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6.1 ภาพื่รวมของนโยบายและแนวปฏิิบัต้ิการกำากับดำูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ

บริษัที่ นำ�ามันพ่ชื้ไที่ย จำากัด้ (มหาชื้น) ด้ำาเนินธุรกิจโด้ยยึด้หลัก
การกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ และยึด้มั�นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่�อ
ให้การด้ำาเนินงานของบริษัที่เป็ีนไปีอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ โปีร่งใส 
เป็ีนธรรม สร้างควิามเช่ื้�อมั�นให้กับผู้ม่ส่วินได้้เส่ยทุี่กฝ่ัาย และ
สนับสนุนส่งเสริมควิามสามารถในการแข่งขันของบริษัที่ให้เติ้บโต้ 
อันนำาไปีสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั�งยน่

เพ่�อให้กิจการม่การด้ำาเนินงานต้ามแนวิที่างการกำากับดู้แลกิจการ
ท่ี่�ด่้อยา่งเป็ีนรูปีธรรม คณะกรรมการบริษัที่ม่มติ้อนุมัติ้ “นโยบาย
การกำากับดู้แลกิจการ” ต้ามท่ี่�คณะกรรมการบรรษทัี่ภิบาล สรรหา 
และกำาหนด้คา่ต้อบแที่นเสนอ โด้ยนโยบายการกำากับดู้แลกิจการ
อ้างองิจากหลกัการกำากับด้แูลกจิการท่ี่�ด่้สำาหรบับรษัิที่จด้ที่ะเบ่ยน 
ปีี 2560 ต้ามแนวิที่างท่ี่�คณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และ
ต้ลาด้หลักที่รัพย์กำาหนด้ เพ่�อเป็ีนหลักปีฏิิบัติ้ให้คณะกรรมการ 
ซึึ่�งเป็ีนผู้รับผิด้ชื้อบสูงสุด้ขององค์กรนำาไปีปีรับใช้ื้ในการกำากับดู้แล
กิจการ เพ่�อให้กิจการม่ผลปีระกอบการท่ี่�ด่้ในระยะยาวิ สร้างควิาม
น่าเช่ื้�อถ่อสำาหรับผู้ถ่อหุ้นและผู้ม่ส่วินได้้เส่ยทุี่กฝ่ัาย และส่งเสริม
ควิามสามารถในการแข่งขันของบริษัที่ เพ่�อปีระโยชื้น์ในการสร้าง
คุณค่าให้กิจการเติ้บโต้อย่างยั�งย่น

นโยบายการกำากับดู้แลกิจการครอบคลมุโครงสร้างและแนวิปีฏิิบัติ้ 
ในการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ท่ี่�เก่�ยวิกับคณะกรรมการ การสรรหา 
การกำาหนด้คา่ต้อบแที่น การกำาหนด้บที่บาที่หนา้ท่ี่� ควิามรบัผดิ้ชื้อบ 
และควิามเปีน็อสิระของคณะกรรมการจากฝัา่ยจัด้การ การพฒันา
และปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ของกรรมการ การกำากับดู้แล
บริษัที่ยอ่ย รวิมถึงนโยบายการปีฏิิบัติ้งานในเร่�องการดู้แลผู้ถ่อหุ้น 
สิที่ธิและควิามเที่่าเท่ี่ยมกันของผู้ถ่อหุ้นและผู้ม่ส่วินได้้เส่ย 
การเปิีด้เผยข้อมูลอย่างเพ่ยงพอ การควิบคมุและบริหารควิามเส่�ยง 
การป้ีองกันการใช้ื้ข้อมูลภายใน การป้ีองกันควิามขัด้แย้งที่าง 
ผลปีระโยชื้น์ และการต้รวิจสอบภายในท่ี่�ม่ปีระสทิี่ธิผล การด้ำาเนิน
ธุรกิจด้้วิยควิามซ่ึ่�อสัต้ย์ โปีร่งใส การปีฏิิบัติ้ต้ามข้อกำาหนด้ 
ของกฎ์หมาย และกฎ์ระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวิข้อง จริยธรรมที่างธุรกิจ 

การชื้ด้เชื้ยกรณ่ท่ี่�เกิด้การละเมิด้สิที่ธิ การต่้อต้้านคอร์รัปีชัื้�น 
ต้ลอด้จนมาต้รการด้ำาเนินการกับผู้ท่ี่�ไม่ปีฏิิบัติ้ต้ามนโยบายและ
แนวิปีฏิิบัติ้ดั้งกล่าวิ อันเป็ีนส่วินสำาคัญท่ี่�จะที่ำาให้กิจการด้ำาเนิน
ธุรกิจได้้อย่างยั�งยน่ และเป็ีนท่ี่�ยอมรับของทุี่กฝ่ัายท่ี่�เก่�ยวิข้อง ทัี่�งน่� 
คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น 
ม่การพิจารณาที่บที่วินนโยบายการกำากับดู้แลกิจการเป็ีนปีระจำา
ทุี่กปีี เพ่�อให้เหมาะสมกับสภาวิการณ์ปัีจจุบันและสอด้คล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลของต้ลาด้หลักที่รัพยแ์ห่งปีระเที่ศไที่ย ต้ลอด้จน
ม่การติ้ด้ต้ามดู้แลให้ม่การปีฏิิบัติ้ต้ามนโยบายท่ี่�กำาหนด้ไว้ิอย่าง
เคร่งครัด้ และครอบคลุมต้ามหลักปีฏิิบัติ้ 8 ปีระการ ต้ามแนวิที่าง
ท่ี่�คณะกรรมการกำากับหลักที่รัพยแ์ละต้ลาด้หลักที่รัพยก์ำาหนด้ไว้ิ 
นอกจากน่� คณะกรรมการบรษัิที่ยงัอนมัุติ้ใช้ื้ “นโยบายกำากับด้แูล
การปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์” เพ่�อเป็ีนแนวิที่างให้กับผู้บริหารและ
พนักงานปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์หมาย กฎ์ ระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวิข้องกับการ
ด้ำาเนินธุรกิจ รวิมทัี่�งเพิ�มปีระสิที่ธิภาพในการบริหารจัด้การ 
เป็ีนการยกระดั้บการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ของบริษัที่ อันจะส่งผล
ให้บริษัที่ปีระสบควิามสำาเร็จต้ามเป้ีาหมายท่ี่�กำาหนด้ไว้ิ และ 
สร้างควิามเช่ื้�อมั�นให้เกิด้ขึ�นแก่ผู้ถ่อหุ้น นักลงทุี่น และผู้ม่ส่วิน 
ได้้เส่ยทุี่กฝ่ัาย โด้ยกำาหนด้ให้คณะกรรมการและฝ่ัายจัด้การ 
ต้ลอด้จนพนักงานทุี่กลำาดั้บชัื้�นยึด้ถ่อนโยบายการกำากับดู้แล
กิจการและนโยบายการกำากับดู้แลการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์เปี็น
มาต้รฐานในการปีฏิิบัติ้งาน

ในปีี 2563 คณะกรรมการบริษัที่กำากับดู้แลให้ม่การปีฏิิบัติ้ต้าม
หลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้สำาหรับบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยน ปีี 2560 
(CG Code) ท่ี่�ออกโด้ยคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และ
ต้ลาด้หลักที่รัพย์ เพ่�อเป็ีนหลักปีฏิิบัติ้ให้คณะกรรมการบริษัที่ ซึึ่�ง
เป็ีนผู้นำาหร่อผู้รับผิด้ชื้อบสูงสุด้ขององค์กร ไปีปีรับใช้ื้ต้ามควิาม
เหมาะสมของบริษัที่ และเป็ีนแนวิที่างในการปีฏิิบัติ้ควิบคู่ไปีกับ
แนวิที่างการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ 5 หมวิด้หลัก ดั้งน่�

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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หมวดที่่� 1
สิิที่ธิิของผู้้�ถืือห้�น
คณะกรรมการบริษััทให้้ความสำำาคัญและเคารพสิำทธิิของผู้้้ถืือห้้้น
ท้กกล้�มอย่�างเท�าเทีย่มกันและสำ�งเสำริมให้้ผู้้้ถืือห้้้นได้้ใช้้สิำทธิิของตน
อย่�างเต็มที� โด้ย่เฉพาะสิำทธิิขั�นพื�นฐานของผู้้้ถืือห้้้น ได้้แก� การซืื้�อ
ขาย่ ห้รือการโอนห้้้น การมีสำ�วนแบ�งในกำาไรของกิจการ การได้้รับ
ข�าวสำารขอ้ม้ลของบรษัิัทอย่�างเพยี่งพอ การเสำนอวาระการประช้้ม 
การเสำนอชื้�อบ้คคลเพื�อเป็นกรรมการของบริษััท การเข้าร�วม
ประช้้มเพื�อใช้้สิำทธิิออกเสำีย่งในที�ประช้้มผู้้้ถืือห้้้นเพื�อแต�งตั�งห้รือ
ถือด้ถือนกรรมการ การแสำด้งความคิด้เห็้นในที�ประช้้มอย่�างเป็น
อิสำระ อน้มัติค�าตอบแทนกรรมการ แต�งตั�งผู้้้สำอบบัญชี้ และ 
เรื�องที�มีผู้ลกระทบต�อบริษััท เช้�น การจ�าย่เงินปันผู้ล การแก้ไข
ห้นังสืำอบริคณห้์สำนธิิและข้อบังคับของบริษััท การลด้ท้นห้รือ 
เพิ�มท้นรวมถืึงการอน้มัติธ้ิรกรรมที�สำำาคัญและมีผู้ลต�อทิศทาง 
ในการด้ำาเนินธ้ิรกิจของบริษััท เป็นต้น ทั�งนี� บริษััทไม�กระทำาการ
ใด้ๆ อันเป็นการละเมิด้ห้รือลิด้รอนสิำทธิิของผู้้้ถืือห้้้นโด้ย่บริษััท
กำาห้นด้นโย่บาย่เกี�ย่วกับสิำทธิิของผู้้้ถืือห้้้น ดั้งนี�

สิิที่ธิิในการม่สิ่วนแบ่่งกำาไร
บริษััทมีนโย่บาย่จ�าย่เงินปันผู้ลให้้ผู้้้ถืือห้้้นไม�น้อย่กว�าร้อย่ละ 60 
ของกำาไรส้ำทธิิห้ลังห้ักภาษีัเงินได้้ ห้ากไม�มีเห้ต้จำาเป็นอื�นใด้ 
ในปี 2563 บริษััทจ�าย่เงินปันผู้ลระห้ว�างกาลเป็นเงินจำานวน 0.90 
บาทต�อห้้้น ห้รือคิด้เป็นร้อย่ละ 87.23 ของกำาไรส้ำทธิิของ 
ผู้ลประกอบการครึ�งปีแรก ทั�งนี� การจ�าย่เงินปนัผู้ลสำ�วนที�เห้ลือใน
อัตราห้้้นละ 0.80 บาท ต้องได้้รับอน้มัติจากที�ประช้้มสำามัญผู้้้ถืือ
ห้้้นประจำาปี 2564

สิิที่ธิิในการรับ่ข�อม้ลข่าวสิาร
ในปี 2563 บริษััทเปิด้เผู้ย่ขอ้ม้ลที�สำำาคัญของบริษััทอย่�างครบถ้ืวน 
ถ้ืกต้อง เพยี่งพอ เชื้�อถืือได้้ และทนักาล รวมทั�งละเว้นการกระทำา
ใด้ๆ ที�เป็นการจำากัด้โอกาสำของผู้้้ถืือห้้้นในการเข้าถึืงข้อม้ลของ
บริษััท

  ปี 2563 บริษััทได้้ด้ำาเนินการเผู้ย่แพร�ข้อม้ลที�สำำาคัญให้้ผู้้้ 
ถืือห้้้นและนักลงท้นทั�วไป ตามช้�องทางที�กฎห้มาย่และ 
ข้อกำาห้นด้ของตลาด้ห้ลักทรัพย่์แห้�งประเทศไทย่กำาห้นด้ 
โด้ย่ผู้�านระบบเผู้ย่แพร�ข้อม้ล SET Portal ของตลาด้ห้ลักทรัพย่์
แห้�งประเทศไทย่ และสำำาห้รับข้อม้ลอื�นๆ นั�น บริษััทได้้ 
เปิด้เผู้ย่ผู้�านทางเว็บไซื้ต์ของบริษััท  (www.tvothai.com) 
ซึื้�งเป็นช้�องทางที�สำามารถืเข้าถึืงได้้โด้ย่ง�าย่และสำะด้วก

  บริษััทมีการนำาเสำนอผู้ลการด้ำาเนินงาน ข้อม้ลทางการเงิน 
และข้อม้ลที�มิใช้�ข้อม้ลทางการเงินแก�นักวิเคราะห์้ นักลงท้น
และผู้้้ถืือห้้้น ท้กไตรมาสำอย่�างสำมำ�าเสำมอ และเปิด้โอกาสำ 
ให้้เข้าพบผู้้้บริห้ารเพื�อซัื้กถืามประเด็้นต�างๆ เพื�อสำร้าง 
ความเข้าใจในธ้ิรกิจ และเสำริมสำร้างความสัำมพันธ์ิระห้ว�าง
บริษััทกับนักวิเคราะห้์ นักลงท้นและผู้้้ถืือห้้้นตลอด้ทั�งปี 
(ราย่ละเอีย่ด้เพิ�มเติมอย่้�ในห้มวด้ที� 4 การเปิด้เผู้ย่ข้อม้ลและ
ความโปร�งใสำ)

 บริษััทเข้าร�วมกิจกรรมจัด้โด้ย่ตลาด้ห้ลักทรัพย่์แห้�งประเทศ 
ไทย่ อาทิ บริษััทจด้ทะเบีย่นพบผู้้้ลงท้น (SET Opportunity 
Day) และ Thailand Focus เพื�อเผู้ย่แพร�ข้อม้ลบริษััท 
และตอบข้อซัื้กถืาม (ราย่ละเอีย่ด้เพิ�มเติมอย่้�ในห้มวด้ที� 4 
การเปิด้เผู้ย่ข้อม้ลและความโปร�งใสำ)

ทั�งนี� ผู้้้ถืือห้้้นและนักลงท้นทั�วไปสำามารถืติด้ต�อสำอบถืามข้อม้ล
เกี�ย่วกับบริษััทได้้ที�
 
 ฝ่่าย่บัญชี้และการเงิน : นางสำาวส้ำนันทา  ไตรเทพาภิรักษ์ั  
 โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต�อ 266 
 อีเมล : sunanta@tvothai.com

 ฝ่่าย่นักลงท้นสัำมพันธ์ิ : นางสำาวส้ำทัตตา ไช้ย่ย่ันต์บ้รณ์
 โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต�อ 822
 อีเมล : ir@tvothai.com

 ฝ่่าย่เลขาน้การบริษััท : นางสำาวคณัฐศร  บัณฑิิตเนตร์  
 โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต�อ 122
 อีเมล : kanutsorn@tvothai.com

(6) นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
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สิที่ธุิในการเข้าร่วมประชุุม
และออกเส่ยงลงคะแนน
บริษัที่ม่นโยบายให้ผู้ถ่อหุ้นทุี่กกลุ่ม รวิมถึงผู้ถ่อหุ้นปีระเภที่
สถาบันได้้ใช้ื้สิที่ธิในการเข้าร่วิมปีระชุื้มและออกเส่ยงอย่างเต็้มท่ี่� 
และละเว้ินการกระที่ำาใด้ ๆ  ท่ี่�เป็ีนการจำากัด้โอกาสในการเข้าร่วิม
ปีระชุื้มของผู้ถ่อหุ้น และได้้กำาหนด้เก่�ยวิกับแนวิปีฏิิบัติ้ในการจัด้
และด้ำาเนินการปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้นดั้งน่�

  คณะกรรมการบริษัที่ดู้แลให้ม่การให้ข้อมูล วัิน เวิลา สถานท่ี่�
และวิาระการปีระชุื้ม โด้ยม่คำาช่ื้�แจงและเหตุ้ผลปีระกอบ 
ในแต่้ละวิาระในหนังส่อเชิื้ญปีระชุื้ม รวิมทัี่�งสถานท่ี่�จัด้ปีระชุื้ม
ผู้ถ่อหุ้นสะด้วิกต่้อการเดิ้นที่าง

 คณะกรรมการบริษัที่ต้ระหนักและเคารพในสิที่ธิของ 
ผู้ถ่อหุ้น ไมก่ระที่ำาการใด้ๆ อันเป็ีนการละเมดิ้หร่อลิด้รอนสิที่ธิ
ของผู้ถ่อหุ้น โด้ยที่ำาหน้าท่ี่�ดู้แลผลปีระโยชื้น์ของผู้ถ่อหุ้น 
อย่างเปี็นธรรม ต้ลอด้จนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถ่อหุ้น 
ทุี่กกลุ่มไม่ว่ิาเป็ีนผู้ถ่อหุ้นในปีระเที่ศหร่อต่้างปีระเที่ศ ทัี่�งท่ี่�
เป็ีนผู้ถ่อหุ้นรายใหญ่ ผู้ถ่อหุ้นรายยอ่ย หร่อผู้ถ่อหุ้นปีระเภที่
สถาบันได้้ใช้ื้สิที่ธิของต้น ทัี่�งสิที่ธิพ่�นฐานของผู้ถ่อหุ้น สิที่ธิ 
ในการเข้าถึงสารสนเที่ศอย่างเพ่ยงพอและทัี่นเวิลา และสิที่ธิ
ในการเข้ารว่ิมปีระชื้มุผู้ถ่อหุ้น เพ่�อกำาหนด้ที่ศิที่างการด้ำาเนนิ
งาน และต้ดั้สินใจในเร่�องท่ี่�ม่ผลกระที่บท่ี่�ม่นัยสำาคัญต้อ่บรษัิที่

  คณะกรรมการบริษัที่ไม่เพิ�มวิาระการปีระชุื้ม หร่อเปีล่�ยน 
แปีลงข้อมูลสำาคัญโด้ยไม่แจ้งให้ที่ราบล่วิงหน้า โด้ยเฉพาะ
วิาระสำาคัญท่ี่�ผู้ถ่อหุ้นต้้องใช้ื้เวิลาในการศึกษาข้อมูลก่อน
ตั้ด้สินใจ

  คณะกรรมการบริษัที่เปิีด้โอกาสให้ผู้ถ่อหุ้นเสนอวิาระ 
การปีระชื้มุ ส่งคำาถามลว่ิงหนา้ และเสนอชื้่�อบุคคลเพ่�อเข้ารบั
การคัด้เล่อกเป็ีนกรรมการบริษัที่ก่อนวัินปีระชุื้มผู้ถ่อหุ้น 
ผ่านเว็ิบไซึ่ต์้บริษัที่ โด้ยเผยแพร่ข่าวิสารผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูล (Set Portal) ของต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย

  ผู้ถ่อหุ้นแต่้ละรายม่สิที่ธิออกเส่ยงในท่ี่�ปีระชุื้มได้้ 1 หุ้น 
ต่้อ 1 เส่ยง โด้ยมติ้ของท่ี่�ปีระชุื้มในเร่�องทัี่�วิไปีจะถ่อคะแนน
เส่ยงข้างมากของผู้ถ่อหุ้นท่ี่�มาปีระชุื้มและม่สิที่ธิออกเส่ยง 
เช่ื้น การรับรองงบการเงินปีระจำาปีี การแต้่งตั้�งกรรมการ 
การจ่ายค่าต้อบแที่นกรรมการ การแต้ง่ตั้�งผู้สอบบัญช่ื้ เป็ีนต้้น 
สำาหรับมติ้ในเร่�องท่ี่�ม่ควิามสำาคัญท่ี่�อาจกระที่บต่้อสิที่ธิของ 
ผู้ถ่อหุ้น จะต้้องได้้รับเส่ยงสนับสนุนไม่น้อยกว่ิา 3 ใน 4 
ของจำานวินเส่ยงทัี่�งหมด้ของผู้ถ่อหุ้นท่ี่�มาปีระชุื้มและม่สิที่ธิ
ออกเส่ยง เช่ื้น การแก้ไขข้อบังคับบริษัที่ การที่ำารายการ
ระหว่ิางบรษัิที่กับบุคคลท่ี่�เก่�ยวิข้อง การเพิ�ม/ลด้ที่นุ การซ่ึ่�อขาย 
ที่รัพย์สินท่ี่�ม่ขนาด้ใหญ่ เป็ีนต้้น

  ในระหวิ่างการปีระชืุ้มผู้ถ่อหุ้น ผู้ถ่อหุ้นม่สิที่ธิซัึ่กถาม และ
แสด้งควิามคิด้เห็นในท่ี่�ปีระชุื้มในเร่�องเก่�ยวิกับบริษัที่ โด้ย
ปีระธานท่ี่�ปีระชุื้มจัด้สรรเวิลาท่ี่�เหมาะสม สำาหรับการต้อบ 
ข้อซัึ่กถามและการแสด้งควิามคิด้เห็น

  คณะกรรมการบริษัที่ส่งเสริมการนำาเที่คโนโลย่มาใช้ื้ใน 
การปีระชุื้มผู้ถ่อหุ้น เพ่�อให้เกิด้ควิามถูกต้้อง รวิด้เร็วิ โปีร่งใส 
ม่การลงมติ้ในแต่้ละวิาระ ผู้ถ่อหุ้นม่สิที่ธิออกเส่ยงลงคะแนน
แยกต้ามวิาระ และในวิาระเล่อกตั้�งกรรมการ ผู้ถ่อหุ้น 
ออกเส่ยงลงคะแนนเล่อกตั้�งกรรมการเป็ีนรายบุคคล

  คณะกรรมการบริษัที่ให้สิที่ธิผู้ถ่อหุ้นเป็ีนผู้อนุมัติ้ค่าต้อบแที่น
กรรมการบริษัที่เป็ีนปีระจำาทีุ่กปีี นำาเสนอนโยบายและ 
หลักเกณฑ์์การให้ค่าต้อบแที่นกรรมการท่ี่�ชัื้ด้เจนในแต้่ละ
คณะ โด้ยพิจารณาจากหน้าท่ี่� ควิามรับผิด้ชื้อบ รายได้้ 
และกำาไรของบริษัที่ รวิมถึงจำานวินกรรมการ ต้ลอด้จน 
เปีร่ยบเท่ี่ยบกับค่าต้อบแที่นของกรรมการในกิจการท่ี่�ม่ 
ขนาด้เด่้ยวิกันหร่อใกล้เค่ยงกนั ในกลุ่มอุต้สาหกรรมเด่้ยวิกัน

  คณะกรรมการบริษัที่เปิีด้เผยมติ้การปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้น
ปีระจำาปีี 2563 ให้สาธารณชื้นที่ราบถึงผลการลงคะแนน 
ในแต่้ละวิาระทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Set 
Portal ของต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย และเผยแพร่
บนเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ในวัินปีระชุื้ม ภายหลังเสร็จสิ�นการ
ปีระชุื้ม

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ทัี่�งน่� ในปีี 2563 บริษัที่ได้้ด้ำาเนินการเก่�ยวิกับการจัด้ปีระชุื้ม 
ผู้ถ่อหุ้นเพ่�อให้ผู้ถ่อหุ้นได้้มาใช้ื้สิที่ธิของต้นดั้งต่้อไปีน่�

การจัดประชำุมผ้้ถืือหุุ้้น

คณะกรรมการบริษัที่กำาหนด้ให้ม่การจัด้ปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้น 
เป็ีนปีระจำาทุี่กปีีภายใน 4 เด่้อน นับแต่้วัินสิ�นสุด้รอบปีีบัญช่ื้ของ
บริษัที่ และหากม่ควิามจำาเป็ีนท่ี่�จะต้้องพิจารณาวิาระพิเศษ 
ซึึ่�งเป็ีนเร่�องท่ี่�เก่�ยวิข้องกับสิที่ธิและผลปีระโยชื้น์ของผู้ถ่อหุ้น 
คณะกรรมการบริษัที่ก็จะเร่ยกปีระชุื้มวิิสามัญผู้ถ่อหุ้นต้ามควิาม
จำาเป็ีนและเหมาะสม 

อย่างไรก็ต้าม เน่�องด้้วิยสถานการณ์การแพร่ระบาด้ของไวิรัส 
COVID-19 ในปีี 2563 รัฐบาลได้้ออกปีระกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุี่กเขต้ท้ี่องท่ี่�ทัี่�วิราชื้อาณาจักร และม่คำาสั�งห้ามการชุื้มนุม 
หร่อการที่ำากิจกรรมในลักษณะท่ี่�เส่�ยงต่้อการแพร่เช่ื้�อโรค เพ่�อ
เป็ีนการแสด้งถึงควิามรับผิด้ชื้อบต่้อสังคมโด้ยรวิม คณะกรรมการ
บริษัที่ได้้พิจารณาโด้ยคำานึงถึงสุขภาพอนามัยและควิามปีลอด้ภัย
ของผู้ท่ี่�จะเข้าร่วิมปีระชืุ้มและพนักงานทีุ่กท่ี่าน จึงม่มติ้ให้เล่�อน
การปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้นจากเดิ้มท่ี่�กำาหนด้จัด้ขึ�นในวัินศุกร์ท่ี่� 
24 เมษายน 2563 เป็ีนวัินศุกร์ท่ี่� 3 กรกฎ์าคม 2563 ทัี่�งน่� บริษัที่
ได้้ปีฏิิบัติ้ต้ามข้อปีฏิิบัติ้และกฎ์หมายอย่างเคร่งครัด้ควิบคู่ไปีกับ
แนวิปีฏิิบัติ้ท่ี่�ด่้ต้าม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุี่น
ไที่ย อ่กทัี่�งยงัคำานึงถึงสิที่ธิของผู้ถ่อหุ้น และการปีฏิิบัติ้ต่้อผู้ถ่อหุ้น
อย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกันต้ามหลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ 

ก�อนวันประชำุมผ้้ถืือหุุ้้น

  บริษัที่เปิีด้โอกาสให้ผู้ถ่อหุ้นเสนอวิาระการปีระชุื้มและเสนอ
ช่ื้�อบุคคลเพ่�อรับพิจารณาคัด้เล่อกเป็ีนกรรมการบริษัที่
เป็ีนการล่วิงหน้า ตั้�งแต่้วินัท่ี่� 24 ตุ้ลาคม 2562 – 24 มกราคม 
2563 โด้ยได้้ปีระกาศหลกัเกณฑ์์และวิิธ่การเสนอผา่นเว็ิบไซึ่ต์้
บริษัที่ และแจ้งขา่วิสารผา่นระบบเผยแพรข้่อมลู (Set Portal) 
ของต้ลาด้หลกัที่รัพยแ์ห่งปีระเที่ศไที่ย ปีรากฏิวิา่ไม่ม่ผู้ถ่อหุ้น
เสนอวิาระการปีระชืุ้มและชื้่�อบุคคลเพ่�อเข้ารับการพิจารณา
เล่อกตั้�งเป็ีนกรรมการแต่้อย่างใด้

 บริษัที่เผยแพร่หนังส่อเชิื้ญปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้นพร้อมทัี่�ง
หนังส่อมอบฉันที่ะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้ิบนเว็ิบไซึ่ต์้บริษัที่ 
ตั้�งแต้่วัินท่ี่� 2 มิถุนายน 2563 เปี็นการล่วิงหน้า 31 วัิน 
ก่อนวิันปีระชืุ้ม เพ่�อให้ผู้ถ่อหุ้นม่เวิลาศึกษาข้อมูลและ 
ส่งข้อสอบถามมายังบริษัที่ล่วิงหน้า รวิมทัี่�งได้้ม่โอกาส 
มอบฉันที่ะให้กรรมการอิสระหร่อบุคคลอ่�นๆ เข้าร่วิม 
การปีระชืุ้มแที่นในกรณ่ท่ี่�ไม่สามารถมาด้้วิยต้นเองได้้ ทัี่�งน่� 
บริษัที่ม่การปีระกาศเร่�องการเผยแพรดั่้งกล่าวิผ่านที่างระบบ
เผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่ง
ปีระเที่ศไที่ยเพ่�อให้ผู้ถ่อหุ้นที่ราบด้้วิย

  บริษัที่เปีิด้โอกาสให้ผู้ถ่อหุ้นสามารถส่งคำาถามล่วิงหน้า 
มายงับรษัิที่ก่อนวินัปีระชื้มุ เพ่�อสอบถามขอ้มูลท่ี่�เก่�ยวิข้องกบั
วิาระการปีระชุื้มหร่อข้อมูลอ่�นท่ี่�สำาคัญของบริษัที่ ในระหว่ิาง
วัินท่ี่� 24 ตุ้ลาคม 2562 - 19 มิถุนายน 2563 โด้ยบริษัที่ได้้
กำาหนด้หลักเกณฑ์์การส่งคำาถามล่วิงหน้าไว้ิอย่างชัื้ด้เจนและ
เผยแพร่ไว้ิบนเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่และม่การปีระกาศผ่านที่าง
ระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่ง
ปีระเที่ศไที่ย แต้่ปีรากฏิวิ่าไม่ม่ผู้ถ่อหุ้นส่งคำาถามล่วิงหน้า
มายังบริษัที่แต่้อยา่งใด้

  บริษัที่จัด้ที่ำาหนังส่อเชิื้ญปีระชุื้มผู้ถ่อหุ้นและเอกสาร 
ปีระกอบการปีระชุื้มฉบับภาษาไที่ยสำาหรับผู้ถ่อหุ้นไที่ย และ
ฉบับแปีลภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ถ่อหุ้นต่้างปีระเที่ศ โด้ย 
มอบหมายให้บริษัที่ ศูนย์รับฝัากหลักที่รัพย์ (ปีระเที่ศไที่ย) 
จำากัด้ ซึึ่�งเปี็นนายที่ะเบ่ยนหุ้นของบริษัที่เปี็นผู้จัด้ส่งหนังส่อ
เชิื้ญปีระชืุ้มให้แก่ผู้ถ่อหุ้นที่างไปีรษณ่ย์ลงที่ะเบ่ยน วัินท่ี่� 
11 มิถุนายน 2563 ก่อนวัินปีระชุื้มล่วิงหน้า 22 วัิน หนังส่อ
เชิื้ญปีระชุื้มม่รายละเอ่ยด้เก่�ยวิกับการปีระชุื้ม มาต้รการและ
แนวิที่างปีฏิิบัติ้สำาหรับผู้เข้าร่วิมปีระชืุ้มในชื้่วิงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาด้ของไวิรัส Covid-19 ขั�นต้อนการลงที่ะเบ่ยน 
เอกสารและหลักฐาน วิิธ่การมอบฉันที่ะ หนังส่อมอบฉันที่ะ 
และวิาระการปีระชุื้ม โด้ยในแต่้ละวิาระการปีระชุื้มจะม่ข้อมูล
ปีระกอบต้ามสมควิร พร้อมทัี่�งควิามเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่�องดั้งกล่าวิ ทัี่�งน่� บริษัที่ได้้ปีระกาศหนังส่อเชิื้ญปีระชุื้ม 
ดั้งกล่าวิในหนังส่อพิมพ์รายวัินข่าวิหุ้นธุรกิจระหวิ่างวิันท่ี่� 
25-27 พฤษภาคม 2563 ติ้ด้ต่้อกัน 3 วัิน ก่อนวัินปีระชุื้ม 

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

  บริษัที่อำานวิยควิามสะด้วิกให้ผู้ถ่อหุ้นสถาบันและคัสโต้เด่้ยน 
สามารถส่งเอกสารเพ่�อขอต้รวิจสอบรายละเอ่ยด้การถ่อครอง
หลักที่รพัย ์และส่งเอกสารมอบฉนัที่ะล่วิงหนา้ได้้ โด้ยสำาหรับ
ผู้ถ่อหุ้นสถาบันหร่อคัสโต้เด่้ยนท่ี่�มอบฉันที่ะให้กรรมการอิสระ 
บริษัที่จะด้ำาเนินการส่งสำาเนาใบมอบฉันที่ะท่ี่�ม่ลายเซ็ึ่น 
ของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปีให้ผู้ถ่อหุ้นภายหลังจาก
การปีระชุื้ม

วันประชำุมผ้้ถืือหุุ้้น

 บริษัที่จัด้ปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2563 เม่�อวัินศุกร์ 
ท่ี่� 3 กรกฎ์าคม 2563 ตั้�งแต่้เวิลา 10.00 น. ถึง เวิลา 12.00 น. 
ณ ชัื้�น 3 อาคารนำ�ามันพ่ชื้ไที่ยเลขท่ี่� 149 ถนนรัชื้ด้าภิเษก 
(ท่ี่าพระ-ต้ากสิน) แขวิงบุคคโล เขต้ธนบุร่ กรุงเที่พมหานคร 
ซึึ่�งเป็ีนท่ี่�ตั้�งสำานักงานใหญ่ของบริษัที่ สถานท่ี่�สะด้วิกต่้อ 
การเด้ินที่างเข้าร่วิมปีระชืุ้มด้้วิยระบบขนส่งสาธารณะ และ
เวิลาในการปีระชื้มุท่ี่�เหมาะสม ม่ผู้ถ่อหุ้นท่ี่�มาด้้วิยต้นเองและ
รับมอบฉันที่ะเข้าร่วิมปีระชุื้มทัี่�งหมด้ 1,027 ราย คิด้เป็ีนหุ้น
ทัี่�งหมด้ 533,343,223 หร่อร้อยละ 65.96 ของหุ้นท่ี่�จำาหนา่ย
แล้วิทัี่�งหมด้ของบริษัที่ และไม่ม่การเพิ�มวิาระในท่ี่�ปีระชุื้ม 
สำาหรบัระเบ่ยบวิาระการปีระชื้มุสามญัผู้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2563 
ไม่ม่ผู้ถ่อหุ้นใด้เสนอระเบ่ยบวิาระการปีระชุื้มล่วิงหน้า

 บริษัที่เปิีด้ให้ผู้ถ่อหุ้นสามารถลงที่ะเบ่ยนเข้าร่วิมปีระชืุ้ม 
ได้้ล่วิงหน้า 2 ชัื้�วิโมงก่อนเวิลาปีระชุื้ม ซึึ่�งได้้แจ้งให้ผู้ถ่อหุ้น
ที่ราบล่วิงหน้าในหนังส่อเชิื้ญปีระชุื้ม โด้ยใช้ื้ระบบบาร์โค้ด้ใน
การลงที่ะเบ่ยนและนับคะแนนเพ่�อควิามถูกต้้อง รวิด้เร็วิและ
แม่นยำา พร้อมทัี่�งม่การจัด้เต้ร่ยมบุคลากร เคร่�องถ่ายเอกสาร 
และอากรแสต้มปี ์เพ่�ออำานวิยควิามสะด้วิกแกผู้่ถ่อหุ้นในการ
มอบฉันที่ะ อย่างไรก็ต้าม ก่อนการลงที่ะเบ่ยน ผู้ถ่อหุ้นและ
พนักงานบริษัที่ทุี่กคนจะต้้องผ่านจุด้คัด้กรอง เพ่�อซัึ่กปีระวัิติ้ 
วัิด้อุณหภูมิ และค่าเช่ื้�อด้้วิยเจลแอลกอฮิอลล์ต้ามแนวิปีฏิิบัติ้
ของกรมควิบคุมโรค ทัี่�งน่� บริษัที่ไม่พบผู้ท่ี่�ม่ควิามเส่�ยง หร่อ 
ผู้ท่ี่�ม่อาการเก่�ยวิกับระบบที่างเดิ้นหายใจแต่้อยา่งใด้

  บริษัที่จัด้สรรท่ี่�นั�งในห้องปีระชุื้มโด้ยม่ระยะห่างที่างสังคม 
(Social Distancing) ท่ี่�เหมาะสม โด้ยเว้ินระยะห่างระหว่ิาง
เก้าอ่�อยา่งนอ้ย 1 เมต้ร ที่ำาใหร้องรบัผู้เข้ารว่ิมปีระชื้มุได้้อยา่ง
จำากัด้ ผู้เข้าร่วิมปีระชืุ้มทีุ่กคนต้้องสวิมใส่หน้ากากอนามัย
ต้ลอด้ระยะเวิลาท่ี่�เข้าร่วิมการปีระชุื้ม ทัี่�งน่� บริษัที่ได้้จัด้ท่ี่�นั�ง
สำารองบรเิวิณห้องโถงชัื้�น G ซึึ่�งม่จอภาพถา่ยที่อด้การปีระชื้มุ
ให้รับชื้มแที่นการเข้าห้องปีระชุื้ม 

  บริษัที่อำานวิยควิามสะด้วิกให้แก่ผู้ถ่อหุ้นท่ี่�ไม่สามารถเข้าร่วิม
ปีระชุื้มด้้วิยต้นเอง สามารถเข้าร่วิมปีระชุื้มและใช้ื้สิที่ธิ 
ออกเส่ยงโด้ยมอบฉันที่ะให้ผู้อ่�นมาเข้าร่วิมปีระชุื้มและ 
ออกเส่ยงลงคะแนนแที่นได้้ ทัี่�งน่� สามารถเล่อกท่ี่�จะมอบ
ฉันที่ะให้บุคคลใด้บุคคลหนึ�ง หร่อกรรมการอิสระเข้าร่วิม
ปีระชืุ้มและออกเส่ยงลงคะแนนแที่นต้น กรณ่มอบฉันที่ะ 
ให้แก่กรรมการอิสระ ให้จัด้ส่งหนังส่อมอบฉันที่ะนั�นมาให้
บริษัที่ก่อนล่วิงหน้า ในการน่� บริษัที่ได้้เสนอช่ื้�อกรรมการ
อิสระ 3 ท่ี่าน ได้้แก่ นายสมพล เก่ยรติ้ไพบูลย์ นายอภิชื้าติ้ 
จ่ระพนัธ์ุ และด้ร.ชื้ยัพัฒน ์สหัสกลุ เป็ีนผู้รับมอบฉนัที่ะในการ
เข้าร่วิมปีระชืุ้มและออกเส่ยงลงคะแนนแที่น โด้ยบริษัที่ 
ได้้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระทัี่�ง 3 ท่ี่าน ในหนังส่อเชิื้ญ
ปีระชุื้มให้แก่ผู้ถ่อหุ้นแล้วิ 

  ปีระธานกรรมการบริษัที่ ปีระธานกรรมการต้รวิจสอบ
ปีระธานกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ 
ค่าต้อบแที่น ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้จัด้การ 
ผู้บริหารสงูสุด้ด้้านการเงนิ ผู้สอบบญัช่ื้ และท่ี่�ปีรึกษากฎ์หมาย
อิสระ ร่วิมปีระชุื้มเพ่�อต้อบข้อซัึ่กถามต่้างๆ ในการปีระชุื้ม
สามัญผู้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2563 ม่กรรมการบริษัที่เข้าร่วิม
ปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้นจำานวิน 12 คน จากจำานวินกรรมการ
บริษัที่ทัี่�งหมด้ 12 คน (คิด้เป็ีนร้อยละ 100) 

  ปีระธานกรรมการบริษัที่ที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนปีระธานในท่ี่�ปีระชืุ้ม
ด้ำาเนินการปีระชุื้มให้เป็ีนไปีต้ามข้อบังคับบริษัที่ โด้ยการ
ปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2563 ท่ี่�ปีระชุื้มได้้พิจารณา
เร่�องต่้างๆ ต้ามลำาดั้บในระเบ่ยบวิาระท่ี่�ระบุไว้ิในหนังส่อ 
เชิื้ญปีระชุื้ม ไม่ม่การเพิ�มเติ้มหร่อแก้ไขวิาระนอกเหน่อจาก 
ท่ี่�ระบุไว้ิในหนังส่อเชิื้ญปีระชุื้ม 

  เลขานุการบริษัที่แจ้งองค์ปีระชืุ้ม จำานวิน และสัด้ส่วินของ 
ผู้ถ่อหุ้นท่ี่�มาด้้วิยต้นเองและรับมอบฉันที่ะ พร้อมทัี่�งช่ื้�แจง 
ให้ผู้เข้าร่วิมปีระชุื้มที่ราบถึงวิิธ่การออกเส่ยงลงคะแนน 
วิิธ่นับคะแนน และการปีระมวิลผลด้้วิยระบบบาร์โค้ด้ โด้ย
กำาหนด้ให้ผู้ถ่อหุ้นออกเส่ยงลงคะแนนต้ามลำาดั้บวิาระ

  บริษัที่ใช้ื้บัต้รลงคะแนนเส่ยงสำาหรับทุี่กวิาระ และการนับ
คะแนนเส่ยงจะนับเม่�อสิ�นสุด้วิาระนั�น สำาหรับวิาระการแต่้งตั้�ง 
กรรมการจัด้ให้ม่การออกเส่ยงลงคะแนนเป็ีนรายบุคคล 
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

  บริษัที่ได้้เชิื้ญตั้วิแที่นท่ี่�ปีรึกษากฎ์หมายอิสระจากบริษัที่ 
เบเคอร์ แอนด์้ แม็คเค็นซ่ึ่� จำากัด้ ที่ำาหน้าท่ี่�ต้รวิจสอบการนับ
คะแนนเส่ยงเพ่�อควิามโปีร่งใสต้ามหลักธรรมาภิบาล โด้ยวิิธ่
การลงคะแนนเส่ยงในแต่้ละวิาระ ปีระธานในท่ี่�ปีระชุื้มจะขอ
ให้ผู้ถ่อหุ้นหร่อผู้รับมอบฉันที่ะท่ี่�ไม่เห็นด้้วิยและงด้ออกเส่ยง
ลงคะแนนในบัต้รลงคะแนน พร้อมทัี่�งลงลายม่อช่ื้�อ และ 
เจ้าหนา้ท่ี่�จะรวิบรวิมบตั้รลงคะแนน และบนัทึี่กคะแนนเส่ยง
ท่ี่�ไม่เห็นด้้วิยและงด้ออกเส่ยง สำาหรับผู้ถ่อหุ้นท่ี่�เห็นด้้วิย 
ให้ลงลายม่อช่ื้�อในบัต้รลงคะแนนเส่ยง และเจ้าหน้าท่ี่�จะเก็บ
บัต้รลงคะแนนเส่ยงทัี่�งหมด้ภายหลังเสร็จสิ�นการปีระชุื้ม

  ปีระธานท่ี่�ปีระชุื้มเปิีด้โอกาสให้ผู้ถ่อหุ้นแสด้งควิามคิด้เห็น 
ข้อเสนอแนะ หร่อซัึ่กถามในวิาระต่้างๆ พร้อมทัี่�งจัด้สรรเวิลา
สำาหรบัผู้ถ่อหุ้นอยา่งเหมาะสมและเที่า่เท่ี่ยมกนัในแต้ล่ะวิาระ
ก่อนการลงมต้ิ โด้ยเลขานุการบริษัที่บันที่ึกปีระเด้็นคำาถาม 
คำาต้อบ ข้อเสนอแนะ และควิามคิด้เห็นไว้ิในรายงาน 
การปีระชุื้ม

  ผลการนับคะแนนของแต่้ละวิาระจะแจ้งให้ท่ี่�ปีระชุื้มที่ราบได้้
ภายหลังเสร็จสิ�นการลงคะแนนเส่ยงในแต่้ละวิาระ กรณ่ท่ี่�ต้้อง
ใช้ื้เวิลาในการนับคะแนนมากกว่ิาปีกติ้ในวิาระใด้ ปีระธาน 
ในท่ี่�ปีระชุื้มอาจขอให้ท่ี่�ปีระชุื้มด้ำาเนินการพิจารณาในวิาระ
ถัด้ไปีก่อน เพ่�อให้การปีระชุื้มเป็ีนไปีอย่างต้่อเน่�อง และเม่�อ
การต้รวิจนับคะแนนเสร็จเร่ยบร้อย เลขานุการท่ี่�ปีระชืุ้ม
จะแจ้งให้ท่ี่�ปีระชุื้มที่ราบผลการนับคะแนนทัี่นท่ี่ โด้ยมติ้ของ
ท่ี่�ปีระชุื้มในแต่้ละวิาระแบ่งเป็ีนคะแนนท่ี่�เห็นด้้วิย ไม่เห็นด้้วิย 
งด้ออกเส่ยง และบัต้รเส่ย โด้ยไม่ม่ผู้ถ่อหุ้นคัด้ค้านหร่อ 
ไม่เห็นด้้วิยกับมติ้ดั้งกล่าวิ

  บริษัที่ให้สิที่ธิแก่ผู้ถ่อหุ้นท่ี่�เข้าร่วิมปีระชุื้มภายหลังจาก
ปีระธานในท่ี่�ปีระชุื้มเปิีด้การปีระชุื้มแล้วิ สามารถออกเส่ยง
ลงคะแนนในวิาระท่ี่�อยู่ระหวิ่างการพิจารณาและยังไม่ได้้ 
ม่การลงมต้ิได้้ และนับรวิมเปี็นองค์ปีระชืุ้มตั้�งแต้่วิาระท่ี่�ได้้ 
เข้าร่วิมปีระชุื้มเป็ีนต้้นไปี จึงอาจที่ำาให้ม่ผู้ออกเส่ยงลงคะแนน
ในแต่้ละวิาระไม่เท่ี่ากันได้้

ภายหุ้ลังการประชำุม

  เลขานุการบริษัที่บันทึี่กมติ้ท่ี่�ปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้น และ 
เผยแพรม่ต้ท่ิี่�ปีระชื้มุสามญัผู้ถ่อหุ้นและผลการลงคะแนนเส่ยง
ในแต่้ละวิาระทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษผ่านที่างระบบ
เผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่ง
ปีระเที่ศไที่ยภายในวิันปีระชืุ้มผู้ถ่อหุ้น และเผยแพร่ไว้ิบน
เว็ิบไซึ่ต์้ของบรษัิที่ในวัินที่ำาการถดั้ไปี ทัี่�งน่� บริษัที่ม่ระบบการ
จัด้เก็บบัต้รลงคะแนนเส่ยงอย่างด่้ท่ี่�ผู้ถ่อหุ้นสามารถต้รวิจ
สอบได้้

