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สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)  
มีผลประกอบการค่อนข้างดีเด่น กล่าวคือในปี 2561 บริษัทมีกำาไร
สุทธิ 1,867 ล้านบาท คิดเป็นผลกำาไร 2.31 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นสูง
ถึงร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า ในขณะท่ีรายได้รวมท้ังปีมีมูลค่า 
สูงกว่า 25,326 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทถือว่าประสบผลสำาเร็จอย่างต่อเน่ืองในด้าน 
การเป็นบริษัทชั้นนำาที่ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: 
ESG) โดยได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 
2018 (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับ 
การจัดอันดับให้อยู่ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์  ESG100 (บริษัท 
จดทะเบียนที่มีการดำาเนินงานโดดเด่นด้าน ESG) ประจำาปี 2561 
จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  

ในปี 2561 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์กร
ครัง้สำาคญั ตัง้แต่องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ระดับสูงและบุคคลากรในสายงานต่างๆ รวมถึงการปรับปรุง
โครงสร้างและการบริหารให้มีความเหมาะสม และสอดรับกับ

พลวัตรของอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียม 
ความพร้อมรองรับการขยายกำาลังการผลิต ตลอดจน บริษัทได้ 
เร่งคิดค้นนวัตกรรมผลิตสินค้าประเภทใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายขึ้นในอนาคต

สำาหรับปี 2562 บริษัทจะมุ่งมั่นดำาเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 
เพื่อรักษาแนวโน้มการเติบโตที่ดีของบริษัทให้คงไว้ให้ได้ แม้ว่าใน
ปี 2562 คาดว่าจะต้องประสบกับความท้าทายหลายประการ ทั้ง
จากความไม่แน่นอนของภาวะสงครามการค้าระหว่างจนี-สหรฐั ซึง่
ก่อให้เกิดความผันผวนสูงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจของสองประเทศน้ี บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้นเป็นอย่างดี โดยได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชดิเพือ่นำามาบรหิารความเสีย่งอย่างรดักุม รวมทัง้แสวงหา
โอกาสในการสร้างธุรกิจต่อยอดเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 นี้บริษัทได้
เตรียมขยายโรงงานเพื่อรองรับการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่
ตลาด 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของโลกยุค
ปัจจุบัน บริษัทเล็งเห็นความสำาคัญและความจำาเป็นอย่างยิ่งของ
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นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ

ปี 2561 บริษัทมีกำ�ไรสุทธิ 
1,867 ล้�นบ�ท คิดเป็นผลกำ�ไร 
2.31 บ�ทต่อหุ้น เพ่ิมข้ึนสูงถึงร้อยละ 40 
จ�กปีก่อนหน้� ในขณะท่ีร�ยได้รวมท้ังปี
มีมูลค่�สูงกว่� 25,326 ล้�นบ�ท 
ขย�ยตัวร้อยละ 2.1 จ�กปีก่อน

กำ�ไรต่อหุ้น
เพิ่มขึ้น 

กำ�ไรสุทธิ ปี 2561

ล้�นบ�ท
1,867

40%

การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไม่เพียงเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือ
เพิ่มคุณภาพเท่านั้น บริษัทจะได้ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ของบริษัท นำ้ามันพืชไทย (จำากัด) มหาชน ที่จะมุ่งมั่นเป็น “บริษัท 
ชั้นน�ำด้ำนธุรกิจน�้ำมันพืชและวัตถุดิบอำหำรสัตว์ในอำเซียน พัฒนำธุรกิจที่
เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง มีธรรมำภิบำล ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทนำ้ามันพืชไทย (จำากัด) มหาชน ซึ่งเป็น
บรษิทัชัน้นำาและเชีย่วชาญในอตุสาหกรรมสกดันำา้มนัถัว่เหลอืงมากว่า 5 ทศวรรษ 
มีศักยภาพ และมีความพร้อมต่อการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด
โลก ด้วยสินค้าที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เร่ืองคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า และการบริหาร
ความเสีย่งอย่างเป็นองค์รวม โดยคำานงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูถื้อหุน้เป็นสำาคญั

โอกาสนี ้ในนามของคณะกรรมการบรษัิท ผมขอขอบคณุผู้มอีปุการคณุต่อบรษิทั 
ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค 
และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนส่ือมวลชนทีไ่ด้ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการ
และผูบ้รหิารของบรษิทัด้วยดตีลอดมา และหวงัว่าจะช่วยสนบัสนนุและส่งเสริม
ให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำาเร็จยิ่งขึ้นไปในอนาคต และท้าย
ทีส่ดุนี ้ขอขอบคณุผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัทกุท่านจากใจจรงิ ทีไ่ด้ทุม่เทแรงใจ 
แรงกาย มุง่มัน่พฒันาการทำางานและสร้างผลงานให้สำาเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ด้วางไว้ 
ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป
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ข้อมูลทางการเงิน 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวม  11,038.00 11,615.05 11,083.06 10,411.53

หนี้สินรวม  2,192.57 3,048.73 2,167.31  2,521.18 

ส่วนนของผู้ถือหุ้น 8,845.43 8,566.32 8,915.75 7,890.35

ผลประกอบการ 

รายได้รวม  25,326.13 24,805.05 28,335.39 26,626.08

รายจ่ายรวม  23,018.54 23,221.23 25,048.63 24,364.82

กำาไรก่อนภาษีเงินได ้ 2,304.09 1,580.07 3,283.20 2,256.26

กำาไรสุทธิ ิ 1,867.44 1,326.76 2,754.62 1,902.59

ข้อมูลต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้น (บาท)  2.31 1.64 3.41 2.35

มูลค่าต่อหุ้น (บาท)  10.47 10.13 10.56 9.32

2561 255825592560

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 

หน่วย : ล้านบาท

11,038

รายได้รวม 

25,326.13

มูลค่าต่อหุ้น (บาท) 

10.47
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655
1,141

286

15,326

6,197

373

1,099

รายได้จากการขายในต่างประเทศ

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

นำ้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์

อื่นๆ

รายได้จากการขายภายในประเทศ

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

นำ้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์

บรรจุภัณฑ์

อื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน
เอาตัวเลขจาก ข้อ 2 ข้อมูลทางการเงิน ใส่ในตาราง (ข้อมูลปี 61 ยังไม่มา)  
กราฟ เอาตัวเลขจาก ข้อ 9 โครงสร้างรายได้ ไปใช้ (ข้อมูลปี 61 ยังไม่มา)
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 1. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์
  ประธานกรรมการ (อิสระ)

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

 2. นายอภิชาติ  จีระพันธุ์
  กรรมการ (อิสระ)

 5. นายบวร  วงศ์สินอุดม
  รองประธานกรรมการ

 3. ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล
  กรรมการ (อิสระ)

 6. นายวิชิต  วิทยฐานกรณ์
  กรรมการ

คณะกรรมการ 

1 2 3

4 5 6
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 7. นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์
  กรรมการ

 10. นายพาชัย  จันทร์พิทักษ์
  กรรมการ

 8. นายวิชัย  วิทยฐานกรณ์
  กรรมการ

 11. นายเอกรัฐ  วงศ์ศุภชาติกุล
  กรรมการ

 9. นายวัชร  วิทยฐานกรณ์
  กรรมการ

 12. นายวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม
  กรรมการ

7 8 9

10 11 12
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กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 10 ตุลาคม 2544

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น
• บริษัทจดทะเบียนใตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
• M.A. Economics  Fairleigh Dickinson University  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปรญิญาโท (เกยีรตินยิม) พฒันบริหารศาสตร์ สาขาพฒันาการเศรษฐกจิ
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2531 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนยีบตัร 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 และกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• รองประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.น.ช.)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย ในคณะกรรมการกำากับ
 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2561

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น           
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  3 แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปรญิญาบัตร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน 
 (ปรอ. รุ่นที่ 24/2554) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนยีบัตร หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
 สำาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 18/2557) 
 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 103/2556  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 
 รุ่นที่ 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ (อิสระ) 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ 78 ปี

นายอภิชาติ จีระพันธุ์
กรรมการ (อิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
อาย ุ61 ปี
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• ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
• ประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
• ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ทีป่รกึษาพิเศษในคณะท่ีปรึกษาพเิศษศนูย์ศลิปาชพีระหว่างประเทศ  
 (องค์การมหาชน)
• กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ 
 ฟอกเงิน (ปปง.)

ประวัติคณะกรรมการ และผู้บริหาร 
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• กรรมการคณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa 
 Technik AG บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำากับดูแล 
 กิจการที่ดีและกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
 กำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จำากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
 และกำาหนดค่าตอบแทน บรษิทั สายการบนินกแอร์ จำากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จำากัด
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล โฮลดิ้งส์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท ท็อป เพอร์ฟอร์มมิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำากัด
• กรรมการ บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จำากัด
• กรรมการ บริษัท สำานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำากัด
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการป้องกันและติดตามคนงานที่ถูก 
 หลอกลวงไปทำางาน คณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม  
 วุฒิสภา
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำาคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่อง 
 การทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
• ประธานกรรมการ บริษัท วธน แคปปิตัล จำากัด (มหาชน)

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการ (อิสระ) 
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
อายุ 64 ปี

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ 
• จำานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี  6 000 หุ้น
• จำานวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี  0 หุ้น
• จำานวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง (6 000) หุ้น

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2553

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  1 แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) 
 รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 11) 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับ 
 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
• หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk  
 Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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• 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
• สมัมนา หวัข้อ “Anti-Corruption : The Practical Guide”  Thai 
CAC
• EVEREST - Entire Business Innovation Transformation (EBIT)   
 กรณีศึกษา IRPC สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน 
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายบริหาร 
 ความเสี่ยงบริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
• กรรมการ บริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จำากัด
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหา 
 รัฐวิสาหกิจ
• อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตาม
 สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• อนุกรรมการจัดทำาบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำาเนินงาน 
 รัฐวิสาหกิจ (สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ) 
 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• กรรมการอสิระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและกำากบั 
 ดแูลกจิการทีด่แีละกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 
 ค่าตอบแทน บริษัท ไพลอนจำากัด (มหาชน)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนำ้าภาคตะวันออก  
 จำากัด (มหาชน)
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานบริหารกองทุน 

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  : ไม่มี

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ  :  ไม่มี 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2557

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วุฒิบัตรด้านโรคสุกร มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ ฮันโนเวอร์  
 สาธารณรัฐเยอรมัน  

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
กรรมการ (อิสระ) 
อายุ 66 ปี
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 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
• รองประธานคณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี 
 ระบบกักเก็บพลังงาน
• ประธานอนกุรรมการประเมนิผลโครงการภายใต้กองทนุเพือ่ส่งเสรมิ 
 การอนุรักษ์พลังงาน
• ประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
• กรรมการประจำาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณใน 
 ลักษณะบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นายบวร วงศ์สินอุดม
กรรมการ  รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
อายุ 64 ปี

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น 
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  3 แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมเคม)ี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรญิญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน 
 (ปรอ. รุ่นที่ 17/2547) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่76/2551
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่209/2558
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 
 รุ่นที่ 28/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการนโยบายบริหาร 
 ความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท พริมา มารีน จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยบรติชิ ซเีคยีวริตี ้พริน้ติง้ จำากดั (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์  
 เคมิคัลส์ จำากัด

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 202/2557
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Diplomate  Thai Board of Veterinary Medicine

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• ที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการด้านยาและวัคซีนในทางสัตวแพทย์ 
 และคณะทำางานจัดทำาหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ยาในสตัว์เลีย้ง 
 สัตวแพทยสภา
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือไบโอไซน์
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือเว็ทโปรดักส์
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือสมาร์ทเว็ท
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทมาสเตอร์เว็ท จำากัด
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทแมคโปรดั๊กส์ จำากัด
• ทีป่รกึษาด้านวชิาการ บรษิทั MSD ประเทศไทย จำากดั (แผนกยาสตัว์)
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท Zoetis ประเทศไทย จำากัด 
 (แผนกยาสัตว์)
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและ
 ผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี 
• รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รองอธกิารบดี ฝ่ายบรหิารและทรพัย์สิน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
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   รายงานประจำาปี 256112

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 1.36 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 28 มีนาคม 2528

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• International Overseas Chinese High School  Taiwan
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• นายกสมาคมผู้ผลิตนำ้ามันถั่วเหลืองและรำาข้าว

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ
 กำาหนดค่าตอบแทน บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 73 ปี

• รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำากัด
• กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท อาเชียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการอำานวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร สถาบันพลาสติก 
 กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมเคมีปิโตรเลียม 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
• กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
• กรรมการ การประปานครหลวง
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำากัด 
 (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการ สถาบันนำ้าเพื่อความยั่งยืน 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ประธาน คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไทยแทงค์เทอมินัล จำากัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ 
 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำากัด
• ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำากัด
• กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    13

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 2.27 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2554

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
• หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2530
• หลักสูตรการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน ปี 2552 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN)
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ที ่82/2553 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุน่ที ่134/2553
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD)  รุน่ที ่11/2554
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลกัสตูร Executive Development Program (EDP)  รุน่ที ่12/2556
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 5/2558 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23/2559 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ 53 ปี

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจการตลาด 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 7.55 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 13 พฤษภาคม 2559

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• The Institute of Administration  Hong Kong
• Ling-Nan College Hong Kong
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
อายุ 68 ปี
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นายวัชร วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
อายุ 49 ปี

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 1.40 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ :  ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2556

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  1 แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาการเงนิและธนาคาร มหาวทิยาลัยอสัสมัชญั
• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที ่174/2556  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) 
 รุ่นที่ 1/2556  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Supply Trading
อายุ 35 ปี

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ประธาน บริษัท ฟ้าไชโย จำากัด
• ประธาน บริษัท ยูโฟล์ว พลัส จำากัด
• ประธาน บริษัท ฟีลา พลัส จำากัด
• ประธาน บริษัท เทคซ์ปอร์ตไทย จำากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำากัด
• ที่ปรึกษาอาวุโส คณะอนุกรรมการกลุ่มค้าชายแดน 
 และข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ (ปี 2560-2561)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• ประธานสภาคลังสมองเพื่อชีวิต (ประธานกิตติมศักดิ์)
• ทีป่รกึษาสภาหอการค้าไทย พฒันาระบบ Logistics (ปี 2558 – 2560)
• ที่ปรึกษา สภาหอการค้า สิบสองปันนา (ปี 2557 – 2560)

• 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 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
 (วพน.รุ่นที่ 12/2561)  สถาบันวิทยาการพลังงาน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน  
• กรรมการ บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท พรอดดิจิ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท โกลเด้นเธร็ด จำากัด

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า 
 บริษัท พรอดดิจิ จำากัด (มหาชน) 

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 0.36 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ
• จำานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี 2 496 000 หุ้น
• จำานวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี 2 896 000 หุ้น
• จำานวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง  400 000 หุ้น

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 18 มีนาคม 2558

9

10



บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    15

นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
กรรมการ
อายุ 37 ปี

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 1.50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2559

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น 
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• 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
• หลักสูตรผู้นำายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Young Entrepreneurship Program 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
• หลักสูตร ABC รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 227/2559)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้นเธร็ด จำากัด
• กรรมการบริหาร บริษัท โกลเด้นเธร็ด จำากัด

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการผลติ บรษิทั โกลเด้นเธรด็ จำากดั
• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการตลาด บรษิทั โกลเด้นเธรด็ จำากดั
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ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• 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 นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply Trading 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• กรรมการบริหาร บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ผู้อำานวยการฝ่าย Supply Trading 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการแผนก Raw Material Procurement and Trading 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)



   รายงานประจำาปี 256116

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการ
อายุ 44 ปี

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 0.91 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ
• จำานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี 6 600 000 หุ้น
• จำานวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี 7 100 000 หุ้น
• จำานวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง  500 000 หุ้น

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น 
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  3 แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป 
 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลกัสตูรนกัลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุน่ที ่6 สถาบนัวิทยาการผูล้งทนุไทย
• หลักสูตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่14/2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) ปี รุ่นที่ 22/2550 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลกัสตูร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุน่ท่ี 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 นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 
 บริษัท พรอดดิจิ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน)
• สมาชกิผูท้รงคณุวฒุอิาวโุส สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย
• ประธานรุ่น หลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program รุ่นที่ 3 
 ปี 2559 (IWP)
 บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
• ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ศศินทร์บอกรักชาวนา” 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารความเสี่ยง  การเงินสำาหรับ
 ผูป้ระกอบการ ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาปริญญาโท 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
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กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  : 4 กรกฎาคม 2561

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

คุณวุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม
• 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 นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ โพลิเมอร์  
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด
• กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท PT Indo Thai Trading 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ 
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยสไตรนีคิส์ จำากดั

นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
อายุ 61 ปี

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 0.97 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2558

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) 
 มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโลไรน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโลไรน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่136/2553  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่84/2553  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที ่9/2553  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุน่ที ่14/2557  
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรรุ่นที่ 5/2558  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7/2559  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 1 2 4
อายุ 49 ปี

13 14



   รายงานประจำาปี 256118

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 1.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2558

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น 
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• Master of International Business  Swinburne University  
 Melbourne Australia
• Bachelors of Commerce  Deakin University  Melbourne 
 Australia
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่137/2553 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 1 สิงหาคม 2557

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น 
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ 46 ปี

นายก�าธร  เอกเมธีพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
อายุ 58 ปี

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 1 2 4 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท นิวเวฟ เอเซีย จำากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เจนโทเชีย จำากัด

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและการขาย 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

• 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 จำากัด

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด 
 (มหาชน)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ผู้อำานวยการ ฝ่ายการค้าต่างประเทศ 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการ แผนกการค้าต่างประเทศ 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)15
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กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 28 มกราคม 2558

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
อายุ 55 ปี

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ต�ำแหน่งปัจจุบัน 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ผู้อำานวยการ ฝ่ายผลิต 1 - 4 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2556

ต�ำแหน่งในกิจกำรอื่น 
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
• ปริญญาตรีการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• Mini Master of Management มหาวิทยาลัยมหิดล
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Leadership Development Program 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 3 
 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท Teikoku Research จำากัด
• กรรมการ บริษัท บีบีเคเค จำากัด
• ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจ 3 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 3
อายุ 55 ปี

17

18



   รายงานประจำาปี 256120

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทเป็นประจำาทุกปี  
เพือ่กำาหนดเป้าหมายและทศิทางในการดำาเนนิงานของบรษิทั และ 
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมตามสภาวการณ์ โดยในช่วง 
ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน ์ 

พนัธกจิ และเป้าหมายระยะยาว ในการประชมุคณะกรรมการบริษทั 
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยมีมติให้ปรับแก้
วสิยัทศัน์ของบรษิทัโดยเพิม่เติมส่วนของธรุกจิวตัถดุบิอาหารสตัว์ และ 
ปรบัปรุงพนัธกจิและเป้าหมายระยะยาวให้สอดคล้องและเหมาะสม 
กับการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ปรัชญาองค์กร
บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ ม่ันคง ยั่งยืน และผลิตสินค้า
คณุภาพ เพ่ือคณุภาพชวีติทีด่ข้ึีนของประชาชน และสร้างมลูค่าเพิม่
ให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
เป็นบริษทัชัน้นำาด้านธรุกจินำา้มนัพชื วตัถุดบิอาหารสตัว์ในอาเซยีน 
พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
เป็นผูน้ำาในอตุสาหกรรมนำา้มนัพชื วตัถดุบิอาหารสตัว์ มผีลติภณัฑ์
ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ังในและต่าง
ประเทศ 

แผนยุทธศ�สตร์ในก�รดำ�เนินง�น 

1. ก�รบริห�รกำ�ลังก�รผลิต

2. ก�รจัดห�วัตถุดิบ  

3. คุณภ�พผลิตภัณฑ์

4. ก�รจัดจำ�หน่�ย    

5. ลูกค้� 

6. ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล 

7. ก�รบริห�รก�รเงิน  
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วตัถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวในการด�าเนินธรุกิจ 
บรษัิทมเีป้าหมายทีจ่ะขยายตลาดไปสูป่ระเทศในเขตอาเซียน เพือ่
เพิ่มยอดขาย รักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ 
รวมทัง้การส่งมอบสนิค้าอย่างรวดเรว็และตรงเวลา พฒันาคณุภาพ
ของสนิค้าอย่างต่อเนือ่งด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมัยและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อ
พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืนและให้การดำาเนินงาน 
ของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้  
คณะกรรมการบรษัิทจงึกำาหนดกลยทุธ์หลกัควบคูไ่ปกบัการบรหิาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุม และการควบคุมภายในท่ีเพียงพอตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการ
ดำาเนินงาน ดังนี้ 

1. การบริหารก�าลังการผลิต ปรับปรุง พัฒนาระบบการทำางาน  
 และวางแผนการหยุดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
 สร้างสรรค์วัตกรรมในการทำางานท่ีช่วยลดต้นทุนการผลิตและ 
 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบทาง 
 การแข่งขัน

2. การจัดหาวัตถุดิบ เพิ่มทางเลือกในการจัดซ้ือวัตถุดิบจาก 
 แหล่งผลิตที่หลากหลาย จัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ 
 ในการสร้างความสมดลุระหว่างคณุภาพและราคา รวมถงึสร้าง 
 ความม่ันคงในการเข้าถึงวัตถุดิบอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนจาก 
 คู่ค้าที่เชื่อถือได้

3. คุณภาพผลิตภัณฑ์ มุ่งม่ันในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตาม 
 มาตรฐานสากล ตลอดจนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย 
 เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เพือ่สร้าง 
 ความแตกต่างที่ได้เปรียบในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการ 
 เปลีย่นแปลงด้านพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในปัจจบุนัและอนาคต

4. การจัดจ�าหน่าย เพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่าย และขยายตลาด 
 ไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะ CLMV เพ่ือสร้างฐาน 
 ลกูค้าในต่างประเทศ และรองรบัการขยายตวัของธรุกิจในอนาคต

5. ลูกค้า เข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่าง 
 รวดเร็ว ส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานในเงื่อนไขที่เป็นธรรมและ 
 ตรงต่อเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

6. การบรหิารทรพัยากรบคุคล รกัษาบคุลากรทีเ่ก่งและด ีส่งเสรมิ 
 และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานสู่ความเป็น 
 มอือาชพี พฒันาคณุภาพชวิีต ความเป็นอยู ่และสภาพแวดล้อม 
 ในการทำางาน เพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวและสนับสนุน 
 การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

7. การบริหารการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนที่มีความเหมาะสมกับ 
 การขยายธุรกิจในอนาคต บริหารสภาพคล่องทางการเงินให้ 
 สมดลุระหว่างรายได้และรายจ่าย เพือ่สนบัสนนุการเตบิโตทาง 
 ธุรกิจตามแผนที่วางไว้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2510 ภายใต้
ชือ่ บรษิทั โรงกลัน่นำา้มนันครชัยศร ีจำากัด ผูผ้ลติและจำาหน่ายนำา้มัน
รำาข้าว จากนั้นในปี 2528 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท นำ้ามันพืช
ไทย จำากดั เพือ่ดำาเนนิธรุกจิผลติและจำาหน่ายนำา้มนัพชืบรโิภคและ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 เป็น บริษัท  
นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TVO โดยตลอดระยะเวลากว่า 
51 ปีทีผ่่านมา บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการดำาเนนิธรุกจิตามหลกัการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียทกุฝ่าย เพือ่ให้บรษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนื และคงความเป็นผูน้ำา
ในอุตสาหกรรมนำ้ามันพืช ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสมำ่าเสมอ



พัฒนาการที่ส�าคัญ
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พ.ศ. 2510

พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2537

ก่อตั้ง บริษัท โรงกลั่นน้ำ�มันนครชัยศรี จำ�กัด
ผลิตน้ำ�มันรำ�ข้�ว ด้วยกำ�ลังก�รผลิต 

50 ตัน/วัน

ซื้อทรัพย์สินของ บริษัท โรงกลั่นน้ำ�มัน
นครชัยศรี จำ�กัด ขย�ยกำ�ลังก�รผลิตเป็น 

800 ตัน
เมล็ดถั่วเหลือง/วัน 
และเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

เข้�ถือหุ้นร้อยละ 43 
ในบริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด 
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET

ขย�ยกำ�ลังก�รผลิต 

1,500 ตัน
เมล็ดถั่วเหลือง/วัน

จัดตั้ง บริษัท น้ำ�มันพืชไทยจำ�กัด 
มีกำ�ลังก�รผลิต

 400 ตัน
เมล็ดถั่วเหลือง/วัน

เข้�ถือหุ้นร้อยละ 14 
ในบริษัท น้ำ�มันบริโภคไทย จำ�กัด 

ผู้ผลิตนำ�มันรำ�ข้�วตร� คิง

เข้�ถือหุ้นร้อยละ 65
ในบริษัท ไทย เว็ดเจ็ดเทเบิ้ลออยล์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2540
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พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2560

ขย�ยกำ�ลังก�รผลิต 

2,000 ตัน
เมล็ดถั่วเหลือง/วัน

ขย�ยกำ�ลังก�รผลิต 
6,000 ตัน
เมล็ดถั่วเหลือง/วัน 
และถอนก�รลงทุน
ในบริษัท ไทย เว็ดเจ็ดเทเบิ้ลออยล์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

ออกผลิตภัณฑ์ Healthy Chef 
และ Queen สำ�หรับตล�ด CLMV

ปรับเทคโนโลยีก�รผลิตฟลูแฟตซอย 
/ โครงก�รนวัตกรรม 

Nano Neutralization

ขย�ยกำ�ลังก�รผลิต 

3,500 ตัน
เมล็ดถั่วเหลือง/วัน

บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มห�ชน) 
มีก�รเพิ่มทุน ทำ�ให้สัดส่วน

ก�รถือหุ้นของบริษัทเป็น 

ร้อยละ 31.85

ส่งออก

ก�กถั่วเหลือง
ไปต่�งประเทศ



บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

31.85%
บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน)

14%
บริษัท น�้ามันบริโภคไทย จ�ากัด
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นโยบายการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัท
ย่อยและร่วม

บริษัท นำา้มนัพืชไทย จำากดั (มหาชน) มนีโยบายลงทนุในธุรกจิเก่ียว
เน่ืองที่มีศักยภาพ เกื้อกูลผลประกอบการท้ังในและต่างประเทศ 
เพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  ทัง้นี ้บรษิทัได้เข้าไปลงทนุ
ในบริษัท พรอดดิจิ จำากัด (มหาชน) ซึ่งผลิตขวด PET และลงทุน
ใน บริษัท นำ้ามันบริโภคไทย จำากัด ผู้ผลิตนำ้ามันรำาข้าวตรา คิง 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
ปัจจุบัน บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท พรอดดิจิ จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วน 31.85% และถือหุ้นในบริษัท  
นำ้ามันบริโภคไทย จำากัด ในสัดส่วน 14 %

บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ดำาเนนิกจิการภายใต้นโยบายการบรหิาร
จัดการโดยกลุ่มผู้บริหารของตนเอง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
กำากบัดแูล โดยมกีรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารจากบรษัิทเข้าไปเป็น
ตัวแทนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
บริษัทมีอยู่ เพื่อการควบคุมและมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบาย
ที่สำาคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทนั้นๆ 

บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหำชน)
ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายขวดพลาสติก PET เพื่อใช้สำาหรับ
บรรจอุาหารและเครือ่งดืม่ รวมถงึนำา้มนัพชืของบรษิทั โดยจำาหน่าย
ให้กับทัง้บรษัิท และลกูค้าภายนอก คณุสมบตัขิองขวด PET มคีวาม
เหนียว ใส ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี 
ทำาให้ถนอมรักษารสชาติของอาหารและคุณภาพของอาหารและ
เครื่องดื่มได้ดี

ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท พรอดดิจิ 
จำากัด (มหาชน) มียอดขาย 699.982 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิ 
56.806  ล้านบาท  

บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด
ผลิตและจำาหน่าย นำา้มนัรำาข้าว ตรา คิง ซ่ึงวางขายทัง้ตลาดภายใน
และต่างประเทศ
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%
 

บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน)
ส�ำนักงำนใหญ่ 
เลขที่ 7/3 ซอยสุขาภิบาล ตำาบลบางกระเบา 
อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0 3433 2611-2
โทรสาร  0 3433 2613

ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิต

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำย
หุ้นสามัญจำานวน 270,000,000 หุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่บริษัทถือ
86,000,000 หุ้น

สัดส่วนกำรถือหุ้น
31.85%

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

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันพืช

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำย
หุ้นสามัญจำานวน 13,980,000 หุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่บริษัทถือ
2,000,000 หุ้น

สัดส่วนกำรถือหุ้น
14%
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ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2561 และ 
แนวโน้มปี 2562
ในเดือนตุลาคม 2561 กองทุนการเงินระหว ่างประเทศ  
(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 
และภาวะการเงนิโลกมแีนวโน้มตงึตวัขึน้ เมือ่พจิารณาถงึเศรษฐกจิ
ของประเทศที่สำาคัญ พบว่า สหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 2.9  
โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากการใช้จ่าย
ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นทั้งการบริโภคและการลงทุนรวมขณะที่ 
ตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง อัตราการว่างงานอยู่ในระดับ
ตำ่า ส่วนอัตราเงินเฟ้อขยับมาอยู ่ที่ระดับเป้าหมาย ส่งผลให ้
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.00 - 2.25 ในการประชุม
เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 สำาหรับเศรษฐกิจจีน ขยายตัว 
ร้อยละ 6.6 โดยการดำาเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
และโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคการผลิต การลงทุน 
และการบริโภคภายในประเทศ ชะลอตัวลง สำาหรับเศรษฐกิจของ
อาเซียน 5 (ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และ
เวยีดนาม) ยงัคงขยายตวัได้ตามคาดทีร้่อยละ 5.3 ทัง้นี ้IMF คาดว่า
อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกในปี 2562 จะอยูท่ีร้่อยละ 3.7 
โดยยงัมีปัจจยัเสีย่งในเรือ่งความไม่แน่นอนจากสงครามทางการค้า 
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และการส่งสัญญาณท่ีจะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
คาดว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2561 จะขยายตวัร้อยละ 4.2 (ณ วนัที ่19 
พฤศจิกายน 2561) โดยมีแรงหนุนหลักจากการส่งออก แม้ว่าการ
ส่งออกสินค้าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากผลกระทบของนโยบาย
กีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน แต่ในภาพรวมยังขยาย
ตัวได้ดี ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศขยายตัวต่อเน่ือง โดยการ
บริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่
ในระดับสูง ทำาให้กำาลังซื้อฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำาหรับการ
ลงทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากการย้ายฐานการผลิตของบางอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

มายังไทยและโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้าง
พืน้ฐาน ด้านการท่องเทีย่วเตบิโตชะลอลงตามจำานวนนกัท่องเทีย่ว
จนี ส่วนการใช้จ่ายภาครฐัขยายตวัชะลอลง เนือ่งจากการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีความล่าช้า 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนมกราคม - 
ธันวาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 32.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้น 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 34.1 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือแข็งค่าขึ้นร้อยละ 5.2 โดยเงินบาทแข็งค่า 
ต่อเน่ืองจากปี 2560 เน่ืองจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทย 
อยู ่ในระดับแข็งแกร่ง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง หนี้ 
ต่างประเทศและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตำ่า ส่งผลให้มีเงินลงทุน
จากต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็าม
ในเดือนพฤษภาคม 2561 ค่าเงินบาทเริ่มมีทิศทางอ่อนค่าลงจาก
ช่วงต้นปี 2561 โดยเป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในตลาด
การเงนิโลก ทำาให้มเีงนิทนุไหลออกจากกลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่ 
รวมถึงประเทศไทยด้วย อีกทั้งส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่าง
ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาที่มีมากขึ้นหลังจากการปรับขึ้น
อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรฐัฯ ส่งผลให้นกัลงทนุ 
ต่างชาติเปลี่ยนไปถือครองสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ที่ให้อัตรา 
ผลตอบแทนสูงกว่า

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยใน
ปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 มูลค่าการส่งออกสินค้าจะ 

ก�รเติบโตของ
ก�รใช้ก�กถ่ัวเหลือง

ของไทยในปี 2562

ประม�ณ 4.86 ล้�นตัน

เติบโตประม�ณร้อยละ 2.0
เมื่อเทียบกับปี 2561
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ขยายตัวร้อยละ 4.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม
ขยายตวัร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามลำาดบั อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป
เฉล่ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 และบญัชเีดนิสะพดัเกนิดลุร้อยละ 
5.8 ของ GDP โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจาก (1) การใช้จ่ายภาคครวัเรอืน 
ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี และสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจได้อย่างต่อเน่ือง ตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ 
และการมงีานทำาทีม่คีวามชดัเจนมากขึน้ (2) การเร่งตวัขึน้ของการ
ลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐยังมีแนวโน้มท่ีจะเร่งตัวขึ้นตาม
ความคบืหน้าของโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานทีส่ำาคญัๆ ทีเ่ข้าสู ่
ขั้นตอนของการก่อสร้างมากขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนคาดว่า 
จะขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง (3) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการ
ท่องเที่ยว (4) การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่
สามารถสนับสนุนภาคการส่งออกได้อย่างต่อเน่ืองแม้จะชะลอตัว 
ลงตามประเทศเศรษฐกิจหลัก (5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า 
การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซ่ึงคาดว่าจะเริ่มส่งผล 
ด้านบวกต่อเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนมากขึ้นตามลำาดับ 

ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มราคาถั่วเหลือง
อปุทานถัว่เหลืองรวมของโลกในฤดกูาล 2560/61 ได้รบัผลกระทบ
จากปรากฏการณ์ลานีญ่า ทำาให้ผลผลิตถั่วเหลืองของอาร์เจนตินา
เสียหายไปเกือบ 20 ล้านตัน ทำาให้มีอุปทานรวมเพียง 339.47 
ล้านตนั ซึง่ยงัสงูกว่าอปุสงค์รวมทีร่ะดบั 336.08 ล้านตนั เนือ่งจาก
อุปสงค์ถั่วเหลืองได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ - จีน 
สำาหรับอุปทานถั่วเหลืองรวมของโลก ในฤดูกาล 2561/62 คาดว่า
จะสูงถึง 367.1 ล้านตัน โดยสหรัฐฯ ผลิตได้เพิ่มขึ้นกว่า 5 ล้านตัน
จากฤดูกาลก่อนหน้า และหากผลผลิตของอาร์เจนตินากับบราซิล
ทีก่ำาลงัเพาะปลูกได้ผลในระดบัปกตกิจ็ะสงูกว่าฤดกูาลก่อนหน้าอีก
ราว 21 ล้านตนั ในขณะทีอ่ปุสงค์รวมจะอยูที่ร่ะดบั 351.6 ล้านตนั 
สต๊อกถั่วเหลืองคงเหลือของสหรัฐฯ ในปี 2561/62 คาดว่าจะเป็น
ระดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ เนือ่งจากเกบ็เกีย่วได้ผลผลติมาก แต่
ไม่สามารถส่งออกไปจีนได้เหมอืนเมือ่ก่อน เพราะจนีตัง้กำาแพงภาษี
นำาเข้าถัว่เหลอืงจากสหรฐัฯ ร้อยละ 25 สต๊อกถัว่เหลอืงคงเหลือของ
โลกในปี 2561/62 คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 10 ล้านตัน จากฤดูกาล
ก่อนหน้า ส่งผลให้ราคาถัว่เหลอืงมแีนวโน้มทีจ่ะแกว่งตวัในระดบัตำา่ 
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 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) 



   รายงานประจำาปี 256128

ในส่วนผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐฯ - จีนน้ัน มากกว่า 
ร้อยละ 60 ของถั่วเหลืองที่ส่งออกของสหรัฐฯ เป็นการส่งออกไป
จีน โดยในปี 2560/61 สหรัฐฯส่งออกถั่วเหลืองทั้งหมด 58 ล้าน
ตัน โดยส่งไปที่จีน 36 ล้านตัน จีนนำาเข้าถั่วเหลืองทั้งสิ้น 96 ล้าน
ตันในปี 2560/61 และปริมาณการนำาเข้าถั่วเหลืองของจีนในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา จะเติบโต 5 - 10 ล้านตันต่อปีทุกปี ซึ่งบราซิลและ
อาร์เจนตินา สามารถส่งออกถั่วเหลืองได้รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 83 
ล้านตัน ดังนั้นหากจีนไม่ต้องการนำาเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ก็จะ

ต้องลดการใช้ถัว่เหลืองลง โดยรฐับาลจนีสัง่ให้ผูผ้ลติอาหารสตัว์ลด
สดัส่วนการใช้กากถ่ัวเหลอืงในสตูรอาหารสตัว์ลง และไม่ให้โรงสกดั
ในจนีนำาเข้าถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ แม้ว่าราคาถัว่เหลืองสหรฐัฯ เมือ่
รวมภาษนีำาเข้าแล้วจะถกูกว่าถัว่เหลืองนำาเข้าจากแหล่งอืน่ หากจนี
ไม่สามารถนำาเข้าถัว่เหลอืงจากแหล่งอืน่มาสกดั เพือ่ให้ได้ผลติภัณฑ์
กากถั่วเหลืองและนำ้ามันถั่วเหลืองท่ีเพียงพอต่อความต้องการใช้ 
จีนอาจนำาเข้ากากถั่วเหลืองจากอาร์เจนตินา และนำาเข้านำ้ามัน 
ถั่วเหลืองหรือนำ้ามันปาล์มเข้ามาทดแทนส่วนที่ผลิตได้ไม่เพียงพอ 

อุปสงค์ - อุปทาน ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ (สมมติฐานที่สงครามการค้ายืดเยื้อ โดยมหาวิทยาลัยมิซซูรี่)

ที่มา: มหาวิทยาลัยมิซซูรี่

เกษตรกรสหรัฐฯ จะปรับลดพื้นท่ีเพาะปลูกถั่วเหลืองในฤดูกาล 
2019/20 เป็นต้นไป เน่ืองจากราคาไม่จูงใจ ทำาให้การส่งออก 
ถัว่เหลอืงของสหรฐัฯจะลดลงต่อเนือ่งในอกี 3 ปีข้างหน้า ก่อนทีจ่ะ 
เริ่มปรับตัวเพิ่ม เพราะตลาดส่งออกถั่วเหลืองอื่นไม่สามารถจะ
เติบโตขึ้นมาทดแทนการนำาเข้าของประเทศจีนได้ในระยะเวลา
อันสั้น ดังนั้นสต๊อกถ่ัวเหลืองคงเหลือของสหรัฐฯ จะสูงสุดในปี 
2561/62 และจะค่อยๆ ปรบัลดลงสูด่ลุยภาพ จงึส่งผลให้คาดการณ์
ราคาถั่วเหลืองตำ่าสุดในปี 2561/62 และจะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้น 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมการเลีย้งสัตว์ในไทยปี 2560 
และแนวโน้มปี 2561
จากรายงานสถานการณ์สนิค้าเกษตรทีส่ำาคญัและแนวโน้มปี 2561 
ของสำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในปี 2561 มีการผลิต 
ไก่เนือ้ 1,570.45 ล้านตวั หรอื 2.32 ล้านตนั เพิม่ขึน้จาก 1,560.62 
ล้านตัว หรือ 2.21 ล้านตัน ในปี 2560 คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 
5.10 เนือ่งจากมกีารขยายการผลติเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ
บริโภคและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เพราะการผลิตไก่เนื้อของไทย
มีการจัดการฟาร์มท่ีได้มาตรฐาน และมีระบบการผลิตปลอดภัย 
เป็นที่ยอมรับของผู ้บริโภค ขณะที่ปริมาณการบริโภคเน้ือไก ่
อยู่ที่ 1.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.45 ล้านตัน ของปี 2560 ร้อยละ 
3.52 โดยปรมิาณการบรโิภคภายในประเทศมสีดัส่วนร้อยละ 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 ตามลำาดับ เนื่องจาก 
ความต้องการบริโภคของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งตลาด
ญี่ปุ ่นและสหภาพยุโรป ซ่ึงถือเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย  
โดยตลาดส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ท่ีสำาคัญ ได้แก่ ญี่ปุ ่น  
(ร้อยละ 54.96) สหภาพยุโรป (ร้อยละ 27.24) กลุ่มประเทศ 
ในอาเซียน (ร้อยละ 8.74) และประเทศอื่นๆ (ร้อยละ 7.06)

โดยที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตหรือการส่งออกไก่
ของไทย ได้แก่
 1. การเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรโลกทำาให้ความต้องการ 
  บริโภคอาหารจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อไก่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น  
  เน่ืองจากเน้ือไก่เป็นอาหารโปรตีนท่ีมีไขมันตำ่า รวมท้ังยังมี 
  ราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ
 2. การส่งออกเนือ้ไก่และผลิตภัณฑ์ไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
  ประเทศญี่ปุ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสินค้า 
  อาหารจากไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในด้านคุณภาพและราคา  
  และไทยมรีะยะทางทีใ่กล้กว่าประเทศคู่แข่งอย่างสหรฐัอเมรกิา 
   และบราซิล รวมท้ังแรงงานไทยมีฝีมือและประณีต ทำาให ้
  ผลติภัณฑ์ไก่สดของไทยสามารถตอบสนองความต้องการของ 
  ลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง ประกอบกับการที่จีนมีปัญหาเรื่องความ 
  ไม่ปลอดภัยทางด้านอาหาร ทำาให้ญี่ปุ่นเพิ่มการนำาเข้าเนื้อไก่ 
  แปรรูปจากไทยเพื่อไปทดแทน
 3. ประเทศไทยต้องพึง่พาปัจจยัการผลติ และเทคโนโลยจีากต่าง 
  ประเทศ เช่น พนัธุสั์ตว์ เคมภัีณฑ์ เวชภัณฑ์ และอปุกรณ์ต่างๆ  
  ทำาให้ต้นทุนการผลิตไก่เนื้อของไทยโดยเปรียบเทียบสูงกว่า 
  ประเทศคู่แข่ง อาทิ บราซิล สหรัฐอเมริกาและจีน

ที่มา: กรมศุลกากร
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Shock!!

