตั ิ แต่อย่างใด

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

ปี 2559

ปี 2561

80.73%

82.27%
ปี 2560

87.15%

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างองค์กร
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

คณะกรรมการ
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
ส�ำนักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการพาณิชย์

ฝ่ายธุรกิจ 1 ฝ่ายธุรกิจ 2 ฝ่ายธุรกิจ 3 ฝ่ายธุรกิจ 4

ฝ่าย
Supply
Trading

ฝ่ายบัญชี
การเงิน

ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายธุรการ
ธุรกิจ และงานบุคคล
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คณะกรรมการนโยบาย
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการผลิต

ความปลอดภัย

ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายเทคนิค
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน (สัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน มีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายสมพล
นายอภิชาติ
ดร.ชัยพัฒน์
รศ.น.สพ.กิจจา
นายบวร
นายวิชิต
นางสาวอรัญญา
นายวิชัย
นายวัชร
นายพาชัย
นายเอกรัฐ
นายวรวุฒิ

เกียรติไพบูลย์
จีระพันธุ์
สหัสกุล
อุไรรงค์
วงศ์สินอุดม
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
จันทร์พิทักษ์
วงศ์ศุภชาติกุล
ตั้งพิรุฬห์ธรรม

กรรมการ (อิสระ) / ประธานกรรมการ
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ / รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ 			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2. นายสมพล เกียรติไพพูลย์ 		
กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล 			
กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และ
กรรมการบริษัท 1 คน ดังนี้
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ 		
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ 			
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์		
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการบริษทั 2 คน ดังนี้
1. นายบวร วงศ์สินอุดม			
ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
2. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล 			
กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (อิสระ)
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์		
กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัท มีจ�ำนวน 9 คน ดังนี้
1. นายบวร วงศ์สินอุดม			
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์		
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
3. นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์			
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
4. นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์		
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1, 2, 4
5. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์		
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์			
รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply Trading
7. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
8. นายก�ำธร เอกเมธีพันธุ์			
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
9. นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 3
ในปี 2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม คณะกรรมการบริษัทได้ประชุม
พิ จ ารณาปรั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารบริ ษั ท โดยที่ ป ระชุ ม มี ม ติ
ยกเลิกคณะกรรมการบริหาร เพือ่ ให้คณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ/
ผู้บริหาร สามารถสื่อสารกันได้โดยตรงในที่ประชุมคณะกรรมการ
และมีการตรวจสอบถ่วงดุลโดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและ
กรรมการอิสระ อีกทั้ง เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการรายงานการ
ท�ำงานของฝ่ายจัดการ โดยมีการรายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
โดยตรง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ
และมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง
นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อท�ำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด โดยมีบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้ ค�ำแนะน�ำเกี่ ย วกั บ กฎเกณฑ์ ระเบี ย บต่ า งๆ รวมทั้ ง
		 หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการ
		 พึ ง ปฏิ บั ติ (ให้ ค�ำแนะน�ำเบื้ อ งต้ น แก่ ก รรมการเกี่ ย วกั บ
		 ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
		 คณะกรรมการควรทราบและพึงปฏิบัติ และติดตามให้มี

		 การปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงานการ
		 เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ)
2. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการ
		 บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อ
		 พึงปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
		 คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
		 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ หน่ ว ยงานก�ำกั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
		 ส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 (ก.ล.ต.) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
		 ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตามระเบียบและข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และ
		 สนับสนุนให้ด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์
		 แห่ ง ประเทศไทย และส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ
		 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับ
		 ตลาดทุน
6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่าง
		 ถูกต้องและรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และ
		 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. จัดท�ำและจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ เช่น ทะเบียนกรรมการ
		 หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2561

		 ประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมอื่นๆ ของบริษัท รวมทั้งรายงาน
		 การมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร รายงานประจ�ำปี
		 รายงานสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ
		 ที่เกี่ยวข้อง
8. ด�ำเนินการจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสาร และแนะน�ำข้อมูล
		 ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมการใหม่
9. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน
		 ที่ก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
10. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศ
		 ก�ำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ประวัติการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ท�ำงาน
• รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริม
		 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
		 บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการแผนกก�ำกับการปฏิบัติงาน
		 บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

สรรหาและก�ำหนดค่ า ตอบแทนมี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาก�ำหนดค่ า
ตอบแทนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว
ผลการด�ำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย โดยเปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัท
ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลการส�ำรวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณา เพื่อ
ก�ำหนดค่ า ตอบแทนให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอที่
จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิม่ ตามความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้ และกรรมการทีเ่ ป็น
ผูบ้ ริหารจะได้รบั ค่าตอบแทนจากการท�ำงานในฐานะพนักงานของ
บริษทั ทัง้ นี้ ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบีย้ ประชุมและ
เงินรางวัล โดยค่าตอบแทนประจ�ำปีที่จ่ายให้แก่กรรมการ มีการ
น�ำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาก่ อ น
น�ำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี
ในปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นตัวเงินส�ำหรับกรรมการรวม
14 ราย เท่ากับ 17 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประชุม จ�ำนวน
400,000 บาท เงินรางวัลกรรมการ จ�ำนวน 15,500,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 950,000 บาท และ
ค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จ�ำนวน 150,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินแล้ว
บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ

ประวัติการฝึกอบรม
• หลั ก สู ต ร Company Secretary Program (CSP)
		 รุ่นที่ 92/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุน่ ที่ 21/2559,
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรเลขานุการบริษทั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
นอกจากนี้ บริษทั ได้สง่ เสริมให้เลขานุการบริษทั ได้รบั การฝึกอบรม บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่ง
และพัฒนาความรูใ้ นด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ การปฏิบตั หิ น้าที่ เชือ่ มโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั พร้อมทัง้ มีการประเมินผล
เลขานุการบริษัท
การปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารเป็นประจ�ำทุกปี โดยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดค่าตอบแทนและ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ปรับค่าจ้างประจ�ำปี ทีส่ ะท้อนถึงผลการปฏิบตั งิ าน (Performance
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
Management) ของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน รับผิดชอบโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์
กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการ ประจ�ำปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่ม
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
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ส�ำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้มกี ารก�ำหนด
อย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และ
สมเหตุสมผล ค�ำนึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ าน
การก�ำหนดจ่ายค่าตอบแทนพิจารณาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
โดยระยะสั้นพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่วางไว้ ส�ำหรับระยะยาวพิจารณาจาก
ความสามารถในการก�ำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการด�ำเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมาย และภารกิจตามวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้ง
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ จิ ารณาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจากที่
ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท
ในปี 2561 กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง จ�ำนวน 15 คน ได้รบั ค่า
ตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ และโบนัส รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 83.9 ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการ
รายชื่อ

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

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
นายอภิชาติ จีระพันธุ1/์
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
นายบวร วงศ์สินอุดม2/
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์3/
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล4/
นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
นายวัชร วิทยฐานกรณ์
นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
รวม

หมายเหตุ: 1/
				
			 2/
				
				
				
3/
		
4/
		

เบี้ยประชุม

50,000
41,918
50,000
50,000
8,082

50,000
50,000
50,000
50,000
400,000

เงินรางวัล

1,629,121
1,092,857
1,429,121
1,429,121
1,429,121
168,132
1,429,121
1,429,121
336,264
924,725
924,725
1,429,121
924,725
924,725
15,500,000

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และ
กำ�หนดค่าตอบแทน

300,000
293,425
300,000

50,000
41,918

56,575

8,082

50,000

950,000

150,000

รวมเงินรับ

2,029,121
1,470,118
1,779,121
1,479,121
1,501,860
168,132
1,429,121
1,479,121
336,264
974,725
974,725
1,429,121
974,725
974,725
17,000,000

เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ (อิสระ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และสิน้ สุดการด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
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เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้
พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็น
แรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดย
พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบ
กองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง โดยพนักงานต้อง
สะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานสิ้นสภาพ
ลง พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิ
ของกองทุน
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
มีพนักงานทั้งหมด 1,295 คน แบ่งเป็นพนักงานประจ�ำส�ำนักงาน
ใหญ่ 161 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 1,134 คน ผลตอบแทนรวม
ของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน รวม 501 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโย
บายเกีย่ วกับเรือ่ งนีอ้ ย่างชัดเจน รายละเอียดโปรดดูหวั ข้อนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากต�ำแหน่งงาน หน้าที่
และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร
โบนัส
เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปี
นั้น โดยไม่มีการก�ำหนดเป็นอัตราตายตัว และต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท

การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็น
ปัจจัยความส�ำเร็จ เพื่อสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น
องค์กรจึงต้องมีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ บริษทั จึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์และ
นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมและเทคโนโลยีในการด�ำเนินธุรกิจ เริม่ ตัง้ แต่การวิเคราะห์
ความต้องการอัตราก�ำลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอด
จนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ
ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้อง
กับการด�ำเนินการทางธุรกิจ เพือ่ สร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืน (รายละเอียดประกอบได้เปิดเผยอยู่ใน “รายงาน
ความยั่งยืน ปี 2561” ของบริษัท)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ลำ�ดับ

1.
2.

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

รายชือ่

ตำ�แหน่ง

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายบวร วงศ์สินอุดม *
รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอภิชาติ จีระพันธุ์ **
กรรมการอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
กรรมการอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวัชร วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำ�นวนหุน้
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2560

จำ�นวนหุน้
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2561

จำ�นวนหุน้ ที่
เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ /
(ลดลง)
ในปี 2561

-

-

-

6,000
11,005,800
18,384,869
58,767,228
2,261,850
11,300,000
2,496,000
-

-

(6,000)
400,000
-

0
11,005,800
18,384,869
58,767,228
2,261,850
11,300,000
2,896,000
-

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)

-

1.36
2.27
7.55
1.40
0.36
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ลำ�ดับ

11
12.
13.

14.
15.
16.
17.

รายชือ่

ตำ�แหน่ง

นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ***
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการด้านการผลิต
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์
รองกรรมการผู้จัดการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
รองกรรมการผู้จัดการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายก�ำธร เอกเมธีพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำ�นวนหุน้
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2560

จำ�นวนหุน้
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2561

12,131,837 12,131,837
6,600,000 7,100,000
240,000
240,000
7,874,850 7,874,850
11,632,280 11,632,280
680,239
680,239
-

จำ�นวนหุน้ ที่
เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ /
(ลดลง)
ในปี 2561

500,000
-

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)

1.50
0.91
-

0.97
1.44
0.08

18.

นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

19.

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ ****
เลขานุการบริษัท
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

หมายเหตุ *
				
				
			 **
				
			 ***
			 ****

เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ (อิสระ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่านได้แก่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และนางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน โดย
มีนางสาวสุนนั ทา ไตรเทพาภิรกั ษ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
บัญชีและการเงิน ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีส่ �ำคัญได้แก่ การก�ำกับดูแลให้บริษทั ด�ำเนินงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และ
การพิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง โดยในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทัง้ สิน้
7 ครั้ง สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

• พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริษทั กฎบัตรคณะกรรมการ
		 บรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน และนโยบาย
		 ก�ำกั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ พร้ อ มทั้ ง ทบทวนและ
		 ปรับปรุงคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่ ให้เป็นปัจจุบนั เหมาะสม
		 กับธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติของตลาด
		 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
		 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตลาดทุน
		 ตลอดจนหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
• ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
		 บริษัท เพื่อประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงาน โดยเห็นว่า
		 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม
		 และสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
		 อย่างต่อเนื่อง

ด้านการพิจารณาสรรหา

• พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของ
		 บริษัท แทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตาม
		 วาระจ�ำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
		 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
		 มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรง
		 ต�ำแหน่งกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั และแจ้งผ่านระบบ
		 อีเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่าง
		 วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 แต่ไม่มี
		 ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
		 เป็นกรรมการ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า กรรมการ
		 ทีค่ รบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
		 และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มี
		 ประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจ มีวสิ ยั ทัศน์
		 กว้างไกล ปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการทีผ่ า่ นมาได้เป็นอย่างดี
		 รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ใน
		 ทีป่ ระชุม จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึง่
• พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
		 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
		 และนายวิชติ วิทยฐานกรณ์ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึง่
		 และน�ำเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมสามัญ
		 ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการใหม่ 1 ท่านคือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์
		 กรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก และน�ำเสนอที่ประชุม
		 คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
		 พิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาแต่งตัง้ นายบวร วงศ์สนิ อุดม ประธานคณะกรรมการ
		 ตรวจสอบ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
		 กรรมการผู้จัดการ ท�ำให้ต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการ
		 ตรวจสอบว่างลง จึงพิจารณาแต่งตั้งนายอภิชาติ จีระพันธุ์
		 เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายบวร
		 วงศ์สินอุดม
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• พิจารณาแต่งตั้งนายอภิชาติ จีระพันธุ์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
		 กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
		 แทนนายบวร วงศ์สินอุดม
• ดูแลให้มกี ารปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่ โดยมีเลขานุการ
		 บริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง เป็นผูบ้ รรยายชีแ้ จงให้กรรมการ
		 ใหม่ ไ ด้ รั บ ทราบถึ ง การบริ ห าร ลั ก ษณะธุ ร กิ จ ตลอดจน
		 แนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
ด้านก�ำหนดค่าตอบแทน
• พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ประจ�ำปี 2561
		 ประกอบไปด้ ว ย เบี้ ย ประชุ ม เงิ น รางวั ล ค่ า ตอบแทน
		 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ
		 บรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อน�ำเสนอ
		 ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม สามั ญ
		 ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ท�ำให้ปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ
ด้านบรรษัทภิบาล ดังนี้
• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability
		 Investment (THIS) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2561
• ได้รับการประเมินผลส�ำรวจรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
		 ที่ ดี ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย น ประจ�ำปี 2561 โดยสมาคม
		 ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย โดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
		 หรือ 4 ดาว
• ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100
		 (Environmental, Social and Governance) ของกลุ่ม
		 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากสถาบันไทยพัฒน์เป็น
		 ปีที่ 3 โดยจะท�ำการประเมินจากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
		 สั ง คม และธรรมาภิ บาลจากบริ ษั ท ทั้ง หมด 683 บริษัท
		 จดทะเบียน
ผลการประเมิน และรางวัลข้างต้น เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า บริษทั
มีการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน
สามารถน�ำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อ
พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
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การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้
การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ
สนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต
อันน�ำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

นโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การกำ�กับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ
้ อ
ื หุน
้
หมวดที่ 2 การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ อย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายก�ำกับดูแลการปฏิบัติตาม
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
กฎเกณฑ์ที่ดีไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยก�ำหนดให้
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกล�ำดับชั้น
• บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการ
ยึดถือนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐาน
		 จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคม
ในการปฏิบัติงาน
		 ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูใ่ นระดับ
นโยบายก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของบริษัทครอบคลุม 		 “ดีเยี่ยม”
• บริษทั ได้รบั การคัดเลือกติดอันดับ ESG100 จากการด�ำเนินงาน
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ความ 		 ทีโ่ ดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยสถาบัน
รับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุม 		 ไทยพัฒน์
• บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability
และบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ โปร่ ง ใส การปฏิ บั ติ ต าม 		 Investment (THSI) หรือรายชือ่ หุน้ ยัง่ ยืนประจ�ำปี 2561 จัด
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง จริยธรรมทาง 		 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียง
พอแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ทัง้ นี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน มีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการ
ติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ �ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
และครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลัก
จากการทีบ่ ริษทั ยึดมัน่ ในการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และได้พิจารณาทบทวนการน�ำหลักการ
หลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ในการบริหารและด�ำเนินงานของ ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี �ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
บริษทั อย่างต่อเนือ่ ง และได้พฒ
ั นาระดับการก�ำกับดูแลกิจการให้มี ที่ออกโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษทั มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษทั เพื่ อ เป็ น หลั ก ปฏิ บัติ ใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น ผู ้ น�ำหรือ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของ
ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้
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บริษัท และเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับแนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดหลัก ที่มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้น
เป็นประจ�ำทุกปี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562
ได้พจิ ารณาทบทวนผลการปฏิบตั ติ ามหลัก CG Code ในแต่ละข้อ เพือ่
ให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าว
ตามความเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ส�ำหรับหลัก
ปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนและน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ
ขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม
การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการของบริษทั การเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมอย่างเป็นอิสระ อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติ
ธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งก�ำไร
		 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
		 60 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มเี หตุจ�ำเป็นอืน่ ใด
		 • ในปี 2561 บริษทั จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจ�ำนวนเงิน
			 1.10 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของก�ำไรสุทธิของ
			 ผลประกอบการครึ่งปีแรก

		 ละเว้นการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น
		 ในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
		 • ปี 2561 บริษัทได้ด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญให้
			 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและ
			 ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดย
			 ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์
			 แห่งประเทศไทย และส�ำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้
			 เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.tvothai.com)
			 ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
		 • บริษัทมีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน
			 และข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินแก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน
			 และผู้ถือหุ้น อย่างสม�่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้เข้าพบ
			 ผูบ้ ริหารเพือ่ ซักถามประเด็นต่างๆ เพือ่ สร้างความเข้าใจใน
			 ธุ ร กิ จ และเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท กั บ
			 นักวิเคราะห์ นักลงทุนและผูถ้ อื หุน้ ตลอดทัง้ ปี (รายละเอียด
			 เพิม่ เติมอยูใ่ นหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)
		 • บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน”
			 (SET Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
			 ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทและตอบข้อซักถาม
			 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2561 มีผสู้ นใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 40 คน
			 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถาม
			 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่
			 1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน : นางสาวสุนนั ทา ไตรเทพาภิรกั ษ์
				 โทรศัพท์ : 0 2477 9020 ต่อ 266
				 อีเมล : sunanta@tvothai.com
			 2. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร หรือ
				 นางสาวอลิตศา นิยมรัตน์
				 โทรศัพท์ : 0 2477 9020 ต่อ 542 หรือ 828
				 อีเมล : teerada@tvothai.com หรือ ir@tvothai.com
			 3. ฝ่ายเลขานุการบริษทั : นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์
				 โทรศัพท์ : 0 2477 9020 ต่อ 122
				 อีเมล : kanutsorn@tvothai.com

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
		 บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภท
		 ในปี 2561 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทอย่าง 		 สถาบันได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
		 ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล รวมทั้ง 		 และละเว้นการกระท�ำใดๆ ทีเ่ ป็นการจ�ำกัดโอกาสในการเข้าร่วม
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		 ประชุมของผูถ้ อื หุน้ และได้ก�ำหนดเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ใิ นการ
		 จัดและด�ำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้
		 1.3.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา
					 สถานทีแ่ ละวาระการประชุม โดยมีค�ำชีแ้ จงและเหตุผล
					 ประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้ง
					 สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
		 1.3.2 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของ
					 ผู้ถือหุ้น ไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
					 ลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยท�ำหน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์
					 ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและ
					 ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ไม่วา่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ในประเทศ
					 หรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
					 รายย่อย หรือผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบันได้ใช้สทิ ธิของตน
					 ทัง้ สิทธิพนื้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ
					 อย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วม
					 ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน และ
					 ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัท
		 1.3.3 คณะกรรมการบริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือ
					 เปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
					 โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการ
					 ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
		 1.3.4 คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ
					 การประชุม ส่งค�ำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคล
					 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนวัน
					 ประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านเว็บไซต์บริษทั โดยเผยแพร่ขา่ วสาร
					 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาด
					 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 1.3.5 ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม
					 และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับ
					 บริษัท โดยประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม
					 ส�ำหรับการตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น
		 1.3.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาใช้
					 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว
					 โปร่งใส มีการลงมติในแต่ละวาระ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียง
					 ลงคะแนนแยกตามวาระ และในวาระเลือกตัง้ กรรมการ
					 ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
					 รายบุคคล

		 1.3.7
					
					
					
					
					
					
					
		 1.3.8
					
					
					
					
					

คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ สิ ท ธิ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ผู ้ อ นุ มั ติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี น�ำเสนอ
นโยบายและหลักเกณฑ์การให้คา่ ตอบแทนกรรมการที่
ชัดเจนในแต่ละคณะ โดยพิจารณาจาก หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ รายได้ และก�ำไรของบริษทั รวมถึงจ�ำนวน
กรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ
กรรมการในกิจการทีม่ ขี นาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน)
คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทใน
วันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

		 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม
		 สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้
		 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
		 คณะกรรมการบริ ษั ท ก�ำหนดให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม สามั ญ
		 ผูถ้ อื หุน้ เป็นประจ�ำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี
		 บัญชีของบริษัท และหากมีความจ�ำเป็นที่จะต้องพิจารณา
		 วาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์
		 ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญ
		 ผู้ถือหุ้นตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
		 ทัง้ นี้ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคูไ่ ปกับ
		 แนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริม
		 ผูล้ งทุนไทย อีกทัง้ ยังค�ำนึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ิ
		 ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
		 ที่ดี โดยในปี 2561 คณะกรรมการก�ำหนดจัดประชุมสามัญ
		 ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561
		 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
		 • บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ
			 เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั
			 เป็ น การล่ ว งหน้ า ตั้ ง แต่ วั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2560 -
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รายงานประจำ�ปี 2561
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30 มกราคม 2561 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอ
ผ่านเว็บไซต์บริษัท และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์บริษัท
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นการล่วงหน้า 32 วัน
ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและส่ง
ข้อสอบถามมายังบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งได้มีโอกาสมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอืน่ ๆ เข้าร่วมการประชุม
แทนในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ บริษัทมี
การประกาศเรือ่ งการเผยแพร่ดงั กล่าวผ่านทางระบบเผยแพร่
ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามล่วงหน้า
มายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กั บ วาระการประชุ ม หรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ที่ ส�ำคั ญ ของบริ ษั ท
ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 - 20 เมษายน 2561
โดยบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าไว้
อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและ
มีการประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด
บริ ษั ท จั ด ท�ำหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และเอกสาร
ประกอบการประชุมฉบับภาษาไทยส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ไทย และ
ฉบับแปลภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดย
มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็นผูจ้ ดั ส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน วันที่
5 เมษายน 2561 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 22 วัน หนังสือเชิญ
ประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมพร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบวาระการประชุมตามสมควร ในแต่ละวาระจะมี
ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และได้ประกาศ
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ดั ง กล่ า วในหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ นวหน้ า
ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2561 ติดต่อกัน 3 วัน ก่อน
วันประชุม

		 •
			
			
			
			
			
			

บริษทั อ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ สถาบันและคัสโตเดียน
สามารถส่งเอกสารเพือ่ ขอตรวจสอบรายละเอียดการถือครอง
หลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดย
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ บริษทั จะด�ำเนินการส่งส�ำเนาใบมอบฉันทะ
ทีม่ ลี ายเซ็นของกรรมการอิสระผูร้ บั มอบ กลับไปให้ผถู้ อื หุน้
ภายหลังจากการประชุม