  บริษัที่จัด้ให้ม่การบันที่ึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศใน 
การปีระชุื้ม เพ่�อให้ผู้ถ่อหุ้นท่ี่�ไม่ได้้เข้าร่วิมปีระชุื้มได้้รับที่ราบ 
โด้ยได้้เผยแพร่ไว้ิในเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่

  เลขานุการบริษัที่ จัด้ที่ำารายงานการปีระชืุ้มผู้ถ่อหุ้นอย่าง 
ถูกต้้อง โด้ยม่การบันทึี่กรายละเอ่ยด้และสาระสำาคัญไว้ิอย่าง
ครบถ้วิน ได้้แก่ รายชื้่�อกรรมการบริษัที่ท่ี่�เข้า / ไม่เข้าร่วิม
ปีระชืุ้ม รวิมทัี่�งสาเหตุ้การลา คำาช่ื้�แจงท่ี่�เปี็นสาระสำาคัญ 
ขั�นต้อนและวิิธ่การลงคะแนนเส่ยง คำาถามหร่อคำาต้อบหร่อ
ข้อคิด้เห็นโด้ยสรุปี รายละเอ่ยด้ในแต้่ละวิาระเปี็นไปีต้าม 
ข้อเท็ี่จจริงในท่ี่�ปีระชุื้ม ม่การสรุปีคะแนนเส่ยงในแต่้ละวิาระ 
โด้ยแยกเปี็น เห็นด้้วิย ไม่เห็นด้้วิย และงด้ออกเส่ยง ต้าม
แนวิที่างหลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ของต้ลาด้หลักที่รัพย์ 
รายงานการปีระชุื้มดั้งกล่าวิลงนามโด้ยปีระธานกรรมการ
บริษัที่ซึึ่�งเป็ีนปีระธานท่ี่�ปีระชุื้ม และจัด้ส่งรายงานต่้อ
ต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย ในวัินท่ี่� 16 กรกฎ์าคม 
2563 (ภายใน 14 วัินนับแต่้วัินปีระชุื้ม) พร้อมทัี่�งเผยแพร่
ข้อมูลและบันทึี่กภาพการปีระชืุ้มผู้ถ่อหุ้นในเว็ิบไซึ่ต์้ของ
บริษัที่ ทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ เพ่�อเปี็นช่ื้องที่างให้ 
ผู้ถ่อหุ้นรับที่ราบและสามารถต้รวิจสอบข้อมูลได้้โด้ยไม่ต้้อง
รอให้ถึงการปีระชุื้มในคราวิถัด้ไปี พร้อมทัี่�งด้ำาเนินการนำาส่ง
ต่้อกระที่รวิงพาณิชื้ยภ์ายในระยะเวิลาท่ี่�กฎ์หมายกำาหนด้

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

หมวดที่่� 2
การปฏิิบััติติิ่อผู้้�ถืือห้�นอย่่างเที่่าเที่่ย่มกัน
คณะกรรมการบริษััทมีนโยบายกำากับดููแลให้้ผูู้้ถืือห้้้นท้กกล้�ม 
ไดู้รับการปฏิิบัติิและปกป้องสิิทธิิขั้ั�นพื้ื�นฐาน และผู้ลประโยชน์
อย�างเท�าเทียมและเป็นธิรรม โดูยไดู้ดูำาเนินการดัูงนี� 

  ปัจจ้บันบริษััทมีห้้้นสิามัญประเภทเดีูยว ดัูงนั�น สิิทธิิในการ
ออกเสีิยงจึงเป็นไปติามสิิทธิิขั้องห้้้นสิามัญ โดูยผูู้้ถืือห้้้นแติ�ละ
รายมีคะแนนเสีิยงเท�ากับห้นึ�งห้้้นติ�อห้นึ�งเสีิยง

  บริษััทเปิดูโอกาสิให้้ผูู้้ถืือห้้้นเสินอระเบียบวาระการประช้ม
สิามัญประจำาปี 2563 ติลอดูจนเสินอชื�อบ้คคลที�มีค้ณสิมบัติิ
เห้มาะสิม เพืื้�อรับการคัดูเลือกเป็นกรรมการบริษััท โดูย
ประกาศห้ลักเกณฑ์์และวิธีิการเสินอชื�อบ้คคล เผู้ยแพื้ร�บน
เว็บไซต์ิขั้องบริษััท รวมทั�งแจ้งผู้�านทางระบบเผู้ยแพื้ร�ข้ั้อมูล 
(SET Portal) ขั้องติลาดูห้ลกัทรัพื้ยแ์ห้�งประเทศไทย ล�วงห้น้า
ประมาณ 3 เดืูอน รวมถึืงการเปิดูโอกาสิให้้ผูู้้ถืือห้้้นสิ�งคำาถืาม
ล�วงห้น้าผู้�านทางเว็บไซต์ิขั้องบริษััท

 
 บริษััทกำาห้นดูห้ลกัเกณฑ์์การให้้ผูู้ถื้ือห้้้นเสินอชื�อบ้คคลเพืื้�อรับ

การพิื้จารณาเลือกตัิ�งเป็นกรรมการบริษััทก�อนวันประช้ม
เป็นการล�วงห้นา้ รวมทั�งกำาห้นดูขั้ั�นติอนแนวทางการพื้จิารณา
ให้้สิิทธิิผูู้้ถืือห้้้นรายเดีูยวห้รือห้ลายรายที�ถืือห้้้นนับรวมกันไดู้
ไม�น้อยกว�าร้อยละ 1 ขั้องจำานวนห้้น้ที�ออกจำาห้น�ายและชำาระ
เต็ิมติามมูลค�า และถืือห้้้นไม�น้อยกว�า 1 ปี ณ วันที�เสินอ 
ชื�อบ้คคลเพืื้�อรับการพิื้จารณาเลือกตัิ�งเป็นกรรมการขั้อง
บริษััท 

 
 สิำาห้รับการประช้มสิามัญผูู้้ถืือห้้้น ปี 2563 บริษััทไดู้นำา 

ห้ลัก เกณฑ์์ ดัูงกล� าว เผู้ยแพื้ร�บนเว็บไซ ต์ิขั้องบ ริ ษััท 
www.tvothai.com ภายใต้ิหั้วข้ั้อ “การประช้มผูู้้ถืือห้้้น” 
ระห้ว�างวันที� 24 ต้ิลาคม 2562 ถึืงวันที� 24 มกราคม 2563 
โดูยแจ้ง ใ ห้้ ผูู้้ ถืือ ห้้้นทราบผู้� านระบบเผู้ยแพื้ร� ข้ั้อ มูล 
(Set Portal) ขั้องติลาดูห้ลักทรัพื้ย์แห้�งประเทศไทย 
เมื�อวันที� 24 ต้ิลาคม 2562 ทั�งนี� ในช�วงเวลาดัูงกล�าว ไม�มี 
ผูู้้ถืือห้้้นเสินอวาระการประช้มและไม�มีการเสินอชื�อบ้คคล 
แติ�งตัิ�งเป็นกรรมการบริษััท และไม�มีผูู้้ถืือห้้้นสิ�งคำาถืาม 
ล�วงห้น้าภายในวันที� 19 มิถ้ืนายน 2563 ซึ�งเลขั้าน้การบริษััท
ไดู้รายงานติ�อที�ประช้มคณะกรรมการบริษััทรับทราบแล้ว

  เพืื้�อปฏิิบัติิติามห้ลักการกำากับดููแลกิจการที� ดีู  บริษััท 
เผู้ยแพื้ร�ห้นังสืิอเชิญประช้มสิามัญผูู้้ถืือห้้้นประจำาปี 2563 
และข้ั้อมูลประกอบวาระการประช้มในเว็บไซต์ิขั้องบริษััท 
www.tvothai.com ตัิ�งแติ�วันที� 2 มิถ้ืนายน 2563 ก�อนการ
ประช้มล�วงห้น้า 31 วัน และสิ�งห้นังสืิอเชิญประช้ม 
ทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษัให้้ผูู้้ถืือห้้้นล�วงห้น้าทาง
ไปรษัณียล์งทะเบยีน ก�อนวันประช้ม 22 วัน นอกจากนี� บริษััท
ลงประกาศในห้นังสืิอพิื้มพ์ื้ติิดูติ�อกัน 3 วัน ก�อนวันประช้ม 
39 วัน 

  บริษััทปฏิิบัติิและอำานวยความสิะดูวกแก�ผูู้้ถืือห้้้นท้กราย 
อย�างเท�าเทียมกัน บริษััทเปิดูโอกาสิให้้ผูู้้ถืือห้้้นที�ไม�สิามารถื
เข้ั้าร�วมประช้มสิามัญผูู้้ถืือห้้้นประจำาปี 2563 ไดู้ดู้วยตินเอง 
สิามารถืใช้สิิทธิิออกเสิียงโดูยมอบฉัันทะให้้ผูู้้ อื�นมาเข้ั้า 
ร�วมประช้มและออกเสิียงลงคะแนนแทนไดู้ ซึ�งบริษััท 
สิ�งห้นังสืิอมอบฉัันทะแบบ ขั้. ไปพื้ร้อมกับห้นังสืิอเชิญประช้ม
และเสินอชื�อกรรมการอิสิระ 3 คน ที�ไม�มีสิ�วนไดู้เสีิยในการ
ประช้ม เป็นทางเลือกสิำาห้รับผูู้้ถืือห้้้นในการมอบฉัันทะ 
พื้ร้อมทั�งระบ้ห้ลักฐานที�ใช้ในการมอบฉัันทะไว้อย�างชัดูเจน 
เพืื้�ออำานวยความสิะดูวกให้้กับผูู้้ถืือห้้้นที�ไม�ไดู้เข้ั้าประช้มดู้วย
ตินเอง

 ผูู้้ถืือห้้้นสิามารถืเลือกใช้ห้นังสืิอมอบฉัันทะแบบ ก. แบบ ขั้. 
ห้รือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉัพื้าะกรณีผูู้้ถืือห้้้นเป็นผูู้้ลงท้น 
ติ�างประเทศ และแติ�งตัิ�งให้้คัสิโติเดูียนในประเทศไทย เป็น
ผูู้้รับฝากและดููแลห้้้น) โดูยเผู้ยแพื้ร�ลงในเว็บไซต์ิขั้องบริษััท 
www.tvothai.com เพืื้�อให้้ผูู้้ถืือห้้้นสิามารถืดูาวน์โห้ลดูไดู้ 
ทั�งนี�  บริษััทจัดูให้้มีอากรแสิติมป์ไว้บริการเพืื้�ออำานวย 
ความสิะดูวกแก�ผูู้้ถืือห้้้นสิำาห้รับติิดูห้นังสืิอมอบฉัันทะ โดูย 
ไม�คิดูค�าใช้จ�าย

 
  เลขั้าน้การบริษััทแจ้งให้้ที�ประช้มทราบชัดูเจนถึืงกฎเกณฑ์์

และวิธีิการลงคะแนนเสิียงที�ใช้ในการประช้ม โดูยประธิาน
คณะกรรมการเป็นประธิานในที�ประช้มดูำาเนินการประช้ม
ติามวาระที�ระบ้ไว้ในห้นังสืิอเชิญประช้ม ไม�มีการเพิื้�มเติิมห้รือ
แก้ไขั้วาระนอกเห้นือจากที�ระบ้ไว้ในห้นังสืิอเชิญประช้ม เพืื้�อ
ความเป็นธิรรมติ�อผูู้้ถืือห้้้นที�ไม�ไดู้เข้ั้าร�วมประช้ม พื้ร้อมทั�ง 
จัดูให้้มบัีติรลงคะแนนเสีิยงสิำาห้รับท้กวาระ เพืื้�อความโปร�งใสิ
และสิามารถืติรวจสิอบไดู้

(6) นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

 ในปีี 2563 คณะกรรมการบริษัที่เข้าร่วิมการปีระชุื้มสามัญ 
ผู้ถ่อหุ้นของบริษัที่จำานวิน 12 คน จากจำานวินคณะกรรมการ
บริษัที่ทัี่�งหมด้ 12 คน (คิด้เป็ีนร้อยละ 100 ของกรรมการ
ทัี่�งหมด้) โด้ยกรรมการและผู้บริหารท่ี่�เข้าร่วิมปีระชุื้ม ได้้แก่ 
คณะกรรมการบริษัที่ ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการ
ผู้จัด้การ ผู้บริหารทุี่กคนท่ี่�ม่ควิามรับผิด้ชื้อบในส่วินงานต่้างๆ 
รวิมถึงคณะกรรมการชืุ้ด้ย่อย ค่อ คณะกรรมการต้รวิจสอบ 
คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น 
คณะกรรมการนโยบายสิ�งแวิด้ล้อม สังคม บริหารควิามเส่�ยง 
และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ เพ่�อแถลงข้อมูล 
การด้ำาเนินงาน และต้อบข้อซัึ่กถามของผู้ถ่อหุ้น โด้ยเปิีด้
โอกาสให้ผู้ถ่อหุ้นท่ี่�ม่ข้อสงสัยในปีระเด้็นต่้างๆ สอบถาม 
ข้อมูล รวิมทัี่�งการเสนอแนะอย่างเสร่โด้ยไม่ม่การจำากัด้เวิลา 
ปีระธานท่ี่�ปีระชุื้มจัด้สรรเวิลาท่ี่�เหมาะสมและส่งเสริม 
ให้ผู้ถ่อหุ้นได้้ม่โอกาสในการแสด้งควิามเห็น และตั้�งคำาถาม 
ในท่ี่�ปีระชุื้มในเร่�องท่ี่�เก่�ยวิข้องกับบริษัที่ได้้อย่างเสร่

 
  บริษัที่จัด้ที่ำารายงานการปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2563 

แล้วิเสร็จภายใน 14 วัิน ต้ามเวิลาท่ี่�กฎ์หมายกำาหนด้ และ 
จัด้ส่งสำาเนารายงานการปีระชุื้มให้ที่างต้ลาด้หลักที่รัพย์ 
แห่งปีระเที่ศไที่ยและกระที่รวิงพาณชิื้ย ์พรอ้มทัี่�งเผยแพรผ่่าน
ที่างเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ โด้ยม่การบันทึี่กข้อมูลอย่างถูกต้้อง
ครบถ้วินและม่ระบบการจัด้เก็บอย่างด่้เพ่�อให้ ผู้ถ่อหุ้น
สามารถต้รวิจสอบได้้ 

  คณะกรรมการบรษัิที่กำาหนด้ระเบ่ยบปีฏิิบัติ้เก่�ยวิกับการได้้มา
หร่อการจำาหน่ายไปีซึึ่�งหลักที่รัพยข์องกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้สอบบัญช่ื้ของบริษัที่ โด้ยให้รายงานการถ่อครองหลักที่รัพย์
และการเปีล่�ยนแปีลงการถ่อครองหลักที่รัพย์ของบริษัที่ต่้อ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และต้ลาด้หลักที่รัพย์ 
ภายใน 30 วัิน หลังจากวัินท่ี่�ได้้รับต้ำาแหน่ง หร่อภายใน 3 วัิน
ที่ำาการนับแต่้วัินท่ี่�ม่การซ่ึ่�อ ขาย โอนหร่อรับโอนหลักที่รัพย์ 
ต้ามมาต้รา 59 แห่งพระราชื้บัญญัติ้หลักที่รัพย์และต้ลาด้ 
หลักที่รัพย ์พ.ศ.2535 และท่ี่�ม่การแก้ไขเพิ�มเติ้ม เลขานุการ
บริษัที่ม่หน้าท่ี่�รายงานการเปีล่�ยนแปีลงการถ่อครอง 
หลักที่รัพย์ของกรรมการและ ผู้บ ริหารต่้อท่ี่�ปีระชุื้ม 
คณะกรรมการบริษัที่ที่ราบทุี่กครั�งท่ี่�ม่การเปีล่�ยนแปีลง 
ก่อนพิจารณาวิาระการปีระชุื้ม เพ่�อรับที่ราบเป็ีนวิาระปีระจำา
ในการปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ทุี่กเด่้อน นโยบาย/
ระเบ่ยบปีฏิิบัติ้เก่�ยวิกับเร่�องน่�ได้้บรรจุอยูใ่นคู่ม่อจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ทัี่�งน่� ในปีี 2563 ไม่ปีรากฏิการกระที่ำาควิามผิด้ของ

กรรมการหร่อผู้บริหารระด้ับสูงแต้่อย่างใด้ บริษัที่เปิีด้เผย
รายงานการถ่อครองหลักที่รัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
ในปีี 2563 ในเอกสารแนบ 1

  บริษัที่กำาหนด้มาต้รการป้ีองกันและบที่ลงโที่ษสำาหรับการใช้ื้
ข้อมูลภายในโด้ยมิชื้อบ (Insider Trading) ของบุคคล 
ท่ี่�เก่�ยวิข้องซึึ่�งรวิมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ท่ี่�เก่�ยวิข้องกับข้อมูล (รวิมทัี่�งคู่สมรสและบุต้รท่ี่�ยังไม่บรรลุ
นิติ้ภาวิะของบุคคลดั้งกล่าวิ) รวิมทัี่�งห้ามบุคคลดั้งกล่าวิ
ที่ำาการซ่ึ่�อขายหลักที่รัพยข์องบริษัที่ในช่ื้วิงระยะเวิลา 1 เด่้อน 
(Blackout Period) ก่อนการเปิีด้เผยงบการเงินรายไต้รมาส
และงบการเงินปีระจำาปีีของบริษัที่ หร่อข้อมูลอ่�นท่ี่�อาจม่ 
ผลกระที่บต้่อราคาหลักที่รัพย์ของบริษัที่ และไม่ที่ำาการซ่ึ่�อ
ขายหลักที่รัพยข์องบริษัที่จนกว่ิาจะพ้นระยะเวิลา 24 ชัื้�วิโมง 
ภายหลังจากท่ี่�ได้้เปิีด้เผยข้อมูลนั�นสู่สาธารณชื้นแล้วิ 
โด้ยปีระกาศไว้ิในคู่ม่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัที่ ทัี่�งน่� 
เลขานุการบริษัที่จะแจ้งที่างจด้หมายหร่ออ่เมลไปียังบุคคล 
ท่ี่�เก่�ยวิข้องให้ที่ราบชื้่วิงระยะเวิลาด้ังกล่าวิ และกำาหนด้ 
ให้กรรมการและผู้บริหารระด้ับสูงแจ้งเลขานุการบริษัที่ 
ล่วิงหน้า 1 วัินก่อนที่ำาการซ่ึ่�อขาย เพ่�อเลขานุการบริษัที่
รายงานต่้อท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ที่ราบ ในปีี 2563 
คณะกรรมการบริษัที่และผู้บริหารไม่ม่การซ่ึ่�อขายหลักที่รัพย์
โด้ยใช้ื้ข้อมูลภายในแต่้อยา่งใด้

 คณะกรรมการบรษัิที่กำาหนด้นโยบายเก่�ยวิกับการที่ำารายการ
ท่ี่�เก่�ยวิโยงกันระหว่ิางบริษัที่ บริษัที่ย่อย และบุคคลท่ี่�ม่ 
ควิามเก่�ยวิข้องกันต้ามมาต้รา 89 แห่งพระราชื้บัญญัติ้ 
หลักที่รัพย์และต้ลาด้หลักที่รัพย์ พ.ศ.2535 และท่ี่�ม่การแก้ไข
เพิ�มเต้ิม โด้ยให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการม่ส่วิน 
ได้้เส่ยของต้นเองและผู้ท่ี่�เก่�ยวิข้องภายใน 30 วัิน หลังจาก 
วัินท่ี่�ได้้รับต้ำาแหน่ง หร่อภายใน 14 วัินที่ำาการนับแต่้วัินท่ี่�ม่
การเปีล่�ยนแปีลง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัที่ที่ำา
รายงานสรุปีการที่ำาธุรกรรม ต้ลอด้จนรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัที่และคณะกรรมการต้รวิจสอบที่ราบอยา่งน้อย
ปีีละ 2 ครั�ง เพ่�อต้รวิจสอบและควิบคุมการม่ส่วินได้้เส่ยของ
กรรมการและผู้บริหาร เพ่�อให้เกิด้การกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้
ของบริษัที่ 

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร



67แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

  เพ่�อป้ีองกันควิามขัด้แย้งที่างผลปีระโยชื้น์ คณะกรรมการ
บริษัที่ได้้กำาหนด้นโยบายในการดู้แลรายการท่ี่�อาจก่อให้เกิด้
ควิามขัด้แย้งที่างผลปีระโยชื้น์ไว้ิอย่างชัื้ด้เจน โด้ยกำาหนด้ 
ขั�นต้อนการอนุมัติ้รายการท่ี่�เก่�ยวิโยงกันไว้ิเป็ีนลายลักษณ์
อักษรในนโยบายการที่ำารายการระหว่ิางกันและรายการ 
ท่ี่�เก่�ยวิโยงกันของบริษัที่ โด้ยสำานักต้รวิจสอบภายในเป็ีนผู้ให้
ควิามเห็นเก่�ยวิกับควิามจำาเป็ีนและควิามสมเหตุ้สมผล 
ในการเข้าที่ำารายการดั้งกล่าวิ และเสนอต่้อคณะกรรมการ
ต้รวิจสอบเพ่�อพิจารณารายการดั้งกล่าวิว่ิาได้้กระที่ำาอย่าง
ยุติ้ธรรม ต้ามราคาต้ลาด้ และเปี็นไปีต้ามปีกต้ิธุรกิจการค้า 
เพ่�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัที่ และ/หร่อ ท่ี่�ปีระชุื้ม 
ผู้ถ่อหุ้น (แล้วิแต่้กรณ่) พิจารณาอนุมัติ้การเข้าที่ำารายการ 
โด้ยผู้บริหารหร่อกรรมการท่ี่�ม่ส่วินได้้เส่ยจะไม่ม่ส่วินในการ
อนุมัติ้รายการดั้งกล่าวิ บริษัที่ได้้เปิีด้เผยนโยบายดั้งกล่าวิไว้ิ
บนเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ ในหัวิข้อ “การกำากับดู้แลกิจการ” 
พร้อมทัี่�งเปิีด้เผยรายละเอ่ยด้ของรายการระหว่ิางกันท่ี่�เกิด้ขึ�น
ในปีี 2563 ในแบบแสด้งรายการข้อมูลปีระจำาปีีของบริษัที่ 
(แบบ 56-1 One Report) หัวิข้อ “การควิบคุมภายในและ
รายการระหว่ิางกัน” หน้า 127 ทัี่�งน่� ในปีี 2563 บริษัที่ไม่ม่
การฝั่าฝ้ันหลักเกณฑ์์การที่ำารายการระหวิ่างกัน และไม่ม่
รายการให้ควิามช่ื้วิยเหล่อที่างการเงินให้แก่บริษัที่อ่�นท่ี่�ไม่ใช่ื้
บริษัที่ย่อย

หมวดำที่่� 3
บที่บาที่ของผู้ม่ส่วนไดำ้เสย่
คณะกรรมการบริษัที่ต้ระหนักด่้ว่ิาควิามสำาเร็จและควิามยั�งย่น
ของบริษัที่ ขึ�นอยู่กับผู้ม่ส่วินได้้เส่ยทุี่กฝ่ัาย ดั้งนั�น คณะกรรมการ
บริษัที่จึงกำาหนด้ให้ม่กระบวินการส่งเสริมการม่ส่วินร่วิมกับ 
กลุ่มผู้ม่ส่วินได้้เส่ย โด้ยรักษาสิที่ธิของผู้ม่ส่วินได้้เส่ยทุี่กกลุ่ม 
อย่างยุติ้ธรรมต้ามสิที่ธิท่ี่�ม่ต้ามกฎ์หมายท่ี่�เก่�ยวิข้อง หร่อต้าม 
ข้อต้กลงท่ี่�ม่กับบริษัที่ และคุ้มครองสิที่ธิของผู้ม่ส่วินได้้เส่ยท่ี่�ได้้รับ
ควิามเส่ยหายจากการละเมิด้สิที่ธิ อันเกิด้จากการด้ำาเนินธุรกิจ
ของบริษัที่ โด้ยพิจารณาชื้ด้เชื้ยค่าเส่ยหายให้ไม่ต้ำ�ากว่ิาอัต้รา 
ท่ี่�กฎ์หมายกำาหนด้ ทัี่�งน่� บริษัที่จะไม่กระที่ำาการใด้ๆ ท่ี่�เป็ีน 
การละเมิด้สิที่ธิ และที่รัพย์สินที่างปีัญญาของผู้ม่ส่วินได้้เส่ย 
ม่การปีฏิิบัติ้อยา่งเปีน็ธรรม รวิมทัี่�งกำาหนด้แนวิที่างในการต้อ่ต้้าน
การทุี่จริต้คอร์รัปีชัื้�น โด้ยกำาหนด้เป็ีนนโยบายและแนวิปีฏิิบัต้ิไว้ิ
ในคู่ม่อจรรยาบรรณธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานยึด้ถ่อเป็ีนแนวิที่างในการปีฏิิบัติ้ต่้อผู้ม่ส่วินได้้เส่ย 
เพ่�อให้เกิด้ควิามมั�นใจว่ิา บริษัที่ม่ควิามรับผิด้ชื้อบต่้อผู้ม่ส่วิน 
ได้้เส่ย และผู้ม่ส่วินได้้เส่ยจะได้้รับการดู้แลอย่างเปี็นธรรม ทัี่�งน่� 
บริษัที่ได้้เปิีด้เผย “คู่ม่อจรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้ิภายใต้้หัวิข้อ 
“การกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้” บนเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่

ในปีี 2563 บริษัที่ได้้ปีฏิิบัติ้ต้ามนโยบายท่ี่�ม่ต่้อผู้ม่ส่วินได้้เส่ยอยา่ง
เคร่งครัด้ ไม่ฝ่ัาฝ้ันกฎ์หมายด้้านแรงงาน กฎ์หมายการจ้างงาน 
กฎ์หมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎ์หมายการแข่งขันที่างการค้า หร่อ
กฎ์หมายด้้านสิ�งแวิด้ล้อม และได้้ด้ำาเนินกิจกรรมต่้างๆ ท่ี่�เก่�ยวิกับ
ผู้ม่ส่วินได้้เส่ยสรุปีได้้ดั้งน่�

ผู้ถู่อหุ้น
บริษัที่ให้ควิามเคารพสิที่ธิขั�นพ่�นฐานของผู้ถ่อหุ้น และปีฏิิบัติ้ต่้อ
ผู้ถ่อหุ้นทุี่กรายอยา่งเที่า่เท่ี่ยมกนั สรา้งควิามพงึพอใจสูงสดุ้ให้กับ
ผู้ถ่อหุ้น เช่ื้น สิที่ธิในการเข้าร่วิมปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 
สิที่ธิในการออกเส่ยงลงคะแนน การเสนอระเบ่ยบวิาระการ
ปีระชุื้มและเสนอช่ื้�อบุคคลเข้ารับเล่อกเป็ีนกรรมการ การรับฟัีง
ควิามคิด้เห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถ่อหุ้นรวิมทัี่�งจัด้ให้ม่ช่ื้องที่าง
ติ้ด้ต่้อกับผู้ถ่อหุ้นที่างเว็ิบไซึ่ต์้และอ่เมลต้ามท่ี่�ได้้เปิีด้เผยในหัวิข้อ
สิที่ธิของผู้ถ่อหุ้นและการปีฏิิบัติ้ต่้อผู้ถ่อหุ้นอยา่งเท่ี่าเท่ี่ยมกัน

บริษัที่ใหค้วิามสำาคัญกบัผู้ถ่อหุ้นในฐานะเจ้าของกจิการ จึงกำาหนด้
ให้คณะกรรมการในฐานะตั้วิแที่นของผู้ถ่อหุ้น รวิมทัี่�งผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัที่ ม่หน้าท่ี่�ต้้องด้ำาเนินธุรกิจต้ามหลักการ
กำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ เพ่�อให้เกิด้ปีระโยชื้น์สูงสุด้ และเพิ�มมูลค่า
ให้กับผู้ถ่อหุ้นระยะยาวิ ต้ลอด้จนเคารพต้่อสิที่ธิขั�นพ่�นฐานของ 
ผู้ถ่อหุ้นต้ามท่ี่�กำาหนด้ไว้ิโด้ยกฎ์หมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณของ
บริษัที่ และกฎ์ระเบ่ยบต่้างๆ ท่ี่�เก่�ยวิข้อง ปีฏิิบัติ้ต่้อผู้ถ่อหุ้นอย่าง
เท่ี่าเท่ี่ยมกัน มุ่งมั�นเป็ีนตั้วิแที่นท่ี่�ด่้ของผู้ถ่อหุ้นในการด้ำาเนิน 
ธุรกิจ เพ่�อสร้างควิามพึงพอใจสูงสุด้ให้กับผู้ถ่อหุ้นโด้ยคำานึงถึง 
การเจริญเติ้บโต้ของมูลค่าบริษัที่ในระยะยาวิด้้วิยผลต้อบแที่น 
ท่ี่�เหมาะสมและเป็ีนธรรมอย่างต่้อเน่�อง รวิมทัี่�งม่ระบบบริหาร
จัด้การอย่างโปีร่งใส ระบบบัญช่ื้ท่ี่�เช่ื้�อถ่อได้้ และจัด้ให้ม่การดู้แล
รักษาไว้ิซึึ่�งที่รัพย์สินของบริษัที่ ม่การควิบคุมการที่ำารายการ
ระหว่ิางกัน ม่มาต้รการป้ีองกันควิามขัด้แยง้ที่างผลปีระโยชื้น์ และ
ป้ีองกันการนำาข้อมูลภายในไปีใช้ื้เพ่�อปีระโยชื้น์ส่วินต้น ทัี่�งน่� 
บริษัที่ยังสร้างควิามมั�นใจให้ผู้ถ่อหุ้นม่ควิามเช่ื้�อมั�นว่ิาจะได้้รับ
ข้อมูลท่ี่�ถูกต้้องเก่�ยวิกับสิที่ธิของผู้ถ่อหุ้น โด้ยจะแสด้งอยู่ใน 
หมวิด้ท่ี่� 1 สิที่ธิของผู้ถ่อหุ้น และหมวิด้ท่ี่� 2 การปีฏิิบัติ้ต่้อผู้ถ่อหุ้น
อย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

ในปีี 2563 คณะกรรมการบริษัที่เห็นชื้อบให้จ่ายปัีนผลปีระจำาปีี
ในอัต้ราหุ้น ละ 1.70 บาที่ รวิมเป็ีน 1,374,638,674.50 บาที่ 
คิด้เป็ีนร้อยละ 83.02 ของกำาไรสุที่ธิปีี 2563 โด้ยจ่ายจากกำาไร
สุที่ธิของกิจการ โด้ยบริษัที่ได้้จ่ายเงินปัีนผลระหวิ่างกาลงวิด้ 
6 เด่้อนแรก ให้แก่ผู้ถ่อหุ้นเม่�อวัินท่ี่� 11 กันยายน 2563 ในอัต้รา
หุ้นละ 0.90 บาที่แล้วิ ทัี่�งน่� การจ่ายเงินปัีนผลส่วินท่ี่�เหล่อในอัต้รา
หุ้นละ 0.80 บาที่ ต้้องได้้รับอนุมัติ้จากท่ี่�ปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้น
ปีระจำาปีี 2564 (สามารถดู้มติ้การอนุมัต้ิได้้ท่ี่� www.tvothai.
com/th/investor/shareholders-meeting หลังการปีระชืุ้ม
สามัญผู้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2564)

บริษัที่ม่การรายงานผลการด้ำาเนินกิจการท่ี่�ถูกต้้อง ครบถ้วิน 
ต้ามควิามเป็ีนจริงทุี่กไต้รมาส และเปิีด้เผยการที่ำารายการกับ
บุคคลท่ี่�เก่�ยวิโยงในเง่�อนไขท่ี่�เสม่อนกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูลของต้ลาด้หลักที่รัพย์และเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่

บุคลากร
บุคลากรของบริษัที่เป็ีนที่รัพยากรท่ี่�ที่รงคุณค่าขององค์กร และ
เป็ีนปัีจจัยสำาคัญของควิามสำาเร็จของบริษัที่ คณะกรรมการบริษัที่
ได้้กำาหนด้นโยบายต่้างๆ ขึ�นมาเพ่�อดู้แลและพัฒนาคุณภาพช่ื้วิิต้ 
ควิามเป็ีนอยู่และสภาพแวิด้ล้อมในการที่ำางาน รวิมถึงด้้าน
สวัิสดิ้การให้กับพนักงาน โด้ยยึด้ต้ามแนวิที่างท่ี่�กฎ์หมายกำาหนด้ 
เคารพสิที่ธิมนุษยชื้น และสอด้คล้องกับทิี่ศที่างและกลยุที่ธ์ของ
องค์กร บริษัที่ม่นโยบายส่งเสริมให้พนักงานม่ควิามสามัคค่และ
ควิามเป็ีนนำ�าหนึ�งใจเด่้ยวิกันในระหว่ิางผู้ร่วิมงาน โด้ยท่ี่�ปีระชุื้ม
คณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 10/2563 ได้้พิจารณาอนุมัติ้ระเบ่ยบ
ปีฏิิบัติ้งานด้้านบุคลากร เพ่�อให้สอด้คล้องกับโครงสร้างองค์กร
และกฎ์หมายแรงงานฉบับใหม่

นโยบายค�าต่อบแทน	:

บริษัที่ม่นโยบายจ่ายค่าต้อบแที่นพนักงานทุี่กระดั้บอย่าง 
เหมาะสมและเปีน็ธรรมทัี่�งในระยะสั�นและระยะยาวิ โด้ยการจา่ย
ค่าต้อบแที่นในระยะสั�นพิจารณาควิามเหมาะสม ต้ามควิามรู้ 
ควิามสามารถ ภาวิะต้ลาด้แรงงาน และเท่ี่ยบเค่ยงกับอุต้สาหกรรม
เด่้ยวิกัน ปีระกอบกับผลปีระกอบการของบริษัที่แต่้ละปีีท่ี่� 
เช่ื้�อมโยงกับการวัิด้ผลการด้ำาเนินงานในรูปีของดั้ชื้น่วัิด้ผล 
การปีฏิิบัติ้งาน (Key Performance Indicators) ต้ามหลักการ
ของ Balanced Scorecard โด้ยพิจารณามุมมองท่ี่�ครอบคลุม 
มิติ้การด้ำาเนินงานจากทีุ่กส่วินในองค์กร อันปีระกอบด้้วิยมิติ้
ที่างการเงิน มิติ้ด้้านลูกค้า มิติ้ด้้านกระบวินการภายใน และมิติ้
ด้้านการเร่ยนรู้และการพัฒนา ในขณะเด่้ยวิกันการจ่าย 
ค่าต้อบแที่นในระยะยาวิพิจารณาควิามเหมาะสมจากการปีระเมิน
ผลการปีฏิิบัติ้งานและศักยภาพของพนักงาน ควิบคู่กับผล 

การด้ำาเนินงานของบริษัที่ต้ามแผนธุรกิจในระยะยาวิ รวิมทัี่�งจัด้
ให้ม่การเติ้บโต้ต้ามสายงาน อันสอด้คล้องกับแผนการส่บที่อด้
ต้ำาแหน่งงานของบริษัที่ นอกจากน่� บริษัที่จัด้ให้ม่เงินกองทุี่น
สำารองเล่�ยงช่ื้พ และดู้แลให้พนักงานได้้รับสวัิสดิ้การต่้างๆ อย่าง
เหมาะสม เพ่�อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานและเพ่�อให้บริษัที่
สามารถรักษาบุคลากรไว้ิได้้ ทัี่�งน่� บริษัที่ที่ำาการปีระเมินผล 
การปีฏิิบัติ้งานปีีละ 1 ครั�ง เพ่�อพิจารณาการจ่ายค่าต้อบแที่น 
และโบนัส

นโยบายด้านความปลอดภัย	:

บริษัที่กำาหนด้นโยบายคุณภาพ อาช่ื้วิอนามัย ควิามปีลอด้ภัย และ
สภาพแวิด้ล้อมในการที่ำางาน ท่ี่�สนับสนุนให้พนักงานปีฏิิบัติ้งาน
ได้้อย่างปีลอด้ภัยและม่สุขอนามัยท่ี่�ด่้ โด้ยจัด้หาสิ�งอำานวิย 
ควิามสะด้วิกท่ี่�จำาเป็ีนในการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่� เพ่�อให้พนักงานและ 
ผู้ปีฏิิบัติ้งานทุี่กคนของบริษัที่ ได้้รับควิามปีลอด้ภัย ม่สุขภาพ 
อนามัยท่ี่� ด่้  ภายใต้้สภาพการที่ำางานและสิ�งแวิด้ล้อมท่ี่� ด่้ 
และมุ่งเน้นการปี้องกันอุบัติ้เหตุ้และอบรมให้ควิามรู้แก่พนักงาน
อยู่ เสมอ บริ ษัที่ได้้แต้่งตั้�งคณะกรรมการควิามปีลอด้ภัย 
อาช่ื้วิอนามัย และสภาพแวิด้ล้อมในการที่ำางาน โด้ยม่นโยบาย
ดั้งน่�

 ผลิต้สินค้าได้้มาต้รฐานต้ามข้อกำาหนด้ เพ่�อให้ลูกค้าพึงพอใจ

  ด้ำาเนินการรักษาคุณภาพของสิ�งแวิด้ล้อม และการปี้องกัน
มลพษิ ท่ี่�เกดิ้จากวิตั้ถุดิ้บ กระบวินการผลติ้ และกจิกรรมต้า่งๆ

  ปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์หมายและข้อกำาหนด้ต่้างๆ ท่ี่�เก่�ยวิข้องกับการ
ด้ำาเนินธุรกิจของบริษัที่อย่างเคร่งครัด้

  การใช้ื้พลังงานและที่รัพยากรอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ ถ่อเป็ีน
หน้าท่ี่�ของพนักงานทุี่กคน

  ให้การสนับสนุนในการจัด้สรรที่รัพยากร ทัี่�งในเร่�องบุคลากร 
งบปีระมาณ เคร่�องม่อ และอุปีกรณ์ท่ี่�จำาเป็ีนในการปีรับปีรุง
และแก้ไขปัีญหาด้้านคุณภาพ ควิามปีลอด้ภัย อาช่ื้วิอนามัย 
สิ�งแวิด้ล้อมและสังคมให้เพ่ยงพอและเหมาะสม

 ม่ควิามมุ่งมั�นในการป้ีองกันการบาด้เจ็บและการเกิด้โรคจาก
การที่ำางาน และพัฒนาระบบการจัด้การ อาช่ื้วิอนามัยและ
ควิามปีลอด้ภัยอยา่งต่้อเน่�อง

 นโยบายคุณภาพ ควิามปีลอด้ภัย อาช่ื้วิอนามัย สิ�งแวิด้ล้อม
และสังคม ได้้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้ม่ส่วินได้้เส่ย

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

  ส่งเสรมิใหพ้นกังานที่กุคนม่สว่ินรว่ิมในกจิกรรม หร่อโครงการ
อาช่ื้วิอนามัยควิามปีลอด้ภัยและสภาพแวิด้ล้อมในการที่ำางาน
ของบริษัที่ และม่สิที่ธิเสนอควิามคิด้เห็นในการปีรับปีรุง 
สภาพการที่ำางานและวิิธ่การที่ำางานให้ปีลอด้ภัย

  ม่การที่บที่วินและปีรับปีรุงนโยบายอย่างต่้อเน่�อง เพ่�อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัีจจุบัน โด้ยคำานึงถึงผลกระที่บต่้อ
พนักงานและผู้ม่ส่วินได้้เส่ย

บริษัที่ปีฏิิบัติ้ต้ามนโยบายคุณภาพ อาช่ื้วิอนามัย ควิามปีลอด้ภัย 
และสภาพแวิด้ล้อมในการที่ำางานมาโด้ยต้ลอด้ และได้้เปีิด้เผย
นโยบายดั้งกล่าวิไว้ิบนเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ ในหัวิข้อ “การกำากับ
ดู้แลกิจการ” ในปีี 2563 อัต้ราการบาด้เจ็บจากการที่ำางานรวิม 
หร่อ TRIR ของพนักงานเท่ี่ากับ 0.43 ลด้ลงจากปีี 2562 ท่ี่� TRIR 
เท่ี่ากับ 0.49 โด้ยต้ลอด้เวิลาท่ี่�ผ่านมา บริษัที่ไม่เคยม่การละเมิด้
กฎ์หมายแรงงาน และไม่เคยม่กรณ่พิพาที่แรงงานแต่้อย่างใด้ 

นโยบายด้านสวัสดิการ	:

บริษัที่ให้ควิามสำาคัญในเร่�องสวิัสดิ้การและควิามปีลอด้ภัยของ
พนักงาน โด้ยจัด้สวัิสดิ้การและสิที่ธิปีระโยชื้น์ขั�นพ่�นฐานต้าม 
ท่ี่�กฎ์หมายกำาหนด้ อาทิี่ วัินเวิลาที่ำางาน วัินหยุด้ วัินหยุด้พักผ่อน
ปีระจำาปีี และวัินลาหยุด้ปีระเภที่ต่้างๆ รวิมถึงปีระกันสังคม 
กองที่นุเงนิที่ด้แที่น โด้ยม่การปีระชื้าสมัพนัธสิ์ที่ธิปีระโยชื้น์ต่้างๆ 
ให้กับพนักงานอย่างต่้อเน่�อง บริษัที่ได้้จัด้ตั้�งกองทีุ่นสำารอง 
เล่�ยงช่ื้พ เพ่�อดู้แลผลปีระโยชื้น์ของพนักงานในระยะยาวิ และ 
เพ่�อส่งเสริมการออมเงินไว้ิในอนาคต้ รวิมทัี่�งเปี็นแรงจูงใจให้
พนักงานปีฏิิบัติ้งานกับบริษัที่เป็ีนระยะเวิลานาน โด้ยพนักงาน 
ท่ี่�เป็ีนสมาชิื้กกองทุี่นสำารองเล่�ยงช่ื้พจะได้้รับเงินสมที่บกองทุี่น 
จากบริษัที่ทุี่กเด่้อนในอัต้ราท่ี่�แต้กต่้างกันต้ามอายุสมาชิื้กของ
พนักงานแต้่ละคน (อัต้ราเงินสมที่บร้อยละ 3-5) และสมาชื้ิก 
ต้้องสะสมเงินเข้ากองทุี่นในอัต้ราเด่้ยวิกัน เม่�อพนักงานพ้นสมาชิื้ก
ภาพ พนักงานจะได้้รับเงินสมที่บรวิมทัี่�งส่วินเฉล่�ยผลปีระโยชื้น์
สุที่ธิของกองทุี่น 

 สวัสดิการที�บริษัทจัดใหุ้้พนักงานมีดังนี�

 จัด้ตั้�งกองทุี่นสำารองเล่�ยงช่ื้พพนักงาน

  เงินช่ื้วิยเหล่อพนักงานกรณ่เส่ยช่ื้วิิต้ และเงินช่ื้วิยเหล่อ
เพ่�อจัด้พิธ่ฌ์าปีนกิจของครอบครัวิพนักงาน

 กระเช้ื้าเย่�ยมไข้กรณ่พนักงานเจ็บป่ีวิย

  ต้รวิจสุขภาพปีระจำาปีีท่ี่�สำานักงานของบริษัที่โด้ยโรง
พยาบาลชัื้�นนำา โด้ยจัด้โปีรแกรมการต้รวิจให้เหมาะสม
กับลักษณะงานและอายุของพนักงานแต้่ละคน รวิมทัี่�ง

เจรจาต่้อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ�ม
รายการต้รวิจสุขภาพได้้ในราคาพิเศษ

  ปีระกันอุบัติ้เหตุ้ สำาหรับต้ำาแหน่งงานท่ี่�ม่ควิามเส่�ยง เช่ื้น 
พนักงานขับรถ

  ค่ารักษาพยาบาลและที่ันต้กรรมนอกเหน่อสิที่ธิปีระกัน
สังคม

  เคร่�องแบบพนักงาน

  ท่ี่องเท่ี่�ยวิปีระจำาปีี

นอกจากน่� บริษัที่ได้้จัด้ตั้�งคณะกรรมการสวัิสดิ้การในสถาน
ปีระกอบกิจการ โด้ยม่วิาระการด้ำารงต้ำาแหน่งคราวิละ 2 ปีี 
เพ่�อเป็ีนต้ัวิแที่นของพนักงาน และเปี็นส่�อกลางในการปีระสาน
งานกับบริษัที่ เพ่�อช่ื้วิยเหล่อและบรรเที่าควิามเด่้อด้ร้อนของ
พนักงานในเร่�องต้า่งๆ เพิ�มเต้มิจากท่ี่�บรษัิที่ได้้จัด้ให้ในรปูีแบบของ
สวัิสดิ้การและสิที่ธิปีระโยชื้น์ท่ี่�พนักงานได้้รับอยู่แล้วิ รวิมทัี่�ง 
ให้คำาปีรึกษาและรับฟัีงข้อคิด้เห็นของพนักงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร	:

บริษัที่ต้ระหนักด่้ว่ิาการสร้างองค์กรให้เติ้บโต้อย่างยั�งย่น 
ต้้องได้้รับการสนับสนุนจากบุคลากรท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิภาพ บุคลากร
จึงถ่อเป็ีนที่รัพยากรอันที่รงคุณค่าและเป็ีนปัีจจัยในการขับเคล่�อน
ควิามสำาเร็จขององค์กร ดั้งนั�น บริษัที่จึงกำาหนด้กลยุที่ธ์และ
นโยบายด้้านที่รัพยากรบุคคลท่ี่�มุ่งเน้นด้้านการเพิ�มปีระสิที่ธิภาพ
การบริหารและการพัฒนาที่รัพยากรบุคคลให้ม่ศักยภาพเพิ�มขึ�น
และเหมาะสมกับสภาพแวิด้ล้อม เที่คโนโลย ่และนวัิต้กรรมในการ
ด้ำาเนินธุรกิจ รวิมทัี่�งสอด้คล้องกบัการด้ำาเนินธุรกิจต้ามเปีา้หมาย 
นโยบาย และทิี่ศที่างขององค์กรทัี่�งในระยะสั�นและระยะยาวิ 
โด้ยเริ�มตั้�งแต่้การวิิเคราะห์ควิามต้้องการอัต้รากำาลังเพ่�อรองรับ
การขยายธุรกิจ เพิ�มข่ด้ควิามสามารถในการแข่งขัน และรองรับ
การเปีล่�ยนแปีลงต้่างๆ ต้ลอด้จนการปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งาน
และควิามพร้อมด้้านศักยภาพ ควิามสามารถของบุคลากร 
ทุี่กระดั้บอย่างต่้อเน่�อง เพ่�อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ 
เติ้บโต้อย่างม่คุณภาพผ่านกระบวินการฝัึกอบรมและสัมมนา 
โด้ยบริษัที่กำาหนด้แผนฝึักอบรมปีระจำาปีีสำาหรับพนักงาน 
ทุี่กระด้ับ โด้ยเฉพาะควิามสามารถท่ี่�เปี็นทัี่กษะท่ี่�จำาเป็ีนสำาหรับ
แต่้ละต้ำาแหน่งงาน เพ่�อพฒันาข่ด้ควิามสามารถของผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัที่อย่างต่้อเน่�อง เพ่�อให้พร้อมเผชิื้ญกับควิาม
ท้ี่าที่ายของธุรกิจในอนาคต้ทัี่�งจากภายในและต่้างปีระเที่ศ 
(รายละเอ่ยด้ปีระกอบได้้เปีิด้เผยอยู่ใน “รายงานควิามยั�งย่น ปีี 
2563”ของบริษัที่ www.tvothai.com/th/sustainability/
report) 

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

ในปีี 2563 บริษัที่ได้้ด้ำาเนินการและสอบที่านให้ม่การปีฏิิบัติ้ 
ต้ามนโยบายด้้านการบริหารที่รัพยากรบุคคล ข้อบังคับเก่�ยวิกับ 
การที่ำางานของบริษัที่และแนวิที่างท่ี่�กำาหนด้ในคู่ม่อสวิัสด้ิการ
อย่างครบถ้วินและสมำ�าเสมอ ทัี่�งน่� ม่พนักงานท่ี่�ผ่านหลักสูต้ร 
การฝึักอบรมภายในและหลักสูต้รจากสถาบันฝึักอบรมภายนอก 
คิด้เป็ีนร้อยละ 32.20 ของพนักงานทัี่�งหมด้ 

นโยบายด้านสิทธุิมนุษยชำน	:

คณะกรรมการบริษัที่ให้ควิามสำาคัญและเคารพหลักสิที่ธิ 
มนุษยชื้นอย่างเคร่งครัด้ จึงกำาหนด้นโยบายด้้านสิที่ธิมนุษยชื้น
และเผยแพร่บนเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ในหัวิข้อ “การกำากับดู้แล
กิจการ” เพ่�อเป็ีนแนวิที่างในการปีฏิิบัติ้ต่้อแรงงานอยา่งเป็ีนธรรม 
และเสมอภาค ไม่เล่อกปีฏิิบัติ้ด้้วิยเหตุ้ผลแห่งเช่ื้�อชื้าติ้ ศาสนา เพศ 
ส่ผิวิ ภาษา เผ่าพันธ์ุ ไม่ใช้ื้แรงงานเด้ก็และต้อ่ต้้านการคกุคามที่าง
เพศ บริษัที่ต้ระหนักด่้ว่ิาที่รัพยากรบุคคลเป็ีนปัีจจัยสำาคัญของ
ธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ�มและเพิ�มผลผลิต้ บริษัที่ได้้ปีรับปีรุง
สภาพแวิด้ล้อมและเง่�อนไขในการที่ำางาน ให้พนักงานม่คุณภาพ
ช่ื้วิิต้ท่ี่�ด่้ และได้้ม่โอกาสแสด้งศักยภาพ ต้ลอด้จนได้้รับโอกาส 
ในการฝัึกฝันและเพิ�มพูนทัี่กษะในการที่ำางาน และส่งเสริมให้
พนักงานม่ควิามรู้ควิามเข้าใจในหลักสิที่ธิมนุษยชื้นสากล เพ่�อ 
นำาไปีปีฏิิบัติ้อย่างถูกต้้อง ท่ี่�ผ่านมาบริษัที่ไม่ม่การกระที่ำาใด้ๆ 
ท่ี่�เป็ีนการละเมิด้สิที่ธิมนุษยชื้น ทัี่�งน่� ในปีี 2563 บริษัที่ม่การจ้าง
แรงงานผู้พิการซึึ่�งอาศัยในพ่�นท่ี่�จังหวัิด้นครปีฐม รวิมจำานวิน 
13 คน คิด้เป็ีนปีระมาณร้อยละ 1 ของจำานวินพนักงานทัี่�งหมด้ 
1,300 คนซึึ่�งการจ้างแรงงานดั้งกล่าวิถึงเกณฑ์์ต้ามท่ี่�พระราชื้
บัญญติั้ส่งเสริมและพฒันาคณุภาพช่ื้วิิต้คนพกิาร พ.ศ. 2550 และ
ท่ี่�แก้ไขเพิ�มเติ้ม (ฉบับท่ี่� 2) พ.ศ. 2556 กำาหนด้

ทัี่�งน่� ผลการด้ำาเนินงานด้้านบุคลากรจะปีรากฏิอยู่ในเน่�อหา 
ส่วินท่ี่� 1 หัวิข้อ 3 “การขบัเคล่�อนธรุกจิเพ่�อควิามยั�งยน่” หนา้ 41 
รวิมทัี่�ง บริษัที่จัด้ที่ำารายงานควิามยั�งย่นปีระจำาปีี (แยกเล่ม) 
โด้ยนำาเสนอรายละเอ่ยด้โครงการและกิจกรรมต่้างๆ ด้้านสังคม 
ชุื้มชื้น และสิ�งแวิด้ล้อม และเผยแพร่ไว้ิบนเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ 
(www.tvothai.com/th/sustainability/report)

ลูกค้า ผูบ้ริโภค 
บริษัที่ด้ำาเนินกิจการภายใต้้ปีรัชื้ญาขององค์กรท่ี่�ว่ิา บริษัที่ 
จะเติ้บโต้อย่างม่คุณภาพ มั�นคง ยั�งย่น และผลิต้สินค้าคุณภาพ
เพ่�อคุณภาพช่ื้วิิต้ท่ี่�ด่้ขึ�นของปีระชื้าชื้น และสร้างมูลค่าเพิ�มให้ 
ผู้ถ่อหุ้น ร่วิมดู้แลสังคมและสิ�งแวิด้ล้อม ดั้งนั�น บริษัที่จึงมุ่งเน้น 
ในเร่�องคุณภาพสินค้า ตั้�งแต้่การจัด้ซ่ึ่�อวัิต้ถุดิ้บ กระบวินการ 
การผลิต้ จนกระทัี่�งสินค้าถึงม่อลูกค้าและผู้บริโภค ต้ลอด้จน 
การคน้ควิา้วิิจัยและพฒันาผลติ้ภัณฑ์์เพ่�อรกัษาคณุภาพของสนิค้า
ต้ลอด้เวิลา นอกจากน่� บริษัที่ยังมุ่งมั�นรักษาสัมพันธภาพท่ี่�ด่้กับ
ลูกค้าผ่านกิจกรรมต่้างๆ อาทิี่ การจัด้ปีระชุื้มกับลูกค้าเพ่�อให้
ข้อมูลเก่�ยวิกับสินค้าและบริการ และหาร่อเพ่�อการพัฒนา
ผลิต้ภัณฑ์์ให้ต้อบสนองต่้อควิามต้้องการของลูกค้า รวิมถึงจัด้ให้
ม่ระบบการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเร่ยนผ่านที่างเว็ิบไซึ่ต์้ของ
บริษัที่ ปัีจจุบัน บริษัที่ได้้รับการรับรองคุณภาพในการผลิต้จาก
มาต้รฐานสากล ได้้แก่ 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 เป็ีนต้้น

บริษัที่ม่นโยบายปีฏิิบัติ้ต่้อลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเป็ีนธรรม 
ไม่เอาเปีร่ยบ เน้นการด้ำาเนินธุรกิจด้้วิยควิามซ่ึ่�อสัต้ย ์เอาใจใส่ดู้แล
รักษาผลปีระโยชื้น์ของคู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเป็ีนธรรม 
เพ่�อให้ได้้รับสิ�งท่ี่�ด่้ท่ี่�สุด้จากบริษัที่ โด้ยม่นโยบายในการปีฏิิบัติ้ 
ดั้งน่�

  มุ่งมั�นในการพัฒนาและส่งมอบผลิต้ภัณฑ์์ท่ี่�ม่คุณภาพและ
มาต้รฐานสูงต้รงต้ามควิามต้้องการของลูกค้า ภายใต้้
เที่คโนโลย่การผลิต้ท่ี่�ทัี่นสมัยและม่ปีระสิที่ธิภาพสูง ม่ระบบ
การต้รวิจสอบคุณภาพสินค้าในทีุ่กขั�นต้อน ด้้วิยเง่�อนไข 
ท่ี่�เป็ีนธรรม

  ให้ข้อมูลเก่�ยวิกับผลิต้ภัณฑ์์และบริการท่ี่�ถูกต้้อง เพ่ยงพอ 
และทัี่นต่้อเหตุ้การณ์แก่ลูกค้า เพ่�อให้ลูกค้าม่ข้อมูลอันเป็ีน
ปีระโยชื้น์ในการตั้ด้สินใจ ละเว้ินการกระที่ำาใด้ท่ี่�ที่ำาให้ 
เกิด้ควิามเข้าใจผิด้ หร่อที่ำาให้หลงเช่ื้�อในคุณภาพผลิต้ภัณฑ์์ 
ท่ี่�เกินจริง

  รักษาข้อมูลท่ี่�เป็ีนควิามลับของลกูค้า รวิมถงึไม่นำาข้อมูลไปีใช้ื้
เพ่�อปีระโยชื้น์ของต้นเอง หร่อผู้ท่ี่�เก่�ยวิข้องอ่�นโด้ยมิชื้อบ

  ต้อบสนองควิามต้้องการของลูกค้าด้้วิยควิามรวิด้เร็วิ ต้รงต่้อ
เวิลา เพ่�อควิามพอใจสูงสุด้ของลูกค้า

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

 จัด้ให้ม่กระบวินการเพ่�อรับปัีญหาและขอ้ร้องเร่ยนจากลกูค้า 
และด้ำาเนินการอย่างด่้ท่ี่�สุด้เพ่�อให้ลูกค้าได้้รับการต้อบสนอง
ผลอยา่งรวิด้เร็วิ รวิมถึงการจัด้ที่ำาแบบปีระเมินควิามพึงพอใจ
ของลูกค้า เพ่�อนำามาปีรับปีรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่้อ
ไปี

  ไม่จ่ายผลปีระโยชื้น์ใด้ ๆ ให้ลูกค้า เพ่�อเป็ีนการให้ได้้มาหร่อ
แย่งชิื้งลูกค้ามาโด้ยการใช้ื้วิิธ่การท่ี่�ไม่สุจริต้ หร่อฝ่ัาฝ้ัน 
ข้อกำาหนด้ของกฎ์หมาย

ในปีี 2563 บริษัที่ไม่ม่กรณ่ฝ่ัาฝ้ันเก่�ยวิกับการปีฏิิบัติ้ต่้อผู้บริโภค 
และไม่ปีรากฏิข้อร้องเร่ยนจากลูกค้าท่ี่�เป็ีนนัยสำาคัญ ส่วินข้อร้อง
เร่ยนอ่�นๆ บริษัที่ได้้นำามาวิิเคราะห์หาสาเหตุ้ เพ่�อด้ำาเนินการแก้ไข 
ป้ีองกัน ติ้ด้ต้ามทัี่�งระบบ และปีรับใช้ื้กับทัี่�งองค์กร เพ่�อมิให้ 
ข้อบกพร่องนั�นเกิด้ขึ�นอ่ก 

นอกจากน่� บริษัที่ม่กระบวินการสร้างควิามสัมพันธ์ท่ี่�ด่้กับลูกค้า 
จึงม่การสำารวิจควิามพึงพอใจของลูกค้าในแต่้ละกลุ่มธุรกิจเป็ีน
ปีระจำาทุี่กปีี เพ่�อวัิด้ระดั้บควิามคาด้หวัิงและควิามพึงพอใจของ
ลูกค้า และนำาเอาควิามต้้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่้อยอด้เป็ีน
นวัิต้กรรมใหม่ ทัี่�งน่� ในการสำารวิจควิามพึงพอใจของลูกค้าต้่อ
สินค้า งานบริการการขนส่ง และการบริการของฝ่ัายขาย ในปีี 
2563 บริษัที่ม่ผลสำารวิจควิามพึงพอใจรวิมทุี่กผลิต้ภัณฑ์์ 
เฉล่�ยอยู่ท่ี่�ร้อยละ 91.52

คู่ค้า เจ้าหน่� คู่แข่งที่างการค้า 
บริษัที่ด้ำาเนินธุรกิจต้ามกรอบการแข่งขันด้้วิยควิามโปีร่งใส เป็ีน
ธรรม และซึ่่�อสัต้ย์ อยู่ในขอบเขต้ของกฎ์หมาย และอ่�นๆ ท่ี่�
เก่�ยวิข้อง โด้ยยดึ้ถ่อปีฏิิบัติ้ต้ามจรรยาบรรณธรุกิจ เง่�อนไขที่างการ
ค้า และสัญญาท่ี่�กำาหนด้อย่างเคร่งครัด้ นอกจากน่� บริษัที่จัด้ให้
ม่นโยบายการจัด้การด้้านที่รัพย์สินที่างปัีญญา เพ่�อกำาหนด้ 
แนวิปีฏิิบัติ้ท่ี่�ชัื้ด้เจนในการปีอ้งกันและไมล่่วิงละเมดิ้ที่รพัยสิ์นที่าง
ปัีญญา โด้ยถ่อเป็ีนหน้าท่ี่�ควิามรับผิด้ชื้อบโด้ยต้รงของผู้บริหาร
และพนักงานทุี่กคน อันจะต้้องปีฏิิบัติ้ต้ามนโยบาย จากการด้ำาเนิน
งานท่ี่�ผ่านมา บริษัที่ไม่เคยฝ่ัาฝ้ันกฎ์หมายใด้ๆ ท่ี่�เก่�ยวิข้องกับคู่ค้า 
เจ้าหน่� และคู่แข่งที่างการค้า โด้ยม่แนวิปีฏิิบัติ้ ดั้งน่�

นโยบายการปฏิบัิต่ิต่�อค้�ค้า	:

คณะกรรมการบริษัที่ปีฏิิบัติ้ต่้อคู่ค้าด้้วิยควิามเสมอภาคและ 
คำานึงถึงปีระโยชื้น์ร่วิมกัน เพ่�อรักษาสัมพันธภาพท่ี่�ยั�งย่นและ
ควิามเช่ื้�อถ่อซึึ่�งกันและกัน โด้ยม่นโยบายและแนวิที่างปีฏิิบัติ้ต่้อ
คู่ค้า ดั้งน่�    

  ปีฏิิบัติ้ต่้อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โปีร่งใส และเปี็นธรรม โด้ย 
ตั้�งอยู่บนพ่�นฐานของการได้้รับผลต้อบแที่นท่ี่�เป็ีนธรรมต่้อ 
ทัี่�งสองฝ่ัาย

  ปีฏิิบัติ้ต้ามสัญญา ข้อต้กลง หร่อเง่�อนไขต่้างๆ ท่ี่�ม่ต่้อคู่ค้า 
อยา่งเคร่งครัด้ กรณ่ท่ี่�ไม่สามารถปีฏิิบัติ้ได้้ต้้องร่บแจ้งให้คู่ค้า
ที่ราบล่วิงหน้า เพ่�อร่วิมกันพิจารณาหาแนวิที่างแก้ไข และ
ป้ีองกันไม่ให้เกิด้ควิามเส่ยหาย

  ไม่เร่ยกร้อง หร่อรับข้อเสนอและปีระโยชื้น์ใด้ๆ ท่ี่�ไม่สุจริต้
ที่างการค้าในการเจรจาต่้อรองธุรกิจกับคู่ค้า

  บริษัที่ปีฏิิบัติ้ต้ามระเบ่ยบการจัด้ซ่ึ่�อจัด้จ้างท่ี่�ม่การกำาหนด้ 
ขั�นต้อนและวิิธ่การปีฏิิบัติ้ไว้ิอย่างชื้ัด้เจน พร้อมทัี่�งเกณฑ์์ใน
การคัด้เล่อกคู่ค้าท่ี่�ม่มาต้รฐานเป็ีนท่ี่�ยอมรับของอุต้สาหกรรม 
ม่จรรยาบรรณในการด้ำาเนินธุรกิจ ม่ใบรับรองระบบคุณภาพ
ต้ามมาต้รฐาน ม่สภาพคล่องที่างการเงิน และม่การปีระเมิน
คู่ค้าทุี่ก 6 เด่้อน เพ่�อให้การด้ำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็ีนไปีอย่าง
ม่ปีระสิที่ธิภาพ เหมาะสม เปี็นธรรมต้ามหลักกำากับดู้แล
กิจการท่ี่�ด่้

 บริษัที่ไม่ม่นโยบายสนับสนุนบุคคลหร่อองค์กรใด้ๆ ท่ี่�ที่ำาธุรกิจ
ผิด้กฎ์หมาย

  ปีระกาศนโยบายต่้อต้้านการทุี่จริต้และคอร์รัปีชัื้นให้คู่ค้าได้้
รับที่ราบ

คณะกรรมการบริษัที่ต้ระหนักถึงควิามสำาคัญของการด้ำาเนินธุรกิจ
ท่ี่�เติ้บโต้อย่างม่คุณภาพและยั�งย่น จึงม่เจต้นารมณ์ส่งเสริมคู่ค้า 
ในการด้ำาเนินธุรกิจท่ี่�สอด้คล้องกับวิิถ่การด้ำาเนินงานของบริษัที่ 
ในปีี 2563 บริษัที่ได้้ส่�อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ท่ี่�ครอบคลุม
ปีระเด็้นด้้านสิที่ธิมนุษยชื้น แรงงาน สิ�งแวิด้ล้อม และการต่้อต้้าน
การทุี่จริต้คอร์รัปีชัื้น รวิมทัี่�งการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์หมาย กฎ์ระเบ่ยบ
ท่ี่�เก่�ยวิข้อง เพ่�อใหคู่้ค้ายดึ้ถ่อเป็ีนแนวิที่างการด้ำาเนินธุรกิจร่วิมกัน
อย่างยั�งย่น 

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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นโยบายการปฏิิบัต่ิต่�อเจ้าหุ้นี�	:

บริษัที่ม่นโยบายปีฏิิบัติ้ต่้อเจ้าหน่�ทุี่กกลุ่มอย่างเสมอภาคและ 
เป็ีนธรรม โด้ยปีฏิิบัติ้ต้ามสัญญาและเง่�อนไขท่ี่�ม่ต่้อเจ้าหน่� 
โด้ยเคร่งครัด้ พร้อมสร้างควิามสัมพันธ์กับเจ้าหน่�ม่การเปีิด้เผย
ฐานะที่างการเงินอย่างถูกต้้อง ต้รงเวิลา เพ่�อให้เกิด้ควิามเช่ื้�อมั�น
และควิามไว้ิวิางใจกัน ดั้งน่�

  ปีฏิิบัติ้ต้ามสญัญา ข้อกำาหนด้ หร่อเง่�อนไขต้า่งๆ ท่ี่�ม่ต่้อเจ้าหน่�
อย่างเคร่งครัด้ โด้ยเฉพาะเร่�องเง่�อนไขการคำ�าปีระกัน และ 
การบริหารเงินทุี่นให้ม่โครงสร้างท่ี่�เหมาะสม 

  ชื้ำาระค่นเงินกู้พร้อมด้อกเบ่�ยให้เจ้าหน่�ทุี่กปีระเภที่อย่าง 
ครบถ้วินและต้รงต้ามกำาหนด้เวิลาท่ี่�ต้กลงไว้ิ กรณ่ท่ี่�ไม่สามารถ
ปีฏิิบัติ้ได้้หร่อม่เหตุ้ที่ำาให้ผิด้นัด้ชื้ำาระหน่� ต้้องร่บแจ้งให้ 
เจ้าหน่�ที่ราบล่วิงหน้า เพ่�อร่วิมกันพิจารณาหาแนวิที่างแก้ไข 
และป้ีองกันไม่ให้เกิด้ควิามเส่ยหาย

  ไม่เร่ยกรับ หร่อจ่ายผลปีระโยชื้น์ใด้ๆ ท่ี่�ไม่สุจริต้ในการเจรจา
ต่้อรองธุรกิจกับเจ้าหน่� 

  รายงานข้อมูลที่างการเงินท่ี่�ถูกต้้อง ครบถ้วิน และต้รงเวิลา 
ให้แก่เจ้าหน่�อย่างสมำ�าเสมอ ไม่ปีกปีิด้ข้อมูลหร่อข้อเที่็จจริง
สำาคัญใด้ๆ ท่ี่�อาจที่ำาให้เจ้าหน่�ได้้รับควิามเส่ยหาย

นโยบายการปฏิิบัต่ิต่�อค้�แข�งทางการค้า	:

บริษัที่ม่นโยบายท่ี่�จะปีฏิิบัติ้ต่้อคู่แข่งที่างการค้าอย่างเปี็นธรรม 
ต้ามกรอบของกฎ์หมายการแข่งขันที่างการค้า โด้ยยึด้มั�น 
การด้ำาเนินธุรกิจภายใต้้จรรยาบรรณอย่างม่จริยธรรมและโปีร่งใส 
รวิมทัี่�งไม่ละเมิด้ควิามลับหร่อล่วิงรู้ควิามลับที่างการคา้ของคู่แข่ง
ด้้วิยวิิธ่การท่ี่�ไม่สุจริต้ โด้ยม่นโยบายการปีฏิิบัติ้ต่้อคู่แข่ง ดั้งน่�

 ปีระพฤติ้ปีฏิิบัติ้ภายใต้้กรอบกติ้กาของการแข่งขันท่ี่�ด่้

  ไม่แสวิงหาข้อมูลท่ี่�เปี็นควิามลับของคู่แข่งที่างการค้าด้้วิย 
วิิธ่การท่ี่�ไม่สุจริต้ หร่อไม่เหมาะสม

  ไม่ที่ำาลายช่ื้�อเส่ยงของคู่แข่งที่างการค้า ด้้วิยการกล่าวิหา 
ในที่างร้าย โด้ยปีราศจากซึึ่�งมูลควิามจริง

  ไม่กระที่ำาการใด้ๆ ท่ี่�เป็ีนการละเมิด้ที่รัพย์สินที่างปัีญญา 
ของคู่แข่งที่างการค้า

ในปีี 2563 บริษัที่ไม่ม่กรณ่ฝ่ัาฝ้ันกฎ์หมายการแข่งขันที่างการค้า 
และไม่ม่ข้อพิพาที่ หร่อการฟ้ีองร้องคด่้ควิามใด้ จากคู่ค้า เจ้าหน่� 
และคู่แข่งที่างการค้า

หน่วยงานที่่�กำากับดำูแล
บริษัที่มุ่งมั�นในการปีฏิิบัติ้ต้ามระเบ่ยบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์์และ
วิิธ่ปีฏิิบัติ้ท่ี่�กำาหนด้ไว้ิต้ามกฎ์หมาย ด้ำาเนินการด้้วิยควิามโปีร่งใส 
เปิีด้เผยข้อมูลท่ี่�ถูกต้้องครบถ้วินต้ามท่ี่�หน่วิยงานกำากับดู้แล
กำาหนด้

นโยบายการปฏิบัิต่ิต่�อหุ้น�วยงานกำากับด้แล	:

  ปีฏิิบัติ้และควิบคุมให้ม่การปีฏิิบัติ้อย่างเคร่งครัด้ต้าม
เจต้นารมณ์ของกฎ์หมายและกฎ์ระเบ่ยบท่ี่�ออกโด้ยหนว่ิยงาน
กำากับดู้แล

  งด้เว้ินการกระที่ำาใด้ๆ อันจะเป็ีนการช่ื้วิยเหล่อ สนับสนุน หร่อ
ยอมเป็ีนเคร่�องม่อท่ี่�จะที่ำาให้เกิด้การหล่กเล่�ยงการปีฏิิบัติ้ต้าม
กฎ์หมายหร่อกฎ์ระเบ่ยบต่้างๆ

  ให้ควิามร่วิมม่อกับหน่วิยงานกำากับดู้แล และรายงานข้อมูล 
ท่ี่�เก่�ยวิกับการฝ่ัาฝ้ัน หร่อการไม่ปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์หมายหร่อ 
กฎ์ระเบ่ยบต่้างๆ ต่้อหน่วิยงานนั�น

ในปีี 2563 บริษัที่ได้้ปีฏิิบัติ้ต้ามข้อกำาหนด้ของหน่วิยงานกำากับ
ดู้แลอย่างเคร่งครัด้

สังคม ชุุมชุน และสิ�งแวดำล้อม 
บริษัที่ให้ควิามสำาคัญกับการม่ส่วินร่วิมของสังคมและชุื้มชื้น 
ควิบคู่ไปีกับการดู้แลรักษาสิ�งแวิด้ล้อม โด้ยม่“คณะที่ำางาน 
ด้้านสิ�งแวิด้ล้อมและสังคม” หร่อคณะ ES ที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีน 
หน่วิยงานหลักในการผลักดั้นให้การด้ำาเนินงานม่ปีระสิที่ธิภาพ
และเป็ีนไปีต้ามเป้ีาหมายท่ี่�กำาหนด้ไว้ิ โด้ยจัด้ที่ำาแผนด้ำาเนินงาน 
ด้้านสิ�งแวิด้ล้อม และควิามรับผิด้ชื้อบต่้อสังคม ท่ี่�เหมาะสม
สอด้คล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ โด้ยให้งานด้้านสิ�งแวิด้ล้อม
ครอบคลุมในเร่�องการลด้ผลกระที่บสิ�งแวิด้ล้อม อากาศ นำ�า กลิ�น 
เส่ยง และการใช้ื้ที่รัพยากร งานด้้านสังคมครอบคลุมการม่ 
ส่วินร่วิมทัี่�งภายในท่ี่� เก่�ยวิข้องกับพนักงานและภายนอก 
ท่ี่�เก่�ยวิข้องกับชุื้มชื้น รวิมทัี่�งปีระเมินผล ที่บที่วินและปีรับปีรุง
แผนด้ำาเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และรายงานผล 
การด้ำาเนินงานต่้อ “คณะจัด้การด้้านสิ�งแวิด้ล้อม สังคม บริหาร
ควิามเส่�ยง และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ (ESRC-E)” 
ต่้อไปี

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ท้ั้�งน้ี้� ผลการดำำาเนี้ินี้งานี้ดำ้านี้สั้งคม ชุุมชุนี้ และสิั�งแวดำล้อม 
จะปรากฏอยู่่�ในี้เน้ี้�อหาสั�วนี้ท้ั้� 1 ห้วข้้อ 3 การข้้บเคล้�อนี้ธุุรกิจ 
เพ้ื่�อความยู่้�งยู่้นี้ หนี้้า 41 รวมท้ั้�งเปิดำเผยู่ในี้รายู่งานี้ความยู่้�งยู่้นี้
ประจำาปี (แยู่กเล�ม) โดำยู่นี้ำาเสันี้อรายู่ละเอ้ยู่ดำโครงการและ
กิจกรรมต่�างๆ ด้ำานี้ส้ังคม ชุุมชุนี้ และสิั�งแวดำล้อม และเผยู่แพื่ร�ไว้
บนี้เว็บไซต์่ข้องบริษ้ัทั้ (www.tvothai.com/th/sustainability/
report)
 
การบริหารจััดการนวััตกรรม
คณะกรรมการให้ความสัำาค้ญและสัน้ี้บสันุี้นี้สั�งเสัริมการสัร้าง
นี้ว้ต่กรรมท้ั้�เป็นี้ประโยู่ชุน์ี้ เพ้ื่�อเพิื่�มคุณค�าให้กิจการควบค่�ไปก้บ
การดำำาเนิี้นี้งานี้อยู่�างม้ความร้บผิดำชุอบต่�อผ้่ม้สั�วนี้ได้ำเส้ัยู่ทุั้กฝ่่ายู่
บริษ้ัทั้กำาหนี้ดำกลยูุ่ทั้ธ์ุด้ำานี้นี้ว้ต่กรรมให้สัอดำคล้องก้บทิั้ศทั้างข้อง
องคก์รและสัอดำร้บก้บการเปล้�ยู่นี้แปลงอยู่�างรวดำเร็วข้องยู่คุดำจิิท้ั้ล
โดำยู่การริเริ�มและพ้ื่ฒนี้านี้ว้ต่กรรมท้ั้�งในี้กระบวนี้การผลิต่และ
ผลิต่ภ้ัณฑ์์ใหม�ๆ เพ้ื่�อยู่กระด้ำบการแข้�งข้้นี้ทั้างธุุรกิจ บริษ้ัทั้ม้ 
หนี้�วยู่งานี้วิจ้ยู่และพ้ื่ฒนี้าผลิต่ภ้ัณฑ์์ทั้ำาหน้ี้าท้ั้�วิจ้ยู่และพ้ื่ฒนี้า
คุณสัมบ้ติ่ข้องผลิต่ภ้ัณฑ์์ให้สัอดำคล้องต่�อความต่้องการ 
ท้ั้�เปล้�ยู่นี้แปลงไปข้องผ้่บริโภัคซ่�งให้ความสัำาค้ญก้บการลดำ 
ผลกระทั้บต่�อส้ังคมและสิั�งแวดำล้อมมากยู่ิ�งข่้�นี้ รวมท้ั้�งค้นี้คว้า
นี้ว้ต่กรรมใหม�ๆ เพ้ื่�อเพิื่�มประสัิทั้ธิุภัาพื่ในี้การผลิต่สิันี้ค้า และ
พ้ื่ฒนี้ากระบวนี้การผลติ่ด้ำวยู่เทั้คโนี้โลยู่ท้้ั้�ท้ั้นี้สัม้ยู่ ชุ�วยู่ลดำข้้�นี้ต่อนี้
การทั้ำางานี้และลดำต้่นี้ทุั้นี้การผลิต่ ในี้ข้ณะเด้ำยู่วก้นี้ฝ่่ายู่พ้ื่ฒนี้า
ธุุรกิจม้หน้ี้าท้ั้�ร้บผิดำชุอบในี้การวางแผนี้และกำาหนี้ดำกลยูุ่ทั้ธ์ุ 
การบริหารจ้ดำการต่�างๆ เพ้ื่�อสัร้างความได้ำเปร้ยู่บทั้างการแข้�งข้้นี้
ให้ก้บธุุรกิจเพ้ื่�อให้บริษ้ัทั้สัามารถปร้บต้่วได้ำอยู่�างเหมาะสัมต่�อ 
การเปล้�ยู่นี้แปลงข้องอุต่สัาหกรรม และเพ้ื่�อเป็นี้การรองร้บ 
การดำำาเนิี้นี้ธุุรกิจปี 2563 บริษ้ัทั้ได้ำปร้บปรุงกระบวนี้การทั้ำางานี้
ต่�างๆ โดำยู่คำาน่ี้งถ่งประเดำ็นี้ด้ำานี้สิั�งแวดำล้อม ควบค่�ก้บการด่ำแล
ส้ังคมและชุุมชุนี้รอบข้้างไปพื่ร้อมก้นี้

การไม่ละเมิดทรัพย์์สิินทางปััญญา
บริษ้ัทั้ม้นี้โยู่บายู่และแนี้วปฏิบ้ติ่เก้�ยู่วก้บการไม�ละเมิดำทั้ร้พื่ยู่์สิันี้
ทั้างปัญญา โดำยู่ได้ำกำาหนี้ดำนี้โยู่บายู่และแนี้วทั้างปฏิบ้ติ่ในี้เร้�อง 
ด้ำงกล�าวไว้ในี้ค่�ม้อจรรยู่าบรรณธุุรกิจ เพ้ื่�อให้ผ้่บริหารและพื่น้ี้กงานี้
ทุั้กคนี้ยู่่ดำถ้อเป็นี้หล้กปฏิบ้ติ่ในี้การทั้ำางานี้ ไม�ละเมิดำและเคารพื่
สิัทั้ธิุข้องเจ้าข้องทั้ร้พื่ย์ู่สิันี้ทั้างปัญญา และปฏิบ้ติ่ต่ามกฎหมายู่ 
ไม�ละเมิดำลิข้สิัทั้ธิุ� เคร้�องหมายู่การค้า หร้อการนี้ำาผลงานี้ข้อง 
ผ้่อ้�นี้ไปใชุ้เพ้ื่�อประโยู่ชุน์ี้ข้องต่นี้หร้อบริษ้ัทั้ อ้นี้อาจก�อให้เกิดำ 
ความเส้ัยู่หายู่ก้บบริษ้ัทั้

การต่อต้านการทุจัริต
คณะกรรมการบริษ้ัทั้ยู่่ดำม้�นี้การดำำาเนิี้นี้ธุุรกิจด้ำวยู่ความ โปร�งใสั 
เป็นี้ธุรรม ต่ามหล้กการกำาก้บด่ำแลกิจการท้ั้�ด้ำ และให้ความสัำาค้ญ
ในี้เร้�องการต่�อต้่านี้การทัุ้จริต่ทุั้กร่ปแบบ ด้ำวยู่เชุ้�อม้�นี้ว�าจะเป็นี้ 
แรงสัน้ี้บสันุี้นี้ให้บริษ้ัทั้เติ่บโต่อยู่�างยู่้�งยู่น้ี้ โดำยู่จ้ดำให้ม้กระบวนี้การ
บริหารความเส้ั�ยู่งและต่รวจสัอบ เพ้ื่�อป้องก้นี้และปราบปราม 
การทุั้จริต่และการประพื่ฤติ่มิชุอบ ต่ลอดำจนี้สัน้ี้บสันุี้นี้การสัร้าง
ว้ฒนี้ธุรรมองค์กรให้ยู่่ดำม้�นี้ในี้ความซ้�อส้ัต่ยู่์และความถ่กต้่อง 
ชุอบธุรรม

นโยบายการ ต่่อต่้านการคอร์รัปชั่ั�น

คณะกรรมการบริษ้ัทั้อนุี้ม้ติ่และประกาศนี้โยู่บายู่ต่�อต้่านี้การ
คอร์ร้ปชุ้�นี้ และค่�ม้อมาต่รการต่�อต้่านี้การคอร์ร้ปชุ้�นี้ ต้่�งแต่�ปี 
2559 เพ้ื่�อให้เป็นี้ไปต่ามเจต่นี้ารมณ์ในี้การดำำาเนิี้นี้ธุุรกิจและเป็นี้
แนี้วทั้างให้ผ้่บริหารและพื่น้ี้กงานี้ ยู่ด่ำถ้อเป็นี้แนี้วทั้างในี้การปฏิบ้ติ่
งานี้อยู่�างเคร�งคร้ดำ โดำยู่กำาหนี้ดำห้ามกรรมการ ผ้่บริหาร และ
พื่น้ี้กงานี้ เร้ยู่กร้อง ดำำาเนิี้นี้การ หร้อยู่อมร้บการคอร์ร้ปชุ้�นี้ 
ในี้ทุั้กร่ปแบบท้ั้�งทั้างต่รงและทั้างอ้อม เพ้ื่�อประโยู่ชุน์ี้ต่�อบริษ้ัทั้ 
ต่นี้เอง ครอบคร้ว เพ้ื่�อนี้ และคนี้ร้่จ้ก โดำยู่ครอบคลุมถ่งทุั้กธุุรกิจ
และทุั้กหนี้�วยู่งานี้ท้ั้�เก้�ยู่วข้้อง และให้ม้การสัอบทั้านี้การปฏิบ้ติ่
ต่ามนี้โยู่บายู่ต่�อต้่านี้การคอร์ร้ปชุ้�นี้น้ี้�อยู่�างสัมำ�าเสัมอ ต่ลอดำจนี้
ทั้บทั้วนี้แนี้วทั้างการปฏบ้ิติ่ และข้้อกำาหนี้ดำในี้การดำำาเนี้นิี้การ เพื่้�อ
ให้สัอดำคล้องก้บการเปล้�ยู่นี้แปลงข้องธุุรกิจ ระเบ้ยู่บ ข้้อบ้งค้บ 
และข้้อกำาหนี้ดำข้องกฎหมายู่ ผ้่บริหารและพื่น้ี้กงานี้ทุั้กคนี้ต้่องลง
นี้ามร้บทั้ราบในี้ค่�ม้อมาต่รการต่�อต้่านี้คอร์ร้ปชุ้นี้ด้ำงกล�าว ท้ั้�งน้ี้� 
บริษ้ัทั้ได้ำเผยู่แพื่ร�นี้โยู่บายู่การต่�อต้่านี้การคอร์ร้ปชุ้�นี้ในี้ห้วข้้อ 
“การกำาก้บด่ำแลกิจการ” บนี้เว็บไซต์่ข้องบริษ้ัทั้ (www.tvothai.
com/th/corporate-governance) 
 
การงดรับของขวััญ No Gift Policy

คณะกรรมการบริษ้ัทั้กำาหนี้ดำแนี้วปฏิบ้ติ่ในี้เร้�องการร้บ-ให้ 
ข้องข้ว้ญ การเล้�ยู่งร้บรอง หร้อประโยู่ชุน์ี้อ้�นี้ใดำ เพ้ื่�อให้สัอดำคล้อง
ก้บนี้โยู่บายู่ต่�อต้่านี้คอร์ร้ปชุ้นี้ และประกาศใชุ้ท้ั้�วองค์กรเพื่้�อให้
บุคลากรถ้อปฏิบ้ติ่อยู่�างเคร�งคร้ดำ เพ้ื่�อหล้กเล้�ยู่งการกระทั้ำาอ้นี้อาจ
ม้ผลต่�อการต้่ดำสิันี้ใจในี้การปฏิบ้ติ่หน้ี้าท้ั้� และส้ั�อสัารให้แก�บุคคล
ภัายู่นี้อกท้ั้�ม้สั�วนี้ร�วมในี้การดำำาเนี้ินี้ธุุรกิจข้องบริษ้ัทั้ไดำ้ร้บทั้ราบ 
และได้ำม้การประกาศบนี้เว็บไซต์่ข้องบริษ้ัทั้

(6) นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

www.tvothai.com/th/sustainability/report
www.tvothai.com/th/corporate-governance
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

มาต่รการดำาเนนิการกบัผ้ที้�กระทำาไม�เปน็ไปต่ามนโยบาย
และแนวปฏิิบัต่ิ	

บริษัที่จัด้ให้ม่กระบวินการในการลงโที่ษบุคลากรท่ี่�ไม่ปีฏิิบัติ้ 
ต้ามมาต้รการต้อ่ต้้านการคอรรั์ปีชัื้�นอยา่งเหมาะสมและเปีน็ธรรม 
หากกรรมการ ผู้บริหาร หร่อพนักงานของบริษัที่ ฝ่ัาฝ้ันนโยบาย
การต้่อต้้านการคอร์รัปีชัื้�นจะได้้รับการพิจารณาโที่ษที่างวิินัย 
ต้ามระเบ่ยบของบริษัที่ และโที่ษที่างกฎ์หมายแล้วิแต่้กรณ่ 
โด้ยบริษัที่จะแต่้งตั้�งกรรมการสอบสวินต้ามสมควิรแก่กรณ่

การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัที่ให้ควิามสำาคัญเก่�ยวิกับการกำากับดู้แลกิจการ
ท่ี่�ด่้ และเปิีด้โอกาสให้ผู้ม่ส่วินได้้เส่ยสามารถให้ข้อมูลและข้อร้อง
เร่ยนเก่�ยวิกับการกระที่ำาผิด้กฎ์หมาย  จรรยาบรรณ รายงาน
ที่างการเงิน ระบบการควิบคุมภายใน และนโยบายต่้อต้้าน
คอร์รัปีชัื้น โด้ยออกเป็ีนระเบ่ยบการร้องเร่ยนให้เป็ีนแนวิที่าง 
ในการด้ำาเนินการ และปีระกาศผ่านที่างเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ 
โด้ยกำาหนด้ขั�นต้อนการรับข้อร้องเร่ยนผ่านที่างสำานักต้รวิจสอบ
ภายในหร่อปีระธานคณะกรรมการต้รวิจสอบ บริษัที่จะแต่้งตั้�ง
คณะกรรมการสอบสวินเปีน็กรณ่ไปี  โด้ยสามารถแจ้งข้อร้องเร่ยน
และแจ้งเบาะแสผ่านช่ื้องที่าง ดั้งน่�

 ไปีรษณ่ย์ สำานักต้รวิจสอบภายใน
  บริษัที่ นำ�ามันพ่ชื้ไที่ย จำากัด้ (มหาชื้น)
  เลขท่ี่� 149 ถนนรัชื้ด้าภิเษก
  (ท่ี่าพระ-ต้ากสนิ) แขวิงบุคคโล เขต้ธนบรุ่ 
  กรุงเที่พ 10600
 โที่รศัพท์ี่   02-477-9020
 อ่เมล       ac@tvothai.com

หร่อสามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการต้รวิจสอบ

 ถึง          ปีระธานคณะกรรมการต้รวิจสอบ
 ไปีรษณ่ย์  บริษัที่ นำ�ามันพ่ชื้ไที่ย จำากัด้ (มหาชื้น)
  เลขท่ี่� 149 ถนนรัชื้ด้าภิเษก
  (ท่ี่าพระ-ต้ากสนิ) แขวิงบุคคโล เขต้ธนบรุ่ 
  กรุงเที่พ 10600
 อ่เมล       acchairman.tvo@gmail.com

การดำาเนินการเมื�อได้รับข้อร้องเรียน
บริษัที่ม่กระบวินการจัด้การกับข้อร้องเร่ยน โด้ยพิจารณาวิ่า 
เร่�องดั้งกล่าวิเข้าข่ายเป็ีนเร่�องท่ี่�อาจเป็ีนการกระที่ำาผิด้หร่อไม่ 
หร่ออยูใ่นควิามผิด้ระดั้บใด้ เพ่�อท่ี่�จะได้้กำาหนด้บที่ลงโที่ษสำาหรับ
การกระที่ำาผิด้นั�นๆ ได้้อย่างเป็ีนธรรมและถูกต้้อง

	 รวบรวมข้อเท็จจริงและกลั�นกรองข้อม้ล	 : สำานักต้รวิจสอบ
ภายในด้ำาเนินการรวิบรวิมข้อเท็ี่จจริงท่ี่�เก่�ยวิกับข้อมูล 
ท่ี่�ได้้รับแจ้ง ปีระมวิลผล และกลั�นกรองข้อมูล เพ่�อพิจารณา
ขั�นต้อน และวิิธ่การจดั้การท่ี่�เหมาะสมในแต้ล่ะเร่�อง พรอ้มทัี่�ง
รายงานเร่�องดั้วิกล่าวิให้กรรมการผู้จัด้การหร่อผู้บังคับบัญชื้า
ท่ี่�เหน่อกว่ิาผู้ถูกร้องเร่ยนรับที่ราบ

		 การสอบสวนข้อเท็จจริง	 : กรณ่ต้รวิจสอบข้อเท็ี่จจริงและ 
พบว่ิาผู้ถูกร้องเร่ยนม่ควิามผิด้จริง ซึึ่�งต้้องม่การลงโที่ษที่าง
วิินัย ควิรปีรึกษาฝ่ัายที่รัพยกรบุคคล เพ่�อให้เป็ีนไปีต้าม
ระเบ่ยบบริษัที่ ระเบ่ยบปีฏิิบัติ้งานด้้านบุคลากร เร่�องการ
พิจารณาโที่ษ เพ่�อแต่้งตั้�งคณะกรรมการสอบสวินด้ำาเนินการ
พิจารณาสอบสวินข้อเท็ี่จจริงต่้อไปี

		 มาต่รการดำาเนินการ	 : คณะกรรมการสอบสวินจะเสนอ
มาต้รการด้ำาเนินการ การระงับการฝ่ัาฝ้ัน หร่อไม่ปีฏิิบัติ้ต้าม
จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบ่ยบบริษัที่ คู่ม่อมาต้รการต่้อต้้าน
คอร์รัปีชัื้น เป็ีนต้้น และบรรเที่าควิามเส่ยหายให้กับผู้ท่ี่�ได้้รับ
ผลกระที่บ โด้ยคำานึงถึงควิามเด่้อด้ร้อนเส่ยหายโด้ยรวิม
ทัี่�งหมด้ บที่ลงโที่ษจะเป็ีนไปีต้ามระเบ่ยบของบริษัที่ และ/
หร่อ อาจจะได้้รับโที่ษต้ามกฎ์หมาย หากการกระที่ำานั�น 
ผิด้กฎ์หมาย

		 การรายงานผล	 : ผู้รับข้อร้องเร่ยนม่หน้าท่ี่�รายงานผลให้ 
ผู้ร้องเร่ยนที่ราบ ทัี่�งน่� ในกรณ่ท่ี่�เป็ีนเร่�องสำาคัญให้รายงานต้อ่
ผู้บริหารระดั้บสูง หร่อปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารแล้วิแต่้กรณ่ 
และ/หร่อคณะกรรมการต้รวิจสอบ และ/หร่อคณะกรรมการ
บริษัที่

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร



75แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

มาต่รการคุ้มครองผ้้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ผู้ร้องเร่ยน ผู้แจ้งเบาะแส หร่อ ผู้ให้ข้อมูลการกระที่ำาผิด้ จะได้้รับ
ควิามคุ้มครองต้ามหลักเกณฑ์์ ดั้งน่�

 ผู้ร้องเร่ยน ผู้แจ้งเบาะแส หร่อ ผู้ให้ข้อมูลการกระที่ำาผิด้ 
จะได้้รับการคุ้มครองท่ี่�เหมาะสมและเป็ีนธรรม บริษัที่จะ 
ไม่เปิีด้เผยข้อมูลใด้ๆ ท่ี่�สามารถระบุตั้วิผู้แจ้งได้้ แล้วิด้ำาเนิน
การส่บสวินมูลควิามจริง

 ผู้รับข้อร้องเร่ยนและบุคคลท่ี่�เก่�ยวิข้องท่ี่�ได้้รับที่ราบเร่�อง 
หร่อข้อมูลท่ี่�เก่�ยวิข้องกับเร่�องร้องเร่ยน ต้้องเก็บรักษาข้อมูล
และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเร่ยนไว้ิเป็ีนควิามลับ และ 
ห้ามเปิีด้เผยข้อมูลแก่บุคคลท่ี่�ไม่ม่หน้าท่ี่�เก่�ยวิข้อง เว้ินแต่้
เป็ีนการเปิีด้เผยต้ามหน้าท่ี่�ท่ี่�กฎ์หมายกำาหนด้ และเปิีด้เผย 
ได้้เท่ี่าท่ี่�จำาเป็ีน หากเห็นว่ิาเป็ีนเร่�องท่ี่�ม่แนวิโน้มท่ี่�จะเกิด้ 
ควิามเส่ยหาย หร่อควิามไม่ปีลอด้ภัย 

 ผู้ท่ี่�ปีฏิิเสธการคอร์รัปีชัื้นหร่อการติ้ด้สินบนจะได้้รับการ
คุ้มครอง โด้ยไม่ลด้ต้ำาแหน่ง ลงโที่ษ หร่อให้ผลที่างลบใด้ๆ 
ท่ี่�ส่งผลต่้อหน้าท่ี่�การที่ำางาน

 ผู้ร้องเร่ยน ผู้แจ้งเบาะแส หร่อผู้ให้ข้อมูลการกระที่ำาผิด้ 
ท่ี่�ได้้รับผลกระที่บจะได้้รับการบรรเที่าควิามเส่ยหายด้้วิย
กระบวินการท่ี่�ม่ควิามเหมาะสมและเป็ีนธรรม

หมวดำที่่� 4
การเปิดำเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัที่ม่นโยบายในการเปีิด้เผยข้อมูลสำาคัญ 
ท่ี่�เก่�ยวิข้องกับบริษัที่ ทัี่�งข้อมูลที่างการเงิน ข้อมูลท่ี่�ไม่ใช่ื้ข้อมูล
ที่างการเงิน และข้อมูลสำาคัญอ่�นๆ ทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ
อย่างถูกต้้อง ครบถ้วิน ทัี่นเวิลา โปีร่งใส และปีฏิิบัติ้ต้ามระเบ่ยบ
ท่ี่�เก่�ยวิข้องกับการเปีิด้เผยข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักที่รัพยแ์ละต้ลาด้หลักที่รัพย ์และต้ลาด้หลักที่รัพยแ์ห่ง
ปีระเที่ศไที่ยอย่างเคร่งครัด้ เพ่�อให้นักลงทุี่นและผู้ม่ส่วินได้้เส่ย 
ทุี่กฝั่ายทัี่�งในปีระเที่ศและต้่างปีระเที่ศเข้าถึงข้อมูลได้้อย่าง 
เท่ี่าเท่ี่ยมกัน ม่ข้อมูลท่ี่�เช่ื้�อถ่อได้้ และเพ่ยงพอต่้อการตั้ด้สินใจ
อย่างสมำ�าเสมอ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของ
ต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย และเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ภายใต้้
หัวิข้อนักลงทุี่นสัมพันธ์ (www.tvothai.com/th/investor/at-
a-glance) ในปีี 2563 บริษัที่ได้้เปิีด้เผยข้อมูลท่ี่�สำาคัญดั้งต่้อไปีน่�

  บริษัที่เผยแพร่งบการเงินปีระจำาปีีและแบบ 56-1 One 
Report / รายงานปีระจำาปีี 2563 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล 
(SET Portal) ท่ี่�ต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยกำาหนด้ 
และผ่านที่างเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ ทัี่�งภาษาไที่ยและภาษา
อังกฤษ โด้ยได้้ม่การปีรับปีรุงข้อมูลให้เป็ีนปัีจจุบัน

 ฝ่ัายจัด้การรับผิด้ชื้อบเก่�ยวิกับงบการเงิน สารสนเที่ศ 
ที่างการเงิน และรายงานที่างการเงินท่ี่�ได้้จัด้ที่ำาขึ�นต้าม
มาต้รฐานบัญช่ื้ รวิมถึงการจัด้ให้ม่และรักษาไว้ิซึึ่�งระบบการ
ควิบคุมภายในเก่�ยวิกับการรายงานที่างการเงินและ 
การป้ีองกันสินที่รัพยข์องบริษัที่ คณะกรรมการต้รวิจสอบเปีน็
ผู้รับผิด้ชื้อบเก่�ยวิกับคุณภาพของรายงานที่างการเงิน และ
ควิามเหมาะสมของสภาพแวิด้ล้อมการควิบคุมภายใน 
ท่ี่�ฝ่ัายจัด้การของบริษัที่ที่ำาขึ�น ซึึ่�งเป็ีนระบบท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิผล 
ฝ่ัายจัด้การมั�นใจว่ิาสภาพแวิด้ล้อมการควิบคุมภายในและ
ระบบงานท่ี่�เปี็นอยู่ ที่ำาให้รายงานที่างการเงินและการรักษา
สินที่รัพย์ของบริษัที่ ณ วัินท่ี่� 31 ธันวิาคม 2563 ม่ควิาม 
น่าเช่ื้�อถ่อ 

 คณะกรรมการบริษัที่เป็ีนผู้รับผิด้ชื้อบต่้องบการเงินรวิม 
ของบริษัที่และบริษัที่ย่อย และสารสนเที่ศที่างการเงิน 
ท่ี่�เปิีด้เผยไว้ิในรายงานปีระจำาปีี โด้ยจัด้ให้ม่รายงานที่าง 
การเงินและรายงานควิามรับผิด้ชื้อบของคณะกรรมการ 
ต่้อรายงานที่างการเงิน เพ่�อให้ข้อมูลท่ี่�แสด้งในงบการเงิน 
ม่ควิามถูกต้้องเป็ีนไปีต้ามมาต้รฐานการบญัช่ื้รับรองโด้ยทัี่�วิไปี
และผ่านการต้รวิจสอบจากผู้สอบบัญช่ื้ท่ี่�เป็ีนอิสระ ในปีี 
2563 บริษัที่นำาส่งงบการเงินทัี่�งรายไต้รมาสและงบการเงิน
ปีระจำาปีีได้้ถกูต้้อง ครบถ้วิน และทัี่นเวิลา ต้ามเวิลาท่ี่�กฎ์หมาย
กำาหนด้

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

 บริิษััทเผยแพร่ินโยบายการิกำากับดููแลกิจการิ นโยบาย 
การิกำากับดููแลการิปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ คูู่่มือจริริยาบริริณ
ธุุริกิจ จริริยาบริริณคูู่่คู้่าธุุริกิจ ข้้อบังคัู่บบริิษััท กฎบัติริ 
คู่ณะกริริมการิ นโยบายการิพัฒนาอย่างยั�งยืน นโยบาย 
ดู้านสิิทธุมินุษัยชน นโยบายการิเปดิูเผยข้้อมลู คูู่่มือมาติริการิ
ต่ิอต้ิานคู่อริ์รัิปชัน ริะเบียบริ้องเรีิยน นโยบายดู้านภาษัี 
นโยบายคุู่ณภาพ อาชีวอนามัยและคู่วามปลอดูภัย 
สิิ�งแวดูล้อม และนโยบายดู้านสิิ�งแวดูล้อม สัิงคู่ม บริิหาริ 
คู่วามเสีิ�ยง และการิกำากับการิปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ โดูยบริิษััท
ริายงานผลการิปฏิิบัติิติามนโยบายดัูงกล่าว ริวมทั�งกริณ ี
ที�ไม่สิามาริถปฏิิบัติิติามไดู้พร้ิอมดู้วยเหตุิผลในแบบ 56-1 
One Report / ริายงานปริะจำาปี 2563 และริายงานคู่วาม
ยั�งยืน และเผยแพริ่บนเว็บไซต์ิข้องบริิษััท (www.tvothai.
com/th/corporate-governance)

  บริิษััทเปิดูเผยโคู่ริงสิร้ิางการิถือหุ้นข้องบริิษััท และการิ 
ถือคู่ริองหลักทรัิพยข์้องกริริมการิและผู้บริิหาริ ริวมทั�งคูู่่สิมริสิ
และบุติริที�ยังไม่บริริลุนิติิภาวะ โดูยจัดูทำาแบบริายงานต่ิางๆ 
ติามกฎหมายที�เกี�ยวข้้องกับผู้ดูำาริงติำาแหน่งกริริมการิและ 
ผู้บริิหาริ ริายงานต่ิอสิำานักงานคู่ณะกริริมการิกำากับหลัก
ทรัิพยแ์ละติลาดูหลักทรัิพย์ (ก.ล.ติ.) ดัูงนี�

 ริายงานการิถือหลักทรัิพยข์้องบริิษััทเมื�อไดู้รัิบการิแต่ิงตัิ�ง
ให้ดูำาริงติำาแหน่งกริริมการิ หรืิอผู้บริิหาริคู่รัิ�งแริก (แบบ 
59-1) ภายใน 30 วันทำาการิ นับแต่ิดูำาริงติำาแหน่ง

 ริายงานการิเปลี�ยนแปลงการิถือหลักทริัพย์ข้องบริิษััท 
ทุกคู่รัิ�ง เมื�อมีการิซื�อ ข้าย โอน หรืิอรัิบโอน (แบบ 59-2 
ผ่านริะบบ online ข้อง ก.ล.ติ.) ภายใน 3 วันทำาการิ 
นับแต่ิวันที�มีการิเปลี�ยนแปลง

 การิแสิดูงชื�อบุคู่คู่ลในริะบบข้้อมูลริายชื�อกริริมการิและ 
ผู้บริิหาริข้องบริิษััทที�ออกหลักทริัพย์ (แบบ 35E-1) 
ภายใน 7 วันทำาการินับแต่ิวันที�ดูำาริงติำาแหน่ง

 ในปี 2563 คู่ณะกริริมการิบริิษััทกำาหนดูให้กริริมการิและ 
ผู้บริิหาริต้ิองริายงานการิถือคู่ริองหลักทรัิพย์ข้องบริิษััท 
ริวมถึงคูู่่สิมริสิ และบุติริที�ยังไม่บริริลุนิติิภาวะข้องบุคู่คู่ล 
ดัูงกล่าวทุกคู่รัิ�งก่อนการิปริะชุมคู่ณะกริริมการิบริิษััท และ
สิรุิปริายงานให้คู่ณะกริริมการิบริิษััททริาบปีละ 2 คู่รัิ�ง และ
เปิดูเผยริายงานการิถือคู่ริองหลักทรัิพย์ข้องกริริมการิและ 
ผู้บริิหาริป ี2563 ในเอกสิาริแนบ ในแบบ 56-1 One Report/ 
ริายงานปริะจำาปี 2563 และบนเว็บไซต์ิข้องบริิษััท 
(www.tvothai.com/th/investor/downloads)

 บริิษััทเปิดูเผยบทบาทหน้าที�ข้องคู่ณะกริริมการิบริิษััทและ
คู่ณะกริริมการิชดุูยอ่ย ริวมทั�งจำานวนคู่รัิ�งข้องการิปริะชมุและ
จำานวนคู่รัิ�งที�กริริมการิแติ่ละท่านเข้้าริ่วมปริะชุมในปี 2563 
ริวมถึงการิฝึึกอบริมและพัฒนาคู่วามรู้ิดู้านวิชาชีพอย่าง 
ต่ิอเนื�องข้องคู่ณะกริริมการิ ไว้ในหัวข้้อ “ริายงานผลการิ
ดูำาเนินงานสิำาคัู่ญดู้านการิกำากับดููแลกิจการิ” หน้า109 
ในแบบ 56-1 One Report / ริายงานปริะจำาปี 2563 

  บริิษััทกำาหนดูริะเบยีบให้กริริมการิและผู้บริิหาริจดัูทำาริายงาน
การิมีส่ิวนไดู้เสีิยข้องตินเองและบุคู่คู่ลที�มีคู่วามเกี�ยวข้้อง 
ซึ�งเป็นส่ิวนไดู้เสีิยที�เกี�ยวกับการิบริิหาริจัดูการิกิจการิข้อง
บริิษััท โดูยมีมาติริการิดููแลและนโยบายให้ปฏิิบัติิติาม 
หลักเกณฑ์์ที�ไดู้กำาหนดูไว้ ดัูงนี� 

 ริายงานเมื�อเข้้าดูำาริงติำาแหน่งกริริมการิหรืิอผู้บริิหาริ
ริะดัูบสูิงเป็นคู่รัิ�งแริก

  ริายงานทุกคู่รัิ�งเมื�อมีการิเปลี�ยนแปลงข้้อมูลการิมีส่ิวน 
ไดู้เสีิย

 ริายงานเป็นปริะจำาทุกสิิ�นปี

 ในกริณีที�กริริมการิพ้นจากติำาแหน่งและไดู้กลับเข้้ามา 
ดูำาริงติำาแหน่งกริริมการิใหม่โดูยต่ิอเนื�อง กริริมการิ 
ท่านนั�นไม่ต้ิองยื�นแบบริายงานใหม่ หากไม่มีการิ
เปลี�ยนแปลงข้้อมูลการิมีส่ิวนไดู้เสีิย

 กริริมการิและผู้บริิหาริจะต้ิองจัดูทำาริายงานการิมีส่ิวน 
ไดู้เสีิยให้กับเลข้านุการิบริิษััท ภายใน 1 เดืูอนนับจาก 
วันที�ไดู้รัิบการิเลือกตัิ�ง แต่ิงตัิ�ง วันที�มีการิเปลี�ยนแปลง 
และปรัิบปรุิงริายงานทุกปีเพื�อให้ข้้อมูลเป็นปัจจุบัน

 
 ในปี 2563 กริริมการิบริิษััทและผู้บริิหาริริะดัูบสูิงไดู้ดูำาเนิน

การิจัดูทำาริายงานการิมีส่ิวนไดู้เสีิยกริณีที�มีการิเปลี�ยนแปลง
ในริอบปีเป็นที�เรีิยบร้ิอยแล้ว 

 บริิษััทเปิดูเผยคู่่าสิอบบัญชีและคู่่าบริิการิอื�นที�ผู้สิอบบัญชีให้
บริิการิไว้ในแบบ 56-1 One Report / ริายงานปริะจำาปี 2563 
หน้า 108

(6) นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

 บริษัที่เปิีด้เผยนโยบายการจ่ายค่าต้อบแที่นกรรมการ รวิมถึง
รูปีแบบหร่อลักษณะของค่าต้อบแที่น โด้ยยึด้เกณฑ์์การ
พิจารณาค่าต้อบแที่นกรรมการให้อยู่ในระดั้บเด่้ยวิกับ 
ในอุต้สาหกรรมเด่้ยวิกัน ต้ลอด้จนสะท้ี่อนถึงภาระหน้าท่ี่�และ
ควิามรับผิด้ชื้อบของแต่้ละคน ทัี่�งน่� จะต้้องม่การขออนุมัติ้ 
ผู้ถ่อหุ้นเก่�ยวิกับการจ่ายค่าต้อบแที่นด้ังกล่าวิ และเปีิด้เผย
รายงานค่าต้อบแที่นไว้ิในแบบ 56-1 One Report / รายงาน
ปีระจำาปีี 2563 หน้า 118

 บริษัที่เปิีด้เผยนโยบายค่าต้อบแที่นผู้บริหารระดั้บสูง รวิมถึง
รูปีแบบหร่อลักษณะของค่าต้อบแที่นในรูปีแบบของเงินเด่้อน 
โบนัส และอ่�นๆ โด้ยพิจารณาจากภาระหน้าท่ี่�และควิามรับ
ผิด้ชื้อบของผู้บริหารระดั้บสูงแต่้ละคน ผลการด้ำาเนินงานของ
บริษัที่ ต้ลอด้จนการเท่ี่ยบเค่ยงกับบริษัที่ในอุต้สาหกรรม
เด่้ยวิกัน และเปิีด้เผยไว้ิในแบบ 56-1 One Report / รายงาน
ปีระจำาปีี 2563 หน้า 105

 บริษัที่ม่นโยบายการที่ำารายการระหว่ิางกันต้ามควิามจำาเป็ีน 
และเพ่�อปีระสิที่ธิภาพในการด้ำาเนินธุรกิจและบริหารต้้นทุี่น 
โด้ยรายการระหว่ิางกันได้้กระที่ำาอย่างยุติ้ธรรม ต้ามราคา
ต้ลาด้ และเป็ีนไปีต้ามปีกต้ิธุรกิจ การที่ำารายการด้ังกล่าวิ 
จะต้้องได้้รับการพิจารณาเห็นชื้อบจากคณะกรรมการ 
ต้รวิจสอบและอนุมัติ้จากคณะกรรมการบริษัที่ เพ่�อขจัด้
ปัีญหาควิามขัด้แย้งที่างผลปีระโยชื้น์อย่างรอบคอบ ม่เหตุ้ผล 
และเพ่�อปีระโยชื้น์สูงสุด้ของบริษัที่และผู้ถ่อหุ้น บริษัที่จัด้ให้
ม่การเปิีด้เผยรายการดั้งกล่าวิท่ี่�ได้้รับการพิจารณาและอนุมัติ้ 
โด้ยปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ของต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศ 
ไที่ย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และ
ต้ลาด้หลักที่รัพย์ บริษัที่เปิีด้เผยรายละเอ่ยด้ของแต้่ละ
รายการไว้ิในแบบ 56-1 One Report / รายงานปีระจำาปีี 
2563 หน้า 130

 
 ในปีี 2563 คณะกรรมการบริษัที่ได้้อนุมัติ้การที่ำารายการ 

ท่ี่�เก่�ยวิโยงกัน ซึึ่�งได้้ปีฎิ์บัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ท่ี่�กำาหนด้ไว้ิแล้วิ 
รวิมถึงการที่ำารายการไม่เกินวิงเงินท่ี่�ได้้รับอนุมัติ้ รายละเอ่ยด้
ปีรากฏิอยูใ่นหัวิข้อ “รายการระหว่ิางกัน” หน้า 131

 คณะกรรมการบริษัที่อนุมัติ้นโยบายการเปีิด้เผยข้อมูลเพ่�อ
เป็ีนแนวิที่างปีฏิิบัติ้ในการเปีิด้เผยข้อมูลบริษัที่ต่้อบุคคล
ภายนอก และกำาหนด้ผู้บริหารท่ี่�ม่อำานาจในการเปิีด้เผยข้อมูล 
ต้ลอด้จนดู้แลให้ม่หน่วิยงานนักลงทุี่นสัมพันธ์ เพ่�อเป็ีนตั้วิแที่น
บริษัที่ในการส่�อสารข้อมูลข่าวิสารและกิจกรรมต่้างๆ ของ
บริษัที่ท่ี่�เป็ีนปีระโยชื้น์ในการปีระกอบการตั้ด้สินใจลงทุี่น 
ต่้อผู้ถ่อหุ้น นักลงทุี่น นักวิิเคราะห์หลักที่รัพย์ และผู้ท่ี่�สนใจ
ทัี่�วิไปีรับที่ราบ ต้ามนโยบายและแนวิที่างการเปิีด้เผยข้อมูล
สารสนเที่ศของบริ ษัที่ต้ามกฎ์หมายและกฎ์ระเบ่ยบ 
ท่ี่�เก่�ยวิข้องอย่างเหมาะสม และปีฏิิบัติ้ต่้อผู้ลงทุี่นทุี่กคน 
อย่างเท่ี่าเท่ี่ยม และเป็ีนธรรม บริษัที่เปิีด้เผยข้อมูลอย่าง 
ถูกต้้อง เพ่ยงพอ ทัี่นเวิลา เช่ื้�อถ่อได้้ และเป็ีนไปีต้ามท่ี่�
ต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยกำาหนด้ เพ่�อสร้างควิาม 
เช่ื้�อมั�นและควิามเข้าใจท่ี่�ถูกต้้องต่้อการด้ำาเนนิธรุกจิของบรษัิที่
แก่นักลงทุี่น

 ผู้บริหารระดั้บสูงท่ี่�ได้้รับมอบหมายในการเปิีด้เผยข้อมูล
จัด้สรรเวิลาเข้าร่วิมกิจกรรมด้้านนักลงทุี่นสัมพันธ์และการ
พบปีะกับนักลงทุี่นทัี่�งเพ่�อแถลงนโยบายและทิี่ศที่าง 
การด้ำาเนินธุรกิจ แลกเปีล่�ยนควิามคิด้เห็น และต้อบข้อ 
ซัึ่กถามต้่างๆ อย่างสมำ�าเสมอ เพ่�อส่งเสริมควิามสัมพันธ์กับ 
นักลงที่นุ นักวิิเคราะหห์ลักที่รัพย ์เช่ื้น การเข้าเย่�ยมชื้มกจิการ
บริษัที่ และพบผู้บริหาร การจัด้ปีระชุื้มนักวิิเคราะห์ เพ่�อ
สอบถามข้อมูล ข่าวิสาร และกิจกรรมต้่างๆ รวิมทัี่�งการ 
เปิีด้เผยข้อมูลของบริษัที่ 

 บริษัที่กำาหนด้ชื้่วิงเวิลางด้ต้ิด้ต่้อส่�อสารกับนักวิิเคราะห์และ
นักลงทุี่นเพ่�อให้ข้อมูลเก่�ยวิกับผลปีระกอบการของบริษัที่ 
(Silent Period) เป็ีนเวิลา 30 วัินก่อนวัินปีระกาศผลการ
ด้ำาเนินงานรายไต้รมาสและรายปีีของบริษัที่ต่้อต้ลาด้ 
หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย เพ่�อหล่กเล่�ยงการให้ข้อมูล 
ท่ี่�ไม่เป็ีนธรรม ซึึ่�งอาจส่งผลกระที่บต่้อราคาหลักที่รัพย์ของ
บริษัที่

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

 ในปีี 2563 ผู้บริหารได้้ม่โอกาสพบปีะผู้ถ่อหุ้น นักวิิเคราะห์
หลักที่รัพย ์นักลงทุี่น และส่�อมวิลชื้นผ่านกิจกรรมต่้างๆ เพ่�อ
นำาเสนอผลการด้ำาเนินงานอยา่งสมำ�าเสมอ สรุปีได้้ดั้งน่�

 การปีระชุื้มนักวิิเคราะห์ทุี่กไต้รมาส รวิม 4 ครั�ง ในวัินท่ี่� 
3 ม่นาคม 2563 วัินท่ี่� 25 พฤษภาคม 2563 วัินท่ี่� 
21 สิงหาคม 2563 และวัินท่ี่� 16 พฤศจิกายน 2563

 จัด้ปีระชุื้มร่วิมกับผู้บริหารต้ามการนัด้หมายของนักลงทุี่น
สถาบันและนักวิิเคราะห์ ทัี่�งหมด้ 20 ครั�ง

 เข้าร่วิมกิจกรรมพบปีะนักลงทุี่นสถาบันในงาน TISCO 
Construction Services & Drought-Related 
Corporate Day ซึ่ึ�งจัด้โด้ย บรษัิที่ หลักที่รัพยทิ์ี่สโก้ จำากัด้ 
เม่�อวัินท่ี่� 31 มกราคม 2563

 เข้าร่วิมกิจกรรมพบปีะนักลงทุี่นสถาบันในงาน Krungsri 
Corporate Day  ซึึ่�งจัด้โด้ย บริษัที่ หลักที่รัพย์ กรุงศร่ 
จำากัด้ (มหาชื้น) เม่�อวัินท่ี่� 8 ตุ้ลาคม 2563

 การใหข้้อมูลและพบปีะส่�อมวิลชื้นต้ลอด้ทัี่�งปีี รวิม 5 ครั�ง 
ได้้แก่ Money Talk, Money Plus Special, ข่าวิหุ้น, 
สำานักข่าวิอ่ไฟีแนนซ์ึ่ และ Money Daily

 
 นอกจากน่� คณะกรรมการยังส่งเสริมให้ม่การนำาเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศมาใช้ื้ในการเผยแพร่ข้อมูล โด้ยการจัด้ที่ำาเอกสาร
เพ่�อการเปิีด้เผยข้อมูลทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษให้
สาธารณชื้นที่ราบผ่านช่ื้องที่างเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ นอกเหน่อ
จากการเผยแพร่ข้อมูลต้ามเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนด้ผ่านช่ื้องที่างของ
ต้ลาด้หลักที่รัพยแ์ห่งปีระเที่ศไที่ย ทัี่�งน่� ผู้ถ่อหุ้นและนักลงทุี่น
ทัี่�วิไปีสามารถติ้ด้ต่้อหน่วิยงานนักลงทุี่นสัมพันธ์ได้้ท่ี่� 

 

	 หุ้น�วยงานนักลงทุนสัมพันธุ์	:	
 อาคารนำ�ามันพ่ชื้ไที่ย เลขท่ี่� 149 ถนนรัชื้ด้าภิเษก
 (ท่ี่าพระ-ต้ากสิน) แขวิงบุคคโล เขต้ธนบุร่ กรุงเที่พ 10600
 โที่รศัพท์ี่ : 02-477-9020  โที่รสาร : 02-477-8022
 อ่เมล : ir@tvothai.com

การกำากับดูำแลดำ้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ
บริษัที่กำาหนด้กรอบการกำากับดู้แลและการบริหารจัด้การ
เที่คโนโลย่สารสนเที่ศระดั้บองค์กรท่ี่�สอด้คล้องกับควิามต้้องการ
ของกิจการ รวิมทัี่�งดู้แลให้ม่การนำาเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ 
มาใช้ื้ในการเพิ�มโอกาสที่างธุรกิจและพัฒนาการด้ำาเนินงาน 
ต้ลอด้จนจัด้ให้ม่การบริหารควิามเส่�ยงท่ี่�ครอบคลุมถึงควิามเส่�ยง 
ด้้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ เพ่�อให้กิจการสามารถบรรลุ 
วัิต้ถุปีระสงค์และเป้ีาหมายหลักของกิจการ 

เพ่�อให้การใช้ื้งานเคร่�องคอมพิวิเต้อร์และเคร่อข่ายคอมพิวิเต้อร์
เป็ีนไปีอย่างเหมาะสมและม่ปีระสิที่ธิภาพ บริษัที่จึงกำาหนด้ให้ม่
ระเบ่ยบการใช้ื้งานเคร่�องคอมพวิิเต้อร์และเคร่อข่ายคอมพวิิเต้อร์
ของบริษัที่ เพ่�อเป็ีนแนวิที่างให้พนักงานทุี่กคนยึด้ถ่อปีฏิิบัติ้ใน
ทิี่ศที่างเด่้ยวิกัน รวิมทัี่�งป้ีองกนัปัีญหาท่ี่�อาจเกดิ้ขึ�นจากการใช้ื้งาน
ในลักษณะไม่ถูกต้้อง พร้อมทัี่�งกำาหนด้แนวิปีฏิิบัติ้ในการกำากับ
ดู้แลด้้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศในเร่�องต่้างๆ ดั้งน่�

 กำากับดู้แลและต้รวิจสอบการใช้ื้เที่คโนโลย่สารสนเที่ศ
สอด้คล้องต้ามกฎ์หมาย ระเบ่ยบข้อบังคับ มาต้รฐาน 
ท่ี่�เก่�ยวิข้อง และระเบ่ยบการใช้ื้งานเคร่�องคอมพิวิเต้อร์ 
และเคร่อข่ายคอมพิวิเต้อร์ของบริษัที่ เพ่�อให้มั�นใจว่ิา 
การปีฏิิบัติ้งานถูกต้้อง ครบถ้วิน เป็ีนไปีต้ามนโยบายและ 
ขั�นต้อนการปีฏิิบัติ้งาน และอยู่ในกรอบอำานาจหน้าท่ี่�และ
ควิามรับผิด้ชื้อบต้ามท่ี่�กำาหนด้ไว้ิ

 รักษาควิามปีลอด้ภัยของข้อมูลและระบบเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศ โด้ยกำาหนด้ให้ม่ระบบป้ีองกันการบุกรุกผ่าน 
ระบบเคร่อข่ายจากภายนอก (Firewall) ระบบการต้รวิจสอบ
ผู้ใช้ื้งานก่อนเข้าสู่ระบบ (Authentication) การกำาหนด้สิที่ธิ
การเข้าใช้ื้งานระบบ (Authorization) การบันทึี่กกิจกรรม
ของระบบ (Audit Log) โด้ยบริษัที่จะกำาหนด้มาต้รการ 
ด้้านควิามปีลอด้ภัยต่้างๆ ให้เป็ีนไปีต้ามนโยบายควิาม
ปีลอด้ภัยของเที่คโนโลย่สารสนเที่ศของบริษัที่

  สำารองข้อมูลเป็ีนปีระจำาทุี่กวัินและที่ด้สอบควิามถูกต้้อง 
ครบถ้วินของข้อมูล ต้ลอด้จนกำาหนด้แผนรองรับเหตุ้การณ์
ฉุกเฉินต่้างๆ และที่ด้สอบแผนดั้งกล่าวิ เพ่�อให้มั�นใจว่ิา
สามารถนำาไปีปีฏิิบัติ้ได้้จริง 

  กำากับดู้แลให้ม่ระบบการรายงาน และการต้รวิจสอบการ
ปีฏิิบัติ้งานปีระจำาด้้านคอมพิวิเต้อร์ท่ี่�ม่ขั�นต้อนท่ี่�ชัื้ด้เจนและ
สามารถต้รวิจสอบได้้ 

นอกจากน่� คณะกรรมการบริษัที่เล็งเห็นถึงควิามสำาคัญของ 
การกำากับดู้แลและการควิบคุมด้้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ 
จึงกำาหนด้ให้ฝ่ัายจัด้การดู้แลให้การด้ำาเนินงานเป็ีนไปีต้ามระเบ่ยบ
การใช้ื้งานเคร่�องคอมพิวิเต้อร์และเคร่อข่ายคอมพิวิเต้อร์ของ
บริษัที่ และจัด้ที่ำาแผนการต้รวิจสอบและด้ำาเนินการต้รวิจสอบ 
ทัี่�งด้้านการบริหารจัด้การเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ และการบริหาร
จัด้การควิามปีลอด้ภยัของระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศของบรษัิที่ 
และกำาหนด้ไว้ิในแผนการต้รวิจสอบปีระจำาปีี 

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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หมวดำที่่� 5
ความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัที่ม่บที่บาที่สำาคัญในการกำากับดู้แลกิจการ 
ของบริษัที่ โครงสร้างคณะกรรมการท่ี่�เหมาะสมและอำานาจหน้าท่ี่�
ควิามรับผิด้ชื้อบท่ี่�ชัื้ด้เจนของคณะกรรมการบริษัที่เป็ีนสิ�งท่ี่�จำาเป็ีน
ต่้อปีระสิที่ธิภาพการที่ำางาน บุคคลท่ี่�จะได้้รับการแต่้งตั้�งเปี็น
กรรมการบริษัที่จะต้้องเป็ีนผู้ท่ี่�ม่วิิสัยทัี่ศน์ ม่ควิามสามารถและ
ปีระสบการณ์ พร้อมทัี่�งจะต้้องอุทิี่ศเวิลาในการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่� 
ให้กับบริษัที่ได้้อย่างเต็้มท่ี่� ม่ควิามเป็ีนอิสระในการตั้ด้สินใจ 
เพ่�อปีระโยชื้น์สูงสุด้ของบริษัที่และผู้ถ่อหุ้นโด้ยรวิม นอกจากนั�น 
เพ่�อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัที่ม่ควิามเหมาะสมกับ 
สภาพการด้ำาเนินธุรกิจ และเพิ�มปีระสิที่ธิภาพการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�
ของคณะกรรมการบริษัที่ จึงแต้่งตั้�งคณะกรรมการชืุ้ด้ย่อยเพ่�อ
ช่ื้วิยกำากับด้แูลและกลั�นกรองงานต้ามควิามจำาเปีน็ คณะกรรมการ
บริษัที่ได้้กำาหนด้นโยบายและแนวิปีฏิิบัติ้เก่�ยวิกับควิามรับผิด้ชื้อบ
ของคณะกรรมการบริษัที่ไว้ิในเร่�องต่้างๆ ดั้งน่� 

การกำาหนดำกลยุที่ธุ์ นโยบาย
และทิี่ศที่างการดำำาเนินธุุรกิจ
คณะกรรมการม่หน้าท่ี่�กำาหนด้นโยบาย กลยุที่ธ์ แผนธุรกิจ 
เป้ีาหมายระยะสั�นและระยะยาวิ และพิจารณาที่บที่วินวิิสัยทัี่ศน์
และพันธกิจให้สอด้คล้องกับสภาวิะที่างธุรกิจ อย่างน้อยปีีละ 
1 ครั�ง รวิมทัี่�งส่งเสริมการสร้างนวัิต้กรรม และสนับสนุนให้บริษัที่ 
นำาเที่คโนโลย่มาใช้ื้ในการด้ำาเนินงานเพ่�อเพิ�มคุณค่าให้แก่กิจการ 
ต้ลอด้จนให้ควิามเห็นชื้อบในการกำาหนด้ตั้วิช่ื้�วัิด้และการตั้�งค่า 
เป้ีาหมาย (Key Performance Indicator: KPI) และกำากับดู้แล
การปีฏิิบัติ้งานของฝ่ัายจัด้การให้บรรลุต้ามเป้ีาหมายและแผนงาน
ต้ามท่ี่�กำาหนด้ รายละเอ่ยด้เปิีด้เผยในหัวิข้อ “โครงสร้างและ 
การด้ำาเนินงานของกลุ่มบริษัที่” หน้า 9

การกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่และจรรยบรรณธุุรกิจ
คณะกรรมการม่หน้าท่ี่�กำากับดู้แลให้บริษัที่ม่นโยบายการกำากับ
ดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกำากับดู้แล 
การปีฏิิบัติ้งานให้เปี็นไปีต้ามกฎ์หมาย กฎ์ ระเบ่ยบ เพ่�อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัที่ยึด้ถ่อปีฏิิบัติ้ 
ในการด้ำาเนินธุรกิจให้เป็ีนไปีต้ามมาต้รฐาน ม่จริยธรรม โปีร่งใส 
และสามารถต้รวิจสอบได้้ พร้อมทัี่�งดู้แลรักษาสิที่ธิของผู้ม่ส่วิน 
ได้้เส่ยต้ามสิที่ธิขั�นพ่�นฐานด้้วิยควิามเท่ี่าเท่ี่ยม รวิมถึงให้ควิาม
สำาคัญกับการด้ำาเนินงานด้้านการต่้อต้้านทุี่จริต้คอร์รัปีชัื้น โด้ย
คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น 
ที่ำาหน้าท่ี่�กำากับดู้แลการด้ำาเนินงานของบริษัที่ให้เป็ีนไปีต้าม
นโยบายดั้งกล่าวิข้างต้้น ต้ลอด้จนกฎ์หมาย วัิต้ถุปีระสงค์ข้อบังคับ 
และมติ้ท่ี่�ปีระชุื้มผู้ถ่อหุ้นอย่างเคร่งครัด้ รายละเอ่ยด้เปิีด้เผย 
ในหัวิข้อ “การกำากับดู้แลกิจการ” หน้า 59

การควบคุมภายในและการต้รวจสอบภายใน
เพ่�อให้บริษัที่และบริษัที่ย่อยม่ระบบการควิบคุมภายในท่ี่�ม่
ปีระสิที่ธิภาพต้ามมาต้รฐาน ม่มาต้รการจัด้การควิามเส่�ยง 
ของบริษัที่ในระดั้บท่ี่�ยอมรับได้้ และคำานึงถึงสภาพแวิด้ล้อมของ
การควิบคุมท่ี่�เหมาะสม คณะกรรมการบริษัที่จึงมอบหมาย 
ให้คณะกรรมการต้รวิจสอบและสายงานต้รวิจสอบภายใน 
ที่ำาหน้าท่ี่�สอบที่านและติ้ด้ต้ามผลการควิบคุมภายในอย่าง
สมำ�าเสมอส่�อสารสารสนเที่ศทัี่�งภายในและภายนอกท่ี่�เพ่ยงพอและ
เช่ื้�อถ่อได้้ รวิมทัี่�งต้ิด้ต้ามและปีระมวิลผลอย่างสมำ�าเสมอ เพ่�อ
ให้การด้ำาเนินงาน การรายงาน และการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์หมาย 
ข้อบังคับ และระเบ่ยบท่ี่� เ ก่�ยวิข้องเกิด้ปีระสิที่ธิผลสูงสุด้ 
ต้ลอด้จนสร้างควิามมั�นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทีุ่น และผู้ม่ส่วิน
ได้้เส่ยของบริษัที่ต้ามท่ี่�ได้้เปิีด้เผยในหัวิข้อ “การควิบคุมภายใน” 
หน้า 127

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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การบริหารความเส่�ยง
คณะกรรมการบริ ษัที่กำากับดู้แลให้บริ ษัที่ม่นโยบายและ 
ระบบการบริหารควิามเส่�ยงท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิภาพและน่าเช่ื้�อถ่อ 
จึงม่มติ้แต่้งตั้�งคณะกรรมการนโยบายสิ�งแวิด้ล้อม สังคม 
บริหารควิามเส่�ยงและการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ 
(Environmental, Social, Risk Management and 
Compliance Policy Committee : ESRC) เพ่�อให้การกำากับ
ดู้แลครอบคลุมถึงควิามรับผิด้ชื้อบต่้อชุื้มชื้น สังคม สิ�งแวิด้ล้อม 
และกฎ์เกณฑ์์ท่ี่�เก่�ยวิข้อง คณะกรรมการนโยบาย ESRC 
ด้ำาเนินการเก่�ยวิกับการกำาหนด้นโยบาย กรอบการด้ำาเนินงาน 
ด้้านการบริหารควิามเส่�ยงให้ม่ควิามเหมาะสมสอด้คล้องกับ
นโยบาย แผนธุรกิจ รวิมทัี่�งให้ข้อคิด้เห็นและข้อเสนอแนะ 
ท่ี่�เก่�ยวิข้อง และจัด้ให้ม่โด้ยม่คณะจัด้การ ESRC-E ท่ี่�ปีระกอบ 
ด้้วิยผู้บริหารฝ่ัายต่้างๆ ที่ำาหน้าท่ี่�กำากับดู้แลการบริหารจัด้การ 
ควิามเส่�ยงของบริษัที่ทัี่�วิทัี่�งองค์กร เพ่�อให้การบริหารควิามเส่�ยง
ม่ปีระสิที่ธิภาพและปีระสิที่ธิผล โด้ยวิิเคราะห์ ปีระเมิน 
ควิามเส่�ยงต่้างๆ ทัี่�งจากปัีจจัยภายนอกและภายในองค์กรท่ี่�อาจ
ส่งผลกระที่บต้่อเปี้าหมายในการด้ำาเนินธุรกิจ รวิมทัี่�งจัด้ที่ำา 
แผนจัด้การควิามเส่�ยงท่ี่�ระบุมาต้รการจัด้การควิามเส่�ยงให้ระดั้บ
ควิามเส่�ยงอยู่ในเกณฑ์์ท่ี่�ยอมรับได้้ ดั้งท่ี่�ได้้เปิีด้เผยในหัวิข้อ 
“การบริหารจัด้การควิามเส่�ยง” หน้า 33 และรายงานต่้อ 
คณะกรรมการนโยบาย ESRC บรษัิที่ม่การปีระชื้มุด้้านการบรหิาร
ควิามเส่�ยงอย่างต่้อเน่�อง ทัี่�งน่� คณะกรรมการนโยบาย ESRC 
จะรายงานต่้อคณะกรรมการบริษัที่อย่างน้อยปีีละ 2 ครั�ง 

ความขัดำแย้งที่างผลประโยชุน์
คณะกรรมการบริษัที่ได้้กำาหนด้ให้ม่นโยบายการที่ำารายการ
ระหว่ิางกันและรายการท่ี่�เก่�ยวิโยงกัน รวิมทัี่�งแนวิปีฏิิบัติ้เก่�ยวิกับ
รายการดั้งกล่าวิ เพ่�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ถ่อปีฏิิบติั้ด้้วิยควิามระมัด้ระวัิง เพ่�อไม่ให้ม่การที่ำารายการท่ี่�ฝ่ัาฝ้ัน
กฎ์เกณฑ์์ของ ก.ล.ต้. และต้ลาด้หลักที่รัพย์ฯ โด้ยกรรมการและ
ผู้บริหารต้ามนิยามของ ก.ล.ต้. ม่หน้าท่ี่�รายงานการม่ส่วินได้้เส่ย
ของต้นเองและบุคคลท่ี่�เก่�ยวิข้องให้บริษัที่ที่ราบ นอกจากน่� 
ยังได้้รวิบรวิมข้อมูลรายการต่้างๆ จัด้ที่ำาไว้ิเป็ีนฐานข้อมูลสำาหรับ
หน่วิยงานภายในท่ี่�เก่�ยวิข้องใช้ื้เป็ีนแนวิที่างในการพิจารณา 
การที่ำาธุรกรรมของบริษัที่ เพ่�อไม่ให้เกิด้ข้อผิด้พลาด้ในการ 
ปีฏิิบัติ้งาน รายละเอ่ยด้เปิีด้เผยในหัวิข้อ “รายงานผลการด้ำาเนิน
งานสำาคัญด้้านการกำากับดู้แลกิจการ” หน้า 120

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดำับสูงสุดำ
การสรรหุ้ากรรมการใหุ้ม�	:

คณะกรรมการบริษัที่มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล 
สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น ซึึ่�งปีระกอบด้้วิยกรรมการอิสระ
ทัี่�งหมด้ ที่ำาหน้าท่ี่�ในการพิจารณาคัด้เล่อกและกลั�นกรองบุคคล
เพ่�อเข้ามาเป็ีนกรรมการบริษัที่ และเป็ีนผู้เสนอช่ื้�อผู้ท่ี่�ม่คุณสมบัติ้
เหมาะสม พร้อมทัี่�งควิามเห็นต่้อคณะกรรมการบริษัที่ และ 
นำาเสนอรายช่ื้�อกรรมการด้ังกล่าวิต้่อท่ี่�ปีระชืุ้มผู้ถ่อหุ้นให้เป็ีน 
ผู้เล่อกตั้�งต้ามหลักเกณฑ์์ต่้อไปี โด้ยม่นโยบายและเกณฑ์์การ
พิจารณาคัด้เล่อกจากควิามเหมาะสมของจำานวินกรรมการและ
ควิามหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board 
Diversity) ใหส้อด้คลอ้งกบักลยทุี่ธ์ในการด้ำาเนินธุรกิจของบรษัิที่ 
เพ่�อกำาหนด้คณุสมบติั้ของกรรมการท่ี่�ต้้องการสรรหาใหม ่รวิมถงึ
การใช้ื้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบันท่ี่�ม่ 
ควิามน่าเช่ื้�อถ่อ เช่ื้น สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัที่ไที่ย (IOD) 
หร่อบริษัที่ท่ี่�ปีรึกษาแล้วิแต่้กรณ่ โด้ยคำานึงถึงทัี่กษะจำาเป็ีน 
ท่ี่�ยงัขาด้อยู ่รวิมถึงปีระสบการณ์ ควิามรู้ควิามสามารถเฉพาะด้้าน
ท่ี่�เป็ีนปีระโยชื้น์ต่้อบริษัที่ เพ่�อให้องค์ปีระกอบของคณะกรรมการ
ม่ควิามสมบูรณ์และเป็ีนปีระโยชื้น์สูงสุด้ต่้อบริษัที่ สำาหรับการ
เสนอแต้่งตั้�งกรรมการรายเด้ิม คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล 
สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่นจะพิจารณาจากผลการปีฏิิบัติ้
งานท่ี่�ผ่านมา และการอุทิี่ศเวิลาให้กับองค์กรของกรรมการแต่้ละ
รายมาปีระกอบการพิจารณา 

การสรรหุ้าและแต่�งต่ั�งกรรมการอิสระ	:
คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น 
จะพิจารณาจำานวินกรรมการอิสระในองค์ปีระกอบของคณะ
กรรมการบริษัที่ให้ม่ควิามสอด้คล้องและเป็ีนไปีต้ามข้อกำาหนด้
ของ ก.ล.ต้. โด้ยจะต้้องม่จำานวินกรรมการอิสระไม่น้อยกวิ่า 
1 ใน 3 ของจำานวินกรรมการทัี่�งหมด้ ทัี่�งน่� กรรมการอิสระจะต้้อง
ม่คุณสมบัติ้ครบถ้วินและม่ควิามเปี็นอิสระต้ามหลักเกณฑ์์ของ
ปีระกาศคณะกรรมการต้ลาด้ทีุ่น รายละเอ่ยด้เปีิด้เผยในหัวิข้อ 
“หลักเกณฑ์์การคัด้เล่อกกรรมการอิสระ” หน้า 110