Thailand's Chicken Meat Export
(Thousand Tons)

Frozen Cooked Total Export

+8%
+14%

+11%

+10%

762 kT 782 kT
Frozen 197 209

(kT) 2559 2560
Jan-Nov

Cooked 436 489
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ส่วนอตุสาหกรรมการเลีย้งสกุรซึง่มสีดัส่วนเป็นอนัดบั 2 ของธรุกจิ
ปศุสัตว์ไทย  ในปี 2561 มีปริมาณการผลิตสุกร 19.88 ล้านตัว  
เพิ่มขึ้นจาก 19.25 ล้านตัว ของปี 2560 ร้อยละ 3.27 เนื่องจาก
ตลาดภายในประเทศยังคงมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่มีการบริหารจัดการที่ด ี
สามารถจัดการฟาร์มและป้องกันโรคระบาดในสุกรได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ ทำาให้อตัราการรอดของสกุรเพิม่ข้ึน ส่งผลให้มีปรมิาณ
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 
มชีวีติลดลง ส่งผลให้ราคาสกุรมชีวีติปรบัตวัลดลง ทัง้นี ้ราคาขายปลกี 
สุกรชำาแหละไม่ได้ปรับลดลงตามราคาสุกรมีชีวิต โดยเนื้อสุกร
ชำาแหละ (เนื้อสันใน สันนอก) ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร มีราคา
เฉลีย่กโิลกรมัละ 135.17 บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.25 จากปีทีผ่่านมา 
ทำาให้ไม่สามารถกระตุ้นการบริโภคเนื้อสุกรเพ่ิมขึ้นได้ ส่งผลให้
จำานวนสุกรมีชีวิตในประเทศคงเหลือเป็นจำานวนมาก รัฐบาลจึง 
มีมาตรการลดปริมาณผลผลิตสุกรในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น การ
ทำาสุกรหัน การปลดระวางแม่พันธุ ์สุกร การนำาสุกรชำาแหละ 
เข้าห้องเย็น เป็นต้น ตลอดจนเกษตรกรบางส่วนลดการผลิตลง  
ส่งผลให้ผลผลิตสุกรลดลง ทำาให้ราคาสุกรมีชีวิตเริ่มปรับตัวสูงขึ้น 
จากต้นปี 2561 แต่ราคาเฉลี่ยทั้งปียังคงตำ่ากว่าปีที่ผ่านมา ซึ่ง 
ยงัคงตำา่กว่าต้นทนุการผลติสกุร ในขณะเดยีวกัน จนีซ่ึงเป็นผูผ้ลติและ
ผูบ้รโิภคเนือ้สกุรรายใหญ่ของโลก ยงัคงประสบปัญหาการระบาด
ของโรคไข้อหิวาต์แอฟรกัินในสกุร (African Swine Fever : ASF) 
อย่างรนุแรง ส่งผลกระทบต่อผลผลติและราคาสกุร ทำาให้อตัราการ
ขยายตวัของผลผลติเพิม่ขึน้ในอตัราทีล่ดลง ทำาให้ไทยต้องเฝ้าระวงั
การระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด และอาจเป็นโอกาสท่ีด ี
ในการเพิ่มผลผลิตสุกรเพื่อรองรับการส่งออกไปทดแทนผลผลิต
สุกรที่เสียหายจากโรคระบาดในจีน

ภาพรวมอุตสาหกรรมน�า้มันพชืของโลกปี 2561 และแนวโน้ม
ปี 2562
ปี 2556/57 - 2560/61 ผลผลิตนำ้ามันปาล์มของโลกมีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.71 ต่อปี จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มคลี่คลาย  
ส่งผลให้ ปี 2560/61 มีผลผลตินำา้มนัปาล์ม 69.28 ล้านตนั เพิม่ขึน้ 
จาก 65.26 ล้านตนั ในปี 2559/60 ร้อยละ 6.16 โดยในปี 2560/61 
อินโดนีเซียผลิตนำ้ามันปาล์มได้ 38.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 36.00 
ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 6.94 มาเลเซียผลิตนำ้ามันปาล์มได้ 
19.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 18.86 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 
4.35 ทั้งสองประเทศมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 83.98 ของผลผลิต
นำ้ามันปาล์มโลก สำาหรับไทยผลิตได้เป็นอันดับที่ 3 ของโลก และ
สามารถผลิตได้ 2.70 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.90 ของ
ผลผลิตนำ้ามันปาล์มโลก ในขณะที่ผลผลิตของไทยมีแนวโน้ม 
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 ตามลำาดับ เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลและปริมาณนำ้าฝน 
เพิม่ขึน้ ประกอบกบัเนือ้ทีใ่ห้ผลของปาล์มนำา้มนัในช่วงอาย ุ7 - 16 ปี 
มีสัดส่วนมากขึ้นและเป็นช่วงอายุของปาล์มที่ให้ผลผลิตสูง ส่งผล
ให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น ในส่วนของความต้องการใช้ในปี 
2560/61 มีความต้องการใช้นำ้ามันปาล์ม 64.94 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
จาก 61.50 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 5.59 เนื่องจากปาล์ม
นำ้ามันเป็นพืชนำ้ามันที่มีราคาถูกที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับพืชนำ้ามัน
อื่น ส่งผลให้ความต้องการใช้นำ้ามันปาล์มเพื่อการบริโภคและ 
เพื่อพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2560/2561 ประเทศที่
ใช้นำ้ามันปาล์มมากที่สุดคือ อินโดนีเซีย 10.49 ล้านตัน รองลงมา 
ได้แก่ อินเดีย 9.40 ล้านตัน สหภาพยุโรป 6.55 ล้านตัน และจีน 
5.10 ล้านตัน ตามลำาดับ ปี 2557 - 2561 ความต้องการใช้นำ้ามัน
ปาล์มดบิของไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ทัง้เพือ่การบรโิภคและการผลติ
ไบโอดีเซล ร้อยละ 6.15 และร้อยละ 8.19 ต่อปี ตามลำาดับ โดย
ปี 2561 มีความต้องการใช้นำ้ามันปาล์มดิบเพื่อการบริโภค 1.20 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.17 ล้านตัน ในปี 2560 ร้อยละ 3.21 และ
มคีวามต้องการใช้นำา้มันปาล์มดบิเพ่ือผลติไบโอดเีซล 1.16 ล้านตนั  
เพิม่ขึน้จาก 0.97 ล้านตนั ในปี 2560 ร้อยละ 19.05 เนือ่งจากความ
ต้องการใช้นำ้ามันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจากวันละ 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

ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงสกัดน�า้มันถัว่เหลอืงของประเทศไทย
ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562
ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากากถั่วเหลือง ฟูลแฟตซอย 
และนำ้ามันถ่ัวเหลือง ในปี 2561 มีการผลิตรวมท้ังอุตสาหกรรม
คิดจากปริมาณการใช้วัตถุดิบรวมทั้งสิ้น 2.13 ล้านตัน (เมล็ด 
ถัว่เหลอืง) ลดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2560 ทีม่ปีรมิาณการใช้วตัถดุบิรวม  
2.37 ล้านตนั เนือ่งจากมกีารแข่งขันในตลาดวตัถุดบิอาหารสัตว์และ
กากถั่วเหลืองที่รุนแรง แม้ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว ์
ในไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง อัตราการเติบโตอยู่ท่ี
ร้อยละ 3.7 ต่อปี ตามจำานวนประชากรสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ไก่เนื้อ โดยการเติบโตมาจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อ
รองรับการส่งออกที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองจากปี 2560 โดยมีการ
เลี้ยงไก่ที่สูงถึง 31.5 ล้านตัว/สัปดาห์ ทำาให้คาดการณ์การใช ้
กากถั่วเหลืองของไทยปี 2561 ที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ 4.5  
ล้านตัน เติบโตประมาณร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2560

สำาหรับแนวโน้มของอตุสาหกรรมการผลติกากถ่ัวเหลอืง ฟลูแฟตซอย 
และนำา้มนัถัว่เหลอืงในปี 2562 นัน้ บรษิทัคาดการณ์ว่า อตุสาหกรรม
มีแนวโน้มขยายตัว แม้ว่าจะมีความท้าทายจากความผันผวน 
ทางด้านเศรษฐกจิ โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจากปรมิาณความต้องการ
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของไทยท่ียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์ไทยคาดการณ์ปรมิาณการใช้กากถัว่เหลือง 
ปี 2562 จะเติบโตร้อยละ 2 จากปี 2561 โดยที่การเลี้ยงไก่เนื้อ
เติบโตประมาณร้อยละ 3 สอดรับการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น  
ในขณะทีก่ารเลีย้งสกุรอยูใ่นระดับใกล้เคยีงกับปี 2561 ส่วนแนวโน้ม 
ตลาดนำา้มนัถัว่เหลอืงภายในประเทศปี 2562 นัน้ คาดว่าจะกลบัมา 
เติบโตได้เมื่อเทียบกับปี 2561

ในปี 2562 ยงัมปัีจจยัเสีย่งหลายอย่างทีผู่ป้ระกอบการยงัต้องมกีาร
ติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของราคาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และ
อัตราแลกเปล่ียน ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นส่ิงที่ผู้ประกอบการต้อง
เผชิญอยู่ตลอดเวลา และมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้อง 
มีการติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเตรียมพร้อมรับมืออย่าง 
ทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่ง
ได้ บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการ
บริหารงานทุกส่วนอย่างรัดกุมและรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยง
ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท นอกจากน้ียังมีการปรับตัวเพื่อให้
ทันกับเหตุการณ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางด้านการตลาด โดย
การปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้เหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนาสินค้า
นวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้น ขณะเดียวกัน
สินค้าของบริษัทยังคงเป็นผู้นำาตลาดจากความได้เปรียบในการ
แข่งขันในด้านคุณภาพสินค้าที่มีความสดใหม่ ตรงความต้องการ
ของลูกค้า ทำาให้ได้รับความเช่ือม่ันและความไว้วางใจจากลูกค้า
เสมอมา ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทมีการดำาเนินการอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

แหล่งที่มาของข้อมูล

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 • สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 • สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

 • กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)

 • แผนกวิจัย บมจ.นำ้ามันพืชไทย 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการทำาธุรกิจปัจจุบันที่เปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง เป็นความท้าทายขององค์กร
ทุกองค์กร จึงจำาเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
นอกจากการวางแผนและการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพแล้ว การบริหารความเสี่ยงนับว่าเป็นกระบวนการ
บริหารจัดการที่มีความสำาคัญ ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้และถอืเป็นการเตรยีมความพร้อมของบรษิทัฯ 
ทีจ่ะรับมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นในการนำาระบบการบริหารความเส่ียง
มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการดำาเนินกิจการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Policy Committee : RMC) เพื่อทำาหน้าท่ีกำาหนดนโยบาย 
กำากับและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร 
ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีจะทำาให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
จัดการ (Enterprise Risk Management Committee : ERMC) 
ทำาหน้าที่จัดทำาแผนจัดการความเส่ียง และกำากับดูแลการดำาเนิน
การตามแผนฯ ทัง้ระดบัปฏิบตักิารและระดบัองค์กร รวมถงึตดิตาม
กระบวนการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียงที่สำาคัญทั่วทั้งองค์กร 
และสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์กรได้ 
รบัทราบอย่างทัว่ถงึเพือ่ทีจ่ะนำาไปปฏิบตัไิด้อย่างถูกต้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน

โดยสรุป คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ให้ครอบคลมุปัจจยัเสีย่งทกุด้าน มกีารกำากบัดแูลการบรหิารความ
เสีย่งตามทีก่ำาหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการนโยบายบรหิารความ
เส่ียงอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

นายบวร  วงศ์สินอุดม
ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง

ในช่วงปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่
ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรม
หลักอย่างสหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่มยูโรโซน ซึ่งมีการ
บรโิภคภาคเอกชนเพิม่ขึน้ เนือ่งจากตลาดแรงงานทีฟ้ื่นตวั สำาหรบั
เศรษฐกิจของประเทศไทยก็มีการขยายตัวเช่นเดียวกับเศรษฐกิจ
โลก รวมถงึยงัมคีวามสามารถในการรบัมอืกบัความผนัผวนของโลก
ได้ดรีะดบัหนึง่ด้วย โดยมปัีจจัยขบัเคลือ่นหลกัจากการลงทนุภายใน
ประเทศและการส่งออกสุทธิ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะ
มีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ความเสี่ยงก็ปรับเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดย 
เฉพาะประเดน็ด้านเสถยีรภาพการค้า - การลงทนุระหว่างประเทศ 
รวมถึงความผันผวนทางการเงิน อันเนื่องมาจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ท่ามกลางภาวะความผันผวนทาง
เศรษฐกจิของโลก ตลอดจนปัจจยัเสีย่งต่างๆ ทีม่คีวามหลากหลาย 
ซบัซ้อน และรนุแรงมากขึน้ ซึง่อาจส่งผลต่อการบรรลวุตัถุประสงค์
และเป้าหมายของบริษัท 

บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นในการนำาระบบการบริหารความเส่ียง
มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการดำาเนินกิจการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยการนำา
กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ
คณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเส่ียง
ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือที่
เรียกว่า COSO-ERM Framework ซ่ึงได้นำาไปประยุกต์ใช้กับ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม และได้มีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการนโยบายบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy  
Committee : RMC) เพื่อทำาหน้าท่ีกำาหนดนโยบาย กำากับและ
ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ให้มั่นใจว่า
บรษัิทฯ มรีะบบการบรหิารความเส่ียงทีจ่ะทำาให้บรรลวุตัถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ  
(Enterprise Risk Management Committee : ERMC)  
ทำาหน้าทีจ่ดัทำาแผนจดัการความเสีย่ง และกำากบัดแูลการดำาเนนิการ 
ตามแผนฯ ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับองค์กร รวมถึงติดตาม
กระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่สำาคัญทั่วท้ังองค์กร 

และส่ือสารข้อมูลการบริหารความเส่ียงให้ทุกคนในองค์กรได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึงเพื่อที่จะนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาสอบทานประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ
จากคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
นโยบายบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูง โดยความเสี่ยงที่
สำาคัญจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ

ในปี 2562 ความเสีย่งในการดำาเนนิงานของบรษิทัทีอ่าจมผีลกระทบ 
โดยตรงต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญจากการ
ระบุและประเมินความเส่ียงจากท่ีประชุมของคณะทำางานบริหาร 
ความเส่ียงสามารถสรุปตาม ประเภทความเส่ียงจากทะเบียน 
ความเสี่ยง (Risk Profile) ได้ดังนี้

ปัจจัยความเส่ียง
1. คว�มเส่ียงด้�นกลยุทธ์ 

2. คว�มเส่ียงด้�นก�รเงิน 

3. คว�มเส่ียงด้�นก�รข�ยและก�รตล�ด 

4. คว�มเส่ียงด้�นก�รดำ�เนินง�น 

5. คว�มเส่ียงท่ีเกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ
 ไม่สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รต่อต้�น
 คอร์รัปชัน 

6. คว�มเส่ียงใหม่ท่ีอ�จเกิดข้ึนในอน�คต 
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1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง
 จากสภาวะอากาศท่ีแปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจทำาให ้
 ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงถั่วเหลืองที่มาล่าช้า 
 กว่ากำาหนดในช่วงต้นฤดอูนัเนือ่งมาจากปัญหาการขนส่งภายใน 
 ประเทศผู้ผลิตและส่งออก ส่งผลให้วัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองที ่
 ไม่เพียงพอต่อการผลิต และกระทบต่อการส่งสินค้าให้ลูกค้า 
 ล่าช้า เนือ่งจากถัว่เหลอืงเป็นวัตถดุบิหลกัในการผลติของบรษิทั

 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
 การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นหน่ึงในความเส่ียง 
 ที่สำาคัญของบริษัท เพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ บริษัทให้ความสำาคัญกับการทำางานอย่างใกล้ชิด 
 กับคู่ค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบเพื่อความต่อเนื่องของ 
 ธรุกจิ ทัง้นี ้บรษิทัมกีารตดิตามความสมดลุระหว่างอปุสงค์และ 
 อุปทานของวัตถุดิบ ด้วยการเก็บข้อมูลท้ังจากการสำารวจใน 
 แหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบถั่วเหลืองจริงของประเทศต้นทางและ 
 การคาดการณ์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหา 
 วัตถุดิบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  
 ปรมิาณ ราคาและคณุภาพ จากบทวเิคราะห์และงานวจิยัต่างๆ  
 นอกจากนี้ บริษัทได้ซ้ือวัตถุดิบจากคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ  
 สามารถตรวจสอบกลับถึงแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบและวางแผน 
 การผลิตตามสถานการณ์พร้อมท้ังมีการปรับปริมาณสินค้า 
 คงคลงัดงักล่าวให้มคีวามสอดคล้องกับแนวโน้มและระดบัราคา 
 และเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน 
 ภาครัฐได้มีการส่งเสริมการผลิตถ่ัวเหลืองในประเทศไทย เพื่อ 
 ส่งเสริมให้เกษตรกรปลกูถ่ัวเหลอืงในช่วงฤดูแล้งทดแทนการทำานา 
  ช่วยปรับปรุงบำารงุดนิ และยกระดบัคณุภาพผลผลติให้สอดคล้อง 
 กับความต้องการของตลาด นอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐและ 
 ภาคเอกชนได้ร่วมกนัดำาเนนิ การส่งเสริมการปลกูถัว่เหลอืงหลงันา 
 เพือ่เพิม่ผลผลติในโครงการ โครงการถัว่เหลอืงหลงันาประชารฐั 
 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 และภาคเหนอื ซึง่จากโครงการดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้นทนุ 
 การผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของถั่วเหลือง 
 เพิ่มขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
 2.1 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
  ความผนัผวนของราคาวัตถดุบิเมล็ดถ่ัวเหลืองส่งผลกระทบ 
  ต่อต้นทุนสินค้าและผลกำาไรของบริษัทเนื่องจากวัตถุดิบ 
  เป็นส่วนประกอบต้นทุนขายของบรษิทัประมาณร้อยละ 90  
  ของต้นทุนทั้งหมด การจัดหาวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำาคัญ 
  ต่อต้นทนุการขายและผลกำาไรของบรษิทั ซึง่วตัถดุบิถัว่เหลอืง 
  มีราคาผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก ปัจจัยที่มีผล 
  ต่ออุปสงค์ของเมล็ดถั่วเหลือง นอกจากความต้องการใช ้
  เพือ่การผลิตอาหารแล้ว ยงัรวมถงึความต้องการนำาไปใช้ใน 
  การผลติพลงังานทดแทน และการเกง็กำาไรในตลาดซือ้ขาย 
  สินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า รวมทั้งนโยบายการส่งเสริม  
  การแทรกแซงของรัฐบาล ขณะที่ความเส่ียงจากสภาวะ 
  อากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติก็อาจทำาให้ผลผลิต 
  ถัว่เหลอืงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ดงัน้ัน บรษิทัจำาเป็นต้อง 
  มีการวางแผนบริหารการผลิต การขาย และสินค้าคงคลัง 
  ที่ดีเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
  ถั่วเหลืองที่เกิดขึ้น 

  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
  บริษัทได้มีมาตรการในการบริหารความเส่ียงด้วยการมี 
  คณะทำางานจดัซ้ือวตัถดุบิ คอยตดิตามข่าวสาร สถานการณ์  
  ที่เกี่ยวข้องกับราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ 
  สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีการกำาหนดเป้าหมายของ 
  ปรมิาณ และระยะเวลาในการดำาเนนิการบรหิารความเสีย่ง 
  ที่เหมาะสม รวดเร็ว และยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับแผน 
  ธุรกิจ ตลอดระยะเวลาของบริษัทที่ผ่านมา บริษัทมีความ 
  ชัดเจนใน นโยบายไม่จัดซ้ือวัตถุดิบเพื่อเก็งกำาไร บริษัท 
  บริหารจัดการสินค้าคงคลังวัตถุดิบอย่างระมัดระวังและ 
  พิจารณาการปรับราคาขายให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งช่วย 
  ผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว

  ตลอดทัง้การบรหิารความเสีย่งผ่านทางตลาดซือ้ขายสนิค้า 
  โภคภัณฑ์ล่วงหน้าซึ่งได้ทบทวนการเพิ่มเกณฑ์กำาหนด 
  วงเงินสำาหรับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นที่ยอมรับได้ใน 
  ภาพรวมทัง้ปี เพือ่ป้องกนัความเสีย่งด้านความผนัผวนของ 
  ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีต ่อผลตอบแทนและ 
  ผลประกอบการของบริษัท 
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 2.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ
  เงนิบาทเคลือ่นไหวผนัผวนมากขึน้ในช่วงปี 2561 ทีผ่่านมา  
  จากความเช่ือมัน่ของเงนิดอลลาร์ทีป่รบัสงูขึน้จากแนวโน้ม 
  การข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดต่อเนื่อง ขณะที ่
  ความขดัแย้งทางการค้าระหว่างจีน - สหรฐัฯ และผลกระทบ 
  จากมาตรการกดีกนัทางการค้าได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 
  โลก โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ยังคงมีผลกระทบ ทำาให้มี 
  ความเสีย่งต่อการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ซึง่อาจทำาให้ 
  มเีงนิทนุไหลออกจากไทยและกดดนัให้ค่าเงนิบาทอ่อนค่า 
  ได้ ทัง้นี ้บรษิทัได้รบัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา 
  แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากการที่ราคาเมล็ด 
  ถัว่เหลอืงอ้างองิกบัราคาตลาดโลกถกูกำาหนดราคาขายเป็น 
  สกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ ขณะทีร่ายได้หลกัของบรษิทัอยูใ่น 
  รูปสกุลเงินบาท ซ่ึงกระทบโดยตรงต่อผลการดำาเนินงาน 
  ของกลุ่มบริษัททั้งรายได้และกำาไร

  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
  บริษัทได้กำาหนดนโยบายการบริหารเงินและการบริหาร 
  ความเสี่ยงทางการเงินไว้อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ 
  เพือ่การบรหิารความเสีย่งทางการเงนิทัง้หมด ซ่ึงครอบคลมุ 
  ถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ที่จะมีผลกระทบต่อ 
  ธุรกิจ มิใช่เพ่ือการเก็งกำาไร รวมท้ังเพื่อกำาหนดและสร้าง 
  เสถยีรภาพของผลประกอบการในอนาคตของบริษทั บรษิทั 
  มทีมีงานเฝ้าตดิตามและวเิคราะห์ข่าวสารและสถานการณ์ 
  ของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายในการ 
  ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำาสัญญา 
  ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward contract)  
  กบัสถาบนัการเงนิภายในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่มอีายสุญัญา 
  ไม่เกิน 1 ปี เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดจาก 
  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมท้ังทำาให้บริษัท 
  ทราบถงึต้นทนุและราคาขายในรปูของค่าเงนิบาททีแ่น่นอน 

3. ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด
 3.1 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากการชะลอตัวของ 
  เศรษฐกิจ 
  แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึน 
  เล็กน้อยจากปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการ 
  ลงทนุทัง้เอกชนและรฐับาล รวมทัง้ภาคการท่องเทีย่วท่ียงั 
  เตบิโตเมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิโลก 
  ในปี 2562 ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ได้แก่ 1. นโยบาย 
  กดีกนัการค้าสหรฐัฯ - จนี ซึง่จะส่งผลให้การส่งออกของไทย 
  ไปจีนตามห่วงโซ่อุปทานชะลอลง 2. นโยบายการเงินจะ 
  เริ่มเข้าสู่ภาวะตึงตัวและดอกเบี้ยจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นอย่าง 
  ชดัเจน จากการขึน้ดอกเบีย้นโยบายธนาคารกลางของกลุม่ 
  ประเทศหลักและการลดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
  อย่างต่อเนื่อง

  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
  เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเส่ียงดังกล่าว บริษัท 
  จะดำาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจาก 
  สถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจดังกล่าวท่ีอาจมีต่อ 
  บริษัท การดำาเนินนโยบายทางการเงินที่รอบคอบมาโดย 
  ตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับที่ตำ่า อีกท้ัง 
  บรษิทัยงัมคีวามสัมพนัธ์ทีด่กัีบธนาคารต่างๆ ทีเ่ป็นหุน้ส่วน 
  ทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน 

 3.2 ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน
  นำ้ามันพืชทุกชนิดสามารถใช้บริโภคทดแทนกันได้ หากใช ้
  เพือ่ปรงุหรอืประกอบอาหารในครวัเรอืน อย่างไรกด็ ีคณุค่า 
  ทางโภชนาการของนำ้ามันพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน  
  นำ้ามันพืชที่ให้คุณค่าใกล้เคียงกับนำ้ามันถั่วเหลืองและ 
  สามารถทดแทนกันได้ คือ นำ้ามันข้าวโพดและนำ้ามันเมล็ด 
  ทานตะวนั ส่วนนำา้มนัพชืทีใ่ช้เพือ่การผลิตเชงิอตุสาหกรรม  
  เช่น อุตสาหกรรมอาหาร โดยทั่วไปจะทดแทนกันไม่ได ้
   เนื่องจากนำ้ามันพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะกับแต่ละ 
  อุตสาหกรรมต่างกัน ทั้งนี้ ความเส่ียงที่นำ้ามันข้าวโพด 
  และนำ้ามันเมล็ดทานตะวันจะมีการผลิตมาแข่งกับบริษัท 
  คงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวไม่มีการผลิตที ่
  มากเพียงพอในประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสต็อก 
  นำ้ามันปาล์มในประเทศที่เป็นระดับสูงกว่าปีปกติ ทำาให้ 
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  ราคานำ้ามันปาล์มในประเทศลงมาตำ่าที่สุดในรอบ 10 ปี  
  ด้วยปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ทำาให้ผู ้บริโภคเลือกที่จะ 
  บริโภคนำ้ามันปาล์มเนื่องจากราคาถูกกว่าและเป็นสินค้าที่ 
  ใช้ทดแทนนำ้ามันถ่ัวเหลืองได้ จึงส่งผลในเชิงลบต่อราคา 
  ขายนำ้ามันถั่วเหลืองในประเทศในปีที่ผ่านมา แม้ว่าความ 
  ต้องการสินค้านำ้ามันถ่ัวเหลืองมีแนวโน้มท่ีดีจากกระแส 
  ความห่วงใยสขุภาพของผู้บรโิภค ทำาให้ความต้องการสนิค้า 
  นำ้ามันถั่วเหลืองเพื่อนำาไปใช้บริโภคในระดับครัวเรือนและ 
  ในระดับอุตสาหกรรมต่างๆ จะขยายตัวสูงขึ้นก็ตาม 

  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
  บรษัิทมกีารปรบัตวัเพือ่รบักนัสถานการณ์ดงักล่าวด้วยการ 
  กำาหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างตลาดส่งออกผลิตภัณฑ ์
  นำ้ามันถั่วเหลืองควบคู่กับการพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น

4. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน
 การบริหารความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ
 ปัจจุบันมีสถานการณ์ หรือสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 ที่พร ้อมจะเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา อาทิ อุทกภัย อัคคีภัย  
 การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วงหรือจลาจล โรคระบาด  
 และในรอบหลายปีท่ีผ่านมา สภาพภูมิอากาศของโลกและ 
 ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงผันผวนไปจากเดิมมาก ทำาให ้
 แต่ละภมูภิาคทัว่โลกต้องประสบกับภยัธรรมชาตทิีม่คีวามรนุแรง 
 อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่า 
 มหาศาลต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เหตุการณ์เหล่านี้หากเกิดขึ้น 
 แล้วอาจส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจ และอาจทำาให้ธุรกิจหยุด 
 ชะงักได้ บรษัิทเลง็เหน็ถึงความท้าทายในเรือ่งนี ้จงึได้ดำาเนนิการ 
 จดัให้มแีผนทีจ่ะรองรบัความเสีย่งทีจ่ะทำาให้กระทบกับธรุกจิทัง้ 
 ในระยะสั้นและระยะยาว

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
 บริษัทได้จัดทำาคู่มือ BCM & BCP (Business Continuity  
 Management & Business Continuity Plan) ที่ได้ม ี
 การทดสอบแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์จริง โดยมุ่งเน้นการ 
 บริหารจัดการป้องกันเชิงรุก โดยมีการจัดทำาแผนและฝึกซ้อม 
 แผนอย่างสมำา่เสมอ เพือ่เตรยีมพร้อมแต่ละสถานการณ์ทีค่าดว่า 

 จะเกิด รวมถึงติดตามข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง อย่างไร 
 ก็ตามบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาแผนงานด้านความต่อเนื่องของ 
 การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คลอบคลุมในทุกด้าน 
 ที่สำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ

5. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการด�าเนินธรุกิจไม่สอดคล้อง 
 กับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
 ด้วยความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม  
 ให้ความสำาคัญกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบ 
 และระมดัระวงัภายใต้กฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบัและมาตรฐาน 
 ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต 
 คอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและพัฒนาไปสู่องค์กรที่ 
 ยั่งยืนต่อไป

 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
 บริษัทได้กำาหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต 
 คอร์รัปชัน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามดูแลให้ 
 มีการปฏิบัติ การลงโทษ และให้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ 
 ธุรกิจอย่างเคร่งครัด

 มีระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง และขั้นตอนการดำาเนินงาน  
 (Procedure) เรื่องการจัดซื้อ จัดหาและจัดจ้างงานโครงการ  
 ซ่ึงกำาหนดวิธีการจัดซ้ือ จัดจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดไว ้
 อย่างชัดเจน  รวมทั้งกำาหนดให้ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานและ 
 ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่า 
 เป็นไปตามนโยบายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้าน 
 การทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเปิดช่องทางสำาหรับการแจ้ง 
 เบาะแสการกระทำาที่ไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่างๆ และม ี
 กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน  
 รวมถงึแจ้งผลการดำาเนนิการต่อ ผูร้้องเรียนอย่างเป็นระบบและ 
 ยุติธรรม ตามระเบียบการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ

6. ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 6.1 การเปลีย่นแปลงนวัตกรรมอย่างพลกิผัน (Disruptive  
  Innovation Risk)
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมแบบก้าวกระโดด 
   ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำาเนินธรุกจิ รูปแบบการ 
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  ดำาเนินชีวิต การทำางาน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลก ทำาให้ 
  เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ หรือธุรกิจบางอย่างหายไป เช่น  
  การมีสินค้าหรือบริการในรูปแบบใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด ดังนั้น 
   การให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพียงเพื่อ 
  ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มคุณภาพ อาจช่วยให้ 
  บริษัทเติบโตได้เพียงช่วงเวลาหน่ึง แต่บริษัทจำาเป็นต้อง 
  ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ 
  สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วย

  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
  บริษัทให้ความสำาคัญในงานวิจัยและพัฒนาในทุกๆ ด้าน  
  เพื่อให้ได้มาซ่ึงนวัตกรรมท่ีสร้างเสริมมูลค่าเพิ่ม เพื่อก้าว 
  ข้ามขดีจำากดัและเข้าถงึคณุภาพทีด่กีว่า โดยบรษิทัส่งเสรมิ 
  ให้ทกุคนในองค์กรสร้างสรรค์แนวคดิใหม่ๆ เพือ่ตอบสนอง 
  ความต้องการของลูกค้า หรือผู้บริโภค รวมถึงการบริหาร 
  จดัการห่วงโซ่อปุทานทีใ่ห้ความสำาคญักบัการใช้ทรพัยากร 
  อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ 
  เกดิขึน้ได้ทนัต่อเหตกุารณ์และสอดคล้องกบัสถานการณ์ที ่
  จะเกิดขึ้น 

 6.2 ภัยจากโลกไซเบอร์ (Cyber Risk)
  ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงอินเตอร์เน็ตถูก 
  นำามาใช้เป็นเครื่องมือในการดำาเนินธุรกิจ ท้ังการเป็น 
  ฐานข้อมูล การรับส่งข้อมูลระหว่างกันท้ังภายในและ 
  ภายนอกองค์กร รวมถึงยังสามารถเป็นช่องทางในการ 
  สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น  
  สื่อสารกับลูกค้า การโฆษณา รวมถึงเป็นช่องทางการขาย 
  สนิค้า สือ่สารกบัสงัคม เพือ่ให้ทราบถึงแนวทางการดำาเนนิ 
  ธุรกิจของบริษัท เป็นต้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจ 
  โดยส่วนใหญ่ดำาเนินการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 
  อินเตอร์เน็ต จึงเป็นช่องทางที่ผู้ไม่หวังดีอาจรุกรานระบบ 
  และเครือข่าย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซ่ึงในปัจจุบัน 
  เราสามารถพบอาชญากรรมด้านไซเบอร์ท่ีหลากหลาย  
  ทัง้ในรูปแบบของการทำาให้ระบบงานหยดุชะงกั หรือลดทอน 
  ประสิทธิภาพของระบบการหลอกลวงจนทำาให้หลงเชื่อ  
  การขโมยและฉ้อโกง เป็นต้น ซ่ึงภัยดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ 
  ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้

  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
  บรษิทัตระหนกัถงึภยับนโลกไซเบอร์ซึง่มคีวามหลากหลาย 
  และมผีลกระทบทีรุ่นแรงมากข้ึน จงึดำาเนนิการในด้านต่างๆ 
   เพื่อลดผลกระทบ โดยเร่ิมจากการประกาศใช้นโยบาย 
  และมาตรฐานการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยด้าน 
  สารสนเทศให้กับบุคคลากรของบริษัท สำาหรับด้านระบบ 
  งานบริษัทได้ติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall)  
  เพ่ือป้องกันการเข้าถึงจากภัยคุกคามจากภายนอกทุก 
  ช่องทางและมี Solution Firewall backup ติดตั้ง 
  โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัท  
  เพือ่ป้องกนัข้อมลูเสยี/สญูหายจากการตดิไวรสัคอมพิวเตอร์ 
   และมกีารเชือ่มต่อมาทีส่่วนกลางเพือ่สามารถควบคมุและ 
  แก้ไขเครือ่งทีม่ปัีญหาได้อย่างถกูต้องและรวดเรว็ พร้อมท้ัง 
  ยังสามารถหาสาเหตุของการถูกคุกคามเพื่อแก้ปัญหาที่ 
  ต้นเหตุและป้องกันการเกิดซำ้าในครั้งต่อไป รวมถึงมีการ 
  ทวนสอบ หรอืตรวจสอบอย่างต่อเนือ่งโดยดำาเนนิการร่วมกนั 
  ระหว่างบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท  
  และบริษัทที่ปรึกษาภายนอก