		 วันประชุมผู้ถือหุ้น
		 • บริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันศุกร์ที่
			 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น.
			 ณ ชั้น 3 อาคารน�้ำมันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก
			 (ท่าพระ - ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
			 ซึ่งเป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่สะดวกต่อ
			 การเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ
			 เวลาในการประชุมที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
			 และรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 587 ราย คิดเป็น
			 หุ้นทั้งหมด 499,934,369 หรือร้อยละ 61.83 ของหุ้นที่
			 จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่มีการเพิ่มวาระใน
			 ที่ประชุม ส�ำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
			 ประจ�ำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอระเบียบวาระการ
			 ประชุมล่วงหน้า
		 • บริษทั เปิดให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้
			 ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
			 ทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ด
			 ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพือ่ ความถูกต้อง รวดเร็ว
			 และแม่นย�ำ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่าย
			 เอกสาร และอากรแสตมป์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
			 ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
		 • บริษทั อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วม
			 ประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิ
			 ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและ
			 ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะมอบ
			 ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าร่วม
			 ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน กรณีมอบฉันทะให้
			 แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะนั้นมาให้
			 บริษัทก่อนล่วงหน้า ในการนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการ
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อิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงิน
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ร่วมประชุมเพื่อ
ตอบข้อซักถามต่างๆ (ปี 2561 มีจ�ำนวนกรรมการบริษัทที่
เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครบ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100)
ประธานกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุม
ด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยเรียง
ตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติม
หรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
พร้ อ มทั้ ง จั ด สรรเวลาอย่ า งเหมาะสมและเท่ า เที ย มกั น
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการซักถามแต่ละวาระก่อนการลงมติ
เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม จ�ำนวน และสัดส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน วิธนี บั
คะแนน และการประมวลผลด้วยระบบบาร์โค้ด โดยก�ำหนด
ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามล�ำดับวาระ
บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ และการนับ
คะแนนเสียงจะนับเมือ่ สิน้ สุดวาระนัน้ ส�ำหรับวาระการแต่งตัง้
กรรมการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล
รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เบเคอร์
แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
เลขานุการบริษทั บันทึกประเด็นค�ำถาม ค�ำตอบ ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม
มติของที่ประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไม่มีผู้ถือหุ้น
คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว

		 ภายหลังการประชุม
		 • เลขานุการบริษัทบันทึกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่
			 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
			 วาระทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบเผยแพร่

			
			
			
			
		 •
			
			
		 •
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		 •
			
			
			
			
			

ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทในวันท�ำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการจัดเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศใน
การประชุ ม เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้
รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
เลขานุ ก ารบริ ษั ท จั ด ท�ำรายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
อย่างถูกต้อง โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระส�ำคัญ
ไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า /
ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้ สาเหตุการลา ค�ำชีแ้ จงทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง ค�ำถามหรือ
ค�ำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระ
เป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง ตามแนวทางหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วลงนาม
โดยประธานกรรมการบริษทั ซึง่ เป็นประธานทีป่ ระชุม และ
จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่
11 พฤษภาคม 2561 (14 วันนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้ง
เผยแพร่ขอ้ มูลและบันทึกภาพการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์
ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ เป็นช่องทาง
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดย
ไม่ตอ้ งรอให้ถงึ การประชุมในคราวถัดไป พร้อมทัง้ ด�ำเนินการ
น�ำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�ำหนด
หลังจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล บริษทั
ได้แจ้งมติทปี่ ระชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ประสานงานกับนายทะเบียน บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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รายงานประจำ�ปี 2561

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน 2.3 เพือ่ ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั เผยแพร่

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับ
การปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม โดยได้ด�ำเนินการดังนี้
2.1 ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการ
		 ออกเสี ยงจึ งเป็น ไปตามสิทธิของหุ้น สามัญ โดยผู้ถื อหุ้ น
		 แต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.2 บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
		 ประจ�ำปี 2561 ตลอดจนเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
		 เพือ่ รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยประกาศหลักเกณฑ์
		 และวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
		 รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของ
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน
		 รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าผ่านทาง
		 เว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
		 เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและไม่มีค�ำถามที่
		 ส่งมาล่วงหน้า
		 การเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณา
		 เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า
		 บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งก�ำหนดขั้นตอนแนวทาง
		 การพิจารณาให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายทีถ่ อื หุน้
		 นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกจ�ำหน่าย
		 และช�ำระเต็มตามมูลค่า และถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่
		 เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการของ
		 บริษัท
		 ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัทได้น�ำ
		 หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
		 www.tvothai.com ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”
		 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561
		 โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล (Set Portal)
		 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
		 2560
		 ทัง้ นี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ถู อื หุ้นเสนอวาระการประชุม
		 และไม่มีการเสนอชี่อบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่ง
		 เลขานุการบริษทั ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
		 รับทราบแล้ว
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หนั ง สื อ เชิ ญประชุ มสามั ญผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ�ำปี 2561 และ
ข้ อ มู ล ประกอบวาระการประชุ ม ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.tvothai.com ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ก่อนการ
ประชุมล่วงหน้า 32 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
22 วัน ทางไปรษณียล์ งทะเบียน นอกจากนี้ บริษทั ลงประกาศ
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 16 วัน
บริษัทปฏิบัติและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ได้ด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทส่งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเสนอ
ชือ่ กรรมการอิสระ 2 คน ทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียในการประชุม เป็น
ทางเลือกส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุ
หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.
หรือแบบ ค.(แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท
www.tvothai.com เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ Download ได้
บริษทั จัดให้มอี ากรแสตมป์ไว้บริการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นส�ำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์
และวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช้ในการประชุม โดยประธาน
คณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมด�ำเนินการประชุม
ตามวาระทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มกี ารเพิม่ เติมหรือ
แก้ไขวาระนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพือ่
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง
จัดให้มบี ตั รลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ เพือ่ ความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทครบทั้ง 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
กรรมการทั้งหมด) โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม
ประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ รวมถึง
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย คื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ แถลงข้อมูลการด�ำเนินงาน
และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการ
เสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มกี ารจ�ำกัดเวลา ประธานทีป่ ระชุม
จัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส
ในการแสดงความเห็น และตั้งค�ำถามในที่ประชุมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี
บริษทั จัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561
แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กฎหมายก�ำหนด และ
จัดส่งส�ำเนารายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
มีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้
มาหรือการจ�ำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร
และผู ้ ส อบบั ญ ชีของบริษัท โดยให้รายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษทั ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับต�ำแหน่ง
หรือภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือ
รับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และทีม่ กี ารแก้ไข
เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อน
พิจารณาวาะการประชุม เพื่อรับทราบเป็นวาระประจ�ำใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกเดือน นโยบาย/ระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่ปรากฏการกระท�ำความผิดของกรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูงแต่อย่างใด
บริษทั ก�ำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษส�ำหรับการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ

		 นิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว) รวมทัง้ ห้ามบุคคลดังกล่าวท�ำการ
		 ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (Blackout
		 Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
		 ประจ�ำปีของบริษทั หรือข้อมูลอืน่ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคา
		 หลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
		 บริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้
		 เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว โดยประกาศไว้ในคู่มือ
		 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้ง
		 ทางจดหมายหรืออีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วง
		 ระยะเวลาดังกล่าว และก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
		 ระดับสูงแจ้งเลขานุการบริษทั ล่วงหน้า 1 วันก่อนท�ำการซือ้ ขาย
		 เพื่อด�ำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี
		 2561 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
2.10 คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการท�ำรายการ
		 ทีเ่ กีย่ วโยงกันระหว่างบริษทั บริษทั ย่อย และบุคคลทีม่ คี วาม
		 เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
		 และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
		 โดยให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของ
		 ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับ
		 ต�ำแหน่ ง หรื อ ภายใน 14 วั น ท�ำการนั บ แต่ วั น ที่ มี ก าร
		 เปลี่ยนแปลง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทท�ำรายงาน
		 สรุปการท�ำธุรกรรม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริษทั
		 และคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพือ่
		 ตรวจสอบและควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
		 ผูบ้ ริหาร เพือ่ ให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ทัง้ นี้
		 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ
		 ข้อมูลประจ�ำปีของบริษทั (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
		 ในปี 2561 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การท�ำรายการ
		 ระหว่างกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
		 ให้แก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
2.11 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
		 บริษทั ได้ก�ำหนดนโยบายในการดูแลรายการทีอ่ าจก่อให้เกิด
		 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยก�ำหนด
		 ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์
		 อักษรในนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัท โดย
		 ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
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จ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ำรายการดังกล่าว
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการ
ดังกล่าวว่าได้กระท�ำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณา
อนุมตั กิ ารเข้าท�ำรายการ โดยผูบ้ ริหารหรือกรรมการทีม่ สี ว่ น
ได้เสีย จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

บริษทั ให้ความส�ำคัญกับผูถ้ อื หุน้ ในฐานะเจ้าของกิจการ จึงก�ำหนด
ให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผู้ถือหุ้นระยะยาว ตลอดจนเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
ตามทีก่ �ำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณของบริษทั และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตของ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าความส�ำเร็จและความยั่งยืน มูลค่าบริษทั ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม
ของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบ
บริษัทจึงก�ำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม บัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วน บริษทั มีการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกัน
ได้เสียกลุม่ ต่างๆ อย่างยุตธิ รรมตามสิทธิทมี่ ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไป
หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระท�ำการใดๆ ใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ทัง้ นี้ บริษทั ยังสร้างความมัน่ ใจให้ผถู้ อื หุน้
ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย มีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น
มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งก�ำหนดแนวทางในการต่อต้าน โดยจะแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การ
การทุจริต คอร์รปั ชัน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตั ไิ ว้ใน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ให้ ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายปันผลประจ�ำปีในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท
เกิดความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม โดยบริ ษั ท ได้ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลงวด 6 เดื อ น ให้แก่
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.10 รวมเป็น 1,536,360,871.50 บาท คิดเป็น
“การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท
ร้อยละ 82.27 ของก�ำไรสุทธิปี 2561 โดยจ่ายจากก�ำไรสุทธิของ
กิจการ
ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เคร่งครัด และได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทมีการรายงานผลการด�ำเนินกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
สรุปได้ดังนี้
ความเป็นจริงทุกไตรมาส และเปิดเผยการท�ำรายการกับบุคคลที่
เกีย่ วโยงในเงือ่ นไขทีเ่ สมือนกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบเผยแพร่
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทให้ความเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ผูถ้ อื หุน้ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี สิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ จัดให้มชี อ่ งทางติดต่อกับผูถ้ อื
หุน้ ทางเว็บไซต์และอีเมลตามทีไ่ ด้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผูถ้ อื หุน้
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บุคลากร
2. ด�ำเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน
บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และ 		 มลพิษ ทีเ่ กิดจากวัตถุดบิ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ
เป็นปัจจัยส�ำคัญของความส�ำเร็จของบริษัท คณะกรรมการบริษัท 3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ได้ก�ำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต 		 ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
ความเป็นอยูแ่ ละสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการ 4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็น
ให้กบั พนักงาน โดยยึดตามแนวทางทีก่ ฎหมายก�ำหนด เคารพสิทธิ 		 หน้าที่ของพนักงานทุกคน
มนุษยชน และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร บริษทั
5. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร
มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคีและความเป็นนำ�้ หนึง่ 		 งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการปรับปรุง
ใจเดียวกันในระหว่างผูร้ ว่ มงาน ให้ความร่วมมือ และการประสานงาน 		 และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท โดยมีนโยบายที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ 		 สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
ด้านบุคลากรดังต่อไปนี้
6. มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจาก
		 การท�ำงาน และพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและ
นโยบายค่าตอบแทน : บริษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 		 ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการ 7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินงานของบริษัทแต่ละปี โดยยึดหลักความเหมาะสมและ 		 และสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และ 8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม หรือโครงการ
เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และในระยะยาวมีการวัดผล 		 อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
การปฏิบตั งิ านและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้ 		 ของบริษทั และมีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพ
มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ 		 การท�ำงานและวิธีการท�ำงานให้ปลอดภัย
ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
และเพื่อให้บริษัทสามารถรักษาบุคลากรของไว้ได้ โดยมีเกณฑ์ 		 เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
เป็นผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท 		 พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ท�ำการประเมินผลการปฏิบตั งิ านปีละ 1 ครัง้ เพือ่ พิจารณาการจ่าย
ค่าตอบแทนและโบนัส อีกทัง้ จัดให้มสี วัสดิการเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ บริษทั เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั และปฏิบตั ิ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปี 2561 บริษัทมีบุคคลากร
เพื่อให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือ หยุดงานที่เกิดจากการท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 0.012 เพิ่มขึ้นจากปี
ร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการท�ำงาน
2560 ซึ่งไม่มีบุคคลากรหยุดงานที่เกิดจากการท�ำงาน โดยตลอด
เวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่
นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษัทก�ำหนดนโยบายที่สนับสนุน เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด
ให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี โดย
จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อให้ นโยบายด้านสวัสดิการ : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานและผู้ปฎิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความปลอดภัย เพื่อดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริม
มีสุขภาพ อนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการท�ำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี การออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติ
และมุง่ เน้นการป้องกันอุบตั เิ หตุและอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานอยู่ งานกับบริษัทเป็นระยะยเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิก
เสมอ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ จะได้รบั เงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรา
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยมีนโยบายดังนี้
ร้อยละ 3 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนใน
1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อก�ำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ อัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับ
เงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
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บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมี
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี เพือ่ เป็นตัวแทนของพนักงาน
และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจาก
ที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่
พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น
ของพนักงาน

ฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็นร้อยละ 73.89 ของ
พนักงานทั้งหมด

บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของ
พนักงาน โดยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่
กฎหมายก�ำหนด อาทิ วันเวลาท�ำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อน
ประจ�ำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงประกันสังคม กองทุน
เงินทดแทน โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
2. เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเพื่อ
		 จัดพิธีฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน
3. กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย
4. ตรวจสุขภาพประจ�ำปีทสี่ �ำนักงานของบริษทั โดยโรงพยาบาล
		 ชัน้ น�ำ โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
		 และอายุของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งเจรจาต่อรองกับ
		 โรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้
		 ในราคาพิเศษ
5. ประกันอุบัติเหตุ ส�ำหรับต�ำแหน่งงานที่มีความเสี่ยง เช่น
		 พนักงานขับรถ
6. ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรมนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
7. เครื่องแบบพนักงาน
8. ท่องเที่ยวประจ�ำปี

ลูกค้า ผู้บริโภค
บริษทั ด�ำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรทีว่ า่ บริษทั จะเติบโต
อย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ
สินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระทั่ง
สินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าตลอดเวลา ปัจจุบัน
บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตจากมาตรฐานสากล
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

ในปี 2561 บริษัทได้ด�ำเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท�ำงานของบริษัทและแนวทางที่ก�ำหนดในคู่มือสวัสดิการอย่าง
ครบถ้วนและสม�่ำเสมอ

บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าและผูบ้ ริโภคอย่างเป็นธรรม ไม่เอา
เปรียบ เน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ เอาใจใส่ดแู ลรักษา
ผลประโยชน์ของคูค่ า้ ลูกค้า และผูบ้ ริโภคอย่างเป็นธรรม เพือ่ ให้ได้
รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้
1. มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
		 มาตรฐานสู ง ตรงตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า ภายใต้
		 เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษทั มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา 		 การตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่
บุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 		 เป็นธรรม
ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา บริษทั ก�ำหนดแผนฝึกอบรม 2. ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการทีถ่ กู ต้อง เพียงพอและ
ประจ�ำปีส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่ 		 ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ก่ ลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า มี ข ้ อ มู ล อั น เป็ น
เป็นทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับแต่ละต�ำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีด 		 ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 3. รักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�ำข้อมูลไปใช้
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในปี 		 เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
2561 ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไป
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4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
		 เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
5. จัดให้มกี ระบวนการเพือ่ รับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า
		 และด�ำเนินการอย่างดีทสี่ ดุ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั การตอบสนองผล
		 อย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดท�ำแบบประเมินความพึงพอใจ
		 ของลูกค้า เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการ
		 ต่อไป
6. ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือ
		 แย่ ง ชิ ง ลู ก ค้ า มาโดยการใช้ วิ ธี ก ารที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต หรื อ ฝ่ า ฝื น
		 ข้อก�ำหนดของกฎหมาย
ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค
และการแข่งขันทางการค้า ในปี 2561 ไม่ปรากฎข้อร้องเรียน
จากลูกค้าที่เป็นนัยส�ำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้น�ำมา
วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ
และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก
คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า
บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และซื่อสัตย์
อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ที่ผ่านมา
จึงไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่ง
ทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค�ำนึง
ถึงประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและความ
เชือ่ ถือซึง่ กันและกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดย
		 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ
		 ทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า
		 อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า
		 ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และ
		 ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียกร้อง หรือรับข้อเสนอและประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
		 ทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับคู่ค้า
4. บริษัทปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการก�ำหนด
		 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเกณฑ์ใน

		 การคัดเลือกคูค่ า้ ทีม่ มี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับของอุตสาหกรรม
		 มีจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ มีใบรับรองระบบคุณภาพ
		 ตามมาตรฐาน มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีการประเมิน
		 คู่ค้าทุก 6 เดือน
5. บริษทั ไม่มนี โยบายสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ทีท่ �ำธุรกิจ
		 ผิดกฎหมาย
6. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้คู่ค้าได้
		 รับทราบ
บริษัท ได้จัดท�ำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การ
ด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นธรรมตามหลัก
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม โดยปฏิบตั ติ ามสัญญาและเงือ่ นไขทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีโ้ ดยเคร่งครัด
พร้อมสร้างความสัมพันธ์กบั เจ้าหนีม้ กี ารเปิดเผยฐานะทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
กัน ดังนี้
1. ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อก�ำหนด หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ เจ้าหนี้
		 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค�้ำประกัน และ
		 การบริหารเงินทุนให้มโี ครงสร้างทีเ่ หมาะสม กรณีทไี่ ม่สามารถ
		 ปฏิบตั ไิ ด้หรือมีเหตุท�ำให้ผดิ นัดช�ำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
		 ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และ
		 ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการเจรจา
		 ต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
3. รายงานข้อมูลทางการเงินทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้
		 แก่เจ้าหนี้อย่างสม�่ำเสมอ
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความ
ลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคูแ่ ข่งด้วยวิธฉี อ้ ฉล จึงก�ำหนด
หลักนโยบายดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี
		 การที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหา
		 ในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
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4. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
		 คู่แข่งทางการค้า
ในปี 2561 บริษทั ไม่มขี อ้ พิพาทหรือการฟ้องร้องคดีความใดๆ จาก
คู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย ด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส
เปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วนตามทีห่ น่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด
นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล
1. ปฏิบตั แิ ละควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์
		 ของกฎหมายและกฎระเบียบทีอ่ อกโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล
2. งดเว้นการกระท�ำใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน
		 หรือยอมเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำให้เกิดการหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ิ
		 ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแล และรายงานข้อมูล
		 ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
		 กฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันกับชุมชนอย่างผาสุก โดยบูรณาการกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อน�ำไปสู่การสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน เพือ่ ด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดย
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
		 ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งถิ่นฐานอยู่
2. สนับสนุนและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และ
		 สร้างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอ
3. ป้องกันอุบตั เิ หตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยูใ่ นระดับ
		 ต�่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์
		 ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการ
		 ด�ำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ
		 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สังคม ชุมชน
เพือ่ เป็นการส่งเสริมสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานให้มคี วามเป็น
อยู่ที่ดี บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็น
พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และ
เสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคม รวมทั้งปลูกฝังจิตส�ำนึก
และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและท�ำประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคมโดยรวม
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับชุมชน โดย
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนโดยรอบ ร่วมกับ
โรงพยาบาลนครชัยศรี และบริษัทได้ร่วมกับสถาบันการจัดการ
บรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม จัด
โครงการแยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ต�ำบล (ต�ำบลนครชัยศรี ต�ำบล
ไทยาวาส ต�ำบลขุนแก้ว และต�ำบลงิ้วราย) เพื่อให้ชุมชนบริหาร
จัดการขยะด้วยตนเอง และลดปริมาณขยะในชุมชน
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชมุ ชนและผู้มีสว่ นได้เสียทุกกลุ่มมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
และก�ำหนดแนวทางรวมทั้ ง บทลงโทษในกรณี ฝ ่ า ฝื น เพื่ อ ให้
พนักงานโดยเฉพาะในส่วนการผลิตด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยมี
กรอบในการด�ำเนินงานตามาตรฐานเพือ่ ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมตาม
นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้
บริษทั ได้ตดิ ประกาศไว้ภายในบริษทั และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรม
พนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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ในปี 2561 บริษัทมีจัดอบรมเรื่อง โครงการประหยัดพลังงาน
ลดโลกร้อน โดยมีเนือ้ หาในการจัดการพลังงานแบบมีสว่ นร่วม รวม
ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง

และเพิ่มพูนทักษะในการท�ำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความ
รู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อน�ำไปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการ คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 0.87 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวยัง
ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใช้ทรัพยากรอย่างมี คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการ ก�ำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
สื่อสารและให้ความรู้เพื่อสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงานในการบริหาร บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ผ่านการ ไทย โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรม
จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น โครงการลดการใช้กระดาษในส�ำนักงาน และเลี้ยงสัตว์ส�ำหรับผู้พิการ หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่) กับ
โครงการ TVO ร่วมใจประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ หอการค้าไทย มูลนิธิหอการค้าไทย มูลนิธิเออร์ และหน่วยงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมขั้นตอนในการผลิตให้เกิด ภาคเอกชนอีกหลายแห่ง เพื่อทดแทนการจ้างงานผู้พิการ ขณะ
ของเสียให้นอ้ ยทีส่ ดุ เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนา เดียวกัน เพื่อต้องการให้เงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจ คุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ถูกส่งไปให้การช่วยเหลือคนพิการให้ได้
เกิดขึ้นกับองค์กรและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดยคณะกรรมการ มีอาชีพอย่างแท้จริง ซึง่ หลักสูตรดังกล่าวได้ผา่ นความเห็นชอบจาก
บริหารความเสีย่ งเป็นผูท้ �ำหน้าทีป่ ระเมินและรายงานตรงต่อคณะ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้ว
กรรมการบริษัท รวมทั้งการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขใน
เรื่องดังกล่าว
การต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส
บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ เป็นธรรม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความส�ำคัญ
มี ร ะบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งานตามมาตรฐาน ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยเชื่อมั่นว่าจะเป็น
ISO 14001 และ ISO 50001 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรอง แรงสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกระบวนการ
“อุตสาหกรรมสีเขียว” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัท บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปราม
จัดท�ำรายงานความยัง่ ยืน (แยกเล่ม) ส�ำหรับโครงการและกิจกรรม การทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้าง
ต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บน วั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ แ ละความถู ก ต้ อ ง
เว็บไซต์ของบริษัท
ชอบธรรม
สิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างเคร่งครัด และมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุผลแห่งเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ
สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทาง
เพศ บริษทั ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมและเงื่อนไขในการท�ำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน

การต่อต้านการคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษั ท อนุ มัติ และประกาศนโยบายต่ อ ต้ า นการ
คอร์รปั ชัน และคูม่ อื มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ตัง้ แต่ปี 2559
เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจและเป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั โดยก�ำหนด
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง ด�ำเนินการ หรือ
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ยอมรั บ การคอร์ รั ป ชั น ในทุ ก รู ป แบบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก
โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้
มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้
อย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อ
ก�ำหนดในการด�ำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบในคูม่ อื มาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจัดฝึกอบรมแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อเรื่อง “Anti-Corruption :
The Practical Guide”

การประเมินความเสี่ยง
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (ERMC)
ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นตามแผน
จัดการความเสี่ยง และก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการ
ประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสีย่ ง (RMC) เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับ และควบคุมดูแลการ
บริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ
การฝึกอบรมและการสื่อสาร
ในปี 2561 บริษัทได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเกีย่ วกับนโยบาย และแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน รวมทัง้ นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง เช่น จรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับ
สามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัท
(intranet) และผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท ตลอดจน
สือ่ สารนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันไปยังคูค่ า้ และผูเ้ กีย่ วข้องทาง

ธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้รบั ทราบ
และถือปฏิบัติร่วมกัน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและ
ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
บริษัทก�ำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล และควบคุม
ดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุม
		 ภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน
		 ส�ำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบ
		 การบันทึกบัญชี การช�ำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและ
		 ติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ
		 เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน
		 การกระท�ำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั
		 หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีนโยบาย
		 การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูล
		 ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นความลับ รวมทัง้ มีมาตรการในการตรวจสอบ
		 และก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และกฎหมายที่
		 เกี่ยวข้อง
3. หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการ
		 ปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้
		 ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงานตามล�ำดับ
การงดรับของขวัญ No Gift Policy
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คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการรับ-ให้ของขวัญ
การเลีย้ งรับรอง หรือประโยชน์อนื่ ใด เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศใช้ทั่วองค์กรเพื่อให้บุคลากร
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท�ำอันอาจมีผลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอก
ที่มีส่วนร่วมในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับทราบ และได้มี
การประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท
การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการ
เงิน ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดย
ออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการ
และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยก�ำหนดขั้นตอนการ
รับข้อร้องเรียนผ่านทางฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั งิ านหรือประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ และบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เป็นกรณีไป โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่าน
ช่องทาง ดังนี้
		 ไปรษณีย์ แผนกก�ำกับการปฏิบัติงาน		
						
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
						
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน)
						
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
		 โทรศัพท์
0 2477 9020
		 อีเมล		
compliance@tvothai.com
		
หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ถึง			
		 ไปรษณีย์
						
						
		 อีเมล		
						

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
ac@tvothai.com
หรือ acchairman@tvothai.com

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดนโยบายและแนวทางในการ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสผู้กระท�ำผิด โดยเก็บรักษา
ข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิด
เผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด
ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการ
กระท�ำผิดทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่ประการใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส�ำคั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม
กัน มีขอ้ มูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม�ำ่ เสมอ
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ภายใต้หวั ข้อนักลงทุนสัมพันธ์
ในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
4.1 บริษทั เผยแพร่งบการเงินประจ�ำปี รายงานประจ�ำปี แบบแสดง
		 รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล
		 (SET Portal) ทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด และ
		 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
		 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
		 ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทาง
		 การเงินและรายงานทางการเงินทีไ่ ด้ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานบัญชี
		 รวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน
		 เกีย่ วกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของ
		 บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
		 คุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของ
		 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัท
		 ท�ำขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิผล ฝ่ายจัดการมั่นใจว่า
		 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่
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		 ท�ำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท 		 ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความน่าเชื่อถือ
		 ต้องรายงานการถือครองหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงคู่สมรส
		 และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ ค คลดั ง กล่ า ว ให้
		 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ 		 คณะกรรมการบริษัททราบปีละ 2 ครั้ง และรายงานสรุป
		 บริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่เปิดเผย 		 ประจ�ำปีไว้ในรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูล
		 ไว้ในรายงานประจ�ำปี โดยจัดให้มีรายงานทางการเงินและ 		 ประจ�ำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท
		 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง 4.4 บริ ษั ท เปิ ด เผยบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการและ
		 การเงิน เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้อง 		 คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจ�ำนวนครั้งของการประชุม
		 เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไปและผ่านการ 		 และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึง
		 ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ในปี 2561 บริษัท 		 การฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งของ
		 น�ำส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีได้ 		 คณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการ
		 ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายก�ำหนด 		 ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
4.2 บริษทั เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ 4.5 บริ ษั ท ก�ำหนดระเบี ย บให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห าร จั ด ท�ำ
		 จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ 		 รายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของตนเองและบุ ค คลที่ มี ค วาม
		 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการ 		 เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับบการบริหารจัดการ
		 ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ 		 กิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติ
		 ตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานไว้ใน 		 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
		 รายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 		 • รายงานเมือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูง
		 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท
			 เป็นครั้งแรก
4.3 บริ ษั ท เปิ ด เผยโครงสร้ า งการถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท และการ 		 • รายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลการมีสว่ นได้เสีย
		 ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่ 		 • รายงานเป็นประจ�ำทุกสิ้นปี
		 สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดท�ำแบบรายงาน 		 • ในกรณีทกี่ รรมการพ้นจากต�ำแหน่งและได้กลับเข้ามาด�ำรง
		 ต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 			 ต�ำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนือ่ ง กรรมการท่านนัน้ ไม่ตอ้ ง
		 และผู้บริหาร รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ 			 ยืน่ แบบรายงานใหม่ หากไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลการมี
		 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้
			 ส่วนได้เสีย
		 • รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับการแต่งตั้ง 		 • กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดท�ำรายงานการมีส่วน
			 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก (แบบ 			 ได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่
			 59-1) ภายใน 30 วันท�ำการ นับแต่ด�ำรงต�ำแหน่ง
			 ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
		 • รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท 			 ปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
			 ทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59-2
			 ผ่านระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันท�ำการ 		 ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ด�ำเนินการ
			 นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
		 จัดท�ำรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์
		 • การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ 		 ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
			 ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 		 ในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
			 7 วันท�ำการนับแต่วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
		 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
4.6 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้
		 บริการไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล
		 ประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

73

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

4.7 บริษทั เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึง
		 รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน โดยยึดเกณฑ์การพิจารณา
		 ค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นระดับเดียวกับในอุตสาหกรรม
		 เดียวกัน ตลอดจนสะท้อนถึงภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
		 ของแต่ละคน ทัง้ นี้ จะต้องมีการขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ เกีย่ วกับการ
		 จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดเผยรายงานค่าตอบแทน
		 ไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
		 (แบบ56-1) ของบริษัท
4.8 บริษัทเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวมถึง
		 รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน
		 โบนัส และอื่นๆ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความ
		 รับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ผลการด�ำเนินงาน
		 ของบริษทั ตลอดจนการเทียบเคียงกับบริษทั ในอุตสาหกรรม
		 เดียวกัน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดง
		 รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ56-1) ของบริษัท
4.9 บริษัทมีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันตามความจ�ำเป็น
		 และเพื่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจและบริหารต้นทุน
		 โดยรายการระหว่างกันได้กระท�ำอย่างยุตธิ รรม ตามราคาตลาด
		 และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การท�ำรายการดังกล่าวจะต้องได้
		 รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
		 อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขจัดปัญหาความขัดแย้ง
		 ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์
		 สูงสุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ บริษทั จัดให้มกี ารเปิดเผยรายการ
		 ดั ง กล่ าวที่ ไ ด้ รับ การพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิ บัติต าม
		 กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
		 คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท
		 เปิดเผยรายละเอียดของแต่ละรายการไว้ในรายงานประจ�ำปี
		 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษทั
		 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการท�ำรายการ
		 ทีเ่ กีย่ วโยงกัน 7 รายการ ซึง่ ได้ปฎิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้
		 แล้ ว รวมถึ ง การท�ำรายการไม่ เ กิ น วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
		 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
4.10 คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
		 เพือ่ เป็นตัวแทนบริษทั ในการสือ่ สารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
		 ต่างๆ ของบริษทั ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ
		 ลงทุนต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่

		 สนใจทั่วไปรับทราบ ตามนโยบายและแนวทางการเปิดเผย
		 ข้อมูลตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
		 เพียงพอ ทันเวลา และปฏิบตั ติ อ่ ผูล้ งทุนทุกคนอย่างเท่าเทียม
		 และเป็นธรรม บริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ
		 ทันเวลา และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 ก�ำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
		 การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุน
		 ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั จัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
		 นักลงทุนสัมพันธ์และการพบปะกับนักลงทุนทั้งเพื่อแถลง
		 นโยบายและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
		 และตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมความ
		 สัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น การเข้า
		 เยี่ ย มชมกิ จ การบริ ษั ท และพบผู ้ บ ริ ห าร การจั ด ประชุ ม
		 นักวิเคราะห์ เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ
		 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
		 ในปี 2561 ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
		 หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
		 น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ สรุปได้ดังนี้
		 • การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ในวันที่ 5
			 มีนาคม 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 วันที่ 20 สิงหาคม
			 2561 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
		 • จัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
			 เผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบ
			 ผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
			 2561 และ “Thailand Focus” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
			 2561
		 • จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารตามการนัดหมายของนักลงทุน
			 สถาบันและนักวิเคราะห์ ทั้งหมด 26 ครั้ง
		 • การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอดทั้งปี รวม 4 ครั้ง
			 (Money Talk, Money Plus, Infoquest, ข่าวหุ้นธุรกิจ)
		 นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับ
		 นักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบ
		 การของบริษัท (Silent Period) เป็นเวลา 30 วันก่อน
		 วันประกาศผลการด�ำเนินงานรายไตรมาสและรายปีของ
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รายงานประจำ�ปี 2561

		 บริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยง
		 การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา
		 หลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถ
		 ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
		 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
		 อาคารน�้ำมันพืชไทย
		 เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน)
		 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
		 โทรศัพท์ : 0 2477 9020
		 โทรสาร : 0 2477 8022
		 อีเมล : ir@tvothai.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ในด้าน
อุตสาหกรรมน�้ำมันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของ
บริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวร่วมกับ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่
วางไว้
ตามข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 12 คน
ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี �ำหรับบริษทั จดทะเบียน ซึง่ เป็น
จ�ำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ท่ีส�ำคัญในการก�ำกับดูแล
การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ก�ำกับดูแล
กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการท�ำงานของฝ่ายจัดการ
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย และ
สังคมโดยรวม โดยค�ำนึงถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่าบริษัท
ก�ำกั บ ตลาดทุ น ประกาศและข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
• มี ก ารกระท�ำที่ ขั ด ต่ อ กฎระเบี ย บที่ ร ้ า ยแรงตามกฎระเบี ย บ ประเทศไทยก�ำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยกรรมการอิสระจะท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการท�ำงานของ
• มีการกระท�ำผิดด้านการทุจริตหรือกระท�ำผิดจริยธรรม
ฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบาย
• มีกรณีที่กรรมการไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็น ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิด
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
ความเป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ
• มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทก�ำหนดและ
ล้มเหลวในการท�ำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
เปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โครงสร้างคณะกรรมการ
ส�ำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ อุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ด�ำเนินการอยู่ โดยกรรมการทัง้ หมดเป็น
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะ บุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร โครงสร้างคณะกรรมการสามารถ
บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ แบ่งได้ดังนี้
และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน
		 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 75 ของ
			 จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

			 - กรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
				 จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด)
			 - กรรมการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องในการบริหารงานประจ�ำของ
				 บริษัท จ�ำนวน 5 คน
		 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25 ของ
			 จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)
ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2561 ได้อนุมัติ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code)
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2559 (มาตรา 225)
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
• มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชน
จ�ำกั ด พ.ศ.2535 หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจน
ข้อก�ำหนดของ ตลท. (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และ ก.ล.ต. และ
ข้อบังคับบริษัท
• เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีภาวะผูน้ �ำ วิสยั ทัศน์ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และ
มีความเข้าใจในลักษณะการด�ำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมที่
บริษัทด�ำเนินกิจการอยู่
• มีความรับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทัง้ หมด ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
		 ทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
		 รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม
		 การถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
		 ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือมีอ�ำนาจควบคุมของบริษทั

		 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
		 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่
		 จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
		 ก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
		 กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
		 ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
		 บริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
		 จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส
		 พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่
		 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
		 ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจ
		 ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
		 บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
		 ของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
		 อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
		 หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
		 บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
		 ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
		 บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั
		 และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
		 ส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
		 บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
		 ของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
		 ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
		 ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่
		 บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
		 ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
		 หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
		 จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
		 กรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ ี่
		 เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
		 ทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วน
		 ทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
		 ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
		 เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
		 บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
		 เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
		 อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
บริษัทก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้อง
ออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
และอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้อกี ตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเหมาะสม กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่ง
แล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2561 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระนานกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์อนั เป็นทีต่ อ้ งการของบริษทั และสามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะประธานกรรมการและกรรมการอิ ส ระ
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง สนับสนุนให้การด�ำเนินธุรกิจบรรลุผลส�ำเร็จ
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่านายสมพล เกียรติไพบูลย์
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอให้พจิ ารณาขยายวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท
ตามกฎบั ต รคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 9/2561 เมื่ อ วั น ที่ 17 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและ
ทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัท (Directing) และก�ำกับควบคุม
ดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนิน
การให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (Duty
of Care and Duty of Loyalty) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น มี
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ (Accountability to
Shareholders) ด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่าง
บริษัทได้ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส (Duty of Disclosure)
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียดที่ส�ำคัญครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งนาน 1. ในการด�ำเนินกิจการของบริษทั กรรมการต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
กว่าที่ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาวาระ 		 เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว จากหลายด้าน เช่น ความรู้ ความเข้าใจ 		 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วย
ความสามารถ ประสบการณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และ/ 		 ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดย 		 บริษัท
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในปีที่กรรมการอิสระ 2. คณะกรรมการบริษทั มีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมตั เิ รือ่ ง
ดังกล่าวครบก�ำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการจะน�ำเสนอ 		 เกี่ยวกับการบริหารงานและการด�ำเนินงานของบริษัท และ
ชื่อกรรมการดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 		 มีหน้าที่รับผิดชอบที่ส�ำคัญดังนี้:
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการ 		 • ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
อิสระต่อไป
			 เป้าหมายระยะยาว และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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แวดล้อมทางธุรกิจเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีจดุ มุง่ หมายในการด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและ
อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงทบทวนนโยบายทีส่ �ำคัญ
ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องต่อการด�ำเนินธุรกิจตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ นโยบายและ
คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน กฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท เป็นต้น
ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงอ�ำนาจ
อนุมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนก�ำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้ง
กรรมการบริษทั อย่างโปร่งใส และมีการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม
ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการบริหารที่
เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้มกี าร
สร้างวัฒธรรมองค์ท่ียึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม และ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายและคูม่ อื ต่างๆ ทีบ่ ริษทั ก�ำหนด รวมทัง้
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญ ตลอดจนแผนการ
ด�ำเนินงานต่างๆ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษทั ตลอดจน
ติดตามให้มกี ารน�ำกลยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ติ ามแผนงาน
ที่ก�ำหนดไว้และดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ โดยใน
ปี 2561 ก�ำหนดให้ มี ก ารรายงานผลการด�ำเนิ น งาน
ผลประกอบการของบริษทั และแผนงานต่างๆ ตามกลยุทธ์
ที่วางไว้เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ก�ำหนดโครงสร้างอ�ำนาจอนุมัติ และอ�ำนาจด�ำเนินการที่
เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
ก�ำหนดนโยบายการลงทุ น เพื่ อ การบริ ห ารทางการเงิ น
รวมถึงนโยบายและวงเงินส�ำหรับการซื้อขายเครื่องมือ
ทางการเงิน (Option) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติและให้
ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระส�ำคัญ เช่น การอนุมัติ
ใช้วงเงินสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน การกูย้ มื การคำ�้ ประกัน
โครงการลงทุนใหม่ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการ
สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล
ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะ
ทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน และ
ความสามารถในการช�ำระหนี้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
อย่างสม�่ำเสมอ
ก�ำกับดูแลให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
ครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร และมีการประเมินระบบการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
ก�ำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
มูลค่าแก่กจิ การควบคูก่ บั การสร้างคุณประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝ่าย
ก�ำกับดูแลให้มกี ารบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมัติกฎบัตร
เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบาย
บริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น เฉพาะเรื่ อ ง
กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา
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ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและ
อนุ มั ติ ก ฎบั ต รคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เช่ น กฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการนโยบาย
บริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องต่อการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
สนับสนุนให้บริษัทมีการด�ำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี และ
ดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�ำเนินการ
กรณีมีการชี้เบาะแส
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ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ และ
ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ การใช้สนิ ทรัพย์ของบริษทั ในทางมิชอบและ
การกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้องในรายการระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียโดยรวม
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�ำทุ ก ปี โดยมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุ ค คล รวมทั้ ง ก�ำกั บ ดู แ ลให้ มี ก ารประเมิ น ผลของ
คณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทัง้ ติดตามผลการประเมิน และ
ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
ก�ำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่ำเสมอ และก�ำหนดค่าตอบแทน
ให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ก�ำกับดูแลให้มรี ะบบการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
ทีม่ คี วามเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษทั
เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ก�ำกั บ ดู แ ลให้ มี แ ผนพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และแผน
สืบทอดต�ำแหน่ง (Succession plan) เพื่อความต่อเนื่อง
ของการบริหารงาน
ก�ำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบาย
และการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย และพิจารณาความ
เหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและวิธี
ปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นอยู่ได้ปูทาง
ไว้ส�ำหรับการก�ำกับดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงาน
อย่างมีจริยธรรมที่ดี
ก�ำหนดกรอบการจั ด สรรทรั พ ยากร การพั ฒ นา และ
งบประมาณ
ก�ำกับดูแลให้มกี ารส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลและรับผิดชอบ
งานต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ และจัดการงานส�ำคัญ
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท และทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัท
ภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
โดยได้จัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและ
พิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุก 2 ปี พร้อมทั้งประกาศและแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการท�ำงาน รวมทั้ง
บรรจุไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษทั รวมทัง้ การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังให้
พนักงานมีจิตส�ำนึกในเรื่องนี้
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 ได้พิจารณา
ทบทวนคู ่ มื อ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ
สภาวการณ์ และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษั ท ก�ำหนดนโยบายเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ และการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย
มีหลักการว่า การพิจารณาท�ำรายการใดๆ รวมถึงการอนุมตั กิ ารท�ำ
รายการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดถือ
นโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ ค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นส�ำคัญ และ
ควรหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทั้งนี้ บริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือ
เกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณาแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์
หรือการเกี่ยวโยงของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ�ำนาจ
ในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
• อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น แผนธุรกิจ
		 ระยะยาว และนโยบายที่ส�ำคัญ
• แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการ
		 ผู้จัดการขึ้นไป
ระบบควบคุมภายใน
• พิจารณาเบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ เพื่อน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทัง้ ด้านการเงิน
การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ 		 ต่อผู้ถือหุ้น
• อนุมัติงบประมาณที่มีวงเงินเกินกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
• อนุมตั แิ ผนงบประมาณการเงินประจ�ำปี รวมถึงเป้าหมายและ
และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทมีหน่วยงานภายในเป็นผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั ิ 		 หลักเกณฑ์การเงินและการลงทุน
• อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอก
งานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี เพื่อ
สร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ โดย 		 เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
• อนุ มั ติ ก ารกู ้ ยื ม เงิ น และการออกหนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น โดย
แยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข
(ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด�ำเนินงานตามแนวทางที่ 		 ธนาคารและการใช้วงเงินหนังสือค�้ำประกัน
• อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และ
ก�ำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ 		 ก�ำหนดผูล้ งนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสัง่ จ่ายบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา 		 ธนาคาร
• อนุมัติหลักเกณฑ์การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการ
ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม
		 ระหว่างกัน
ภายในปีละ 1 ครั้ง
• อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
• อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้บริษทั มีนโยบายการบริหารความเสีย่ ง 		 ของบริษัท
ที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสีย่ งด�ำเนินการเกีย่ วกับการประเมินความเสีย่ งโดยรอบอย่าง การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
ระมัดระวัง โดยพิจารณาทัง้ ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรทีอ่ าจ บริษัทและฝ่ายจัดการ
ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการนโยบายความ คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่
เสี่ยงระดับจัดการประกอบด้วยพนักงานจากทุกฝ่าย ท�ำหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และรายงานต่อคณะ การบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้
กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง และชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุทธ์ การก�ำกับดูแลกิจการ
ให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง บริษัทมีการประชุม ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัท
เพื่อจัดการในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดท�ำ ตามนโยบายที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ
• ประธานกรรมการ มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่
มาตรการในการจัดการกับความเสีย่ งอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
เป้าหมายทางธุรกิจ และมีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง 		 บริหาร มีอ�ำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
เป็นประจ�ำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 		 ตรวจสอบและเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจการจัดการระหว่าง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย 		 คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ไม่มีผู้ใดมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ
		 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่เป็น
ที่อาจเกิดขึ้น
		 ผูบ้ ริหาร ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มกี ารถือหุน้
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		 ในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
		 1.		 ด�ำเนินการและให้ค�ำปรึกษาในการก�ำหนดนโยบาย และ
				 ก�ำหนดกลยุทธ์ของบริษัท
		 2.		 ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษทั มีโครงสร้างทีเ่ หมาะสม
				 กับธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 3.		 ก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
				 และคณะชุดย่อยต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้
				 เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ำกับดูแล
				 กิจการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
				 ขององค์กร และเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
				 และประสิทธิผล
		 4.		 ก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้
				 เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก�ำกับดูแล
				 กิจการที่ดี
		 5.		 เป็นผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานใน
				 การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติเรื่องที่จะ
				 บรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ
				 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ ก)
				 เรื่ อ งส�ำคั ญ ถู ก บรรจุ เ ป็ น วาระการประชุ ม และ ข)
				 กรรมการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ ล่วงหน้า
				 ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดสรร
				 เวลาส�ำหรับการอภิปรายประเด็นส�ำคัญอย่างเพียงพอ
				 และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้
				 ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
		 6.		 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็น
				 ผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
				 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
		 7.		 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ
				 บริษัท ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
		 8.		 เป็นประธานในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และด�ำเนินการประชุม
				 ตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และ
			 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ
		 งานประจ�ำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับ
		 มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี ก ารก�ำหนด
		 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่าง
		 ชัดเจน

• ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดย
		 มีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นหัวหน้าและผูน้ �ำคณะผูบ้ ริหาร
		 ของบริ ษั ท ในการบริ ห ารจั ด การให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่
		 ก�ำหนด โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
		 - ควบคุมและบริหารจัดการงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้งมี
			 อ�ำนาจในการท�ำนิตกิ รรมผูกพันตามขอบเขตทีไ่ ด้รบั อ�ำนาจ
			 อนุมัติด�ำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย
			 และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
		 - พิจารณาแผนการลงทุนต่างๆ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
			 บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 - ด�ำเนิ น การใดๆ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามมติ ที่ ป ระชุ ม
			 คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่
จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยมีเกณฑ์
พิจารณาคัดเลือกจากความเหมาะสมของจ�ำนวนและความหลาก
หลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยค�ำนึง
ถึงทักษะจ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความ
สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนความ
พยายามในการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับองค์กร
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาจากลักษณะ
การประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้ก�ำหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการทีต่ อ้ งการสรรหา ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะที่
จ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น ความรู ้ ค วามสามารถ รวมถึ ง
ประสบการณ์ ก ารท�ำงานประกอบการพิ จ ารณา เพื่ อ ก�ำหนด
ตั ว บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสม ทั้ ง ด้ า นประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ
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หรื อ ผู ้ บ ริ ห าร บริ ษั ท มี ก ารจั ด ท�ำตารางองค์ ป ระกอบความรู ้
ความช�ำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อใช้ใน
การสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบความรู้ความช�ำนาญของกรรมการ
การก�ำกับดูแลกิจการ
ทรัพยากรบุคคล
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
ธุรกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์
กฎหมาย
วิศวกรรมศาสตร์
การตลาด
การเงินและบัญชี
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสินค้าเกษตรล่วงหน้า
อุตสาหกรรมถั่วเหลือง
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ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 12
ท่าน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
และกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การท�ำงาน หรือ
เคยท�ำงานในต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจ กรรมการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
การน�้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อันเป็นประโยชน์แก่บริษัท
กรรมการส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ และมีความรู้
เกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
โดยมีกรรมการที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายด้วย ซึ่งท�ำให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีผู้มีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ

กรณีทตี่ �ำแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่ งจากสาเหตุอนื่ นอกจากการครบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอให้คณะกรรม
การบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด เว้นแต่วาระ
ของกรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่
เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน ทัง้ นี้ มติการแต่งตัง้ บุคคลเข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน
4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายย่ อ ยเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
พิจารณาและน�ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

การสรรหาและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของ
บริษัทมาด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งจัดท�ำแผนการ
สืบทอดต�ำแหน่ง โดยพิจารณาคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในต�ำแหน่ง
ที่ส�ำคัญ

การแต่งตัง้ กรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม
		 ข้อ 1. เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
		 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
		 การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
		 จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
		 ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
		 ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการ
		 เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นผูพ้ จิ ารณา
สรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต�ำแหน่งและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
ในธุรกิจ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของ
บริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคล
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน
โดยมี ก ารก�ำหนดวั น ประชุ ม ไว้ ล ่ ว งหน้ า ทั้ ง ปี และมอบหมาย
ให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท จั ด ส่ ง ก�ำหนดการและวาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ดี การ
ก�ำหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ขึน้ อยูก่ บั ความส�ำคัญของวาระการประชุมทีจ่ ะต้องน�ำเข้าพิจารณา

83

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 11 ครั้ง
สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็น
ร้อยละ 95.16 รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ได้เปิดเผยไว้ในหน้า หน้า 84 ส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทปี 2562 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดจัดประชุมเป็นวัน
อังคารที่ 3 ของทุกเดือน

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ มี ว าระส�ำคั ญ ที่ ต ้ อ งอนุ มั ติ
องค์ประชุมต้องมีจ�ำนวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่ส�ำคัญๆ

การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต�่ำกว่า
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจึงเป็นองค์ประชุม การประชุม
ด�ำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออ�ำนวยให้มีการน�ำเสนอ พิจารณา และ
อภิปรายในรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ประธาน
กรรมการซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผบู้ ริหารระดับสูง
เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่ม
เติมในฐานะผูท้ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรงเพือ่
ให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้มกี ารประชุมกันเองของกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วม เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุง
พั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ ของบริ ษั ท และรายงานผลการประชุ ม ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี
การประชุมระหว่างกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จ�ำนวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ
บริษัท และแผนการด�ำเนินธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า และน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก
เป็นหลัก โดยให้กรรมการหนึง่ คนมีเสียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใดจะไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณา และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
เรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุมคณะกรรมการ และก�ำหนดระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่ ง
ต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
เลขานุการบริษทั ได้รบั มอบหมายให้เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผูด้ แู ล
การจัดท�ำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั
เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า รับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้
อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่อง จัดเก็บข้อมูล เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว หรือเอกสารเกี่ยวกับ
ต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน
การประชุมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

กรรมการ (อิสระ)

กรรมการ (อิสระ)

3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล

4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์

2/2 (100%)
10/11 (90.90%)
11/11 (100%)
2/2 (100%)

กรรมการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

8. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์

9. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

7. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 3/

10. ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล 4/

11. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์

12. นายวัชร วิทยฐานกรณ์

13. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์

14. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล

15. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

-

-

6/6

-

-

2/2

6/6

6/6

-

4/4

6/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/4

-

-

3/3

-

-

ประชุม
คณะกรรมการ
นโยบายบริหารความเสีย่ ง

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

5/6

4/5

6/6

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ : * ยกเลิกคณะกรรมการบริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
				 1/ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ (อิสระ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
					 เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
				 2/ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสิ้นสุดการด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
					 และก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
					 เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
					 เข้าด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
				 3/ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
			 4/ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

11/11 (100%)

11/11 (100%)

9/11 (81.81%)

11/11 (100%)

10/11 (90.90%)

11/11 (100%)

รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

-

11/11 (100%)

10/11 (90.90%)

7/9 (77.78%)

11/11 (100%)

ประชุมกรรมการบริษทั

6. นายบวร วงศ์สินอุดม 2/

5. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ รักษาการประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ (อิสระ)

2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ 1/

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ (อิสระ)

รายชือ่

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ลำ�ดับ

ประชุม
กรรมการ
บริหาร*

-

-

-

-

-

-

7/7

-

-

1/1

-

-

-

5/6

7/7

ประชุม
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

1/1

1/1

-

1/1

1/1

-

-

-

-

-

-

1/1

1/1

1/1

1/1

ประชุม
กรรมการ
ทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั ได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ท�ำหน้ า ที่ พิ จ ารณากลั่ น กรองการด�ำเนิ น งานที่ ส�ำคั ญ เป็ น การ
เฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการรายงานการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจ�ำปี ตลอดจนมีอ�ำนาจ
พิจารณาตัดสินใจเรื่องส�ำคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการ
บริษทั ได้ให้อ�ำนาจไว้ โดยจัดให้มกี ฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ก�ำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละคณะ รายชือ่ และ
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีดังต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณสมบัติและหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทีค่ รบวาระอาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้อกี ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีก่ �ำกับดูแลการบริหารงานของ
บริษทั โดยใช้วธิ กี ารตรวจสอบและสอบทานการบริหารจัดการของ
บริษทั ให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม การประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบถูกก�ำหนดให้จดั ขึน้ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บ
รายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองอย่างครบถ้วนเพือ่ ตรวจสอบได้
โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง
และมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าประชุม
จ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมกันเองระหว่าง

คณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในจ�ำนวน 1 ครัง้
ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
อย่างเพียงพอในการสอบทานงบการเงิน ได้รับการแต่งตั้งตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2561
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
						
2. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
						
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
						

ประธานกรรมการตรวจสอบ
(อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
(อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
(อิสระ)

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
		 เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
		 ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงิน
		 ทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
		 ตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
		 ความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติ
		 หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบ
		 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนให้
		 ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
		 แผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
		 เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน
		 ทีเ่ กีย่ วข้องและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
		 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และ
		 เลิกจ้างบุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชี
		 ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
		 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
		 ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
		 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนด
		 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
		 รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
		 บริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
		 ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
		 โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
		 อย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 1)		 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้
				 ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 2)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหาร
				 ความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัท
		 3)		 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
				 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด
				 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
				 ธุรกิจของบริษัท
		 4)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 5)		 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
				 ผลประโยชน์
		 6)		 จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
				 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 7)		 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
				 ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
				 ตรวจสอบ
		 8)		 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
				 ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
				 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
		 หรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมี
		 ผลกระทบอย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการ
		 ด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจ
		 เชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้
		 ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
		 จ�ำเป็น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�ำเนินการ
		 ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

		 1)		 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 2)		 การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญใน
				 ระบบควบคุมภายใน
		 3)		 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
				 ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
				 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้
		 มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ �ำหนด กรรมการตรวจสอบ
		 รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท�ำ
		 ดังกล่าวต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
		 ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
		 อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
9. พิ จ ารณาสอบทานกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
		 ประจ�ำทุ ก ปี และน�ำเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
		 พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบ
		 ภายในประจ�ำปี
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�ำปรึกษาทางวิชาชีพ
		 อืน่ ใดตามทีเ่ ห็นว่ามีความจ�ำเป็น โดยบริษทั รับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
		 ที่เกิดขึ้น
11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
		 สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ อย่างมี
		 ประสิทธิผล และสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง
		 และแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน
		 ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
		 ในการต่อต้านทุจริต
12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ง
		 เบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มกี ระบวนการ สอบสวนที่
		 เป็นอิสระและมีการด�ำเนินการในการติดตามทีเ่ หมาะสม โดย
		 ค�ำนึงถึงการรักษาความลับและมาตรการป้องกันผูแ้ จ้งเบาะแส
		 เป็นส�ำคัญ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
		 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

87

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้
รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
และมีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการทีพ่ น้ ต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อไปอีกได้ ท�ำหน้าที่เสนอ ทบทวน ก�ำกับดูแลงานด้าน
บรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหาผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตาม
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทนถูกก�ำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้เป็นปัจจุบนั พิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคล และทบทวนระบบการประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และผู ้ บ ริ ห าร รวมทั้ ง
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่จ�ำเป็น โดยในปี 2561 มี
การประชุ ม คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนรวม 7 ครั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และ
กรรมการบริษัท 1 คน ดังนี้
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
						
						
						
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
						
						
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
						
						

ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
(อิสระ)
กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนด
ค่าตอบแทน (อิสระ)
กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนด
ค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ด้านบรรษัทภิบาล
1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพือ่ น�ำเสนอ
		 ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณปรับปรุงให้
		 ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. เสนอแนะแนวปฏิบตั ดิ า้ นบรรษัทภิบาลของบริษทั และก�ำกับ
		 ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
		 รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
		 บริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
3. ก�ำกับดูแลให้มนี โยบายต่อต้านคอร์รปั ชันทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
		 ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
4. พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
		 สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
		 และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
การสรรหา
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธกี ารในการสรรหากรรมการ
		 และผูบ้ ริหารระดับสูง ตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี าร
		 สรรหากรรมการ พร้อมทัง้ พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ
		 บริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการ
		 สรรหากรรมการที่ ค รบวาระ รวมทั้ ง พิ จ ารณาถึ ง ผลการ
		 ประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทีค่ รบวาระในกรณีทมี่ ี
		 การเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อ
		 อีกวาระ
2. ก�ำหนดคุณสมบัติ พิจารณาประวัติ และคัดเลือกบุคคลที่
		 เหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้อง
		 กับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงความหลากหลาย
		 ในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อ
		 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
		 อนุมัติแต่งตั้ง
3. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการพิจารณาก�ำหนด
		 คุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร
		 ระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเห็นชอบ
		 บุคคลทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารระดับสูง
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4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
		 งานส�ำหรับต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร
		 ระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็น
		 ประจ�ำทุกปี

ต่างๆ (Risks) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยง
ใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risks) และใช้ประโยชน์
จากเหตุการณ์ในเชิงบวก (Opportunity) ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

การก�ำหนดค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทน
		 ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท
		 และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
		 รับผิดชอบและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว
		 ของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเบี้ยประชุมและเงินรางวัล
		 กรรมการบริษทั โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทน
		 ของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอต่อ
		 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
		 อนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
2. ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน
		 ให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทและผลการ
		 ปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงรายบุคคล
3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อก�ำหนดค่าตอบแทน
		 เงินโบนัสประจ�ำปี และการปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี ของ
		 ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จัดให้มีนโยบาย
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก แผนการด�ำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
เพือ่ เป็นกรอบการปฏิบตั งิ านบริหารความเสีย่ งของทุกคนในองค์กร
และมีการควบคุม ติดตามการปฏิบตั ติ ามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ทบทวนกระบวนการเพือ่ ปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความ
เสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่
และความรับผิดชอบในงานด้านการบริหารความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมและชัดเจน โดยแยกหน้าทีร่ ะหว่างงานด้านการก�ำกับดูแล
ก�ำหนดนโยบาย กับงานด้านการบริหารความเสีย่ งในระดับจัดการ
และการรายงาน สื่อสาร มีทั้งที่เป็น Top-down และ Bottomup และมีการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
ภายใต้การก�ำกับดูแล ตั้งแต่ระดับฝ่าย แผนก (Functional
Level) จนมาสู่ระดับองค์กร (Corporate Level) และเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของกิจการ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย
และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการช่วยลด
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อองค์กรและช่วยให้องค์กรสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ดว้ ยการลดสิง่ ทีไ่ ม่คาดหวังหรือความเสีย่ ง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้ และให้มีการเรียกประชุมเป็น
ประจ�ำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 มีการประชุม
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง
ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้
1. นายบวร วงศ์สินอุดม
						
2. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
						
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
						

ประธานกรรมการ
นโยบายบริหารความเสี่ยง
กรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง (อิสระ)
กรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ ง
1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อร่างนโยบายและกรอบบริหาร
		 ความเสีย่ งระดับองค์กร ทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
		 ทีค่ รอบคลุมความเสีย่ งทีส่ �ำคัญทัง้ หมดทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั
		 และจัดให้มกี ารทบทวนนโยบายบริหารความเสีย่ งเป็นประจ�ำ
		 ทุกปี เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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2. พิจารณาและให้ความเห็นในการก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่
		 ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับ
		 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) และ
		 น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนา
		 ระบบบริหารความเสีย่ งภายในองค์กรอย่างสมำ�่ เสมอ เพือ่ ให้
		 มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมในการจัดการกับความเสีย่ ง
		 ทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น
4. พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ในผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง
		 แนวทาง มาตรการจัดการความเสีย่ ง และแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่
		 จัดการความเสีย่ งทีเ่ หลืออยูข่ องบริษทั เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั
		 มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจน
		 ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกรอบการบริหาร
		 ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5. สื่ อ สารและรายงานผลต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และผู ้ ที่
		 เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานผลการประชุม
		 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ ง การรายงานผลการ
		 บริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท และเรื่ อ งอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ า
		 คณะกรรมการบริษัทสมควรทราบ
6. ให้คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบใน
		 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง โดย
		 คณะกรรมการบริษทั ยังคงเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อการด�ำเนินการ
		 ทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
7. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับจัดการ
		 หรือคณะท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตาม
		 ความแหมาะสม รวมทัง้ ก�ำหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
		 เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
		 ให้ค�ำแนะน�ำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหาร
		 ความเสี่ ย งระดั บ จั ด การ และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในเรื่ อ ง
		 การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้ ง นี้ หากพบความเสี่ ย งในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีอ�ำนาจเชิญผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วมประชุม
เพื่ อ ให้ ถ ้ อ ยค�ำ ชี้ แ จง และ/หรื อ ให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย ง
ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบส�ำเร็จลุล่วง คณะกรรมการนโยบาย
บริหารความเสีย่ งอาจขอความเห็นชอบจากทีป่ รึกษาอิสระ รวมถึง
ให้กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงได้รับการอบรม และเสริม
สร้างความรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านบริหารความเสีย่ งด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ งได้มกี ารแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk
Management Committee) ทั้งส่วนส�ำนักงานและส่วนโรงงาน
เพื่อพิจารณาเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรต่อ
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบต่อการ
ประเมินความเสี่ยงและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานตามแผนการ
จัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจัดการความเสี่ยง
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละแผนธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
รวมทั้งสื่อสารกับพนักงานทุกระดับให้เข้าใจถึงจุดหมายร่วมกัน
ในการบริหารความเสีย่ ง และมอบหมายความรับผิดชอบและกรอบ
การจัดการความเสี่ยงตามระดับของความส�ำคัญของผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทุกคน
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับจัดการ
1. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดท�ำ และก�ำกับดูแล
		 การด�ำเนินการตามแผนการจัดการความเสีย่ งในระดับปฏิบตั กิ าร
		 (Functional risk management) และระดั บ องค์ ก ร
		 (Corporate risk management)
2. ติดตามกระบวนการบ่งชีแ้ ละประเมินความเสีย่ งทีส่ �ำคัญทัว่ ทัง้
		 องค์กร ระบุความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน
		 องค์กรทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั รวมทัง้
		 ประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุ
		 ได้ และวิเคราะห์ถงึ ปัจจัยความเสีย่ งทีส่ �ำคัญทีอ่ าจเกิดขึน้ กับ
		 บริษทั เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีแผนการจัดการความเสีย่ ง และมาตราการ
		 จัดการความเสี่ยงที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
		 และความไม่แน่นอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้อง
		 กับกลยุทธ์แลแผนธุรกิจขององค์กร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
		 ผ่านการก�ำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความเสี่ยงและ
		 จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยง
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		 อย่างเพียงพอ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนช่วยให้
		 บรรลุวตั ถุประสงค์และปรับปรุงผลการด�ำเนินงาน รวมถึงเป็น
		 หนึ่งของวัฒนธรรมและกระบวนการตัดสินใจขององค์กร
4. สื่อสารและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง
		 การบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร และให้ ต ระหนั ก ถึ ง
		 ความเสีย่ ง การควบคุมความเสีย่ งของหน่วยงานจนกลายเป็น
		 ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
5. จัดให้มกี ารประชุมทบทวนผลการด�ำเนินงานตามระบบบริหาร
		 ความเสี่ยง และพิจารณาแสนอแผนการจัดการความเสี่ยง
		 ระดับองค์กร (Corporate Risk) ต่อคณะกรรมการนโยบาย
		 บริหารความเสีย่ งทราบอย่างสมำ�่ เสมอหรือต่อเนือ่ งทุกไตรมาส
ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย
ระยะยาว ผลการด�ำเนินงานของบริษทั และเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยกรรมการที่
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายนั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่า
ตอบแทนจะถูกน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ และก�ำหนด
ให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ใน
รายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้รบั เงินเดือนทัง้ สิน้ 6 ล้านบาท
ส�ำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
ก�ำหนด ซึง่ พิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านตามบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน

การจ�ำกัดจ�ำนวนการไปด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในบริษทั อืน่
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทที่
กรรมการไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน โดยก�ำหนดให้
กรรมการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน
5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาท�ำหน้าที่ของตัวเองในบริษัท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2561 ไม่มกี รรมการบริษทั รายใดด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายเรื่ อ งการเข้ า ด�ำรงต�ำแหน่ ง ใน
บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจการของ
บริษัท เช่น การเข้าด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการ
ควบคุม เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้
ยั ง สามารถน�ำความรู ้ แ ละประสบการณ์ จ ากการไปท�ำหน้ า ที่
กรรมการในบริษัทอื่น มาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้
ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวม
3 บริษัท
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการฝึก
อบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันฝึก
อบรมภายนอกเช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

(IOD) และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อน�ำความรู้
และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
มีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคนในองค์กร ให้พร้อมในการท�ำงานและสอดคล้อง
กับแผนการขยายงานของบริษัท
ลำ�ดับ

รายชือ่

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ผ่านการอบรม
หลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

หลักสูตร

1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

2.
3.
4.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

5.
6.
7.
8.
9.

10.