การแต่�งต่ั�งที�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	:
คณะกรรมการบรษัิที่อาจพจิารณาแต่้งตั้�งผู้ที่รงคุณวุิฒิท่ี่�ม่ควิามรู้ 
ควิามสามารถ และปีระสบการณ์ เป็ีนท่ี่�ปีรึกษาคณะกรรมการ
บริษัที่ เพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�ให้คำาปีรึกษาในด้้านต่้างๆ ท่ี่�เก่�ยวิข้องกับ 
การด้ำาเนินธุรกิจของบริษัที่
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การสรรหุ้าและแต่�งต่ั�งผ้้บริหุ้ารระดับส้ง	:
คณะกรรมการบริษัที่มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล 
สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่นเป็ีนผู้พิจารณาสรรหาบุคคล 
ท่ี่�ม่คุณสมบัติ้เหมาะสม ม่ควิามรู้ควิามสามารถ และปีระสบการณ์
ท่ี่�เป็ีนปีระโยชื้น์ต่้อการด้ำาเนินงานของบริษัที่มาด้ำารงต้ำาแหน่ง
ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและผู้บริหารระดั้บสูงตั้�งแต่้ระดั้บ 
รองกรรมการผู้จัด้การขึ�นไปี เพ่�อนำาเสนอชื้่�อบุคคลท่ี่�เห็นว่ิา 
เหมาะสมต่้อคณะกรรมการบริษัที่พิจารณาอนุมัติ้แต่้งตั้�ง 
ต่้อไปี โด้ยในการสรรหาได้้พิจารณากลั�นกรองสรรหาบุคคลท่ี่�ม่
คุณสมบัติ้ครบถ้วิน เหมาะสม ม่ควิามรู้ควิามสามารถ ทัี่กษะและ
ปีระสบการณ์ท่ี่�เป็ีนปีระโยชื้น์ต่้อการด้ำาเนินงานของบริษัที่ 
ม่ควิามเข้าใจธุรกิจของบริษัที่เป็ีนอยา่งด่้ และสามารถบรหิารงาน
ให้บรรลุวัิต้ถุปีระสงค์และเป้ีาหมายท่ี่�คณะกรรมการบริษัที่กำาหนด้
ไว้ิได้้ นอกจากนั�น ได้้ร่วิมพิจารณาแผนการส่บที่อด้ต้ำาแหน่งกับ
ปีระธานเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิาร โด้ยพิจารณาคดั้เล่อกจากผู้ที่รงคณุวิฒิุ
ทัี่�งภายในและภายนอกองค์กร เพ่�อให้การด้ำาเนินธุรกิจเปี็นไปี
อยา่งต่้อเน่�องและเสริมสร้างบุคลากรให้ม่ควิามพร้อมส่บที่อด้งาน
ในต้ำาแหน่งท่ี่�สำาคัญ 

สำาหรับการสรรหาผู้บริหารระดั้บสูงในต้ำาแหน่งอ่�นๆ ยกเว้ิน 
ผู้บริหารตั้�งแต่้ระดั้บรองกรรมการผู้จัด้การขึ�นไปี ปีระธาน 
เจ้าหน้าท่ี่�บริหารเป็ีนผู้พิจารณาสรรหาและแต้่งตั้�งบุคคลท่ี่�ม่
คุณสมบัติ้เหมาะสมกับต้ำาแหน่งและหน้าท่ี่�ควิามรับผิด้ชื้อบ 
รวิมถึงม่ควิามรู้ควิามสามารถ ควิามเข้าใจในธุรกิจ และ
ปีระสบการณ์ท่ี่�เป็ีนปีระโยชื้น์ต่้อการด้ำาเนินงานของบริษัที่ 
โด้ยการคัด้เล่อกเปี็นไปีต้ามระเบ่ยบในการสรรหาบุคคลของ 
ฝ่ัายที่รัพยากรบุคคล

ค่าต้อบแที่นกรรมการและผู้บริหาร
บริษัที่ม่นโยบายจ่ายค่าต้อบแที่นกรรมการและผู้บริหารระด้บัสูง
ท่ี่�จูงใจในระดั้บท่ี่�เหมาะสม โด้ยให้สอด้คล้องกับกลยุที่ธ์ เป้ีาหมาย
ระยะสั�นและระยะยาวิ ผลการด้ำาเนินงานของบริษัที่ และ 
เท่ี่ยบเค่ยงได้้กับธุรกิจหร่ออุต้สาหกรรมเด่้ยวิกัน รวิมทัี่�งเหมาะสม
ต้ามหน้าท่ี่�และควิามรับผิด้ชื้อบของกรรมการและผู้บริหารแต่้ละ
คน โด้ยกรรมการท่ี่�ได้้รับมอบหมายให้เป็ีนกรรมการชุื้ด้ย่อย 
ซึึ่�งม่หน้าท่ี่�และควิามรับผิด้ชื้อบเพิ�มขึ�น จะได้้รับค่าต้อบแที่น 
ท่ี่�เหมาะสมเพิ�มต้ามหนา้ท่ี่�และควิามรบัผดิ้ชื้อบท่ี่�ได้้รับมอบหมาย
นั�น เพ่�อเป็ีนไปีต้ามหลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ การกำาหนด้ 
ค่าต้อบแที่นควิรม่นโยบายและหลักเกณฑ์์การพิจารณา 
ค่าต้อบแที่นท่ี่�ชัื้ด้เจน คณะกรรมการบริษัที่จึงพิจารณาอนุมัติ้
นโยบายค่าต้อบแที่นกรรมการและปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร 
เพ่�อเป็ีนแนวิที่างในการกำาหนด้ค่าต้อบแที่นท่ี่�เป็ีนธรรมและ 

สมเหตุ้สมผล โด้ยปีระเภที่ค่าต้อบแที่นกรรมการปีระกอบด้้วิย 
ค่าต้อบแที่นปีระจำาเด่้อน ค่าเบ่�ยปีระชุื้ม และเงินรางวัิล สำาหรับ
ค่าต้อบแที่นปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและผู้บริหารระดั้บสูงเป็ีน
ไปีต้ามหลักการและนโยบายท่ี่�คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล 
สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่นกำาหนด้ในรูปีแบบเงินเด่้อน 
เงินสมที่บกองทีุ่นสำารองเล่�ยงช่ื้พ และโบนัส ซึึ่�งพิจารณาจาก 
ผลการด้ำาเนินงานของบริษัที่ท่ี่�สอด้คล้องกับวิิสัยทัี่ศน์ พันธกิจ 
และกลยุที่ธ์ปีระจำาปีีของบริษัที่ ต้ลอด้จนแนวิปีฏิิบัติ้และ
มาต้รฐานของกลุ่มบริษัที่ท่ี่�ม่ขนาด้ใกล้เค่ยงกัน โด้ยกำาหนด้ 
ให้ม่การปีระเมินการปีฏิิบัติ้งานเปี็นปีระจำาทุี่กปีีต้ามบที่บาที่ 
หน้าท่ี่� และควิามรับผิด้ชื้อบของแต่้ละคน โด้ยคณะกรรมการ 
บรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่นจะเป็ีนผู้พิจารณา
ควิามเหมาะสมในการกำาหนด้ค่าต้อบแที่นทัี่�งในระยะสั�นและ
ระยะยาวิ และปีรบัคา้งจา้งปีระจำาปีีของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร 
พร้อมทัี่�งนำาเสนอต้่อคณะกรรมการบริษัที่เพ่�อพิจารณาเห็นชื้อบ 
และปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารจะเป็ีนผู้พิจารณาควิามเหมาะสม 
ในการกำาหนด้ค่าต้อบแที่นและปีรับค่าจ้างปีระจำาปีีท่ี่�สะท้ี่อนถึง
ผลการปีฏิิบัติ้งานของผู้บริหารแต่้ละคน ทัี่�งน่� ค่าต้อบแที่น 
คณะกรรมการบริษัที่ท่ี่�ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
บรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่นจะถูกนำาเสนอต่้อ
ท่ี่�ปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้นเพ่�อพิจารณาอนุมัติ้ บริษัที่เปิีด้เผย 
ค่าต้อบแที่นท่ี่�จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัที่และผู้บริหารระดั้บสูง
ไว้ิในแบบ 56-1 One Report / รายงานปีระจำาปีี 2563 ภายใต้้
หัวิข้อ “ค่าต้อบแที่นกรรมการ” และหัวิข้อ “นโยบายการจ่าย 
ค่าต้อบแที่นผู้บริหาร” หน้า 118 และ 105 ต้ามลำาดั้บ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
จากฝ่่ายจัดำการ
คณะกรรมการบริษัที่ม่ควิามเป็ีนอิสระจากฝ่ัายบริหารที่ำาหน้าท่ี่�
กำากับดู้แลการด้ำาเนินธุรกิจโด้ยรวิม ให้ควิามเห็นต่้อทิี่ศที่าง
กลยุที่ธ์ของบริษัที่เพ่�อใช้ื้เป็ีนแนวิที่างจัด้ที่ำาแผนธุรกิจและแผน
ปีฏิิบัติ้งาน พร้อมทัี่�งติ้ด้ต้ามผลการด้ำาเนินงานของบริษัที่และ 
ผลการปีฏิิบัติ้งานของคณะกรรมการเฉพาะเร่�องอย่างสมำ�าเสมอ 
เพ่�อใหมั้�นใจว่ิาการด้ำาเนินงานของบรษัิที่สามารถบรรลเุป้ีาหมาย
ท่ี่�กำาหนด้ไว้ิ รายละเอ่ยด้เปิีด้เผยในหัวิข้อ “บที่บาที่หน้าท่ี่�ของ
คณะกรรมการ” หน้า 94
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การพัื่ฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพ่�อให้การปีฏิิบัติ้งานของคณะกรรมการบริษัที่เป็ีนไปีอย่างม่
ปีระสิที่ธิภาพ คณะกรรมการบริษัที่ม่นโยบายส่งเสริมให้กรรมการ
และผู้บริหารระดั้บสูงได้้เข้ารับการฝึักอบรมในหลักสูต้รท่ี่�เป็ีน
ปีระโยชื้น์ต่้อการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�อย่างต่้อเน่�อง ทัี่�งการจัด้การ 
ฝึักอบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วิมการฝึักอบรมกับสถาบัน
ฝึักอบรมภายนอก เช่ื้น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัที่
ไที่ย (IOD) และการร่วิมฝึักอบรมในต่้างปีระเที่ศ โด้ยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น
ร่วิมกับเลขานุการบริษัที่พิจารณาหลักสูต้รอบรมท่ี่�จำาเป็ีน 
สำาหรับกรรมการแต่้ละคนท่ี่�เก่�ยวิข้องในการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�และ
ควิามรับผิด้ชื้อบของกรรมการอยา่งต่้อเน่�อง ทัี่�งน่� เพ่�อนำาควิามรู้
และปีระสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต้่อไปี สำาหรับการพัฒนา 
ผู้บริหาร ฝ่ัายที่รัพยากรบุคคลม่นโยบายและแผนการพัฒนา 
ผู้บริหารเปี็นรายบุคคล เพ่�อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ในองค์กรให้พร้อมในการที่ำางานและสอด้คล้องกับแผนการ
ส่บที่อด้ต้ำาแหน่งงาน และแผนการขยายงานของบริษัที่

การประเมินผลการปฏิบิัต้ิงาน
คณะกรรมการบริษัที่ดู้แลให้ม่การปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งาน 
ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุื้ด้ย่อย เป็ีนปีระจำาทุี่กปีี 
อย่างน้อยปีีละ 1 ครั�ง โด้ยแบ่งการปีระเมินออกเป็ีน 2 แบบ ค่อ 
การปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งานของคณะกรรมการทัี่�งคณะ 
(As a whole) และการปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งานของต้นเอง 
(Self-Assessment) รวิมทัี่�งจัด้ให้ม่การปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งาน
ของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร โด้ยกระบวินการในการปีระเมนิผล
การปีฏิิบัต้ิงานของคณะกรรมการบริษัที่ทัี่�งแบบคณะและ 
รายบุคคลนั�น คณะกรรมการบริษัที่มอบหมายให้คณะกรรมการ 
บรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่นเป็ีนผู้รับผิด้ชื้อบ
ในการปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่� ซึึ่�งม่เลขานุการบริษัที่เป็ีน 
ผู้ด้ำาเนินการส่งแบบปีระเมินให้กรรมการทุี่กคน เพ่�อปีระเมินผล
การปีฏิิบัติ้งานของคณะกรรมการบริษัที่และคณะกรรมการชืุ้ด้
ย่อยท่ี่�ต้นด้ำารงต้ำาแหน่ง จากนั�นเลขานุการบริษัที่รวิบรวิมแบบ
ปีระเมินกลับมาปีระมวิลผล เพ่�อนำาเสนอต่้อคณะกรรมการ 
บรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่นพิจารณาเพ่�อ
รายงานผลต่้อคณะกรรมการบริษัที่ โด้ยคณะกรรมการบริษัที่จะ
นำาผลการปีระเมินมาวิิเคราะห์และหาข้อสรุปี เพ่�อกำาหนด้
มาต้รการในการปีรับปีรุงปีระสิที่ธิภาพการที่ำางานของคณะ
กรรมการบริษัที่ต่้อไปี

สำาหรับหลักเกณฑ์์การปีระเมินผลคิด้เป็ีนร้อยละจากคะแนน 
เต็้มในแต่้ละข้อ ดั้งน่�

ชำ�วงคะแนน เกณฑ์์ประเมิน

ต้ั�งแต้่ร้อยละ 90 ขึ�นไปี ด้่เย่�ยม

ต้ั�งแต้่ร้อยละ 70 ขึ�นไปี ด้่มาก

ต้ั�งแต้่ร้อยละ 50 ขึ�นไปี พอใชื้้

น้อยกวิ่าร้อยละ 50 ควิรปีรับปีรุง

ทัี่�งน่� คณะกรรมการบริษัที่ดู้แลให้ม่การปีระเมินผลงานและ
ที่บที่วินการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารเป็ีนปีระจำา
ทุี่กปีี

การกำากับดำูแลการดำำาเนินงาน
ของบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม
บริษัที่ม่นโยบายส่งกรรมการหร่อผู้บริหารท่ี่�ม่คุณสมบติั้เหมาะสม
ไปีเป็ีนกรรมการของบริษัที่ย่อย เพ่�อให้การบริหารงานเป็ีนไปีใน
ทิี่ศที่างเด่้ยวิกัน ทัี่�งน่� เป็ีนข้อต้กลงระหว่ิางบริษัที่และบริษัที่ย่อย
และบริษัที่ร่วิมในการร่วิมลงทุี่น เพ่�อม่ส่วินร่วิมในการกำาหนด้
นโยบายท่ี่�สำาคัญในการด้ำาเนินกิจการ รวิมทัี่�งการดู้แลให้บริษัที่
ย่อยม่ระบบการควิบคุมภายในท่ี่�เหมาะสม และม่กลไกในการ
กำากับกิจการในด้้านต่้างๆ ภายใต้้เกณฑ์์เด่้ยวิกันกับบริษัที่ ทัี่�งน่� 
บริษัที่ย่อยม่หน้าท่ี่�นำาส่งงบการเงินให้กับบริษัที่เพ่�อจัด้ที่ำางบ 
การเงินรวิม
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6.2 จรรยาบรรณธุุรกิจ

6.3 การเปล่�ยนแปลงและพื่ัฒนาการที่่�สำาคัญของนโยบาย แนวปฏิบิัต้ิ 
และระบบการกำากับดำูแลกิจการในรอบปีที่่�ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัที่กำากับดู้แลให้ผู้บริหารและพนักงานทุี่กคน
เข้าใจถงึมาต้รฐานด้้านจรยิธรรมท่ี่�บรษัิที่ยึด้ถ่อในการด้ำาเนนิธรุกจิ 
เพ่�อให้บรรลุวัิต้ถุปีระสงค์ เป้ีาหมาย วิิสัยทัี่ศน์ และเป็ีนการสร้าง
คุณค่าให้กับองค์กร โด้ยได้้จัด้ที่ำาคู่ม่อจรรยาบรรณธุรกิจเป็ีนลาย
ลักษณ์อักษรและพิจารณาที่บที่วินเป็ีนปีระจำาทุี่ก 2 ปีี พร้อมทัี่�ง
ปีระกาศและส่�อสารใหผู้้บริหารและพนกังานที่กุคนรบัที่ราบและ
ยึด้เปี็นหลักปีฏิิบัติ้ในการที่ำางาน รวิมทัี่�งบรรจุไว้ิในเอกสารการ
ปีฐมนิเที่ศพนักงานของบริษัที่ ต้ลอด้จนม่การจัด้กิจกรรม
ปีระชื้าสัมพันธ์เก่�ยวิกับเร่�องน่�อย่างสมำ�าเสมอ เพ่�อปีลูกฝัังให้
พนักงานม่จิต้สำานึกในเร่�องดั้งกล่าวิ 

ในการปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 16/2563 คณะ
กรรมการบริษัที่พิจารณาที่บที่วินคู่ม่อจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่�อให้
ม่ควิามเหมาะสมกับสภาวิการณ์ และสภาพแวิด้ล้อมธุรกิจท่ี่�อาจ
เปีล่�ยนแปีลงไปี และจัด้อบรมจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานใน
วัินศุกร์ท่ี่� 4 ธันวิาคม 2563 เพ่�อส่งเสริมให้พนักงานทุี่กคนยึด้ถ่อ
ปีฏิิบัติ้ไปีในแนวิที่างเด่้ยวิกัน นอกจากน่� บริษัที่ม่ควิามมุ่งหวัิง 
ให้คู่ค้าม่การด้ำาเนินธุรกิจอย่างยั�งย่นและสอด้คล้องกับวิิถ่ 
การด้ำาเนินงานของบริษัที่ จึงได้้ส่�อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ 

ในท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 14/2563 เม่�อวัินท่ี่� 
13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัที่โด้ยผ่านควิามเห็น
ชื้อบจากคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่า
ต้อบแที่น พิจารณาที่บที่วินนโยบายกำากับด้แูลกิจการและผลการ
ปีฏิิบัติ้ต้ามหลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ (CG Code) ในแต้่ละ
ข้อ เพ่�อให้มั�นใจว่ิาได้้ม่การปีฏิิบัติ้งานท่ี่�สอด้คล้องกับหลักปีฏิิบัติ้
ดั้งกล่าวิต้ามควิามเหมาะสมกับการด้ำาเนินธุรกิจของบริษัที่ 
อยา่งไรกต็้าม สำาหรับหลกัปีฏิิบัติ้ท่ี่�ยงัไมเ่หมาะสมกบับรบิที่ธรุกจิ

ในปัีจจุบัน คณะกรรมการบริษัที่พิจารณากำาหนด้มาต้รการ
ที่ด้แที่นท่ี่� เหมาะสมและได้้บันที่ึกไว้ิเปี็นส่วินหนึ�งของมต้ ิ
คณะกรรมการเพ่�อให้คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และ
กำาหนด้ค่าต้อบแที่นที่บที่วินและนำาเสนอต้อ่คณะกรรมการบรษัิที่
เพ่�อพิจารณาที่บที่วินเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี โด้ยปีี 2563 ม่เร่�องท่ี่�บริษัที่
ยังไม่ได้้นำาหลักปีฏิิบัติ้ต้ามหลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่� ด่้ 
มาปีรับใช้ื้ในการด้ำาเนินธุรกิจ ดั้งน่�

ท่ี่�ครอบคลมุปีระเด้น็ด้้านสทิี่ธิมนุษยชื้น แรงงาน สิ�งแวิด้ล้อม และ
การต่้อต้้านการทุี่จริต้คอร์รัปีชัื้น รวิมทัี่�งการเคารพและการปีฏิิบัติ้
ต้ามกฎ์หมาย กฎ์ระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวิข้อง เพ่�อเป็ีนแนวิที่างการด้ำาเนิน
ธุรกจิรว่ิมกนั ทัี่�งน่� เพ่�อปีระโยชื้น์ของผู้ม่สว่ินได้้เส่ยทุี่กฝ่ัาย บรษัิที่
ได้้เผยแพร่นโยบายกำากับดู้แลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และ
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ รวิมทัี่�งช่ื้องที่างการร้องเร่ยนผ่านที่าง
เว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ ภายใต้้หัวิข้อ “การกำากับดู้แลกิจการ”
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หุ้ลักปฏิิบัติ่ คำาชำี�แจงของบริษัท

กรรมการอิสระม่การด้ำารงต้ำาแหน่งต่้อเน่�อง 
ไม่เกิน 9 ปีี

คณะกรรมการกำาหนด้นโยบายในการด้ำารงต้ำาแหน่งของกรรมการอิสระ
ไว้ิไม่เกิน 3 วิาระติ้ด้ต่้อกัน ในปีี 2563 ม่กรรมการอิสระ 2 คน ท่ี่�ด้ำารง
ต้ำาแหน่งกรรมการอิสระต่้อเน่�องเกิน 9 ปีี ค่อ นายสมพล เก่ยรติ้ไพบูลย ์
(ปีระธานกรรมการ), ด้ร.ชัื้ยพัฒน์ สหัสกุล เน่�องจากกรรมการทัี่�ง 2 คน 
เป็ีนบุคคลท่ี่�ม่ควิามรู้ ควิามสามารถ และปีระสบการณ์อันเป็ีนท่ี่�ต้้องการ
ของบริษัที่ และสามารถปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ในฐานะปีระธานกรรมการและ
กรรมการอิสระได้้เปี็นอย่างด่้ อ่กทัี่�งสนับสนุนให้การด้ำาเนินธุรกิจบรรล ุ
ผลสำาเร็จและเติ้บโต้อย่างต่้อเน่�อง บริษัที่จึงเช่ื้�อมั�นว่ิากรรมการอิสระ 
ทัี่�ง 2 คน ม่คุณสมบัติ้ท่ี่�เหมาะสมและยงัสามารถให้ควิามเห็นได้้อยา่งอิสระ

พิจารณาจัด้ที่ำาshareholders’ agreement 
หร่อข้อต้กลงอ่�นเพ่�อให้เกิด้ควิามชัื้ด้เจนเก่�ยวิกับ
อำานาจในการบริหารจัด้การบริษัที่ย่อย

บริษัที่อยู่ระหวิ่างการพิจารณาสรรหาบุคคลท่ี่�เหมาะสมเพ่�อแต้่งตั้�งเปี็น
ตั้วิแที่นกรรมการหร่อผู้บริหารในบริษัที่ย่อยต้ามสัด้ส่วินการถ่อหุ้น เพ่�อ
ให้การบริหารงานเป็ีนไปีในทิี่ศที่างเด่้ยวิกัน ทัี่�งน่�ต้้องสอด้คล้องกับวิาระ
การด้ำารงต้ำาแหน่งกรรมการของบริษัที่ยอ่ย

พิจารณาจัด้ให้ม่ท่ี่�ปีรึกษาภายนอกมาช่ื้วิยใน 
การกำาหนด้แนวิที่าง และเสนอแนะปีระเด็้นใน
การปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งานของคณะกรรมการ
อย่างน้อยทุี่กๆ 3 ปีี

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ัายบริหารไปีด้ำาเนินการศึกษาข้อมูลและ
พิจารณาต้ามควิามเหมาะสม

คณะกรรมการต้รวิจสอบม่กรรมการอย่างน้อย 
1 คนท่ี่�จบการศึกษาด้้านบัญช่ื้

คณะกรรมการม่ควิามเห็นวิ่ากรรมการต้รวิจสอบทัี่�ง 3 ท่ี่าน เคยด้ำารง
ต้ำาแหน่งกรรมการต้รวิจสอบในบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนอ่�นมาแล้วิ และม่ 
ควิามเข้าใจในมาต้รฐานการบัญช่ื้ท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี จึงม่ควิามรู้และ
ปีระสบการณ์เพ่ยงพอท่ี่�จะสามารถที่ำาหน้าท่ี่�ในการสอบที่านควิาม 
น่าเช่ื้�อถ่อของงบการเงินได้้เป็ีนอยา่งด่้ แม้ว่ิาไม่ม่วุิฒิการศึกษาด้้านบัญช่ื้

คณะกรรมการควิรม่กรรมการอสิระท่ี่�เปีน็ผู้หญิง
อย่างน้อย 1 คน

บริษัที่ม่นโยบายการพิจารณาควิามหลากหลายในโครงสร้างคณะ
กรรมการ ทัี่�งด้้านทัี่กษะวิิชื้าช่ื้พ ควิามเช่ื้�ยวิชื้าญเฉพาะด้้าน และเพศ 
ในปัีจจุบัน คณะกรรมการบริษัที่ม่จำานวิน 12 คน ปีระกอบด้้วิยกรรมการ
เพศชื้าย 11 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน ซึึ่�งเป็ีนจำานวินท่ี่�เหมาะสมกับ
ขนาด้ ปีระเภที่ และควิามซัึ่บซ้ึ่อนที่างธุรกิจ อย่างไรก็ต้าม หากบริษัที่ 
ม่โอกาสในการสรรหากรรมการอิสระเพิ�ม บริษัที่พร้อมจะนำาหลักปีฏิิบัติ้
ต้ามหลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้มาปีรับใช้ื้อยา่งแน่นอน

คณะกรรมการควิรปีระกอบด้้วิยกรรมการอิสระ
มากกว่ิา 50%

บริษัที่อยู่ระหว่ิางการศึกษาการปีรับโครงสร้างคณะกรรมการและ
พิจารณาต้ามควิามเหมาะสมกับการปีระกอบธุรกิจของบริษัที่ ปัีจจุบัน
บริษัที่ม่กรรมการอิสระ 5 คน จากกรรมการทัี่�งหมด้ 12 คน คิด้เปี็น 
41.67%
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

บริษัที่ได้้รับการปีระเมินจากโครงการผล
สำารวจการกำากับด้แลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนไทย	(CGR)	ประจำาปี	2563	ใน
ระดับดีเลิศ	 (5	 ดาว) และได้้รับการจัด้
อันดั้บเป็ีน 1 ใน 44 บริษัที่ Top Quartile 
ในกลุ่มบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนท่ี่�ม่มูลค่าหลัก
ที่รัพย์ต้ามราคาต้ลาด้ (Market Cap.) 
10,000-30,000 ล้านบาที่

บริษัที่ได้้รับรางวัิล “โครงการส�งเสรมิ
โรงงานอตุ่สาหุ้กรรมใหุ้้มีความรบัผดิ
ชำอบต้่อสังคมและชุำมชำนอย�างยั�งยืน” 
หร่อ	 CSR-DIW	Award	 ประจำาปี	
2563 จากกรมโรงงานอุต้สาหกรรม 
กระที่รวิงอุต้สาหกรรม

บ ริ ษัที่ ไ ด้้ รั บก า ร คั ด้ เ ล่ อก ใ ห้ อยู่ ใ น 
Thailand	Sustainability	 Investment	
(THSI) หร่อ รายชำื�อหุุ้้นยั�งยืนประจำาปี	
2563 จัด้โด้ยต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่ ง
ปีระเที่ศไที่ย ซึึ่�งบริษัที่ได้้รับการคัด้เล่อก
ให้อยู่ในรายช่ื้�อหุ้นยั�งย่นเป็ีนปีีท่ี่� 4 ติ้ด้ต่้อ
กัน

บริษัที่ได้้รับการปีระเมินจากโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดการประชุำมสามัญ
ผ้ถ้ือืหุุ้้น	(AGM	Checklist)	โด้ยสมาคมส่ง
เสริมผู้ลงทุี่นไที่ย ด้้วิยคะแนน 99 คะแนน 
อยู่ในระดั้บ “ดีเยี�ยม”

บริษัที่ได้้รับการคัด้เล่อกติ้ด้อันดั้บ 
ESG100	จากการด้ำาเนินงานท่ี่�โด้ด้
เด่้นด้้านสิ�งแวิด้ล้อม สังคม และธร
รมาภิบาล โด้ยสถาบันไที่ยพัฒน์ต่้อ
เน่�องเป็ีนปีีท่ี่� 5

บริษัที่ได้้รับรางวัล	 อย.ควอลิต่ี�อวอร์ด	
ประจำาปี	2563 ในกลุ่มสถานปีระกอบการ
ด้้านอาหาร ปีระเภที่กิจการผู้ปีระกอบการ
อุต้สาหกรรมการเกษต้รท่ี่�ด้ำาเนินงาน 
อย่างม่คุณภาพ ม่จริยธรรม และปีระกอบ
ด้้วิยควิามรับผิด้ชื้อบต่้อสังคมต่้อเน่�อง 
เป็ีนปีีท่ี่� 3

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

จากการท่ี่�บริษัที่ยึด้มั�นในการนำาหลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้และหลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ื้ใน 
การบริหารและด้ำาเนินงานของบริษัที่อย่างต่้อเน่�อง และได้้พัฒนาระดั้บการกำากับดู้แลกิจการ 
ให้ม่ปีระสิที่ธิภาพและเหมาะสมกับบริษัที่มาโด้ยต้ลอด้ เป็ีนผลให้บริษัที่ได้้รับการปีระเมินจากองค์กร
ต่้างๆ ดั้งน่�
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการ

โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและ
ข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุุดำย่อย ผู้บริหาร 
พื่นักงาน และอ่�นๆ

ผังโครงสร้างองค์กร
(ณ วัินท่ี่� 13 มกราคม 2564) คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท

สำนักประธาน
เจ�าหน�าที่บร�หาร

ความปลอดภัย

สำนักตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
สรรหาและกำหนด
ค�าตอบแทน

ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ
ด�านการพาณิชย�

ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ
ด�านการบร�หาร

คณะกรรมการ
นโยบายสิ�งแวดล�อม สังคม
บร�หารความเสี่ยงและ
การกำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามเกณฑ� (ESRC)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการผู�จัดการ

ฝ�ายธุรกิจ 1

ฝ�ายธุรกิจ 2

ฝ�ายธุรกิจ 3

ฝ�ายธุรกิจ 4

ฝ�ายบัญชี

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายโลจ�สติกส�

ฝ�ายผลิต

ฝ�ายว�ศวกรรม

ฝ�ายเทคนิค

ประธานเจ�าหน�าที่
ปฏิบัติการด�านการผลิต

ฝ�าย Supply &
Trading
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ

7.2 ข้อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการปีระกอบด้้วิย คณะกรรมการบริษัที่ 
คณะกรรมการต้รวิจสอบ คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา 
และกำาหนด้ค่าต้อบ และคณะกรรมการนโยบายสิ�งแวิด้ล้อม 
สังคม บริหารควิามเส่�ยง และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้าม 
กฎ์เกณฑ์์ ซึ่ึ�งส่งเสริมให้การกำากับดู้แลกิจการม่ควิามเหมาะสม 
ต้รวิจสอบได้้ และเป็ีนการถ่วิงดุ้ลระหว่ิางกัน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทัี่ 
คณะกรรมการบริษัที่ปีระกอบด้้วิยบุคคลท่ี่�ม่ควิามรู้ควิามสามารถ 
ม่คุณสมบัติ้หลากหลายจากสาขาวิิชื้าช่ื้พ ม่ทัี่กษะควิามชื้ำานาญ
และปีระสบการณ์ในด้้านอุต้สาหกรรมนำ�ามันพ่ชื้โด้ยต้รง และ
ปีระสบการณ์ด้้านอ่�นๆ ท่ี่�เป็ีนปีระโยชื้น์ต่้อการด้ำาเนินงานของ
คณะกรรมการและธุรกิจของบริษัที่ เป็ีนผู้ท่ี่�ม่เวิลาเพ่ยงพอและ
ให้ควิามทุ่ี่มเที่ในการปีฏิิบัติ้งานของบริษัที่ คณะกรรมการเปี็น 
ผู้ม่บที่บาที่สำาคัญในการกำาหนด้นโยบายและภาพรวิมขององคก์ร 
ทัี่�งระยะสั�นและระยะยาวิร่วิมกับผู้บริหารระดั้บสูง และม่บที่บาที่
สำาคัญในการกำากับดู้แล ต้รวิจสอบ และปีระเมินผลการด้ำาเนิน
งานของบริษัที่ให้เป็ีนไปีต้ามแผนท่ี่�วิางไว้ิ

ต้ามข้อบังคับของบริษัที่กำาหนด้ให้ม่กรรมการไม่น้อยกว่ิา 5 คน 
โด้ยกรรมการไม่น้อยกว่ิากึ�งหนึ�งต้้องม่ถิ�นฐานในปีระเที่ศไที่ย 
ณ วัินท่ี่� 31 ธันวิาคม 2563 คณะกรรมการบริษัที่ม่จำานวิน 
12 คน ปีระกอบด้้วิยกรรมการเพศชื้าย 11 คน กรรมการ 
เพศหญิง 1 คน ต้ามหลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้สำาหรับบริษัที่
จด้ที่ะเบ่ยน ซึึ่�งเป็ีนจำานวินท่ี่�เหมาะสมกับขนาด้ ปีระเภที่ และ
ควิามซัึ่บซ้ึ่อนที่างธุรกิจ นอกจากน่� คณะกรรมการบริษัที่ปีระกอบ
ด้้วิยกรรมการท่ี่�ม่คุณสมบัต้ิเป็ีนกรรมการอิสระ ต้ามหลักเกณฑ์์ 
ท่ี่�คณะกรรมการกำา กับต้ลาด้ทีุ่นปีระกาศและข้อบัง คับ
ต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยกำาหนด้ในสัด้ส่วินไม่น้อยกว่ิา 
1 ใน 3 ของจำานวินกรรมการทัี่�งหมด้ โด้ยกรรมการอิสระจะที่ำา
หน้าท่ี่�ในการต้รวิจสอบการที่ำางานของฝัา่ยจัด้การ เสนอแนะและ 

แสด้งควิามคิด้เห็น สนับสนุนนโยบายท่ี่�เป็ีนปีระโยชื้น์ต่้อผู้ถ่อหุ้น 
หร่อคัด้ค้านแนวิที่างท่ี่�อาจก่อให้เกิด้ควิามไม่เปี็นธรรม หร่อ 
ไม่โปีร่งใสซึ่ึ�งอาจกระที่บต้่อผลปีระโยชื้น์ของผู้ถ่อหุ้น และผู้ม่ 
ส่วินได้้เส่ยกลุ่มต่้างๆ รวิมทัี่�งดู้แลให้บริษัที่กำาหนด้และเปิีด้เผย
นโยบายด้้านการดู้แลการที่ำารายการท่ี่�เก่�ยวิโยงกัน เพ่�อให้มั�นใจ
ได้้ว่ิาเป็ีนไปีเพ่�อปีระโยชื้น์สูงสุด้ของบริษัที่และผู้ถ่อหุ้น สำาหรับ
กรรมการท่ี่�ไม่เปี็นผู้บริหารจะม่ปีระสบการณ์ในธุรกิจหร่อ
อุต้สาหกรรมหลักท่ี่�บริษัที่ด้ำาเนินการอยู่ โด้ยกรรมการทัี่�งหมด้
เป็ีนบุคคลท่ี่�ม่คุณสมบัติ้ ทัี่กษะ และควิามเช่ื้�ยวิชื้าญท่ี่�เป็ีน
ปีระโยชื้น์สอด้คล้องกับธุรกิจขององค์กร องค์ปีระกอบของ 
คณะกรรมการบริษัที่ปัีจจุบันม่ดั้งน่�

 กรรมการท่ี่�ไม่เป็ีนผู้บริหาร 10 คน (คิด้เป็ีนร้อยละ 83.33 
ของจำานวินคณะกรรมการบริษัที่) ปีระกอบด้้วิย

 กรรมการอิสระ จำานวิน 5 คน (ไม่น้อยกว่ิา 1 ใน 3 ของ
จำานวินกรรมการทัี่�งหมด้ คิด้เปี็นร้อยละ 41.67 ของ
จำานวินคณะกรรมการบริษัที่)

 กรรมการอ่�นท่ี่�ไม่เก่�ยวิข้องในการบริหารงานปีระจำาของ
บริษัที่ จำานวิน 5 คน (คิด้เป็ีนร้อยละ 41.67 ของจำานวิน
คณะกรรมการบริษัที่)

  กรรมการท่ี่�เป็ีนผู้บริหาร 2 คน (คิด้เป็ีนร้อยละ 16.67 ของ
จำานวินคณะกรรมการบริษัที่)

ณ วัินท่ี่� 31 ธันวิาคม 2563 คณะกรรมการบริษัที่ ม่ทัี่�งหมด้ 12 
คน ปีระกอบด้้วิยกรรมการอิสระ 4 คน (สัด้ส่วิน 1 ใน 3 ของ
จำานวินกรรมการทัี่�งหมด้) กรรมการท่ี่�เป็ีนผู้บริหาร 3 คน และ
กรรมการท่ี่�ไม่เป็ีนผู้บริหาร 5 คน โด้ยม่รายนามคณะกรรมการ
บริษัที่ ดั้งน่�
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ

ชำื�อ นามสกุล ต่ำาแหุ้น�ง

1. นายสมพล เก่ยรติ้ไพบูลย์ ปีระธานกรรมการ (อิสระ) / กรรมการต้รวิจสอบ /
ปีระธานคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น

2. นายบวิร วิงศ์สินอุด้ม/1 รองปีระธานกรรมการ / ปีระธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC

3. นายอภิชื้าติ้ จ่ระพันธ์ุ กรรมการ (อิสระ) / ปีระธานคณะกรรมการต้รวิจสอบ /  
กรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น

4. ด้ร.ชัื้ยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการ (อิสระ) / กรรมการต้รวิจสอบ / กรรมการนโยบาย ESRC

5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการ (อิสระ) / กรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น

6. นายวิิชิื้ต้ วิิที่ยฐานกรณ์ กรรมการ

7. นางสาวิอรัญญา วิิที่ยฐานกรณ์ กรรมการ / กรรมการนโยบาย ESRC

8. นายวิิชัื้ย วิิที่ยฐานกรณ์ กรรมการ

9. นายวัิชื้ร วิิที่ยฐานกรณ์ กรรมการ

10. นายพาชัื้ย จันที่ร์พิทัี่กษ์ กรรมการ

11. นายเอกรัฐ วิงศ์ศุภชื้าติ้กุล กรรมการ

12. นายวิรวุิฒิ ตั้�งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

หมายเหตุ้ : /1 ลาออกจากต้ำาแหน่งกรรมการและทุี่กต้ำาแหน่งในบริษัที่ ตั้�งแต่้วัินท่ี่� 1 มกราคม 2564
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

ชำื�อ นามสกุล ต่ำาแหุ้น�ง

1. นายสมพล เก่ยรติ้ไพบูลย์ ปีระธานกรรมการ (อิสระ) / กรรมการต้รวิจสอบ /
ปีระธานคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น

2. นายอภิชื้าติ้ จ่ระพันธ์ุ กรรมการ (อิสระ) / ปีระธานคณะกรรมการต้รวิจสอบ /
กรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น

3. ด้ร.ชัื้ยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการ (อิสระ) / กรรมการต้รวิจสอบ / กรรมการนโยบาย ESRC

4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการ (อิสระ) / กรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น

5. ด้ร.สุวิิที่ย์ เมษินที่ร่ย์/1 กรรมการ (อิสระ) / กรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น

6. นายวิิชิื้ต้ วิิที่ยฐานกรณ์/2 กรรมการ

7. นางสาวิอรัญญา วิิที่ยฐานกรณ์/2 กรรมการ

8. นายวิิชัื้ย วิิที่ยฐานกรณ์ กรรมการ

9. นายวัิชื้ร วิิที่ยฐานกรณ์/2 กรรมการ

10. นายพาชัื้ย จันที่ร์พิทัี่กษ์/2 กรรมการ

11. นายเอกรัฐ วิงศ์ศุภชื้าติ้กุล กรรมการ

12. นายวิรวุิฒิ ตั้�งพิรุฬห์ธรรม/2 กรรมการ

หมายเหตุ้ : /1 แต่้งตั้�งเป็ีนกรรมการบริษัที่ ต้ามมติ้ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการ ครั�งท่ี่� 2/2564 วัินท่ี่� 13 มกราคม 2564 และแต่้งตั้�งเป็ีนกรรมการอิสระ และ 
กรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น ต้ามมติ้ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการ ครั�งท่ี่� 3/2564 ตั้�งแต่้วัินท่ี่� 28 มกราคม 2564

 /2 กรรมการผู้ม่อำานาจลงนามผกูพันบรษัิที่ โด้ยกำาหนด้ใหก้รรมการผู้ม่อำานาจลงนามผกูพันบรษัิที่ 2 คน ลงลายม่อช่ื้�อร่วิมกันและปีระที่บัต้ราสำาคัญ
ของบริษัที่

ทัี่�งน่� บริษัที่ม่การเปีล่�ยนแปีลงกรรมการและผู้บริหารหลังจากสิ�นงวิด้บัญช่ื้ปีระจำาปีี วัินท่ี่� 31 ธันวิาคม 2563 โด้ยปัีจจุบันคณะกรรมการ
บริษัที่ ม่ทัี่�งหมด้ 12 คน ปีระกอบด้้วิยกรรมการอิสระ 5 คน (สัด้ส่วินไม่น้อยกว่ิา 1 ใน 3 ของจำานวินกรรมการทัี่�งหมด้) กรรมการท่ี่�เป็ีน
ผู้บริหาร 2 คน และกรรมการท่ี่�ไม่เป็ีนผู้บริหาร 5 คน โด้ยม่รายนามคณะกรรมการบริษัที่ ดั้งน่�

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ



90 แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

บที่บาที่หน้าที่่�ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัที่ม่บที่บาที่หน้าท่ี่�ท่ี่�สำาคัญในการกำากับดู้แล
การกำาหนด้วัิต้ถุปีระสงค์และเป้ีาหมายหลักของบริษัที่ กำากับดู้แล
กลยุที่ธ์ นโยบาย แผนงาน และติ้ด้ต้ามการที่ำางานของฝ่ัายจัด้การ 
เพ่�อปีระโยชื้น์สูงสุด้ของบริษัที่และเปี็นธรรมต้่อผู้ม่ส่วินได้้เส่ย 
และสังคมโด้ยรวิม โด้ยคำานึงถึงหลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ 

ในปีี 2563 ไม่ปีรากฏิว่ิาบริษัที่ม่การกระที่ำาท่ี่�ขัด้ต่้อกฎ์ระเบ่ยบ 
ท่ี่�ร้ายแรงต้ามกฎ์ระเบ่ยบของ ก.ล.ต้. และต้ลาด้หลักที่รัพย์ฯ 
หร่อม่การกระที่ำาผิด้ด้้านการทุี่จริต้หร่อกระที่ำาผิด้จริยธรรม 
หร่อม่กรณ่ท่ี่�กรรมการไม่เป็ีนผู้บริหารลาออก เน่�องจากปีระเด็้น
การกำากับดู้แลกิจการของบริษัที่ หร่อม่กรณ่เก่�ยวิกับชื้่�อเส่ยง 
ในที่างลบของบริษัที่ เน่�องจากควิามล้มเหลวิในการที่ำาหน้าท่ี่� 
สอด้ส่องดู้แลของคณะกรรมการบริษัที่ 

ขอบเขต้อำานาจหน้าที่่�และความรับผิดำชุอบ
ของคณะกรรมการบริษััที่
คณะกรรมการบริษัที่ม่หน้าท่ี่�กำาหนด้นโยบายและที่ิศที่าง 
การด้ำาเนินงานของบริษัที่ (Directing) และกำากับควิบคุมดู้แล 
(Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ัายจัด้การด้ำาเนินการ 
ให้เป็ีนไปีต้ามนโยบายท่ี่�กำาหนด้ไว้ิอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพและ
ปีระสิที่ธิผลด้้วิยควิามระมัด้ระวัิงและควิามซ่ึ่�อสัต้ย์สุจริต้ เพ่�อเพิ�ม
มูลค่าที่างเศรษฐกิจสูงขึ�นให้แก่กิจการ และสร้างผลต้อบแที่น 
ท่ี่�ด่้ให้แก่ผู้ถ่อหุ้น ม่ควิามรับผิด้ชื้อบต้่อผู้ถ่อหุ้นโด้ยสมำ�าเสมอ 
(Accountability to Shareholders) ด้ำาเนินงานโด้ยคำานึงถึง 
ผลปีระโยชื้น์ของผู้ถ่อหุ้นทุี่กรายอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน ม่การเปิีด้เผย
ข้อมูลต่้อผู้ลงทุี่นอย่างถูกต้้อง ครบถ้วิน ม่มาต้รฐานและโปีร่งใส 
(Duty of Disclosure) คณะกรรมการบริษัที่ได้้พิจารณาอนุมัติ้
กฎ์บัต้รคณะกรรมการบริษัที่ โด้ยผ่านควิามเห็นชื้อบจาก 
คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น 
และกำาหนด้ให้ที่บที่วินเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี

ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ 
ค่าต้อบแที่นได้้พิจารณาที่บที่วินกฎ์บัต้รคณะกรรมการบริษัที่ 
ฉบับปัีจจุบันแล้วิ เห็นว่ิายังม่ควิามเหมาะสมและสอด้คล้องกับ
หลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ปีี 2560 (CG Code) และพระราชื้
บัญญัติ้หลักที่รัพย์และต้ลาด้หลักที่รัพย์ (ฉบับท่ี่� 5 พ.ศ. 2559 
มาต้รา 225) ทัี่�งน่� บริษัที่เผยแพร่กฎ์บัต้รคณะกรรมการ 
บริษัที่บนเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ ในหัวิข้อ “การกำากับดู้แลกิจการ” 
www.tvothai.com/th/corporate-governance

ขอบเขต้อำานาจหน้าท่ี่�และควิามรับผิด้ชื้อบของคณะกรรมการ
บริษัที่ ม่รายละเอ่ยด้ท่ี่�สำาคัญครอบคลุมในเร่�องดั้งต่้อไปีน่�

 ในการด้ำาเนินกิจการของบริษัที่ กรรมการทุี่กคนต้้องปีฏิิบัติ้
หน้าท่ี่�ด้้วิยควิามรับผิด้ชื้อบ ระมัด้ระวัิง ซ่ึ่�อสัต้ย์สุจริต้ (Duty 
of Care and Duty of Loyalty) และดู้แลให้การด้ำาเนินงาน
ของบริษัที่เป็ีนไปีต้ามกฎ์หมาย กฎ์เกณฑ์์ วัิต้ถุปีระสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัที่ ต้ลอด้จนมติ้ท่ี่�ปีระชุื้มผู้ถ่อหุ้น (Duty of 
Obedience) เพ่�อรักษาผลปีระโยชื้น์ของบริษัที่และผู้ถ่อหุ้น
เป็ีนหลัก

 คณะกรรมการบรษัิที่ม่อำานาจในการพจิารณาและอนุมัติ้เร่�อง
เก่�ยวิกับการบริหารงานและการด้ำาเนินงานของบริษัที่ และ
ม่หน้าท่ี่�รับผิด้ชื้อบท่ี่�สำาคัญดั้งน่�:

 กำาหนด้นโยบายการด้ำาเนินธุรกิจ วิิสัยทัี่ศน์ พันธกิจ 
กลยทุี่ธ์ เป้ีาหมายระยะยาวิ และที่บที่วินให้สอด้คล้องกับ
สภาพแวิด้ล้อมที่างธุรกิจเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี เพ่�อให้ผู้บริหาร
และพนกังานม่จุด้มุ่งหมายในการด้ำาเนินงานไปีในที่ศิที่าง
เด่้ยวิกัน 

 ในการปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ ครั�งท่ี่� 12/2563 
คณะกรรมการบริษัที่ได้้ม่การพิจารณาที่บที่วินและอนุมัติ้
วิิสัยทัี่ศน์ พันธกิจ กลยุที่ธ์ เป้ีาหมาย และที่ิศที่าง 
การด้ำาเนินธุรกิจของบริษัที่ให้เหมาะสมและสอด้คล้องกับ
สภาพแวิด้ล้อมที่างธุรกิจในปัีจจุบัน 

 กำาหนด้และที่บที่วินโครงสร้างคณะกรรมการ รวิมถึง
อำานาจอนุมัติ้ เพ่�อให้เหมาะสมกับการด้ำาเนินธุรกิจของ
บริษัที่ ต้ลอด้จนกำากับดู้แลให้ม่กระบวินการสรรหาและ
เล่อกตั้�งกรรมการบริษัที่อย่างโปีร่งใส และม่การกำาหนด้
ค่าต้อบแที่นกรรมการบริษัที่อย่างเหมาะสม 

 ในการปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 2/2563 
คณะกรรมการบริษัที่พิจารณารายช่ื้�อบุคคลท่ี่�ผ่านควิาม
เห็นชื้อบจากท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล 
สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น เพ่�อเสนอต้่อท่ี่�ปีระชุื้ม
สามัญผู้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2563 พิจารณาแต่้งตั้�งเป็ีน
กรรมการบริษัที่ อ่กทัี่�งในการปีระชุื้มคณะกรรมการ
บริษัที่ครั�งท่ี่� 11/2563 คณะกรรมการบริษัที่พิจารณา
อนุมัติ้ระเบ่ยบว่ิาด้้วิยค่าต้อบแที่นสำาหรับกรรมการ 
ท่ี่�ปีรึกษาและผู้ที่รงคุณวุิฒิ รวิมทัี่�งผู้บริหารระดั้บสูง เพ่�อ
ให้การจ่ายค่าต้อบแที่นของบริษัที่ม่ควิามชัื้ด้เจน โปีร่งใส 
สอด้คล้องกับหลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ

www.tvothai.com/th/corporate-governance
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

 กำาหนด้โครงสร้างองค์กร หร่อโครงสร้างการบริหาร 
ท่ี่�เหมาะสมกับการด้ำาเนินธุรกิจ และกำากับดู้แลให้ม่ 
การปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์หมาย และม่นโยบายการด้ำาเนินธุรกิจ
ท่ี่�สอด้คล้องต้ามหลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ ต้ลอด้จน
ส่งเสริมการสร้างวัิฒนธรรมองค์กรท่ี่�ยึด้มั�นในจริยธรรม
และคุณธรรม และปีฏิิบัติ้ต้ามนโยบายและคู่ม่อต่้างๆ 
ท่ี่�บริษัที่กำาหนด้ รวิมทัี่�งปีระพฤติ้ต้นเป็ีนแบบอย่าง เพ่�อ
ให้ควิามมั�นใจว่ิา โครงสร้างและวิิธ่ปีฏิิบัติ้ต่้างๆ ของ 
คณะกรรมการบริษัที่ท่ี่�เป็ีนอยู่ได้้ปูีที่างไว้ิสำาหรับการ
กำากับดู้แลท่ี่�เหมาะสม และการปีฏิิบัติ้งานอยา่งม่จริยธรรม 
ท่ี่�ด่้

 ในปีี 2563 คณะกรรมการบริษัที่พิจารณาจัด้ที่ำานโยบาย
ด้้านบรรษัที่ภิบาลและที่บที่วินนโยบายท่ี่�สำาคัญให้ม่ 
ควิามเหมาะสมและสอด้คล้องต่้อการด้ำาเนินธุรกิจต้าม
หลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ ดั้งน่� คู่ม่อจรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบายกำากับดู้แลกิจการ คู่ม่อมาต้รการต่้อต้้าน
คอร์รัปีชัื้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วินบุคคล นโยบาย
การที่ำารายการระหว่ิางกันและร่ายการท่ี่�เก่�ยวิโยงกัน 

 อนุมัติ้กลยุที่ธ์และนโยบายท่ี่�สำาคัญ ต้ลอด้จนแผนการ
ด้ำาเนินงานต่้างๆ และงบปีระมาณปีระจำาปีีของบริษัที่ 
ต้ลอด้จนติ้ด้ต้ามให้ม่การนำากลยุที่ธ์ของบริษัที่ไปีปีฏิิบัติ้
ต้ามแผนงานท่ี่�กำาหนด้ไว้ิและดู้แลให้ฝั่ายจัด้การม่การ
รายงานผลการปีฏิิบัติ้งานต้่อคณะกรรมการบริษัที่อย่าง
สมำ�าเสมอ 

 ในปีี 2563 คณะกรรมการบริษัที่กำาหนด้ให้ฝ่ัายจัด้การ
รายงานผลการด้ำาเนินงาน ผลปีระกอบการของบริษัที่ 
และแผนงานต้่างๆ ต้ามกลยุที่ธ์ท่ี่�วิางไว้ิเป็ีนปีระจำา 
ทุี่กไต้รมาส ทัี่�งน่� สำาหรับแผนธุรกิจปีี 2564 คณะ
กรรมการบริษัที่ได้้ม่การพิจารณาอนุมัติ้ในการปีระชุื้ม
คณะกรรมการบริษัที่ ครั�งท่ี่� 12/2563 

 กำาหนด้โครงสร้างอำานาจอนุมัต้ิ และอำานาจด้ำาเนินการ 
ท่ี่�เหมาะสมกับควิามรับผิด้ชื้อบของฝ่ัายจัด้การ

 คณะกรรมการกำากับดู้แลให้ม่การจัด้โครงสร้างองค์กร 
ท่ี่�เหมาะสมทัี่�งต้ามสายงานและปีระเภที่ธุรกิจ โด้ย 
ให้ม่ลักษณะใกล้เค่ยงกับบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนในกลุ่ม
อุต้สาหกรรมเด่้ยวิกัน เพิ�มควิามชัื้ด้เจนในบที่บาที่ 
ควิามเป็ีนผู้นำาของคณะกรรมการ และม่การแบ่งบที่บาที่
หน้าท่ี่�ระหวิา่งคณะกรรมการและฝัา่ยจัด้การอยา่งชัื้ด้เจน 
ทัี่�งน่� ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 11/2563 
ม่มติ้อนุมัติ้ระเบ่ยบอำานาจอนุมัติ้ด้ำาเนินการ เพ่�อให้ 
การด้ำาเนนิงานของบรษัิที่ม่ควิามชื้ดั้เจนและต้รวิจสอบได้้

 กำาหนด้นโยบายการลงทุี่นเพ่�อการบริหารที่างการเงิน 
รวิมถึงนโยบายและวิงเงินสำาหรับการซ่ึ่�อขายเคร่�องม่อ
ที่างการเงิน (Option) ต้ลอด้จนพิจารณาอนุมัติ้และให้
ควิามเห็นชื้อบต่้อรายการท่ี่�ม่สาระสำาคัญ เช่ื้น การอนุมัติ้
ใช้ื้วิงเงินสินเช่ื้�อจากสถาบันการเงิน การกู้ย่ม การคำ�า
ปีระกัน โครงการลงทุี่นใหม่ โด้ยให้เป็ีนไปีต้ามกฎ์ระเบ่ยบ
ข้อบังคับของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์
และต้ลาด้หลักที่รัพย์ (ก.ล.ต้.) ต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่ง
ปีระเที่ศไที่ย และกฎ์หมายท่ี่�เก่�ยวิข้อง

 ในปีี 2563 คณะกรรมการบริษัที่พิจารณาอนุมัติ้ใช้ื้วิงเงิน
สินเช่ื้�อจากสถาบันการเงิน เพ่�อเป็ีนเงินทุี่นหมุนเว่ิยน 
และป้ีองกันควิามเส่�ยงจากอัต้ราแลกเปีล่�ยน และ
พิจารณาอนุมัติ้กรอบนโยบายสำาหรับการซ่ึ่�อขายเคร่�องม่อ 
ที่างการเงิน (Option) ต้ลอด้จนเคร่�องม่อในการบริหาร
ควิามเส่�ยงจากควิามผันผวินของราคาวิัต้ถุดิ้บ เพ่�อลด้ 
ผลกระที่บต่้อราคาท่ี่� ม่ ต่้อการเปีล่� ยนแปีลงของ 
ผลปีระกอบการของบริษัที่ และพิจารณาอนุมัติ้แนวิที่าง
การบริหารเงินสด้ส่วินเกินระยะสั�น เพ่�อใช้ื้ชื้ำาระค่า
วัิต้ถุดิ้บนำาเข้า

 จัด้ให้ม่ระบบการบัญช่ื้ การรายงานที่างการเงิน และ 
การสอบบัญช่ื้ท่ี่�ม่ควิามน่าเช่ื้�อถ่อ รวิมทัี่�งการเปีิด้เผย
ข้อมูลสำาคัญต่้างๆ อย่างถูกต้้อง เพ่ยงพอ ทัี่นเวิลา เป็ีน
ไปีต้ามกฎ์เกณฑ์์และแนวิปีฏิิบัติ้ท่ี่�เก่�ยวิข้อง ต้ลอด้จน 
ดู้แลให้ม่กระบวินการในการปีระเมินควิามเหมาะสมของ
การควิบคุมภายใน การต้รวิจสอบภายใน และการติ้ด้ต้าม
ให้ม่การปีฏิิบัติ้ต้ามท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิผล

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

 ในปีี 2563 คณะกรรมการบริษัที่เห็นชื้อบต้ามข้อเสนอ
จากคณะกรรมการต้รวิจสอบให้เสนอต่้อท่ี่�ปีระชุื้มสามัญ
ผู้ถ่อหุ้นพิจารณาแต่้งตั้�งผู้สอบบัญช่ื้ปีระจำาปีี 2563 
ให้ที่ำาหน้าท่ี่�กำากับดู้แลคุณภาพของรายงานที่างการเงิน 
เพ่�อให้รายงานที่างการเงินท่ี่�เปิีด้เผยต่้อสาธารณะ เป็ีน
ข้อมูลท่ี่�ถูกต้้อง โปีร่งใส เป็ีนปีระโยชื้น์ต่้อผู้ลงทุี่น และ
สอด้คล้องกับมาต้รฐานสากล

 กำากับดู้แลให้ฝ่ัายจัด้การม่การต้ิด้ต้ามและปีระเมิน 
ฐานะที่างการเงินของกิจการ สภาพคล่องที่างการเงิน 
ควิามสามารถในการชื้ำาระหน่� กลไกท่ี่�จะสามารถกอบกู้
ฐานะการด้ำาเนินงานได้้ ในกรณ่กิจการปีระสบปีัญหา
ที่างการเงิน และรายงานต่้อคณะกรรมการอยา่งสมำ�าเสมอ

 กำากับดู้แลให้ม่นโยบายบรหิารควิามเส่�ยงท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิผล
ครอบคลุมทัี่�วิทัี่�งองค์กร และม่การปีระเมินระบบการ
จัด้การควิามเส่�ยงอย่างสมำ�าเสมอ

 คณะกรรมการบริษัที่ม่มติ้แต่้งตั้�งคณะกรรมการนโยบาย
สิ�งแวิด้ล้อม สังคม บริหารควิามเส่�ยง และการกำากับการ
ปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ เพ่�อกำากับดู้แลการด้ำาเนินงานของ
บริษัที่ให้ครอบคลุมถึงควิามรับผิด้ชื้อบต่้อชุื้มชื้น สังคม 
สิ�งแวิด้ล้อม และกฎ์เกณฑ์์ท่ี่�เก่�ยวิข้อง

 กำากับดู้แลและสนับสนุนการสร้างนวัิต้กรรมท่ี่�ก่อให้เกิด้
มูลค่าแก่กิจการควิบคู่กับการสร้างคุณปีระโยชื้น์ต่้อผู้ม่
ส่วินได้้เส่ยทุี่กฝ่ัาย

 ในปีี 2563 คณะกรรมการบริษัที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างนวัิต้กรรมท่ี่�ก่อให้เกิด้มูลค่าเพิ�มแก่กิจการ 
ต้ลอด้จนกำากับดู้แลให้ฝ่ัายจัด้การม่การด้ำาเนินการ 
ด้้านวิิจัยและพัฒนา เพ่�อเป็ีนการต่้อยอด้ผลิต้ภัณฑ์์และ
ปีรับปีรุงปีระสิที่ธิภาพการผลิต้

 กำากับดู้แลให้ม่การบริหารจัด้การเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ
และมาต้รการรักษาควิามปีลอด้ภัยของระบบเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศ

 พิจารณาแต่้งตั้�งคณะกรรมการชุื้ด้ย่อยและอนุมัติ้ 
กฎ์บัต้ร เช่ื้น คณะกรรมการต้รวิจสอบ คณะกรรมการ 
บรรษัที่ภิบาล สรรหาและกำาหนด้ค่าต้อบแที่น และ 
คณะกรรมการนโยบายสิ�งแวิด้ล้อม สังคม บริหารควิาม
เส่�ยง และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ เพ่�อ
พิจารณาปีระเด้น็เฉพาะเร่�อง กลั�นกรองขอ้มลู และเสนอ
แนวิที่างเพ่�อพิจารณา 

 ในปีี 2563 คณะกรรมการบริษัที่ได้้ม่การพิจารณาที่บที่วิน
องค์ปีระกอบของคณะกรรมการชืุ้ด้ย่อยและอนุมัติ้
กฎ์บัต้รของคณะกรรมการชุื้ด้ย่อย ได้้แก่ คณะกรรมการ 
บรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น เพ่�อให้ม่
ควิามเหมาะสมและสอด้คล้องต่้อการด้ำาเนินธุรกิจต้าม
หลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ 

 พิจารณาแต้่งตั้�งท่ี่�ปีรึกษา คณะท่ี่�ปีรึกษา และผู้บริหาร
ระดั้บสูง หร่อต้ามท่ี่�คณะกรรมการบริษัที่เห็นจำาเป็ีน 
หร่อสมควิร

 ในการปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ ครั�งท่ี่� 10/2563 
คณะกรรมการบริษัที่พิจารณาแต่้งตั้�ง ด้ร.สุวิิที่ย ์เมษินที่ร่ย์ 
เข้าด้ำารงต้ำาแหน่งท่ี่�ปีรึกษาคณะกรรมการบริษัที่ และ
กรรมการผู้ที่รงคุณวุิฒิในคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล 
สรราหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น เพ่�อให้คำาปีรึกษา 
ข้อคิด้เห็น และข้อเสนอแนะในการปีฏิิบัติ้งานแก่ 
คณะกรรมการบริษัที่ และคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล 
สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น

 สนับสนุนให้บริษัที่ม่การด้ำาเนินงานเพ่�อต่้อต้้านการทุี่จริต้
คอร์รัปีชัื้นทุี่กรูปีแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลท่ี่�ด่้ และ
ดู้แลใหม่้กลไกในการรบัเร่�องรอ้งเร่ยนและการด้ำาเนนิการ
กรณ่ม่การช่ื้�เบาะแส 

 ในการปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ ครั�งท่ี่� 14/2563 
คณะกรรมการบริษัที่ม่การพิจารณาที่บที่วินและอนุมัติ้
คู่ม่อมาต้รการต่้อต้้านคอร์รัปีชัื้น ให้ม่ควิามเหมาะสมและ
สอด้คล้องต้่อการด้ำาเนินธุรกิจในปีัจจุบัน และปีรับปีรุง
ช่ื้องที่างการรับเร่�องร้องเร่ยนให้สามารถเข้าถึงได้้สะด้วิก
ยิ�งขึ�น

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

 ติ้ด้ต้ามดู้แลและจัด้การควิามขัด้แย้งที่างผลปีระโยชื้น์ 
ท่ี่�อาจเกิด้ขึ�นระหวิา่งบรษัิที่กับฝ่ัายจัด้การ กรรมการ และ
ผู้ถ่อหุ้น รวิมทัี่�งการใช้ื้สินที่รัพย์ของบริษัที่ในที่างมิชื้อบ
และการกระที่ำาท่ี่�ไม่ถูกต้้องในรายการระหว่ิางบุคคล 
ท่ี่�เก่�ยวิโยงกัน โด้ยมุ่งเน้นให้เกิด้ปีระโยชื้น์สูงสุด้ต่้อผู้ 
ถ่อหุ้นและผู้ม่ส่วินได้้เส่ยโด้ยรวิม 

 ในการปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ ครั�งท่ี่� 14/2563 
คณะกรรมการบริษัที่ม่การพิจารณาที่บที่วินและอนุมัติ้
นโยบายการที่ำารายการระหวิา่งกนัและรายการท่ี่�เก่�ยวิโยง
กันให้เหมาะสมและสอด้คล้องต้ามหลักกำากับดู้แล 
กิจการท่ี่�ด่้

 ปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ของคณะกรรมการบริษัที่ 
เป็ีนปีระจำาทุี่กปีี โด้ยม่การปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งาน 
ของคณะกรรมการทัี่�งคณะ และการปีระเมินผลการ
ปีฏิิบัติ้งานรายบุคคล รวิมทัี่�งกำากับดู้แลให้ม่การปีระเมิน
ผลของคณะกรรมการชุื้ด้ย่อย พร้อมทัี่�งติ้ด้ต้ามผล 
การปีระเมิน และที่บที่วินแบบปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้
หน้าท่ี่�ของกรรมการบริษัที่เป็ีนปีระจำาทุี่กปีี 

 ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และ
กำาหนด้ค่าต้อบแที่นพิจารณาที่บที่วินแบบปีระเมินผล 
การปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ของกรรมการบริษัที่ และนำาเสนอต่้อ
คณะกรรมการบริษัที่พิจารณาให้ม่การปีระเมินผล 
การปีฏิิบัติ้งานของคณะกรรมการทัี่�งคณะและรายบุคคล 
รวิมทัี่�งการปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งานของคณะกรรมการ
ชุื้ด้ยอ่ย พรอ้มทัี่�งรายงานผลการปีระเมนิการปีฏิิบัติ้หนา้ท่ี่�
ของกรรมการบริษัที่ต่้อท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ 
ครั�งท่ี่� 5/2564

 กำากับดู้แลให้ม่การปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งานของปีระธาน
เจ้าหนา้ท่ี่�บรหิารอยา่งสมำ�าเสมอ และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น
ให้สอด้คล้องกับผลการด้ำาเนินงานของบริษัที่ 

 คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่า
ต้อบแที่นพิจารณาที่บที่วินแบบปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้
หน้าท่ี่�ของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และนำาเสนอต่้อ 
คณะกรรมการบริษัที่พิจารณาให้ม่การปีระเมินผลการ
ปีฏิิบัติ้งานของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บรหิาร และรายงานผล
การปีระเมินการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�
บริหารต่้อท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ ครั�งท่ี่� 2/2563 
เพ่�อพิจารณากำาหนด้ค่าต้อบแที่นปีระจำาปีีของปีระธาน
เจ้าหน้าท่ี่�บริหาร

 กำากับดู้แลให้ม่ระบบการจ่ายค่าต้อบแที่นผู้บริหาร 
ระดั้บสูงท่ี่�ม่ควิามเหมาะสม สอด้คล้องกับผลปีระกอบการ
ของบริษัที่ เพ่�อก่อให้เกิด้แรงจูงใจทัี่�งในระยะสั�นและ 
ระยะยาวิ 

 คณะกรรมการบริษัที่กำากับดู้แลให้คณะกรรมการ 
บรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่นพิจารณา
กำาหนด้นโยบายและหลักเกณฑ์์การจ่ายค่าต้อบแที่น 
ผู้บริหารระดั้บสูงท่ี่�เหมาะสม และเช่ื้�อมโยงกับผล 
การด้ำาเนินงานของบริษัที่ โด้ยมอบหมายให้ปีระธาน 
เจ้าหน้าท่ี่�บริหารเป็ีนผู้พิจารณาควิามเหมาะสมในการ
กำาหนด้ค่าต้อบแที่นท่ี่�สะท้ี่อนถึงผลการปีฏิิบัติ้งานของ 
ผู้บริหารแต่้ละคน

 กำากับดู้แลให้ม่แผนพัฒนาผู้บริหารระดั้บสูงและแผน
ส่บที่อด้ต้ำาแหนง่ (Succession plan) เพ่�อควิามต้อ่เน่�อง
ของการบริหารงาน 

 ท่ี่� ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ ครั�งท่ี่� 2/2563 คณะ
กรรมการบริษัที่ได้้พิจารณาที่บที่วินหลักเกณฑ์์การ
ส่บที่อด้ต้ำาแหน่งระดั้บปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและ
ระดั้บปีระธานสายงาน ซึึ่�งผ่านควิามเห็นชื้อบจาก 
คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ 
ค่าต้อบแที่น 

 กำากับด้แูลใหม่้กรอบและกลไกในการกำากับด้แูลนโยบาย
และการด้ำาเนินงานของบริษัที่ย่อย และพิจารณา 
ควิามเหมาะสมของบุคคลท่ี่�จะส่งไปีเป็ีนกรรมการ 
ในบริษัที่ย่อย 

 กำาหนด้กรอบการจัด้สรรที่รัพยากร การพัฒนา และ 
งบปีระมาณ 

 กำากับดู้แลให้ม่การส่งเสริมให้พนักงานม่ควิามรู้ ควิาม
เข้าใจในการบริหารจัด้การเงิน และกองทุี่นสำารอง 
เล่�ยงช่ื้พ 

 พิจารณาแต่้งตั้�งเลขานุการบริษัที่ เพ่�อดู้แลและรับผิด้ชื้อบ
งานต่้างๆ เก่�ยวิกับคณะกรรมการบริษัที่ และจัด้การ 
งานสำาคัญของบริษัที่ให้เป็ีนไปีต้ามกฎ์หมายและระเบ่ยบ
ข้อบังคับท่ี่�เก่�ยวิข้อง 

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ
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อำานาจอนุมัต้ิของคณะกรรมการบริษััที่
 อนุมัติ้วิิสัยทัี่ศน์ กลยุที่ธ์ แผนธุรกิจระยะสั�น แผนธุรกิจ 

ระยะยาวิ และนโยบายท่ี่�สำาคัญ

 แต่้งตั้�งคณะท่ี่�ปีรึกษาและผู้บริหารตั้�งแต่้ระดั้บรองกรรมการ
ผู้จัด้การขึ�นไปี

 พิจารณาเบ่�ยปีระชุื้ม และเงินรางวัิลกรรมการ เพ่�อนำาเสนอ
ต่้อผู้ถ่อหุ้น

 อนุมัติ้งบปีระมาณท่ี่�ม่วิงเงินเกินกว่ิา 25 ล้านบาที่ขึ�นไปี

 อนุมัติ้แผนงบปีระมาณการเงินปีระจำาปีี รวิมถึงเป้ีาหมายและ
หลักเกณฑ์์การเงินและการลงทุี่น

 อนุมัติ้รายการให้กู้ย่มเงินแก่บริษัที่อ่�นหร่อบุคคลภายนอก 
เพ่�อวัิต้ถุปีระสงค์ที่างธุรกิจของบริษัที่

 อนุมัติ้การกู้ย่มเงิน และการออกหนังส่อคำ�าปีระกันโด้ย
ธนาคารและการใช้ื้วิงเงินหนังส่อคำ�าปีระกัน

 อนุมัติ้การเปิีด้ ปิีด้บัญช่ื้ธนาคาร สถาบันที่างการเงิน และ
กำาหนด้ผู้ลงนามและวิงเงนิในระเบ่ยบการลงนามสั�งจ่ายบัญช่ื้
ธนาคาร

 อนุมัติ้หลักเกณฑ์์การที่ำารายการท่ี่�เก่�ยวิโยงกันและรายการ
ระหว่ิางกัน

 อนุมัติ้การจ่ายเงินปัีนผลระหว่ิางกาลแก่ผู้ถ่อหุ้น

 อ่�นๆ ต้ามขอบเขต้หนา้ท่ี่�ท่ี่�กำาหนด้โด้ยกฎ์หมาย ข้อบงัคับของ
บริษัที่

การแบ่งแยกบที่บาที่หน้าที่่�ความรับผิดำชุอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทัี่และฝ่่ายจัดำการ
คณะกรรมการบริษัที่และฝ่ัายจัด้การม่การแบ่งแยกบที่บาที่ 
หน้าท่ี่� และควิามรับผิด้ชื้อบอย่างชัื้ด้เจน เพ่�อให้เกิด้การถ่วิงดุ้ล
และสอบที่านการบริหารงาน โด้ยคณะกรรมการบริษัที่จะเปี็น 
ผู้พิจารณาและให้ควิามเห็นชื้อบในนโยบายภาพรวิม กลยุที่ธ์ 
การกำากับดู้แลกิจการ ในขณะท่ี่�ฝ่ัายจัด้การม่หน้าท่ี่�ในการบริหาร
จัด้การงานของบริษัที่ต้ามนโยบายท่ี่�กำาหนด้โด้ยคณะกรรมการ 

	 ประธุานกรรมการ มิได้้เป็ีนบุคคลเด่้ยวิกับปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�
บริหาร ม่อำานาจหน้าท่ี่�แบ่งแยกกันเพ่�อให้มั�นใจว่ิาม่การ 
ต้รวิจสอบและเป็ีนการถ่วิงดุ้ลอำานาจการจัด้การระหว่ิาง 
คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ไม่ม่ผู้ใด้ม่อำานาจเบ็ด้เสร็จ 
ปีระธานกรรมการเป็ีนกรรมการอิสระและกรรมการท่ี่�ไม่เป็ีน
ผู้บริหาร ไม่ม่ควิามสัมพันธ์ใด้ๆ กับฝ่ัายบริหาร ไม่ม่การ 
ถ่อหุ้นในบริษัที่ และม่หน้าท่ี่�รับผิด้ชื้อบดั้งน่�

1. ด้ำาเนินการและให้คำาปีรึกษาในการกำาหนด้นโยบาย และ
กำาหนด้กลยุที่ธ์ของบริษัที่

2. กำากับดู้แลให้คณะกรรมการบริษัที่ม่โครงสร้างท่ี่�เหมาะสม
กับธุรกิจต้ามหลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้

3. กำากับดู้แลการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ของคณะกรรมการบริษัที่ และ
คณะชุื้ด้ย่อยต่้างๆ ให้ม่ส่วินร่วิมในการส่งเสริมให้เกิด้
วัิฒนธรรมองค์กรท่ี่�ม่จริยธรรม และการกำากับดู้แลกิจการ
ท่ี่�ด่้ เพ่�อบรรลวัุิต้ถุปีระสงคแ์ละเปีา้หมายหลักขององคก์ร 
และเปี็นไปีต้ามแผนงานอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ และ
ปีระสิที่ธิผล

4. กำากับดู้แลให้กรรมการทุี่กคนม่ส่วินร่วิมในการส่งเสริม 
ให้เกิด้วัิฒนธรรมองค์กรท่ี่�ม่จริยธรรมและการกำากับดู้แล
กิจการท่ี่�ด่้

5. เป็ีนผู้นำาของคณะกรรมการบริษัที่ และเป็ีนปีระธาน 
ในการปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ รวิมทัี่�งอนุมัต้ิเร่�อง 
ท่ี่�จะบรรจุเป็ีนวิาระการปีระชืุ้มคณะกรรมการบริษัที่ 
ร่วิมกับปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และม่มาต้รการท่ี่�ดู้แล
ให้ ก) เร่�องสำาคัญถูกบรรจุเป็ีนวิาระการปีระชุื้ม และ 
ข) กรรมการได้้รับขอ้มูลท่ี่�ครบถว้ินและเพ่ยงพอ ล่วิงหน้า
ก่อนการปีระชืุ้มคณะกรรมการบริษัที่ ต้ลอด้จนจัด้สรร
เวิลาสำาหรับการอภิปีรายปีระเด็้นสำาคัญอย่างเพ่ยงพอ 
และส่งเสริมให้กรรมการม่การใช้ื้ดุ้ลยพินิจท่ี่�รอบคอบ 
ให้ควิามเห็นอย่างเป็ีนอิสระ

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ
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6.	 เสริิมสร้ิางความสัมพัันธ์์อัันดีีริะหว่างกริริมการิที่ี�เป็็น 
ผู้้้บริิหาริและกริริมการิที่ี�ไม่เป็็นผู้้้บริิหาริ	 และริะหว่าง
คณะกริริมการิและฝ่่ายจััดีการิ

7.	 เป็็นผู้้้ลงคะแนนเสียงชีี้�ขาดีในที่ี�ป็ริะชีุ้มคณะกริริมการิ
บริิษััที่	ในกริณีทีี่�มีการิลงคะแนนเสียง	2	ฝ่่ายเท่ี่ากัน

8.	 เป็็นป็ริะธ์านในการิป็ริะชีุ้มผู้้้ถืือัหุ้น	 และดีำาเนินการิ
ป็ริะชุี้มตามริะเบียบวาริะการิป็ริะชุี้ม	ข้อับังคับขอังบริิษััที่	
และกฎหมายทีี่�เกี�ยวข้อัง

	 ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร	 มีหน้าทีี่�รัิบผิู้ดีชี้อับในการิจััดีการิ
งานป็ริะจัำาวันขอังบริิษััที่ภายใต้กริอับนโยบายตามทีี่�ได้ีรัิบ
มอับหมายจัากคณะกริริมการิบริิษััที่	 โดียมีการิกำาหนดี
ขอับเขตอัำานาจัหน้าทีี่�ขอังป็ริะธ์านเจ้ัาหน้าทีี่�บริิหาริไว้อัย่าง
ชัี้ดีเจัน	ดัีงนี�

1.  กำากับด้ีแลการิดีำาเนินงานขอังบริิษััที่ให้เป็็นไป็ตาม
นโยบายขอังคณะกริริมการิบริิษััที่	 ภายใต้กฎหมาย	
เงื�อันไข	ริะเบียบ	และข้อับังคับขอังบริิษััที่

2.  กำาหนดีแนวที่างการิดีำาเนินกิจัการิ	 การิพััฒนา	 และการิ
ขยายงาน	ให้เป็็นไป็ตามแนวนโยบายขอังคณะกริริมการิ
บริิษััที่

3.  แต่งตั�งบุคคลตามจัำานวนทีี่�จัำาเป็็นและเหมาะสมให้เป็็น 
ผู้้้บริิหาริขอังบริิษััที่	ยกเว้นตำาแหน่งผู้้้บริิหาริตั�งแต่ริะดัีบ
ริอังกริริมการิผู้้้จััดีการิข้�นไป็	 เพืั�อัป็ฏิิบัติหน้าทีี่�พัร้ิอัมทัี่�ง
กำาหนดีขอับเขตหน้าทีี่�และความรัิบผิู้ดีชี้อับ

4.  มีอัำานาจัอันมัุติเกี�ยวกับคา่ใช้ี้จ่ัายด้ีานการิลงที่นุ	การิจััดีซืื้�อั 
และการิจััดีจ้ัาง	ภายในวงเงินไม่เกินครัิ�งละ	25	ล้านบาที่

5.  มีอัำานาจัอันุมัติเกี�ยวกับการิจััดีซืื้�อัวัตถุืดิีบ	ดัีงนี�

	 ค่าซืื้�อัวัตถืุดิีบ	 ให้มีอัำานาจัอันุมัติไดี้ภายในวงเงิน 
ไม่เกินครัิ�งละ	50	ล้านดีอัลลาร์ิสหรัิฐ

	 การิก้้ยืมเงินหรืิอัจััดีหาวงเงินสินเชืี้�อัภายในวงเงิน 
ไม่เกินครัิ�งละ	2,000	ล้านบาที่

	 การิจััดีที่ำาเครืิ�อังมือัที่างการิเงินเพืั�อัการิบริิหาริ 
ความเสี�ยงขอังอััตริาแลกเป็ลี�ยนเงินตริาต่างป็ริะเที่ศ	
ให้มีอัำานาจัอันุมัติได้ีภายในวงเงินไม่เกิน	 5	 ลำาเรืิอั	
(ป็ริะมาณลำาละ	50	ล้านดีอัลลาร์ิสหรัิฐ)

6.  ด้ีแลให้มีบุคลากริทีี่�มีความสามาริถืและมีการิเตรีิยม 
แผู้นสืบที่อัดีตำาแหน่งและแผู้นพััฒนาผู้้้บริิหารินำาเสนอั 
ต่อัคณะกริริมการิบริิษััที่พิัจัาริณา

7. ด้ีแลให้มั�นใจัว่าอังค์กริมีริะบบและนโยบายทีี่�เหมาะสม
สำาหรัิบการิเปิ็ดีเผู้ยข้อัม้ลทีี่�ถ้ืกต้อังทัี่นกาล	 ริวมถ้ืงด้ีแล 
ให้มั�นใจัว่าริายงานที่างการิเงินถ้ืกจััดีเตรีิยมและนำาเสนอั
อัย่างถ้ืกต้อังตามควริ	 และเปิ็ดีเผู้ยข้อัม้ลทีี่�จัำาเป็็นต่อั 
นักลงทุี่น

8. มีอัำานาจัในการิดีำาเนินการิใดีๆ	ในการิบริิหาริกิจัการิขอัง
บริิษััที่ตามป็กติ	และอัันจัำาเป็็นแก่การิบริิหาริกิจัการิขอัง
บริิษััที่เป็็นการิทัี่�วไป็	ตามริายละเอีัยดีดัีงนี�	

	 มีอัำานาจัอัอักคำาสั�ง	ริะเบียบ	ป็ริะกาศ	บันท้ี่ก	เพืั�อัให้ 
การิป็ฏิิบัติงานเป็็นไป็ตามนโยบายและผู้ลป็ริะโยชี้น์
ขอังบริิษััที่	 และเพืั�อัรัิกษัาริะเบียบวินัยการิที่ำางาน
ภายในอังค์กริ

	 อันุมัติแต่งตั�งทีี่�ป็ร้ิกษัาดี้านต่างๆ	 ทีี่�จัำาเป็็นต่อัการิ
ดีำาเนินงาน

	 ป็ฏิิบัติหน้าทีี่� อืั�นๆ	 ตามที่ี� ไดี้ รัิบมอับหมายจัาก 
คณะกริริมการิบริิษััที่เป็็นคริาวๆ	ไป็

	 ท่ี่�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัที่	 มีหน้าทีี่�เข้าร่ิวมป็ริะชุี้ม 
คณะกริริมการิบริิษััที่	 หรืิอัคณะกริริมการิชุี้ดีต่างๆ	 เพืั�อัให้ 
คำาป็ร้ิกษัา	ข้อัคิดีเห็น	และข้อัเสนอัแนะแก่กริริมการิบริิษััที่

 ฝ่่ายจั้ดการ	 	 มีหน้าทีี่�บริิหาริงานขอังบริิษััที่ในด้ีานต่างๆ 
โดียมีป็ริะธ์านเจ้ัาหน้าที่ี�บริิหาริเป็็นหัวหน้าและผู้้้นำาคณะ 
ผู้้้บริิหาริขอังบริิษััที่ในการิบริิหาริจััดีการิให้เป็็นไป็ตาม
นโยบายทีี่�กำาหนดี	โดียคริอับคลุมเรืิ�อังต่างๆ	ดัีงนี�

1.  ควบคุมและบริิหาริจััดีการิงานทัี่�วไป็ขอังบริิษััที่	ริวมทัี่�งมี
อัำานาจัในการิที่ำานิติกริริมผู้้กพัันตามขอับเขตทีี่�ได้ีรัิบ
อัำานาจัอันุมัติดีำาเนินการิ	เพืั�อัให้เป็็นไป็ตามวัตถุืป็ริะสงค์	
นโยบาย	และริะเบียบข้อับังคับขอังบริิษััที่

2.  พิัจัาริณาแผู้นการิลงที่นุต่างๆ	นำาเสนอัตอ่ัคณะกริริมการิ
บริิษััที่เพืั�อัพิัจัาริณาอันุมัติ

3.  ดีำาเนินการิใดีๆ	 ทีี่�ได้ีรัิบมอับหมายตามมติทีี่�ป็ริะชุี้มคณะ
กริริมการิบริิษััที่	และมติทีี่�ป็ริะชุี้มผู้้้ถืือัหุ้น

(7) โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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7.3 คณะกรรมการชุุดำย่อย

เพ่�อให้เป็ีนไปีต้ามหลักการกำากับกิจการท่ี่�ด่้ คณะกรรมการบริษัที่
ได้้แต่้งตั้�งคณะกรรมการชุื้ด้ย่อย 3 คณะ ปีระกอบด้้วิย 
คณะกรรมการต้รวิจสอบ คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา 
และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น และคณะกรรมการนโยบายสิ�งแวิด้ล้อม 
สังคม บริหารควิามเส่�ยง และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ 
เพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�พิจารณากลั�นกรองการด้ำาเนินงานท่ี่�สำาคัญเป็ีนการ
เฉพาะเร่�องด้้วิยควิามรอบคอบและม่ปีระสิที่ธิภาพ เพ่�อนำาเสนอ
ควิามเห็นต่้อคณะกรรมการบรษัิที่ รวิมถงึการรายงานการปีฏิิบัติ้
งานเพ่�อให้ผู้ถ่อหุ้นได้้รับที่ราบในรายงานปีระจำาปีี ต้ลอด้จน 
ม่อำานาจพิจารณาตั้ด้สินใจเร่�องสำาคัญในบางเร่�องต้ามท่ี่� 
คณะกรรมการบริษัที่ได้้ให้อำานาจไว้ิ โด้ยจัด้ให้ม่กฎ์บัต้รของ 
คณะกรรมการชุื้ด้ย่อยเพ่�อกำาหนด้หน้าท่ี่�และควิามรับผิด้ชื้อบ 
ของแต่้ละคณะ โด้ยบริษัที่ได้้เผยแพร่กฎ์บัต้รคณะกรรมการ 
ชุื้ด้ย่อยบนเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ ในหัวิข้อ “การกำากับดู้แลกิจการ” 
ทัี่�งน่� เพ่�อให้การด้ำาเนินงานสอด้คล้องต้ามหลักการกำากับดู้แล
กิจการท่ี่�ด่้ คณะกรรมการบริษัที่พิจารณาที่บที่วินองค์ปีระกอบ
คณะกรรมการชุื้ด้ย่อยเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี โด้ยรายช่ื้�อและบที่บาที่
หน้าท่ี่�ของคณะกรรมการชืุ้ด้ย่อย ณ วัินท่ี่� 31 ธันวิาคม 2563 
ม่ดั้งต่้อไปีน่� 

คณะกรรมการต้รวจสอบ
คณะกรรมการบริษัที่เป็ีนผู้อนุมัติ้แต่้งตั้�งคณะกรรมการต้รวิจสอบ
จำานวินไม่น้อยกว่ิา 3 คน ซึึ่�งปีระกอบด้้วิยกรรมการอิสระเท่ี่านั�น 
ม่คุณสมบัติ้และหน้าท่ี่�ต้ามหลักเกณฑ์์ท่ี่�คณะกรรมการกำากับ 
ต้ลาด้ทุี่นปีระกาศกำาหนด้ และม่กรรมการอย่างน้อย 1 คน ท่ี่�ม่
ควิามรู้และปีระสบการณ์เพ่ยงพอท่ี่�จะสามารถที่ำาหน้าท่ี่�ในการ
สอบที่านควิามน่าเช่ื้�อถ่อของงบการเงิน

คณะกรรมการต้รวิจสอบม่วิาระการด้ำารงต้ำาแหน่งคราวิละ 3 ปีี 
ทัี่�งน่� กรรมการต้รวิจสอบท่ี่�ครบวิาระอาจได้้รับการพิจารณา 
แต่้งตั้�งให้ด้ำารงต้ำาแหน่งต่้อไปีได้้อ่กต้ามท่ี่�คณะกรรมการบริษัที่
เห็นสมควิร โด้ยคณะกรรมการต้รวิจสอบม่หน้าท่ี่�กำากับดู้แล 
การบริหารงานของบริษัที่ โด้ยใช้ื้วิิธ่การต้รวิจสอบและสอบที่าน
การบริหารจัด้การของบริษัที่ให้เป็ีนไปีเพ่�อปีระโยชื้น์ของผู้ถ่อหุ้น
โด้ยรวิม การปีระชื้มุคณะกรรมการต้รวิจสอบถกูกำาหนด้ให้จัด้ขึ�น
อย่างน้อยไต้รมาสละ 1 ครั�ง ม่การจด้บันทึี่กการปีระชุื้มเป็ีน 
ลายลักษณ์อักษรและม่การจัด้เก็บรายงานการปีระชุื้มท่ี่�ผ่าน 
การรับรองอย่างครบถ้วินเพ่�อต้รวิจสอบได้้ 

ปัีจจุบัน คณะกรรมการต้รวิจสอบปีระกอบด้้วิยกรรมการอิสระ 
3 คน เป็ีนผู้ท่ี่�ม่ควิามรู้ ควิามเช่ื้�ยวิชื้าญ และปีระสบการณ์อย่าง
เพ่ยงพอในการสอบที่านควิามน่าเช่ื้�อถ่อของงบการเงิน ได้้รับ 
การแต่้งตั้�งต้ามมติ้ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษทัี่ ครั�งท่ี่� 10/2561 
เม่�อวัินท่ี่� 12 พฤศจิกายน 2561 

รายชำื�อ ต่ำาแหุ้น�ง

1. นายอภิชื้าติ้ จ่ระพันธ์ุ/1 ปีระธานคณะกรรมการต้รวิจสอบ (อิสระ)

2. นายสมพล เก่ยรติ้ไพบูลย์ กรรมการต้รวิจสอบ (อิสระ)

3. ด้ร.ชัื้ยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการต้รวิจสอบ (อิสระ)

หมายเหตุ้ : /1 เป็ีนกรรมการต้รวิจสอบท่ี่�ม่ควิามรู้และปีระสบการณ์ด้้านกฎ์หมาย

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ
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ขอบเขต้อำานาจหน้าที่่�ของ
คณะกรรมการต้รวจสอบ
 สอบที่านใหบ้รษัิที่ม่การรายงานที่างการเงนิอยา่งถกูต้้องและ

เปิีด้เผยอย่างเพ่ยงพอ โด้ยการปีระสานงานกับผู้สอบบัญช่ื้
ภายนอกและผู้บริหารท่ี่�รับผดิ้ชื้อบจดั้ที่ำารายงานที่างการเงนิ
ทัี่�งรายไต้รมาสและปีระจำาปีี

 สอบที่านให้บริษัที่ม่ระบบการควิบคุมภายในและระบบ 
การต้รวิจสอบภายในท่ี่�เหมาะสมและม่ปีระสิที่ธิผล และ
พิจารณาควิามเป็ีนอิสระของแผนกต้รวิจสอบภายใน ในการ
ปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�เป็ีนผู้รับผิด้ชื้อบในการสอบที่านปีระสิที่ธิภาพ
ระบบการบรหิารควิามเส่�ยงและการควิบคมุภายใน ต้ลอด้จน
ให้ควิามเห็นชื้อบในการพิจารณาแต้่งตั้�ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวิหน้าแผนกต้รวิจสอบภายใน หร่อหน่วิยงานอ่�นใด้ท่ี่� 
รับผิด้ชื้อบ เก่�ยวิกับการต้รวิจสอบภายใน

 สอบที่านการปีฏิิบัติ้งานของบริษัที่ให้เป็ีนไปีต้ามมาต้รฐาน 
ท่ี่�เก่�ยวิข้องและกฎ์หมาย ว่ิาด้้วิยหลักที่รัพย์และต้ลาด้ 
หลักที่รัพย ์ข้อกำาหนด้ของต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย 
และกฎ์หมายท่ี่�เก่�ยวิข้องกับธุรกิจของบริษัที่

 พิจารณาคัด้เล่อก เสนอแต่้งตั้�ง เล่อกกลับเข้ามาใหม่ และ 
เลิกจ้างบุคคลซึึ่�งม่ควิามเปี็นอิสระเพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนผู้สอบ
บัญช่ื้ของบริษัที่ และเสนอค่าต้อบแที่นของบุคคลดั้งกล่าวิ 
รวิมทัี่�งเข้าร่วิมปีระชุื้มกับผู้สอบบัญช่ื้โด้ยไม่ม่ฝ่ัายจัด้การ 
เข้าร่วิมปีระชุื้มด้้วิยอย่างน้อยปีีละ 1 ครั�ง

 พิจารณารายการท่ี่�เก่�ยวิโยงกันหร่อรายการท่ี่�อาจม่ควิาม 
ขัด้แย้งที่างผลปีระโยชื้น์ให้เป็ีนไปีต้ามกฎ์หมาย และ 
ข้อกำาหนด้ของต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย ทัี่�งน่� เพ่�อ
ให้มั�นใจว่ิารายการดั้งกล่าวิ สมเหตุ้สมผลและเป็ีนปีระโยชื้น์
สูงสุด้ต่้อบริษัที่

 จัด้ที่ำารายงานของคณะกรรมการต้รวิจสอบ โด้ยเปิีด้เผยไว้ิใน
รายงานปีระจำาปีีของบริษัที่ ซึึ่�งรายงานด้ังกล่าวิต้้องลงนาม
โด้ยปีระธานกรรมการต้รวิจสอบ และต้้องปีระกอบด้้วิยข้อมูล
อยา่งน้อยดั้งต่้อไปีน่�

 ควิามเห็นเก่�ยวิกับควิามถูกต้้อง ครบถ้วิน เปี็นท่ี่� 
เช่ื้�อถ่อได้้ของรายงานที่างการเงินของบริษัที่