 6.3 ภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหว (Earthquake)
  เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินแผ่นดินไหว ทาง 
  บริษัทได้มีการกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้รองรับ 
  สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัทจึงจัดให ้
  มีประเมินความเสี่ยง และโอกาส ที่จะส่งผลให้ธุรกิจหยุด 
  การดำาเนินงาน รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ  
  และประเมินความเสียหาย หากเกิดการหยุดชะงัก เพื่อ 
  ให้บริษัทสามารถกำาหนดลำาดับความสำาคัญของงานและ 
  จัดสรรทรัพยากรในการบริหารการดำาเนินธุรกิจอย่าง 
  ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
  บรษิทัตระหนกัถงึภยัธรรมชาตทิีอ่าจส่งผลกระทบต่อธรุกจิ  
  จึงกำาหนดให้มีการติดตามข้อมูลแผ่นดินไหวจากกอง 
  เฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา การตรวจรับรอง 
  ความปลอดภัยของอาคารทุกปี และจัดทำาแผนรองรับ 
  เหตุฉุกเฉิน เรื่อง ภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหว รวมถึงให้ 
  ส่ือสาร ทบทวนข้อมูล และซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 
  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



   รายงานประจำาปี 256138

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทผลิตภัณฑ์ ด�าเนินการ
โดย

%
การถือหุ้น 2561 % 2560 % 2559 % 2558 %

รำยได้จำกกำรขำยภำยในประเทศ

นำ้ามันถั่วเหลือง TVO 100 6,197 24.71 6,911 28.13 7,727 27.36 6,703 25.48

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ TVO 100 15,326 61.09 15,487 63.04 18,031 63.84 16,879 64.17

อื่นๆ TVO 100 1,099 4.38 715 2.91 1,384 4.90 1,495 5.68

บรรจุภัณฑ์ พรอดดิจิ 31.85 373 1.49 318 1.29 319 1.13 376 1.43

รำยได้จำกกำรขำยในต่ำงประเทศ

นำ้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ TVO 100 1,141 4.55 907 3.69 741 2.62 683 2.60

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ TVO 100 655 2.64 179 0.73 - -

อื่นๆ TVO 100 286 1.14 51 0.21 41 0.15 166 0.63

รวมทั้งสิ้น 25,077 100 24,568 100 28,243 100 26,302 100

 

โครงสร้างรายได้

รำยได้จำกกำรขำยภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ
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น�้ำมันถั่วเหลือง

อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์
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บรรจุภัณฑ์ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์

บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) เป็นผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตและจำาหน่ายสินค้าสองประเภท คือ 
นำ้ามันพืชบริโภคและวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออก
เป็น 13 ชนิด ดังนี้

 1. น�้ามันถ่ัวเหลือง ตรา “องุ่น” เป็นนำ้ามันพืชที่ผลิตจาก 
  ถัว่เหลอืงคดัคณุภาพ 100% มกีรดไขมนัไม่อิม่ตวั ซึง่กรดไขมนั 
  ไม่อิ่มตัวนั้นเป็นกรดไขมันจำาเป็นต่อร่างกาย ใช้สำาหรับ 
  ปรุงอาหารในครัวเรือน และยังเป็นวัตถุดิบหลักที่สำาคัญของ 
  อุตสาหกรรมผลิตอาหารสำาเร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม 
  ผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตนำ้าพริกเผา และอื่นๆ  
  นำา้มนัถัว่เหลอืง ตรา “องุน่” ได้รบัความไว้วางใจจากผูบ้รโิภค 
  และอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพที ่
  ไม่เป็นไขและให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ 

 2. น�้ามันข้าวโพด ตรา “องุ่น” สกัดจากเมล็ดข้าวโพดคัด  
  คุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง อุดมไปด้วยกรด 
  ไลโนเลอกิ รวมทัง้ม ีPhytosterol สงู ช่วยลดคอเลสเตอรอล 
  ชนดิไม่ด ี(LDL) โดยจะเข้าแข่งขนัการดดูซมึกบัคอเลสเตอรอล  
  ทำาให้คอเลสเตอรอลถูกดูดซึมไม่ได้ จึงทำาให้คอเลสเตอรอล 
  ชนิด LDL ในร่างกายลดลง

 3. น�้ามันทานตะวัน ตรา “องุ่น” ผลิตจากเมล็ดทานตะวัน  
  100% เป็นนำ้ามันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง อุดมไปด้วยกรด 
  ไลโนเลอิก ซึ่งเป็นกรดไขมันท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย และ 
  ปลอดภัยต่อสขุภาพของผูบ้รโิภค ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม 
  ผลิตอาหารทะเลส่งออก เช่น ทูน่าในนำ้ามันทานตะวันบรรจุ 
  กระป๋อง 

 4. น�้ามันคาโนลา ตรา “องุ่น” เป็นนำ้ามันที่มีกรดไขมันอิ่มตัว 
  ตำา่กว่า 10% และมกีรดไขมไัม่อิม่ตวัเชงิเดีย่ว หรอืกรดโอเลอกิสงู 
   ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิด 
  ทีไ่ม่ด ีและไม่ก่อให้เกดิไขมนัในเลือด จงึช่วยลดโอกาสเสีย่งต่อ 
  การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูง

 5. น�า้มันมะกอกธรรมชาติ ตราโมนิน่ี (MONINI) (Classico  
  Extra Virgin Olive Oil) นำา้มันมะกอกบรสุิทธิส์กดัจากการผล 
  มะกอกโดยไม่ผ่านความร้อนและสารเคมี ประกอบด้วยกรด 
  ไขมนัไม่อิม่ตวัเชงิเดีย่วสงู ซึง่ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนดิ LDL  
  อดุมด้วยวติามนิอแีละสารต้านอนมุลูอสิระอย่างโพลฟีีนอลสงู 
  ให้รสชาตเิข้มข้นและกลิน่รสทีแ่ท้จรงิของนำา้มนัมะกอกซึง่ทาง 
  บริษัทเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียว  
  และนำ้ามันมะกอกธรรมชาตินี้มีสัดส่วนยอดขายอันดับ 1 ใน 
  ประเทศอิตาลี

 6. น�า้มันมะกอกผ่านกรรมวธิ ีตราโมนิน่ี (MONINI) (Anfora  
  Olive Oil) ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด ผสมกับ 
  นำา้มนัมะกอกธรรมชาตคิณุภาพด ีสีเหลอืงอ่อนประกายทอง  
  สามารถนำาไปปรงุอาหารทัง้ผดัและทอด โดยไม่เสยีรสชาตท่ีิ 
  แท้จริงของอาหาร

 7. น�า้มันมะกอกผ่านกรรมวิธ ีตราโมนิน่ี (MONINI) (Mild  
  & Light Olive Oil) ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด  
  ผสมกบันำา้มนัมะกอกธรรมชาตคิุณภาพด ีรสชาตอิอ่นละมนุ 
  นุ่มนวลเป็นพิเศษ สามารถนำามาประกอบอาหารทั้งการผัด  
  การอบ การทอดนำ้ามันท่วม เหมาะกับการใช้แทนเนยและ 
  นำ้ามันพืชในการทำาอาหารที่ใช้อุณหภูมิสูง โดยไม่ทำาให้เสีย 
  รสชาติที่แท้จริงของอาหาร

 8. กากถ่ัวเหลอืง เป็นวตัถดุบิหลกัทีต้่องใช้เพือ่ผลติอาหารสตัว์  
  กากถัว่เหลืองของบรษิทัจำาหน่ายภายใต้ช่ือ “ทวีโีอ ไฮโพรมลี” 
   เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ 
  อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง สมำ่าเสมอ  
  และได้มาตรฐาน
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 9. ดฮีลั ซอยมลี ภำยใต้ชือ่ “ทีวโีอ ดฮีลั ซอยมลี” เนือ้ถัว่เหลอืง 
  กะเทาะผวิออก ให้โปรตนีและคณุค่าอาหารอืน่ๆ สงูขึน้ เหมาะ 
  สำาหรับสัตว์ที่ต้องการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโตและ 
  ให้ผลผลิตสูงสุด

 10. ฟูลแฟตซอย ภำยใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย” เป็น 
  วตัถดุบิใช้ผสมอาหารเพือ่เลีย้งลกูสกุรและไก่ ช่วยให้ย่อยง่าย  
  ให้โปรตีนและพลังงานสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว 
  ซึ่งจำาเป็นสำาหรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์เล้ียง 
  ระยะเล็ก เสริมการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะ 
  อย่างยิ่งช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์

 11. ดีฮัล ฟูลแฟตซอย ภำยใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย” 
   ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได ้
  จากการนำาเมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงมาตรฐาน 
  อาหารคน มากะเทาะผิวออก แล้วนำาไปผ่านกระบวนการ 
  ผลิตที่มีมาตรฐานสูง (Extruded Thermal Treatment)  
  ทำาให้ได้รับความร้อนในปริมาณท่ีสุกพอดี เพื่อกำาจัดสาร 
  ขัดขวางโภชนะในเมล็ดถ่ัวเหลืองให้มากท่ีสุด เหมาะกับการ 
  เลีย้งสตัว์วยัอ่อน เช่น ลกูสกุรระยะดดูนมและอนบุาล ไก่เนือ้ 
   ไก่ไข่ เป็ด และสัตว์นำ้า เช่น กุ้ง ปลา เพราะทำาให้สัตว์ได้รับ 
  สารอาหารที่เหมาะสม สุขภาพดี โตเร็ว ท้ังน้ี รวมถึงสัตว ์
  ทีต้่องการพลงังานสงูมากๆ เช่น แม่สกุรระยะเลีย้งลกู เป็นต้น  
  “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบ 
  โจทย์อตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์ในปัจจุบนัอย่างตรงจดุ

 12. เลซิติน ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง ไก่  
  และหมู มีสารสำาคัญคือ ฟอสโฟลิปิด และแหล่งของโคลีน ซึ่ง 
  เป็นสารสำาคญัสำาหรบัอาหารกุง้และอาหารสตัว์ระยะเลก็ ช่วย 
  เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของไขมัน ซึ่งทำาให้เพิ่ม 
  การดูดซึมของสารอาหารให้ดียิ่งขึ้น

 13. ทีวีโอ ซอยฮัล เป็นผลิตภัณฑ์ทำาจากผิวถั่วเหลืองร่อนออก 
  จากเมล็ดถ่ัวเหลือง เป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่ดี โดยเฉพาะ 
  อาหารสตัว์เคีย้วเอือ้ง และอาหารท่ีต้องการไฟเบอร์สูงในบาง 
  ระยะ

การตลาดและภาวะแข่งขัน
นโยบายการตลาด
 เพือ่การเป็นผูน้ำาด้านการผลติและจำาหน่ายนำา้มนัถัว่เหลอืงและกาก
ถั่วเหลืองในภูมิภาคอาเซียน บริษัทมีแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
ดังนี้
 1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ให ้
  ประโยชน์สูงสุด วัตถุดิบอาหาร ทั้งนี้วัตถุดิบที่ใช้คือถั่วเหลือง 
  เป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อ 
  ร่างกาย มกีรดไลโนลิอคิสูงมคีณุสมบตัใินการลดคลอเลสเตอรอล 
   และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ไม่อุดตันในเส้นเลือดส่งผลดีต่อ 
  ร่างกายและหวัใจ ผลติภณัฑ์ของบรษิทัจงึแตกต่างจากผูผ้ลติ 
  รายอื่นๆ ด้วยคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
 2. วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่การพฒันาคณุภาพอย่างต่อเนือ่ง 
  ในการนำาเสนอสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค
 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างฐานตลาดใหม่
 4. สร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวทีด่ต่ีอลูกค้า ด้วยนโยบายรบัผดิชอบ 
   ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำาให้เกิดความไว้วางใจจากลูกค้า
 5. บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อควบคุมต้นทุน 
  วัตถุดิบให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาอัตรา 
  การทำากำาไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 6. พฒันาประสิทธภิาพการผลิตและเทคโนโลย ีตามความต้องการ 
  ของตลาด เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของ 
  ตลาดโดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้ 
 7. สร้างตราสินค้าใหม่เพื่อขยายตลาด
 8. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกด้าน 
 9. ส่งมอบสนิค้ารวดเรว็และตรงต่อเวลา เพือ่ให้สนิค้ามคีวามใหม่ 
   และสดอยู่เสมอ 

ลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
กลุ่มลูกค้าและช่องทางจัดจำาหน่ายแบ่งได้ดังนี้
 • วัตถุดิบอำหำรสัตว์ : กากถั่วเหลือง, กากดีฮัล, ฟูลแฟตซอย,  
  ดีฮัล ฟูลแฟตซอย, เลซิติน และทีวีโอ ซอยฮัล - บริษัท 
  จำาหน่ายตรงให้ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์และ 
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ และเริ่มขยายตลาดไปใน 
  กลุ่มประเทศ CLMV โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศและ 
  ต่างประเทศอยู่ที่ 95:5
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 • น�้ำมันพืชบริโภค
  • นำา้มนัพืชบริโภค ตรา “องุน่” : เป็นนำา้มนัพชืทีก่ลุม่ผูบ้รโิภค 
   ที่ใส่ใจในสุขภาพเลือกหา จัดจำาหน่ายภายในประเทศโดย 
   บรษัิท นำา้มนัพชืไทย จำากดั (มหาชน) ผ่านช่องทาง ร้านค้าส่ง 
    (Wholesaler), ดสิเคาน์สโตร์ (Discount Store), ซปุเปอร์ 
   มาร์เก็ต (Supermarket), ไฮเปอร์มาร์เกต็ (Hypermarket),  
   ร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) และร้านค้าปลีกทัว่ไป  
   ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 64* ของปริมาณการขาย 
   นำ้ามันถั่วเหลืองทั้งหมด (*ที่มา : กันตนา เวิล์ดพาแนล)
  • นำ้ามันพืชบริโภค ตรา “Healthy Chef” และ “Queen” : 
   เป็นตราสินค้าสำาหรับตลาดสากลในการส่งออกผลิตภัณฑ ์
   นำ้ามันพืชบริโภคขายต่างประเทศ “Healthy Chef” และ  
   “Queen” เป็นนำา้มนัพชืทีก่ลุม่ผูบ้รโิภคในตลาดต่างประเทศ 
   ทีใ่ส่ใจในสขุภาพเลอืกหา บรษิทั นำา้มนัพชืไทย จำากดั (มหาชน) 
    ทำาการแต่งตั้งตัวแทน (Exclusive Distributor) ทั้ง 
   ในประเทศกมัพชูา และเมยีนมา เพือ่ทำาการกระจายสนิค้า 
   ทั่วประเทศกัมพูชา และเมียนมา ผ่านช่องทาง ตัวแทน 
   ในต่างจงัหวดั (Sub distributor) ร้านค้าส่ง (Wholesaler,  
   ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket), ไฮเปอร์มาร์เก็ต  
   (Hypermarket), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)  
   และร้านค้าปลีกท่ัวไปในตลาด โดยในปัจจุบัน Healthy  
   Chef มส่ีวนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 1 ในประเทศกมัพูชา  
   คิดเป็น ร้อยละ 70 ของปริมาณการขายนำ้ามันถั่วเหลือง 
   ทั้งหมดในประเทศกัมพูชา
  • นำา้มนัมะกอก ตรา โมนนีี ่(Monini Brand) : บริษทั นำา้มนัพชืไทย 
    จำากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนนำาเข้านำา้มนัมะกอก ตรา โมนนีี ่
    (Monini Brand) ซึ่งเป็นแบรนด์ยอดขายอันดับ 1 จาก 
   ประเทศอิตาลี่ ทางบริษัทมีการวางแผนการตลาดและการ 
   กระจายสินค้าผ่านทุกช่องทางการจัดจำาหน่ายที่ตรงตาม 
   เป้าหมายของลูกค้ากลุ่มนำ้ามันประเภทนี้
 • น�้ำมันอุตสำหกรรม : มีลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
  กระป๋อง อตุสาหกรรมส ีอตุสาหกรรมอืน่ๆ โดยบรษิทัจำาหน่าย 
  โดยตรงให้กับผู้ประกอบการ และตัวแทนจำาหน่าย 

มูลค่าการจำาหน่ายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศซึ่ง
คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 97 ของยอดการจำาหน่ายทั้งหมด 
ส่วนท่ีเหลือ เป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น

ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม สิงคโปร์ 
มาเลเซีย และเกาหลีใต้ โดยบริษัทเป็นผู้จำาหน่ายโดยขายตรง
สำาหรับการส่งออกทั้งหมด 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บรษิทั น�ำ้มนัพชืไทย จ�ำกดั (มหำชน) มกีำาลงัการผลติรวม 6,000 
ตัน/วัน มีรายละเอียดดังนี้ 
สำานักงานใหญ่   เลขที ่149 ถนนรชัดาภเิษก (ท่าพระ - ตากสนิ) 
     แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โรงงานที่ 1  เลขที่ 101/2 หมู่ 1 ตำาบลขุนแก้ว 
     อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 2  เลขที่ 36 หมู่ 3 ตำาบลนครชัยศรี
     อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 3  (โซน1) เลขที่ 81/7, 81/8, 82 หมู่ 1 ตำาบลไทยาวาส
     อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 3 (โซน 2) เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำาบลไทยาวาส
     อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

การจัดหาวัตถุดิบ 
เมลด็ถัว่เหลอืงเป็นวตัถดุบิหลกัของบรษิทั โดยบรษิทัจะรบัซือ้เมลด็
ถัว่เหลืองทีผ่ลติได้ภายในประเทศไทยก่อนเป็นอนัดบัแรก อยา่งไร
ก็ดีปริมาณผลผลิตเมล็ดถ่ัวเหลืองในประเทศไทยมีไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการ บริษัทจึงต้องนำาเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่าง
ประเทศ ได้แก่ บราซิลและสหรัฐอเมริกา กว่าร้อยละ 90 ของ
ปริมาณวัตถุดิบรวม โดยราคานำาเข้าจะอิงกับราคาตลาดโลกและ
ได้รับยกเว้นภาษีนำาเข้าตามนโยบายเสรีนำาเข้าถั่วเหลืองตามข้อ
ผูกพันธ์องค์การการค้าโลก (WTO)  ส่วนการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลือง 
ภายในประเทศ บริษัทจะรับซ้ือจากเกษตรกร/พ่อค้าคนกลาง 
ซึ่งแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองที่สำาคัญของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัด 
สุโขทัย กำาแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และขอนแก่น 
เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ที่ได้มี
การกำาหนดเงื่อนไขให้ผู้นำาเข้าถั่วเหลืองต้องรับซื้อเมล็ดถั่วเหลือง
ในประเทศ ในสัดส่วนตามปริมาณนำาเข้าระหว่างผู้นำาเข้าทั้งหมด 
ตามราคาและเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งถูกกำาหนดโดยคณะ
กรรมการพืชนำ้ามันและนำ้ามันพืช
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การผลิตถั่วเหลืองของโลกเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคเมล็ดถ่ัวเหลือง ท้ังนี้ถั่วเหลือง
เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ทีมี่การซือ้ขายกนัอย่างกว้างขวางในตลาดโลก 
สามารถจัดซื้อมาใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่างสะดวกยังไม่เคยปรากฏ
มีปัญหาขาดแคลนจนหาซ้ือไม่ได้ แต่อาจจะมีบ้างบางปีที่ราคา 
ถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาดโลก รวมถงึนโยบายภาษนีำาเข้าส่งออกของแต่ละประเทศ
ในปีนัน้ๆ ท้ังนี ้จนีได้มกีารตอบโต้กบัสหรัฐฯ ในสงครามการค้า โดย
ถั่วเหลืองเป็นหนึ่งในรายการสินค้าที่จีนตั้งกำาแพงภาษีนำาเข้าจาก
สหรัฐฯ ในอตัราร้อยละ 25 ตัง้แต่ช่วงกลางปี 2561 ส่งผลให้จนีต้อง
หนัไปนำาเข้าถัว่เหลอืงจากบราซิลและประเทศผูผ้ลติอืน่ๆ ทดแทน
การนำาเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ทำาให้ราคาถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ 
ลดตำ่าลงกว่าถั่วเหลืองบราซิลกว่าร้อยละ 15 เป็นโอกาสให้บริษัท
นำาเข้าถัว่เหลอืงจากสหรฐัฯ ในราคาถกูเข้ามาใช้ในการผลติมากกว่า
ปีปกติในอดีต อย่างไรก็ดี บริษัทมีการติดตามสถานการณ์สงคราม
การค้านี้อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เพ่ือหาโอกาสในการจัดหา
วัตถุดิบถั่วเหลือง เพื่อให้ได้ต้นทุนที่แข่งขันได้และมีคุณภาพที่ดี 

โดยทั่วไปบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองล่วงหน้าเป็นเวลา
ประมาณ 3 - 4 เดอืน ตามแผนการขายและการผลติ โดยทำาสัญญา
ซื้อล่วงหน้าจากผู้ขายหลายแหล่ง และจัดซื้อจากผู้ขายที่เสนอ
เงือ่นไขทีด่ทีีส่ดุ เพ่ือเป็นการกระจายความเสีย่งด้านการจดัการและ
ส่งมอบวตัถุดิบ ซึง่บรษิทัไม่ได้มีภาระผกูพนัหรอืมนีโยบายทีจ่ะต้อง
ซือ้จากผูจ้ำาหน่ายแตเ่พยีงรายใดรายหนึง่เป็นการเฉพาะ เนือ่งจาก
ราคาวัตถุดิบถั่วเหลืองท่ีตกลงซ้ือขายกันในตลาดโลกอยู่ในรูปของ
เงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ ดงันัน้เพือ่ลดความเสีย่งเรือ่งอตัราแลกเปลีย่น 
บริษัทจึงมีนโยบายทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(forward contract) ควบคู่ด้วย เพื่อบริหารต้นทุนวัตถุดิบในสกุล
เงินบาทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บรษิทัดำาเนนิงานด้วยความรบัผดิชอบและคำานงึถงึสิง่แวดล้อมเป็น
สำาคัญ มกีารพฒันาและปรับปรงุกระบวนการผลิตให้เป็นมติรต่อสิง่
แวดล้อม นำาเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน มีการบริหารจัดการที่ดี เน้น
การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนรับผิดชอบในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบในการดำาเนินงานเพื่อดูแลรักษา 
สิง่แวดล้อมตามนโยบายคณุภาพ อาชวีอนามยัความปลอดภยั และ
สิ่งแวดล้อม 

ในปัจจุบันกระบวนการผลิตของบริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด 
(มหาชน) เป็นระบบการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่มีของเสียเกิดขึ้น
ระหว่างการผลติน้อยท่ีสดุ และได้จดัระบบบำาบดัของเสยีเป็นแบบ
ระบบปิด Closed System คอื จะไม่มขีองเสยีออกนอกระบบการ
ทำางานไปสูท่ีส่าธารณะ และมนีโยบายนำาของเสยีทีเ่กดิจากการผลติ
มาบำาบัดเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
การตรวจสอบระบบการผลติโดยหน่วยงานรฐับาลทีม่หีน้าทีค่วบคมุ
ดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นประจำาทุกปี 

ด้วยการยดึมัน่ในการดำาเนนิงานทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม บรษัิทได้
รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
และได้รับมาตราฐาน ISO 14001 ISO 50001 บริษัทมีนโยบาย
เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นรูปธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อดำารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดไป 
รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมได้เปิดเผยไว้ในรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท 
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หลักทรัพย์ของบริษัท  
บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน 808,610,985 บาท เรยีกชำาระแล้ว 808,610,985 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 808,610,985 หุน้ มลูค่าหุ้นละ 1 บาท

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ  
(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561) จ�านวนหุ้น %

ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย

บุคคลธรรมดา 610,174,200 75.46

นิติบุคคล 155,560,018 19.24

ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว

บุคคลธรรมดา       590,618 0.07

นิติบุคคล  42,286,149 5.23

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ %

1. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ 61,110,800 7.56

2. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ 58,767,228 7.27

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 53,390,340 6.60

4. นางรัตนา จันทร์พิทักษ์ 45,000,000 5.56

5. บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด 34,258,893 4.24

6. บริษัท โรงกลั่นนำ้ามัน นครไชยศรี จำากัด 19,774,740 2.44

7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ 18,384,869 2.27

8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 15,830,000 1.96

9. นายทวีลาภ แจ่มใส 15,500,000 1.92

10. นางสาววรนุช วิทยฐานกรณ์ 15,454,010 1.91

รวมการถือหุ้น 10 รายแรก 337,470,880 41.73

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 471,140,105 58.27

รวมทั้งสิ้น 808,610,985 100

โครงสร้างการถือหุ้น
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 60 ของกำาไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใด ซ่ึงบริษัทจะ
นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลประจำาปี ท้ังน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
แผนการลงทุน ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามท่ี 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำาหรับปี 2561 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 
2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำาปีในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท 
หรือคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 82.27 ของกำาไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้ 

ข้อมูลการจ่ายปันผล 2561561 2560 2559

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น 2.31 1.64 3.41

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 1.90 1.43 2.75

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 82.27 87.15 80.73

 

บรษิทัย่อยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหุ้นทกุปี ทัง้นีข้ึน้
อยู่กับคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และเสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ของแต่ละบรษิทัย่อยพจิารณาอนมุตัิ 

โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงาน สถานะการเงิน และปัจจัย
สำาคัญอื่นๆ ของแต่ละบริษัทย่อย โดยไม่มีการกำาหนดอัตราขั้นตำ่า
แต่อย่างใด 

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

ปี 2561 

82.27%

ปี 2560 

87.15%

ปี 2559 

80.73%
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คณะกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

ส�านักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการพาณิชย์

ฝ่ายธุรกิจ 1 ฝ่าย 
Supply 
Trading

ฝ่ายธุรกิจ 2 ฝ่ายบัญชี
การเงิน

ฝ่ายธุรกิจ 3 ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

ฝ่ายธุรกิจ 4 ฝ่ายธุรการ
และงานบุคคล

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)
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โครงสร้างองค์กร 



คณะกรรมการนโยบาย
บริหารความเสี่ยง

ส�านักตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการผลิต

ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายเทคนิค

ความปลอดภัย

คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน (สัดส่วน 1 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการ (อิสระ) / ประธานกรรมการ
 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการ (อิสระ)
 3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการ (อิสระ)
 4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการ (อิสระ)
 5. นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการ / รองประธานกรรมการ
 6. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
 7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
 8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
 9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
 10. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ กรรมการ
 11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กรรมการ
 12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 คน ดังนี้ 
 1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
 2. นายสมพล เกียรติไพพูลย์   กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
 3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล    กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และ
กรรมการบริษัท 1 คน ดังนี้ 
 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์   ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์     กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
 3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์  กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการนโยบายบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 1 คน และกรรมการบรษัิท 2 คน ดงันี้ 
 1. นายบวร วงศ์สินอุดม   ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
 2. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล     กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (อิสระ)
 3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์  กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการจัดการ

   รายงานประจำาปี 256148



คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัท มีจำานวน 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. นายกำาธร เอกเมธีพันธุ์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
 9. นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 3

ในปี 2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม คณะกรรมการบริษัทได้ประชุม
พิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารบริษัท โดยที่ประชุมมีมติ
ยกเลกิคณะกรรมการบรหิาร เพือ่ให้คณะกรรมการกบัฝ่ายจัดการ/ 
ผู้บริหาร สามารถสื่อสารกันได้โดยตรงในที่ประชุมคณะกรรมการ 
และมีการตรวจสอบถ่วงดุลโดยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารและ
กรรมการอิสระ อีกท้ัง เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการรายงานการ
ทำางานของฝ่ายจัดการ โดยมีการรายงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
โดยตรง 

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ผูม้คีวามรู ้ความสามารถ
และมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ทำางานทีเ่กีย่วข้องให้ดำาเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ตามที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง  
นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ ให้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท 
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อทำาหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนด โดยมีบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทั้ง 
  หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณท่ีกรรมการ 
  พึงปฏิบัติ (ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการเก่ียวกับ 
  ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ 
  คณะกรรมการควรทราบและพึงปฏิบัติ และติดตามให้มี 

  การปฏิบัติอย่างถูกต้องและสมำ่าเสมอ รวมถึงรายงานการ 
  เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการ)
 2. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการ 
  บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อ 
  พึงปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม 
  คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมต ิ
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 4. ติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานกำากับดูแลที่ เกี่ยวข้อง เช่น  
  สำานักคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  (ก.ล.ต.) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ 
  ในส่วนทีเ่กีย่วข้องตามระเบยีบและข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และ 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และ 
  สนับสนุนให้ดำาเนินการตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
  พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำากับ 
  ตลาดทุน
 6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่าง 
  ถูกต้องและรอบคอบ โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และ 
  การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
 7. จัดทำาและจัดเก็บเอกสารสำาคัญ เช่น ทะเบียนกรรมการ  
  หนงัสือนดัประชมุและรายงานการประชมุของคณะกรรมการ  
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  ประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมอื่นๆ ของบริษัท รวมทั้งรายงาน 
  การมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร รายงานประจำาปี  
  รายงานสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ 
  ที่เกี่ยวข้อง
 8. ดำาเนินการจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสาร และแนะนำาข้อมูล 
  ที่สำาคัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมการใหม่
 9. ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน 
  ที่กำากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
 10. ดำาเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกำากับตลาดทนุประกาศ 
  กำาหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประวัติกำรศึกษำ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
 • รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานและส่งเสริม 
  การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการแผนกกำากับการปฏิบัติงาน 
  บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

ประวัติกำรฝึกอบรม
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)  
  รุ่นที่ 92/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุน่ที ่21/2559,  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลกัสตูรเลขานกุารบรษิทั ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี ้บริษัทได้ส่งเสรมิให้เลขานกุารบรษิทัได้รบัการฝึกอบรม
และพฒันาความรูใ้นด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่งเพือ่การปฏบิตัหิน้าที่
เลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการ
กำากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำาหนดค่า
ตอบแทนทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับกลยทุธ์ เป้าหมายระยะยาว 
ผลการดำาเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่อยู ่ในกลุ ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัท
ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณา เพื่อ
กำาหนดค่าตอบแทนให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอท่ี
จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับ 
ค่าตอบแทนเพิม่ตามความรับผิดชอบทีเ่พิม่ขึน้ และกรรมการทีเ่ป็น
ผู้บรหิารจะได้รบัค่าตอบแทนจากการทำางานในฐานะพนกังานของ
บริษทั ทัง้นี ้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการในรปูของเบ้ียประชมุและ
เงินรางวัล โดยค่าตอบแทนประจำาปีที่จ่ายให้แก่กรรมการ มีการ 
นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อน 
นำาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี

ในปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิสำาหรบักรรมการรวม 
14 ราย เท่ากับ 17 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประชุม จำานวน 
400,000 บาท เงินรางวัลกรรมการ จำานวน 15,500,000 บาท 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำานวน 950,000 บาท และ 
ค่าตอบแทนกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
จำานวน 150,000 บาท นอกเหนอืจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิแล้ว 
บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง
นโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำร
บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทน ซึ่ง 
เชือ่มโยงกบัผลการดำาเนนิงานของบริษทั พร้อมทัง้มีการประเมินผล
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิารเป็นประจำาทกุปี โดยประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิารเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสมในการกำาหนดค่าตอบแทนและ
ปรบัค่าจ้างประจำาปี ทีส่ะท้อนถงึผลการปฏบัิตงิาน (Performance 
Management) ของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานท่ี
รับผิดชอบโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์
ประจำาปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่ม
บริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 

   รายงานประจำาปี 256150



สำาหรบัค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ได้มกีารกำาหนด
อย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และ
สมเหตุสมผล คำานงึถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และผลการปฏิบตังิาน 
การกำาหนดจ่ายค่าตอบแทนพิจารณาท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
โดยระยะสั้นพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจท่ีวางไว้ สำาหรับระยะยาวพิจารณาจาก
ความสามารถในการกำาหนดกลยุทธ์ และทิศทางการดำาเนินงาน 
เพื่อบรรลุเป้าหมาย และภารกิจตามวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้ง
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พจิารณาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจากท่ี
ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท

ในปี 2561 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู จำานวน 15 คน ได้รบัค่า
ตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ และโบนัส รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 83.9 ล้านบาท

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

รายชื่อ เบี้ยประชุม เงินรางวัล
ค่าตอบแทน
กรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และ

ก�าหนดค่าตอบแทน
รวมเงินรับ

 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ 50,000 1,629,121 300,000 50,000 2,029,121

 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์1/ 41,918 1,092,857 293,425 41,918 1,470,118

 3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล 50,000 1,429,121 300,000 1,779,121

 4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ 50,000 1,429,121 1,479,121

 5. นายบวร วงศ์สินอุดม2/ 8,082 1,429,121 56,575 8,082 1,501,860

 6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์3/ 168,132 168,132

 7. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ 1,429,121 1,429,121

 8. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ 1,429,121 50,000 1,479,121

 9. ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล4/ 336,264 336,264

 10. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ 50,000 924,725 974,725

 11. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ 50,000 924,725 974,725

 12. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ 1,429,121 1,429,121

 13. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล 50,000 924,725 974,725

 14. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 50,000 924,725 974,725

รวม 400,000 15,500,000 950,000 150,000 17,000,000

หมายเหตุ: 1/ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ (อิสระ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
    เข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
   2/ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิาร ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และส้ินสดุการดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษทัภบิาล 
     สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
    เข้าดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
    เข้าดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
   3/ ลาออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
   4/ ลาออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) 
มีพนักงานทั้งหมด 1,295 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำาสำานักงาน
ใหญ่ 161 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 1,134 คน ผลตอบแทนรวม
ของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน รวม 501 ล้านบาท 
นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโย
บายเกีย่วกับเรือ่งนีอ้ย่างชัดเจน รายละเอยีดโปรดดหูวัข้อนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ หมวดที่ 3
 
เงินเดือนและค่ำแรง
ค่าตอบแทนรายเดือนท่ีจ่ายให้พนักงานเน่ืองจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากตำาแหน่งงาน หน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร

โบนัส
เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปี
นั้น โดยไม่มีการกำาหนดเป็นอัตราตายตัว และต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท
 

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเล้ียงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้
พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็น
แรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดย
พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบ
กองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง โดยพนักงานต้อง
สะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานส้ินสภาพ
ลง พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิ
ของกองทุน

กำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพของบุคลำกร
 นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร
 บริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็น
ปัจจัยความสำาเร็จ เพื่อสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ดังน้ัน 
องค์กรจงึต้องมีบคุลากรทีม่คุีณภาพ บรษิทัจงึได้กำาหนดกลยทุธ์และ
นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมและเทคโนโลยใีนการดำาเนนิธรุกจิ เริม่ตัง้แต่การวเิคราะห์
ความต้องการอัตรากำาลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอด
จนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ 
ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้อง
กบัการดำาเนนิการทางธุรกจิ เพือ่สร้างการเตบิโตของธรุกจิอย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืน (รายละเอียดประกอบได้เปิดเผยอยู่ใน “รายงาน 
ความยั่งยืน ปี 2561” ของบริษัท)

   รายงานประจำาปี 256152



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ล�าดับ รายช่ือ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้น 
ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2560

จ�านวนหุ้น 
ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2561

จ�านวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง) 

ในปี 2561

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

2. นายบวร วงศ์สินอุดม * รองประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ** กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ 6,000 0 (6,000) -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

6. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 11,005,800 11,005,800 - 1.36

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 18,384,869 18,384,869 - 2.27

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 58,767,228 58,767,228 - 7.55

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2,261,850 2,261,850 -

9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 11,300,000 11,300,000 - 1.40

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

10. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ กรรมการ 2,496,000 2,896,000 400,000 0.36

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    53



ล�าดับ รายช่ือ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้น 
ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2560

จ�านวนหุ้น 
ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 
2561

จ�านวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง) 

ในปี 2561

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

11 นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กรรมการ 12,131,837 12,131,837 - 1.50

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 6,600,000 7,100,000 500,000 0.91

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 240,000 240,000 -

13. นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ *** ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการด้านการผลิต

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

14. นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 7,874,850 7,874,850 - 0.97

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

15. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 11,632,280 11,632,280 - 1.44

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

16. นายกำาธร เอกเมธีพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

17. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 680,239 680,239 - 0.08

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

18. นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

19. นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ **** เลขานุการบริษัท - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

หมายเหตุ * เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
    เข้าดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
    เข้าดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
   ** เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ (อิสระ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
    เข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
   *** เข้าดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
   **** เข้าดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน 
ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่านได้แก่ นายสมพล เกียรตไิพบลูย์ 
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน 
นายอภชิาต ิจรีะพันธุ ์และนางสาวอรญัญา วทิยฐานกรณ์ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน โดย
มนีางสาวสนุนัทา ไตรเทพาภริกัษ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงาน
บญัชแีละการเงนิ ทำาหน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน 
มหีน้าท่ีรับผิดชอบทีส่ำาคัญได้แก่ การกำากบัดแูลให้บรษิทัดำาเนนิงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และ
การพจิารณาสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของ 
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู โดยในปี 2561 ทีผ่่านมา คณะกรรมการ 
บรรษัทภบิาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน มกีารประชมุทัง้สิน้ 
7 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล
 • พจิารณากฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมการ 
  บรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน และนโยบาย 
  กำากับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ พร้อมท้ังทบทวนและ 
  ปรบัปรุงคูมื่อจรรยาบรรณธรุกจิ เพือ่ให้เป็นปัจจบุนั เหมาะสม 
  กับธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติของตลาด 
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตลาดทุน  
  ตลอดจนหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  บริษัท เพื่อประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงาน โดยเห็นว่า 
  โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมคีวามเหมาะสม 
   และสามารถปฏบิติัหน้าท่ีได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธภิาพ 
  อย่างต่อเนื่อง