หลักสูตร “Advanced Audit Committee
Program” (AACP)
Anti-Corruption : The Practical Guide
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
Anti-Corruption : The Practical Guide
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
Anti-Corruption : The Practical Guide
นายบวร วงศ์สนิ อุดม
หลักสูตร “Advanced Audit Committee
Program” (AACP)
นายวิชติ วิทยฐานกรณ์
Anti-Corruption : The Practical Guide
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ Anti-Corruption : The Practical Guide
นายวิชยั วิทยฐานกรณ์
Anti-Corruption : The Practical Guide
นายวัชร วิทยฐานกรณ์
Anti-Corruption : The Practical Guide
นายพาชัย จันทร์พทิ กั ษ์
หลักสูตร The Story รุน่ ที่ 1 (The Ultimate
leadership tool ) : สร้างองค์ความรู้ เครือ่ งมือ
การตลาดให้นกั ธุรกิจ ผูบ้ ริหารรับโลกยุคดิจติ อล
4.0  
Anti-Corruption : The Practical Guide
หลักสูตร Leadership Succession Program
(LSP) รุน่ ที่ 9
นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์ Anti-Corruption : The Practical Guide
The Next Gen Corporation of Design

สถาบัน

Robotics Summit 2018 - Shaping
The Future With Robotics and AI

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
(IRDP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และ
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไทย
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ลำ�ดับ

รายชือ่

11. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์

หลักสูตร

Anti-Corruption : The Practical Guide
The Next Gen Corporation of Design

สถาบัน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
eLogistics Summit 2018 - Reimaging
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และ
The Future of Digital Logistics
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไทย
12. นางสาวสุนนั ทา ไตรเทพาภิรกั ษ์ Anti-Corruption : The Practical Guide
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การวางกลยุทธ์วเิ คราะห์เครดิต ครัง้ ที่ 1/2561 บจก.เศรษฐลักษมิ์
การวางกลยุทธ์วเิ คราะห์เครดิต ครัง้ ที่ 2/2561 บจก.เศรษฐลักษมิ์
e-Payment System กระบวนการ การรับ-จ่าย บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
และผูป้ ฏิบตั งิ านทางบัญชีการเงิน
13. นายศักดิช์ ยั ผดุงเกียรติวงศ์ Anti-Corruption : The Practical Guide
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การวางกลยุทธ์วเิ คราะห์เครดิต ครัง้ ที่ 1/2561 บจก.เศรษฐลักษมิ์
14. นายก�ำธร   เอกเมธีพนั ธ์
การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ยกร่างมาตรฐาน ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
สินค้าเกษตร
แห่งชาติ (มกอช.)
ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์
สมาคมนิสติ เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่
บริษทั จัดให้มหี ลักสูตรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่ เพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษทั และฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั งิ าน จัดโปรแกรมให้เข้า
เยีย่ มชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดท�ำคูม่ อื กรรมการ เพือ่ ให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวม
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงกรอบการท�ำงาน ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะ
กรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการ

การสืบทอดต�ำแหน่งงาน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนื่องในการบริหารกิจการ
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารมีแผน
สืบทอดต�ำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานที่
ส�ำคัญของบริษัท เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รวมทัง้ ก�ำหนดความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ของต�ำแหน่ง
งานที่มีความส�ำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
จัดท�ำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และ
ความพร้อมของพนักงานระดับต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป
ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อหาผู้ที่
ค่าตอบแทน ได้สรรหากรรมการใหม่จ�ำนวน 1 ท่านคือ นายอภิชาติ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล
จีระพันธุ์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ เป็นการพัฒนาความรูค้ วามสามารถผูบ้ ริหารทีม่ ศี กั ยภาพให้มคี วาม
ตรวจสอบ และกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและก�ำหนด พร้อมในการบริหารกิจการต่อไป ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีหน้าที่
ค่ า ตอบแทน ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และ รายงานแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
มีประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งได้พบปะ สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อท�ำสรุปและรายงานต่อคณะ
หารือกับประธานกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการ กรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
บริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อย
สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ปี ล ะ 1 ครั้ ง โดยแบ่ ง การประเมิ น ออกเป็ น การประเมิ น ผล
หน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการ
กับ IOD แล้วจ�ำนวน 12 ท่าน จากจ�ำนวนกรรมการ 12 ท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (self-assessment) รวมทั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ และเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั และส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนด
ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการ ค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการหาแนวทางปรับปรุงการท�ำงานของคณะกรรมการ
ต่อองค์กรและผู้เข้าอบรม
บริษทั โดยฝ่ายเลขานุการบริษทั เป็นผูด้ �ำเนินการส่งแบบประเมินให้
กรรมการทุกคน จากนัน้ รวบรวมกลับมาประมวลผลเพือ่ ส่งให้คณะ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนรายงานผล
ส�ำหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บริ ษั ท สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ อ บรม /
สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. /
ตลาดหลักทรัพย์ / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / สถาบัน IOD
และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

93

94

รายงานประจำ�ปี 2561

ส�ำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อ ดังนี้
ช่วงคะแนน

ตัง้ แต่รอ้ ยละ 90 ขึน้ ไป
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไป
น้อยกว่าร้อยละ 50

เกณฑ์ประเมิน

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
พอใช้
ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ ง
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบรายคณะ และ
ให้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�ำทุกปี เพือ่ สอบทานการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย
โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยจัด
ท�ำขึ้นตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และอ้างอิงแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุด
ย่อย บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
โดยน�ำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องคณะ ทุกชุด ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตร และ
กรรมการบริษัท โดยมีหัวข้อในการประเมินดังนี้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานก�ำกับดูแล เลขานุการ
บริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบ
		 หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ
รายคณะและรายบุคคล รวมทัง้ ผลการประเมินของคณะกรรมการ
		 1.		 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกชุด และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
		 2.		 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
		 3.		 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผล
		 4.		 การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
การประเมินของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ส�ำหรับ
		 5.		 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
		 6.		 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยอยูใ่ นเกณฑ์ดแี ละดีเยีย่ ม
		 หัวข้อการประเมินกรรมการรายบุคคล
		 1.		 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
		 2.		 การประชุม
		 3.		 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั

การประเมินกรรมการทัง้ คณะ
การประเมินกรรมการรายบุคคล

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

91.9
90

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ ง

94
86.8
96
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การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�ำทุกปี ในหัวข้อเกี่ยวกับความ
เป็นผู้น�ำ การก�ำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและ
ผลปฏิบตั ทิ างการเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ การสืบทอด
ต�ำแหน่ง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การก�ำกับ
ดูแลกิจการ โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัท
ย่อย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญ
ในการด�ำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการก�ำกับกิจการในด้าน
ต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีหน้าที่
น�ำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดท�ำงบการเงินรวม

เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการบริษัท
ทุกท่านรวมถึงกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวบรวมผลการ
ประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และจัดให้มกี าร
อภิปรายเพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดย
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ ประจ�ำปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 94.3 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
		 บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กบั บริษทั ส�ำนักงาน
		 อีวาย จ�ำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี
		 บัญชี 2561 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,540,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จึง
ก�ำหนดให้การบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลัก
ของการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้แก่กจิ การ โดยมีกรอบ
การบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
“บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่ง
สินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อน�ำความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะน�ำ
ไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป”
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และรับผิดชอบต่อผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจ โดย
ค�ำนึงถึงทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ครอบคลุมถึง การ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการส่งเสริม
สนับสนุนและเผยแพร่นวัตกรรม ซึง่ ได้จากการด�ำเนินงานทีม่ คี วาม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสีย่ งซึง่ เป็นกระบวนการ
บริหารจัดการที่ส�ำคัญและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัท
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่ม
มูลค่าของกิจการและสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ นี้ คณะ
กรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management Policy Committee: RMC) เพื่อท�ำหน้าที่
ก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับและควบคุมดูแลการบริหารความเสีย่ งโดยรวม
ขององค์กร ให้มนั่ ใจว่าบริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีส่ ง่ ผล
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและมีการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee :
ERMC) ท�ำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความ
เสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยง จัด
ท�ำ และก�ำกับดูแลการด�ำเนินตามแผนการจัดการความเสี่ยงใน
ระดับปฏิบัติการและระดับองค์กร พร้อมติดตามกระบวนการบ่งชี้

กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
2. กระบวนการผลิตมีคุณภาพ
3. พลเมืองมีคุณภาพ
และประเมินความเสี่ยงที่ส�ำคัญทั่วทั้งองค์กร และสื่อสารข้อมูล
การบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์กร ทั้งนี้บริษัทได้น�ำกรอบ
แนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของคณะ
กรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization
of the Treadway Commission) ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้
ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ERM
(Enterprise Risk Management) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM
Framework ซึง่ ได้น�ำมาประยุกต์ใช้กบั การด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
อย่างเหมาะสม
ในปี 2561 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญของบริษัท ได้แก่
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการที่ดี การจ่ายเงินปันผล
ที่เหมาะสมและสม�่ำเสมอ การจัดหาอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความ
ส�ำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน�้ำ การจัดการ
มลพิษ นวัตกรรม การด�ำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย การดูแลและ
พัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะในการ
ด�ำเนินชีวิตของทุกคนในทุกช่วงอายุ โดยบริษัทได้ก�ำหนดกลยุทธ์
สู่ความยั่งยืน เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตามปรัชญาและ
พันธกิจองค์กร ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสีย ป้องกัน
และรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน
สังคม และสิง่ แวดล้อม ภายใต้การด�ำเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล
พร้อมทัง้ เพือ่ ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์การ
สหประชาชาติ กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ดังนี้
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3. ทีวโี อ พลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ คุณภาพสังคม
		 ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ด้วยการคัดสรรวัตถุดบิ เมล็ดถัว่ เหลือง 		 และชุมชน
1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

		 เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของทีวีโอ การเพิ่มประสิทธิภาพ
		 กระบวนการผลิตโดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
		 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น มีความปลอดภัย มี
		 โภชนาการที่ดีต่อทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความ
		 เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

2. กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพ
		 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

		 กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและ
		 นวัตกรรม เพือ่ ยกระดับและเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการ
		 ผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นมิตรต่อ
		 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

		 ด�ำเนินกิจการด้วยการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ด�ำเนินธุรกิจด้วย
		 ความรับผิดชอบ และร่วมส่งเสริมสนับสนุน ชุมชน สังคม
		 วัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

บริษทั ได้มกี ารสือ่ สารนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพือ่ ส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้เกิดประโยชน์สงู สุด ผ่านช่องทางการสือ่ สารทุกประเภทของ
บริษัท และบรรจุเรื่องนี้อยู่ในคู่มือการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่
เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและส�ำนึกในหน้าที่ของตน
ในการรับผิดชอบต่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้บริโภค
บริษัทได้เปิดเผยการด�ำเนินงานด้านความความรับผิดชอบต่อ
สังคมไว้ในรายงานความอย่างยั่งยืนเป็นรูปเล่ม และเป็นส่วนหนึ่ง
ของแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี
ในรูปแบบซีดีพร้อมเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นาย อภิชาติ
จีรพันธุ์ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล และมี
ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

4. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือ
		 รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั และ
		 บริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล
		 และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทรวมทั้ง
		 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอ ตามเงื่ อ นไขที่ ต ลาด
		 หลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด

นาย อภิชาติ จีรพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจ
สอบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 แทน นาย บวร วงศ์สินอุดม ซึ่งไป 5. พิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ขอบเขต
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
		 การปฏิบตั งิ าน แผนการตรวจสอบประจ�ำปี พิจารณารายงาน
		 ผลการตรวจสอบ การติดตามการแก้ไขตามรายงานการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้รับ 		 ตรวจสอบ ให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะ 		 ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประเมินผลงาน
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 		 ประจ�ำปีของแผนกตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมรวม 6 ครั้ง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะ 6. ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
กรรมการบริษัททราบ สรุปสาระส�ำคัญ ได้ดังนี้
		 ภายนอกมาตรวจระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตาม
		 เกณฑ์สากลที่เหมาะสม รวมถึงตรวจสอบการควบคุมระบบ
1. เห็นด้วยกับข้อสรุปของผูส้ อบบัญชี บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด 		 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
		 ว่างบการเงินประจ�ำปีของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมของ 		 ส�ำคัญอย่างมีประสิทธิผลและระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ
		 บริษทั และบริษทั ย่อยมีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ 		 มีความปลอดภัย
		 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีป่ รากฎในรายงาน
		 ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการ
		 ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี
2. มีความเห็นว่า บริษัท น�้ำมันพืชไทยจ�ำกัด (มหาชน) และ 		 รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว
		 บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ 		 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
		 ความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและเหมาะสมตามรายงานของผูต้ รวจสอบ 		 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายฉัตรชัย
		 ภายในและรายงานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 		 เกษมศรีธนาวัฒน์ แห่งบริษัทส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็น
		 ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ประจ�ำปี 2562 และน�ำเสนอ
3. พิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัทตามระบบงานที่ก�ำหนด 		 คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุม
		 ไว้ซึ่งบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 		 ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี
		 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก�ำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
		 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และ
		 รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
		 การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
อภิชาติ จีระพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(Accountability) โดยตรงต่อการประเมิน จัดท�ำ ติดตาม และ
รักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการด�ำเนินงาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ มีการดูแลรักษา
ทรัพย์สนิ และออกแบบการท�ำงานเพือ่ ลดข้อผิดพลาดและป้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น มีการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
ที่มีความถูกต้อง มีการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็น
ไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั จะ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และสร้างมูลค่าเพิม่ สูงสุดได้อย่างยัง่ ยืน

2. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

		 บริษทั ได้จดั ท�ำแผนและก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
		 ทีช่ ดั เจน และวัดผลได้ รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์ และวางแผน
		 งบประมาณรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลประกอบการที่
		 คาดหมายของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและ
		 พนักงานแต่ละหน่วยงานทราบ และน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุตาม
		 วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ ใ นระหว่ า งการ
		 ปฏิบัติงานตามแผนนั้น บริษัทจะมีการประเมิน และติดตาม
		 ความคืบหน้าและทบทวนแผน พร้อมทั้งแก้ไขและป้องกัน
		 ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบหรืออาจพบในการปฏิบัติงานอย่าง
		 สม�่ำเสมอ โดยพิจารณาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
		 ความเป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท
		 ในระยะยาว นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารของบริษทั ได้มกี ารก�ำหนด
คณะกรรมการบริษัทได้ ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำ 		 นโยบายการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร รวมทัง้ กระบวนการ
หน้าที่ในการก�ำกับดูแล ให้ระบบการควบคุมภายใน (Internal 		 ควบคุมการด�ำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
Control) ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความ 		 ท�ำให้บริษัทเกิดความเสียหาย มีแผนงานในการควบคุมโดย
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบการตรวจสอบภายใน 		 ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะ
(Internal Audit) ที่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยน�ำ 		 เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค�ำนึงถึงการ
กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ 		 บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทงั้ ในระดับองค์กรและระดับ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 		 หน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ และมีการก�ำหนด
Treadway Commission) ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่ 		 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบ
กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise 		 ไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการนโยบายบริหาร
Risk Management : ERM) หรือทีเ่ รียกว่า COSO-ERM Framework 		 ความเสีย่ ง ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูต้ รวจสอบภายใน และก�ำหนด
มาใช้ ดังนี้
		 ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ โดยมีการวางแผน
		 และก�ำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

1. สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ร (Internal
		 Environment)
3. การระบุเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง (Event
		 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชา 		 Identification)

		 ที่ มี ค วามเหมาะสม มี ก ารจั ด ท�ำนโยบายและระเบี ย บ
		 ปฏิบัติงานครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านการจัดซื้อ การผลิต
		 การขาย บัญชี การเงิน และการบริหารทั่วไปอย่างชัดเจน
		 รวมถึ ง มี ก ารจั ด ท�ำคู ่ มื อ จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ขึ้ น เป็ น
		 ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
		 พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และท�ำหน้าที่ด้วย
		 ความถูกต้อง โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้
		 มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ และได้
		 ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด

		 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหาร
		 ความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง - ระดับจัดการ
		 อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่
		 อาจจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อการด�ำเนิน
		 ธุ ร กิ จ ทั้ ง จากปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอก โดยให้
		 ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่มีสัญญาณบอกเหตุว่ามีแนวโน้มที่จะ
		 เป็นปัญหา โดยมีการติดตามและบริหารจัดการอย่างต่อเนือ่ ง
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4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

		 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความส�ำคัญในการ
		 บริหารความเสีย่ ง เพือ่ เพิม่ มูลค่าของกิจการ สร้างความเชือ่ มัน่
		 ในการน�ำพาองค์กรสูเ่ ป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว และ
		 สร้างความมัน่ ใจต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกๆ ฝ่าย รวมถึงสร้างคุณค่า
		 ให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงจัดตั้งคณะกรรมการ
		 นโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy
		 Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
		 จัดการ (Enterprise Risk Management Committee)
		 เพื่อก�ำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้
		 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทาง
		 การบริหารจัดการ ดังนี้
		 •
			
			
			
		 •
			
			
			
			
			
			
			
			
		 •
			
			
			
			
			
			
		 •
			
			

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

		 บริษัทมีการก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ ตลอดจนความ
		 รับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้
		 อย่ า งชั ด เจน และได้ ป รั บ ปรุ ง ตารางอ�ำนาจอนุ มั ติ ข อง
		 ฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม โดยมีมาตรการที่จะ
		 ควบคุมติดตามให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและ
		 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณีที่บริษัทมีการท�ำธุรกรรมกับ
		 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
		 บุคคลดังกล่าว แผนกก�ำกับการปฏิบตั งิ านมีหน้าทีต่ ดิ ตามการ
		 ท�ำธุรกรรมและดูแลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอน
		 การอนุมัติที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่
		 เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้นๆ
		 รวมทั้งมีการรายงานสรุปรายการระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่
มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหาร 		 เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
จัดการความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ 		 บริษัทและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ของบริษัท โดยด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
6. ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล
ตามกรอบ COSO Enterprise Risk Management
บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยจัดท�ำ Risk 		 (Information and Communication)
Matrix และแผนจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และ 		 บริษัทได้น�ำระบบงานสารสนเทศภายใต้ชื่อโครงการระบบ
ระดับจัดการ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 		 ERP (Enterprise Resources Planning) โดยน�ำโปรแกรม
โดยค�ำนึงถึงการเปลีย่ นแปลงทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอก 		 SAP (Systems, Applications, and Products in Data
รวมถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตและคอร์รปั ชัน มีกระบวนการ 		 Processing) มาใช้ในการบริหารจัดการทัง้ กิจกรรมหลักและ
ทบทวนความเสีย่ ง และติดตามการด�ำเนินงานตามมาตรการ 		 กิจกรรมสนับสนุนของบริษทั ได้แก่ กระบวนการด้านการจัดซือ้
จัดการความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ 		 การผลิต การขาย การบัญชี การเงิน ระบบสินค้าคงคลัง และ
การท�ำงานทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนักและ 		 ระบบสินทรัพย์ถาวร ตัง้ แต่ปี 2556 เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ให้ความส�ำคัญ
บริ ษั ท ได้ น�ำดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย งที่ ส�ำคั ญ (Key Risk 		 สารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
Indicator : KRI) และเก็บสถิติเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ 		 ธุรกิจ และรองรับความต้องการด้านข้อมูลเพือ่ ใช้ประกอบการ
เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นระบบ ส�ำหรับใช้วิเคราะห์และเฝ้า 		 พิจารณาตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
ระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อน�ำ
มาก�ำหนดและทบทวนมาตรการจั ด การความเสี่ ย งให้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ทันท่วงที
ปรับปรุงช่องทางสื่อสารด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดย
เปิดช่องทางการติดต่อสือ่ สารกลางผ่านระบบเครือข่ายของ
บริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าถึงได้
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7. ระบบการติดตาม (Monitoring)

		 บริ ษั ท มี ก ารประชุ ม อย่ า งสม�่ ำ เสมอเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
		 ด�ำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดหรือไม่ กรณี
		 พบว่าเป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้คลาดเคลือ่ น หรือผลการด�ำเนินงาน
		 แตกต่างจากเป้าหมายจะมีมติให้ฝา่ ยจัดการรับไปด�ำเนินการ
		 แก้ไขได้อย่างทันเวลา
		 บริษทั ก�ำหนดนโยบายให้ทกุ หน่วยงานติดตามการปฏิบตั งิ าน
		 ตามระบบการควบคุมภายในทีก่ �ำหนดไว้อย่างสม�ำ่ เสมอ และ
		 ให้แผนกตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบตั งิ านตามระบบ
		 การควบคุ ม ภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
		 โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
		 โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระส�ำคัญ จะ
		 ต้องรายงานในระยะเวลาอันควร รวมถึงรายงานความคืบหน้า
		 ในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า
		 ระบบการควบคุมภายในยังด�ำเนินอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง และมีการ
		 ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
		 ทัง้ นี้ บริษทั จัดให้มสี �ำนักตรวจสอบภายใน โดยมี นาย สมชาย
		 สายแสง เป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่
		 มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเข้าใจใน
		 ธุรกิจของบริษัท

		 ประวัติการศึกษา
		
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี),
		 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
		 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี,
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 วุฒิบัตรวิชาชีพ
		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
		 (CPA : Certified Public Accountant)
		 ประวัตกิ ารฝึกอบรม
		 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
			 รุ่น 58/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
			 รุ่น 15/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

102

รายงานประจำ�ปี 2561

รายการระหว่างกัน
นโยบายการท�ำรายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย สมเหตุผลในการเข้าท�ำรายการนั้นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ประชุ มผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท (แล้ ว แต่กรณี)
บริษัทมีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน ตามความจ�ำเป็นและ
เพื่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุน โดย
ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรมที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ระหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยธุรกรรมดังกล่าวได้กระท�ำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) โดยมี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับ
คูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำรายการ โดยให้จัดท�ำรายงานสรุปการ
ท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการทุกสิ้นปี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ กรรมการ
หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
การเข้าท�ำรายการดังกล่าว

ในระหว่างปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญ
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจ ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท
เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดย
รายการระหว่างกัน จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาด กรรมการอิสระไม่มีความเห็นต่อการท�ำรายการที่แตกต่างจากมติ
ของรายการ และเงื่อนไขตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการ กรรมการ และบริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ ประกอบงบการเงิน รายงานประจ�ำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูล
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-1)
เมื่อเกิดรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ กรรมการและผูบ้ ริหารต้องแจ้งเลขานุการบริษทั นโยบายและแนวโน้มในการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ทราบ เพือ่ แจ้งต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีนโยบายในการเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตาม
ความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ
ลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่เกิด
ขึ้นเป็นประจ�ำต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะด�ำเนินการ
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินความเสี่ยงตาม ให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกันของทุกฝ่าย และคณะกรรมการ โดยก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้า
ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความ ปกติ
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รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2560 และ ปี 2561
หน่วย : ล้านบาท
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

บมจ.พรอดดิจิ

บมจ.ไทยฮา

มูลค่ารายการระหว่างกัน
2560
2561

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

เงือ่ นไขและนโยบายราคา

• บริษัทมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 31.85
• กรรมการของบริษทั
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องของ
บุคคลดังกล่าวมีสดั ส่วน
การถือหุน้ ใน
บมจ.พรอดดิจริ วม
ร้อยละ 8.88
• มีกรรมการร่วมกับ
บริษทั จ�ำนวน 2 คน
• กรรมการของบริษทั
2 คน เป็นกรรมการ
ผูม้ อี �ำนาจลงนามผูกพัน
ของ บมจ. พรอดดิจิ
• กรรมการของบริษทั
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องของ
บุคคลดังกล่าวมีสดั ส่วน
การถือหุน้ ใน
บมจ.ไทยฮา
รวมร้อยละ 4.20
• มีกรรมการร่วมกับ
บริษทั จ�ำนวน 1 คน
• กรรมการของบริษทั
เป็นกรรมการผูม้ อี �ำนาจ
ลงนามผูกพันของ
บมจ. ไทยฮา

• บริษทั ซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์
ขวด PET จาก
บมจ.พรอดดิจิ
เพือ่ ใช้บรรจุนำ�้ มันพืช
เพือ่ จ�ำหน่าย

ค่าซือ้ สินค้า
332.31
ส่วนลดรับ
2.18
ค่าชดเชย
0.23
เจ้าหนีก้ ารค้า
66.82
เจ้าหนีอ้ นื่ ๆ
0.23
ลูกหนีอ้ นื่ ๆ
2.18

ค่าซือ้ สินค้า • ในการจัดซื้อ
328.97
แต่ละครั้งบริษทั
ส่วนลดรับ
มีกระบวนการ
2.13
สอบทานเปรียบราคา
ค่าชดเชย
และเงือ่ นไขของ
ผูผ้ ลิตขวดรายอืน่ ๆ
เจ้าหนีก้ ารค้า • ก�ำหนดราคาโดยใช้
55.36
ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
เจ้าหนีอ้ นื่ ๆ อ้างอิงราคาตลาด
• การสัง่ ซือ้ รายครัง้
ลูกหนีอ้ นื่ ๆ
ไม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว
2.13

• บริษทั ขายน�ำ้ มันพืช
บริโภคให้กบั
บมจ.ไทยฮา
เพือ่ น�ำไปขายต่อ

ค่าขายสินค้า
30.19
ลูกหนีก้ ารค้า
4.81

ค่าขายสินค้า • เงือ่ นไขทางการค้า
20.85
เช่นเดียวกับผูจ้ ดั
ลูกหนีก้ ารค้า จ�ำหน่ายรายอืน่ ๆ
3.82
• ก�ำหนดราคาโดย
อ้างอิงราคาตลาด
• การสัง่ ซือ้ รายครัง้
ไม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว
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หน่วย : ล้านบาท
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