 ควิามเห็นเก่�ยวิกับควิามเพ่ยงพอของระบบการ
บริหารควิามเส่�ยงและควิบคุมภายในของบริษัที่

 ควิามเห็นเก่�ยวิกับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์หมายว่ิาด้้วิย
หลักที่รัพย์และต้ลาด้หลักที่รัพย์ ข้อกำาหนด้ของ
ต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย หร่อกฎ์หมาย 
ท่ี่�เก่�ยวิข้องกับธุรกิจของบริษัที่

 ควิามเห็นเก่�ยวิกับควิามเหมาะสมของผู้สอบบัญช่ื้

 ควิามเห็นเก่�ยวิกับรายการท่ี่�อาจม่ควิามขัด้แย้ง 
ที่างผลปีระโยชื้น์

 จำานวินครั�งของการปีระชุื้มคณะกรรมการต้รวิจสอบ 
และการเข้าร่วิมปีระชุื้มของกรรมการต้รวิจสอบ 
แต่้ละท่ี่าน

 ควิามเห็นหร่อข้อสังเกต้โด้ยรวิมท่ี่�คณะกรรมการ
ต้รวิจสอบได้้รับจากการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ต้ามกฎ์บัต้ร
คณะกรรมการต้รวิจสอบ

 รายการอ่�นท่ี่�เห็นว่ิาผู้ถ่อหุ้นและผู้ลงทุี่นทัี่�วิไปีควิร
ที่ราบ ภายใต้้ขอบเขต้หน้าท่ี่�และควิามรับผิด้ชื้อบ 
ท่ี่�ได้้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัที่

 ในการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ของคณะกรรมการต้รวิจสอบ หากพบ 
หร่อม่ข้อสงสัยว่ิาม่รายการหร่อการกระที่ำาดั้งต่้อไปีน่� ซึึ่�งอาจ
ม่ผลกระที่บอย่างม่นัยสำาคัญต่้อฐานะการเงินและผลการ
ด้ำาเนินงานของบริษัที่ ให้คณะกรรมการต้รวิจสอบม่อำานาจ
เชิื้ญให้ฝ่ัายจัด้การ ผู้บริหาร หร่อพนักงานท่ี่�เก่�ยวิข้องมาให้
ควิามเห็น ร่วิมปีระชุื้ม หร่อส่งเอกสารต้ามท่ี่�เห็นว่ิาเก่�ยวิข้อง
จำาเป็ีน และรายงานต่้อคณะกรรมการบริษัที่ เพ่�อด้ำาเนินการ
ปีรับปีรุงแก้ไขภายในเวิลาท่ี่�คณะกรรมการต้รวิจสอบเห็น
สมควิร

 รายการท่ี่�เกิด้ควิามขัด้แย้งที่างผลปีระโยชื้น์

 การทุี่จริต้ ม่สิ�งผิด้ปีกติ้ หร่อม่ควิามบกพร่องท่ี่�สำาคัญ
ในระบบควิบคุมภายใน

 การฝ่ัาฝ้ันกฎ์หมายว่ิาด้้วิยหลักที่รัพย์และต้ลาด้ 
หลักที่รัพย์ ข้อกำาหนด้ของต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่ง
ปีระเที่ศไที่ย หร่อกฎ์หมายท่ี่�เก่�ยวิข้องกับธุรกิจของ
บริษัที่

 หากคณะกรรมการบริษัที่ หร่อผู้บริหารไม่ด้ำาเนินการให้ม่ 
การปีรับปีรุงแก้ไขภายในเวิลาท่ี่�กำาหนด้ กรรมการต้รวิจสอบ
รายใด้รายหนึ�งอาจรายงานว่ิา ม่รายการหร่อการกระที่ำา 
ดั้งกล่าวิต่้อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และ
ต้ลาด้หลักที่รัพย์ หร่อต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ



98 แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

 สนับสนุนและติ้ด้ต้ามให้บริษัที่ม่ระบบการบริหารควิามเส่�ยง
อยา่งม่ปีระสิที่ธิภาพและเพ่ยงพอ

 พิจารณาสอบที่านกฎ์บัต้รคณะกรรมการต้รวิจสอบเป็ีน
ปีระจำาทุี่กปีี และนำาเสนอต้่อคณะกรรมการบริษัที่เพ่�อ
พิจารณาอนุมัติ้ ต้ลอด้จนพิจารณาอนุมัติ้แผนงานต้รวิจสอบ
ภายในปีระจำาปีี

 คณะกรรมการต้รวิจสอบสามารถขอคำาปีรึกษาที่างวิิชื้าช่ื้พ 
อ่�นใด้ต้ามท่ี่�เห็นว่ิาม่ควิามจำาเป็ีน โด้ยบริษัที่รับผิด้ชื้อบ 
ค่าใช้ื้จ่ายท่ี่�เกิด้ขึ�น

 สอบที่านให้บริษัที่ม่กระบวินการในการต้่อต้้านคอร์รัปีชัื้น
สอด้คล้องต้ามแนวิที่างของหน่วิยงานกำากับดู้แลต่้างๆ อย่าง
ม่ปีระสิที่ธิผล และสอบที่านควิามถูกต้้องของเอกสารอ้างอิง
และแบบปีระเมนิต้นเองเก่�ยวิกับมาต้รการต้อ่ต้้านคอรรั์ปีชัื้น
ของกิจการต้ามโครงการแนวิร่วิมปีฏิิบัติ้ของภาคเอกชื้นไที่ย
ในการต่้อต้้านทุี่จริต้

 สอบที่านให้บริษัที่ม่กระบวินการภายในเก่�ยวิกับการรับแจ้ง
เบาะแสและการรับข้อร้องเร่ยน ให้ม่กระบวินการ สอบสวิน
ท่ี่�เป็ีนอิสระและม่การด้ำาเนินการในการติ้ด้ต้ามท่ี่�เหมาะสม  
โด้ยคำานึงถึงการรักษาควิามลับและมาต้รการป้ีองกันผู้แจ้ง
เบาะแสเป็ีนสำาคัญ

 ปีฏิิบัติ้การอ่�นใด้ต้ามท่ี่�คณะกรรมการบริษัที่มอบหมายด้้วิย
ควิามเห็นชื้อบจากคณะกรรมการต้รวิจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทัี่ภิบาล สรรหา 
และกำาหนดำค่าต้อบแที่น
คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น 
ได้้รับการแต้่งตั้�งจากคณะกรรมการบริษัที่ ปีระกอบด้้วิย 
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ิา 3 คน และม่ปีระธานคณะกรรมการ 
บรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้คา่ต้อบแที่นเปีน็กรรมการอสิระ 
ม่วิาระการด้ำารงต้ำาแหนง่คราวิละ 3 ปีี โด้ยกรรมการท่ี่�พ้นต้ำาแหนง่
ต้ามวิาระ อาจได้้รับการแต่้งตั้�งให้ด้ำารงต้ำาแหน่งต่้อไปีอ่กได้้ 
ที่ำาหน้าท่ี่�เสนอ ที่บที่วิน กำากับดู้แลงานด้้านบรรษัที่ภิบาล 
พิจารณาสรรหาผู้ท่ี่�ม่คุณสมบัติ้เหมาะสมกับต้ำาแหน่งกรรมการ
บริษัที่และผู้บริหารระดั้บสูง และปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�อ่�นๆ ต้ามท่ี่� 
คณะกรรมการบริษัที่มอบหมาย โด้ยม่ขอบเขต้อำานาจหน้าท่ี่�และ
ควิามรับผิด้ชื้อบกำาหนด้ไว้ิในกฎ์บัต้รคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล 
สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น

การปีระชุื้มคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ 
ค่าต้อบแที่นถกูกำาหนด้ใหจั้ด้ขึ�นอยา่งน้อยไต้รมาสละ 1 ครั�ง เพ่�อ
ปีรับปีรุงนโยบายการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ให้เป็ีนปัีจจุบัน 
พิจารณาหลักเกณฑ์์และวิิธ่การสรรหาบุคคล และที่บที่วินระบบ
การปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้ของคณะกรรมการบริษัที่และผู้บริหาร 
รวิมทัี่�งการสรรหาผู้บริหารระดั้บสูงในกรณ่ท่ี่�จำาเป็ีน 

ณ วัินท่ี่� 31 ธันวิาคม 2563 คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา 
และกำาหนด้คา่ต้อบแที่น ปีระกอบด้้วิยกรรมการอสิระ 3 คน และ
กรรมการผู้ที่รงคุณวุิฒิ 1 คน ดั้งน่�

รายชำื�อ ต่ำาแหุ้น�ง

1. นายสมพล เก่ยรติ้ไพบูลย์ ปีระธานคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น (อิสระ)

2. นายอภิชื้าติ้ จ่ระพันธ์ุ กรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น (อิสระ)

3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น (อิสระ)

4. ด้ร.สุวิิที่ย์ เมษินที่ร่ย์/1 กรรมการผู้ที่รงคุณวุิฒิ

หมายเหตุ้ : /1 ได้้รับการแต่้งตั้�งต้ามมติ้ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 10/2563 เม่�อวัินท่ี่� 14 สิงหาคม 2563

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ



99แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

ทัี่�งน่� ท่ี่� ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 3/2564 เม่�อวัินท่ี่� 
28 มกราคม 2564 ได้้พิจารณาเห็นชื้อบต้ามข้อเสนอของคณะ 
กรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น ให้เพิ�ม

รายชำื�อ ต่ำาแหุ้น�ง

1. นายสมพล เก่ยรติ้ไพบูลย์ ปีระธานคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น (อิสระ)

2. นายอภิชื้าติ้ จ่ระพันธ์ุ กรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น (อิสระ)

3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น (อิสระ)

4. ด้ร.สุวิิที่ย์ เมษินที่ร่ย์/1 กรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น (อิสระ)

5. นางสาวิวิิบูลย์ลักษณ์ ร่วิมรักษ์/1 กรรมการผู้ที่รงคุณวุิฒิ

หมายเหตุ้ : /1 ได้้รับการแต่้งตั้�งต้ามมติ้ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 3/2564 เม่�อวัินท่ี่� 28 มกราคม 2564

ขอบเขต้อำานาจหน้าที่่�ของคณะกรรมการ
บรรษััที่ภิบาล สรรหา และกำาหนดำค่าต้อบแที่น
ด้านบรรษัทภิบาล

 กำาหนด้ขอบเขต้และนโยบายด้้านบรรษัที่ภิบาล เพ่�อนำาเสนอ
ต่้อคณะกรรมการบริษัที่ รวิมทัี่�งการพิจารณาปีรับปีรุงให้ 
ทัี่นสมัยอยา่งต่้อเน่�อง

 เสนอแนะแนวิปีฏิิบัติ้ด้้านบรรษัที่ภิบาลของบริษัที่ และกำากับ
ดู้แลการปีฏิิบัติ้ต้ามนโยบายการกำากับดู้แลกิจการของบริษัที่ 
รวิมทัี่�งพิจารณาที่บที่วินนโยบายการกำากับดู้แลกิจการของ
บริษัที่เป็ีนปีระจำาทุี่กปีี

 กำากับดู้แลให้ม่นโยบายต่้อต้้านคอร์รัปีชัื้นท่ี่�เหมาะสมเพ่ยงพอ
ต่้อการด้ำาเนินธุรกิจ

 พิจารณาที่บที่วินแก้ไขกฎ์บัต้รคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล 
สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่นให้สอด้คล้องกับสถานการณ์ 
และนำาเสนอต่้อคณะกรรมการบริษัที่พิจารณาอนุมัติ้

จำานวินกรรมการอิสระอ่ก 1 ต้ำาแหน่ง  ปัีจจุบันคณะกรรมการ 
บรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น ปีระกอบด้้วิย
กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการผู้ที่รงคุณวุิฒิ 1 คน ดั้งน่�

การสรรหุ้า
 กำาหนด้หลักเกณฑ์์ นโยบาย และวิิธ่การในการสรรหา

กรรมการ และผู้บริหารระดั้บสูง ต้ลอด้จนที่บที่วินหลักเกณฑ์์
และวิิธ่การสรรหากรรมการ พร้อมทัี่�งพิจารณาโครงสร้าง 
คณะกรรมการบริษัที่ เพ่�อเสนอต่้อคณะกรรมการบริษัที่ 
ก่อนท่ี่�จะม่การสรรหากรรมการท่ี่�ครบวิาระ รวิมทัี่�งพิจารณา
ถึงผลการปีระเมนิการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ของกรรมการท่ี่�ครบวิาระ
ในกรณ่ท่ี่�ม่การเสนอช่ื้�อกรรมการรายเด้ิมให้กลับเข้าด้ำารง
ต้ำาแหน่งต่้ออ่กวิาระ

 กำาหนด้คุณสมบัต้ิ พิจารณาปีระวัิติ้ และคัด้เล่อกบุคคล 
ท่ี่�เหมาะสมมาด้ำารงต้ำาแหน่งกรรมการบริษัที่ให้สอด้คล้อง 
กับกลยุที่ธ์ในการด้ำาเนินธุรกิจ โด้ยคำานึงถึงควิามหลากหลาย
ในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัที่ เพ่�อเสนอควิามเห็นต้่อ
คณะกรรมการบริษัที่ และ/หร่อท่ี่�ปีระชุื้มผู้ถ่อหุ้นพิจารณา
อนุมัติ้แต่้งตั้�ง

 ร่วิมกับปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร ในการพิจารณากำาหนด้
คุณสมบัติ้และคัด้เล่อกบุคคลท่ี่�จะด้ำารงต้ำาแหน่งผู้บริหาร
ระดั้บสูง ตั้�งแต่้ระดั้บกรรมการผู้จัด้การขึ�นไปี และเห็นชื้อบ
บุคคลท่ี่�ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารเสนอให้เป็ีนผู้บริหาร 
ระดั้บสูง 

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ



100 แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

 ร่วิมกับปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารจัด้ที่ำาแผนส่บที่อด้ต้ำาแหน่ง
งานสำาหรับต้ำาแหน่งปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร รวิมทัี่�ง 
ผู้บริหารระด้บัสงู เพ่�อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิที่พิจารณา
เป็ีนปีระจำาทุี่กปีี

การกำาหุ้นดค�าต่อบแทน

 กำาหนด้หลักเกณฑ์์และนโยบายในการกำาหนด้ค่าต้อบแที่น 
ทัี่�งท่ี่� เป็ีนตั้วิเงิน และไม่ใช่ื้ตั้วิเงิน ของคณะกรรมการ 
บริษัที่และคณะกรรมการชุื้ด้ย่อย ให้เหมาะสมกับหน้าท่ี่� 
ควิามรับผิด้ชื้อบและสอด้คล้องกับกลยุที่ธ์และเป้ีาหมาย 
ระยะยาวิของบริษัที่ พร้อมทัี่�งพิจารณาเบ่�ยปีระชุื้มและ 
เงินรางวัิลกรรมการบรษัิที่ โด้ยพิจารณาเปีร่ยบเท่ี่ยบกับอัต้รา
ค่าต้อบแที่นของบริษัที่อ่�นท่ี่�อยู่ในอุต้สาหกรรมเด่้ยวิกัน เพ่�อ
เสนอต่้อคณะกรรมการบริษัที่ และ/หร่อท่ี่�ปีระชุื้มผู้ถ่อหุ้น
พิจารณาอนุมัติ้ (แล้วิแต่้กรณ่) 

 กำาหนด้นโยบายและหลักเกณฑ์์การพิจารณาค่าต้อบแที่น 
ให้สอด้คล้องกับผลการด้ำาเนินงานของบริษัที่และผลการ
ปีฏิิบัติ้งานผู้บริหารระดั้บสูงรายบุคคล

 พิจารณาปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งาน เพ่�อกำาหนด้ค่าต้อบแที่น 
เงินโบนัสปีระจำาปีี และการปีรับขึ�นเงินเด่้อนปีระจำาปีี ของ 
ผู้บริหารระดั้บสูงตั้�งแต่้ระดั้บกรรมการผู้จัด้การขึ�นไปี

คณะกรรมการนโยบายสิ�งแวดำล้อม 
สังคม บริหารความเส่�ยง และการกำากับ
การปฏิิบัติ้ต้ามกฎเกณฑ์์ ( ESRC)
คณะกรรมการบริษัที่ต้ระหนักถึงควิามสำาคัญในการบริหารจัด้การ
องค์กรสู่ควิามยั�งย่น ตั้�งแต้่การกำากับดู้แลกิจการ การกำากับ 
การปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ การบริหารจัด้การควิามเส่�ยง รวิมถึง 
การจัด้การห่วิงโซ่ึ่อุปีที่านท่ี่�บูรณาการเร่�องสิ�งแวิด้ล้อม สังคม และ
บรรษัที่ภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) 

เข้าไปีในกระบวินการด้ำาเนินธุรกิจ เพ่�อใหธุ้รกิจยั�งยน่ในระยะยาวิ
สามารถสร้างผลเชิื้งบวิกต้อ่สังคม สิ�งแวิด้ล้อม และผู้ม่ส่วินได้้เส่ย 
แบบบูรณาการอย่างเป็ีนระบบและต่้อเน่�อง

คณะกรรมการบริษัที่แต่้งตั้�งคณะกรรมการนโยบาย ESRC ม่
วัิต้ถุปีระสงค์เพ่�อช่ื้วิยเหล่อคณะกรรมการบริษัที่ในการกำาหนด้
นโยบายกำากับดู้แลงานด้้านสิ�งแวิด้ล้อม ควิามรับผิด้ชื้อบต่้อสังคม 
การบริหารจัด้การควิามเส่�ยง และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้าม 
กฎ์เกณฑ์์ ต้ลอด้จนติ้ด้ต้ามการด้ำาเนินงาน ปีระเมินผล ที่บที่วิน 
และปีรับปีรุงระบบงานต่้างๆ ให้ม่ควิามเหมาะสมสอด้คล้องกับ
นโยบาย แผนธรุกจิ และการกำากับด้แูลกจิการท่ี่�ด่้ อันเปีน็พ่�นฐาน
ของการพัฒนาอย่างยั�งย่น 

คณะกรรมการนโยบาย ESRC ม่หน้าท่ี่�จัด้ให้ม่นโยบายและ
กระบวินการบริหารควิามเส่�ยงท่ี่�สอด้คล้องกับวัิต้ถุปีระสงค์ 
เป้ีาหมายหลัก แผนการด้ำาเนินธุรกิจ และควิามเส่�ยงท่ี่�ยอมรับได้้
เพ่�อเปีน็กรอบการปีฏิิบัติ้งานบริหารควิามเส่�ยงของที่กุคนในองคก์ร 
และม่การควิบคุม ติ้ด้ต้ามการปีฏิิบัติ้ต้ามกระบวินการบริหาร
ควิามเส่�ยงให้เป็ีนไปีต้ามกฎ์หมายและมาต้รฐานท่ี่�เก่�ยวิข้อง 
รวิมทัี่�งที่บที่วินกระบวินการเพ่�อปีรับปีรุงให้ม่ควิามเหมาะสมต่้อ
การด้ำาเนินธุรกิจอยู่เสมอ โด้ยม่ขอบเขต้อำานาจหน้าท่ี่�และควิาม
รับผิด้ชื้อบกำาหนด้ไว้ิในกฎ์บัต้รคณะกรรมการนโยบาย ESRC

คณะกรรมการนโยบาย ESRC ปีระกอบด้้วิยกรรมการจำานวิน 
ไม่น้อยกวิ่า 3 คน ม่วิาระการด้ำารงต้ำาแหน่งคราวิละ 3 ปีี โด้ย
กรรมการท่ี่�พ้นต้ำาแหน่งต้ามวิาระ อาจได้้รับการแต่้งตั้�งให้ด้ำารง
ต้ำาแหน่งต่้อไปีอ่กได้้ และให้ม่การเร่ยกปีระชุื้มคณะกรรมการ 
อยา่งน้อยปีีละ 2 ครั�ง โด้ยในปีี 2563 ม่การปีระชุื้มคณะกรรมการ 
ESRC รวิม 2 ครั�ง 

ณ วัินท่ี่� 31 ธันวิาคม 2563   คณะกรรมการนโยบาย ESRC 
ปีระกอบด้้วิยกรรมการบริษัที่ 3 คน ดั้งน่�

รายชำื�อ ต่ำาแหุ้น�ง

1. นายบวิร วิงศ์สินอุด้ม/1 ปีระธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC

2. ด้ร.ชัื้ยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการนโยบาย ESRC (อิสระ)

3. นางสาวิอรัญญา วิิที่ยฐานกรณ์ กรรมการนโยบาย ESRC

หมายเหตุ้ : /1 ลาออกจากต้ำาแหน่งกรรมการ ตั้�งแต่้วัินท่ี่� 1 มกราคม 2564

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ



101แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

 พิจารณาและให้ควิามเห็นในการกำาหนด้ระด้ับควิามเส่�ยง 
ท่ี่�ยอมรับได้้ (Risk Appetite) และควิามเส่�ยงท่ี่�ที่นรับได้้ของ
องค์กร (Risk Tolerance)

 ใ ห้คำาแนะนำาและการสนับสนุนแก่คณะจัด้การด้้าน 
สิ�งแวิด้ล้อม สังคม บรหิารควิามเส่�ยง และการกำากับการปีฏิิบัติ้ 
ต้ามกฎ์เกณฑ์์ และผู้บริหารระดั้บสูงในเร่�องสิ�งแวิด้ล้อม 
ควิามรับผิด้ชื้อบต่้อสังคม บริหารควิามเส่�ยงระดั้บองค์กร และ
การกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ รวิมถึงส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ม่การปีรับปีรุงและพัฒนาการด้ำาเนินงาน 
ท่ี่�เก่�ยวิข้องอย่างต่้อเน่�องและสมำ�าเสมอ

 ส่�อสารและรายงานผลต้่อคณะกรรมการบริษัที่และผู้ท่ี่�
เก่�ยวิข้องที่ราบ

 หน้าท่ี่�อ่�นๆ ต้ามท่ี่�คณะกรรมการบริษัที่มอบหมาย

ในกรณ่ท่ี่�ม่ควิามจำาเป็ีนและเหมาะสม เพ่�อให้การปีฏิิบัติ้งาน 
ต้ามหน้าท่ี่�และควิามรับผิด้ชื้อบสำาเร็จลุล่วิง คณะกรรมการ
นโยบาย ESRC อาจขอควิามเห็นชื้อบจากท่ี่�ปีรึกษาอิสระ รวิมถึง
ได้้รับการอบรมและเสริมสร้างควิามรู้เก่�ยวิกับการปีฏิิบัติ้งาน 
ด้้านสิ�งแวิด้ล้อม ควิามรับผิด้ชื้อบต่้อสังคม บริหารควิามเส่�ยง 
และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ด้้วิย

นอกจากน่� คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้้ม่การแต่้งตั้�ง 
คณะจัด้การ ESRC-E ท่ี่�ปีระกอบด้้วิยผู้บริหารฝั่ายต่้างๆ 
ทัี่�งส่วินสำานักงานใหญ่และส่วินโรงงาน เพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�สนับสนุน
การด้ำาเนนิงานของคณะกรรมการนโยบาย ESRC พรอ้มทัี่�งต้ดิ้ต้าม
การด้ำาเนินงานด้้านสิ�งแวิด้ล้อม ควิามรับผิด้ชื้อบต้่อสังคม 
การกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ การบริหารควิามเส่�ยงระด้ับ
องค์กรและระดั้บจัด้การอย่างใกล้ชิื้ด้

ขอบเขต้อำานาจหน้าที่่�ของคณะกรรมการ ESRC
 เชิื้ญผู้บริหารหร่อเจ้าหน้าท่ี่�ท่ี่�เก่�ยวิข้องของบริษัที่เข้าร่วิม

ปีระชุื้มกับคณะกรรมการ และ/หร่อ มอบหมายใหห้น่วิยงาน
ใด้ๆ ของบริษัที่ ให้ถ้อยคำา และ/หร่อ ช่ื้�แจงข้อมูลเป็ีน 
ลายลักษณ์อักษรต้่อคณะกรรมการเก่�ยวิกับสิ�งแวิด้ล้อม 
ควิามรับผิด้ชื้อบต่้อสังคม ควิามเส่�ยงในการด้ำาเนินธุรกิจ การ
กำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ และการปีฏิิบัติ้งานภายใต้้
หน้าท่ี่�และควิามรับผิด้ชื้อบของผู้บริหารหร่อเจ้าหน้าท่ี่�หร่อ
หน่วิยงานนั�นๆ ต้ลอด้จนเร่�องอ่�นๆ ท่ี่�คณะกรรมการเห็นว่ิา
จำาเป็ีนและสมควิรต่้อการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�

 มอบหมายใหห้นว่ิยงานใด้ๆ ของบรษัิที่ ด้ำาเนนิการหร่อปีฏิิบัติ้
การอย่างหนึ�งอย่างใด้เที่่าท่ี่�จำาเป็ีนเพ่�อให้เป้ีาหมาย กลยุที่ธ์ 
และกระบวินการด้ำาเนินงานของบริษัที่ท่ี่�กำาหนด้ขึ�นต้าม
กฎ์บัต้รคณะกรรมการนโยบายสิ�งแวิด้ล้อม สังคม บริหาร
ควิามเส่�ยง และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ได้้รับ 
การปีฏิิบัติ้อยา่งเหมาะสมอยูเ่สมอ หร่อเพ่�อใหค้ณะกรรมการ
สามารถปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�อ่�นใด้ต้ามท่ี่�คณะกรรมการบริษัที่ 
มอบหมายจนสำาเร็จลุล่วิง

 พิจารณาและให้ควิามเห็นต่้อร่างนโยบาย และกรอบการ
ด้ำาเนินงานด้้านสิ�งแวิด้ล้อม ควิามรับผิด้ชื้อบต่้อสังคม บริหาร
ควิามเส่�ยงระดั้บองค์กร และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้าม 
กฎ์เกณฑ์์

 รับที่ราบ พิจารณา และให้ควิามเห็นในผลการด้ำาเนินงาน 
ด้้านสิ�งแวิด้ล้อม ควิามรับผิด้ชื้อบต่้อสังคม การกำากับ 
การปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ การปีระเมนิควิามเส่�ยง แนวิที่างและ
มาต้รการจัด้การควิามเส่�ยง และแผนปีฏิิบัติ้การในการจัด้การ
ควิามเส่�ยงท่ี่�เหล่ออยู่ของบริษัที่ เพ่�อให้มั�นใจว่ิาบริษัที่ม่ 
การด้ำาเนินงานด้้านสิ�งแวิด้ล้อม ควิามรับผิด้ชื้อบต่้อสังคม 
การกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ และบริหารควิามเส่�ยง 
ท่ี่�เพ่ยงพอและเหมาะสม

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ

ทัี่�งน่� ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบรษัิที่ ครั�งท่ี่� 6/2564 เม่�อวัินท่ี่� 19 ม่นาคม 2564 ได้้พิจารณาแต้ง่ตั้�งกรรมการนโยบาย ESRC แที่นกรรมการ
ท่ี่�ลาออก ต้ามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น ปีระกอบด้้วิยกรรมการบริษัที่ 3 คน ดั้งน่�

รายชำื�อ ต่ำาแหุ้น�ง

1. ด้ร.สุวิิที่ย์ เมษินที่ร่ย์ ปีระธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC (อิสระ)

2. ด้ร.ชัื้ยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการนโยบาย ESRC (อิสระ)

3. นางสาวิอรัญญา วิิที่ยฐานกรณ์ กรรมการนโยบาย ESRC
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

ขอบเขต้อำานาจหน้าที่่�ของคณะจัดำการ ESRC-E  
 กำาหนด้นโยบายด้้านสิ�งแวิด้ล้อม สังคม บริหารควิามเส่�ยง 

และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ เพ่�อนำาเสนอต้่อ 
คณะกรรมการนโยบาย ESRC

 กำากับดู้แลงานด้้านสิ�งแวิด้ล้อม ควิามรับผิด้ชื้อบต้่อสังคม 
การบรหิารควิามเส่�ยง และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ 
ต้ลอด้จนติ้ด้ต้ามการด้ำาเนินงาน ปีระเมินผล ที่บที่วิน และ
ปีรับปีรุงระบบงานต้่างๆ ให้ม่ควิามเหมาะสมสอด้คล้องกับ
นโยบาย แผนธุรกิจ และการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ อันเป็ีน 
พ่�นฐานของการพัฒนาอย่างยั�งย่น

 รับผิด้ชื้อบให้ม่การปีระเมินควิามเส่�ยง จัด้ที่ำา และกำากับดู้แล
การด้ำาเนนิการต้ามแผนจดั้การควิามเส่�ยงในระด้บัปีฏิิบัติ้การ 
(Functional risk management) และระดั้บองค์กร 
(Corporate risk management) เพ่�อให้มั�นใจว่ิาม่มาต้รการ
จัด้การควิามเส่�ยงท่ี่�เหมาะสมและสอด้คล้องกับกลยุที่ธ์และ
แผนธุรกิจของบริษัที่

 ติ้ด้ต้ามกระบวินการบ่งช่ื้�และปีระเมินควิามเส่�ยงท่ี่�สำาคัญ 
ทัี่�วิทัี่�งองค์กร ระบุควิามเส่�ยงจากปัีจจัยทัี่�งภายนอกและ
ภายในองค์กรท่ี่�อาจส่งผลกระที่บต่้อการด้ำาเนินงานของบริษัที่ 
รวิมทัี่�งปีระเมนิผลกระที่บและโอกาสท่ี่�เกดิ้ขึ�นของควิามเส่�ยง
ท่ี่�ระบุได้้ และวิิเคราะห์ถึงปัีจจัยควิามเส่�ยงท่ี่�สำาคัญท่ี่�อาจเกิด้
ขึ�นกับบริษัที่ เพ่�อให้มั�นใจว่ิาม่แผนการจัด้การควิามเส่�ยง และ
มาต้รการจัด้การควิามเส่�ยงท่ี่�สามารถต้อบสนองต่้อควิาม
เปีล่�ยนแปีลง และควิามไม่แน่นอนต้่างๆ ได้้อย่างเหมาะสม 
และสอด้คล้องกับกลยุที่ธ์แลแผนธุรกิจขององค์กร

 ส่งเสริม สนับสนุน และจัด้สรรที่รัพยากรต่้างๆ ท่ี่�จำาเป็ีนต่้อ
การด้ำาเนินงานด้้านสิ�งแวิด้ล้อม สังคม การบริหารควิามเส่�ยง 
และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์อย่างเพ่ยงพอ

 ส่�อสารและผลักดั้นนโยบายด้้านสิ�งแวิด้ล้อม สังคม บริหาร
ควิามเส่�ยง และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ให้ม่ 
การปีฏิิบัติ้ทัี่�วิทัี่�งองค์กรจนกลายเป็ีนส่วินหนึ�งของวัิฒนธรรม
องค์กร

 จัด้ให้ม่การปีระชุื้มที่บที่วินและติ้ด้ต้ามผลการด้ำาเนินงาน และ
เสนอแผนการจัด้การควิามเส่�ยงระดั้บองค์กร (Corporate 
Risk) รวิมถึงรายงานด้้านสิ�งแวิด้ล้อม สังคม และการกำากับ
การปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ต่้อคณะกรรมการนโยบาย ESRC 
รับที่ราบและพิจารณาอยา่งต่้อเน่�องสมำ�าเสมอ

 หน้าท่ี่�อ่�นๆ ต้ามท่ี่�คณะกรรมการนโยบาย ESRC มอบหมาย

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

7.4 คณะผู้บริหาร

ณ วัินท่ี่� 31 ธันวิาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัที่ ม่จำานวิน 9 คน ดั้งน่�

รายชำื�อ ต่ำาแหุ้น�ง

1. นายบวิร วิงศ์สินอุด้ม ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้จัด้การ

2. นางสาวิอรัญญา วิิที่ยฐานกรณ์ ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�ปีฏิิบัติ้การด้้านการพาณิชื้ย์

3. นายไพโรจน์ อุทัี่ยที่รัพย์ ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�ปีฏิิบัติ้การด้้านการผลิต้

4. นายชื้าญวิิที่ย์ วิิที่ยฐานกรณ์ รองกรรมการผู้จัด้การฝ่ัายธุรกิจ 1, 2, 4

5. นายศุภชัื้ย วิิที่ยฐานกรณ์ รองกรรมการผู้จัด้การฝ่ัายพัฒนาธุรกิจ

6. นายพาชัื้ย จันที่ร์พิทัี่กษ์ รองกรรมการผู้จัด้การฝ่ัาย Supply & Trading

7. นางสาวิสุนันที่า ไต้รเที่พาภิรักษ์ ผู้ช่ื้วิยกรรมการผู้จัด้การฝ่ัายบัญช่ื้การเงิน

8. นายกำาธร เอกเมธ่พันธ์ุ ผู้ช่ื้วิยกรรมการผู้จัด้การฝ่ัายผลิต้

9. นายศักดิ้�ชัื้ย ผดุ้งเก่ยรติ้วิงศ์ ผู้ช่ื้วิยกรรมการผู้จัด้การฝ่ัายธุรกิจ 3

หมายเหตุ้ : รายละเอ่ยด้เก่�ยวิกับควิามรู้ควิามชื้ำานาญ ทัี่กษะ และปีระสบการณ์ของผู้บริหารปีรากฏิในเอกสารแนบ 1

ทัี่�งน่� ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ ครั�งท่ี่� 2/2564 เม่�อวัินท่ี่� 13 มกราคม 2564 ม่มติ้ปีรับผังโครงสร้างการบริหารจัด้การดั้งน่�

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ

คว
าม

ปล
อด

ภัย

ปร
ะธ

าน
เจ

�าห
น�า

ที่ป
ฏิบ

ัติก
าร

ด�า
นก

าร
พ

าณ
ิชย

�
ปร

ะธ
าน

เจ
�าห

น�า
ที่ป

ฏิบ
ัติก

าร
ด�า

นก
าร

บร
�หา

ร

ปร
ะธ

าน
เจ

�าห
น�า

ที่บ
ร�ห

าร

กร
รม

กา
รผ

ู�จัด
กา

ร

ปร
ะธ

าน
เจ

�าห
น�า

ที่
ปฏ

ิบัต
ิกา

รด
�าน

กา
รผ

ลิต

ฝ�า
ย

ธุร
กิจ

 1
ฝ�า

ย
ธุร

กิจ
 2

ฝ�า
ย

ธุร
กิจ

 3
ฝ�า

ย
ธุร

กิจ
 4

ฝ�า
ย 

Su
pp

ly
& 

Tr
ad

in
g

ฝ�า
ย

บัญ
ชี

ฝ�า
ยพ

ัฒ
นา

ธุร
กิจ

ฝ�า
ยท

รัพ
ยา

กร
บุค

คล
ฝ�า

ย
โล

จ�ส
ติก

ส�
ฝ�า

ย
ผล

ิต
ฝ�า

ย
ว�ศ

วก
รร

ม
ฝ�า

ย
เท

คน
ิค

กา
รข

าย
กา

รข
าย

กา
รข

าย
กา

รค
�าน

้ำม
ัน

อ�ต
สา

หก
รร

ม 
(ต

ปท
.)

Su
pp

ly
บัญ

ชี
พ

ัฒ
นา

ธุร
กิจ

บุค
คล

โล
จ�ส

ติก
ส�ว

ัตถ
ุดิบ

อา
หา

รส
ัตว

�
ผล

ิต
โร

งส
กัด

ว�ศ
วก

รร
ม

แล
ะโค

รง
กา

ร
พ

ัฒ
นา

กร
ะบ

วน
กา

รผ
ลิต

กา
รข

าย
น้ำ

มัน
บร

�โภ
ค 

(ต
ปท

.)
ผล

ิต
โร

งก
ลั่น

บำ
รุง

รัก
ษา

 เค
ร�่อ

งก
ล

คว
บค

ุมค
ุณ

ภา
พ

แล
ะบ

ร�ห
าร

ระ
บบ

กา
รจ

ัดก
าร

กา
รต

ลา
ดแ

ละ
ว�ช

าก
าร

กา
รต

ลา
ด

กา
รต

ลา
ด

Tr
ad

in
g

กา
รเ

ง�น
ร�ว

มท
ุนแ

ละ
วา

งแ
ผน

ธุร
กิจ

บร
�หา

รง
าน

กล
าง

โล
จ�ส

ติก
ส�

น้ำ
มัน

กา
รค

�าว
ัตถ

ุดิบ
ภูม

ิภา
ค

กา
รค

�าอ
าห

าร
สัต

ว�
(ต

ปท
.)

จัด
ซื้อ

โล
จ�ส

ติก
ส�

สน
ับส

นุน
ผล

ิต
สา

ธา
รณ

ูปก
าร

บำ
รุง

รัก
ษา

ไฟ
ฟ

�า
เท

คโ
นโ

ลย
ี

สา
รส

นเ
ทศ

ผู�ช
�วย

ปร
ะธ

าน
เจ

�าห
น�า

ที่บ
ร�ห

าร
สำ

นัก
ปร

ะธ
าน

เจ
�าห

น�า
ที่บ

ร�ห
าร



105แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการจ่ายค่าต้อบแที่นผู้บริหาร
บริษัที่ม่นโยบายและหลักเกณฑ์์ในการกำาหนด้ค่าต้อบแที่น 
ผู้บริหารระดั้บสูง ซึึ่�งเช่ื้�อมโยงกับผลการด้ำาเนินงานของบริษัที่ 
ในรูปีของดั้ชื้น่ช่ื้�วัิด้ควิามสำาเร็จ (Key Performance Indicators) 
พร้อมทัี่�งม่การปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งานของผู้บริหารเป็ีนปีระจำา
ทุี่กปีี โด้ยปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้จัด้การ 
เป็ีนผู้พิจารณาควิามเหมาะสมในการกำาหนด้ค่าต้อบแที่นและ 
ปีรับค่าจ้างปีระจำาปีี ท่ี่�สะท้ี่อนถึงผลการปีฏิิบัติ้งาน (Performance 
Management) ของผู้บริหารแต่้ละคนต้ามเป้ีาหมายของงาน 
ท่ี่�รับผิด้ชื้อบ โด้ยม่ควิามสอด้คล้องกับวิิสัยทัี่ศน์ พันธกิจ และ
กลยุที่ธ์ปีระจำาปีีของบริษัที่ ต้ลอด้จนแนวิปีฏิิบัติ้และมาต้รฐาน
ของกลุ่มบริษัที่ท่ี่�ม่ขนาด้ใกล้เค่ยงกัน 

สำาหรับค่าต้อบแที่นของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการ
ผู้จัด้การ ได้้ม่การกำาหนด้อย่างเหมาะสมภายใต้้หลักเกณฑ์์ 
ท่ี่�ชัื้ด้เจน โปีร่งใส เป็ีนธรรม และสมเหตุ้สมผล คำานึงถึงหน้าท่ี่� 
ควิามรับผิด้ชื้อบ และผลการปีฏิิบัติ้งาน การกำาหนด้จ่าย 
ค่าต้อบแที่นพิจารณาทัี่�งระยะสั�นและระยะยาวิ โด้ยระยะสั�น
พิจารณาจากผลการด้ำาเนินงานของบริษัที่ในแต่้ละปีีเปีร่ยบเท่ี่ยบ
กับแผนธุรกิจท่ี่�วิางไว้ิ สำาหรับระยะยาวิพจิารณาจากควิามสามารถ

ในการกำาหนด้กลยุที่ธ์ และทิี่ศที่างการด้ำาเนินงาน เพ่�อบรรลุ 
เป้ีาหมาย และภารกิจต้ามวิิสัยทัี่ศน์ขององค์กร รวิมทัี่�งผล 
การปีระเมนิผลการปีฏิิบัติ้งานของปีระธานเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิารและ
กรรมการผู้จัด้การ โด้ยคณะกรรมการบริษัที่มอบหมายให้ 
คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น 
เป็ีนผู้พิจารณากำาหนด้ค่าต้อบแที่นปีระจำาปีีของปีระธาน 
เจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้จัด้การและนำาเสนอต่้อ 
คณะกรรมการบริษัที่เพ่�อพิจารณา ทัี่�งน่� ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร
และกรรมการผู้จัด้การได้้รับค่าต้อบแที่นและผลปีระโยชื้น์ 
ในฐานะเป็ีนผู้บริหารสูงสุด้ของบริษัที่ นอกเหน่อจากท่ี่�ได้้รับ 
ในฐานะเป็ีนกรรมการบริษัที่

ในปีี 2563 ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้จัด้การและ
ผู้บริหารระด้ับสูงต้ามเกณฑ์์ของสำานักงาน ก.ล.ต้ ม่จำานวินรวิม
ทัี่�งสิ�น 7 คน ได้้รับค่าต้อบแที่นจากบริษัที่ในรูปีแบบเงินเด่้อน 
โบนัส และเงินสมที่บกองทุี่นสำารองเล่�ยงช่ื้พ จำานวินรวิมทัี่�งสิ�น 
53 ล้านบาที่ (คิด้เป็ีนร้อยละ 8.4 ของค่าต้อบแที่นรวิมทัี่�งหมด้
ของกิจการ) นอกเหน่อจากค่าต้อบแที่นท่ี่�เป็ีนตั้วิเงินแล้วิ บริษัที่
ไม่ม่การจ่ายค่าต้อบแที่นในรูปีแบบอ่�น

ณ วัินท่ี่� 15 ม่นาคม 2564 ผู้บริหารของบริษัที่ต้ามนิยามของสำานักงาน ก.ล.ต้. ม่จำานวิน 6 คน ดั้งน่�  

รายชำื�อ ต่ำาแหุ้น�ง

1. นายจารุพจน์ ณ่ศะนันท์ี่/1 รักษาการปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้จัด้การ
รักษาการปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�ปีฏิิบัติ้การด้้านการพาณิชื้ย์

2. นางสาวิอรัญญา วิิที่ยฐานกรณ์/1 รักษาการผู้ช่ื้วิยปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร

3. นายพาชัื้ย จันที่ร์พิทัี่กษ์/1 รักษาการปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�ปีฏิิบัติ้การด้้านการผลิต้

4. นางสาวิสุนันที่า ไต้รเที่พาภิรักษ์/1,/2 รักษาการปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�ปีฏิิบัติ้การด้้านการบริหาร

5. นายกำาธร  เอกเมธ่พันธ์ุ ผู้ช่ื้วิยกรรมการผู้จัด้การฝ่ัายผลิต้

6. นางสาวิธ่รด้า กอศร่ลบุต้ร/3 ผู้ช่ื้วิยกรรมการผู้จัด้การฝ่ัายธุรกิจ 1, 2, 3, 4

หมายเหตุ้ : เปิีด้เผยต้ามคู่ม่อแบบ 56-1 One Report ท่ี่�ต้้องรายงานการเปีล่�ยนแปีลงผู้บริหารหลังวัินสิ�นงวิด้บัญช่ื้ปีระจำาปีีให้เป็ีนปัีจจุบัน
 รายละเอ่ยด้เก่�ยวิกับควิามรู้ควิามชื้ำานาญ ทัี่กษะ และปีระสบการณ์ของผู้บริหารปีรากฏิในเอกสารแนบ 1
 /1 แต่้งตั้�งต้ามมติ้ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ ครั�งท่ี่� 2/2564 เม่�อวัินท่ี่� 13 มกราคม 2564
 /2 รับผิด้ชื้อบสายงานบัญช่ื้และการเงิน จึงถ่อเป็ีนผู้บริหารสูงสุด้สายงานบัญช่ื้และการเงิน
 /3 แต่้งตั้�ง เม่�อวัินท่ี่� 13 มกราคม 2564

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ
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7.5 ข้อมูลเก่�ยวกับพื่นักงาน

บุคลากร
บริษัที่ม่นโยบายการจ้างงานท่ี่�มุ่งเน้นควิามเท่ี่าเท่ี่ยมกัน ไม่จำากัด้
หร่อก่ด้กันในเร่�องเพศ เช่ื้�อชื้าติ้ ศาสนา และวัิฒนธรรม และ
ต้ระหนักถึงควิามสำาคัญของพนักงานท่ี่�เป็ีนที่รัพยากรอันม่คณุค่า
ในการขับเคล่�อนธุรกิจของบริษัที่ ณ วัินท่ี่� 31 ธันวิาคม 2563 
บริษัที่ นำ�ามันพ่ชื้ไที่ย จำากัด้ (มหาชื้น) ม่พนักงานทัี่�งหมด้ 1,300 
คน ลด้ลงจากปีี 2562 จำานวิน 24 คน หร่อลด้ลงร้อยละ 1.81 
โด้ยแบ่งเป็ีนพนักงานปีระจำาสำานักงานใหญ่ 159 คน และพนักงาน
ฝ่ัายผลิต้ 1,141 คน โด้ยม่ช่ื้วิงอายุ เพศ และระด้ับการศึกษา 
ท่ี่�หลากหลาย แยกต้ามสายงานดั้งน่� 

สายงาน จำานวนพนักงาน	(คน)

สายงานท่ี่�ขึ�นต้รงต่้อ
ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร

28

สายงานต้รวิจสอบภายใน 4

สายงานบัญช่ื้การเงิน 31

สายงานการต้ลาด้และการพาณิชื้ย์ 55

สายงานบริหารส่วินกลาง
(บุคคล, ธุรการ, จัด้ซ่ึ่�อ, กฎ์หมาย)