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน

ด้านการพิจารณาสรรหา 
 • พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของ 
  บริษัท แทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตาม 
  วาระจำานวน 3 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน 
  นโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้น 
  มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำารง 
  ตำาแหน่งกรรมการ ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัและแจ้งผ่านระบบ 
  อีเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่าง 
  วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 แต่ไม่มี 
  ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง 
  เป็นกรรมการ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า กรรมการ 
  ทีค่รบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระมคีณุสมบตัคิรบถ้วน  
  และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มี 
  ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดำาเนนิธรุกจิ มวีสิยัทศัน์ 
  กว้างไกล ปฏบิตังิานในฐานะกรรมการทีผ่่านมาได้เป็นอย่างดี  
  รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ใน 
  ทีป่ระชมุ จงึเหน็สมควรให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอกีวาระหนึง่
 • พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
  3 ท่าน ได้แก่ นายสมพล เกยีรตไิพบลูย์ รศ.น.สพ.กจิจา อไุรรงค์ 
   และนายวชิิต วทิยฐานกรณ์ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอกีวาระหนึง่ 
  และนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชมุสามญั 
  ผู้ถือหุ้นประจำาปีพิจารณาอนุมัติ
 • พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่านคือ นายอภชิาต ิจีระพนัธุ์ 
   กรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก และนำาเสนอที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
  พิจารณาอนุมัติ
 • พจิารณาแต่งตัง้นายบวร วงศ์สนิอดุม ประธานคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ เข้าดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 
  กรรมการผู้จัดการ ทำาให้ตำาแหน่งประธานคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบว่างลง จึงพิจารณาแต่งตั้งนายอภิชาติ จีระพันธุ์  
  เข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายบวร  
  วงศ์สินอุดม
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 • พิจารณาแต่งตั้งนายอภิชาติ จีระพันธุ์ เข้าดำารงตำาแหน่ง 
  กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน  
  แทนนายบวร วงศ์สินอุดม
 • ดแูลให้มกีารปฐมนเิทศสำาหรบักรรมการใหม่ โดยมเีลขานกุาร 
  บรษัิท และผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นผูบ้รรยายช้ีแจงให้กรรมการ 
  ใหม่ได้รับทราบถึงการบริหาร ลักษณะธุรกิจตลอดจน 
  แนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท

ด้านก�าหนดค่าตอบแทน
 • พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำาปี 2561  
  ประกอบไปด้วย เบ้ียประชุม เงินรางวัล ค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
  บรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อนำาเสนอ 
  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญ 
  ผู้ถือหุ้นประจำาปีพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดี ทำาให้ปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ 
ด้านบรรษัทภิบาล ดังนี้
 • ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือ Thailand Sustainability  
  Investment (THIS) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำาปี 2561 
 • ได้รับการประเมินผลสำารวจรายงานการกำากับดูแลกิจการ 
  ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำาปี 2561 โดยสมาคม 
  ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย โดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี”  
  หรือ 4 ดาว 
 • ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100  
  (Environmental, Social and Governance) ของกลุ่ม 
  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากสถาบันไทยพัฒน์เป็น 
  ปีที่ 3 โดยจะทำาการประเมินจากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม  
  สังคม และธรรมาภิบาลจากบริษัททั้งหมด 683 บริษัท 
  จดทะเบียน
ผลการประเมนิ และรางวัลข้างต้น เป็นการสะท้อนให้เหน็ว่า บรษัิท
มีการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน
สามารถนำาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อ
พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
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บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ 
การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ
สนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต 
อันนำาไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

นโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายกำากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่ดีไว้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการดำาเนินธุรกิจ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้
เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำาหนดให้ 
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกลำาดับช้ัน 
ยดึถอืนโยบายการกำากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน

นโยบายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของบริษัทครอบคลุม
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำาหนดบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุม
และบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 
การดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตาม 
ข้อกำาหนดของกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง จรยิธรรมทาง
ธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียง
พอแก่ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย ท้ังนี ้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน มกีารทบทวนนโยบายการกำากบัดแูลการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นประจำาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก 
ธรรมาภบิาลของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมกีาร
ตดิตามดแูลให้มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีก่ำาหนดไว้อย่างเคร่งครดั 
และครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำาหนดไว้

จากการทีบ่รษิทัยดึมัน่ในการนำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
หลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำาเนินงานของ
บรษิทัอย่างต่อเนือ่ง และได้พฒันาระดบัการกำากบัดแูลกจิการให้มี
ประสทิธภิาพและเหมาะสมกับบรษิทัมาโดยตลอด เป็นผลให้บรษิทั
ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

การก�ากับดูแลกิจการ

 • บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการ 
  จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคม 
  ส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย ด้วยคะแนนเตม็ 100 คะแนน อยูใ่นระดบั  
  “ดีเยี่ยม”
 • บรษิทัได้รบัการคัดเลือกตดิอนัดบั ESG100 จากการดำาเนนิงาน 
  ทีโ่ดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล โดยสถาบนั 
  ไทยพัฒน์   
 • บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability  
  Investment (THSI) หรอืรายชือ่หุ้นยัง่ยนืประจำาปี 2561 จดั 
  โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
           

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี และได้พิจารณาทบทวนการนำาหลักการ
กำากบัดูแลกจิการทีด่สีำาหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) 
ที่ออกโดยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเป็นผู้นำาหรือ 
ผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    57

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

หมวดที่ 5 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร



บริษัท และเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับแนวทางการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี 5 หมวดหลัก ท่ีมีการรายงานต่อผู้ถือหุ้น
เป็นประจำาทุกปี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562  
ได้พิจารณาทบทวนผลการปฏบิตัติามหลัก CG Code ในแต่ละข้อ เพือ่
ให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าว
ตามความเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท สำาหรับหลัก
ปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการ 
บรรษัทภบิาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทนจะทบทวนและนำาเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำาทุกปี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ
ขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ การได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม 
การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการของบรษิทั การเข้าร่วมประชมุ
เพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแสดงความคดิเห็นในทีป่ระชมุอย่างเป็นอสิระ อนมุตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติ
ธุรกรรมที่สำาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทกำาหนดนโยบายเก่ียวกับสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งก�าไร
  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  
  60 ของกำาไรสุทธหิลงัหักภาษเีงนิได้ หากไม่มเีหตจุำาเป็นอืน่ใด
  • ในปี 2561 บรษัิทจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นจำานวนเงนิ 
   1.10 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 78 ของกำาไรสทุธขิอง 
   ผลประกอบการครึ่งปีแรก

1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
  ในปี 2561 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญของบริษัทอย่าง 
  ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล รวมทั้ง 

  ละเว้นการกระทำาใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสของผู้ถือหุ้น 
  ในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
  • ปี 2561 บริษัทได้ดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำาคัญให้ 
   ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและ 
   ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยกำาหนด โดย 
   ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลู SET Portal ของตลาดหลกัทรพัย์ 
   แห่งประเทศไทย และสำาหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได ้
   เปิดเผยผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั  (www.tvothai.com)  
   ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
  • บริษัทมีการนำาเสนอผลการดำาเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน  
   และข้อมลูท่ีมใิช่ข้อมลูทางการเงนิแก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน 
   และผู้ถือหุ้น อย่างสมำ่าเสมอ และเปิดโอกาสให้เข้าพบ 
   ผูบ้รหิารเพือ่ซักถามประเดน็ต่างๆ เพือ่สร้างความเข้าใจใน 
   ธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับ 
   นกัวเิคราะห์ นกัลงทนุและผูถ้อืหุน้ตลอดทัง้ปี (รายละเอยีด 
   เพ่ิมเตมิอยูใ่นหมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส)
  • บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน”  
   (SET Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
   ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทและตอบข้อซักถาม  
   เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2561 มผู้ีสนใจเข้าร่วมรบัฟังกว่า 40 คน
   ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถาม 
   ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่
   1. ฝ่ายบญัชีและการเงนิ : นางสาวสนุนัทา ไตรเทพาภริกัษ์
    โทรศัพท์ : 0 2477 9020 ต่อ 266 
    อีเมล : sunanta@tvothai.com
   2. ฝ่ายนกัลงทนุสมัพันธ์ : นางสาวธรีดา  กอศรลีบตุร หรือ  
    นางสาวอลติศา นิยมรตัน์
    โทรศพัท์ : 0 2477 9020 ต่อ 542 หรือ 828
    อเีมล : teerada@tvothai.com หรอื ir@tvothai.com
   3. ฝ่ายเลขานกุารบรษิทั : นางสาวคณฐัศร  บณัฑิตเนตร์  
    โทรศพัท์ : 0 2477 9020 ต่อ 122
    อเีมล : kanutsorn@tvothai.com

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
  บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภท 
  สถาบนัได้ใช้สิทธใินการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเตม็ที่ 
   และละเว้นการกระทำาใดๆ ทีเ่ป็นการจำากดัโอกาสในการเข้าร่วม 

   รายงานประจำาปี 256158



  ประชุมของผูถ้อืหุน้ และได้กำาหนดเกีย่วกับแนวปฏบิตัใินการ 
  จัดและดำาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้
  1.3.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา  
     สถานทีแ่ละวาระการประชุม โดยมคีำาชีแ้จงและเหตผุล 
     ประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้ง 
     สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
  1.3.2 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของ 
     ผู้ถือหุ้น ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ 
     ลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยทำาหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ 
     ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและ 
     ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่ ไม่ว่าเป็นผูถ้อืหุน้ในประเทศ 
     หรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น 
     รายย่อย หรอืผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัได้ใช้สทิธขิองตน  
     ทัง้สทิธิพืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ สทิธใินการเข้าถงึสารสนเทศ 
     อย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วม 
     ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่กำาหนดทศิทางการดำาเนนิงาน และ 
     ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัท
  1.3.3 คณะกรรมการบริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือ 
     เปลีย่นแปลงข้อมลูสำาคญัโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
     โดยเฉพาะวาระสำาคัญที่ผู ้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการ 
     ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
  1.3.4 คณะกรรมการบรษัิทเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอวาระ 
     การประชุม ส่งคำาถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคล 
     เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนวัน 
     ประชมุผูถื้อหุน้ผ่านเวบ็ไซต์บรษิทั โดยเผยแพร่ข่าวสาร 
     ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาด 
     หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  1.3.5 ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม  
     และแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมในเรื่องเกี่ยวกับ 
     บริษัท โดยประธานท่ีประชุมจัดสรรเวลาท่ีเหมาะสม  
     สำาหรบัการตอบข้อซกัถามและการแสดงความคดิเหน็
  1.3.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีมาใช้ 
     ในการประชมุผูถ้อืหุ้น เพือ่ให้เกดิความถกูต้อง รวดเร็ว  
     โปร่งใส มกีารลงมตใินแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีง 
     ลงคะแนนแยกตามวาระ และในวาระเลอืกตัง้กรรมการ  
     ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็น 
     รายบุคคล

  1.3.7 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู ้ถือหุ ้นเป็นผู้อนุมัต ิ
     ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัเป็นประจำาทกุปี นำาเสนอ 
     นโยบายและหลกัเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ 
     ชัดเจนในแต่ละคณะ โดยพิจารณาจาก หน้าที่ ความ 
     รบัผดิชอบ รายได้ และกำาไรของบรษิทั รวมถงึจำานวน 
     กรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ 
     กรรมการในกจิการทีม่ขีนาดเดยีวกนัหรอืใกล้เคียงกนั  
     ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน)
  1.3.8 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญ 
     ผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถงึผลการ 
     ลงคะแนนในแต่ละวาระท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
     ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
     ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทใน 
     วันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

  ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม 
  สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

  กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการจัดประชุมสามัญ 
  ผู้ถอืหุน้เป็นประจำาทกุปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปี 
  บัญชีของบริษัท และหากมีความจำาเป็นที่จะต้องพิจารณา 
  วาระพิเศษ ซ่ึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน ์
  ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญ 
  ผู้ถือหุ้นตามความจำาเป็นและเหมาะสม 

  ทัง้นี ้บรษิทัได้ปฏิบตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดัควบคูไ่ปกบั 
  แนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริม 
  ผูล้งทนุไทย อกีท้ังยงัคำานงึถงึสทิธขิองผู้ถอืหุน้ และการปฏบิตั ิ
  ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำากับดูแลกิจการ 
  ที่ดี โดยในปี 2561 คณะกรรมการกำาหนดจัดประชุมสามัญ 
  ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561

  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  • บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ 
   เสนอช่ือบคุคลเพือ่รบัพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบรษิทั 
   เป ็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่  30 ตุลาคม 2560 -  
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   30 มกราคม 2561 โดยได้ประกาศหลกัเกณฑ์และวธิกีารเสนอ 
   ผ่านเว็บไซต์บริษัท และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ 
   ข้อมลู (Set Portal) ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
   ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคล 
   เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
  • บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง 
   หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์บริษัท  
   ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นการล่วงหน้า 32 วัน 
   ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและส่ง 
   ข้อสอบถามมายังบริษัทล่วงหน้า รวมท้ังได้มีโอกาสมอบ 
   ฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลอืน่ๆ เข้าร่วมการประชมุ 
   แทนในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ทั้งน้ี บริษัทมี 
   การประกาศเรือ่งการเผยแพร่ดงักล่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ 
   ข้อมลู (Set Portal) ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
  • บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามล่วงหน้า 
   มายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
   กับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำาคัญของบริษัท  
   ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 - 20 เมษายน 2561  
   โดยบริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าไว ้
   อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและ 
   มีการประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal)  
   ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มี 
   ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด
  • บริษัทจัดทำาหนังสือเชิญประชุมผู ้ ถือหุ ้นและเอกสาร 
   ประกอบการประชมุฉบบัภาษาไทยสำาหรบัผูถื้อหุน้ไทย และ 
   ฉบับแปลภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดย 
   มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  
   จำากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอื 
   เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน วันที่  
   5 เมษายน 2561 ก่อนวนัประชมุล่วงหน้า 22 วนั หนงัสอืเชญิ 
   ประชุมมีรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมพร้อมทั้งข้อมูล 
   ประกอบวาระการประชุมตามสมควร ในแต่ละวาระจะมี 
   ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักล่าว และได้ประกาศ 
   หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้า 
   ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2561 ติดต่อกัน 3 วัน ก่อน 
   วันประชุม 

  • บรษิทัอำานวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้สถาบนัและคสัโตเดยีน 
    สามารถส่งเอกสารเพือ่ขอตรวจสอบรายละเอยีดการถือครอง 
   หลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดย 
   สำาหรับผู ้ถือหุ ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให ้
   กรรมการอสิระ บรษัิทจะดำาเนนิการส่งสำาเนาใบมอบฉันทะ 
   ทีม่ลีายเซน็ของกรรมการอิสระผูร้บัมอบ กลบัไปให้ผูถ้อืหุน้ 
   ภายหลังจากการประชุม

  วันประชุมผู้ถือหุ้น
  • บรษิทัจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจำาปี 2561 เม่ือวนัศกุร์ที่  
   27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. 
    ณ ชั้น 3 อาคารนำ้ามันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก  
   (ท่าพระ - ตากสิน) แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรงุเทพมหานคร  
   ซ่ึงเป็นท่ีตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่สะดวกต่อ 
   การเดนิทางเข้าร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ 
   เวลาในการประชุมที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 
   และรบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 587 ราย คดิเป็น 
   หุ้นทั้งหมด 499,934,369 หรือร้อยละ 61.83 ของหุ้นท่ี 
   จำาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่มีการเพิ่มวาระใน 
   ที่ประชุม สำาหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
   ประจำาปี 2561 ไม่มีผู ้ถือหุ้นใดเสนอระเบียบวาระการ 
   ประชุมล่วงหน้า
  • บรษัิทเปิดให้ผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุได้ 
   ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น 
   ทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ด 
   ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเพือ่ความถกูต้อง รวดเรว็ 
   และแม่นยำา พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่าย 
   เอกสาร และอากรแสตมป์ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ 
   ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ 
  • บรษิทัอำานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วม 
   ประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิ 
   ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู ้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและ 
   ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะมอบ 
   ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน กรณมีอบฉนัทะให้ 
   แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะนั้นมาให ้
   บริษัทก่อนล่วงหน้า  ในการนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการ 

   รายงานประจำาปี 256160



   อิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และดร.ชัยพัฒน์  
   สหัสกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและ 
   ออกเสียงลงคะแนนแทน 
  • ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนด 
   ค่าตอบแทน กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสงูสดุด้านการเงนิ  
   ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ร่วมประชุมเพื่อ 
   ตอบข้อซักถามต่างๆ (ปี 2561 มีจำานวนกรรมการบริษัทที่ 
   เข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครบ 12 คน คดิเป็นร้อยละ 100)
  • ประธานกรรมการบรษิทัทำาหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ 
   ดำาเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยเรียง 
   ตามวาระท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพ่ิมเติม 
   หรือแก้ไขวาระนอกเหนอืจากทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ 
    พร้อมทั้งจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 
   สำาหรับผู้ถือหุ้นในการซักถามแต่ละวาระก่อนการลงมติ
  • เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม จำานวน และสัดส่วนของ 
   ผูถ้อืหุน้ทีม่าด้วยตนเองและรบัมอบฉนัทะ พร้อมท้ังช้ีแจงให้ 
   ผูเ้ข้าร่วมประชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน วธินีบั 
   คะแนน และการประมวลผลด้วยระบบบาร์โค้ด โดยกำาหนด 
   ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามลำาดับวาระ
  • บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำาหรับทุกวาระ และการนับ 
   คะแนนเสยีงจะนบัเมือ่สิน้สดุวาระนัน้ สำาหรบัวาระการแต่งตัง้ 
   กรรมการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล  
   รวมทั้งได้เชิญท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เบเคอร ์ 
   แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จำากัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีความ 
   เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง ทำาหน้าท่ีตรวจสอบการนับ 
   คะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  • เลขานกุารบริษทับันทกึประเดน็คำาถาม คำาตอบ ข้อเสนอแนะ 
    ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม
  • มติของที่ประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย  
   ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไม่มีผู้ถือหุ้น 
   คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว

  ภายหลังการประชุม
  • เลขานุการบริษัทบันทึกมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร ่
   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ 
   วาระทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางระบบเผยแพร่ 

   ข้อมลู (Set Portal) ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
   ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ 
   บริษัทในวันทำาการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการจัดเก็บ 
   บัตรลงคะแนนเสียงอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
  • บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศใน 
   การประชุม เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้ 
   รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
  • เลขานุการบริษัท จัดทำารายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น 
   อย่างถูกต้อง โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำาคัญ 
   ไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้า /  
   ไม่เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้สาเหตกุารลา คำาช้ีแจงทีเ่ป็นสาระ 
   สำาคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำาถามหรือ 
   คำาตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระ 
   เป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปคะแนนเสียง 
   ในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 
   งดออกเสยีง ตามแนวทางหลกัการกำากบัดูแลกจิการท่ีดขีอง 
   ตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมดังกล่าวลงนาม 
   โดยประธานกรรมการบรษัิทซึง่เป็นประธานทีป่ระชมุ และ 
   จดัส่งรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในวนัที่  
   11 พฤษภาคม 2561 (14 วันนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้ง 
   เผยแพร่ข้อมลูและบนัทกึภาพการประชุมผู้ถอืหุน้ในเวบ็ไซต์ 
   ของบริษทั ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่เป็นช่องทาง 
   ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดย 
   ไม่ต้องรอให้ถงึการประชมุในคราวถดัไป พร้อมทัง้ดำาเนนิการ 
   นำาส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย 
   กำาหนด
  • หลงัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้อนมุตักิารจ่ายเงนิปันผล บรษัิท 
   ได้แจ้งมตทิีป่ระชมุรวมถงึรายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลให้ 
   ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
   ประสานงานกบันายทะเบียน บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์  
   (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อให้ผู้ถือหุ ้นม่ันใจว่าจะได้รับ 
   ผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับ
การปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม โดยได้ดำาเนินการดังนี้ 
 2.1 ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการ 
  ออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ ้น 
  แต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2.2 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญั 
  ประจำาปี 2561 ตลอดจนเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 
   เพือ่รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั โดยประกาศหลักเกณฑ์ 
  และวิธีการเสนอช่ือบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  
  รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของ 
  ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าประมาณ 3 เดอืน  
  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าผ่านทาง 
  เว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคล 
  เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและไม่มีคำาถามที่ 
  ส่งมาล่วงหน้า 
  การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัการพจิารณา 
  เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัก่อนวนัประชมุเป็นการล่วงหน้า  
  บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำาหนดขั้นตอนแนวทาง 
  การพจิารณาให้สทิธผิูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อืหุ้น 
  นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำานวนหุน้ทีอ่อกจำาหน่าย 
  และชำาระเต็มตามมูลค่า และถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ 
  เสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของ 
  บริษัท 
  สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัทได้นำา 
  หลักเกณฑ ์ดั งกล ่าวเผยแพร ่บนเว็บไซต ์ของบริษัท  
  www.tvothai.com ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”  
  ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561  
  โดยแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลู (Set Portal) 
   ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  
  2560
  ทัง้นี้ ในชว่งเวลาดังกล่าว ไมม่ีผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชมุ 
  และไม่มีการเสนอชี่อบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่ง 
  เลขานกุารบรษิทัได้รายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั  
  รับทราบแล้ว 

 2.3 เพือ่ปฏบัิตติามหลกัการกำากบัดแูลกิจการทีด่ ีบริษทัเผยแพร่ 
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจำาปี 2561 และ 
  ข้อมูลประกอบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท  
  www.tvothai.com ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ก่อนการ 
  ประชุมล่วงหน้า 32 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้ง 
  ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ  
  22 วนั ทางไปรษณย์ีลงทะเบียน นอกจากนี ้บรษิทัลงประกาศ 
  ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 16 วัน 
 2.4 บริษัทปฏิบัติและอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย 
  อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ 
  เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ได้ด้วยตนเอง  
  สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วม 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทส่งหนังสือ 
  มอบฉนัทะแบบ ข. ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุและเสนอ 
  ชือ่กรรมการอิสระ 2 คน ทีไ่ม่มส่ีวนได้เสียในการประชมุ เป็น 
  ทางเลือกสำาหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบ ุ
  หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออำานวย 
  ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
  ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.  
  หรือแบบ ค.(แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน 
  ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็น 
  ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท  
  www.tvothai.com เพือ่ให้ผู้ถอืหุน้สามารถ Download ได้ 
   บรษิทัจดัให้มอีากรแสตมป์ไว้บริการเพือ่อำานวยความสะดวก 
  แก่ผู้ถือหุ้นสำาหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 2.5 เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ ์
  และวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช้ในการประชุม โดยประธาน 
  คณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมดำาเนินการประชุม 
  ตามวาระทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ ไม่มกีารเพิม่เตมิหรอื 
  แก้ไขวาระนอกเหนอืจากทีร่ะบไุว้ในหนงัสือเชญิประชุม เพือ่ 
  ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง 
  จดัให้มบัีตรลงคะแนนเสียงสำาหรบัทกุวาระ เพือ่ความโปร่งใส 
  และสามารถตรวจสอบได้
 2.6 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญ 
  ผู้ถือหุ้นของบริษัทครบทั้ง 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ 
  กรรมการทั้งหมด) โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม 
  ประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และ 

   รายงานประจำาปี 256162



  ผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ รวมถึง 
  คณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่แถลงข้อมลูการดำาเนนิงาน 
   และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
  ที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการ 
  เสนอแนะอย่างเสรโีดยไม่มกีารจำากดัเวลา ประธานทีป่ระชมุ 
  จัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส 
  ในการแสดงความเห็น และตั้งคำาถามในท่ีประชุมในเรื่องที ่
  เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี
 2.7 บรษัิทจดัทำารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561  
  แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ตามเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด และ 
  จดัส่งสำาเนารายงานการประชมุให้ทางตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ 
  กระทรวงพาณิชย์ พร้อมท้ังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
  บริษัท โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และ 
  มรีะบบการจดัเกบ็อย่างดีเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้ 
 2.8 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการได้ 
  มาหรือการจำาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร  
  และผู ้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้รายงานการถือครอง 
  หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์
  ของบรษัิทต่อสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และ 
  ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำาแหน่ง  
  หรือภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือ 
  รับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ 
  หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 และทีม่กีารแก้ไข 
  เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีรายงานการเปลี่ยนแปลง 
  การถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้ริหารต่อทีป่ระชมุ 
  คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อน 
  พิจารณาวาะการประชุม เพื่อรับทราบเป็นวาระประจำาใน 
  การประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุเดอืน นโยบาย/ระเบยีบ 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องน้ีได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ   
  ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่ปรากฏการกระทำาความผิดของกรรมการ 
  หรือผู้บริหารระดับสูงแต่อย่างใด
 2.9 บรษิทักำาหนดมาตรการป้องกนัและบทลงโทษสำาหรบัการใช้ 
  ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล 
  ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที ่
  เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ 

  นติภิาวะของบคุคลดงักล่าว) รวมทัง้ห้ามบคุคลดงักล่าวทำาการ 
  ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1 เดอืน (Blackout 
   Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงิน 
  ประจำาปีของบรษิทั หรอืข้อมลูอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคา 
  หลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 
  บริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้ 
  เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว โดยประกาศไว้ในคู่มือ 
  จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้ง 
  ทางจดหมายหรืออีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วง 
  ระยะเวลาดังกล่าว และกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 
  ระดบัสงูแจ้งเลขานกุารบรษิทัล่วงหน้า 1 วนัก่อนทำาการซือ้ขาย 
   เพื่อดำาเนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี  
  2561 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการซ้ือขาย 
  หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
 2.10 คณะกรรมการบรษิทักำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการทำารายการ 
  ทีเ่กีย่วโยงกนัระหว่างบรษัิท บรษัิทย่อย และบคุคลทีม่คีวาม 
  เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
  และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
  โดยให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของ 
  ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับ 
  ตำาแหน่ง หรือภายใน 14 วันทำาการนับแต่วันที่มีการ 
  เปลี่ยนแปลง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำารายงาน 
  สรปุการทำาธุรกรรม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบรษิทั 
  และคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพือ่ 
  ตรวจสอบและควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 
  ผูบ้รหิาร เพือ่ให้เกดิการกำากบัดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทั ทัง้นี้  
  บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ 
  ข้อมลูประจำาปีของบรษิทั (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี  
  ในปี 2561 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำารายการ 
  ระหว่างกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
  ให้แก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
 2.11 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ 
  บรษิทัได้กำาหนดนโยบายในการดแูลรายการทีอ่าจก่อให้เกดิ 
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำาหนด 
  ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์ 
  อักษรในนโยบายการทำารายการระหว่างกันของบริษัท โดย 
  ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ 
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  จำาเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำารายการดังกล่าว  
  และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการ 
  ดังกล่าวว่าได้กระทำาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และ 
  เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 
  บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณา 
  อนมุตักิารเข้าทำารายการ โดยผูบ้รหิารหรอืกรรมการทีม่ส่ีวน 
  ได้เสีย จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าความสำาเร็จและความยั่งยืน
ของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทจึงกำาหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วน 
ได้เสยีกลุม่ต่างๆ อย่างยตุธิรรมตามสทิธิทีม่ตีามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
หรือตามข้อตกลงท่ีมีกับบริษัท ท้ังน้ี บริษัทจะไม่กระทำาการใดๆ 
ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย 
มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกำาหนดแนวทางในการต่อต้าน
การทจุรติ คอร์รัปชนั โดยกำาหนดเป็นนโยบายและแนวปฏบิตัไิว้ใน
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังาน ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่ให้
เกิดความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม 
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ 
“การกำากับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท
 
ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เคร่งครัด และได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ 
ผูถ้อืหุน้ เช่น สทิธใินการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี สทิธิ
ในการออกเสยีงลงคะแนน การเสนอระเบยีบวาระการประชมุและ
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผูถื้อหุน้รวมท้ังจดัให้มช่ีองทางตดิต่อกบัผูถ้อื
หุน้ทางเวบ็ไซต์และอเีมลตามทีไ่ด้เปิดเผยในหวัข้อสทิธขิองผูถ้อืหุน้
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บรษิทัให้ความสำาคญักบัผูถ้อืหุน้ในฐานะเจ้าของกจิการ จงึกำาหนด
ให้คณะกรรมการในฐานะตวัแทนของผู้ถอืหุน้ รวมทัง้ผู้บรหิารและ
พนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับ 
ผู้ถือหุ้นระยะยาว ตลอดจนเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
ตามทีก่ำาหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคบั จรรยาบรรณของบรษิทั และ 
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
มุ่งม่ันเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง
ความพงึพอใจสูงสดุให้กบัผู้ถอืหุน้โดยคำานึงถงึการเจรญิเตบิโตของ
มลูค่าบรษิทัในระยะยาวด้วยผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบ
บัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ
บริษทั มกีารควบคุมการทำารายการระหว่างกนั มมีาตรการป้องกนั
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำาข้อมูลภายในไป
ใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน ทัง้นี ้บรษิทัยงัสร้างความมัน่ใจให้ผูถ้อืหุน้
มีความเช่ือม่ันว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น 
โดยจะแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายปันผลประจำาปีในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท 
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือน ให้แก่ 
ผูถ้อืหุ้นในอตัราหุน้ละ 1.10 รวมเป็น 1,536,360,871.50 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 82.27 ของกำาไรสุทธิปี 2561 โดยจ่ายจากกำาไรสุทธิของ
กิจการ

บริษัทมีการรายงานผลการดำาเนินกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
ความเป็นจริงทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำารายการกับบุคคลท่ี
เกีย่วโยงในเงือ่นไขทีเ่สมอืนกบับคุคลภายนอก ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

   รายงานประจำาปี 256164



บุคลากร
บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าขององค์กร และ
เป็นปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จของบริษัท คณะกรรมการบริษัท
ได้กำาหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดล้อมในการทำางาน รวมถงึด้านสวสัดกิาร 
ให้กบัพนกังาน โดยยดึตามแนวทางทีก่ฎหมายกำาหนด เคารพสทิธิ
มนุษยชน และสอดคล้องกบัทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร บริษทั
มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความสามคัคีและความเป็นนำา้หนึง่ 
ใจเดยีวกนัในระหว่างผูร่้วมงาน ให้ความร่วมมอื และการประสานงาน 
ในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท โดยมีนโยบายที่สำาคัญเกี่ยวกับ
ด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

 นโยบำยค่ำตอบแทน :  บรษิทัมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนกังาน
ทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทแต่ละปี โดยยึดหลักความเหมาะสมและ 
เป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และ 
เทยีบเคยีงกบัอตุสาหกรรมเดยีวกนัได้ และในระยะยาวมกีารวดัผล
การปฏบิติังานและศกัยภาพของพนกังานไว้อย่างชดัเจน และจดัให้
มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ 
ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
และเพื่อให้บริษัทสามารถรักษาบุคลากรของไว้ได้ โดยมีเกณฑ์
เป็นผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
ทำาการประเมนิผลการปฏบิตังิานปีละ 1 ครัง้ เพือ่พจิารณาการจ่าย
ค่าตอบแทนและโบนสั อกีทัง้จดัให้มสีวสัดกิารเพือ่ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
เพื่อให้พนักงานมีช่องทางส่ือสารในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือ 
ร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำางาน 

 นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย : บริษัทกำาหนดนโยบายที่สนับสนุน
ให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดี โดย
จัดหาส่ิงอำานวยความสะดวกท่ีจำาเป็นในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อให้
พนักงานและผู้ปฎิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความปลอดภัย 
มีสุขภาพ อนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำางานและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และมุง่เน้นการป้องกนัอบุตัเิหตแุละอบรมให้ความรูแ้ก่พนกังานอยู่
เสมอ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยมีนโยบายดังนี้
 1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำาหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

 2. ดำาเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน 
  มลพษิ ทีเ่กดิจากวตัถดุบิ กระบวนการผลติ และกจิกรรมต่างๆ
 3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 
  ดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็น 
  หน้าที่ของพนักงานทุกคน
 5. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร  
  งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำาเป็นในการปรับปรุง 
  และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
  สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
 6. มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจาก 
  การทำางาน และพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและ 
  ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
 7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 
  และสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
 8. ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม หรอืโครงการ 
  อาชวีอนามยัความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
  ของบรษิทั และมสีทิธิเสนอความคิดเหน็ในการปรบัปรงุสภาพ 
  การทำางานและวิธีการทำางานให้ปลอดภัย
 9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
  เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อ 
  พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
 
บรษิทัเปิดเผยนโยบายดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั และปฏบิตัิ
ตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปี 2561 บริษัทมีบุคคลากร
หยุดงานที่เกิดจากการทำางาน คิดเป็นร้อยละ 0.012 เพิ่มขึ้นจากปี 
2560 ซ่ึงไม่มีบุคคลากรหยุดงานที่เกิดจากการทำางาน โดยตลอด
เวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่
เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

นโยบำยด้ำนสวัสดิกำร : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
เพ่ือดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริม
การออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติ
งานกับบริษัทเป็นระยะยเวลานาน โดยพนักงานท่ีเป็นสมาชิก
กองทนุสำารองเล้ียงชพี จะได้รบัเงนิสมทบกองทนุทกุเดอืนในอัตรา
ร้อยละ 3 ของอตัราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงนิเข้ากองทนุใน
อัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับ
เงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน 

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    65



บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมี
วาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี เพือ่เป็นตวัแทนของพนกังาน 
และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพ่ิมเติมจาก
ที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่
พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำาปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น
ของพนักงาน 

บริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของ
พนักงาน โดยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้ันพื้นฐานตามที่
กฎหมายกำาหนด อาทิ วันเวลาทำางาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อน
ประจำาปี และวนัลาหยดุประเภทต่างๆ รวมถึงประกนัสงัคม กองทนุ
เงินทดแทน โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 1. จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน
 2. เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเพื่อ 
  จัดพิธีฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน
 3. กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย
 4. ตรวจสขุภาพประจำาปีทีส่ำานกังานของบรษัิทโดยโรงพยาบาล 
  ชัน้นำา โดยจดัโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับลกัษณะงาน 
  และอายุของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งเจรจาต่อรองกับ 
  โรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสขุภาพได้ 
  ในราคาพิเศษ
 5. ประกันอุบัติเหตุ สำาหรับตำาแหน่งงานที่มีความเสี่ยง เช่น  
  พนักงานขับรถ
 6. ค่ารกัษาพยาบาลและทนัตกรรมนอกเหนอืสทิธปิระกันสังคม
 7. เครื่องแบบพนักงาน
 8. ท่องเที่ยวประจำาปี

นโยบำยกำรพฒันำบคุลำกร : บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิการพัฒนา
บคุลากร โดยสนบัสนนุให้พนกังานมกีารพฒันาความรู ้ความสามารถ
ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสมัมนา บรษิทักำาหนดแผนฝึกอบรม
ประจำาปีสำาหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่
เป็นทักษะที่จำาเป็นสำาหรับแต่ละตำาแหน่งงาน เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในปี 
2561 ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไป 

ฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็นร้อยละ 73.89 ของ
พนักงานทั้งหมด 
 
ในปี 2561 บริษัทได้ดำาเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำางานของบริษัทและแนวทางที่กำาหนดในคู่มือสวัสดิการอย่าง
ครบถ้วนและสมำ่าเสมอ

ลูกค้า ผู้บริโภค 
บริษทัดำาเนนิกจิการภายใต้ปรชัญาขององค์กรทีว่่า บรษิทัจะเตบิโต
อย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ
สินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระท่ัง
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

บรษิทัมนีโยบายปฏบิตัต่ิอลกูค้าและผูบ้รโิภคอย่างเป็นธรรม ไม่เอา
เปรยีบ  เน้นการดำาเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์ เอาใจใส่ดแูลรกัษา
ผลประโยชน์ของคูค้่า ลูกค้า และผู้บรโิภคอย่างเป็นธรรม เพือ่ให้ได้
รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้
 1. มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ 
  มาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ 
  เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบ 
  การตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเง่ือนไขท่ี 
  เป็นธรรม
 2. ให้ข้อมลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิารทีถ่กูต้อง เพยีงพอและ 
  ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็น 
  ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
 3. รกัษาข้อมลูทีเ่ป็นความลับของลูกค้า รวมถงึไม่นำาข้อมูลไปใช้ 
  เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
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 4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเรว็ ตรงต่อเวลา 
   เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
 5. จดัให้มกีระบวนการเพือ่รับปัญหาและข้อร้องเรยีนจากลกูค้า  
  และดำาเนนิการอย่างดีทีส่ดุเพือ่ให้ลกูค้าได้รบัการตอบสนองผล 
  อย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำาแบบประเมินความพึงพอใจ 
  ของลูกค้า เพื่อนำามาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการ 
  ต่อไป
 6. ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือ 
  แย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืน 
  ข้อกำาหนดของกฎหมาย
ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค 
และการแข่งขันทางการค้า ในปี 2561 ไม่ปรากฎข้อร้องเรียน
จากลูกค้าที่เป็นนัยสำาคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำามา
วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำาเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ
และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก 

คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า 
บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และซื่อสัตย์  
อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ที่ผ่านมา
จึงไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่ง
ทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
 
นโยบำยกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ 
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำานึง
ถึงประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและความ 
เชือ่ถอืซึง่กนัและกนั โดยมนีโยบายและแนวทางปฏบิติัต่อคู่ค้า ดงันี้    
 1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดย 
  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อ 
  ทั้งสองฝ่าย
 2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า 
  อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า 
  ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และ 
  ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 3. ไม่เรียกร้อง หรือรับข้อเสนอและประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต 
  ทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับคู่ค้า
 4. บริษัทปฏิบัติตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีการกำาหนด 
  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมท้ังเกณฑ์ใน 

  การคัดเลือกคู่ค้าทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัของอตุสาหกรรม  
  มีจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ มีใบรับรองระบบคุณภาพ 
  ตามมาตรฐาน มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีการประเมิน 
  คู่ค้าทุก 6 เดือน
 5. บรษิทัไม่มนีโยบายสนบัสนนุบคุคลหรอืองค์กรใดๆ ทีท่ำาธรุกจิ 
  ผิดกฎหมาย
 6. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้คู่ค้าได ้
  รับทราบ
บริษัท ได้จัดทำาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การ
ดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นธรรมตามหลัก
กำากับดูแลกิจการที่ดี 
 
นโยบำยกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้
 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม โดยปฏิบตัติามสัญญาและเงือ่นไขทีม่ต่ีอเจ้าหนีโ้ดยเคร่งครดั 
พร้อมสร้างความสมัพนัธ์กบัเจ้าหนีม้กีารเปิดเผยฐานะทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
กัน ดังนี้
 1. ปฏบิตัติามสญัญา ข้อกำาหนด หรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ต่ีอเจ้าหนี้ 
  อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการคำ้าประกัน และ 
  การบรหิารเงนิทนุให้มโีครงสร้างทีเ่หมาะสม กรณทีีไ่ม่สามารถ 
  ปฏบิตัไิด้หรอืมเีหตทุำาให้ผดินดัชำาระหนี ้ต้องรบีแจ้งให้เจ้าหนี ้
  ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และ 
  ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 2. ไม่เรยีกรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการเจรจา 
  ต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้ 
 3. รายงานข้อมลูทางการเงนิทีถ่กูต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้ 
  แก่เจ้าหนี้อย่างสมำ่าเสมอ
 
นโยบำยกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ
 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏิบตัต่ิอคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมดิความ
ลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการค้าของคูแ่ข่งด้วยวธิฉ้ีอฉล จงึกำาหนด
หลักนโยบายดังนี้
 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี 
  การที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
 3. ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหา 
  ในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
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 4. ไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ 
  คู่แข่งทางการค้า

 ในปี 2561 บรษัิทไม่มข้ีอพพิาทหรอืการฟ้องร้องคดคีวามใดๆ จาก
คู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานที่ก�ากับดูแล
บริษัทมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติที่กำาหนดไว้ตามกฎหมาย ดำาเนินการด้วยความโปร่งใส 
เปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้องครบถ้วนตามทีห่น่วยงานกำากบัดแูลกำาหนด

 นโยบำยกำรปฏิบัติต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแล
 1. ปฏบิตัแิละควบคมุให้มกีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ 
  ของกฎหมายและกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานกำากบัดแูล
 2. งดเว้นการกระทำาใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน  
  หรอืยอมเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะทำาให้เกิดการหลกีเลีย่งการปฏบิตัิ 
  ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
 3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำากับดูแล และรายงานข้อมูล 
  ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ 
  กฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบรษิทัยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิภายใต้แนวทางการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
เพือ่ทีจ่ะอยูร่่วมกนักบัชมุชนอย่างผาสกุ โดยบรูณาการกับวสัิยทศัน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อนำาไปสู่การสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื เพือ่ดำาเนนิการตามนโยบายดงักล่าวผ่านกจิกรรมต่างๆ โดย
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
 1. รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 
  ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งถิ่นฐานอยู่
 2. สนับสนุนและดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และ 
  สร้างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ
 3. ป้องกนัอบุตัเิหต ุและควบคมุการปล่อยของเสยีให้อยูใ่นระดบั 
  ตำ่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

 4. ตอบสนองอย่างรวดเรว็และอย่างมปีระสทิธภิาพต่อเหตุการณ์ 
  ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน อันเน่ืองมาจากการ 
  ดำาเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ 
  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
สังคม ชุมชน
เพือ่เป็นการส่งเสรมิสงัคมและชมุชนโดยรอบโรงงานให้มคีวามเป็น
อยู่ที่ดี บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็น
พนกังาน ตลอดจนสนบัสนนุกจิกรรมเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ และ
เสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคม รวมทั้งปลูกฝังจิตสำานึก
และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่
มหีน้าทีร่บัผิดชอบและทำาประโยชน์ให้กบัชมุชนและสังคมโดยรวม 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับชุมชน โดย
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนโดยรอบ ร่วมกับ 
โรงพยาบาลนครชัยศรี และบริษัทได้ร่วมกับสถาบันการจัดการ
บรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม จัด
โครงการแยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ตำาบล (ตำาบลนครชัยศรี ตำาบล 
ไทยาวาส ตำาบลขุนแก้ว และตำาบลงิ้วราย) เพื่อให้ชุมชนบริหาร
จัดการขยะด้วยตนเอง และลดปริมาณขยะในชุมชน 

นอกจากนี้ ยงัเปิดโอกาสให้ชมุชนและผู้มีสว่นได้เสยีทุกกลุ่มมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
และกำาหนดแนวทางรวมทั้งบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืน เพื่อให้
พนกังานโดยเฉพาะในส่วนการผลิตดำาเนนิการอย่างเคร่งครดั โดยมี
กรอบในการดำาเนนิงานตามาตรฐานเพือ่ดแูลรักษาสิง่แวดล้อมตาม
นโยบายคณุภาพ อาชวีอนามยัความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม ทัง้นี้ 
บรษิทัได้ตดิประกาศไว้ภายในบรษัิท และเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของ
บริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรม
พนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

   รายงานประจำาปี 256168



ในปี 2561 บริษัทมีจัดอบรมเรื่อง โครงการประหยัดพลังงาน 
ลดโลกร้อน โดยมเีนือ้หาในการจดัการพลงังานแบบมส่ีวนร่วม รวม
ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการ
สื่อสารและให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำานึกแก่พนักงานในการบริหาร
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ผ่านการ
จดักจิกรรมต่างๆ อาทเิช่น โครงการลดการใช้กระดาษในสำานกังาน 
โครงการ TVO ร่วมใจประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมขั้นตอนในการผลิตให้เกิด
ของเสยีให้น้อยท่ีสดุเพ่ือลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเพือ่การพฒันา
อย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นกับองค์กรและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดยคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งเป็นผูท้ำาหน้าทีป่ระเมนิและรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการบริษัท รวมท้ังการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขใน
เรื่องดังกล่าว

บริษัทยึดมั่นในการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานตามมาตรฐาน 
ISO 14001 และ ISO 50001 นอกจากน้ี บริษัทยังได้รับรอง 
“อุตสาหกรรมสีเขียว” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งน้ี บริษัท
จดัทำารายงานความยัง่ยนื (แยกเล่ม) สำาหรบัโครงการและกจิกรรม
ต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท

สิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบรษัิทให้ความสำาคญัและเคารพหลกัสทิธิมนษุยชน 
อย่างเคร่งครัด และมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
และเสมอภาค ไม่เลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตผุลแห่งเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ  
สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทาง
เพศ บรษัิทตระหนกัดว่ีาทรัพยากรบคุคลเป็นปัจจยัสำาคญัของธรุกิจ
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมและเงื่อนไขในการทำางาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน

และเพิ่มพูนทักษะในการทำางาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความ
รู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อนำาไปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกระทำาใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการ คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 0.87 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวยัง
ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
กำาหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ไทย โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรม
และเล้ียงสัตว์สำาหรับผู้พิการ หลักสูตรการเล้ียงสัตว์ (ไก่ไข่) กับ
หอการค้าไทย มูลนิธิหอการค้าไทย มูลนิธิเออร์ และหน่วยงาน
ภาคเอกชนอีกหลายแห่ง เพื่อทดแทนการจ้างงานผู้พิการ ขณะ
เดียวกัน เพื่อต้องการให้เงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ถูกส่งไปให้การช่วยเหลือคนพิการให้ได้
มอีาชพีอย่างแท้จรงิ ซึง่หลักสูตรดงักล่าวได้ผ่านความเหน็ชอบจาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้ว 

การต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันการดำาเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส 
เป็นธรรม ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำาคัญ
ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยเชื่อมั่นว่าจะเป็น
แรงสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรให้ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์และความถูกต้อง 
ชอบธรรม

กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและประกาศนโยบายต่อต้านการ
คอร์รปัชนั และคู่มอืมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน ตัง้แต่ปี 2559 
เพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการดำาเนนิธรุกจิและเป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัด และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัการดำาเนนิธรุกจิในปัจจบัุน โดยกำาหนด
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง ดำาเนินการ หรือ
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ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม  
เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก  
โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้
มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี ้
อย่างสมำ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อ
กำาหนดในการดำาเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนดของกฎหมาย ทั้งน้ี  
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนต้องลงนามรบัทราบในคูม่อืมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว นอกจากน้ี บริษัทจัดฝึกอบรมแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อเรื่อง “Anti-Corruption :  
The Practical Guide” 

กำรประเมินควำมเสี่ยง
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (ERMC) 
ได้ประเมินความเส่ียงการทุจริตคอร์รัปชันท่ีอาจเกิดขึ้นตามแผน
จัดการความเสี่ยง และกำากับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการ
ประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสีย่ง (RMC) เพือ่กำาหนดนโยบาย กำากับ และควบคุมดแูลการ 
บริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับ

กำรฝึกอบรมและกำรสื่อสำร
ในปี 2561 บริษัทได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
พนกังานเก่ียวกบันโยบาย และแนวปฏบัิตใินการต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชนั รวมทัง้นโยบายทีเ่ก่ียวข้องอย่างต่อเนือ่ง เช่น จรรยาบรรณ 
ธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับ
สามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัท  
(intranet) และผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท ตลอดจน
สือ่สารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนัไปยงัคูค้่า และผูเ้กีย่วข้องทาง

ธรุกจิ รวมถงึตวัแทนทางธรุกจิตามช่องทีเ่หมาะสม เพือ่ให้รบัทราบ
และถือปฏิบัติร่วมกัน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและ
ติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต
บริษัทกำาหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแล และควบคุม
ดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
 1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุม 
  ภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน 
  สำาคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบ 
  การบันทึกบัญชี การชำาระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและ 
  ตดิตามความเส่ียงจากการทจุรติคอร์รปัชัน รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ 
  เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
 2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน  
  การกระทำาผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับของบรษิทั  
  หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีนโยบาย 
  การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูล 
  ของผูใ้ห้ข้อมลูเป็นความลบั รวมทัง้มมีาตรการในการตรวจสอบ 
  และกำาหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และกฎหมายที่ 
  เกี่ยวข้อง 
 3. หัวหน้าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการ 
  ปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ 
  ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงานตามลำาดับ

กำรงดรับของขวัญ No Gift Policy   
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คณะกรรมการบริษทักำาหนดแนวปฏบิตัใินเรือ่งการรบั-ให้ของขวัญ 
การเลีย้งรับรอง หรอืประโยชน์อืน่ใด เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศใช้ทั่วองค์กรเพื่อให้บุคลากร 
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำาอันอาจมีผลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอก
ที่มีส่วนร่วมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้รับทราบ และได้ม ี
การประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท

กำรแจ้งเบำะแสและรับข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคญัเกีย่วกบัการกำากบัดูแลกจิการทีด่ี 
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระทำาผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ รายงานทางการ
เงิน ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดย
ออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการดำาเนินการ 
และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำาหนดขั้นตอนการ
รบัข้อร้องเรยีนผ่านทางฝ่ายกำากับการปฏบิตังิานหรอืประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ และบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เป็นกรณีไป  โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่าน
ช่องทาง ดังนี้

  ไปรษณีย์ แผนกกำากับการปฏิบัติงาน  
      บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
      เลขที ่149 ถนนรชัดาภเิษก (ท่าพระ - ตากสนิ)
      แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
  โทรศัพท์ 0 2477 9020
  อีเมล  compliance@tvothai.com
  
หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

  ถึง   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  ไปรษณีย์  บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
      เลขที ่149 ถนนรชัดาภเิษก (ท่าพระ - ตากสนิ) 
      แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
  อีเมล  ac@tvothai.com 
      หรือ acchairman@tvothai.com

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายและแนวทางในการ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสผู้กระทำาผิด โดยเก็บรักษา
ข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิด
เผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการ 
กระทำาผิดทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่ประการใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลสำาคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม
กนั มข้ีอมลูทีเ่ช่ือถอืได้ และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจอย่างสมำา่เสมอ 
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัภายใต้หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญดังต่อไปนี้
 4.1 บรษิทัเผยแพร่งบการเงนิประจำาปี รายงานประจำาปี แบบแสดง 
  รายการข้อมลูประจำาปี (แบบ 56-1) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลู  
  (SET Portal) ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำาหนด และ 
  ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดย 
  ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

  ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทาง 
  การเงนิและรายงานทางการเงินทีไ่ด้ทำาขึน้ตามมาตรฐานบญัชี  
  รวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน 
  เกีย่วกบัการรายงานทางการเงนิและการป้องกนัสนิทรพัย์ของ 
  บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  คุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของ 
  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัท 
  ทำาขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิผล ฝ่ายจัดการมั่นใจว่า 
  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานท่ีเป็นอยู่  
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  ทำาให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความน่าเชื่อถือ 

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ 
  บริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่เปิดเผย 
  ไว้ในรายงานประจำาปี โดยจัดให้มีรายงานทางการเงินและ 
  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง 
  การเงิน เพื่อให้ข้อมูลท่ีแสดงในงบการเงินมีความถูกต้อง 
  เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยท่ัวไปและผ่านการ 
  ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ ในปี 2561 บริษัท 
  นำาส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีได้ 
  ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายกำาหนด
 4.2 บรษัิทเผยแพร่นโยบายการกำากับดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 
   จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ 
  นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการ 
  ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
  ตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานไว้ใน 
  รายงานประจำาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ  
  56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท 
 4.3 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ ้นของบริษัท และการ 
  ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู ่ 
  สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำาแบบรายงาน 
  ต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
  และผู้บริหาร รายงานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้
  • รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับการแต่งตั้ง 
   ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก (แบบ  
   59-1) ภายใน 30 วันทำาการ นับแต่ดำารงตำาแหน่ง
  • รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท 
   ทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59-2  
   ผ่านระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำาการ  
   นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
  • การแสดงช่ือบุคคลในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและ 
   ผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์ (แบบ 35E-1) ภายใน  
   7 วันทำาการนับแต่วันที่ดำารงตำาแหน่ง

  ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บรหิาร 
  ต้องรายงานการถือครองหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงคู่สมรส  
  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้ 
  คณะกรรมการบริษัททราบปีละ 2 ครั้ง และรายงานสรุป 
  ประจำาปีไว้ในรายงานประจำาปี แบบแสดงรายการข้อมูล 
  ประจำาปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท
 4.4 บริษัทเป ิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ 
  คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำานวนครั้งของการประชุม 
  และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึง 
  การฝึกอบรมและพฒันาความรูด้้านวชิาชพีอย่างต่อเน่ืองของ 
  คณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการ 
  ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
 4.5 บริษัทกำาหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำา 
  รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความ 
  เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวกับบการบริหารจัดการ 
  กิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติ 
  ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำาหนดไว้ ดังนี้
  • รายงานเมือ่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
   เป็นครั้งแรก
  • รายงานทกุครัง้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงข้อมลูการมส่ีวนได้เสยี
  • รายงานเป็นประจำาทุกสิ้นปี
  • ในกรณทีีก่รรมการพ้นจากตำาแหน่งและได้กลบัเข้ามาดำารง 
   ตำาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนือ่ง กรรมการท่านนัน้ไม่ต้อง 
   ยืน่แบบรายงานใหม่ หากไม่มกีารเปลีย่นแปลงข้อมูลการมี 
   ส่วนได้เสีย
  • กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำารายงานการมีส่วน 
   ได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ 
   ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ 
   ปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

  ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำาเนินการ 
  จดัทำารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย์ การถอืครองหลกัทรพัย์ 
  ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง 
  ในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน  
  หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
 4.6 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้ 
  บริการไว้ในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการข้อมูล 
  ประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

   รายงานประจำาปี 256172



 4.7 บรษัิทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถงึ 
  รูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทน โดยยดึเกณฑ์การพจิารณา 
  ค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่นระดบัเดยีวกับในอตุสาหกรรม 
  เดยีวกนั ตลอดจนสะท้อนถึงภาระหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
  ของแต่ละคน ทัง้นี ้จะต้องมกีารขออนมัุตผิูถ้อืหุน้เก่ียวกบัการ 
  จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดเผยรายงานค่าตอบแทน 
  ไว้ในรายงานประจำาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี  
  (แบบ56-1) ของบริษัท
 4.8 บริษัทเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวมถึง 
  รปูแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทนในรปูแบบของเงนิเดอืน  
  โบนัส และอื่นๆ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความ 
  รับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ผลการดำาเนินงาน 
  ของบรษิทั ตลอดจนการเทยีบเคยีงกบับรษิทัในอตุสาหกรรม 
  เดียวกัน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และแบบแสดง 
  รายการข้อมูลประจำาปี (แบบ56-1) ของบริษัท
 4.9 บริษัทมีนโยบายการทำารายการระหว่างกันตามความจำาเป็น  
  และเพื่อประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจและบริหารต้นทุน  
  โดยรายการระหว่างกันได้กระทำาอย่างยตุธิรรม ตามราคาตลาด 
   และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การทำารายการดังกล่าวจะต้องได ้
  รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ 
  อนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ขจดัปัญหาความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์ 
  สงูสดุของบริษทัและผูถื้อหุน้ บรษิทัจดัให้มกีารเปิดเผยรายการ 
  ดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตาม 
  กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสำานกังาน 
  คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท 
  เปิดเผยรายละเอียดของแต่ละรายการไว้ในรายงานประจำาปี  
  และแบบแสดงรายการข้อมลูประจำาปี (แบบ 56-1) ของบรษิทั

  ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำารายการ 
  ทีเ่กีย่วโยงกนั 7 รายการ ซ่ึงได้ปฎบิตัติามกฎเกณฑ์ทีก่ำาหนดไว้ 
  แล้ว รวมถึงการทำารายการไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ  
  รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” 
 4.10 คณะกรรมการบรษิทักำาหนดให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
  เพ่ือเป็นตวัแทนบรษิทัในการสือ่สารข้อมลูข่าวสารและกจิกรรม 
  ต่างๆ ของบรษิทัทีเ่ป็นประโยชน์ในการประกอบการตดัสนิใจ 
  ลงทุนต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่ 

  สนใจทั่วไปรับทราบ ตามนโยบายและแนวทางการเปิดเผย 
  ข้อมูลตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
  เพยีงพอ ทนัเวลา และปฏิบตัต่ิอผู้ลงทนุทกุคนอย่างเท่าเทยีม  
  และเป็นธรรม บริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ  
  ทันเวลา และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  กำาหนด เพื่อสร้างความเช่ือม่ันและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ 
  การดำาเนินธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุน

  ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัจดัสรรเวลาเข้าร่วมกจิกรรมด้าน 
  นักลงทุนสัมพันธ์และการพบปะกับนักลงทุนทั้งเพื่อแถลง 
  นโยบายและทศิทางการดำาเนนิธุรกจิ แลกเปลีย่นความคดิเหน็  
  และตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อส่งเสริมความ 
  สัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น การเข้า 
  เยี่ยมชมกิจการบริษัท และพบผู ้บริหาร การจัดประชุม 
  นักวิเคราะห์ เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ  
  รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 

  ในปี 2561 ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ 
  หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อ 
  นำาเสนอผลการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอ สรุปได้ดังนี้
  • การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ในวันที่ 5  
   มนีาคม 2561 วนัที ่21 พฤษภาคม 2561 วนัที ่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 บริษัทได้กำาหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับ 
  นักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบ 
  การของบริษัท (Silent Period) เป็นเวลา 30 วันก่อน 
  วันประกาศผลการดำาเนินงานรายไตรมาสและรายปีของ 
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  บริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยง 
  การให้ข้อมูลท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อราคา 
  หลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถ 
  ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ 

  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
  อาคารนำ้ามันพืชไทย 
  เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน) 
  แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
  โทรศัพท์ : 0 2477 9020
  โทรสาร : 0 2477 8022
  อีเมล : ir@tvothai.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่สำาคัญในการกำากับดูแล
การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท กำากับดูแล
กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการทำางานของฝ่ายจัดการ 
เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย และ
สังคมโดยรวม โดยคำานึงถึงหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่าบริษัท
• มีการกระทำาที่ขัดต่อกฎระเบียบท่ีร้ายแรงตามกฎระเบียบ 
 ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
• มีการกระทำาผิดด้านการทุจริตหรือกระทำาผิดจริยธรรม
• มีกรณีที่กรรมการไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็น 
 การกำากับดูแลกิจการของบริษัท
• มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เน่ืองจากความ 
 ล้มเหลวในการทำาหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ 
และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ในด้าน
อุตสาหกรรมนำ้ามันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของ
บริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวร่วมกบั 
ผูบ้รหิารระดบัสูง และมีบทบาทสำาคญัในการกำากบัดแูล ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ี 
วางไว้

ตามข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน 
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถ่ินฐานในประเทศไทย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 12 คน 
ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน 
ตามหลักการกำากับดแูลกจิการทีด่สีำาหรบับรษิทัจดทะเบยีน ซึง่เป็น
จำานวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมี
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนประกาศและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำาหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทัง้หมด 
โดยกรรมการอิสระจะทำาหน้าที่ในการตรวจสอบการทำางานของ
ฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบาย
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิด
ความเป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกำาหนดและ
เปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ
ให้ม่ันใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 
สำาหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อตุสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัดำาเนนิการอยู ่โดยกรรมการทัง้หมดเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร โครงสร้างคณะกรรมการสามารถ
แบ่งได้ดังนี้
  • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  9 คน (คิดเป็นร้อยละ 75 ของ 
   จำานวนคณะกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย

   รายงานประจำาปี 256174



   - กรรมการอิสระ จำานวน 4 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ 
    จำานวนกรรมการทั้งหมด)
   - กรรมการอืน่ทีไ่ม่เก่ียวข้องในการบรหิารงานประจำาของ 
    บริษัท จำานวน 5 คน
  • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25 ของ 
   จำานวนคณะกรรมการบริษัท)

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2561 ได้อนุมัติ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีปี 2560 (CG Code) 
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2559 (มาตรา 225)

คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท
• มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน 
 จำากัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน 
 ข้อกำาหนดของ ตลท. (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และ ก.ล.ต. และ 
 ข้อบังคับบริษัท
• เป็นผู้ทรงคณุวฒุ ิมภีาวะผูน้ำา วสิยัทศัน์ มคีณุธรรมและจรยิธรรม  
 มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และ 
 มีความเข้าใจในลักษณะการดำาเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ 
 บริษัทดำาเนินกิจการอยู่
• มีความรับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 
 กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ 

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระมีจำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ
ทัง้หมด ปัจจบุนั คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอสิระ
จำานวน 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน ดังนี้ 
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
  ทัง้หมดของบริษัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้น 
  รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม 
  การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
  ทีป่รกึษาทีรั่บเงนิเดอืนประจำา หรือมอีำานาจควบคมุของบรษิทั  

  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน  
  ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืของผู้มอีำานาจควบคมุของบรษิทั เว้นแต่ 
  จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  ก่อนหน้า ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ 
  กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน 
  ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
  บริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
  จดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คูส่มรส 
   พีน้่อง และบตุร รวมท้ังคูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอืน่ 
   ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ 
  ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจ 
  ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  
  บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ 
  ของบรษิทั ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ 
  อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
  หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ 
  บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
  หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการม ี
  ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
 5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
   บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อีำานาจควบคมุของบรษัิท  
  และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นัีย ผูมี้อำานาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของ 
  สำานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  
  บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ 
  ของบริษทัสงักัดอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าว 
  มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า 
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ 
  ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
  ซ่ึงได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิทั บริษทัใหญ่ 
   บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ 
  ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ 
  หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น 
  จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ 
  กรรมการของบริษทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้ 
  เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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 8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั 
  ทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน 
  ทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน 
   ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้น 
  เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ 
  บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ 
  เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น 
  อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
บริษัทกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท 
กล่าวคอื ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปีทกุคร้ัง ให้กรรมการ
ออกจากตำาแหน่งจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด ถ้าจำานวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้  
ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้อง
ออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี 
และอาจได้รบัการแต่งตัง้กลบัเข้ามาดำารงตำาแหน่งต่อไปได้อกีตามที่
คณะกรรมการบรษัิทเหน็ว่าเหมาะสม กรรมการซึง่พ้นจากตำาแหน่ง
แล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

บริษัทได้กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ 
ไม่เกนิ 3 วาระตดิต่อกัน โดยกำาหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 
หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งนาน
กว่าที่กำาหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาวาระ 
การดำารงตำาแหน่งดังกล่าว จากหลายด้าน เช่น ความรู ้ความเข้าใจ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และ/
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดย 
คำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในปีท่ีกรรมการอิสระ
ดังกล่าวครบกำาหนดออกตามวาระ คณะกรรมการจะนำาเสนอ
ชื่อกรรมการดังกล่าวพร้อมท้ังเหตุผลให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการ
อิสระต่อไป

ในปี 2561 นายสมพล เกยีรตไิพบลูย์ ประธานกรรมการ ดำารงตำาแหน่ง 
เป็นกรรมการอิสระนานกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์อนัเป็นทีต้่องการของบรษิทั และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง สนับสนุนให้การดำาเนินธุรกิจบรรลุผลสำาเร็จ 
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่านายสมพล เกียรติไพบูลย์ 
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึง
เหน็สมควรเสนอให้พจิารณาขยายวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
อิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
บริษัท
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  
พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำาหนดนโยบายและ
ทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท (Directing) และกำากับควบคุม
ดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำาเนิน
การให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (Duty 
of Care and Duty of Loyalty) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น มี
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมำ่าเสมอ (Accountability to  
Shareholders) ดำาเนินงานโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส (Duty of Disclosure)   
โดยมีรายละเอียดที่สำาคัญครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
 1. ในการดำาเนนิกจิการของบรษิทั กรรมการต้องปฏบิตัหิน้าท่ีให้ 
  เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท  
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วย 
  ความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ 
  บริษัท
 2. คณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจในการพิจารณาและอนมุตัเิรือ่ง 
  เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำาเนินงานของบริษัท และ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำาคัญดังนี้:
  • กำาหนดนโยบายการดำาเนนิธรุกจิ วิสยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์  
   เป้าหมายระยะยาว และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพ 
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   แวดล้อมทางธุรกิจเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและ 
   พนกังานมจีดุมุง่หมายในการดำาเนนิงานไปในทศิทางเดยีวกนั 
   ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและ 
   อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทาง 
   การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั รวมถงึทบทวนนโยบายท่ีสำาคญั 
   ให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำาเนนิธรุกจิตาม 
   หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ  
   นโยบายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ นโยบายและ 
   คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน กฎบัตรคณะกรรมการ 
   บริษัท เป็นต้น
  • กำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถงึอำานาจ 
   อนุมัติ เพ่ือให้เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  
   ตลอดจนกำากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้ง 
   กรรมการบรษิทัอย่างโปร่งใส และมกีารกำาหนดค่าตอบแทน 
   กรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม 
  • กำาหนดโครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการบริหารที ่
   เหมาะสมกบัการดำาเนนิธรุกจิ ตลอดจนกำากบัดแูลให้มกีาร 
   สร้างวัฒธรรมองค์ท่ียึดม่ันในจริยธรรมและคุณธรรม และ 
   ปฏบิตัติามนโยบายและคูม่อืต่างๆ ทีบ่รษิทักำาหนด รวมทัง้ 
   ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
  • อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่สำาคัญ ตลอดจนแผนการ 
   ดำาเนนิงานต่างๆ และงบประมาณประจำาปีของบรษิทั ตลอดจน 
   ตดิตามให้มกีารนำากลยทุธ์ของบรษิทัไปปฏบัิตติามแผนงาน 
   ที่กำาหนดไว้และดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการรายงานผลการ 
   ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ โดยใน 
   ปี 2561 กำาหนดให้มีการรายงานผลการดำาเนินงาน 
   ผลประกอบการของบรษิทั และแผนงานต่างๆ ตามกลยทุธ์ 
   ที่วางไว้เป็นประจำาทุกไตรมาส
  • กำาหนดโครงสร้างอำานาจอนุมัติ และอำานาจดำาเนินการที่ 
   เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
  • กำาหนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน  
   รวมถึงนโยบายและวงเงินสำาหรับการซ้ือขายเครื่องมือ 
   ทางการเงิน (Option) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติและให ้
   ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสำาคัญ เช่น การอนุมัติ 
   ใช้วงเงนิสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ การกูย้มื การคำา้ประกัน  
   โครงการลงทนุใหม่ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคบั 
   ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 

   หลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการ 
   สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล 
   สำาคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม 
   กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้ม ี
   กระบวนการในการประเมนิความเหมาะสมของการควบคุม 
   ภายใน การตรวจสอบภายใน และการติดตามให้มีการ 
   ปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล
  • กำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะ 
   ทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน และ 
   ความสามารถในการชำาระหนี ้และรายงานต่อคณะกรรมการ 
   อย่างสมำ่าเสมอ
  • กำากับดูแลให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 
   ครอบคลุมทัว่ทัง้องค์กร และมกีารประเมนิระบบการจดัการ 
   ความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ
  • กำากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด 
   มลูค่าแก่กจิการควบคูก่บัการสร้างคณุประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวน 
   ได้เสียทุกฝ่าย
  • กำากบัดแูลให้มกีารบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
   มาตรการรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
  • พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมัติกฎบัตร  
   เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภบิาล  
   สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบาย 
   บริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง  
   กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา 

   ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและ 
   อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย ่อย เช ่น กฎบัตร 
   คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการนโยบาย 
   บริหารความเส่ียง กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
   สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสม 
   และสอดคล้องต่อการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแล 
   กิจการที่ดี
  • สนับสนุนให้บริษัทมีการดำาเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 
   คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี และ 
   ดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำาเนินการ 
   กรณีมีการชี้เบาะแส
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  • ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที ่
   อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ และ 
   ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้การใช้สนิทรัพย์ของบรษิทัในทางมิชอบและ 
   การกระทำาท่ีไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั 
    โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน 
   ได้เสียโดยรวม
  • ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็น 
   ประจำาทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
   คณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   รายบุคคล รวมทั้งกำากับดูแลให้มีการประเมินผลของ 
   คณะกรรมการชดุย่อย พร้อมทัง้ตดิตามผลการประเมนิ และ 
   ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 
   บริษัทเป็นประจำาทุกปี
  • กำากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน 
   เจ้าหน้าที่บริหารอย่างสมำ่าเสมอ และกำาหนดค่าตอบแทน 
   ให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท
  • กำากบัดแูลให้มรีะบบการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดับสูง 
   ทีม่คีวามเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบรษิทั  
   เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  • กำากับดูแลให้มีแผนพัฒนาผู ้บริหารระดับสูงและแผน 
   สืบทอดตำาแหน่ง (Succession plan) เพื่อความต่อเนื่อง 
   ของการบริหารงาน
  • กำากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำากับดูแลนโยบาย 
   และการดำาเนินงานของบริษัทย่อย และพิจารณาความ 
   เหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
  • กำากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและหลกัการกำากบั 
   ดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้ความม่ันใจว่า โครงสร้างและวิธ ี
   ปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นอยู่ได้ปูทาง 
   ไว้สำาหรับการกำากับดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงาน 
   อย่างมีจริยธรรมที่ดี
  • กำาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และ 
   งบประมาณ
  • กำากบัดแูลให้มกีารส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามรู ้ความเข้าใจ 
   ในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
  • พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลและรับผิดชอบ 
   งานต่างๆ เก่ียวกับคณะกรรมการ และจัดการงานสำาคัญ 
   ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที ่
   เกี่ยวข้อง

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทนรบัผดิชอบในการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดีของบริษัท และทบทวนนโยบายการกำากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์เป็นประจำาทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัท
ภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จรรยำบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทดำาเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำาเนินธุรกิจ 
โดยได้จัดทำาคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและ
พิจารณาทบทวนเป็นประจำาทุก 2 ปี พร้อมทั้งประกาศและแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการทำางาน รวมท้ัง
บรรจไุว้ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษทั รวมทัง้การจดักจิกรรม
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อปลูกฝังให้
พนักงานมีจิตสำานึกในเรื่องนี้ 

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 ได้พิจารณา
ทบทวนคู ่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ 
ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ และการทำาธรุกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย 
มหีลกัการว่า การพจิารณาทำารายการใดๆ รวมถงึการอนมุตักิารทำา
รายการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศของคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดถือ
นโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ คำานึงถึง 
ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นสำาคัญ และ
ควรหลีกเล่ียงการกระทำาทีก่่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ทั้งน้ี บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือ
เกีย่วโยงกับรายการทีพ่จิารณาแจ้งให้บรษิทัทราบถงึความสมัพนัธ์
หรือการเกี่ยวโยงของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำานาจ
ในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
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ผู้กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดำาเนนิการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

ระบบควบคุมภำยใน
คณะกรรมการบริษทัจดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทัง้ด้านการเงนิ 
การดำาเนินงาน และการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทมีหน่วยงานภายในเป็นผู้
ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน เพือ่ทำาหน้าทีต่รวจสอบการปฏบัิติ
งานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำาปี เพื่อ
สร้างระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ โดย
แยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข 
(ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำาเนินงานตามแนวทางที่
กำาหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในปีละ 1 ครั้ง

กำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการกำากบัดแูลให้บรษิทัมีนโยบายการบรหิารความเสีย่ง
ที่มีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ คณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสีย่งดำาเนนิการเกีย่วกบัการประเมนิความเสีย่งโดยรอบอย่าง
ระมดัระวงั โดยพิจารณาทัง้ปัจจยัภายนอกและภายในองค์กรทีอ่าจ
ส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการนโยบายความ
เสี่ยงระดับจัดการประกอบด้วยพนักงานจากทุกฝ่าย ทำาหน้าที่
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และรายงานต่อคณะ
กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง และช้ีแจงให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง บริษัทมีการประชุม
เพื่อจัดการในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำา
มาตรการในการจดัการกบัความเสีย่งอย่างถกูต้องและเหมาะสมกบั
เป้าหมายทางธุรกิจ และมีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง 
เป็นประจำาทุกปี ท้ังน้ี คณะกรรมการนโยบายบริหารความเส่ียง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย
ที่อาจเกิดขึ้น

อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
 • อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น แผนธุรกิจ 
  ระยะยาว และนโยบายที่สำาคัญ
 • แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการ 
  ผู้จัดการขึ้นไป 
 • พิจารณาเบ้ียประชุม และเงินรางวัลกรรมการ เพ่ือนำาเสนอ 
  ต่อผู้ถือหุ้น 
 • อนุมัติงบประมาณที่มีวงเงินเกินกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป 
 • อนมุตัแิผนงบประมาณการเงนิประจำาปี รวมถงึเป้าหมายและ 
  หลักเกณฑ์การเงินและการลงทุน
 • อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอก 
  เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท 
 • อนุมัติการกู ้ยืมเงิน และการออกหนังสือคำ้าประกันโดย 
  ธนาคารและการใช้วงเงินหนังสือคำ้าประกัน 
 • อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และ 
  กำาหนดผูล้งนามและวงเงนิในระเบยีบการลงนามสัง่จ่ายบญัชี 
  ธนาคาร 
 • อนุมัติหลักเกณฑ์การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการ 
  ระหว่างกัน 
 • อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
 • อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ 
  ของบริษัท

กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร 
บริษัทและฝ่ำยจัดกำร
คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการมกีารแบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี 
และความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน เพือ่ให้เกดิการถ่วงดลุและสอบทาน 
การบรหิารงาน โดยคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาและให้
ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุทธ์ การกำากับดูแลกิจการ 
ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัท
ตามนโยบายที่กำาหนดโดยคณะกรรมการ 
 • ประธำนกรรมกำร มไิด้เป็นบคุคลเดยีวกบัประธานเจ้าหน้าที่ 
  บริหาร มีอำานาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ 
  ตรวจสอบและเป็นการถ่วงดุลอำานาจการจัดการระหว่าง 
  คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ไม่มีผู้ใดมีอำานาจเบ็ดเสร็จ  
  ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระและกรรมการท่ีไม่เป็น 
  ผูบ้รหิาร ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบรหิาร ไม่มกีารถอืหุ้น 
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  ในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  1.  ดำาเนินการและให้คำาปรึกษาในการกำาหนดนโยบาย และ 
    กำาหนดกลยุทธ์ของบริษัท
  2.  กำากบัดแูลให้คณะกรรมการบรษิทัมโีครงสร้างทีเ่หมาะสม 
    กับธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  3.  กำากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  
    และคณะชุดย่อยต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ 
    เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม และการกำากับดูแล 
    กิจการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
    ขององค์กร และเป็นไปตามแผนงานอย่างมปีระสทิธภิาพ  
    และประสิทธิผล
  4.  กำากบัดแูลให้กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิให้ 
    เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำากับดูแล 
    กิจการที่ดี
  5.  เป็นผู้นำาของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานใน 
    การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติเรื่องที่จะ 
    บรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ 
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ ก)  
    เรื่องสำาคัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และ ข)  
    กรรมการได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วนและเพียงพอ ล่วงหน้า 
    ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดสรร 
    เวลาสำาหรับการอภิปรายประเด็นสำาคัญอย่างเพียงพอ  
    และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ 
    ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
  6.  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็น 
    ผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง 
    คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
  7.  เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
    บริษัท ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
  8.  เป็นประธานในการประชมุผูถ้อืหุน้ และดำาเนนิการประชมุ 
    ตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และ 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการ 
  งานประจำาวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับ 
  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำาหนด 
  ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่าง 
  ชัดเจน