บจก.โกลเด้น
เธร็ด

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
2560
2561

เงือ่ นไขและนโยบายราคา

• กรรมการและผูบ้ ริหาร • บริษทั ขายน�ำ้ มันพืช
ของบริษทั และผูท้ ี่
บริโภคให้กบั บจก.
เกีย่ วข้องของบุคคล
โกลเด้น เธร็ด เพือ่ น�ำ
ดังกล่าวมีสดั ส่วน
ไปขายเป็นสวัสดิการ
การถือหุน้ ใน
ให้กบั พนักงาน
บจก.โกลเด้นเธร็ด
รวม ร้อยละ 31.37
• กรรมการบริษทั เป็น
• บริษทั ซือ้ ด้ายจาก
กรรมการผูม้ อี �ำนาจ
บจก.โกลเด้น เธร็ด
ลงนามผูกพันของ
เพือ่ ใช้เย็บกระสอบ
บจก.โกลเด้น เธร็ด
สินค้าเพือ่ จ�ำหน่าย

ค่าขายสินค้า
0.39
ลูกหนีก้ ารค้า
0.05

ค่าขายสินค้า • ก�ำหนดราคาโดย
0.28
อ้างอิงราคาตลาด
ลูกหนีก้ ารค้า • การสัง่ ซือ้ รายครัง้
0.10
ไม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว

ค่าซือ้ สินค้า
0.15
ลูกหนีก้ ารค้า
-

บจก.นำ�้ มัน
บริโภคไทย

• บริษทั ถือหุน้ ใน
• บมจ.พรอดดิจิ
บจก.น�ำ้ มันบริโภคไทย ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของ
ด้วยสัดส่วนการถือหุน้
บริษทั ขายบรรจุภณ
ั ฑ์
ร้อยละ 14
ขวด PET ให้กบั บจก.
น�ำ้ มันบริโภคไทย
เพือ่ ใช้บรรจุนำ�้ มันพืช

ค่าขายสินค้า
24.02
ลูกหนีก้ ารค้า
2.50

ค่าซือ้ สินค้า • ในการจัดซือ้ แต่ละครัง้
บริษทั มีกระบวนการ
ลูกหนีก้ ารค้า สอบทานเปรียบราคา
และเงือ่ นไขของ
ผูผ้ ลิตด้ายรายอืน่ ๆ
• เงือ่ นไขทางการค้า
ทีบ่ ริษทั ได้รบั ดีและ
เหมาะสมกว่าเมือ่
เปรียบเทียบกับ
ผูผ้ ลิตรายอืน่ ๆ
ค่าขายสินค้า • การท�ำรายการ
27.11
ไม่มสี ญ
ั ญา
ลูกหนีก้ ารค้า • การก�ำหนดราคา
2.97
และเงือ่ นไขการค้า
เป็นไปตามตลาด

บจก.เชียร์ กรุป๊
โฮลดิง้ ส์

• กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั และผูเ้ กีย่ วข้อง
ของบุคคลดังกล่าว
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน
บจก.เชียร์ กรุป๊ โฮลดิง้ ส์
จ�ำนวน ร้อยละ 27.86
• มีกรรมการร่วมกับบริษทั
จ�ำนวน 1 คน และเป็น
ผูม้ อี �ำนาจลงนาม

ค่าขายสินค้า
0.02
ลูกหนีก้ ารค้า
0.02

• บริษทั ขายน�ำ้ มันพืช
ให้แก่ บจก.เชียร์ กรุป๊
โฮลดิง้ ส์ เพือ่ น�ำไป
แจกเป็นของก�ำนัล

ค่าขายสินค้า • เงือ่ นไขทางการค้า
0.02
เช่นเดียวกับ
ลูกหนีก้ ารค้า ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
รายอืน่ ๆ
• ก�ำหนดราคาโดย
อ้างอิงราคาตลาด
• การสัง่ ซือ้ รายครัง้
ไม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว

105

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

บจก.ฟิลา พลัส

บจก.นิวเวฟ
เอเชีย

มูลค่ารายการระหว่างกัน
2560
2561

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

เงือ่ นไขและนโยบายราคา

• กรรมการของบริษทั
และผูเ้ กีย่ วข้องของ
บุคคลดังกล่าวมีสดั ส่วน
การถือหุน้ ใน บจก.
ฟิลาพลัส จ�ำนวน
ร้อยละ 92.50
• มีกรรมการร่วมกับ
บริษทั จ�ำนวน 1 คน
และเป็นผูม้ อี �ำนาจ
ลงนาม
• กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั และผูเ้ กีย่ วข้อง
ของบุคคลดังกล่าว
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน
บจก.นิวเวฟ เอเชีย
รวม ร้อยละ 73.33
• มีผบู้ ริหารร่วมกับบริษทั
จ�ำนวน 1 คน และเป็น
ผูม้ อี �ำนาจลงนาม

• บริษทั ขายน�ำ้ มันพืช
ให้กบั บจก.ฟิลา พลัส
เพือ่ น�ำไปขายเป็น
สวัสดิการให้กบั
พนักงาน

ค่าขายสินค้า
0.03
ลูกหนีก้ ารค้า
0.03

ค่าขายสินค้า • ก�ำหนดราคา
0.03
โดยอ้างอิงราคาตลาด
ลูกหนีก้ ารค้า • การสัง่ ซือ้ รายครัง้
0.03
ไม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว

• บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการ
แจ้งการสัง่ ซือ้ สินค้า
ของลูกค้าของ
บจก.นิวเวฟ เอเชีย

ค่าบริการ
ลูกหนีก้ ารค้า
-

ค่าบริการ • เงือ่ นไขการค้า
0.26
เช่นเดียวกับ
ลูกหนีก้ ารค้า ผูใ้ ห้บริการรายอืน่ ๆ
0.09
• ก�ำหนดราคาโดย
อ้างอิงราคาตลาด

• บริษทั ซือ้ สินค้า
เพือ่ น�ำไปจัดกระเช้า
ปีใหม่ มอบให้ผมู้ ี
อุปการะคุณของ
บริษทั

ค่าซือ้ สินค้า
เจ้าหนีก้ ารค้า
-

ค่าซือ้ สินค้า • เงือ่ นไขทางการค้า
0.11
ทีบ่ ริษทั ได้รบั ดี
เจ้าหนีก้ ารค้า และเหมาะสมกว่า
0.12
เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ผูข้ ายรายอืน่ ๆ
• การสัง่ ซือ้ รายครัง้
ไม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจ�ำปี โดย
งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดและจัดให้
มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงาน
ทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมกรรมการบรรษัท
ภิบาลฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสีย่ งและ การก�ำกับกิจการทีด่ ี ทีฝ่ า่ ยจัดการของบริษทั ท�ำขึน้
และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ

นายบวร วงศ์สินอุดม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

จากรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
คณะกรรมการได้จัดให้มีและทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยง และการก�ำกับกิจการที่ดี รวมทั้งระบบงานที่เป็นอยู่นี้
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ การก�ำกับ คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลถึงความน่าเชื่อถือได้
ดูแลกิจการทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อมูล ของรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง
ทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษา การก�ำกั บ กิ จ การที่ ดี และการรั ก ษาสิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท
ไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงจากการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ด�ำเนินงาน ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบาย
ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เพิม่ (ลด)

2561

2560

24,704

24,250

454

1.87

373

318

55

17.30

25,077

24,568

509

2.07

ต้นทุนขาย

21,799

21,924

(125)

(0.57)

ก�ำไรขัน้ ต้น

3,278

2,644

634

23.98

89

27

62

229.63

รายได้อนื่

160

210

(50)

(23.81)

ค่าใช้จา่ ยในการขาย

991

945

46

4.87

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

241

312

(71)

(22.76)

ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั
(กลับรายการ)

(12)

39

(51)

(130.77)

3

4

(1)

(25)

2,304

1,581

723

45.73

398

203

195

96.06

1,867

1,327

540

40.69

39

51

(12)

(23.53)

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายวัสดุหบี ห่อ
รวมรายได้จากการขาย

ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
ก�ำไรสุทธิกอ่ นภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุมของบริษทั ย่อย
ในปี 2561 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก�ำไรสุ ท ธิ ส ่ ว นที่ เ ป็ น ของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 540 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.69 จาก 1,327 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560
โดยบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่ที่ 24,704
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 454 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87 เมื่อ
เทียบกับปี 2560 และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ

จำ�นวน

%

อยูท่ ี่ 373 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 55 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.30
จาก 318 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 ในขณะที่ต้นทุนขายของ
บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ที่ 21,799 ล้านบาท ลดลง 125 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 0.57 จาก 21,924 ล้านบาทเมือ่ เทียบกับปี 2560
ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 13.07
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 จากร้อยละ 10.76 เมื่อเทียบกับปี 2560

108

รายงานประจำ�ปี 2561

การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน

• ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ได้แก่สินค้า
รายได้จากการขาย
ประเภทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และน�้ำมันถั่วเหลือง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัด • ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
โครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ • ส่วนงานอื่นๆ เป็นส่วนงานที่ท�ำการจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริการ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
บริโภค และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

23,319

• อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

เพิม่ (ลด)
จำ�นวน

%

23,484

(165)

(0.70)

15,981

15,666

315

2.01

• นำ�้ มันถัว่ เหลืองบริสทุ ธิ์

7,338

7,818

(480)

(6.14)

รายได้จากการขายวัสดุหบี ห่อ

373

318

55

17.30

1,385

766

619

80.81

รวมรายได้จากการขาย

25,077

24,568

509

2.07

1. รายได้จากการขาย
บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขายรวม 25,077 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 509 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.07 จาก 24,568 ล้านบาท
เมือ่ เทียบกับปี 2560 โดยบริษทั มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ต่างๆ อยูท่ ี่ 24,704 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 454 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1.87 จาก 24,250 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 ส่วน
บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ 373 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 55 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.30 จาก 318 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักจาก

•
		
		
		
		
		
		
		

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองและอืน่ ๆ

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ

•
		
		
		
		
		
		
		

สินค้าประเภทน�้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ปริมาณขายน�้ำมัน
ถัว่ เหลืองบริสทุ ธิป์ รับเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ในขณะทีร่ าคาขายปรับ
ลดลงเนื่องจากการแข่งขันในตลาดน�้ำมันพืชในประเทศ
ที่รุนแรง ประกอบกับปริมาณผลผลิตและสต๊อกน�้ำมันปาล์ม
ในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และราคาน�้ำมันปาล์มใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวลง ท�ำให้ผู้บริโภคหันมาใช้น�้ำมันปาล์ม
เนื่ อ งจากราคาถู ก กว่ า และเป็ น สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ ท ดแทนน�้ำ มั น
ถั่วเหลืองได้

• สินค้าวัสดุหบี ห่อ ปริมาณขายเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากการมีขายสินค้า
สินค้าประเภทกากถัว่ เหลืองและวัตถุดบิ อาหารสัตว์ ปริมาณ 		 ประเภทใหม่ และมีลูกค้าในกลุ่มน�้ำผลไม้ และเครื่องปรุงรส
ขายปรับเพิ่มขึ้นจากภาคปศุสัตว์ของไทยที่ส่งออกเพิ่มขึ้น 		 เพิม่ ขึ้น
ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ในส่วนราคาขายปรับเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับราคากากถัว่ เหลือง 2. ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้น
ในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นและทรงตัวในระดับสูง อันเป็นผล
บริษทั และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนขาย 21,799 ล้านบาท ลดลง 125
มาจากความกังวลการขาดแคลนกากถัว่ เหลืองจากวิกฤติการณ์
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.57 จาก 21,924 ล้านบาทเมือ่ เทียบ
ภัยแล้งในประเทศอาร์เจนตินาซึง่ เป็นประเทศผูส้ ง่ ออกสินค้า
กับปี 2560 สาเหตุหลักเนื่องจาก
กากถัว่ เหลืองรายใหญ่

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้นของบริษัท: ต้นทุนเมล็ดถั่วเหลือง 5. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 991 ล้านบาท
รวมค่าขนส่งปรับลดลงเมือ่ เทียบกับปี 2560 ในขณะทีร่ าคาขาย
เพิม่ ขึน้ 46 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.87 จาก 945 ล้านบาท
กากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถปรับขึ้นสูงตาม
เมือ่ เทียบกับปี 2560 ซึง่ สอดคล้องกับปริมาณการขายทีเ่ พิม่ ขึน้
ราคากากถัว่ เหลืองในตลาดโลก ส่งผลให้ก�ำไรขัน้ ต้นของบริษทั
ท�ำให้ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าขนส่งในประเทศ และ
เพิม่ ขึน้ จาก 2,503 ล้านบาท เป็น 3,157 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 654
ค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.14 และมีอัตราก�ำไรขั้นต้น
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.32 เป็นร้อยละ 12.78 หรือเพิ่มขึ้น
ส่วนค่าใช้จา่ ยในการบริหาร 240 ล้านบาทหรือลดลง 72 ล้านบาท
ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับปี 2560
หรือลดลงร้อยละ 23.08 จาก 312 ล้านบาทเมือ่ เทียบกับปี 2560
สาเหตุจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้นของบริษัทย่อย : เนื่องจากการ
สนับสนุนทางสังคมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการส่งเสริม
เพิม่ ขึน้ ของต้นทุนเม็ดพลาสติกทีม่ รี าคาผันผวน ซึง่ เป็นวัตถุดบิ
การลงทุน (BOI)
หลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทย่อยมีต้นทุนขาย
เพิ่มสูงขึ้น ก�ำไรขั้นต้นและอัตราก�ำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน
6. ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับ (กลับรายการ)
3. ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในไตรมาสที่ 1 และ 2/2561 มีการกลับรายการขาดทุนจาก
บริษัทสามารถบริหารจัดการ และท�ำการป้องกันความเสี่ยง
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งตั้งไว้
ด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น โดยการท�ำสั ญ ญาซื้ อ ขายอั ต รา
ในปี 2560 จ�ำนวน 39 ล้านบาท และรับรู้ผลจากการกลับ
แลกเปลี่ ย นล่ ว งหน้ า ส่ ง ผลท�ำให้ บ ริ ษั ท มี ก�ำไรจากอั ต รา
รายการดังกล่าวในงบก�ำไรขาดทุน อย่างไรก็ตามในปี 2561
แลกเปลี่ยนส�ำหรับปี 2561 เป็นจ�ำนวน 89 ล้านบาท ซึ่งก�ำไร
บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็น
ดังกล่าวสุทธิจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั จ�ำนวน 26 ล้านบาทในสินค้าบางประเภท
จริงจากการ Mark to Market (MTM) แล้ว
4. รายได้อื่น
บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้อนื่ 160 ล้านบาทลดลง 50 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 23.81 จาก 210 ล้านบาทเมือ่ เทียบกับปี 2560
ซึง่ สาเหตุหลักมาจากในปี 2560 มีการปรับปรุงค่าใช้จา่ ยส่งเสริม
การขายที่ ป ลอดภาระจากการที่ บ ริ ษั ท สามารถเจรจากั บ
ผู้ประกอบการได้เป็นผลส�ำเร็จมีมูลค่าสูง
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

สินทรัพย์หมุนเวียน

8,103

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เพิม่ /(ลด)
จำ�นวน

%

8,785

(682)

(7.76)

2,935

2,830

105

3.71

11,038

11,615

(577)

(4.97)

2,073

2,937

(864)

(29.42)

120

112

8

7.14

2,193

3,049

(856)

(28.07)

8,468

8,188

280

3.42

377

378

(1)

(0.26)

8,845

8,566

279

3.26

11,038

11,615

(577)

(4.97)

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,038 ล้านบาท ลดลง 577 ล้านบาท หรือ
ลดลง 4.97% จาก 11,615 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดย
มีสาเหตุหลักมาจาก
• สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 682 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.76
เมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักจากการลดลงของสินค้า
คงเหลือสุทธิของบริษัทในส่วนของวัตถุดิบและวัตถุดิบระหว่าง
ทางลดลง 994 ล้านบาท เนื่องจากวัตถุดิบที่น�ำเข้ามาในช่วง
ปลายปี 2561 มีปริมาณลดลง สินค้าส�ำเร็จรูปและวัสดุอนื่ ๆ ลดลง

260 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเงินลงทุนชัว่ คราวของบริษทั เพิม่ ขึน้
798 ล้านบาท
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 105 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 3.71% สาเหตุหลักคือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 108 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 3.97%
ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากการซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ ใ หม่ เ พิ่ ม เติ ม และสิ น ทรั พ ย์
ระหว่างก่อสร้างรวมเป็นเงินสุทธิ 214 ล้านบาท และมีค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายสุทธิในปี 2561 จ�ำนวน 329 ล้านบาท
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินมูลค่า
รวมทั้งสิ้น 2,193 ล้านบาท ลดลง 856 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
28.07 จาก 3,049 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก
• หนี้สินหมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 864 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
29.42 สาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่นลดลง 949 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 279 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.26 จาก 8,566 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560
เกิดจากก�ำไรจากผลประกอบการส�ำหรับปี 2561 จ�ำนวน 1,906
ล้านบาท รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
ผลการด�ำเนินงานครึง่ ปีหลังส�ำหรับปี 2560 และผลการด�ำเนินงาน
ของครึ่งปีแรกส�ำหรับปี 2561 จ�ำนวน 1,616 ล้านบาท

• หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ7.14 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส�ำรองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานที่เพิ่มขึ้น

สภาพคล่อง

สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

3,652

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เปลีย่ นแปลง
จำ�นวน

%

532

3,120

586.47

(1,149)

(103)

(1,046)

1,015.53

(2,491)

(523)

(1,968)

376.29

12

(94)

106

(112.77)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

202

296

(94)

(31.76)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

214

202

12

5.94

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดปลายปีเท่ากับ 214 ล้านบาท ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2560
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุมของบริษทั ย่อย ปรับปรุงด้วย
รายการกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ด�ำเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้เกิดกระแสเงินสด ได้แก่
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายรวมจ�ำนวน 339 ล้านบาท
รวมทั้งมีการลดลงในสินค้าคงเหลือที่มีผลให้กระแสเงินสด
เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 1,266 ล้านบาท และการลดลงในส่วนเจ้าหนีแ้ ละ
ส�ำรองผลประโยชน์พนักงาน ท�ำให้กระแสเงินสดลดลงจ�ำนวน
90 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ�ำนวน 336 ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

• กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานรวมทั้งสิ้น 3,652
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,120 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 586.47
จาก 532 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 กระแสเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด�ำเนินงานดังกล่าวเกิดจากก�ำไรก่อนภาษีจ�ำนวน
2,304 ล้านบาทของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้รวมส่วนของ
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• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,149 • กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 2,491
ล้านบาท เนือ่ งจากเงินสดจ่ายสุทธิเพือ่ ลงทุนในกองทุนรวม 771
ล้านบาทเกิดจากในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงิน
ล้านบาท และเงินจ่ายสุทธิส�ำหรับการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมหรือ
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากก�ำไรสุทธิครึ่งปีหลังของปี 2560 และ
เพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมรวมเป็นเงินสุทธิ 441 ล้าน
ก�ำไรสุทธิครึง่ ปีแรกของปี 2561 และจ่ายช�ำระเจ้าหนีท้ รัสต์รซี ที

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 มีดังนี้
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ ำ�คัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)
อัตราก�ำไรขัน้ ต้น (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีต้ อ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบีย้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

2561

2560

2559

3.91
1.31
1.46
19.64
18.59
13.64
26.76
11.81
30.90
14.45

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

13.07
7.37
22.42

10.76
5.35
15.86

15.99
9.72
34.26

20.37
83.51
2.24

13.96
62.79
2.19

30.58
129.04
2.64

0.25
1,698,142.76
0.99
82.27

0.36
213,723.89
0.28
87.15

0.24
833,567.08
1.01
80.73

113

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วน
สภาพคล่องเท่ากับ 3.91 เท่า เพิ่มขึ้น 0.92 เท่า จาก 2.99 เท่า
เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว
อยู่ที่ 1.31 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 และมีอัตราส่วน
สภาพคล่องกระแสเงินสดอยู่ที่ 1.46 เท่า เพิ่มขึ้น 1.25 เท่าจาก
0.21 เท่า และมี Cash Cycle อยู่ที่ 14.45 วัน ลดลง 0.66 วัน
จาก 15.11 วันเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากปริมาณขายที่
เพิ่มขึ้น ท�ำให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
ในปี 2561 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร คือ อัตรา
ก�ำไรขั้นต้น อัตราก�ำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่
ร้อยละ 13.07, ร้อยละ 7.37 และร้อยละ 22.42 ตามล�ำดับ
ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
สาเหตุ ห ลั ก มาจากราคาขายวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น
สอดคล้องกับราคากากถัว่ เหลืองในตลาดโลกปรับเพิม่ ขึน้ ประกอบ
กับราคาวัตถุดบิ เมล็ดถัว่ เหลืองน�ำเข้าทีเ่ ป็นวัตถุดบิ หลักของบริษทั
ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต มี ร าคาลดลง เมื่ อ เที ย บกั บ ราคาวั ต ถุ ดิ บ เมล็ ด
ถั่วเหลืองน�ำเข้าในปี 2560