 • ฝ่ำยจัดกำร มีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดย 
  มปีระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นหวัหน้าและผู้นำาคณะผูบ้รหิาร 
  ของบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ 
  กำาหนด โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
  - ควบคุมและบริหารจัดการงานทั่วไปของบริษัท รวมท้ังม ี
   อำานาจในการทำานติกิรรมผูกพันตามขอบเขตทีไ่ด้รบัอำานาจ 
   อนุมัติดำาเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย  
   และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
  - พิจารณาแผนการลงทุนต่างๆ นำาเสนอต่อคณะกรรมการ 
   บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - ดำาเนินการใดๆ ที่ ได ้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม 
   คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ทำาหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่
จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยมีเกณฑ์
พิจารณาคัดเลือกจากความเหมาะสมของจำานวนและความหลาก
หลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำานึง
ถึงทักษะจำาเป็นที่ยังขาดอยู่ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความ
สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนความ
พยายามในการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับองค์กร 

หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกกรรมกำร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาจากลักษณะ
การประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้กำาหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการทีต้่องการสรรหา ให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะที่
จำาเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู ้ความสามารถ รวมถึง
ประสบการณ์การทำางานประกอบการพิจารณา เพื่อกำาหนด
ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู ้ 
ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ

   รายงานประจำาปี 256180



หรือผู ้บริหาร บริษัทมีการจัดทำาตารางองค์ประกอบความรู้
ความชำานาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อใช้ใน
การสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมท้ังใช้เป็นข้อมูล 
เพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้ม่ันใจว่าจะ
ได้คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง 
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือ 
ผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68  
แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมกีารแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวน 12 
ท่าน ซึ่งเป็นจำานวนท่ีเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
และกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การทำางาน หรือ
เคยทำางานในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจ กรรมการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
การนำ้ามันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อันเป็นประโยชน์แก่บริษัท 
กรรมการส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ และมีความรู ้
เกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
โดยมีกรรมการท่ีจบการศึกษาทางด้านกฎหมายด้วย ซึ่งทำาให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีผู ้มีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให ้
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพ่ือให้ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
พิจารณาและนำาเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

กำรแต่งตัง้กรรมกำร
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ตำาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการท่ีแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม 
  ข้อ 1. เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้  
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับ 
  การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ 
  จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง 
  ในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการ 
  ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการ 
  เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณทีีต่ำาแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่งจากสาเหตอุืน่นอกจากการครบ
วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพจิารณาสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสมและไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอให้คณะกรรม 
การบริษัทพิจารณาแต่งต้ังเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด เว้นแต่วาระ
ของกรรมการทีพ้่นจากตำาแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบคุคลที่
เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ทีย่งัเหลืออยูข่องกรรมการทีต่นแทน ทัง้นี ้มตกิารแต่งตัง้บคุคลเข้า
เป็นกรรมการแทนดงักล่าวต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กำรสรรหำและแต่งตัง้ผูบ้รหิำรระดบัสูง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของ
บริษัทมาดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งจัดทำาแผนการ
สบืทอดตำาแหน่ง โดยพจิารณาคัดเลอืกจากผูท้รงคณุวฒุทิัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในตำาแหน่ง
ที่สำาคัญ

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงู ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นผูพิ้จารณา 
สรรหาและแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำาแหน่งและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
ในธุรกิจ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของ
บริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคล
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กำรประชมุคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประชุมเป็นประจำาทุกเดือน 
โดยมีการกำาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมอบหมาย 
ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งกำาหนดการและวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ดี การ
กำาหนดวันประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
ขึน้อยูก่บัความสำาคญัของวาระการประชมุทีจ่ะต้องนำาเข้าพจิารณา 
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โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 11 ครั้ง 
สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะคิดเป็น
ร้อยละ 95.16 รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ได้เปิดเผยไว้ในหน้า หน้า 84 สำาหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดจัดประชุมเป็นวัน
อังคารที่ 3 ของทุกเดือน 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกันพิจารณา
เรือ่งเข้าสูว่าระการประชุมคณะกรรมการ และกำาหนดระเบยีบวาระ
การประชมุ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่ง
ต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน เพ่ือให้กรรมการมีเวลาท่ีจะศึกษาข้อมูลในเรื่อง
ต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วน

การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ตำ่ากว่า 
กึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการทัง้หมดจงึเป็นองค์ประชมุ การประชมุ
ดำาเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำานวยให้มีการนำาเสนอ พิจารณา และ
อภปิรายในรปูแบบทีเ่หมาะสมในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ ประธาน
กรรมการซึ่งทำาหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสให้กรรมการ 
แสดงความคิดเหน็อย่างเป็นอสิระ ในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสูง 
เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่ม
เตมิในฐานะผู้ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้จะได้รบัทราบนโยบายโดยตรงเพือ่
ให้สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำาคัญที่ต้องอนุมัติ  
องค์ประชุมต้องมีจำานวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำานวนกรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่สำาคัญๆ

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก
เป็นหลกั โดยให้กรรมการหนึง่คนมเีสยีงหนึง่เสยีงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสียในเรือ่งใดจะไม่มีสิทธเิข้าร่วมประชมุ
และไม่มีสทิธอิอกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั 
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เลขานกุารบรษิทัได้รบัมอบหมายให้เข้าร่วมประชมุ โดยเป็นผูด้แูล
การจดัทำารายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธานกรรมการบริษทั
พิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้
จัดเก็บข้อมูล เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว หรือเอกสารเกี่ยวกับ
การประชุมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง  
 
คณะกรรมการบริษทัสนบัสนนุให้มกีารประชมุกนัเองของกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วม เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาด้านต่างๆ ของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อ 
คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี
การประชุมระหว่างกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำานวน 1 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ
บริษัท และแผนการดำาเนินธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า และนำาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    83
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คณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ให้เป็นไปตามหลักการกำากบักจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทัได้
แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ทำาหน้าที่พิจารณากล่ันกรองการดำาเนินงานท่ีสำาคัญเป็นการ 
เฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำาเสนอ
ความเหน็ต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถงึการรายงานการปฏิบตังิาน 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำาปี ตลอดจนมีอำานาจ
พิจารณาตัดสินใจเรื่องสำาคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการ
บรษิทัได้ให้อำานาจไว้ โดยจดัให้มกีฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อย 
เพือ่กำาหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละคณะ รายช่ือและ
บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจำานวน
กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณสมบัติและหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด 
และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี 
ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบทีค่รบวาระอาจได้รบัการพจิารณาแต่งตัง้
ให้ดำารงตำาแหน่งต่อไปได้อกีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีก่ำากบัดแูลการบรหิารงานของ
บรษัิท โดยใช้วธิกีารตรวจสอบและสอบทานการบรหิารจดัการของ
บริษทัให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวม การประชมุคณะ
กรรมการตรวจสอบถกูกำาหนดให้จดัขึน้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บ 
รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองอย่างครบถ้วนเพือ่ตรวจสอบได้ 
โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง 
และมกีารประชมุร่วมกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าประชมุ
จำานวน 1 ครั้ง เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ 
นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัมกีารประชมุกนัเองระหว่าง

คณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในจำานวน 1 ครัง้
ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
อย่างเพียงพอในการสอบทานงบการเงิน ได้รับการแต่งต้ังตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 10/2561 เมื่อวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2561 

 1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      (อิสระ)
 2. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ 
      (อิสระ)
 3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการตรวจสอบ 
      (อิสระ)

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและ 
  เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี 
  ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงิน 
  ทั้งรายไตรมาสและประจำาปี
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการ 
  ตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิผล และพจิารณา 
  ความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติ 
  หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบ 
  การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ 
  ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้า 
  แผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ 
  เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
  ทีเ่กีย่วข้องและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
  ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และ 
  เลกิจ้างบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทำาหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชี 
  ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง 
  เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 
  ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    85



 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ 
  ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนด 
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่า 
  รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ 
  บริษัท
 6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ 
  ในรายงานประจำาปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม 
  โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลู 
  อย่างน้อยดังต่อไปนี้
  1)  ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ 
    ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  2)  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการบริหาร 
    ความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัท
  3)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาด 
    หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั 
    ธุรกิจของบริษัท
  4)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  5)  ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
    ผลประโยชน์
  6)  จำานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
    การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  7)  ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ 
    ได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการ 
    ตรวจสอบ
  8)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ  
    ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
    มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ 
  หรือมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทำาดงัต่อไปนี ้ซึง่อาจมี 
  ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ 
  ดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจ 
  เชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ 
  ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง 
  จำาเป็น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำาเนินการ 
  ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  1)  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  2)  การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญใน 
    ระบบควบคุมภายใน
  3)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
     ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให ้
  มกีารปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาทีก่ำาหนด กรรมการตรวจสอบ 
  รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระทำา 
  ดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง 
  อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
 9. พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็น 
  ประจำาทุกปี และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 
  พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบ 
  ภายในประจำาปี
 10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำาปรึกษาทางวิชาชีพ 
  อืน่ใดตามทีเ่หน็ว่ามคีวามจำาเป็น โดยบรษิทัรบัผดิชอบค่าใช้จ่าย 
  ที่เกิดขึ้น
 11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน 
  สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำากบัดแูลต่างๆ อย่างม ี
  ประสิทธิผล และสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง 
  และแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านคอร์รปัชนั 
  ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
  ในการต่อต้านทุจริต
 12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ง 
  เบาะแสและการรบัข้อร้องเรยีน ให้มกีระบวนการ สอบสวนที ่
  เป็นอสิระและมกีารดำาเนนิการในการติดตามทีเ่หมาะสม  โดย 
  คำานงึถงึการรกัษาความลับและมาตรการป้องกนัผู้แจ้งเบาะแส 
  เป็นสำาคัญ
 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย 
  ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

   รายงานประจำาปี 256186



คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้
รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
และมีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ มวีาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการทีพ้่นตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการแต่งต้ังให้ดำารง
ตำาแหน่งต่อไปอีกได้ ทำาหน้าที่เสนอ ทบทวน กำากับดูแลงานด้าน
บรรษัทภบิาล พิจารณาสรรหาผูท้ีม่คีณุสมบติัเหมาะสมกับตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตาม
ทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย โดยมขีอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบกำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทนถูกกำาหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อ
ปรบัปรงุนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ใีห้เป็นปัจจบุนั พจิารณา
หลักเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคล และทบทวนระบบการประเมนิ 
ผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหาร รวมทั้ง
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่จำาเป็น โดยในปี 2561 มี
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนรวม 7 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และ
กรรมการบริษัท 1 คน ดังนี้

 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์  ประธานกรรมการ
      บรรษัทภิบาล สรรหา 
      และกำาหนดค่าตอบแทน 
      (อิสระ)
 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 
      สรรหา และกำาหนด
      ค่าตอบแทน (อิสระ)
 3. นางสาวอรัญญา วทิยฐานกรณ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 
      สรรหา และกำาหนด
      ค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ 
และก�ำหนดค่ำตอบแทน
ด้ำนบรรษัทภิบำล
 1. กำาหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษทัภบิาล เพือ่นำาเสนอ 
  ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณปรับปรุงให ้
  ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
 2. เสนอแนะแนวปฏบิตัด้ิานบรรษทัภบิาลของบรษิทั และกำากับ 
  ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท  
  รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการของ 
  บริษัทเป็นประจำาทุกปี
 3. กำากบัดแูลให้มนีโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัทีเ่หมาะสมเพียงพอ 
  ต่อการดำาเนินธุรกิจ
 4. พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
  สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์  
  และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กำรสรรหำ
 1. กำาหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และวธิกีารในการสรรหากรรมการ 
   และผู้บรหิารระดบัสูง ตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์และวธิกีาร 
  สรรหากรรมการ พร้อมทัง้พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ 
  บริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการ 
  สรรหากรรมการท่ีครบวาระ รวมทั้งพิจารณาถึงผลการ 
  ประเมนิการปฏิบตัหิน้าทีข่องกรรมการทีค่รบวาระในกรณทีีมี่ 
  การเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อ 
  อีกวาระ
 2. กำาหนดคุณสมบัติ พิจารณาประวัติ และคัดเลือกบุคคลที ่
  เหมาะสมมาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้อง 
  กบักลยทุธ์ในการดำาเนนิธรุกจิ โดยคำานงึถงึความหลากหลาย 
  ในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อ 
  คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
  อนุมัติแต่งตั้ง
 3. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในการพิจารณากำาหนด 
  คุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร 
  ระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเห็นชอบ 
  บคุคลทีป่ระธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารเสนอให้เป็นผู้บรหิารระดบัสงู 
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 4. ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจดัทำาแผนสบืทอดตำาแหนง่ 
  งานสำาหรับตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร รวมทัง้ผูบ้รหิาร 
  ระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็น 
  ประจำาทุกปี

กำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
 1. กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทน  
  ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท 
  และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความ 
  รับผิดชอบและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว 
  ของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเบ้ียประชุมและเงินรางวัล 
  กรรมการบริษทั โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอัตราค่าตอบแทน 
  ของบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอต่อ 
  คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
  อนุมัติ (แล้วแต่กรณี) 
 2. กำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน 
  ให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการ 
  ปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงรายบุคคล
 3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำาหนดค่าตอบแทน  
  เงินโบนัสประจำาปี และการปรับข้ึนเงินเดือนประจำาปี ของ 
  ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความ
เสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 คน มวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่
และความรับผิดชอบในงานด้านการบริหารความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมและชดัเจน โดยแยกหน้าทีร่ะหว่างงานด้านการกำากบัดแูล 
กำาหนดนโยบาย กบังานด้านการบรหิารความเสีย่งในระดบัจดัการ 
และการรายงาน สื่อสาร มีทั้งที่เป็น Top-down และ Bottom-
up และมีการติดตามผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ 
ภายใต้การกำากับดูแล ตั้งแต่ระดับฝ่าย แผนก (Functional 
Level) จนมาสู่ระดับองค์กร (Corporate Level)  และเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของกิจการ สร้างความม่ันใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย 
และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการช่วยลด
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อองค์กรและช่วยให้องค์กรสามารถ
บรรลวุตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ด้วยการลดสิง่ทีไ่ม่คาดหวงัหรอืความเส่ียง

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

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเส่ียงมีหน้าที่จัดให้มีนโยบาย
และกระบวนการบริหารความเส่ียงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลัก แผนการดำาเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
เพือ่เป็นกรอบการปฏบิตังิานบรหิารความเส่ียงของทกุคนในองค์กร 
และมกีารควบคมุ ตดิตามการปฏบิตัติามกระบวนการบรหิารความ
เส่ียงให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ทบทวนกระบวนการเพือ่ปรบัปรงุให้มคีวามเหมาะสมต่อการดำาเนนิ 
ธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายบรหิารความเสีย่งมวีาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ
แต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกได้ และให้มีการเรียกประชุมเป็น
ประจำาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 มีการประชุม
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้

 1. นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการ
      นโยบายบริหารความเสี่ยง
 2. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการนโยบายบริหาร
      ความเสี่ยง (อิสระ)
 3. นางสาวอรญัญา วทิยฐานกรณ์ กรรมการนโยบายบริหาร
      ความเสี่ยง

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง
 1. พจิารณาและให้ความเหน็ชอบต่อร่างนโยบายและกรอบบรหิาร 
  ความเส่ียงระดบัองค์กร ทีส่อดคล้องกบักลยทุธ์และแผนธรุกิจ  
  ทีค่รอบคลุมความเส่ียงทีส่ำาคัญทัง้หมดทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทั  
  และจดัให้มกีารทบทวนนโยบายบรหิารความเสีย่งเป็นประจำา 
  ทุกปี เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

   รายงานประจำาปี 256188



 2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำาหนดระดับความเสี่ยงที ่
  ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับ 
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) และ 
  นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนา 
  ระบบบรหิารความเสีย่งภายในองค์กรอย่างสมำา่เสมอ เพือ่ให้ 
  มปีระสทิธภิาพสูงสดุและเหมาะสมในการจดัการกบัความเสีย่ง 
  ทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น 
 4. พิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง  
  แนวทาง มาตรการจดัการความเสีย่ง และแผนปฏบิติัการเพือ่ 
  จดัการความเสีย่งทีเ่หลอือยูข่องบริษทั เพือ่ให้มัน่ใจว่าบริษทั 
  มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจน 
  กำากับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกรอบการบริหาร 
  ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 5. สื่อสารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู ้ที ่
  เก่ียวข้องทราบ ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานผลการประชุม 
  คณะกรรมการนโยบายบรหิารความเสีย่ง การรายงานผลการ 
  บริหารความเสี่ยงของบริษัท และเรื่องอื่นใดที่ เห็นว ่า 
  คณะกรรมการบริษัทสมควรทราบ 
 6. ให้คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบใน 
  การปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดย 
  คณะกรรมการบรษัิทยงัคงเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการดำาเนนิการ 
  ทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
 7. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัจัดการ 
   หรือคณะทำางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตาม 
  ความแหมาะสม รวมทัง้กำาหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
   เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน 
  ให้คำาแนะนำาและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหาร 
  ความเสี่ยงระดับจัดการ และผู ้บริหารระดับสูง ในเรื่อง 
  การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 
ทั้งนี้  หากพบความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ให ้
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีอำานาจเชิญผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของบริษัทเข้าร่วมประชุม 
เพื่อให้ถ้อยคำา ชี้แจง และ/หรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยง  
ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ 

 ในกรณีที่มีความจำาเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบสำาเร็จลุล่วง คณะกรรมการนโยบาย
บรหิารความเส่ียงอาจขอความเหน็ชอบจากทีป่รกึษาอสิระ รวมถงึ
ให้กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงได้รับการอบรม และเสริม
สร้างความรูใ้นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบัติงานบรหิารความเสีย่งด้วย 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการนโยบายบรหิารความเสีย่งได้มกีารแต่งตัง้ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk 
Management Committee) ทั้งส่วนสำานักงานและส่วนโรงงาน 
เพ่ือพิจารณาเสนอแผนการจัดการความเส่ียงระดับองค์กรต่อ 
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเส่ียง และรับผิดชอบต่อการ
ประเมินความเส่ียงและกำากับดูแลการดำาเนินงานตามแผนการ
จัดการความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่ามาตรการจัดการความเสี่ยง
เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท  
รวมทั้งส่ือสารกับพนักงานทุกระดับให้เข้าใจถึงจุดหมายร่วมกัน 
ในการบรหิารความเส่ียง และมอบหมายความรบัผิดชอบและกรอบ
การจัดการความเสี่ยงตามระดับของความสำาคัญของผู้ที่มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องทุกคน

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับจัดกำร
 1. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำา และกำากับดูแล 
  การดำาเนนิการตามแผนการจดัการความเส่ียงในระดบัปฏิบตักิาร 
   (Functional risk management) และระดับองค์กร  
  (Corporate risk management)
 2. ตดิตามกระบวนการบ่งช้ีและประเมนิความเส่ียงทีส่ำาคัญทัว่ทัง้ 
  องค์กร ระบุความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน 
  องค์กรทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการดำาเนนิงานของบรษิทั รวมทัง้ 
  ประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดข้ึนของความเสี่ยงที่ระบ ุ
  ได้ และวเิคราะห์ถงึปัจจยัความเสีย่งทีส่ำาคญัทีอ่าจเกดิขึน้กบั 
  บรษิทั เพือ่ให้มัน่ใจว่ามแีผนการจดัการความเสีย่ง และมาตราการ 
  จัดการความเส่ียงที่สามารถตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลง  
  และความไม่แน่นอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้อง 
  กับกลยุทธ์แลแผนธุรกิจขององค์กร
 3. ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารบรหิารความเสีย่งท่ัวทัง้องค์กร  
  ผ่านการกำากับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความเส่ียงและ 
  จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการบริหารความเสี่ยง 
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  อย่างเพียงพอ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนช่วยให้ 
  บรรลวุตัถปุระสงค์และปรบัปรงุผลการดำาเนนิงาน รวมถงึเป็น 
  หนึ่งของวัฒนธรรมและกระบวนการตัดสินใจขององค์กร
 4. สื่อสารและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง 
  การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และให้ตระหนักถึง 
  ความเสีย่ง การควบคมุความเสีย่งของหน่วยงานจนกลายเป็น 
  ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
 5. จดัให้มกีารประชมุทบทวนผลการดำาเนนิงานตามระบบบรหิาร 
  ความเสี่ยง และพิจารณาแสนอแผนการจัดการความเส่ียง 
  ระดับองค์กร (Corporate Risk) ต่อคณะกรรมการนโยบาย 
  บรหิารความเสีย่งทราบอย่างสมำา่เสมอหรอืต่อเนือ่งทกุไตรมาส

ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย
ระยะยาว ผลการดำาเนนิงานของบรษิทั และเทยีบเคยีงได้กบัธรุกจิ
หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยกรรมการที่
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายนั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่า
ตอบแทนจะถกูนำาเสนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพือ่อนมัุต ิและกำาหนด
ให้เปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ใน
รายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจำาปี (แบบ 56-1) 
ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ได้รบัเงนิเดอืนท้ังส้ิน 6 ล้านบาท 

สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
กำาหนด ซึง่พจิารณาจากผลการปฏบิตังิานตามบทบาท หน้าที ่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน

การจ�ากัดจ�านวนการไปด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในบรษัิทอ่ืน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำากัดจำานวนบริษัทที่
กรรมการไปดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน โดยกำาหนดให้
กรรมการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน  
5 บริษัท เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาทำาหน้าที่ของตัวเองในบริษัท 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2561 ไม่มกีรรมการบรษิทัรายใดดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

การด�ารงต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเรื่องการเข้าดำารงตำาแหน่งใน
บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจการของ
บริษัท เช่น การเข้าดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการ
ควบคุม เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ต้อง 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้  
ยังสามารถนำาความรู ้และประสบการณ์จากการไปทำาหน้าที่
กรรมการในบริษัทอื่น มาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้ 

ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
ของบริษัทดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวม  
3 บริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการฝึก
อบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันฝึก
อบรมภายนอกเช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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(IOD) และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อนำาความรู้
และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
มีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคนในองค์กร ให้พร้อมในการทำางานและสอดคล้อง
กับแผนการขยายงานของบริษัท 

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ผ่านการอบรม
หลักสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

ล�าดับ รายช่ือ หลักสูตร สถาบัน

1. นายอภิชาต ิจรีะพนัธุ์ หลกัสตูร “Advanced Audit Committee 
Program” (AACP)

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

2. ดร.ชัยพฒัน์ สหัสกลุ Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

3. รศ.น.สพ.กจิจา อไุรรงค์ Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

4. นายบวร วงศ์สนิอดุม หลกัสตูร “Advanced Audit Committee 
Program” (AACP)

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

5. นายวชิิต วทิยฐานกรณ์ Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

6. นางสาวอรัญญา วทิยฐานกรณ์ Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

7. นายวชัิย วทิยฐานกรณ์ Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

8. นายวชัร วทิยฐานกรณ์ Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

9. นายพาชยั จนัทร์พิทกัษ์ หลกัสตูร The Story รุ่นที ่1 (The Ultimate 
leadership tool ) : สร้างองค์ความรู้ เครือ่งมอื
การตลาดให้นักธรุกจิ ผูบ้รหิารรบัโลกยคุดิจติอล 
4.0  

มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

หลกัสตูร Leadership Succession Program 
(LSP) รุน่ที ่9

มลูนธิสิถาบนัวจัิยและพฒันาองค์กรภาครฐั 
(IRDP) 

10. นายชาญวทิย์  วิทยฐานกรณ์ Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

The Next Gen Corporation of Design คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

Robotics Summit 2018 -  Shaping 
The Future With Robotics and AI  

กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม และ
สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไทย 
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ล�าดับ รายช่ือ หลักสูตร สถาบัน

11. นายศภุชยั วทิยฐานกรณ์ Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

The Next Gen Corporation of Design คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

eLogistics Summit 2018 - Reimaging 
The Future of Digital Logistics 

กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม และ
สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไทย

12. นางสาวสนุนัทา ไตรเทพาภริกัษ์ Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

การวางกลยทุธ์วเิคราะห์เครดติ ครัง้ที ่1/2561 บจก.เศรษฐลักษมิ์

การวางกลยทุธ์วเิคราะห์เครดติ ครัง้ที ่2/2561 บจก.เศรษฐลักษมิ์

e-Payment System กระบวนการ การรบั-จ่าย
เงนิอิเลก็ทรอนกิส์ สำาหรบัผูป้ระกอบการ 
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การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่
บรษิทัจดัให้มหีลักสตูรปฐมนเิทศสำาหรบักรรมการใหม ่เพือ่เตรยีม
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้
เลขานุการบรษิทัและฝ่ายกำากบัการปฏบิติังาน จดัโปรแกรมให้เข้า
เยีย่มชมโรงงานและกระบวนการผลติ จัดทำาคู่มอืกรรมการ เพือ่ให้
คำาแนะนำาเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวม 
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆ ที่
เกีย่วข้อง รวมถงึกรอบการทำางาน ขอบเขตอำานาจหน้าทีข่องคณะ
กรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน ได้สรรหากรรมการใหม่จำานวน 1 ท่านคอื นายอภชิาติ  
จีระพันธุ์ เข้าดำารงตำาแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้ ความสามารถ และ 
มีประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งได้พบปะ
หารอืกบัประธานกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสูง โดยมีเลขานกุาร
บริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ 

กรรมกำรปัจจุบันและผู้บริหำร
บริษัทให้ความสำาคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน 
สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับบทบาท
หน้าที่กรรมการท่ีจัดโดย IOD กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรม
กับ IOD แล้วจำานวน 12 ท่าน จากจำานวนกรรมการ 12 ท่าน  
คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
กรรมการ และเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัและส่งเสริมให้ผู้บรหิาร
ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กรและผู้เข้าอบรม

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
สำาหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
และผู ้ที่ เ ก่ียวข้อง บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม / 
สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องที่จัดโดยสำานักงาน ก.ล.ต. / 
ตลาดหลักทรัพย์ / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / สถาบัน IOD 
และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

กำรสืบทอดต�ำแหน่งงำน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนื่องในการบริหารกิจการ
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำาหนดให้ฝ่ายบริหารมีแผน
สืบทอดตำาแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งงานที่
สำาคัญของบริษัท เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
รวมทัง้กำาหนดความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ของตำาแหน่ง
งานที่มีความสำาคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
จัดทำาแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และ 
ความพร้อมของพนกังานระดบัตำาแหน่งรองกรรมการผู้จดัการขึน้ไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพ่ือหาผู้ที่
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล 
เป็นการพฒันาความรูค้วามสามารถผูบ้รหิารทีม่ศีกัยภาพให้มคีวาม
พร้อมในการบรหิารกจิการต่อไป ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารมหีน้าท่ี 
รายงานแผนการสืบทอดตำาแหน่งงานต่อคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อทำาสรุปและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำาทกุปี อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (self-assessment) รวมทั้ง
จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
รวมทั้งการหาแนวทางปรับปรุงการทำางานของคณะกรรมการ
บรษิทั โดยฝ่ายเลขานกุารบริษัทเป็นผูด้ำาเนนิการส่งแบบประเมนิให้
กรรมการทกุคน จากนัน้รวบรวมกลบัมาประมวลผลเพือ่ส่งให้คณะ
กรรมการบรรษทัภบิาล สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    93



สำาหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อ ดังนี้

ช่วงคะแนน เกณฑ์ประเมิน

ตัง้แต่ร้อยละ 90 ขึน้ไป ดเียีย่ม

ตัง้แต่ร้อยละ 70 ขึน้ไป ดมีาก

ตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป พอใช้

น้อยกว่าร้อยละ 50 ควรปรบัปรงุ

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
โดยนำาแบบประเมินของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาปรบัใช้ 
ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 
เพือ่ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องคณะ
กรรมการบริษัท โดยมีหัวข้อในการประเมินดังนี้

  หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ
  1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  2.  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  3.  การประชุมคณะกรรมการ
  4.  การทำาหน้าที่ของกรรมการ
  5.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

  หัวข้อการประเมินกรรมการรายบุคคล
  1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  2.  การประชุม
  3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำร
คณะกรรมการบรษิทักำาหนดให้คณะกรรมการชดุย่อย ซึง่ประกอบด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบรหิารความเสีย่ง 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบรายคณะ และ
ให้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจำาทกุปี เพือ่สอบทานการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อย 
โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยจัด
ทำาขึ้นตามขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และอ้างอิงแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซ่ึงมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุด
ย่อย บทบาทหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
ทกุชุด ได้ปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความรู ้ความสามารถ ตามขอบเขตอำานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตร และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำากับดูแล เลขานุการ
บริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบ 
รายคณะและรายบคุคล รวมทัง้ผลการประเมนิของคณะกรรมการ
ชดุย่อยทกุชดุ และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผล
การประเมินของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม สำาหรับ 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการชุดย่อยอยูใ่นเกณฑ์ดแีละดเียีย่ม 

คณะกรรมการบริษัท ผลประเมิน 
(ร้อยละ)

การประเมนิกรรมการทัง้คณะ 91.9

การประเมนิกรรมการรายบคุคล 90

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 94

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และ
กำาหนดค่าตอบแทน

86.8

คณะกรรมการนโยบายบรหิารความเสีย่ง 96
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กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำร
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำาทุกปี ในหัวข้อเก่ียวกับความ
เป็นผู้นำา การกำาหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและ
ผลปฏบิตัทิางการเงนิ ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ การสบืทอด
ตำาแหน่ง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำากับ
ดูแลกิจการ โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการบริษัท 
ทุกท่านรวมถึงกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรวบรวมผลการ
ประเมนิรายงานต่อคณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพจิารณากำาหนด
ค่าตอบแทนประจำาปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และจดัให้มกีาร
อภิปรายเพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดย
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ ประจำาปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 94.3 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม

กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัท
ย่อย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการร่วมลงทุน  เพื่อมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายที่สำาคัญ
ในการดำาเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำากับกิจการในด้าน
ต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งน้ี บริษัทย่อยมีหน้าท่ี 
นำาส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำางบการเงินรวม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 
  บรษัิทและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กบั บริษทั สำานกังาน  
  อีวาย จำากัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีในรอบป ี
  บัญชี 2561 เป็นจำานวนเงินรวม 2,540,000 บาท
 2. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-
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คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักกำากับดูแลกิจการที่ดี จึง
กำาหนดให้การบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นหน่ึงในกลยุทธ์หลัก
ของการดำาเนนิธรุกจิเพือ่สร้างความยัง่ยนืให้แก่กจิการ โดยมกีรอบ
การบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

“บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู ้บริโภค พนักงาน 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการดำาเนินงาน
ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่ง
สินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อนำาความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำา
ไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป”

เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และรับผิดชอบต่อผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการดำาเนนิธุรกจิ โดย
คำานงึถงึทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ครอบคลุมถงึ การ
กำากบัดแูลกจิการทีด่ ีการประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม การ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแล
รกัษาสิง่แวดล้อม การร่วมพฒันาชมุชนหรอืสงัคม และการส่งเสริม
สนบัสนนุและเผยแพร่นวตักรรม ซึง่ได้จากการดำาเนนิงานทีม่คีวาม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัให้ความสำาคญักบัการบริหารความเสีย่งซ่ึงเป็นกระบวนการ
บริหารจัดการที่สำาคัญและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัท 
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่ม
มลูค่าของกิจการและสร้างความเชือ่มัน่ต่อผูมี้ส่วนได้เสยี ทัง้นี ้คณะ
กรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายบรหิารความเสีย่ง 
(Risk Management Policy Committee: RMC) เพื่อทำาหน้าที่ 
กำาหนดนโยบาย กำากับและควบคมุดแูลการบรหิารความเสีย่งโดยรวม 
ขององค์กร ให้ม่ันใจว่าบรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีส่่งผล
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมปีระสทิธผิลและมกีารปฏบิตัใิห้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee : 
ERMC) ทำาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความ
เสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยง จัด
ทำา และกำากับดูแลการดำาเนินตามแผนการจัดการความเสี่ยงใน
ระดับปฏิบัติการและระดับองค์กร พร้อมติดตามกระบวนการบ่งชี้ 

และประเมินความเส่ียงที่สำาคัญทั่วทั้งองค์กร และส่ือสารข้อมูล
การบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์กร ทั้งนี้บริษัทได้นำากรอบ
แนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของคณะ
กรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization 
of the Treadway Commission) ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้
ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ERM 
(Enterprise Risk Management) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM 
Framework ซ่ึงได้นำามาประยกุต์ใช้กบัการดำาเนนิธรุกจิขององค์กร
อย่างเหมาะสม

ในปี 2561 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญของบริษัท ได้แก่ 
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี ผลประกอบการท่ีดี การจ่ายเงินปันผล
ที่เหมาะสมและสมำ่าเสมอ การจัดหาอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความ
สำาคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการนำ้า การจัดการ
มลพษิ นวตักรรม การดำาเนนิธรุกจิด้วยความปลอดภยั การดูแลและ
พัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะในการ
ดำาเนินชีวิตของทุกคนในทุกช่วงอายุ โดยบริษัทได้กำาหนดกลยุทธ์
สู ่ความยั่งยืน เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามปรัชญาและ 
พันธกิจองค์กร ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสีย ป้องกัน
และรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน 
สงัคม และสิง่แวดล้อม ภายใต้การดำาเนนิงานอย่างมบีรรษทัภิบาล 
พร้อมทัง้เพือ่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืขององค์การ
สหประชาชาติ กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ดังนี้

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   รายงานประจำาปี 256196

กลยุทธ์สู่คว�มยั่งยืน
1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภ�พ

2. กระบวนก�รผลิตมีคุณภ�พ

3. พลเมืองมีคุณภ�พ



 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
  ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ ด้วยการคดัสรรวตัถุดบิเมลด็ถัว่เหลอืง 
  เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของทีวีโอ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
  กระบวนการผลิตโดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ 
  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น มีความปลอดภัย ม ี
  โภชนาการที่ดีต่อทุกช่วงวัย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและความ 
  เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

 2. กระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพ 
  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและ 
  นวัตกรรม เพือ่ยกระดบัและเพิม่ประสทิธิภาพในกระบวนการ 
  ผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ท้ังยังเป็นมิตรต่อ 
  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 3. ทีวีโอ พลเมืองท่ีมีคุณภาพ เพือ่คุณภาพสังคม 
  และชุมชน
  ดำาเนนิกิจการด้วยการกำากบัดแูลกิจการทีด่ ีดำาเนนิธุรกิจด้วย 
  ความรับผิดชอบ และร่วมส่งเสริมสนับสนุน ชุมชน สังคม  
  วัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

บรษิทัได้มกีารสือ่สารนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนืเพือ่ส่งเสรมิให้
พนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้เกดิประโยชน์สูงสุด ผ่านช่องทางการส่ือสารทกุประเภทของ
บริษัท และบรรจุเรื่องนี้อยู่ในคู่มือการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ 
เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและสำานึกในหน้าที่ของตน
ในการรับผิดชอบต่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้บริโภค 

บริษัทได้เปิดเผยการดำาเนินงานด้านความความรับผิดชอบต่อ
สังคมไว้ในรายงานความอย่างยั่งยืนเป็นรูปเล่ม และเป็นส่วนหนึ่ง
ของแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี 
ในรูปแบบซีดีพร้อมเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั นำา้มนัพชืไทย จำากดั (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน ได้แก่ นาย อภิชาติ  
จีรพันธุ์ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล และมี
ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในทำาหน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นาย อภิชาติ จีรพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจ
สอบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 แทน นาย บวร วงศ์สินอุดม ซึ่งไป
ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ี ตามขอบเขตที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกบัข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมรวม 6 ครั้ง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะ
กรรมการบริษัททราบ สรุปสาระสำาคัญ ได้ดังนี้

 1. เหน็ด้วยกับข้อสรปุของผูส้อบบญัช ีบรษัิท สำานกังาน อวีาย จำากดั 
   ว่างบการเงินประจำาปีของบริษัท รวมท้ังงบการเงินรวมของ 
  บรษิทัและบรษัิทย่อยมคีวามถูกต้องตามทีค่วรในสาระสำาคญั 
  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีป่รากฎในรายงาน 
  ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี

 2. มีความเห็นว่า บริษัท นำ้ามันพืชไทยจำากัด (มหาชน) และ 
  บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ 
  ความเสีย่งทีเ่พยีงพอและเหมาะสมตามรายงานของผูต้รวจสอบ 
  ภายในและรายงานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน

 3. พิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัทตามระบบงานที่กำาหนด 
  ไว้ซึ่งบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และ 
  รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ 
  การดำาเนินธุรกิจของบริษัท

 4. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือ 
  รายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบรษิทัและ 
  บริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล  
  และคำานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทรวมทั้ง 
  การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาด 
  หลักทรัพย์ฯ กำาหนด

 5. พจิารณาความเป็นอสิระของแผนกตรวจสอบภายใน ขอบเขต 
  การปฏบิตังิาน แผนการตรวจสอบประจำาปี พจิารณารายงาน 
  ผลการตรวจสอบ การติดตามการแก้ไขตามรายงานการ 
  ตรวจสอบ ให้คำาแนะนำาในการพฒันาปรบัปรงุการปฏบิตังิาน 
  ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประเมินผลงาน 
  ประจำาปีของแผนกตรวจสอบภายใน

 6. ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
  ภายนอกมาตรวจระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตาม 
  เกณฑ์สากลที่เหมาะสม รวมถึงตรวจสอบการควบคุมระบบ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล 
  สำาคัญอย่างมีประสิทธิผลและระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ 
  มีความปลอดภัย 

 7. พิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการ 
  ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี  
  รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว  
  คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบให้ นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ์ 
   หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายฉัตรชัย  
  เกษมศรีธนาวัฒน์ แห่งบริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด เป็น 
  ผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจำาป ี  2562 และนำาเสนอ 
  คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุม 
  ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

อภิชาติ จีระพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

   รายงานประจำาปี 256198



คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(Accountability) โดยตรงต่อการประเมิน จัดทำา ติดตาม และ
รักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำาเนินงาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ มีการดูแลรักษา
ทรพัย์สนิ และออกแบบการทำางานเพือ่ลดข้อผดิพลาดและป้องกนั
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น มีการจัดทำารายงานทางการเงิน
ที่มีความถูกต้อง มีการบริหารความเส่ียงและการกำากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็น
ไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำาหนด 
เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่างสมเหตสุมผลว่าการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัจะ
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และสร้างมูลค่าเพิม่สงูสดุได้อย่างยัง่ยนื

คณะกรรมการบริษัทได้ กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำา
หน้าที่ในการกำากับดูแล ให้ระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความ
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยนำา
กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission)  ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่
กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise 
Risk Management : ERM) หรอืทีเ่รยีกว่า COSO-ERM Framework 
มาใช้ ดังนี้

 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal  
  Environment)  
  บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชา 
  ที่มีความเหมาะสม มีการจัดทำานโยบายและระเบียบ 
  ปฏิบัติงานครอบคลุมการดำาเนินงานด้านการจัดซื้อ การผลิต  
  การขาย บัญชี การเงิน และการบริหารท่ัวไปอย่างชัดเจน  
  รวมถึงมีการจัดทำาคู ่ มือจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นเป็น 
  ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และ 
  พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และทำาหน้าที่ด้วย 
  ความถูกต้อง โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้ 
  มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ และได ้
  ประกาศให้พนกังานทกุคนทราบและถือปฏบัิตอิย่างเคร่งครดั

การควบคุมภายใน

 2. การก�าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
  บรษิทัได้จดัทำาแผนและกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนนิธรุกจิ 
  ทีช่ดัเจน และวดัผลได้ รวมถงึมกีารวางแผนกลยทุธ์ และวางแผน 
  งบประมาณรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลประกอบการที่ 
  คาดหมายของบริษัทเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและ 
  พนกังานแต่ละหน่วยงานทราบ และนำาไปปฏบิตัใิห้บรรลตุาม 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ในระหว่างการ 
  ปฏิบัติงานตามแผนนั้น บริษัทจะมีการประเมิน และติดตาม 
  ความคืบหน้าและทบทวนแผน พร้อมท้ังแก้ไขและป้องกัน 
  ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบหรืออาจพบในการปฏิบัติงานอย่าง 
  สมำ่าเสมอ โดยพิจารณาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  
  ความเป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
  ในระยะยาว นอกจากนีฝ่้ายบริหารของบรษิทัได้มกีารกำาหนด 
  นโยบายการบรหิารความเส่ียงทัง้องค์กร รวมทัง้กระบวนการ 
  ควบคุมการดำาเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ 
  ทำาให้บริษัทเกิดความเสียหาย มีแผนงานในการควบคุมโดย 
  ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะ 
  เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำานึงถึงการ 
  บรรลุเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบั 
  หน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ และมีการกำาหนด 
  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบ 
  ไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการนโยบายบริหาร 
  ความเสีย่ง ผูบ้รหิารระดับสูง ผูต้รวจสอบภายใน และกำาหนด 
  ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ โดยมีการวางแผน 
  และกำาหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

 3. การระบุเหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจัยเส่ียง (Event  
  Identification) 
  บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหาร 
  ความเส่ียง และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง - ระดับจดัการ  
  อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ 
  อาจจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อการดำาเนิน 
  ธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยให้ 
  ครอบคลุมปัจจัยเส่ียงที่มีสัญญาณบอกเหตุว่ามีแนวโน้มที่จะ 
  เป็นปัญหา โดยมกีารตดิตามและบรหิารจดัการอย่างต่อเนือ่ง

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    99



 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำาคัญในการ 
  บริหารความเสีย่ง เพือ่เพิม่มลูค่าของกิจการ สร้างความเช่ือมัน่ 
  ในการนำาพาองค์กรสู่เป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และ 
  สร้างความมัน่ใจต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุๆ ฝ่าย รวมถึงสร้างคณุค่า 
  ให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงจัดตั้งคณะกรรมการ 
  นโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy  
  Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ 
  จัดการ (Enterprise Risk Management Committee)  
  เพื่อกำากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให ้
  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทาง 
  การบริหารจัดการ ดังนี้

  • มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหาร 
   จดัการความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ 
   ของบริษัท โดยดำาเนินการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร 
   ตามกรอบ COSO Enterprise Risk Management 
  • บริหารจัดการความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร โดยจัดทำา Risk  
   Matrix และแผนจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และ 
   ระดับจัดการ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
   โดยคำานงึถงึการเปลีย่นแปลงทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก  
   รวมถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติและคอร์รปัชนั มกีระบวนการ 
   ทบทวนความเสีย่ง และตดิตามการดำาเนนิงานตามมาตรการ 
   จัดการความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
   การทำางานทีผู่บ้รหิารและพนกังานทกุคนต้องตระหนกัและ 
   ให้ความสำาคัญ
  • บริษัท ได้นำาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำาคัญ (Key Risk  
   Indicator : KRI) และเก็บสถิติเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ 
   เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นระบบ สำาหรับใช้วิเคราะห์และเฝ้า 
   ระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อนำา 
   มากำาหนดและทบทวนมาตรการจัดการความเส่ียงให้ 
   ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
   ทันท่วงที
  • ปรับปรุงช่องทางส่ือสารด้านความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร โดย 
   เปิดช่องทางการตดิต่อสือ่สารกลางผ่านระบบเครอืข่ายของ 
   บริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าถึงได้

 5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  บริษัทมีการกำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่ ตลอดจนความ 
  รับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว ้
  อย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงตารางอำานาจอนุมัติของ 
  ฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม โดยมีมาตรการที่จะ 
  ควบคุมติดตามให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและ 
  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณีที่บริษัทมีการทำาธุรกรรมกับ 
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ 
  บคุคลดงักล่าว แผนกกำากบัการปฏิบตังิานมหีน้าทีต่ดิตามการ 
  ทำาธุรกรรมและดูแลการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิดตามข้ันตอน 
  การอนุมัติที่กำาหนด ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที ่
  เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้นๆ  
  รวมทั้งมีการรายงานสรุปรายการระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่ 
  เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
  บริษัทและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

 6. ระบบสารสนเทศและการ ส่ือสารข ้อ มูล  
  (Information and Communication)
  บริษัทได้นำาระบบงานสารสนเทศภายใต้ชื่อโครงการระบบ  
  ERP (Enterprise Resources Planning) โดยนำาโปรแกรม  
  SAP (Systems, Applications, and Products in Data  
  Processing) มาใช้ในการบริหารจดัการทัง้กจิกรรมหลกัและ 
  กจิกรรมสนับสนนุของบรษิทั ได้แก่ กระบวนการด้านการจดัซ้ือ 
   การผลิต การขาย การบัญชี การเงิน ระบบสินค้าคงคลัง และ 
  ระบบสนิทรพัย์ถาวร ตัง้แต่ปี 2556 เพือ่พฒันาระบบฐานข้อมลู 

  สารสนเทศให้มปีระสิทธภิาพสอดคล้องกบัความต้องการของ 
  ธรุกจิ และรองรบัความต้องการด้านข้อมลูเพือ่ใช้ประกอบการ 
  พจิารณาตดัสนิใจของฝ่ายบรหิารได้อย่างถกูต้องและทนัเวลา 

   รายงานประจำาปี 2561100



 7. ระบบการติดตาม (Monitoring) 
  บริษัทมีการประชุมอย่างสมำ่าเสมอเพื่อประเมินผลการ 
  ดำาเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำาหนดหรือไม่ กรณี 
  พบว่าเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้คลาดเคลือ่น หรอืผลการดำาเนนิงาน 
  แตกต่างจากเป้าหมายจะมมีติให้ฝ่ายจดัการรบัไปดำาเนนิการ 
  แก้ไขได้อย่างทันเวลา 

  บรษัิทกำาหนดนโยบายให้ทกุหน่วยงานตดิตามการปฏบิติังาน 
  ตามระบบการควบคมุภายในทีก่ำาหนดไว้อย่างสมำา่เสมอ และ 
  ให้แผนกตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบตังิานตามระบบ 
  การควบคุมภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 
  โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั  
  โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำาคัญ จะ 
  ต้องรายงานในระยะเวลาอนัควร รวมถงึรายงานความคบืหน้า 
  ในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว เพ่ือให้ความเช่ือม่ันว่า 
  ระบบการควบคมุภายในยงัดำาเนนิอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง และมีการ 
  ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

  ทัง้นี ้บรษัิทจดัให้มสีำานักตรวจสอบภายใน โดยม ีนาย สมชาย  
  สายแสง เป็นผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่ 
  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีและมีความเข้าใจใน 
  ธุรกิจของบริษัท 

  ประวัติกำรศึกษำ 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี),  
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี,  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  วุฒิบัตรวิชำชีพ 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
  (CPA : Certified Public Accountant)

  ประวตักิำรฝึกอบรม
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
   รุ่น 58/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
   • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
   รุ่น 15/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
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นโยบายการท�ารายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย 
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีนโยบายการทำารายการระหว่างกัน ตามความจำาเป็นและ
เพื่อประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุน โดย
ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรมท่ีมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ระหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
โดยธุรกรรมดังกล่าวได้กระทำาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) โดยมี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับ 
คูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้า 
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจ
เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกัน จึงกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาด
ของรายการ และเงื่อนไขตามท่ีระบุในประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
เมื่อเกิดรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ กรรมการและผูบ้รหิารต้องแจ้งเลขานกุารบรษิทั
ทราบ เพือ่แจ้งต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินความเสี่ยงตาม
นโยบายรายการที่เก่ียวโยงกันของทุกฝ่าย และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นและความ

สมเหตุผลในการเข้าทำารายการน้ันๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) 
พิจารณาอนุมัติการเข้าทำารายการ โดยให้จัดทำารายงานสรุปการ
ทำาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการทุกสิ้นปี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ 
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็น 
เก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการหรอืผู้ถอืหุน้แล้วแต่กรณ ีทัง้นี ้กรรมการ
หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ 
การเข้าทำารายการดังกล่าว 

ในระหว่างปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท
และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดย
กรรมการอิสระไม่มีความเห็นต่อการทำารายการที่แตกต่างจากมติ
กรรมการ และบริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ รายงานประจำาปี และ แบบแสดงรายการข้อมูล
ของประจำาปีของบริษัท (แบบ 56-1) 

นโยบายและแนวโน้มในการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทมีนโยบายในการเข้าทำารายการระหว่างกันที่เป็นไปตาม 
ลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ท่ีเกิด
ขึ้นเป็นประจำาต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะดำาเนินการ 
ให้รายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท 
โดยกำาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้า 
ปกติ

รายการระหว่างกัน

   รายงานประจำาปี 2561102



รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2560 และ ปี 2561
หน่วย : ล้านบาท

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ รายการท่ีเก่ียวข้องกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน

เง่ือนไขและนโยบายราคา
2560 2561

บมจ.พรอดดจิิ • บริษัทมีสัดส่วนการ 
 ถือหุ้นร้อยละ 31.85
• กรรมการของบรษิทั 
 และผูท่ี้เกีย่วข้องของ 
 บคุคลดงักล่าวมีสดัส่วน 
 การถือหุน้ใน 
 บมจ.พรอดดจิิรวม 
 ร้อยละ 8.88
• มกีรรมการร่วมกบั 
 บรษิทัจำานวน 2 คน 
• กรรมการของบรษิทั  
 2 คน เป็นกรรมการ
 ผูม้อีำานาจลงนามผกูพัน 
 ของ บมจ. พรอดดจิิ

• บรษิทัซือ้บรรจุภณัฑ์ 
 ขวด PET จาก 
 บมจ.พรอดดจิิ 
 เพือ่ใช้บรรจุนำา้มนัพชื
 เพือ่จำาหน่าย

ค่าซ้ือสนิค้า
332.31

ส่วนลดรบั
2.18

ค่าชดเชย
0.23

เจ้าหนีก้ารค้า
66.82

เจ้าหนีอ้ืน่ๆ
0.23

ลกูหนีอ้ืน่ๆ
2.18

ค่าซ้ือสนิค้า
328.97

ส่วนลดรบั
2.13

ค่าชดเชย
-

เจ้าหนีก้ารค้า
55.36

เจ้าหนีอ้ืน่ๆ
-

ลกูหนีอ้ืน่ๆ
2.13

• ในการจัดซื้อ
 แต่ละครั้งบรษิทั
 มกีระบวนการ
 สอบทานเปรยีบราคา
 และเง่ือนไขของ
 ผูผ้ลติขวดรายอืน่ๆ
• กำาหนดราคาโดยใช้
 ราคาทีต่กลงร่วมกนั 
 อ้างอิงราคาตลาด
• การส่ังซือ้รายครัง้ 
 ไม่มสีญัญาระยะยาว

บมจ.ไทยฮา • กรรมการของบรษิทั 
 และผูท่ี้เกีย่วข้องของ 
 บคุคลดงักล่าวมีสดัส่วน 
 การถือหุน้ใน 
 บมจ.ไทยฮา 
 รวมร้อยละ 4.20
• มกีรรมการร่วมกบั 
 บรษัิทจำานวน 1 คน
• กรรมการของบรษิทั 
 เป็นกรรมการผูม้อีำานาจ 
 ลงนามผกูพนัของ 
 บมจ. ไทยฮา

• บรษัิทขายนำา้มนัพชื
 บรโิภคให้กบั 
 บมจ.ไทยฮา 
 เพือ่นำาไปขายต่อ

ค่าขายสนิค้า
30.19

ลกูหนีก้ารค้า
4.81

ค่าขายสนิค้า
20.85

ลกูหนีก้ารค้า
3.82

• เงือ่นไขทางการค้า
 เช่นเดยีวกบัผู้จดั
 จำาหน่ายรายอืน่ๆ
• กำาหนดราคาโดย
 อ้างอิงราคาตลาด
• การสัง่ซือ้รายครัง้ 
 ไม่มสัีญญาระยะยาว
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ รายการท่ีเก่ียวข้องกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน

เง่ือนไขและนโยบายราคา
2560 2561

บจก.โกลเด้น 
เธรด็

• กรรมการและผูบ้รหิาร
 ของบริษทัและผูท่ี้
 เกีย่วข้องของบคุคล
 ดงักล่าวมสีดัส่วน
 การถือหุน้ใน 
 บจก.โกลเด้นเธรด็ 
 รวม ร้อยละ 31.37
• กรรมการบรษัิทเป็น
 กรรมการผูม้อีำานาจ
 ลงนามผกูพนัของ 
 บจก.โกลเด้น เธรด็

• บรษิทัขายนำา้มนัพชื
 บรโิภคให้กบั บจก. 
 โกลเด้น เธรด็ เพือ่นำา
 ไปขายเป็นสวสัดิการ
 ให้กับพนกังาน

• บรษิทัซือ้ด้ายจาก 
 บจก.โกลเด้น เธรด็ 
 เพือ่ใช้เยบ็กระสอบ
 สนิค้าเพือ่จำาหน่าย

ค่าขายสนิค้า
0.39

ลกูหนีก้ารค้า
0.05

ค่าซ้ือสนิค้า
0.15

ลกูหนีก้ารค้า
-

ค่าขายสนิค้า
0.28

ลกูหนีก้ารค้า
0.10

ค่าซ้ือสนิค้า
-

ลกูหนีก้ารค้า
-

• กำาหนดราคาโดย
 อ้างอิงราคาตลาด
• การสัง่ซือ้รายครัง้ 
 ไม่มสัีญญาระยะยาว

• ในการจดัซือ้แต่ละครัง้
  บรษัิทมกีระบวนการ
 สอบทานเปรยีบราคา
 และเง่ือนไขของ
 ผูผ้ลติด้ายรายอืน่ๆ
• เงือ่นไขทางการค้า
 ทีบ่ริษัทได้รบัดแีละ
 เหมาะสมกว่าเมือ่
 เปรยีบเทยีบกบั
 ผูผ้ลติรายอืน่ๆ

บจก.นำา้มนั
บรโิภคไทย

• บรษัิทถือหุน้ใน 
 บจก.นำา้มนับริโภคไทย 
 ด้วยสดัส่วนการถอืหุน้ 
 ร้อยละ 14

• บมจ.พรอดดจิิ 
 ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ
 บรษิทั ขายบรรจภุณัฑ์
 ขวด PET ให้กับ บจก.
 นำา้มนับริโภคไทย 
 เพือ่ใช้บรรจุนำา้มนัพชื

ค่าขายสนิค้า
24.02

ลกูหนีก้ารค้า
2.50

ค่าขายสนิค้า
27.11

ลกูหนีก้ารค้า
2.97

• การทำารายการ
 ไม่มสีญัญา
• การกำาหนดราคา
 และเง่ือนไขการค้า
 เป็นไปตามตลาด

บจก.เชยีร์ กรุป๊
โฮลดิง้ส์

• กรรมการและผูบ้รหิาร
 ของบรษัิทและผูเ้ก่ียวข้อง
 ของบคุคลดงักล่าว
 มสีดัส่วนการถือหุน้ใน 
 บจก.เชียร์ กรุป๊โฮลดิง้ส์ 
 จำานวน ร้อยละ 27.86
• มกีรรมการร่วมกับบรษัิท
 จำานวน 1 คน และเป็น
 ผูม้อีำานาจลงนาม

• บรษัิทขายนำา้มนัพชื
 ให้แก่ บจก.เชยีร์ กรุ๊ป
 โฮลดิง้ส์ เพือ่นำาไป
 แจกเป็นของกำานลั

ค่าขายสนิค้า
0.02

ลกูหนีก้ารค้า
0.02

ค่าขายสนิค้า
0.02

ลกูหนีก้ารค้า
-

• เงือ่นไขทางการค้า
 เช่นเดยีวกบั
 ผูจ้ดัจำาหน่าย
 รายอืน่ๆ
• กำาหนดราคาโดย
 อ้างอิงราคาตลาด
• การสัง่ซือ้รายครัง้ 
 ไม่มสีญัญาระยะยาว

หน่วย : ล้านบาท

   รายงานประจำาปี 2561104



บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ รายการท่ีเก่ียวข้องกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน

เง่ือนไขและนโยบายราคา
2560 2561

บจก.ฟิลา พลัส • กรรมการของบรษิทั
 และผูเ้กีย่วข้องของ
 บคุคลดงักล่าวมีสดัส่วน
 การถือหุน้ใน บจก.
 ฟิลาพลัส จำานวน 
 ร้อยละ 92.50
• มกีรรมการร่วมกบั
 บรษิทัจำานวน 1 คน 
 และเป็นผูม้อีำานาจ
 ลงนาม

• บรษิทัขายนำา้มนัพชื
 ให้กับ บจก.ฟิลา พลสั
 เพือ่นำาไปขายเป็น
 สวสัดกิารให้กับ
 พนกังาน

ค่าขายสนิค้า
0.03

ลกูหนีก้ารค้า
0.03

ค่าขายสนิค้า
0.03

ลกูหนีก้ารค้า
0.03

• กำาหนดราคา
 โดยอ้างองิราคาตลาด
• การสัง่ซือ้รายครัง้ 
 ไม่มสัีญญาระยะยาว

บจก.นวิเวฟ 
เอเชีย

• กรรมการและผูบ้รหิาร
 ของบรษิทัและผูเ้ก่ียวข้อง
 ของบคุคลดงักล่าว
 มสีดัส่วนการถือหุน้ใน 
 บจก.นวิเวฟ เอเชยี 
 รวม ร้อยละ 73.33
• มผีูบ้รหิารร่วมกบับรษัิท
 จำานวน 1 คน และเป็น
 ผูม้อีำานาจลงนาม

• บรษัิทเป็นผูใ้ห้บรกิาร
 แจ้งการสัง่ซ้ือสนิค้า
 ของลกูค้าของ 
 บจก.นวิเวฟ เอเชยี

• บรษัิทซือ้สนิค้า
 เพือ่นำาไปจัดกระเช้า
 ปีใหม่ มอบให้ผูม้ี
 อปุการะคณุของ
 บรษัิท

ค่าบรกิาร
-

ลกูหนีก้ารค้า
-

ค่าซ้ือสนิค้า
-

เจ้าหนีก้ารค้า
-

ค่าบรกิาร
0.26

ลกูหนีก้ารค้า
0.09

ค่าซ้ือสนิค้า
0.11

เจ้าหนีก้ารค้า
0.12

• เงือ่นไขการค้า
 เช่นเดยีวกบั
 ผูใ้ห้บรกิารรายอืน่ๆ
• กำาหนดราคาโดย
 อ้างอิงราคาตลาด

• เงือ่นไขทางการค้า
 ทีบ่ริษัทได้รบัดี
 และเหมาะสมกว่า
 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
 ผูข้ายรายอืน่ๆ
• การสัง่ซือ้รายครัง้ 
 ไม่มสีญัญาระยะยาว

หน่วย : ล้านบาท
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คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจำาปี โดย 
งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานบัญชี  ซึ่งรวมถึงการ
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดและจัดให้
มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการรายงาน
ทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท  

  คณะกรรมการได้จัดให้มีและทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง 
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ การกำากับ
ดแูลกจิการทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า ข้อมลู
ทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษา
ไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงจากการ 
ดำาเนนิงาน ทัง้นี ้ คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณกรรมการตรวจสอบ  

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมกรรมการบรรษทั 
ภิบาลฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเส่ียงและ การกำากบักจิการทีด่ ีท่ีฝ่ายจดัการของบรษิทัทำาขึน้ 
และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 จากรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการกำากับกิจการที่ดี รวมทั้งระบบงานที่เป็นอยู่นี้ 
คณะกรรมการมีความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลถึงความน่าเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงนิ การควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง 
การกำากับกิจการที่ดี  และการรักษาสินทรัพย ์ของบริ ษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายบวร วงศ์สินอุดม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ 
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ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
ผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560
เพ่ิม (ลด)

จ�านวน %

รายได้จากการขาย 24,704 24,250 454 1.87

รายได้จากการขายวสัดหีุบห่อ 373 318 55 17.30

   รวมรำยได้จำกกำรขำย 25,077 24,568 509 2.07

ต้นทนุขาย 21,799 21,924 (125) (0.57)

ก�ำไรข้ันต้น 3,278 2,644 634 23.98

กำาไรจากอตัราแลกเปลีย่น 89 27 62 229.63

รายได้อืน่ 160 210 (50) (23.81)

ค่าใช้จ่ายในการขาย 991 945 46 4.87

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 241 312 (71) (22.76)

ขาดทุนจากการปรบัลดสนิค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั 
(กลบัรายการ)

(12) 39 (51) (130.77)

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 3 4 (1) (25)

ก�ำไรสุทธก่ิอนภำษเีงนิได้ 2,304 1,581 723 45.73

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 398 203 195 96.06

ก�ำไรสุทธส่ิวนท่ีเป็นของผู้ถอืหุน้บริษทัใหญ่ 1,867 1,327 540 40.69

ส่วนท่ีเป็นของผู้มส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มีอำานาจควบคมุของบรษิทัย่อย 39 51 (12) (23.53)

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 540 ล้านบาทหรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.69 จาก 1,327 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 
โดยบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่ท่ี 24,704  
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 454 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87 เม่ือ
เทียบกับปี 2560 และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ

อยูท่ี ่373 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 55 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 17.30 
จาก 318 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 ในขณะที่ต้นทุนขายของ
บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ที่ 21,799 ล้านบาท ลดลง 125 ล้านบาท 
หรอืลดลงร้อยละ 0.57 จาก 21,924 ล้านบาทเมือ่เทยีบกบัปี 2560  
ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ 13.07  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 จากร้อยละ 10.76 เมื่อเทียบกับปี 2560
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การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

รายได้จากการขาย
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัด
โครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560
เพ่ิม (ลด)

จ�านวน %

รำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์จำกถัว่เหลืองและอ่ืนๆ 23,319 23,484 (165) (0.70)

 • อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ 15,981 15,666 315 2.01

 • นำา้มนัถัว่เหลอืงบรสิทุธิ์ 7,338 7,818 (480) (6.14)

รำยได้จำกกำรขำยวัสดหุบีห่อ 373 318 55 17.30

รำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์อืน่ๆ 1,385 766 619 80.81

รวมรำยได้จำกกำรขำย 25,077 24,568 509 2.07

1. รายได้จากการขาย
 บริษทัและบริษทัย่อยมรีายได้จากการขายรวม 25,077 ล้านบาท 
 เพ่ิมขึน้ 509 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.07 จาก 24,568 ล้านบาท 
 เมือ่เทยีบกบัปี 2560 โดยบรษิทัมรีายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 
 ต่างๆ อยูท่ี ่24,704 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 454 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้  
 ร้อยละ 1.87 จาก 24,250 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 ส่วน 
 บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ 373 ล้านบาท  
 เพิม่ขึน้ 55 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 17.30 จาก 318 ล้านบาท 
 เมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักจาก

 • สนิค้าประเภทกากถัว่เหลอืงและวตัถดุบิอาหารสตัว์ ปรมิาณ 
  ขายปรับเพิ่มข้ึนจากภาคปศุสัตว์ของไทยที่ส่งออกเพิ่มขึ้น  
  ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  
  ในส่วนราคาขายปรบัเพ่ิมขึน้ สอดคล้องกบัราคากากถัว่เหลอืง 
  ในตลาดโลกปรับเพ่ิมขึ้นและทรงตัวในระดับสูง อันเป็นผล 
  มาจากความกงัวลการขาดแคลนกากถ่ัวเหลอืงจากวกิฤตกิารณ์ 
  ภัยแล้งในประเทศอาร์เจนตนิาซึง่เป็นประเทศผูส่้งออกสินค้า 
  กากถัว่เหลอืงรายใหญ่

• ส่วนงานผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ได้แก่สินค้า 
 ประเภทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และนำ้ามันถั่วเหลือง 
• ส่วนงานผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์ 
• ส่วนงานอื่นๆ เป็นส่วนงานที่ทำาการจำาหน่ายสินค้าอุปโภค 
 บริโภค และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

 • สินค้าประเภทนำ้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ปริมาณขายนำ้ามัน 
  ถัว่เหลืองบรสุิทธิป์รบัเพิม่ขึน้เล็กน้อย ในขณะทีร่าคาขายปรบั 
  ลดลงเนื่องจากการแข่งขันในตลาดนำ้ามันพืชในประเทศ 
  ที่รุนแรง ประกอบกับปริมาณผลผลิตและสต๊อกนำ้ามันปาล์ม 
  ในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และราคานำ้ามันปาล์มใน 
  ตลาดโลกที่ปรับตัวลง ทำาให้ผู้บริโภคหันมาใช้นำ้ามันปาล์ม 
  เนื่องจากราคาถูกกว่าและเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนนำ้ามัน 
  ถั่วเหลืองได้

 • สนิค้าวสัดหุบีห่อ ปรมิาณขายเพิม่ขึน้เนือ่งจากการมีขายสนิค้า 
  ประเภทใหม่ และมีลูกค้าในกลุ่มนำ้าผลไม้ และเครื่องปรุงรส 
  เพิ่มขึ้น

2. ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้น
 บรษิทัและบรษิทัย่อยมต้ีนทนุขาย 21,799 ล้านบาท ลดลง 125  
 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 0.57 จาก 21,924 ล้านบาทเมือ่เทยีบ 
 กับปี 2560  สาเหตุหลักเนื่องจาก
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 ต้นทุนขำยและก�ำไรขั้นต้นของบริษัท: ต้นทุนเมล็ดถั่วเหลือง 
 รวมค่าขนส่งปรบัลดลงเมือ่เทยีบกับปี 2560 ในขณะท่ีราคาขาย 
 กากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถปรับขึ้นสูงตาม 
 ราคากากถัว่เหลอืงในตลาดโลก ส่งผลให้กำาไรขัน้ต้นของบรษิทั 
 เพิม่ขึน้จาก 2,503 ล้านบาท เป็น 3,157 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 654  
 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.14 และมีอัตรากำาไรขั้นต้น 
 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.32 เป็นร้อยละ 12.78 หรือเพ่ิมขึ้น 
 ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับปี 2560 

 ต้นทุนขำยและก�ำไรขั้นต้นของบริษัทย่อย : เน่ืองจากการ 
 เพิม่ขึน้ของต้นทนุเมด็พลาสตกิท่ีมรีาคาผนัผวน ซึง่เป็นวตัถดุบิ 
 หลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 
 เพิ่มสูงขึ้น กำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน

3. ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
 บริษัทสามารถบริหารจัดการ และทำาการป้องกันความเส่ียง 
 ด ้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำาสัญญาซื้อขายอัตรา 
 แลกเปลี่ยนล่วงหน้า ส่งผลทำาให้บริษัทมีกำาไรจากอัตรา 
 แลกเปลี่ยนสำาหรับปี 2561 เป็นจำานวน 89 ล้านบาท ซึ่งกำาไร 
 ดังกล่าวสุทธิจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดขึ้น 
 จริงจากการ Mark to Market (MTM) แล้ว

4. รายได้อื่น
 บริษัทและบรษัิทย่อยมรีายได้อืน่ 160 ล้านบาทลดลง 50 ล้านบาท 
 หรือลดลงร้อยละ 23.81 จาก 210 ล้านบาทเมือ่เทยีบกบัปี 2560  
 ซึง่สาเหตหุลกัมาจากในปี 2560 มกีารปรบัปรงุค่าใช้จ่ายส่งเสรมิ 
 การขายที่ปลอดภาระจากการที่บริษัทสามารถเจรจากับ 
 ผู้ประกอบการได้เป็นผลสำาเร็จมีมูลค่าสูง

5. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 991 ล้านบาท 
 เพิม่ข้ึน 46 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.87 จาก 945 ล้านบาท 
 เมือ่เทยีบกับปี 2560 ซึง่สอดคล้องกับปรมิาณการขายทีเ่พ่ิมขึน้ 
 ทำาให้ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าขนส่งในประเทศ และ 
 ค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น

 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 240 ล้านบาทหรอืลดลง 72 ล้านบาท 
 หรอืลดลงร้อยละ 23.08 จาก 312 ล้านบาทเมือ่เทยีบกบัปี 2560  
 สาเหตุจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่าย 
 สนบัสนนุทางสังคมและค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบักจิการส่งเสรมิ 
 การลงทุน (BOI) 

6. ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ 
 ได้รับ (กลับรายการ)
 ในไตรมาสที่ 1 และ 2/2561 มีการกลับรายการขาดทุนจาก 
 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งตั้งไว้ 
 ในปี 2560 จำานวน 39 ล้านบาท และรับรู้ผลจากการกลับ 
 รายการดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุน อย่างไรก็ตามในปี 2561  
 บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็น 
 มลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัจำานวน 26 ล้านบาทในสนิค้าบางประเภท
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60
เพ่ิม/(ลด)

จ�านวน %

สนิทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน 8,103 8,785 (682) (7.76)

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 2,935 2,830 105 3.71

รวมสนิทรพัย์ 11,038 11,615 (577) (4.97)

หนีสิ้น

หนีส้นิหมนุเวยีน 2,073 2,937 (864) (29.42)

หนีส้นิไม่หมนุเวียน 120 112 8 7.14

รวมหนีส้นิ 2,193 3,049 (856) (28.07)

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษัิท 8,468 8,188 280 3.42

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอีำานาจควบคมุ 377 378 (1) (0.26)

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 8,845 8,566 279 3.26

รวมหนีส้นิและส่วนของผูถื้อหุน้ 11,038 11,615 (577) (4.97)

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

• สนิทรพัย์หมนุเวยีนลดลง 682 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.76 
 เมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักจากการลดลงของสินค้า 
 คงเหลือสุทธิของบริษัทในส่วนของวัตถุดิบและวัตถุดิบระหว่าง 
 ทางลดลง 994 ล้านบาท เน่ืองจากวัตถุดิบท่ีนำาเข้ามาในช่วง 
 ปลายปี 2561 มปีรมิาณลดลง สนิค้าสำาเรจ็รปูและวสัดอุืน่ๆ ลดลง  

 260 ล้านบาท  อย่างไรกต็ามเงินลงทนุชัว่คราวของบรษิทัเพิม่ขึน้  
 798 ล้านบาท 

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำานวน 105 ล้านบาท หรือ 
 เพิ่มขึ้น 3.71% สาเหตุหลักคือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 108 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 3.97% 
 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและสินทรัพย์ 
 ระหว่างก่อสร้างรวมเป็นเงินสุทธิ 214 ล้านบาท และมีค่าเสื่อม 
 ราคาและค่าตัดจำาหน่ายสุทธิในปี 2561 จำานวน 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

• หนี้สินหมุนเวียนลดลงจำานวน 864 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ  
 29.42 สาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้าและ 
 เจ้าหนี้อื่นลดลง 949 ล้านบาท

• หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำานวน 8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น  
 ร้อยละ7.14 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสำารองผลประโยชน ์
 ระยะยาวของพนักงานที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 279 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.26 จาก 8,566 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560  
เกิดจากกำาไรจากผลประกอบการสำาหรับปี 2561 จำานวน 1,906 
ล้านบาท รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลสำาหรับ
ผลการดำาเนนิงานครึง่ปีหลงัสำาหรบัปี 2560 และผลการดำาเนนิงาน
ของครึ่งปีแรกสำาหรับปี 2561 จำานวน 1,616 ล้านบาท 

สภาพคล่อง
สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560
เปล่ียนแปลง

จ�านวน %

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดำาเนนิงาน 3,652 532 3,120 586.47

กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,149) (103) (1,046) 1,015.53

กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,491) (523) (1,968) 376.29

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 12 (94) 106 (112.77)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 202 296 (94) (31.76)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 214 202 12 5.94

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงนิสดปลายปีเท่ากับ 214 ล้านบาท ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี 2560 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

• กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานรวมทั้งสิ้น 3,652  
 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,120 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 586.47  
 จาก 532 ล้านบาทเม่ือเทียบกับปี 2560 กระแสเงินสดสุทธิ 
 จากกิจกรรมดำาเนินงานดังกล่าวเกิดจากกำาไรก่อนภาษีจำานวน  
 2,304 ล้านบาทของบริษัทและบริษัทย่อย ซ่ึงได้รวมส่วนของ 

 ผู้มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอีำานาจควบคุมของบรษิทัย่อย ปรบัปรุงด้วย 
 รายการกระทบยอดกำาไรสทุธเิป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรม 
 ดำาเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้เกิดกระแสเงินสด ได้แก่  
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายรวมจำานวน 339 ล้านบาท  
 รวมท้ังมีการลดลงในสินค้าคงเหลือท่ีมีผลให้กระแสเงินสด 
 เพิม่ขึน้จำานวน 1,266 ล้านบาท และการลดลงในส่วนเจ้าหนีแ้ละ 
 สำารองผลประโยชน์พนักงาน ทำาให้กระแสเงินสดลดลงจำานวน  
 90 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จำานวน 336 ล้านบาท 
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• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนรวมท้ังสิ้น 1,149  
 ล้านบาท เนือ่งจากเงินสดจ่ายสทุธเิพือ่ลงทนุในกองทนุรวม 771  
 ล้านบาท และเงินจ่ายสุทธิสำาหรับการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมหรือ 
 เพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมรวมเป็นเงินสุทธิ 441 ล้าน

• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 2,491  
 ล้านบาทเกิดจากในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงิน 
 ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำาไรสุทธิคร่ึงปีหลังของปี 2560 และ 
 กำาไรสุทธคิรึง่ปีแรกของปี 2561 และจ่ายชำาระเจ้าหนีท้รสัต์รซีที

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 มีดังนี้ 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส�าคัญ 2561 2560 2559

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.91 2.99 4.10

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 1.31 0.72 1.27

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 1.46 0.21 1.01

อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหน้ีการค้า (เท่า) 19.64 17.29 19.21

ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ (วนั) 18.59 21.11 19.00

อตัราส่วนหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 13.64 15.31 17.71

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 26.76 23.83 20.60

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เท่า) 11.81 12.23 15.05

ระยะเวลาชำาระหนี ้(วนั) 30.90 29.84 24.25

Cash Cycle (วนั) 14.45 15.11 15.36

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร (Profitability Ratio)

อตัรากำาไรข้ันต้น (%) 13.07 10.76 15.99

อตัรากำาไรสุทธ ิ(%) 7.37 5.35 9.72

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ (%) 22.42 15.86 34.26

อตัรำส่วนแสดงประสทิธภิำพในกำรด�ำเนินงำน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) 20.37 13.96 30.58

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร (%) 83.51 62.79 129.04

อตัราส่วนหมนุเวยีนของสนิทรพัย์ (เท่า) 2.24 2.19 2.64

อตัรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ (Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนหนีต่้อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า) 0.25 0.36 0.24