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ในปี 2561 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ
20.37, ร้อยละ 83.51 และ 2.24 เท่าตามล�ำดับซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักเนื่องจากก�ำไรสุทธิของบริษัทและ
บริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น
นโยบายทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของหนี้สิน
2,193 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 8,845 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.25 เท่า ลดลง 0.11
เท่า จาก 0.36 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีอัตราจ่ายเงินปันผล
อยู่ที่ร้อยละ 82.27 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีอัตรา
จ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 87.15
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ น รวมของบริ ษ ทั น้ ำมันพืช ไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษ ทั ย่อย (กลุ่ ม บริ ษ ทั )
ซึ่ ง ประกอบด้ว ยงบแสดงฐำนะกำรเงิ น รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำไรขำดทุ นรวม งบกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น รวม รวมถึ งหมำยเหตุ ส รุ ป นโยบำยกำรบัญ ชี ที่ ส ำคัญ และได้ต รวจสอบ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำ พเจ้ำ เห็ น ว่ ำ งบกำรเงิ น ข้ ำ งต้น นี้ แสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 ผลกำรด ำเนิ น งำนและ
กระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของ
บริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บ ตั ิ งำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรั บผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ ำวไว้ในวรรค
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
กลุ่ ม บริ ษ ทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิช ำชี พ บัญ ชี ที่ ก ำหนดโดยสภำวิช ำชี พ บัญ ชี ในส่ วนที่
เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุใน
ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
กำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชี พของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงิ นสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ ำนี้ มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บตั ิ งำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ ดว้ ย กำรปฏิ บตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำถือเป็ นรำยกำรบัญชีที่สำคัญยิ่งรำยกำรหนึ่ งของบริ ษทั ฯ เนื่องจำกจำนวนรำยได้ที่บนั ทึก
ในบัญชี จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรขำดทุนประจำปี ของบริ ษทั ฯ ประกอบกับบริ ษทั ฯมีลูกค้ำจำนวนมำก
รำยในหลำยกลุ่ มธุ รกิ จซึ่ งมีเงื่ อนไขทำงกำรค้ำที่แตกต่ำงกัน รวมถึงรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยและกำรให้ส่วนลด
ต่ำงๆเพื่อกระตุน้ ยอดขำย ด้วยเหตุน้ ีขำ้ พเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญเป็ นพิเศษต่อกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรขำยของบริ ษทั ฯ
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ของบริ ษทั ฯ โดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำร
ควบคุ มภำยในที่ เกี่ ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลื อกตัวอย่ำงมำสุ่ ม
ทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุม ที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้และให้ควำมสำคัญในกำรทดสอบเป็ นพิเศษ โดยกำร
ขยำยขอบเขตกำรทดสอบส ำหรั บ กำรควบคุ ม ภำยในที่ ต อบสนองเกี่ ย วกับ ควำมเสี่ ยงในกำรรั บ รู ้ ร ำยได้
สุ่ ม ตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยที่ เกิ ด ขึ้ น ในระหว่ำ งปี และช่ ว งใกล้สิ้ น รอบระยะเวลำบัญ ชี เพื่ อ
ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ว่ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ของบริ ษทั ฯ
สอบทำนใบลดหนี้ ที่บริ ษทั ฯออกให้แก่ลูกค้ำภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี และทำกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมู ลบัญชี รำยได้จำกกำรขำยและกำรสอบทำนใบสำคัญทัว่ ไปเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติ ที่ อำจเกิ ดขึ้นของ
รำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น)
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ ยวเนื่ องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่ มี ส ำระส ำคัญ กับ งบกำรเงิ น หรื อกับ ควำมรู ้ ที่ ไ ด้รับ จำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ หำกในกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุ ป
ได้วำ่ ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ
ไม่พบว่ำมีเรื่ องดังกล่ำวที่ตอ้ งรำยงำน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงิ นเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผูบ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงิ น ที่ ป รำศจำกกำรแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัดต่อข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสำระส ำคัญ ไม่ ว่ำจะเกิ ดจำกกำรทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ กำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องในกรณี ที่ มี เรื่ องดังกล่ ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี สำหรับ
กิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนิ นงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ ในกำรกำกับดู แลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดู แลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิ นของกลุ่ ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิ ดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถื อว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์ อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุ กรำยกำรรวมกันจะมี ผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบกำรเงิ นจำกกำรใช้งบกำรเงิ น
เหล่ำนี้

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุล ยพิ นิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ย ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำก
กำรทุ จริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกข้อผิดพลำด เนื่ องจำกกำรทุ จริ ตอำจเกี่ ยวกับ กำรสมรู ้ ร่วมคิ ด
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ ง
หรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ท ำควำมเข้ำใจเกี่ ย วกับ ระบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กำรตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ำร
ตรวจสอบให้ เหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ แต่ไ ม่ใ ช่ เพื่อ วัตถุ ป ระสงค์ในกำรแสดงควำมเห็ น ต่ อควำมมี
ประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ที่ผูบ้ ริ หำรใช้แ ละควำมสมเหตุส มผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิ จกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ ที่ อำจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้อสงสั ย อย่ำงมี นัย ส ำคัญ ต่ อ ควำมสำมำรถของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่ องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำก
เห็ นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็ นที่ เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำ
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิ จกำร
หรื อของกิจกรรมทำงธุ รกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อ
กำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดู แลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดู แลเกี่ ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่ สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่ สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ ไว้ใน
รำยงำนของผู ้ส อบบัญ ชี เว้น แต่ กฎหมำยหรื อข้อบังคับ ห้ ำมไม่ ให้ เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ ำวต่ อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ชลรส สันติอศั วรำภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4523
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 27 กุมภำพันธ์ 2562
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่ น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม

2560

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

หมายเหตุ

2561

7
8
6, 9
10

214,402,728
1,316,023,810
1,177,247,662
5,382,029,676
13,647,728
8,103,351,604

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

31,807,582
1,316,023,810
1,100,056,374
5,312,840,949
12,589,341
7,773,318,056

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

11
12
13
14
20

70,706,474
2,791,282,478
33,487,947
32,424,482
6,747,938
2,934,649,319
11,038,000,923

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

21,500,000
70,706,474
2,509,747,595
33,468,131
29,887,040
5,597,996
2,670,907,236
10,444,225,292

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
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่ น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
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
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ ยนสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม

หมายเหตุ

2561

15
6, 16

326,148,000
1,418,519,889
194,005,993
3,057,346
131,239,062
2,072,970,290

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

326,148,000
1,374,180,463
186,776,302
3,057,346
129,433,252
2,019,595,363

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

17

119,600,845
119,600,845
2,192,571,135

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

107,442,403
107,442,403
2,127,037,766

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

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
5,052,008,649
10,343,705
8,468,873,177
376,556,611
8,845,429,788
11,038,000,923

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

80,941,124
4,942,200,616
10,343,705
8,317,187,526
8,317,187,526
10,444,225,292

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

18

2560

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่ อ
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

หมายเหตุ

2561

21

24,703,566,539
373,146,246
25,076,712,785

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

24,703,566,539
24,703,566,539

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

5,301,191
45,713,332
89,390,917
109,009,738
249,415,178
25,326,127,963

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

546,974
64,633,332
89,390,917
108,077,985
262,649,208
24,966,215,747

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

21,799,048,578
991,096,134
240,717,726
(12,319,946)
23,018,542,492
2,307,585,471
(3,498,554)
2,304,086,917
(397,935,962)
1,906,150,955

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

21,546,548,105
968,860,199
208,884,945
(12,848,710)
22,711,444,539
2,254,771,208
(3,235,249)
2,251,535,959
(383,171,178)
1,868,364,781

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

1,867,437,440

1,326,758,925

1,868,364,781

1,324,798,335

38,713,515
1,906,150,955

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

2.31

1.64

2.31

1.64

10

20

กำรแบ่ งปันกำไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

2560

22

122
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

20

17
20

งบกำรเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
1,868,364,781
1,324,798,335

2561
1,906,150,955

2560
1,377,470,657

(2,644,995)
528,998

1,261,668
(252,333)

(2,644,995)
528,998

1,261,668
(252,333)

(2,115,997)

1,009,335

(2,115,997)

1,009,335

(9,566,196)
1,913,240

-

(10,469,803)
2,093,961

-

(7,652,956)
(9,768,953)

1,009,335

(8,375,842)
(10,491,839)

1,009,335

1,896,382,002

1,378,479,992

1,857,872,942

1,325,807,670

1,857,175,840
39,206,162
1,896,382,002

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

1,857,872,942

1,325,807,670

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

808,610,985

2,475,091,096

808,610,985
-

808,610,985

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
ส่วนเกิน
และชาระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ
808,610,985 2,475,091,096
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สำบริ
�หรั
นที่ จ31
วาคม 2561
ษทั บนปีา้สมัิ้นนสุพืดชวัไทย
ากัดธัน(มหาชน)
และบริษทั ย่อย

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

28,377,618

28,377,618
-

28,377,618

94,441,124

94,441,124
-

94,441,124

5,052,008,649

4,769,508,233
1,867,437,440
(8,145,603)
1,859,291,837
(1,576,791,421)

4,769,508,233

10,343,705

12,459,702
(2,115,997)
(2,115,997)
-

12,459,702

10,343,705

12,459,702
(2,115,997)
(2,115,997)
-

12,459,702

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุนจาก
จากการวัดมูลค่า
รวมองค์ประกอบ
กาไรสะสม
การเปลี่ยนสัดส่วน
เงินลงทุนใน
อื่นของ
การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
28,377,618 94,441,124
5,124,660,157
11,450,367
11,450,367
1,326,758,925
1,009,335
1,009,335
1,326,758,925
1,009,335
1,009,335
(1,681,910,849)
-

8,468,873,177

8,188,488,758
1,867,437,440
(10,261,600)
1,857,175,840
(1,576,791,421)

8,188,488,758

(40,480,000)
376,556,611

377,830,449
38,713,515
492,647
39,206,162
-

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

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
รวม
ไม่มีอานาจ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ควบคุม
ของบริ ษทั ฯ
ของบริ ษทั ย่อย
8,542,631,347
373,118,717
1,326,758,925
50,711,732
1,009,335
1,327,768,260
50,711,732
(1,681,910,849)
-

(40,480,000)
8,845,429,788

8,566,319,207
1,906,150,955
(9,768,953)
1,896,382,002
(1,576,791,421)

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

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

(หน่วย: บาท)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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808,610,985
808,610,985

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เงินปั นผลจ่ำย (หมำยเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

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

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษทั นา้ มันพืชไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุ้นสำมัญ
2,475,091,096
2,475,091,096
80,941,124
80,941,124

4,659,003,098
1,868,364,781
(8,375,842)
1,859,988,939
(1,576,791,421)
4,942,200,616

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
80,941,124
5,016,115,612
1,324,798,335
- 1,324,798,335
- (1,681,910,849)
80,941,124 4,659,003,098
12,459,702
(2,115,997)
(2,115,997)
10,343,705

12,459,702
(2,115,997)
(2,115,997)
10,343,705

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนเกินทุนจำกกำรวัด รวมองค์ประกอบ
มูลค่ำเงินลงทุนใน
อื่นของ
หลักทรัพย์เผื่อขำย
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
11,450,367
11,450,367
1,009,335
1,009,335
1,009,335
1,009,335
12,459,702
12,459,702

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
8,392,209,184
1,324,798,335
1,009,335
1,325,807,670
(1,681,910,849)
8,036,106,005
8,036,106,005
1,868,364,781
(10,491,839)
1,857,872,942
(1,576,791,421)
8,317,187,526
-

(หน่วย: บำท)
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินปั นผลรับ
กาไรจากการจาหน่ายอาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์
กาไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ตัดจาหน่ายหนี้ สูญ
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือ
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (กลับรายการ)
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2561

งบกำรเงินรวม

2560

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

2,304,086,917

1,580,072,706

2,251,535,959

1,508,808,981

(45,713,332)
(13,122,862)
(27,032,177)
339,117,416
224,806
(1,335,837)

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

(64,633,332)
(13,122,862)
(27,032,177)
282,611,545
(644,205)
(98,777)

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

(12,319,946)
(1,314,000)
1,661,021
15,367,535
-

39,443,255
(1,379,883)
129,834
14,853,313
8,673

(12,848,710)
(1,314,000)
1,661,021
13,210,537
-

39,443,255
(1,379,883)
123,499
12,903,949
8,673

2,559,619,541

1,901,418,545

2,429,324,999

1,754,219,418

223,012,297
1,266,105,245
5,188,830
(1,515,419)

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

222,054,645
1,298,865,964
1,738,366
(1,355,132)

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

(73,418,195)
26,422,007
(16,744,604)
3,988,669,702
(336,436,958)
3,652,232,744

(215,049,055)
9,958,566
(8,799,628)
865,890,218
(8,673)
(334,165,685)
531,715,860

(95,682,282)
26,020,882
(16,239,174)
3,864,728,268
(319,473,038)
3,545,255,230

(206,899,725)
11,627,345
(7,557,630)
732,392,830
(8,673)
(311,791,703)
420,592,454
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
เงินสดรับจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินปั นผลรับ
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2561

งบกำรเงินรวม

2560

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(8,849,900,000)
8,079,390,159
45,713,332
(440,083,757)
16,645,877
(427,741)
(1,148,662,130)

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

(8,849,900,000)
8,079,390,159
64,633,332
(407,657,621)
16,645,877
(427,741)
(1,097,315,994)

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

(874,959,374)
(1,575,967,409)
(40,480,000)
(2,491,406,783)
12,163,831
202,238,897
214,402,728

1,203,801,257
(1,680,585,910)
(46,000,000)
(522,784,653)
(94,100,486)
296,339,383
202,238,897

(874,959,374)
(1,575,967,409)
(2,450,926,783)
(2,987,547)
34,795,129
31,807,582

1,203,801,257
(1,680,585,910)
(476,784,653)
(31,643,608)
66,438,737
34,795,129
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคือกำรผลิ ตและจำหน่ำยกำกถัว่ 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 ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับ ที่ บ ริ ษ ัทฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

2.2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก) งบกำรเงิ น รวมนี้ ได้ จ ัด ท ำขึ้ นโดยรวมงบกำรเงิ น ของบริ ษ ั ท น้ ำมัน พื ช ไทย จ ำกั ด (มหำชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรี 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
2561
2560
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 ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
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จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่ มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุ นและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบ
กำรเงิ นที่ มี รอบระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถื อปฏิ บตั ิ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับกำร
เปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือ
ปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
สภำวิชำชีพบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส ำหรั บงบ
กำรเงิ นที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี และกำรให้แนว
ปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวส่ วน
ใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหำริ มทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กิ จกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลู กค้ำทุกสัญญำ ยกเว้น
สัญญำที่อยูใ่ นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอน
ส ำหรั บ กำรรับ รู ้ รำยได้ที่ เกิ ดขึ้ นจำกสั ญ ญำที่ ท ำกับ ลู ก ค้ำ โดยกิ จกำรจะรับ รู ้ รำยได้ในจำนวนเงิ น ที่
สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้ส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยเชื่ อว่ำมำตรฐำนฉบับ ดังกล่ ำว จะไม่ มี ผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระส ำคัญต่ องบกำรเงิ นของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อย อย่ำงไรก็ ตำมบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยจะมี กำร
จัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงินใหม่เมื่อมำตรฐำนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จำกรำยกำรดังต่อไปนี้
- ต้นทุ นสิ นค้ำที่ เกิ ดจำกกำรแถมสิ นค้ำ จำกเดิ มที่ บ นั ทึ ก เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเมื่อเกิ ดรำยกำร
บริ ษทั ฯพิจำรณำว่ำต้องบันทึกเป็ นต้นทุนขำย ส่ งผลให้ตน้ ทุนขำยเพิ่มขึ้น และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ลดลง
- ค่ำใช้จ่ำยส่ งเสริ มกำรขำย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจำรณำว่ำจะต้องประมำณกำรจำนวนเงินของสิ่ ง
ตอบแทนผันแปรซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของรำคำของรำยกำรขำย โดยกิจกำรต้องบันทึกสิ่ งตอบแทนที่
จะจ่ำยให้กบั ลูกค้ำ หักออกจำกมูลค่ำของรำยได้ที่รับรู ้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ ส่ งผลให้รำยได้จำก
กำรขำยลดลง และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลง
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ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมื อทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรั บงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชี ทเี่ ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชี พบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำง
กำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำร
วัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิจของกิจกำร (Business Model)
หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ น และหลักกำรเกี่ ยวกับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึ งกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับ
ใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่
มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงิน
ในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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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
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 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 งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะ
สู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้

4.4

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ย) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะ
ต่ำกว่ำ และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ ย้ ในกำรผลิต
วัตถุ ดิบและวัสดุ คงเหลื อแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ ย) 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 ค่ำยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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ข) เงิ นลงทุ นในหลัก ทรัพ ย์เผื่อขำยแสดงตำมมู ลค่ำยุติธ รรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวบันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
เมื่อได้จำหน่ำยหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
ค) เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่ งปี รวมทั้งที่จะถื อจนครบกำหนดแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุ นตัดจำหน่ ำย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิ น/รับรู ้ ส่วนต่ ำกว่ำมู ลค่ำตรำสำรหนี้ ตำมอัตรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจำนวนที่ตดั จำหน่ำย/รับรู ้น้ ีจะแสดงเป็ นรำยกำรปรับกับดอกเบี้ยรับ
ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในรำคำ
ทุนสุ ทธิจำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
จ) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำกำร
สุ ดท้ำยของปี ส่ วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคม
ตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่ มีกำรโอนเปลี่ ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯจะปรับ
มูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุน ผลแตกต่ำง
ระหว่ำงรำคำตำมบัญชี และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนหรื อแสดง
เป็ นองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.6

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

ต้ นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรื อกำรผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภำพพร้ อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิ ดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น

4.8

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยบัน ทึ ก ต้น ทุ น เริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ 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 เกิ ดกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและ
วิธีกำรตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์

4.9

อำยุกำรให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุม ไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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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 สินที่ เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน หรื อหำกเป็ นรำยกำรที่ได้มีกำรทำสัญ ญำตกลงอัตรำแลก
เปลี่ยนล่วงหน้ำไว้ ก็จะแปลงค่ำโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้ำนั้น
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.11 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หำกมีขอ้ บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รับรู ้ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึ งมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุ นในกำรขำยของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.12 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
เกิดรำยกำร
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงกำรสมทบเงิน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย และพนัก งำนได้ร่วมกัน จัด ตั้ง กองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ น ที่
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงิ นที่บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุ น
ส ำรองเลี้ ยงชี พ ได้แยกออกจำกสิ นทรั พ ย์ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย เงิ นที่ บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจ่ำย
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภำระสำหรับเงินชดเชยที่ ตอ้ งจ่ำยให้แก่ พนักงำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่ำเงิ นชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
สำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ป ระกันภัย (Actuarial gains and losses)
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.13 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะบัน ทึ ก ประมำณกำรหนี้ สิ น ไว้ใ นบัญ ชี เมื่ อ มี ภ ำระผู ก พัน ซึ่ งเป็ นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ ในอดี ตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ย
ทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้นและบริ 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 ย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
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บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยรับรู ้ หนี้ สิ นภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุ ก
รำยกำร แต่รับรู ้ สินทรัพ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ส ำหรั บผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมู ลค่ำตำมบัญ ชี ของสิ นทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี ทุ ก สิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรั บ ลดมู ล ค่ ำตำมบัญ ชี ดังกล่ ำว หำกมี ค วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะบันทึ ก ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น หำกภำษี ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.15 ตรำสำรอนุพนั ธ์
ตรำสำรอนุ พนั ธ์ของบริ ษทั ฯประกอบด้วยสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำประกัน
แลกเปลี่ยนรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์
ตรำสำรอนุ พนั ธ์จะถู กวัดมู ลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยกำรเปลี่ ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมจะถู กรับรู ้ ใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน ซึ่งแสดงรวมอยูใ่ นรำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยอื่น
4.16 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่ จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผอู้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิ ดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่ วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่ องในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัด
มู ล ค่ ำด้วยมู 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 อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อ 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
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ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ 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 อยกว่ ำกึ่งหนึ่ง
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯมีอำนำจควบคุมในบริ ษทั พรอดดิ จิ จำกัด (มหำชน) ถึงแม้ว่ำ
บริ ษทั ฯจะถื อหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่ำวในสัดส่ วนร้อยละ 32 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่น้อยกว่ำ
กึ่ งหนึ่ ง ทั้งนี้ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีเสี ยงส่ วนใหญ่และสำมำรถสั่งกำรกิจกรรมที่ ส 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 ญของลู กหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
หนี้ สูญที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่
คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ ำสิ นค้ ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุ นที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสิ นค้ำคงเหลื อนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ พิจำรณำ
จำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุ รกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสิ นค้ำนั้น
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ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุป กรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตและ
กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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 รกิ จที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำร
ธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

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

งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

-

-

329

332

-

-

2

2

21

31

21

31

27

24

-

-

-

1

-

1

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

รำคำเป็ นไปตำมปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทัว่ ไป
ตำมที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำเป็ นไปตำมปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทัว่ ไป
รำคำเป็ นไปตำมปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทัว่ ไป
รำคำเป็ นไปตำมปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทัว่ ไป

139

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
มีรำยละเอียดดังนี้

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

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560
6,917
6,917

7,415
7,415

3,946
3,946

4,909
4,909

91
91

-

2,134
91
2,225

2,184
2,184

-

-

55,363
55,363

66,821
66,821

119
119

-

119
119

231
231

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ค่ ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
97
86
4
4
101
90

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
84
73
4
4
88
77
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7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
425
405
213,978
201,834
214,403
202,239

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
365
345
31,443
34,450
31,808
34,795

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกออมทรั พย์ และเงินฝำกประจำมีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้ อยละ 0.13 ถึ ง
1.20 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.20 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนชัว่ ครำวคือ เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ซ่ ึงแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม

9.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2561
2560
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
2561
2560

6,917
6,917

7,415
7,415

3,946
3,946

4,909
4,909

846,158

1,013,496

828,443

990,298

277,770
5,916
19,257
79,623
261
1,228,985
(69,969)
1,159,016
1,165,933

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

242,125
1,542
27
79,623
1,151,760
(69,099)
1,082,661
1,086,607

297,476
389
87
84,654
1,372,904
(69,843)
1,303,061
1,307,970
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งบกำรเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

91
10,247
977
11,315
1,177,248

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

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2,225
10,247
977
13,449
1,100,056

2,184
6,111
5,103
13,398
1,321,368

10. สิ นค้ ำคงเหลือ

รำคำทุน
วัตถุดิบ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม

2561
1,206,108
1,456,104
176,745
2,571,685
5,410,642

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

รำคำทุน
วัตถุดิบ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม

2561
1,169,093
1,435,008
165,138
2,571,685
5,340,924

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

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็ น
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2561
2560
(13,896)
(13,227)
(39,443)
(1,489)
(1,489)
(28,612)
(40,932)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็ น
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2561
2560
(13,896)
(12,698)
(39,443)
(1,489)
(1,489)
(28,083)
(40,932)

(หน่วย: พันบำท)

สิ นค้ำคงเหลือ-สุ ทธิ
2561
2560
1,192,212 1,890,955
1,442,877 1,700,545
175,256
177,551
2,571,685 2,866,764
5,382,030 6,635,815
(หน่วย: พันบำท)

สิ นค้ำคงเหลือ-สุ ทธิ
2561
2560
1,155,197 1,877,041
1,422,310 1,688,128
163,649
166,925
2,571,685 2,866,764
5,312,841 6,598,858
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ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมู ลค่ำสุ ทธิ
ที่ จ ะได้รับ เป็ นจำนวน 27 ล้ำนบำท (2560: 39 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษ ัท ฯ 26 ล้ำนบำท 2560: 39 ล้ำนบำท)
และบริ ษทั ฯมีกำรกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือจำนวน 39 ล้ำนบำท (2560: ไม่มี) โดยนำไปหักจำก
มูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงปี
11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2561
2560

สัดส่วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
135,000 135,000
32
32

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2561
2560

รำคำทุน
2561
2560
21,500

21,500

18,920

21,500

11.2 รำยละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ
สัดส่วนที่ถือโดย
ส่ วนได้เสี ย
บริ ษทั
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
68
68

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม
2561
2560
377

กำไรหรื อขำดทุนที่แบ่งให้กบั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ในระหว่ำงปี
2561
2560

378

39

51

(หน่วย: ล้ำนบำท)
เงินปันผลจ่ำยให้กบั ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ในระหว่ำงปี
2561
2560
40

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

2561
386
300
109
12

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2560
356
324
102
11

46
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สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
706
654
57
74
1
58
74

รำยได้
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

สรุ ปรำยกำรกระแสเงินสดของบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
107
111
(33)
(106)
(59)
(67)
15
(62)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

12. เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
รำคำทุน/
รำคำทุน/
รำคำทุน
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม ตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขำย
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรตลำด - ในประเทศ
บวก: ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ตรำสำรหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน

6,524

19,453

6,524

12,929
19,453

15,574
22,098

10,000
10,000

10,000
10,000

22,098
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
รำคำทุน/
รำคำทุน/
รำคำทุน
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม ตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด ในประเทศ
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ

55,100
55,100
(13,847)
41,253
70,706

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

ค่ าเสื อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่วนทีจาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่วนทีจาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซือเพิม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
ซือเพิม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561

13. ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์

-

473,682
473,682
473,682

ทีดินและส่วน
ปรับปรุ งทีดิน

761,905
60,024
(5,383)
816,546
61,640
(40,114)
838,072

1,402,608
7,345
(6,253)
10,548
1,414,248
6,297
(42,455)
153,384
1,531,474

โรงงานและ
สิงปลูกสร้าง

2,735,947
185,725
(9,484)
2,912,188
192,469
(145,997)
2,958,660

3,470,181
45,298
(9,484)
76,879
3,582,874
38,105
(146,503)
84,519
3,558,995

เครื องจักรและ
อุปกรณ์

361,359
30,580
(3,236)
388,703
34,649
(24,468)
398,884

451,507
31,429
(3,296)
10,746
490,386
16,144
(24,657)
21,501
503,374
91,867
11,971
(4,781)
99,057
10,359
(2,230)
107,186

119,118
4,241
(4,835)
4,628
123,152
4,927
(2,328)
2,657
128,408

งบการเงินรวม
เครื องมือและ
เครื องใช้และเครื อง
เครื องใช้ในโรงงาน ตกแต่งสํานักงาน

108,971
22,320
(1,933)
129,358
23,165
(6,571)
145,952

185,983
11,364
(2,632)
194,715
9,806
(6,960)
197,561

ยานพาหนะ

-

449,746
409,289
(111,318)
747,717
364,805
(265,146)
847,376

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

4,060,049
310,620
(24,817)
4,345,852
322,282
(219,380)
4,448,754

6,552,825
508,966
(26,500)
(8,517)
7,026,774
440,084
(222,903)
(3,085)
7,240,870

รวม

(หน่วย: พันบาท)
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473,682

31 ธันวาคม 2561
21,124

23,997

98

98
98

51,609

65,357

-

-

847,376

747,717

-

-

834

834
834

2,791,282

2,680,088

รวม

322,282

104,435

101,628

55

55
55

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

2561 (จํานวน 295 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

600,335

670,686

-

-

เครื องจักรและ
อุปกรณ์

310,620

692,721

597,021

681

681
681

โรงงานและ
สิงปลูกสร้าง

(หน่วย: พันบาท)

2560 (จํานวน 284 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี

473,682

-

31 ธันวาคม 2561

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560

-

ค่ าเผือการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2560
31 ธันวาคม 2560

ทีดินและส่วน
ปรับปรุ งทีดิน

งบการเงินรวม
เครื องมือและ
เครื องใช้และเครื อง
เครื องใช้ในโรงงาน ตกแต่งสํานักงาน
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31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่วนทีจาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่วนทีจาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซือเพิม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
ซือเพิม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
1,308,376
7,189
(6,253)
10,332
1,319,644
6,297
(42,455)
142,438
1,425,924
714,460
56,320
(5,383)
765,397
57,523
(40,114)
782,806

-

โรงงานและ
สิงปลูกสร้าง

441,061
441,061
441,061

ทีดินและส่วน
ปรับปรุ งทีดิน

2,267,059
148,221
(9,484)
2,405,796
153,967
(145,997)
2,413,766

2,858,057
42,110
(9,484)
66,467
2,957,150
36,762
(146,503)
10,759
2,858,168

เครื องจักรและ
อุปกรณ์

239,759
20,323
(3,236)
256,846
22,139
(24,469)
254,516

305,113
28,323
(3,296)
2,639
332,779
12,569
(24,657)
2,777
323,468
88,254
11,635
(4,781)
95,108
10,047
(2,230)
102,925

114,690
4,122
(4,835)
4,623
118,600
4,803
(2,328)
2,657
123,732

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องมือและ
เครื องใช้และเครื อง
เครื องใช้ในโรงงาน ตกแต่งสํานักงาน

104,349
21,640
(121)
125,868
22,173
(6,571)
141,470

180,414
7,474
(121)
187,767
7,848
(6,960)
188,655

ยานพาหนะ

-

447,272
312,701
(92,578)
667,395
339,378
(161,716)
845,057

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

3,413,881
258,139
(23,005)
3,649,015
265,849
(219,381)
3,695,483

5,654,983
401,919
(23,989)
(8,517)
6,024,396
407,657
(222,903)
(3,085)
6,206,065

รวม

(หน่วย: พันบาท)
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681
681
681
553,566
642,437

441,061
441,061

โรงงานและ
สิงปลูกสร้าง

444,402

551,354

-

เครื องจักรและ
อุปกรณ์

2561 (จํานวน 244 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

2560 (จํานวน 236 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี

31 ธันวาคม 2560

ค่ าเผือการด้อยค่ า
1 มกราคม 2560
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ทีดินและส่วน
ปรับปรุ งทีดิน

68,897

75,878

55
55
55

20,709

23,394

98
98
98

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องมือและ
เครื องใช้และเครื อง
เครื องใช้ในโรงงาน ตกแต่งสํานักงาน
-

47,185

61,899

ยานพาหนะ

845,057

667,395

-

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
834
834
834

265,849

258,139

2,509,748

2,374,547

รวม

(หน่วย: พันบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอำคำร เครื่ องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่ อม
รำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวน
เงิ น ประมำณ 2,422 ล้ำนบำท (2560: 2,454 ล้ำนบำท) (งบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำร: 1,975 ล้ำนบำท 2560:
2,049 ล้ำนบำท)
14. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน - ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้

รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
69,456
65,958
(35,968)
(29,428)
33,488
36,530

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
68,889
65,391
(35,421)
(28,955)
33,468
36,436

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รับโอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำตัดจำหน่ำย
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2561
2560
36,530
24,414
427
9,229
3,085
8,517
(6,554)
(5,630)
33,488
36,530

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
36,436
24,234
427
9,214
3,085
8,517
(6,480)
(5,529)
33,468
36,436

15. วงเงินสิ นเชื่ อของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินและเจ้ ำหนีท้ รัสต์ รีซีท
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรำ LIBOR บวกอัตรำส่ วนเพิม่ ต่อปี
วงเงินสิ นเชื่อจำกธนำคำรและสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีขอ้ กำหนดเป็ นกำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
กำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินและจำกัดกำรก่อภำระผูกพันในทรัพย์สินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และ
จำกัดกำรให้กำรค้ ำประกันโดยกรรมกำรของบริ ษทั ย่อย

23
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16. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

-

-

55,363

66,821

119
1,053,732
170,095
194,574
1,418,520

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

119
964,484
166,562
187,652
1,374,180

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

17. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดง
ได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2561
2560
111,412
105,358

(หน่ วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
100,001
94,655

12,416
2,952

12,040
2,813

10,550
2,660

10,344
2,560

(1,347)
11,164
(251)
(16,745)
119,601

(8,799)
111,412

(1,786)
11,892
364
(16,239)
107,442

(7,558)
100,001
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2561
2560
8,425
7,988
6,943
6,865
15,368
14,853

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
7,006
6,722
6,204
6,182
13,210
12,904

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำประมำณ
17 ล้ำนบำท (2560: 12 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 17 ล้ำนบำท 2560: 12 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 13 ปี (2560: 11 ปี ) และบริ ษทั ย่อยประมำณ 15 ปี (2560: 13 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
อัตรำคิดลด
2.8 , 3.0
2.6 , 3.0
2.8
3.0
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
4.0 - 6.5
3.5 - 6.5
4.0 - 6.0
3.5 - 6.5
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
0 - 25
0 - 23
0 - 20
0 - 23
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(9.4)
10.8
(8.1)
9.3
10.5
(9.3)
9.0
(8.0)
เพิ่มขึ้น 10 - 20% ลดลง 10 - 20% เพิ่มขึ้น 20%
ลดลง 20%
(3.8)
4.2
(3.5)
3.9
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

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)
เพิม่ ขึ้น 20%
ลดลง 20%
เพิม่ ขึ้น 20%
ลดลง 20%
(3.6)
4.1
(3.0)
3.4

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิ ติบญั ญัติแห่ งชำติได้มีมติผ่ำนร่ ำงพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนฉบับ
ใหม่ ซึ่ งกฎหมำยดังกล่ำวอยูใ่ นระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน
ฉบับใหม่น้ ีกำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำร
แก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
หนี้ สินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 27 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 24 ล้ำนบำท)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนของงวดที่กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
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
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19. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

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

งบกำรเงินรวม
2561
2560
596,466
596,229
339,117
349,848
521,309
473,778
227,492
217,906
20,911,366 21,985,712
188,182
165,645
(257,668)
(537,910)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
501,390
509,570
282,612
297,174
521,309
473,778
215,256
205,429
20,581,131
21,718,825
133,365
111,639
(265,818)
(535,298)

20. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

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

งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

394,072
(1,201)

210,751
-

378,871
(1,201)

192,018
-

5,065
397,936

(8,149)
202,602

5,501
383,171

(8,007)
184,011

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(529)

252

(529)

252

(1,913)
(2,442)

252

(2,094)
(2,623)

252
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

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

งบกำรเงินรวม
2561
2560
2,304,087
1,580,073

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2,251,536
1,508,809

20%
460,817
(1,201)

20%
316,015
-

20%
450,307
(1,201)

20%
301,762
-

20
(52,338)
6,664
(6,989)
(9,143)
106

48
(103,994)
6,306
(6,371)
(9,402)
-

(52,338)
6,184
(6,854)
(12,927)
-

(103,994)
6,168
(6,223)
(13,702)
-

(61,680)
397,936

(113,413)
202,602

(65,935)
383,171

(117,751)
184,011

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
สำรองสำหรับค่ำส่งเสริ มกำรขำย
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวมสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
รวมหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

5,425
5,998

7,889
8,091

5,319
5,998

7,889
8,091

611
23,920
35,954

279
22,283
38,542

611
21,489
33,417

279
20,000
36,259

(3,530)
(3,530)
32,424

(3,494)
(3,494)
35,048

(3,530)
(3,530)
29,887

(3,494)
(3,494)
32,765
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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 พิเศษดังกล่ำวรวมถึง
กำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ และกำรได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มเฉพำะกำรผลิตส่ วนผสม
อำหำรสัตว์ส ำหรั บ โรงงำนหนึ่ งแห่ งของบริ ษ ทั ฯเป็ นระยะเวลำแปดปี นับ แต่วนั ที่ เริ่ ม มี รำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร (วันที่ 23 เมษำยน 2553)
รำยได้ของบริ ษทั ฯจำแนกตำมกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สำมำรถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

รำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ
รำยได้จำกกำรส่งออก
รวมรำยได้ จำกกำรขำย

22.

กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม
2561
2560

กิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริ ม
2561
2560

1,812,327
122,121
1,934,448

20,775,110
1,994,009
22,769,119

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

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

(หน่วย: พันบำท)
รวม
2561
2560
22,587,437
2,116,130
24,703,567

23,113,770
1,136,499
24,250,269

กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี

23.

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่ผมู ้ ีอำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
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เพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุรกิ จตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานทีรายงานทังสิ น 3 ส่วนงาน ดังนี


ส่ วนงานผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์จากถัว เหลือง เป็ นส่ วนงานที ทาํ การผลิตและจําหน่ายกากถัว เหลือง
และนํามันถัว เหลือง



ส่ วนงานผลิตและจําหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์



ส่ วนงานอืน ๆ เป็ นส่วนงานทีทาํ การจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานทีรายงานข้างต้น
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือวัตถุประสงค์ใน
การตัด สิ น ใจเกี ยวกับการจัด สรรทรั พ ยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั ฯและบริ ษ ัทย่อย
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานของส่ วนงานโดยพิ จารณาจากกําไรหรื อ ขาดทุ น จากการดําเนิ น งานและ
สิ นทรัพย์รวมซึ งวัดมู ลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุ นจากการดําเนิ นงานและ
สิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึ กบัญ ชี สําหรั บรายการระหว่างส่ วนงานที รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึ ก บัญ ชี
สําหรับรายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อ มู ล รายได้ กําไร และสิ นทรั พ ย์รวมของส่ วนงานของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัทย่อ ยสําหรั บปี สิ น สุ ด วัน ที
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี

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

2,478,940

10,394,783 11,010,321

3,126,508

24,542,195 24,116,244
24,542,195 24,116,244

ผลิตและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์จำกถัว่ เหลือง
2561
2560

685,979

120,646

373,146
326,837
699,983

680,072

138,966

317,871
330,353
648,224

ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภณ
ั ฑ์
2561
2560

46,968

30,510

161,372
161,372

2561

อื่น ๆ

3,277,664

2,643,711

28,210 11,127,730 11,718,603

25,805

134,025 25,076,713 24,568,140
326,837
330,353
134,025 25,403,550 24,898,493

2560

รวมส่ วนงำนที่รำยงำน
2561
2560

(89,729)

-

(326,837)
(326,837)

งบกำรเงินรวม
2561
2560

2,643,711

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

12,320
(3,498)
2,304,087
(397,936)
1,906,151

160,024
210,123
(1,231,814) (1,257,357)
89,391
26,790

3,277,664

(103,551) 11,038,001 11,615,052

-

- 25,076,713 24,568,140
(330,353)
(330,353) 25,076,713 24,568,140

รำยกำรปรับปรุ งและตัด
รำยกำรระหว่ำงกัน
2561
2560

(หน่ วย: พันบำท)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลเกียวกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุรกิ จในเขตภู มิศาสตร์ เดี ยว คื อประเทศไทย ดังนันรายได้และสิ นทรัพย์ที แสดง
อยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
ข้อมูลเกียวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มี รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนหนึ งราย เป็ นอัตราร้อยละ 15.2 ของรายได้จากการ
ขาย (2560: ร้อยละ 8.0) ซึ งมาจากส่ วนงานผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากถัว เหลือง
24. กองทุนสํ ารองเลีย งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานของบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตังกองทุ นสํารอง
เลียงชีพขึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงาน
จ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ตามลําดับ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตาม
ระเบี ยบว่าด้วยกองทุ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ น
ค่ าใช้จ่ ายจํา นวน 7 ล้า นบาท (2560: 8 ล้า นบาท) และบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ เงิ น สมทบเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยจํานวน
1 ล้านบาท (2560: 1 ล้านบาท)
25. เงินปันผล
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลประจําปี
สําหรับปี 2560
เงินปันผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2561
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2561

ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมือวันที 27 เมษายน 2561
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมือวันที 14 สิ งหาคม 2561

เงินปันผลประจําปี
สําหรับปี 2559
เงินปันผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2560
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2560

ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมือวันที 26 เมษายน 2560
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมือวันที 11 สิ งหาคม 2560

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

687,319

0.85

889,472
1,576,791

1.10
1.95

1,212,916

1.50

468,995
1,681,911

0.58
2.08

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

26. ภาระผูกพันและหนีส ิ นทีอาจเกิดขึน
26.1 ภาระผูกพันเกีย วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยมี ภ าระผู ก พั น เกี ย วกั บ รายจ่ า ยฝ่ ายทุ น จํา นวนเงิ น
74 ล้านบาท (2560: 188 ล้านบาท) ซึ งเกี ยวข้องกับการก่อสร้ างโรงงาน ซื อเครื องจัก รและเครื องมื อและ
เครื องใช้ในโรงงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 68 ล้านบาท 2560: 174 ล้านบาท)
26.2 การคํา ประกัน
ก) ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคําประกันซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเหลืออยู่เป็ นจํานวน 40 ล้านบาท (2560: 40 ล้านบาท) ซึ งเกียวเนื องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิ บตั ิ บางประการตามปกติ ธุรกิ จของบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อย (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ: 31 ล้านบาท
2560: 32 ล้านบาท) หนังสื อคําประกันดังกล่าวใช้เพือคําประกันการใช้ไฟฟ้ าและคําประกันการปฏิ บตั ิ
ตามสัญญาซือขาย
ข) ณ วันที 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษทั ย่อยมี ภ าระผูกพันจากการทําแสตนด์บายเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตเป็ น
จํานวน 5.6 ล้านเยน หรื อประมาณ 1.7 ล้านบาท อันเกี ยวเนื องกับการซื อเครื องมือเครื องใช้ของบริ ษ ทั
ย่อยดังกล่ า ว (2560: 0.2 ล้านยูโรหรื อประมาณ 6.9 ล้านบาท อันเกี ยวเนื องกับการซื อเครื องจักรของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าว)
26.3 ภาระผูกพันเกีย วกับสั ญญาให้ บริการระยะยาว
ก) ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าบริ การในอนาคตตามสัญญาบริ การหลาย
ฉบับคิ ดเป็ นจํานวนเงินรวม 3.9 ล้านบาท (2560: 4.6 ล้านบาท) โดยสัญญาบริ การมีอายุสัญญาระหว่าง
1 - 3 ปี
ข) บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาค่าวิจยั การตลาดกับบริ ษทั แห่ งหนึ ง โดยภายใต้เงื อนไขตามสัญญา บริ ษทั ฯ ต้อง
จ่ ายค่ าวิจัยรายเดื อ นตามอัต ราที ระบุ ในสั ญ ญา อายุข องสั ญ ญาเริ มตังแต่ เดื อ นกัน ยายน 2559 จนถึ ง
สิ งหาคม 2562 ซึ งในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มี ค่าวิ จยั การตลาดที รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญ ญา
ดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินประมาณ 2.4 ล้านบาท (2560: 2.4 ล้านบาท)
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27. ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่ วดั มู ลค่ำด้วยมู ลค่ำ
ยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
หนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

19

1,316
-

1,316
19

-

3

3

(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

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่ งเป็ นกำรใช้ขอ้ มูลอื่นที่
สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม มูลค่ำยุติธรรมของ
เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ ดงั กล่ำว คำนวณโดยใช้รำคำมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่ วยลงทุนที่
ประกำศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์คำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจำลอง
ตำมทฤษฎี ในกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลที่สำมำรถ
สังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ
และ เส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย เป็ นต้น
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28. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
28.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงิ นที่สำคัญของบริ 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 จำนวนเงิ นสู งสุ ดที่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคื อ
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 นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินดังกล่ำวมีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำดหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับต่ำ รำยละเอียดของเงินฝำกธนำคำรและเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทแสดงไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 7 และข้อ 15
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
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 2561 และ 2560
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเนื่องจำกบริ ษทั ฯมีรำยกำรซื้อวัตถุดิบหลักและ
ขำยสิ นค้ำเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
2561
2560
(ล้ำน)
(ล้ำน)
1.1
0.3
-

หนี้ สินทำงกำรเงิน
2561
2560
(ล้ำน)
(ล้ำน)
36.4
50.1
0.2
0.1

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.4498
32.6809
37.1252
39.0273

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกิ น
หนึ่ งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรซื้ อวัตถุดิบ เครื่ องจักรและ
ขำยสิ นค้ำที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
ยอดคงเหลือของสัญญำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
จำนวนเงิน
อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
สกุลเงิน
(ล้ำน)
ตำมสัญญำ
ครบกำหนดตำมสัญญำ
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
10.0
32.5750 บำทต่อเหรี ยญ
มิถนุ ำยน 2562
สหรัฐอเมริ กำ

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

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

ครบกำหนดตำมสัญญำ
เมษำยน - มิถุนำยน 2561

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 ลค่ ำกำรถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ 0.25:1 (2560: 0.36:1) และเฉพำะบริ ษทั ฯมี
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.26:1 (2560: 0.37:1)
30. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
30.1 เมื่ อ วัน ที่ 27 กุ ม ภำพัน ธ์ 2562 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ของบริ ษั ท ฯ มี ม ติ ใ ห้ อ นุ ม ั ติ จ่ ำ ยเงิ น
ปั น ผลจำกก ำไรสุ ท ธิ ป ระจ ำปี 2561 ในอัต รำหุ ้ น ละ 1.90 บำท รวมเป็ นจ ำนวนเงิ น 1,536.4 ล้ำ นบำท
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำหุ น้ ละ 1.10 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 889.5 ล้ำนบำท
คงเหลื อจ่ำยเงิ น ปั น ผลที่ จะจ่ำยในอัตรำหุ ้น ละ 0.80 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิ น 646.9 ล้ำนบำท ทั้ง นี้ ก ำร
จ่ำยเงิ นปั นผลดังกล่ ำวจะนำเสนอต่อที่ ประชุ มผูส้ ำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี ของบริ ษ ทั ฯ เพื่อพิ จำรณำอนุ ม ตั ิ
ต่อไป
30.2 เมื่ อ วัน ที่ 20 กุ ม ภำพัน ธ์ 2562 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ของบริ ษ ัท ย่ อ ยมี ม ติ ใ ห้ อ นุ ม ัติ จ่ ำ ยเงิ น
ปั น ผลจำกก ำไรสุ ทธิ ป ระจ ำปี 2561 ในอัต รำหุ ้ น ละ 0.18 บำท รวมเป็ นจ ำนวนเงิ น 48.6 ล้ ำ นบำท
ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำหุ ้นละ 0.08 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 21.6 ล้ำนบำท
คงเหลือจ่ำยเงินปั นผลที่จะจ่ำยในอัตรำหุ ้นละ 0.10 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 27 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงิ น
ปั นผลดังกล่ำวจะนำเสนอต่อที่ประชุมผูส้ ำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี ของบริ ษทั ย่อย เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิต่อไป
31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชือ่ บริษทั
ทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่
ทีต่ ง้ั โรงงาน
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้ว
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็ปไซต์
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

ทีป่ รึกษากฎหมาย

บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 81/7 หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลไทยาวาส อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ มันถัว่ เหลืองและกากถัว่ เหลือง
0107537001536
หุน้ สามัญ 808,610,985 หุน้
มูลค่าตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท
หุน้ สามัญ 808,610,985 หุน้
มูลค่าตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท
ส�ำนักงานใหญ่ : 0 2477 9020
โรงงาน : 0 3426 5620-29
ส�ำนักงานใหญ่ : 0 2477 8022
โรงงาน : 0 3426 5610
www.tvothai.com
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9000
โทรสาร : 0 2009 9991
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี 4523
บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
อาคารเลครัชดา ชัน้ ที่ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
คลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264 0777
โทรสาร : 0 2264 0789
บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
อาคารอับดุลราฮิม ชัน้ 22-25
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ : 0 2636 2000
โทรสาร : 0 2636 2111

บร�ษทั น้ำมนัพ�ชไทย จำกดั (มหาชน)

149 ถนนรชัดาภเิษก (ทาพระ-ตากสนิ)
แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรงุเทพฯ 10600
โทรศพ
ั ท : 0 2477 9020 โทรสาร: 0 2477 8022

www.tvothai.com
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