อตัราส่วนความสามารถชำาระดอกเบีย้ (เท่า) 1,698,142.76 213,723.89 833,567.08

อตัราส่วนความสามารถชำาระภาระผกูพนั (เท่า) 0.99 0.28 1.01

อตัราจ่ายเงนิปันผล (ร้อยละ) 82.27 87.15 80.73
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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 เนื่องจากปริมาณขายที ่
เพิ่มขึ้น ทำาให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร
ในปี 2561 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร คือ อัตรา
กำาไรขั้นต้น อัตรากำาไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่  
ร้อยละ 13.07, ร้อยละ 7.37 และร้อยละ 22.42 ตามลำาดับ  
ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากกำาไรข้ันต้นท่ีเพิ่มขึ้น
สาเหตุหลักมาจากราคาขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับเพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกบัราคากากถัว่เหลอืงในตลาดโลกปรับเพิม่ขึน้ประกอบ
กบัราคาวตัถดุบิเมลด็ถัว่เหลอืงนำาเข้าทีเ่ป็นวตัถดุบิหลกัของบรษิทั
ที่ใช้ในการผลิตมีราคาลดลง เม่ือเทียบกับราคาวัตถุดิบเมล็ด 
ถั่วเหลืองนำาเข้าในปี 2560 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ในปี 2561 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 
20.37, ร้อยละ 83.51 และ 2.24 เท่าตามลำาดับซ่ึงเพิ่มข้ึนเมื่อ
เทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักเนื่องจากกำาไรสุทธิของบริษัทและ
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 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั น ้ำมนัพืชไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั น ้ำมนัพืชไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  และได้ตรวจสอบ                                                    
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั น ้ำมนัพืชไทย จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงิน  ณ  วันท่ี  31 ธันวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและ                                                 
กระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั น ้ำมนัพืชไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั น ้ำมนัพืชไทย จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นวรรค                            
ควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ   
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี 

   รายงานประจำาปี 2561114



 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีได้กล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ                                 
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ถือเป็นรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัยิ่งรำยกำรหน่ึงของบริษทัฯ เน่ืองจำกจ ำนวนรำยไดท่ี้บนัทึก
ในบญัชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก ำไรขำดทุนประจ ำปีของบริษทัฯ ประกอบกบับริษทัฯมีลูกคำ้จ ำนวนมำก
รำยในหลำยกลุ่มธุรกิจซ่ึงมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีแตกต่ำงกนั รวมถึงรำยกำรส่งเสริมกำรขำยและกำรให้ส่วนลด
ต่ำงๆเพื่อกระตุน้ยอดขำย ดว้ยเหตุน้ีขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัเป็นพิเศษต่อกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ   

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯ โดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำร
ควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอย่ำงมำสุ่ม
ทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไวแ้ละให้ควำมส ำคญัในกำรทดสอบเป็นพิเศษ โดยกำร
ขยำยขอบเขตกำรทดสอบส ำหรับกำรควบคุมภำยในท่ีตอบสนองเก่ียวกับควำมเส่ียงในกำรรับรู้รำยได ้                         
สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลำบัญชีเพื่อ
ตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้่ำเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯ 
สอบทำนใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกให้แก่ลูกคำ้ภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และท ำกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบ
ขอ้มูลบญัชีรำยได้จำกกำรขำยและกำรสอบทำนใบส ำคญัทัว่ไปเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของ
รำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี  

ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไมร่วมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะกำรให้ควำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุป
ไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหน้ำท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง                                                   
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน 
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด                            
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร                         
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นว่ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อ
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                             
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผู ้สอบบัญชี  เวน้แต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

ชลรส สันติอศัวรำภรณ์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภำพนัธ์ 2562 
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บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 214,402,728       202,238,897        31,807,582            34,795,129          
เงินลงทุนชัว่คราว 8 1,316,023,810    518,481,792        1,316,023,810       518,481,792        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 1,177,247,662    1,399,148,928    1,100,056,374       1,321,368,037     
สินคา้คงเหลือ 10 5,382,029,676    6,635,814,975    5,312,840,949       6,598,858,203     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,647,728         29,118,076          12,589,341            24,609,225          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,103,351,604    8,784,802,668    7,773,318,056       8,498,112,386     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          -                           21,500,000            21,500,000          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 70,706,474         73,351,469          70,706,474            73,351,469          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 2,791,282,478    2,680,087,515    2,509,747,595       2,374,547,141     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 33,487,947         36,530,325          33,468,131            36,436,265          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 32,424,482         35,047,562          29,887,040            32,765,466          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,747,938           5,232,519            5,597,996              4,242,864            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,934,649,319    2,830,249,390    2,670,907,236       2,542,843,205     
รวมสินทรัพย์ 11,038,000,923  11,615,052,058  10,444,225,292     11,040,955,591   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561
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บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 15 326,148,000 1,202,421,374 326,148,000 1,202,421,374
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 16 1,418,519,889    1,491,114,072    1,374,180,463       1,469,038,733     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 194,005,993       137,572,308        186,776,302          128,579,547        
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 3,057,346           1,396,325            3,057,346              1,396,325            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 131,239,062       104,817,055        129,433,252          103,412,370        
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,072,970,290    2,937,321,134    2,019,595,363       2,904,848,349     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 119,600,845       111,411,717        107,442,403          100,001,237        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 119,600,845       111,411,717        107,442,403          100,001,237        
รวมหนีสิ้น 2,192,571,135    3,048,732,851    2,127,037,766       3,004,849,586     
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 808,610,985       808,610,985        808,610,985          808,610,985        
ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
   หุน้สามญั 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 808,610,985       808,610,985        808,610,985          808,610,985        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,475,091,096    2,475,091,096    2,475,091,096       2,475,091,096     
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 28,377,618         28,377,618          -                             -                           
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18 94,441,124         94,441,124          80,941,124            80,941,124          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,052,008,649    4,769,508,233    4,942,200,616       4,659,003,098     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 10,343,705         12,459,702          10,343,705            12,459,702          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 8,468,873,177    8,188,488,758    8,317,187,526       8,036,106,005     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 376,556,611       377,830,449        -                             -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,845,429,788    8,566,319,207    8,317,187,526       8,036,106,005     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,038,000,923  11,615,052,058  10,444,225,292     11,040,955,591   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

   รายงานประจำาปี 2561120



บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 21 24,703,566,539    24,250,269,355    24,703,566,539    24,250,269,355     
รายไดจ้ากการขายวสัดุหีบห่อ 373,146,246          317,870,911          -                             -
รวมรายไดจ้ากการขาย 25,076,712,785    24,568,140,266    24,703,566,539    24,250,269,355     
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 5,301,191              2,619,014              546,974                 633,924                 
   เงินปันผลรับ 45,713,332            46,713,332            64,633,332            68,213,332            
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 89,390,917            26,790,373            89,390,917            26,790,373            
   อ่ืน ๆ 109,009,738          160,790,646          108,077,985          159,807,885          
รวมรายไดอ่ื้น 249,415,178          236,913,365          262,649,208          255,445,514          
รวมรำยได้ 25,326,127,963    24,805,053,631    24,966,215,747    24,505,714,869     
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 21,799,048,578    21,924,429,422    21,546,548,105    21,747,469,507     
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 991,096,134          945,412,557          968,860,199          924,723,140          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 240,717,726          311,944,880          208,884,945          281,870,232          
การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) 10 (12,319,946)          39,443,255            (12,848,710)          39,443,255            
รวมค่ำใช้จ่ำย 23,018,542,492    23,221,230,114    22,711,444,539    22,993,506,134     
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 2,307,585,471      1,583,823,517      2,254,771,208      1,512,208,735       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,498,554)            (3,750,811)            (3,235,249)            (3,399,754)             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 2,304,086,917      1,580,072,706      2,251,535,959      1,508,808,981       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (397,935,962)        (202,602,049)        (383,171,178)        (184,010,646)         
ก ำไรส ำหรับปี 1,906,150,955      1,377,470,657      1,868,364,781      1,324,798,335       

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,867,437,440      1,326,758,925      1,868,364,781      1,324,798,335       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 38,713,515            50,711,732            

1,906,150,955      1,377,470,657      

ก ำไรต่อหุ้น 22
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2.31                       1.64                       2.31                       1.64                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุน 

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561
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บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรส ำหรับปี 1,906,150,955      1,377,470,657      1,868,364,781      1,324,798,335       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
   ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (2,644,995)            1,261,668              (2,644,995)            1,261,668              
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 20 528,998                 (252,333)               528,998                 (252,333)                
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,115,997)            1,009,335              (2,115,997)            1,009,335              
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 17 (9,566,196)            -                             (10,469,803)          -                             
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 20 1,913,240              -                             2,093,961              -                             
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,652,956)            -                             (8,375,842)            -                             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (9,768,953)            1,009,335              (10,491,839)          1,009,335              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 1,896,382,002      1,378,479,992      1,857,872,942      1,325,807,670       

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,857,175,840      1,327,768,260      1,857,872,942      1,325,807,670       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 39,206,162            50,711,732            

1,896,382,002      1,378,479,992      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

   รายงานประจำาปี 2561122
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บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
ก าไรก่อนภาษี 2,304,086,917      1,580,072,706      2,251,535,959      1,508,808,981       
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   เงินปันผลรับ (45,713,332)          (46,713,332)          (64,633,332)          (68,213,332)           
   ก าไรจากการจ าหน่ายอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (13,122,862)          (1,579,863)            (13,122,862)          (1,297,743)             
   ก าไรจากการลงทุนในกองทุนรวม (27,032,177)          (32,078,525)          (27,032,177)          (32,078,525)           
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 339,117,416          349,847,731          282,611,545          297,174,467          
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 224,806                 (1,185,364)            (644,205)               (1,273,923)             
   ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ (1,335,837)            -                             (98,777)                 -                             
   การปรับลดสินคา้คงเหลือ
      เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) (12,319,946)          39,443,255            (12,848,710)          39,443,255            
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,314,000)            (1,379,883)            (1,314,000)            (1,379,883)             
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 1,661,021              129,834                 1,661,021              123,499                 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,367,535            14,853,313            13,210,537            12,903,949            
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย -                             8,673                     -                             8,673                     
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 2,559,619,541      1,901,418,545      2,429,324,999      1,754,219,418       
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 223,012,297          66,234,590            222,054,645          73,432,926            
   สินคา้คงเหลือ 1,266,105,245      (890,037,152)        1,298,865,964      (899,003,916)         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,188,830              569,819                 1,738,366              4,016,280              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,515,419)            1,594,533              (1,355,132)            2,558,132              
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (73,418,195)          (215,049,055)        (95,682,282)          (206,899,725)         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26,422,007            9,958,566              26,020,882            11,627,345            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (16,744,604)          (8,799,628)            (16,239,174)          (7,557,630)             
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,988,669,702      865,890,218          3,864,728,268      732,392,830          
   จ่ายดอกเบ้ีย -                             (8,673)                   -                             (8,673)                    
   จ่ายภาษีเงินได้ (336,436,958)        (334,165,685)        (319,473,038)        (311,791,703)         
เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 3,652,232,744      531,715,860          3,545,255,230      420,592,454          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561
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บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในกองทุนรวม (8,849,900,000)     (8,253,500,000)     (8,849,900,000)     (8,253,500,000)      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม 8,079,390,159      8,618,686,299      8,079,390,159      8,618,686,299       
เงินปันผลรับ 45,713,332            46,713,332            64,633,332            68,213,332            
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (440,083,757)        (508,965,616)        (407,657,621)        (401,919,474)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 16,645,877            3,263,996              16,645,877            2,282,688              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (427,741)               (9,229,704)            (427,741)               (9,214,254)             
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,148,662,130)     (103,031,693)        (1,097,315,994)     24,548,591            
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (874,959,374)        1,203,801,257      (874,959,374)        1,203,801,257       
จ่ายเงินปันผล (1,575,967,409)     (1,680,585,910)     (1,575,967,409)     (1,680,585,910)      
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (40,480,000)          (46,000,000)          -                             -                             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ (2,491,406,783)     (522,784,653)        (2,450,926,783)     (476,784,653)         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 12,163,831            (94,100,486)          (2,987,547)            (31,643,608)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 202,238,897          296,339,383          34,795,129            66,438,737            
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 214,402,728          202,238,897          31,807,582            34,795,129            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

   รายงานประจำาปี 2561126



บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั น ้ำมนัพืชไทย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยกำกถัว่เหลืองและน ้ ำมนัถัว่เหลือง ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯอยูท่ี่ เลขท่ี 149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ - ตำกสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี                                      

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี                               
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

 ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท  น ้ ำมันพืชไทย จ ำกัด  (มหำชน)                  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

   2561 2560 
บริษทั พรอดดิจิ จ ำกดั (มหำชน) ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ ์ ไทย 32 32 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม 

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    127



จ)  ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก  
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

ฉ)  ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบัซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบ
กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำร
เปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบ
กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนว
ปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วน
ใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้
สัญญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอน
ส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำว จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำร                                  
จดัประเภทรำยกำรในงบกำรเงินใหม่เม่ือมำตรฐำนฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
- ตน้ทุนสินคำ้ท่ีเกิดจำกกำรแถมสินค้ำ จำกเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเม่ือเกิดรำยกำร 

บริษทัฯพิจำรณำวำ่ตอ้งบนัทึกเป็นตน้ทุนขำย ส่งผลให้ตน้ทุนขำยเพิ่มข้ึน และค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
ลดลง 

- ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจำรณำวำ่จะตอ้งประมำณกำรจ ำนวนเงินของส่ิง
ตอบแทนผนัแปรซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรำคำของรำยกำรขำย โดยกิจกำรตอ้งบนัทึกส่ิงตอบแทนท่ี
จะจ่ำยให้กบัลูกคำ้ หกัออกจำกมูลค่ำของรำยไดท่ี้รับรู้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ส่งผลใหร้ำยไดจ้ำก
กำรขำยลดลง และค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยลดลง 
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ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำร
วดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบั
ใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ี
มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
4.1 กำรรับรู้รำยได้ 
 ขายสินค้า 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญั
ของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 สินค้ำคงเหลือ 
สินคำ้ส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีตน้ทุนถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะ  
ต ่ำกวำ่ และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีตน้ทุนถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่
รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้ 

4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่ำวบนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
เม่ือไดจ้  ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 

มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำร
สุดทำ้ยของปี ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคม
ตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำง
ระหวำ่งรำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดง
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ        
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณดงัน้ี 

อำคำร -  20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร -  5 ปี และ 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  2 - 10 ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชใ้นโรงงำน -  5 ปี 
เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน -  3 ปี และ 5 ปี 
ยำนพำหนะ -  5 ปี 
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ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือ     
คำดวำ่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดั
รำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้
รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ
สะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและ
วธีิกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
  ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 3, 5, 10 ปี 

4.9 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัย่อย หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำร
ควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ                                           
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย 
ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุม                                        
กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.10 เงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ี
ใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ย
สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน หรือหำกเป็นรำยกำรท่ีได้มีกำรท ำสัญญำตกลงอตัรำแลก 
เปล่ียนล่วงหนำ้ไว ้ก็จะแปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนท่ีตกลงล่วงหนำ้นั้น 

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
รับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพย์
หรือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.12 ผลประโยชน์พนักงำน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ
เกิดรำยกำร 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงกำรสมทบเงิน 

บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือมีภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำก

เหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสีย
ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้นและบริษทัฯและบริษทัย่อยสำมำรถประมำณ
มูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.14 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี

ของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ   
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมด
หรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.15 ตรำสำรอนุพนัธ์ 
 ตรำสำรอนุพนัธ์ของบริษทัฯประกอบดว้ยสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำประกนั

แลกเปล่ียนรำคำสินคำ้โภคภณัฑ์ 

 ตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมจะถูกรับรู้ใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ซ่ึงแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 

4.16 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 
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 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 

 กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯมีสัดส่วนกำรถือหุ้นน้อยกว่ำกึ่งหน่ึง 
 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯพิจำรณำวำ่บริษทัฯมีอ ำนำจควบคุมในบริษทั พรอดดิจิ จ  ำกดั (มหำชน) ถึงแมว้่ำ

บริษทัฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 32 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีน้อยกว่ำ   
ก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี เน่ืองจำกบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสำมำรถสั่งกำรกิจกรรมท่ีส ำคญัของ
บริษัทดังกล่ำวได้ อีกทั้ งผูถื้อหุ้นรำยอ่ืนเป็นผูถื้อหุ้นรำยย่อยๆเท่ำนั้ น ดังนั้ น บริษัท พรอดดิจิ จ ำกัด 
(มหำชน) จึงถือเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจกำรและตอ้งน ำมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี
บริษทัฯมีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรดงักล่ำว 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
หน้ีสูญท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ี
คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ พิจำรณำ
จำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยสินคำ้นั้น 
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 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตและ
กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร

ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2561 2560 2561 2560  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
   ซ้ือวสัดุหีบห่อ - - 329 332 รำคำเป็นไปตำมปกติ

เช่นเดียวกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
ส่วนลดรับจำกกำรซ้ือสินคำ้ - - 2 2 ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   ขำยสินคำ้โดยบริษทัฯ 21 31 21 31 รำคำเป็นไปตำมปกติ

เช่นเดียวกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
   ขำยสินคำ้โดยบริษทัยอ่ย 27 24 - - รำคำเป็นไปตำมปกติ

เช่นเดียวกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
   ค่ำบริกำรจ่ำย - 1 - 1 รำคำเป็นไปตำมปกติ

เช่นเดียวกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
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ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรหรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 6,917 7,415 3,946 4,909 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,917 7,415 3,946 4,909 
     
ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 2,134 2,184 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรหรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 91 - 91 - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 91 - 2,225 2,184 
     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 16)     
บริษทัยอ่ย - - 55,363 66,821 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 55,363 66,821 
     
เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 16)     
บริษทัยอ่ย - - - 231 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรหรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 119 - 119 - 
รวมเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 119 - 119 231 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 97 86 84 73 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 4 4 4 4 
รวม 101 90 88 77 
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7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 425 405 365 345 
เงินฝำกธนำคำร 213,978 201,834 31,443 34,450 
รวม 214,403 202,239 31,808 34,795 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพย ์และเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.13 ถึง 
1.20 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.20 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวครำว 

 เงินลงทุนชัว่ครำวคือ เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหน้ีซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 6,917 7,415 3,946 4,909 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 6,917 7,415 3,946 4,909 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 846,158 1,013,496 828,443 990,298 
คำ้งช ำระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 277,770 337,002 242,125 297,476 
   3 - 6 เดือน 5,916 13,558 1,542 389 
   6 - 12 เดือน 19,257 1,653 27 87 
   มำกกวำ่ 12 เดือน  79,623 85,845 79,623 84,654 
   เชค็คืน 261 46 - - 
รวม 1,228,985 1,451,600 1,151,760 1,372,904 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (69,969) (71,080) (69,099) (69,843) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,159,016 1,380,520 1,082,661 1,303,061 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 1,165,933 1,387,935 1,086,607 1,307,970 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 91 - 2,225 2,184 
ลูกหน้ีอ่ืน 10,247 6,111 10,247 6,111 
รำยไดค้ำ้งรับ 977 5,103 977 5,103 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 11,315 11,214 13,449 13,398 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,177,248 1,399,149 1,100,056 1,321,368 

10. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
วตัถุดิบ 1,206,108 1,890,955 (13,896) - 1,192,212 1,890,955 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 1,456,104 1,739,988 (13,227) (39,443) 1,442,877 1,700,545 
วสัดุคงเหลือ 176,745 179,040 (1,489) (1,489) 175,256 177,551 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 2,571,685 2,866,764 - - 2,571,685 2,866,764 
รวม 5,410,642 6,676,747 (28,612) (40,932) 5,382,030 6,635,815 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
วตัถุดิบ 1,169,093 1,877,041 (13,896) - 1,155,197 1,877,041 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 1,435,008 1,727,571 (12,698) (39,443) 1,422,310 1,688,128 
วสัดุคงเหลือ 165,138 168,414 (1,489) (1,489) 163,649 166,925 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 2,571,685 2,866,764 - - 2,571,685 2,866,764 
รวม 5,340,924 6,639,790 (28,083) (40,932) 5,312,841 6,598,858 
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ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะได้รับเป็นจ ำนวน 27 ล้ำนบำท (2560: 39 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ 26 ล้ำนบำท 2560: 39 ล้ำนบำท)  
และบริษทัฯมีกำรกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือจ ำนวน 39 ลำ้นบำท (2560: ไม่มี) โดยน ำไปหกัจำก
มูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งปี 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
11.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของ

บริษทัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

รับระหวำ่งปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั พรอดดิจิ จ ำกดั (มหำชน) 135,000 135,000 32 32 21,500 21,500 18,920 21,500 

11.2 รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก ำไรหรือขำดทุนท่ีแบ่งให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย                                      

ในระหว่ำงปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กบัส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม                                                          

ในระหว่ำงปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั พรอดดิจิ จ ำกดั (มหำชน) 68 68 377 378 39 51 40 46 

11.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั พรอดดิจิ จ ำกดั (มหำชน) 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2561 2560 
สินทรัพยห์มุนเวียน 386 356 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 300 324 
หน้ีสินหมุนเวียน 109 102 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 12 11 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั พรอดดิจิ จ ำกดั (มหำชน) 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 
รำยได ้ 706 654 
ก ำไร 57 74 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1 - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 58 74 
สรุปรำยกำรกระแสเงินสดของบริษทั พรอดดิจิ จ ำกดั (มหำชน) 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 107 111 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (33) (106) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (59) (67) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 15 (62) 

12. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
 รำคำทุน/  

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุน/  
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 
เงนิลงทุนเผ่ือขำย     
ตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรตลำด - ในประเทศ 6,524 19,453 6,524 22,098 
บวก: ส่วนเกินทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 12,929  15,574  
 19,453  22,098  
ตรำสำรหนีท้ีจ่ะถือจนครบก ำหนด     
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 10,000  10,000  
 10,000  10,000  
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
 รำคำทุน/  

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุน/  
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
ตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด -                        
ในประเทศ 55,100  55,100  

 55,100  55,100  
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (13,847)  (13,847)  
 41,253  41,253  
รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 70,706  73,351  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอำคำร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือม
รำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน
เงินประมำณ  2,422 ล้ำนบำท (2560: 2,454 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 1,975 ล้ำนบำท 2560: 
2,049 ลำ้นบำท) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 
 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

รำคำทุน 69,456 65,958 68,889 65,391 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (35,968) (29,428) (35,421) (28,955) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 33,488 36,530 33,468 36,436 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 36,530 24,414 36,436 24,234 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 427 9,229 427 9,214 
รับโอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,085 8,517 3,085 8,517 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (6,554) (5,630) (6,480) (5,529) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 33,488 36,530 33,468 36,436 

15. วงเงินสินเช่ือของเงินเบิกเกนิบัญชี เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินและเจ้ำหนีท้รัสต์รีซีท 
 เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทของบริษทัฯ คิดดอกเบ้ียในอตัรำ LIBOR บวกอตัรำส่วนเพิ่มต่อปี 

 วงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีขอ้ก ำหนดเป็นกำรทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินและจ ำกดักำรก่อภำระผูกพนัในทรัพยสิ์นของบริษทัฯและบริษทัย่อย และ
จ ำกดักำรใหก้ำรค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัยอ่ย 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                          

(หมำยเหตุ 6) - - 55,363 66,821 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                          
(หมำยเหตุ 6) 119 - 119 231 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,053,732 1,108,439 964,484 1,030,626 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 170,095 182,123 166,562 178,313 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 194,574 200,552 187,652 193,048 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,418,520 1,491,114 1,374,180 1,469,039 

17. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำนแสดง        

ไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 111,412 105,358 100,001 94,655 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  12,416 12,040 10,550 10,344 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,952 2,813 2,660 2,560 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

    

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (1,347) - (1,786) - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  11,164 - 11,892 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (251) - 364 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (16,745) (8,799) (16,239) (7,558) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 119,601 111,412 107,442 100,001 
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ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนขำย 8,425 7,988 7,006 6,722 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 6,943 6,865 6,204 6,182 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 15,368 14,853 13,210 12,904 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ประมำณ 
17 ลำ้นบำท (2560: 12 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 17 ลำ้นบำท 2560: 12 ลำ้นบำท)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 13 ปี (2560: 11 ปี) และบริษทัยอ่ยประมำณ 15 ปี (2560: 13 ปี) 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 2.8 , 3.0 2.6 , 3.0 2.8 3.0 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 4.0 - 6.5 3.5 - 6.5 4.0 - 6.0 3.5 - 6.5 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0 - 25  0 - 23 0 - 20 0 - 23 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (9.4) 10.8 (8.1) 9.3 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  10.5 (9.3) 9.0 (8.0) 
 เพ่ิมข้ึน 10 - 20% ลดลง 10 - 20% เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (3.8) 4.2 (3.5) 3.9 
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  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (7.9) 9.0 (6.6) 7.5 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  9.8 (8.7) 8.3 (7.4) 
 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (3.6) 4.1 (3.0) 3.4 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำร
แกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
หน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน 27 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 24 ลำ้นบำท) 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็น
ค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้

18. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไวค้รบถว้นแลว้ 
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19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 596,466 596,229 501,390 509,570 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 339,117 349,848 282,612 297,174 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย 521,309 473,778 521,309 473,778 
ค่ำขนส่ง 227,492 217,906 215,256 205,429 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 20,911,366 21,985,712 20,581,131 21,718,825 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 188,182 165,645 133,365 111,639 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป (257,668) (537,910) (265,818) (535,298) 

20. ภำษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 394,072 210,751 378,871 192,018 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (1,201) - (1,201) - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 5,065 (8,149) 5,501 (8,007) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 397,936 202,602 383,171 184,011 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร (ขำดทุน) 

จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (529) 252 (529) 252 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (1,913) - (2,094) - 

รวม (2,442) 252 (2,623) 252 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,304,087 1,580,073 2,251,536 1,508,809 
     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 460,817 316,015 450,307 301,762 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (1,201) - (1,201) - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 20 48 - - 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหต ุ21) (52,338) (103,994) (52,338) (103,994) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 6,664 6,306 6,184 6,168 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (6,989) (6,371) (6,854) (6,223) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินได ้ (9,143) (9,402) (12,927) (13,702) 
อ่ืนๆ 106 - - - 

รวม (61,680) (113,413) (65,935) (117,751) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 397,936 202,602 383,171 184,011 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 5,425 7,889 5,319 7,889 
ส ำรองส ำหรับค่ำส่งเสริมกำรขำย 5,998 8,091 5,998 8,091 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ
ยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ ์ 611 279 611 279 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 23,920 22,283 21,489 20,000 

รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 35,954 38,542 33,417 36,259 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (3,530) (3,494) (3,530) (3,494) 

รวมหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (3,530) (3,494) (3,530) (3,494) 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีสุทธิ 32,424 35,048 29,887 32,765 
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21. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกิจกำรผลิตอำหำรสัตวห์รือ

ส่วนผสมอำหำรสัตว ์และกิจกำรผลิตน ้ ำมนัหรือไขมนัจำกพืชและสัตว ์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 
1377(2)/2552 เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2552 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึง
กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั  และกำรไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเฉพำะกำรผลิตส่วนผสม
อำหำรสัตว์ส ำหรับโรงงำนหน่ึงแห่งของบริษทัฯเป็นระยะเวลำแปดปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร (วนัท่ี 23 เมษำยน 2553) 

 รำยไดข้องบริษทัฯจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รำยได้จำกกำรขำย       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 1,812,327 6,263,447 20,775,110 16,850,323 22,587,437 23,113,770 
รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 122,121 133,774 1,994,009 1,002,725 2,116,130 1,136,499 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 1,934,448 6,397,221 22,769,119 17,853,048 24,703,567 24,250,269 

22. ก ำไรต่อหุ้น 
 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีผูมี้อ  ำนำจ

ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

 

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    155



 เพือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท
ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานทีรายงานทังสิน 3 ส่วนงาน ดงันี   

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์จากถัวเหลือง เป็นส่วนงานทีทาํการผลิตและจาํหน่ายกากถัวเหลือง
และนํามนัถัวเหลือง  

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ ์ 

 ส่วนงานอืน ๆ เป็นส่วนงานทีทาํการจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีรายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพือวตัถุประสงคใ์น
การตัดสินใจเกียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯและบริษัทย่อย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและ
สินทรัพยร์วมซึ งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัทีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ
สินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกับการบันทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ข้อมูลรายได้ กําไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปีสินสุดวนัที         
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี  
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ขอ้มูลเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันันรายไดแ้ละสินทรัพยที์แสดง
อยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ งราย เป็นอตัราร้อยละ 15.2 ของรายไดจ้ากการ
ขาย (2560: ร้อยละ 8.0) ซึ งมาจากส่วนงานผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากถัวเหลือง  

24. กองทุนสํารองเลียงชีพ 

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานของบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสํารอง
เลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังาน
จ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพของบริษทัฯ
และบริษทัย่อยบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั ตามลาํดบั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือพนกังานนันออกจากงานตาม
ระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายจาํนวน 7 ล้านบาท (2560: 8 ล้านบาท) และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายจํานวน                           
1 ลา้นบาท (2560: 1 ลา้นบาท) 

25. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย  เงินปันผลจ่ายต่อหุน้  
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี                     
สาํหรับปี 2560 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                
เมือวนัที 27 เมษายน 2561 687,319 0.85 

เงินปันผลระหวา่งกาล                       
สาํหรับปี 2561 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เมือวนัที 14 สิงหาคม 2561 889,472 1.10 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2561 1,576,791 1.95 
    
เงินปันผลประจาํปี                     

สาํหรับปี 2559 
ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                

เมือวนัที 26 เมษายน 2560 1,212,916 1.50 
เงินปันผลระหวา่งกาล                       

สาํหรับปี 2560 
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เมือวนัที 11 สิงหาคม 2560 468,995 0.58 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2560 1,681,911 2.08 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน 

26.1 ภาระผูกพนัเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน                                       
74 ลา้นบาท (2560: 188 ลา้นบาท) ซึ งเกียวข้องกับการก่อสร้างโรงงาน ซื อเครื องจกัรและเครืองมือและ
เครืองใชใ้นโรงงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 68 ลา้นบาท 2560: 174 ลา้นบาท) 

26.2 การคําประกัน 

ก) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือคําประกนัซึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 40 ลา้นบาท (2560: 40 ลา้นบาท) ซึ งเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 31 ลา้นบาท    
2560: 32 ลา้นบาท) หนงัสือคําประกนัดงักล่าวใชเ้พือคํ าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและคําประกนัการปฏิบติั
ตามสญัญาซือขาย 

ข) ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยมีภาระผูกพันจากการทาํแสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็น
จาํนวน 5.6 ลา้นเยน หรือประมาณ 1.7 ลา้นบาท อนัเกียวเนืองกบัการซือเครื องมือเครืองใช้ของบริษทั
ย่อยดังกล่าว (2560: 0.2 ลา้นยูโรหรือประมาณ 6.9 ลา้นบาท อนัเกียวเนืองกับการซื อเครื องจักรของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว)  

26.3 ภาระผูกพนัเกียวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

ก) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าบริการในอนาคตตามสญัญาบริการหลาย
ฉบบัคิดเป็นจาํนวนเงินรวม 3.9 ลา้นบาท (2560: 4.6 ลา้นบาท) โดยสัญญาบริการมีอายุสัญญาระหว่าง   
1 - 3 ปี 

ข) บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าวิจยัการตลาดกบับริษทัแห่งหนึง โดยภายใตเ้งือนไขตามสัญญา บริษทัฯ ตอ้ง
จ่ายค่าวิจัยรายเดือนตามอตัราทีระบุในสัญญา อายุของสัญญาเริ มตั งแต่เดือนกันยายน 2559 จนถึง
สิงหาคม 2562 ซึ งในระหว่างปีปัจจุบนับริษทัฯ มีค่าวิจยัการตลาดทีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญา
ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2.4 ลา้นบาท (2560: 2.4 ลา้นบาท) 
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27. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม    
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 1,316 1,316 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 19 - 19 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม    
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  - 3 3 
  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม    
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 518 518 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 22 - 22 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม    
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  - 1 1 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2  

เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นกำรใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ี
สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม มูลค่ำยุติธรรมของ                           
เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหน้ีดงักล่ำว ค ำนวณโดยใช้รำคำมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ี
ประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

 มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ ำลอง
ตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถ
สังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ของเงินตรำต่ำงประเทศ 
และ เส้นอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้  
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28. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
28.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 

“กำรแสดงรำยกำรและเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ” ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินลงทุน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุม   

ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือ
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำย
และมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือ
มูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกธนำคำรและ

เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีท อย่ำงไรก็ตำมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ รำยละเอียดของเงินฝำกธนำคำรและเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทแสดงไวใ้น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 7 และขอ้ 15 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 ถัว่เหลืองเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิตของบริษทัฯ ดงันั้น เพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวน

ของก ำไรขั้นต้น บริษทัฯจึงมีกระบวนกำรป้องกันควำมเส่ียง โดยเข้ำท ำสัญญำแลกเปล่ียนรำคำสินค้ำ                         
โภคภณัฑ์ (Commodity Swap Agreement) ระยะสั้นกบัธนำคำรพำณิชย ์ซ่ึงเม่ือมีกำรปิดสถำนะของสัญญำ
หรือเม่ือสัญญำส้ินสุดลงตำมอำย ุบริษทัฯจะรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนในงบก ำไรขำดทุน 

 บริษทัฯไม่มีสัญญำดงักล่ำวท่ีเปิดสถำนะไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเน่ืองจำกบริษทัฯมีรำยกำรซ้ือวตัถุดิบหลกัและ

ขำยสินคำ้เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         
อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม    

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1.1 0.3 36.4 50.1 32.4498 32.6809 
ยโูร - - 0.2 0.1 37.1252 39.0273 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกิน
หน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรซ้ือวตัถุดิบ เคร่ืองจกัรและ
ขำยสินคำ้ท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ  

 ยอดคงเหลือของสัญญำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

สกลุเงิน 
จ ำนวนเงิน 
(ลำ้น) 

อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย              
ตำมสัญญำ ครบก ำหนดตำมสญัญำ 

สัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 10.0 32.5750 บำทต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ 
มิถุนำยน 2562 

 
งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

สกลุเงิน 
จ ำนวนเงิน 
(ลำ้น) 

อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย              
ตำมสัญญำ ครบก ำหนดตำมสญัญำ 

สัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 8.7 32.7216 บำทต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ 
เมษำยน - มิถุนำยน 2561 

ยโูร 0.2 39.4300 บำทต่อยโูร มกรำคม 2561 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

สกลุเงิน 
จ ำนวนเงิน 
(ลำ้น) 

อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย              
ตำมสัญญำ ครบก ำหนดตำมสญัญำ 

สัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 8.7 32.7216 บำทต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ 
เมษำยน - มิถุนำยน 2561 

28.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอตัรำ

ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนตรำสำรอนุพนัธ์แสดงมูลค่ำ
ยติุธรรมตำมรำคำตลำด หรือค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์กำรประเมินมูลค่ำท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไปหำกกรณีท่ีไม่มี
รำคำตลำด 

29. กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม       

เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี              
31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.25:1 (2560: 0.36:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.26:1 (2560: 0.37:1) 

30. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
30.1 เม่ือว ันท่ี  27 กุมภำพันธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทฯ มีมติให้อนุมัติ จ่ำยเงิน                                     

ปันผลจำกก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 1.90 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 1,536.4 ล้ำนบำท                                     
ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแลว้ในอตัรำหุน้ละ 1.10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 889.5 ลำ้นบำท 
คงเหลือจ่ำยเงินปันผลท่ีจะจ่ำยในอตัรำหุ้นละ 0.80 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 646.9 ล้ำนบำท ทั้งน้ีกำร
จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูส้ำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำอนุมติั
ต่อไป 

30.2 เม่ือวนัท่ี  20 กุมภำพันธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยมีมติให้อนุมัติจ่ำยเงิน                                  
ปันผลจำกก ำไรสุทธิประจ ำปี  2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.18 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 48.6 ล้ำนบำท                                   
ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ 0.08 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 21.6 ลำ้นบำท 
คงเหลือจ่ำยเงินปันผลท่ีจะจ่ำยในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 27 ลำ้นบำท ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงิน
ปันผลดงักล่ำวจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูส้ำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีของบริษทัยอ่ย เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2562 

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    163



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ช่ือบริษัท บรษัิท นำา้มนัพชืไทย จำากดั (มหาชน)

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ เลขท่ี 149 ถนนรัชดาภเิษก (ท่าพระ - ตากสนิ) แขวงบคุคโล เขตธนบุร ีกรงุเทพฯ 10600

ท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี 81/7 หมูท่ี ่1 ตำาบลไทยาวาส อำาเภอนครชยัศรี จงัหวัดนครปฐม 73120

ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลติและจำาหน่ายนำา้มนัถัว่เหลอืงและกากถัว่เหลอืง

เลขทะเบียน 0107537001536

ทุนจดทะเบียน หุน้สามัญ 808,610,985 หุน้
มลูค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้ว หุน้สามัญ 808,610,985 หุน้
มลูค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท

โทรศัพท์ สำานกังานใหญ่ : 0 2477 9020          โรงงาน : 0 3426 5620-29

โทรสาร  สำานกังานใหญ่ : 0 2477 8022          โรงงาน : 0 3426 5610

เว็ปไซต์ www.tvothai.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บรษัิท ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จำากดั 
เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9000 
โทรสาร   : 0 2009 9991

ผู้สอบบัญชี นางชลรส  สนัตอิศัวราภรณ์ เลขทะเบยีนผูส้อบบญัช ี4523 
บรษัิท สำานกังาน อวีาย จำากดั 
อาคารเลครชัดา ชัน้ที ่33 เลขที ่193/136-137 ถนนรชัดาภเิษกตัดใหม่  
คลองเตย กรงุเทพ 10110 
โทรศัพท์ : 0 2264 0777 
โทรสาร  : 0 2264 0789

ท่ีปรึกษากฎหมาย บรษัิท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคน็ซ่ี จำากดั 
อาคารอบัดลุราฮิม ชัน้ 22-25 
เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพ 10500 
โทรศัพท์ : 0 2636 2000 
โทรสาร  : 0 2636 2111
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