123

สายงานการผลิต้ 1,059

รวิม 1,300

ค่าต้อบแที่นพื่นักงาน
บริษัที่กำาหนด้นโยบายค่าต้อบแที่นพนักงานท่ี่�สอด้คล้องกับ 
ผลการด้ำาเนินงานของบริษัที่ทัี่�งในระยะสั�นและระยะยาวิ 
เพ่�อให้ผลต้อบแที่นแก่พนักงานอย่างเป็ีนธรรม โด้ยการกำาหนด้
โครงสร้างค่าต้อบแที่นของแต่้ละระดั้บต้ำาแหน่งงานอย่าง 
เหมาะสม พิจารณาจ่ายค่าต้อบแที่นจากผลการปีฏิิบัติ้งาน และ
ระดั้บต้ำาแหน่งงานท่ี่�รับผิด้ชื้อบต้ามควิามรู้ ควิามสามารถ 
ผลการปีฏิิบัติ้งานของพนักงานแต้่ละคน พนักงานจะได้้ 
ค่าต้อบแที่นท่ี่�เที่่าเท่ี่ยมและเปี็นธรรมเม่�อเปีร่ยบเท่ี่ยบภายใน
องค์กร ขณะเด่้ยวิกันกำาหนด้การจ่ายค่าต้อบแที่นให้สอด้คล้อง
กับสภาวิะเศรษฐกิจ อัต้ราเงินเฟี้อ ดั้ชื้น่ราคาผู้บริโภค และ 
การจ่ายค่าต้อบแที่นของบริษัที่ในอุต้สาหกรรมเด่้ยวิกัน รวิมถึง
ค่าต้อบแที่นพนักงานจะต้้องเหมาะสมกับการขยายตั้วิที่างธุรกิจ 
และการเติ้บโต้ของบริษัที่ โด้ยพนักงานได้้รับค่าต้อบแที่นจาก
บริษัที่ในรูปีแบบเงินเด่้อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมที่บกองทุี่น
สำารองเล่�ยงช่ื้พ เป็ีนต้้น 

เงินสมที่บกองทีุ่นสำารองเล่�ยงชุ่พื่
 บริษัที่ได้้จัด้ตั้�งกองทุี่นสำารองเล่�ยงช่ื้พ เพ่�อเป็ีนสวัิสดิ้การ 
ท่ี่�จัด้ให้พนักงานและเป็ีนการส่งเสริมการออมเงินอ่กวิิธ่หนึ�ง 
รวิมทัี่�งเปี็นแรงจูงใจให้พนักงานปีฏิิบัติ้งานกับบริษัที่เปี็นระยะ
เวิลานาน โด้ยพนักงานท่ี่�เปี็นสมาชื้ิกกองทีุ่นสำารองเล่�ยงช่ื้พ 
จะได้้รับเงินสมที่บกองทีุ่นจากบริษัที่ทุี่กเด่้อนในอัต้ราท่ี่�แต้กต้่าง
กันต้ามอายสุมาชื้กิของพนักงานแต้ล่ะคน โด้ยพนกังานต้้องสะสม
เงินเข้ากองทุี่นในอัต้ราเด่้ยวิกัน เม่�อพนักงานพ้นสมาชิื้กภาพ 
พนักงานจะได้้รับเงินสมที่บรวิมทัี่�งส่วินเฉล่�ยผลปีระโยชื้น์สุที่ธิ
ของกองทุี่น  

อายุสมาชำิก อัต่ราเงินสมทบ

อายุสมาชิื้กตั้�งแต่้ 1 ปีี ครบ 5 ปีี ร้อยละ 3

อายุสมาชิื้ก 5 ปีีขึ�นไปี ครบ 10 ปีี ร้อยละ 4

อายุสมาชิื้ก 10 ปีีขึ�นไปี ร้อยละ 5

บริษัที่ม่นโยบายคัด้เล่อกกองทุี่นท่ี่�ม่ควิามเส่�ยงต้ำ�า เพ่�อรักษาเงิน
ต้้นของสมาชิื้กกองทุี่นให้คงอยู่  โด้ยในปีี 2563 บริษัที่ 
ม่พนักงานท่ี่�เข้าร่วิมกองทุี่นสำารองเล่�ยงช่ื้พ จำานวิน 1,063 คน 
คิด้เป็ีนร้อยละ 81.77 ของจำานวินพนักงานทัี่�งหมด้ 

ในปีี 2563 บริษัที่จ่ายค่าต้อบแที่นพนักงาน ดั้งน่� 1) ค่าต้อบแที่น
ระยะสั�นท่ี่�สอด้คล้องกับผลการด้ำาเนินงานของบริษัที่ ได้้แก่ 
เงินเด่้อน ซึึ่�งม่การปีรับเพิ�มอัต้ราเงินเด่้อนปีีละ 1 ครั�ง, โบนัส
ปีระจำาปีี ต้ามผลปีระกอบการและการปีระเมนิผลการปีฏิิบัติ้งาน
ของพนักงานรายบุคคล รวิม 603 ล้านบาที่ 2) ค่าต้อบแที่น 
ระยะยาวิ ได้้แก่ เงินสมที่บกองทุี่นสำารองเล่�ยงช่ื้พ และเงินเกษ่ยณ
อายุงาน โด้ยบริษัที่จ่ายเงินสมที่บกองทีุ่นสำารองเล่�ยงช่ื้พ 
รวิม 10 ล้านบาที่ และตั้�งสำารองผลปีระโยชื้น์พนักงาน จำานวิน 
17 ล้านบาที่

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ
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7.6 ข้อมูลสำาคัญอ่�นๆ

ผู้ควบคุมดูำแลการที่ำาบัญชุ่และการเงิน
บริษัที่มอบหมายให้ นางสาวิสุนันที่า  ไต้รเที่พาภิรักษ์ รักษาการ
ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�ปีฏิิบัติ้การด้้านการบริหาร เป็ีนผู้รับผิด้ชื้อบ
สูงสุด้ในสายงานบัญช่ื้และการเงิน ม่หน้าท่ี่�กำากับดู้แลการจัด้ที่ำา
รายงานที่างการเงินให้ม่ควิามน่าเช่ื้�อถ่อและม่คุณภาพ เปี็นไปี 
ต้ามมาต้รฐานที่างการบัญช่ื้และสอด้คล้องกับแนวิที่างของ
สำานักงาน ก.ล.ต้. โด้ยรายละเอ่ยด้เก่�ยวิกับผู้ด้ำารงต้ำาแหน่ง 
ผู้ควิบคุมดู้แลการที่ำาบัญช่ื้และการเงินของบริษัที่ปีรากฏิต้าม
เอกสารแนบ 1
 
เลขานุการบริษัทัี่
คณะกรรมการบริษัที่เป็ีนผู้พิจารณาแต่้งตั้�งผู้ม่ควิามรู้ ควิาม
สามารถและม่ควิามเหมาะสมเปี็นเลขานุการบริษัที่ เพ่�อช่ื้วิย
สนับสนุนการที่ำางานท่ี่�เก่�ยวิข้องให้ด้ำาเนินไปีอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ
และปีระสิที่ธิผลต้ามท่ี่�กฎ์หมายกำาหนด้ ซึึ่�งคณะกรรมการบริษัที่
ได้้ม่มติ้แต่้งตั้�งนางสาวิคณัฐศร บัณฑิ์ต้เนต้ร์ ให้ด้ำารงต้ำาแหน่ง
เลขานุการบริษัที่ตั้�งแต่้วัินท่ี่� 14 สิงหาคม 2561 เพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�
ต้ามพระราชื้บัญญัติ้หลักที่รัพย์และต้ลาด้หลักที่รัพย์ พ.ศ. 2535 
และต้ามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับต้ลาด้ทุี่นกำาหนด้  
โด้ยรายละเอ่ยด้เก่�ยวิกับบที่บาที่หน้าท่ี่�และควิามรับผิด้ชื้อบของ
ผู้ด้ำารงต้ำาแหน่งเลขานุการบริษัที่ปีรากฏิต้ามเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานต้รวจสอบภายใน
คณะกรรมการต้รวิจสอบเป็ีนผู้พิจารณาแต่้งตั้�ง นายกฤษณ์ 
กองแก้วิ ผู้จัด้การสำานักต้รวิจสอบภายใน เป็ีนหัวิหน้าหน่วิยงาน
ต้รวิจสอบภายใน ม่หน้าท่ี่�ต้รวิจสอบภายในและปีระเมินผล
กิจกรรมต่้างๆ ของบริษัที่ สอบที่านคุณภาพการปีฏิิบัติ้งานภายใน
บริษัที่ให้เป็ีนไปีต้ามแผนงาน สอด้คล้องกับวัิต้ถุปีระสงค์และ 
เป้ีาหมายของบริษัที่ รวิมถึงหน้าท่ี่�ในการควิบคุมและต้รวิจสอบ 
อ่�นๆ ต้ามท่ี่�ได้้รับมอบหมายจากคณะกรรมการต้รวิจสอบ 
โด้ยรายละเอ่ยด้เก่�ยวิกับผู้ด้ำารงต้ำาแหน่งหัวิหน้างานต้รวิจสอบ
ภายในปีรากฏิต้ามเอกสารแนบ 3

บริษััที่ผู้ต้รวจสอบภายใน
คณะกรรมการต้รวิจสอบได้้พิจารณาคัด้เล่อกบริษัที่ผู้ต้รวิจสอบ
ภายใน และม่มติ้แต่้งตั้�ง บริษัที่ แอสเซึ่นท์ี่ แอด้ไวิเซึ่อร่� จำากัด้ 
เป็ีนผู้ต้รวิจสอบภายในอิสระปีระจำาปีี 2563 โด้ยม่ผลตั้�งแต่้วัินท่ี่� 
28 กุมภาพันธ์ 2563 โด้ยบริษัที่ผู้ต้รวิจสอบภายในม่หน้าท่ี่� 
ต้รวิจสอบการปีฏิิบัติ้ต้ามนโยบาย ระเบ่ยบ และวิิธ่ปีฏิิบัติ้ของ
องค์กร เพ่�อให้มั�นใจว่ิาองค์กรม่ระบบการควิบคุมภายใน 
เพ่ยงพอท่ี่�จะบรรลุต้ามวัิต้ถุปีระสงค์และเป้ีาหมายท่ี่�กำาหนด้ไว้ิ

หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัต้ิงาน
บริษัที่ได้้จัด้ตั้�งคณะกรรมการนโยบายสิ�งแวิด้ล้อม สังคม 
บริหารควิามเส่�ยง และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ 
ขึ�นมาเพ่�อช่ื้วิยติ้ด้ต้ามการด้ำาเนินงาน ปีระมวิลผล ที่บที่วิน และ
ปีรับปีรุงระบบงานต่้างๆ ให้ม่ควิามเหมาะสมสอด้คล้องกับ
นโยบาย แผนธุรกิจ และการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ พร้อมกันน่� 
คณะกรรมการชุื้ด้ดั้งกล่าวิได้้แต่้งตั้�งคณะที่ำางานเพ่�อดู้แล 
การปีฏิิบัติ้งานของบริษัที่ โด้ยมอบหมายให ้นายกฤษณ์ กองแก้วิ 
เป็ีนผู้รับผิด้ชื้อบในการกำากับดู้แลให้บริษัที่ปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์หมาย 
กฎ์ระเบ่ยบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำาหนด้ของต้ลาด้หลักที่รัพย์
แห่งปีระเที่ศไที่ย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์ 
และต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย และกฎ์หมายมหาชื้น 
โด้ยรายละเอ่ยด้เก่�ยวิกับบที่บาที่หน้าท่ี่�และควิามรับผิด้ชื้อบของ
ผู้ด้ำารงต้ำาแหน่งหัวิหน้างานกำากับดู้แลการปีฏิิบัติ้งานปีรากฏิต้าม
เอกสารแนบ 3

หัวหน้างานนักลงทีุ่นสัมพื่ันธุ์
บริษัที่จัด้ตั้�งหน่วิยงานนักลงทุี่นสัมพันธ์ โด้ยมอบหมายให้ นางสาวิ
สุทัี่ต้ต้า ไชื้ยยนัต้บู์รณ ์เป็ีนตั้วิแที่นของบรษัิที่ที่ำาหนา้ท่ี่�รับผดิ้ชื้อบ
ในการเปิีด้เผยข้อมูลและข่าวิสารของบริษัที่กับผู้ถ่อหุ้น นักลงทุี่น 
นักวิิเคราะห์ และปีระชื้าชื้นทัี่�วิไปี ทัี่�งน่� ผู้ลงทุี่นสามารติ้ด้ต่้อ 
หน่วิยงานนักลงทุี่นสัมพันธ์ได้้ท่ี่�

	 หุ้น�วยงานนักลงทุนสัมพันธุ์	:	
 อาคารนำ�ามันพ่ชื้ไที่ย เลขท่ี่� 149 ถนนรัชื้ด้าภิเษก
 (ท่ี่าพระ-ต้ากสิน) แขวิงบุคคโล เขต้ธนบุร่ กรุงเที่พ 10600
 โที่รศัพท์ี่ : 02-477-9020  โที่รสาร : 02-477-8022
 อ่เมล : ir@tvothai.com

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ
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ผูส้อบบัญชุ่ 
ผู้สอบบัญช่ื้ของบริษัที่และบริษัที่ย่อยในรอบปีี 2563 ได้้แก่ นางชื้ลรส สันติ้อัศวิราภรณ์ ที่ะเบ่ยบผู้สอบบัญช่ื้รับอนุญาต้เลขท่ี่� 4523 จาก
บริษัที่ สำานักงาน อ่วิาย จำากัด้ โด้ยค่าต้อบแที่นผู้สอบบัญช่ื้ท่ี่�บริษัที่และบริษัที่ย่อยจ่ายให้กับบริษัที่ สำานักงาน อ่วิาย จำากัด้ ม่ดั้งน่�

 ค�าต่อบแทนจากการสอบบัญชำี	(Audit	Fee)	

ค�าต่อบแทน	(บาท)

ค่าสอบบัญช่ื้ของบริษัที่ 1,840,000

ค่าสอบบัญช่ื้ของบริษัที่ย่อย 1,030,000

 ค�าบริการอื�นที�นอกเหุ้นือจากงานสอบบัญชำี	(Non-Audit	Fee)	

 -ไม่ม่-

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ
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(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

8.1 สรุปผลการปฏิิบัต้ิหน้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีที่่�ผ่านมา

รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญ
ดำ้านการกำากับดำูแลกิจการ

การสรรหาและแต้่งต้ั�งกรรมการบริษัทัี่
คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น 
ม่หลักเกณฑ์์ในการคัด้เล่อกกรรมการ โด้ยพิจารณาจากลักษณะ
การปีระกอบธุรกิจและกลยทุี่ธ์ของบริษัที่ จึงได้้กำาหนด้คุณสมบัติ้
ของกรรมการท่ี่�ต้้องการสรรหาให้ม่ควิามเหมาะสมและสอด้คล้อง
กับกลยุที่ธ์ในการด้ำาเนินธุรกิจของบริษัที่ โด้ยพิจารณาทัี่กษะ 
ท่ี่�จำาเป็ีนท่ี่�ยงัขาด้อยู ่และม่นโยบายควิามหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทัี่�งที่างด้้านทัี่กษะวิิชื้าช่ื้พ 
ควิามเช่ื้�ยวิชื้าญเฉพาะด้้าน ควิามรู้ควิามสามารถ เพศ รวิมถึง
ปีระสบการณ์การที่ำางานปีระกอบการพิจารณาเพ่�อกำาหนด้ 
ตั้วิบุคคลท่ี่�ม่ควิามเหมาะสม ทัี่�งด้้านปีระสบการณ์ ควิามรู้ 
ควิามสามารถ รวิมถึงปีระสบการณ์การที่ำางานปีระกอบการ
พิจารณา เพ่�อกำาหนด้ตั้วิบุคคลท่ี่�ม่ควิามเหมาะสม ทัี่�งด้้าน
ปีระสบการณ์ ควิามรู้ ควิามสามารถท่ี่�จะเป็ีนปีระโยชื้น์ต่้อบริษัที่ 
เข้ามาเป็ีนกรรมการหร่อผู้บริหาร 

บริษัที่ม่การจัด้ที่ำาต้ารางองค์ปีระกอบควิามรู้ควิามชื้ำานาญ 
ของกรรมการ (Board Skill Matrix) และม่การที่บที่วินควิาม
หลากหลายของคณะกรรมการเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี ปีระกอบกับ 
การพิจารณาผลการปีระเมินการปีฏิิบัติ้งานของคณะกรรมการ 
ชุื้ด้ปัีจจุบัน เพ่�อใช้ื้ในการสอบที่านโครงสร้างของคณะกรรมการ 
รวิมทัี่�งใช้ื้เป็ีนข้อมูลเพ่�อปีระกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ 
เพ่�อให้มั�นใจว่ิาจะได้้คณะกรรมการท่ี่�ม่คุณสมบัติ้เหมาะสม 
สอด้คล้องกับทิี่ศที่างการด้ำาเนินธุรกิจของบริษัที่ ทัี่�งน่� บุคคล 
ท่ี่�ได้้รับการแต่้งตั้�งให้ด้ำารงต้ำาแหน่งกรรมการหร่อผู้บริหารของ
บริษัที่ จะต้้องม่คุณสมบัติ้ครบถ้วินต้ามมาต้รา 68 แห่งพระราชื้
บัญญัติ้บริษัที่มหาชื้น พ.ศ.2535 (รวิมทัี่�งท่ี่�ม่การแก้ไขเพิ�มเต้ิม) 
และปีระกาศของ ก.ล.ต้. และต้้องไม่ม่ลักษณะต้้องห้าม 
ต้าม พ.ร.บ.หลักที่รัพย์ (รวิมทัี่�งท่ี่�ม่การแก้ไขเพิ�มเติ้ม) กฎ์หมาย
อ่�น และกฎ์ระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวิข้อง

ปัีจจุบันคณะกรรมการบริษัที่ปีระกอบด้้วิยกรรมการจำานวิน 
12 ท่ี่าน ซึึ่�งม่จำานวินท่ี่�เหมาะสมกับการด้ำาเนินธุรกิจของบริษัที่ 
และกรรมการทุี่กท่ี่านล้วินแล้วิแต่้ม่ปีระสบการณ์การที่ำางาน หร่อ
เคยด้ำารงต้ำาแหน่งผู้บริหารระดั้บสูงสุด้ของหน่วิยงานภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ กรรมการส่วินใหญ่ม่ปีระสบการณ์ในอุต้สาหกรรม
นำ�ามันพ่ชื้และวิัต้ถุดิ้บอาหารสัต้ว์ิอันเป็ีนปีระโยชื้น์แก่บริษัที่ 
กรรมการส่วินใหญ่จบการศึกษาด้้านบริหารธุรกิจ และม่ควิามรู้
เก่�ยวิกับต้ลาด้สินค้าโภคภัณฑ์์และต้ลาด้สินค้าเกษต้รล่วิงหน้า 
โด้ยม่กรรมการท่ี่�จบการศึกษาที่างด้้านกฎ์หมายด้้วิย ซึึ่�งที่ำาให้ 
องค์ปีระกอบของคณะกรรมการบริษัที่ในปัีจจุบันม่ผู้ม่คุณวุิฒิ
ปีระสบการณ์ ควิามเช่ื้�ยวิชื้าญจากหลากหลายอาช่ื้พ 

องค�ประกอบความรู�ความชำนาญของกรรมการ

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ทักษะและความรู�
ด�านดิจ�ทัล

การบร�หารองค�กร
และทรัพยากรบุคคล

ว�ศวกรรมศาสตร�

กฎหมาย

การตลาดในประเทศ
และต�างประเทศ

เศรษฐกิจการเกษตร

การบร�หารธุรกิจ
และการเง�น

เศรษฐกิจในประเทศ
และต�างประเทศ

จำนวนกรรมการ
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(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

บริษัที่เปิีด้โอกาสให้ผู้ถ่อหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ื้�อบุคคลท่ี่�ม่
คุณสมบัติ้และไม่ม่ลักษณะต้้องห้ามต้ามกฎ์หมายว่ิาด้้วิยบริษัที่
มหาชื้นจำากัด้ กฎ์หมายว่ิาด้้วิยหลักที่รัพย์และต้ลาด้หลักที่รัพย์ 
และต้ามเกณฑ์์ท่ี่�บริษัที่กำาหนด้ทุี่กปีี เพ่�อเข้ารับการคัด้เล่อกเป็ีน
กรรมการบริษัที่ โด้ยปีระกาศเชิื้ญชื้วินผ่านเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ให้
ผู้ถ่อหุ้นเสนอรายช่ื้�อและปีระวัิติ้บุคคลเข้ามายังบริษัที่ เพ่�อให้ 
คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหาและกำาหนด้ค่าต้อบแที่น
พิจารณาและนำาเสนอให้ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่พิจารณา 
เพ่�อให้ท่ี่�ปีระชุื้มผู้ถ่อหุ้นอนุมัติ้แล้วิแต่้กรณ่

หลักเกณฑ์์ในการคัดำเล่อก
คุณสมบัติ้ของกรรมการบริษััที่
 ม่คุณสมบัติ้และไม่ม่ลักษณะต้้องห้ามต้าม พ.ร.บ. บริษัที่

มหาชื้นจำากัด้ พ.ศ. 2535 หร่อกฎ์หมายอ่�นท่ี่�เก่�ยวิข้อง 
ต้ลอด้จนข้อกำาหนด้ของต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย 
และ ก.ล.ต้. และข้อบังคับบริษัที่

 เป็ีนผู้ที่รงคุณวุิฒิ ม่ภาวิะผู้นำา วิิสัยทัี่ศน์ ม่คุณธรรมและ
จริยธรรม ม่ควิามรู้ ควิามสามารถ ม่ปีระสบการณ์ท่ี่�เป็ีน
ปีระโยชื้น์และม่ควิามเข้าใจในลักษณะการด้ำาเนินธุรกิจและ
อุต้สาหกรรมท่ี่�บริษัที่ด้ำาเนินกิจการอยู่ ซึึ่�งสอด้คล้องกับ
กลยทุี่ธ์ของบริษัที่และองค์ปีระกอบควิามรู้ควิามชื้ำานาญของ
กรรมการ (Board Skill Matrix)

 ม่ควิามรับผิด้ชื้อบ และสามารถอุทิี่ศเวิลาในการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�
กรรมการของบริษัที่ได้้อย่างเต็้มท่ี่� ทัี่�งน่� กรรมการสามารถ
ด้ำารงต้ำาแหน่งกรรมการในกิจการอ่�นได้้ แต่้ต้้องไม่เป็ีน
อุปีสรรคต่้อการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�กรรมการบริษัที่ และเพ่�อส่งเสริม
ให้กรรมการบริษัที่อุทิี่ศเวิลาในการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ได้้อย่างม่
ปีระสิที่ธิภาพ กำาหนด้ให้กรรมการแต่้ละคนด้ำารงต้ำาแหน่ง
กรรมการในบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนในต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่ง
ปีระเที่ศไที่ยรวิมไม่เกิน 5 บริษัที่

คุณสมบัติ้ของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระม่จำานวินไม่น้อยกว่ิา 1 ใน 3 ของจำานวินกรรมการ
ทัี่�งหมด้ ปัีจจุบันคณะกรรมการบริษัที่ปีระกอบด้้วิยกรรมการ
อิสระจำานวิน 5 คน ม่คุณสมบัติ้ครบถ้วินต้ามหลักเกณฑ์์ของ
ปีระกาศคณะกรรมการกำากับต้ลาด้ทุี่น ดั้งน่� 

 ถ่อหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวินหุ้นท่ี่�ม่สิที่ธิออกเส่ยง
ทัี่�งหมด้ของบรษัิที่ บรษัิที่ใหญ ่บริษัที่ย่อย บริษัที่ร่วิม ผู้ถ่อหุ้น
รายใหญ่ หร่อผู้ม่อำานาจควิบคุมของบริษัที่ ทัี่�งน่� ให้นับรวิม
การถ่อหุ้นของผู้ท่ี่�เก่�ยวิข้องของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ด้้วิย

 ไม่เปี็นกรรมการท่ี่�ม่ส่วินร่วิมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ท่ี่�ปีรึกษาท่ี่�รับเงินเด่้อนปีระจำา หร่อม่อำานาจควิบคุมของ
บริษัที่ บริษัที่ใหญ่ บริษัที่ย่อย บริษัที่ร่วิม บริษัที่ย่อยลำาดั้บ
เด่้ยวิกัน ผู้ถ่อหุ้นรายใหญ่ หร่อของผู้ม่อำานาจควิบคุมของ
บริษัที่ เว้ินแต่้จะได้้พ้นจากการม่ลักษณะด้ังกล่าวิมาแล้วิ 
ไม่น้อยกว่ิา 2 ปีีก่อนหน้า ทัี่�งน่� ลักษณะต้้องห้ามดั้งกล่าวิ 
ไม่รวิมถึงกรณ่ท่ี่�กรรมการอิสระเคยเป็ีนข้าราชื้การ หร่อ 
ท่ี่�ปีรึกษาของส่วินราชื้การซึึ่�งเป็ีนผู้ถ่อหุ้นรายใหญ่ หร่อผู้ม่
อำานาจควิบคุมของบริษัที่

 ไม่เป็ีนบุคคลท่ี่�ม่ควิามสัมพันธ์ที่างสายโลหิต้ หร่อโด้ยการ 
จด้ที่ะเบ่ยนต้ามกฎ์หมายในลักษณะท่ี่�เป็ีนบิด้า มารด้า 
คู่สมรส พ่�น้อง และบตุ้ร รวิมทัี่�งคู่สมรสของบตุ้ร ของกรรมการ
รายอ่�น ผู้บริหาร ผู้ถ่อหุ้นรายใหญ่ ผู้ม่อำานาจควิบคุม หร่อ
บุคคลท่ี่�จะได้้รับการเสนอให้เป็ีนกรรมการ ผู้บริหาร หร่อผู้ม่
อำานาจควิบคุมของบริษัที่หร่อบริษัที่ย่อย

 ไม่ม่หร่อเคยม่ควิามสัมพันธ์ที่างธุรกิจกับบริษัที่ บริษัที่ใหญ่ 
บริษัที่ย่อย บริษัที่ร่วิม ผู้ถ่อหุ้นรายใหญ่ หร่อผู้ม่อำานาจ
ควิบคุมของบริษัที่ ในลักษณะท่ี่�อาจเป็ีนการขัด้ขวิางการใช้ื้
วิิจารณญาณอย่างอิสระของต้น รวิมทัี่�งไม่เป็ีนหร่อเคยเป็ีน 
ผู้ถ่อหุ้นท่ี่�ม่นัย หร่อผู้ม่อำานาจควิบคุมของผู้ท่ี่�ม่ควิามสัมพันธ์
ที่างธุรกิจกับบริษัที่ บริษัที่ใหญ่ บริษัที่ย่อย บริษัที่ร่วิม 
ผู้ถ่อหุ้นรายใหญ่ หร่อผู้ม่อำานาจควิบคุมของบริษัที่ เว้ินแต่้จะ
ได้้พ้นจากการม่ลักษณะดั้งกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกว่ิา 2 ปีีก่อน
หน้า

 ไม่เปี็นหร่อเคยเปี็นผู้สอบบัญช่ื้ของบริษัที่ บริษัที่ใหญ่ 
บริษัที่ย่อย บริษัที่ร่วิม ผู้ถ่อหุ้นรายใหญ่ หร่อผู้ม่อำานาจ
ควิบคุมของบริษัที่ และไม่เป็ีนผู้ถ่อหุ้นท่ี่�ม่นัย ผู้ม่อำานาจ
ควิบคุม หร่อหุ้นส่วินของสำานักงานสอบบัญช่ื้ ซึึ่�งม่ผู้สอบบัญช่ื้
ของบริษัที่ บริษัที่ใหญ่ บริษัที่ยอ่ย บรษัิที่ร่วิม ผู้ถ่อหุ้นรายใหญ่ 
หร่อผู้ม่อำานาจควิบคุมของบริษัที่สังกัด้อยู่ เว้ินแต่้จะได้้พ้น
จากการม่ลักษณะดั้งกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกว่ิา 2 ปีีก่อนหน้า 
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

 ไม่เป็ีนหร่อเคยเป็ีนผู้ให้บริการที่างวิิชื้าช่ื้พใด้ ๆ ซึึ่�งรวิมถึง 
การให้บริการเป็ีนท่ี่�ปีรึกษากฎ์หมายหร่อท่ี่�ปีรึกษาที่างการเงิน 
ซึึ่�งได้้รับค่าบริการเกินกว่ิา 2 ล้านบาที่ต่้อปีี จากบริษัที่ บริษัที่
ใหญ่ บริษัที่ย่อย บริษัที่ร่วิม ผู้ถ่อหุ้นรายใหญ่ หร่อผู้ม่อำานาจ
ควิบคุมของบริษัที่ และไม่เป็ีนผู้ถ่อหุ้นท่ี่�ม่นัย ผู้ม่อำานาจ
ควิบคุม หร่อหุ้นส่วินของผู้ให้บริการที่างวิิชื้าช่ื้พนั�นด้้วิย 
เว้ินแต่้จะได้้พ้นจากการม่ลักษณะดั้งกล่าวิมาแลว้ิไม่น้อยกว่ิา 
2 ปีีก่อนหน้า

 ไม่เป็ีนกรรมการท่ี่�ได้้รับการแต่้งตั้�งขึ�นเพ่�อเป็ีนตั้วิแที่นของ
กรรมการของบริษัที่ ผู้ถ่อหุ้นรายใหญ่ หร่อผู้ถ่อหุ้นซึึ่�งเป็ีน 
ผู้ท่ี่�เก่�ยวิข้องกับผู้ถ่อหุ้นรายใหญ่

 ไม่ปีระกอบกิจการท่ี่�ม่สภาพอย่างเด่้ยวิกันและเป็ีนการแข่งขัน
ท่ี่�ม่นัยกับกิจการของบริษัที่หร่อบริษัที่ย่อย หร่อไม่เป็ีน 
หุ้นส่วินท่ี่�ม่นัยในห้างหุ้นส่วิน หร่อเป็ีนกรรมการท่ี่�ม่ส่วินร่วิม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี่�ปีรึกษาท่ี่�รับเงินเด่้อนปีระจำา 
หร่อถ่อหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวินหุ้นท่ี่�ม่สิที่ธิออกเส่ยง
ทัี่�งหมด้ของบริษัที่อ่�น ซึึ่�งปีระกอบกิจการท่ี่�ม่สภาพอย่าง
เด่้ยวิกันและเป็ีนการแข่งขันท่ี่�ม่นัยกับกิจการของบริษัที่หร่อ
บริษัที่ย่อย

 ไม่ม่ลักษณะอ่�นใด้ท่ี่�ที่ำาให้ไม่สามารถให้ควิามเห็นอย่างเป็ีน
อิสระเก่�ยวิกับการด้ำาเนินงานของบริษัที่

วาระการดำำารงต้ำาแหน่ง
บริษัที่กำาหนด้วิาระการด้ำารงต้ำาแหน่งของกรรมการให้เป็ีนไปี
ต้ามพระราชื้บัญญัต้บิริษทัี่มหาชื้นจำากัด้ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบรษัิที่ กล่าวิค่อ ในการปีระชื้มุสามญัผู้ถ่อหุ้นปีระจำาปีีทุี่กครั�ง 
ให้กรรมการออกจากต้ำาแหน่งจำานวิน 1 ใน 3 ของจำานวิน
กรรมการบรษัิที่ทัี่�งหมด้ ถ้าจำานวินกรรมการท่ี่�แบง่ออกใหต้้รงเปีน็ 
3 ส่วินไม่ได้้ ก็ให้ออกโด้ยจำานวินใกล้เค่ยงท่ี่�สุด้กับส่วิน 1 ใน 3 
กรรมการท่ี่�ต้้องออกจากต้ำาแหน่งในปีีแรกและปีีท่ี่�สองภายหลัง 
จด้ที่ะเบ่ยนบริษัที่นั�นให้จับสลากกันวิ่าผู้ใด้จะออก ส่วินปีีหลังๆ 
ต่้อไปี ให้กรรมการคนท่ี่�อยูใ่นต้ำาแหน่งนานท่ี่�สุด้นั�นเป็ีนผู้ออกจาก
ต้ำาแหน่ง อย่างไรก็ต้าม คณะกรรมการบริษัที่ม่วิาระการด้ำารง
ต้ำาแหน่งคราวิละ 3 ปีี และอาจได้้รับการแต่้งตั้�งกลับเข้ามา 
ด้ำารงต้ำาแหน่งต้่อไปีได้้อ่กต้ามท่ี่�คณะกรรมการบริษัที่เห็นวิ่า 
เหมาะสม กรรมการซึึ่�งพ้นจากต้ำาแหน่งแล้วิอาจได้้รับเล่อกเข้ารับ
ต้ำาแหน่งอ่กก็ได้้

บริษัที่ได้้กำาหนด้วิาระการด้ำารงต้ำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ิ 
ไม่เกิน 3 วิาระติ้ด้ต่้อกัน โด้ยกำาหนด้ไว้ิในกฎ์บัต้รคณะกรรมการ
บริษัที่ หากม่กรรมการท่ี่านใด้ม่ควิามเหมาะสมในการด้ำารง
ต้ำาแหน่งนานกว่ิาท่ี่�กำาหนด้ไว้ิคณะกรรมการบริษัที่จะเป็ีน 
ผู้พิจารณาวิาระการด้ำารงต้ำาแหน่งดั้งกล่าวิจากหลายด้้าน เช่ื้น 
ควิามรู้ ควิามเข้าใจ ควิามสามารถ ปีระสบการณ์ ปีระสิที่ธิภาพ
ในการปีฏิิบัติ้งาน และ/หร่อควิามเช่ื้�ยวิชื้าญเฉพาะด้้านท่ี่�เป็ีน
ปีระโยชื้น์ต่้อบริษัที่ โด้ยคำานึงถึงผลปีระโยชื้น์สูงสุด้ของบริษัที่ 
และในปีีท่ี่�กรรมการอิสระดั้งกล่าวิครบกำาหนด้ออกต้ามวิาระ 
คณะกรรมการบริษัที่จะนำาเสนอช่ื้�อกรรมการด้ังกล่าวิพร้อมทัี่�ง
เหตุ้ผลให้ท่ี่�ปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้นพิจารณาอนุมัติ้เล่อกตั้�ง
กรรมการดั้งกล่าวิกลับเข้าเป็ีนกรรมการอิสระต่้อไปี 

การแต้่งต้ั�งกรรมการ
ในการปีระชืุ้มสามัญผู้ถ่อหุ้นปีระจำาปีีทุี่กครั�ง ให้กรรมการ 
ออกจากต้ำาแหน่งหนึ�งในสามเป็ีนอัต้รา ถ้าจำานวินกรรมการ 
ท่ี่�แบ่งออกใหต้้รงเป็ีนสามส่วินไม่ได้้ ก็ให้ออกโด้ยจำานวินใกลท่้ี่�สุด้
กับส่วินหนึ�งในสาม ให้ท่ี่�ปีระชุื้มผู้ถ่อหุ้นเล่อกตั้�งกรรมการ 
ต้ามหลักเกณฑ์์และวิิธ่การดั้งต่้อไปีน่�

 ผู้ถ่อหุ้นคนหนึ�งม่คะแนนเส่ยงเท่ี่ากับหนึ�งหุ้นต่้อหนึ�งเส่ยง

 ผู้ถ่อหุ้นแต้ล่ะคนจะต้้องใช้ื้คะแนนเส่ยงท่ี่�ม่อยูทั่ี่�งหมด้เล่อกตั้�ง
บุคคลคนเด่้ยวิ หร่อหลายคนเป็ีนกรรมการก็ได้้ แต่้จะแบ่ง
คะแนนเส่ยงให้แก่ผู้ใด้มากน้อยเพ่ยงใด้ไม่ได้้

 ในการลงคะแนนเส่ยงเล่อกตั้�งกรรมการ บริษัที่ให้ผู้ถ่อหุ้น 
ใช้ื้บัต้รลงคะแนนเล่อกตั้�งกรรมการเป็ีนรายบุคคล โด้ยให้ 
ผู้ถ่อหุ้นลงคะแนนเส่ยงทัี่�งหมด้ท่ี่�ต้นม่อยู่เล่อกบุคคลท่ี่�ได้้รับ
การเสนอช่ื้�อเป็ีนกรรมการท่ี่ละคน

 คะแนนเส่ยงสำาหรับการอนุมัติ้ บริษัที่ใช้ื้คะแนนเส่ยงข้างมาก
ของผู้ถ่อหุ้นซึึ่�งมาปีระชุื้มและออกเส่ยงลงคะแนน บุคคล 
ซึึ่�งได้้รับคะแนนเส่ยงสูงสุด้ต้ามลำาดั้บลงมาเปี็นผู้ได้้รับการ
เล่อกตั้�งเป็ีนกรรมการเท่ี่าจำานวินกรรมการท่ี่�จะพึงม่หร่อจะ
พึงเล่อกตั้�งในครั�งนั�น กรณ่ท่ี่�บุคคลซึึ่�งได้้รับการเล่อกตั้�ง 
ในลำาดั้บถัด้ลงมาม่คะแนนเส่ยงเท่ี่ากันเกินจำานวินกรรมการ
ท่ี่�จะพึงม่หร่อจะพึงเล่อกตั้�งในครั�งนั�น ให้ปีระธานกรรมการ
เป็ีนผู้ออกเส่ยงช่ื้�ขาด้

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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กรณ่ท่ี่�ต้ำาแหน่งกรรมการว่ิางลงเน่�องจากสาเหตุ้อ่�นนอกจาก 
การครบวิาระการด้ำารงต้ำาแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ 
บรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่นพิจารณาสรรหา
บุคคลท่ี่�ม่คุณสมบัติ้เหมาะสมและไม่ม่ลักษณะต้้องห้ามต้าม
กฎ์หมาย เสนอให้คณะกรรมการบริษัที่พิจารณาแต้่งตั้�งเข้าเปี็น
กรรมการแที่นในการปีระชุื้มคณะกรรมการภายในระยะเวิลา 
ท่ี่�กฎ์หมายกำาหนด้ เว้ินแต่้วิาระของกรรมการท่ี่�พ้นจากต้ำาแหน่ง
เหล่อน้อยกว่ิา 2 เด่้อน โด้ยบุคคลท่ี่�เข้าเป็ีนกรรมการแที่นจะอยู่
ในต้ำาแหน่งกรรมการได้้เพ่ยงเท่ี่าวิาระท่ี่�ยงัเหล่ออยูข่องกรรมการ
ท่ี่�ต้นแที่น ทัี่�งน่� มติ้การแต่้งตั้�งบุคคลเข้าเป็ีนกรรมการแที่น 
ดั้งกล่าวิต้้องได้้รับคะแนนเส่ยงไม่น้อยกว่ิา 3 ใน 4 ของจำานวิน
กรรมการท่ี่�ยังเหล่ออยู่

การปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2563 ท่ี่�ปีระชุื้มได้้พิจารณา
อนุมัติ้แต่้งตั้�งให้นายบวิร วิงศ์สินอุด้ม นายวิรวุิฒิ ตั้�งพิรุฬห์ธรรม 
นายวิิชัื้ย วิิที่ยฐานกรณ ์และนางสาวิอรญัญา วิิที่ยฐานกรณ ์ด้ำารง
ต้ำาแหน่งกรรมการบริษัที่อ่กวิาระหนึ�ง โด้ยกรรมการทัี่�ง 4 คน 
ได้้ผ่านกระบวินการกลั�นกรองของคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล 
สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบ และผ่านควิามเห็นชื้อบจาก 
คณะกรรมการบริษัที่แล้วิ ว่ิาม่คุณสมบัติ้ท่ี่�เหมาะสมกับการ
ปีระกอบธุรกิจของบริษัที่ ต้ลอด้จนม่ผลการปีฏิิบัติ้งานเปี็นท่ี่� 
น่าพอใจต้ลอด้ระยะเวิลาท่ี่�ด้ำารงต้ำาแหน่งกรรมการบริษัที่

อนึ�ง ท่ี่�ปีระชืุ้มคณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 3/2564 เม่�อวิันท่ี่� 
28 มกราคม 2564 ได้้ม่มติ้แต่้งตั้�ง ด้ร.สุวิิที่ย์ เมษินที่ร่ย์ เป็ีน
กรรมการอิสระแที่นนายบวิร วิงศ์สินอุด้ม กรรมการท่ี่�ลาออก 
ที่ำาให้ม่สัด้ส่วินกรรมการอิสระปัีจจุบันจำานวิน 5 คน จากจำานวิน
กรรมการบริษัที่ทัี่�งหมด้ 12 คน 

การแต่้งต้ั�งที่่�ปรก้ษัาคณะกรรมการบริษัทัี่
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริษัที่ได้้ม่มติ้แต่้งตั้�งผู้ที่รงคุณวุิฒิ 
เป็ีนท่ี่�ปีรึกษาคณะกรรมการบริษัที่ โด้ยท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการ
บริษัที่ ครั�งท่ี่� 10/2563 เม่�อวัินท่ี่� 14 สิงหาคม 2563 ม่มติ้แต่้งตั้�ง 
ด้ร.สุวิิที่ย์ เมษินที่ร่ย์ ผู้ท่ี่�ม่ควิามรู้เช่ื้�ยวิชื้าญด้้านการต้ลาด้และ
เศรษฐกจิมหภาค เข้าด้ำารงต้ำาแหนง่ท่ี่�ปีรึกษาคณะกรรมการบรษัิที่ 
และกรรมการผู้ที่รงคุณวุิฒิในคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา 
และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น นอกจากนั�น ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการ
บริษัที่ ครั�งท่ี่� 3/2564 เม่�อวัินท่ี่� 28 มกราคม 2564 ม่มติ้แต่้งตั้�ง
ให้ด้ร.สุวิิที่ย์ เมษินที่ร่ย์ ด้ำารงต้ำาแหน่งกรรมการอิสระ และ 
กรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น และ 
แต่้งตั้�งนางสาวิวิิบูลย์ลักษณ์ ร่วิมรักษ์ ผู้ท่ี่�ม่ควิามรู้ควิามเช่ื้�ยวิชื้าญ
และปีระสบการณด้์้านการพาณิชื้ยทั์ี่�งในและต้า่งปีระเที่ศ รวิมถงึ
ม่ควิามสามารถในการวิางแผนการพัฒนาบุคลากร เข้าด้ำารง

ต้ำาแหน่งท่ี่�ปีรึกษาคณะกรรมการบริษัที่ และกรรมการผู้ที่รง
คุณวุิฒิในคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ 
ค่าต้อบแที่น

การสรรหาและแต้่งต้ั�ง
ผูบ้ริหารระดำับสูงสุดำ
คณะกรรมการบริษัที่ม่มติ้แต่้งตั้�งนาย บวิร วิงศ์สินอุด้ม ด้ำารง
ต้ำาแหน่งปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้จัด้การ โด้ยม่
ผลตั้�งแต่้วัินท่ี่� 1 กรกฎ์าคม 2561 เน่�องจากเป็ีนบุคคลท่ี่�ม่ควิามรู้ 
ควิามสามารถ และม่ปีระสบการณ์ท่ี่�จำาเป็ีนอยา่งยิ�งต่้อการด้ำาเนิน
ธุรกิจของบริษัที่ โด้ยนาย บวิร วิงศ์สินอุด้ม ได้้ปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�และ
ควิามรับผิด้ชื้อบในฐานะปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บรหิารและกรรมการ
ผู้จัด้การต้ลอด้ปีี 2563 และได้้ลาออกจากต้ำาแหน่งดั้งกล่าวิ 
โด้ยม่ผลตั้�งแต่้วัินท่ี่�  1 มกราคม 2564 ทัี่�งน่�  ท่ี่�ปีระชุื้ม 
คณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 15/2563 ได้้แต่้งตั้�งคณะกรรมการ
สรรหาปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร โด้ยมอบหมาย ด้ร.สุวิิที่ย์ 
เมษินที่ร่ย์ ซึึ่�งเป็ีนท่ี่�ปีรึกษาคณะกรรมการบริษัที่ขณะนั�น ให้เป็ีน
ปีระธานคณะกรรมการสรรหา พร้อมด้้วิยกรรมการผู้ที่รงคุณวุิฒิ
อ่ก 2 คน เพ่�อพิจารณาคัด้เล่อกผู้บริหารม่ออาช่ื้พท่ี่�ม่คุณสมบัติ้
เหมาะสมผ่านการปีระกาศรับสมัครงานโด้ยทัี่�วิไปี อย่างไรก็ต้าม 
เพ่�อให้การด้ำาเนินงานของบริษัที่ในปีัจจุบันเปี็นไปีอย่างราบร่�น 
ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 16/2563 ม่มติ้เห็นชื้อบให้
แต่้งตั้�ง นายจารพุจน์ ณ่ศะนันท์ี่ ด้ำารงต้ำาแหน่งรักษาการปีระธาน
เจ้าหน้าท่ี่�บริหารเปี็นการชัื้�วิคราวิ จน กวิ่าการสรรหาปีระธาน 
เจ้าหน้าท่ี่�บริหารคนใหม่เสร็จสิ�น

การจำากัดำจำานวนการไปดำำารงต้ำาแหน่ง
ของกรรมการในบริษััที่อ่�น
คณะกรรมการบริษัที่ม่นโยบายในเร่�องการจำากัด้จำานวินบริษัที่ 
ท่ี่�กรรมการไปีด้ำารงต้ำาแหน่งในบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยน โด้ยกำาหนด้ให้
กรรมการด้ำารงต้ำาแหน่งกรรมการบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยน รวิมไม่เกิน 
5 บริษัที่ เพ่�อให้กรรมการได้้ม่เวิลาที่ำาหน้าท่ี่�ของตั้วิเองในบริษัที่
ได้้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ ในปีี 2563 ไม่ม่กรรมการบริษัที่รายใด้
ด้ำารงต้ำาแหน่งเป็ีนกรรมการในบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนเกิน 5 บริษัที่

การดำำารงต้ำาแหน่งของประธุานเจ้าหน้าท่ี่�
บริหารและกรรมการผู้จดัำการในบรษัิัที่อ่�น
คณะกรรมการบริษัที่ม่นโยบายเร่�องการเข้าด้ำารงต้ำาแหน่ง 
ในบริษัที่อ่�นของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้จัด้การ 
โด้ยพิจารณาจากกิจการท่ี่�ต้้องได้้รับการสนับสนุนจากกิจการของ
บริษัที่ เช่ื้น การเข้าด้ำารงต้ำาแหน่งในบริษัที่ย่อย ซึึ่�งเป็ีนไปีเพ่�อ 
การควิบคุม เป็ีนต้้น 

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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อยา่งไรก็ต้าม การไปีด้ำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยน
อ่�นของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้จัด้การ ต้้อง 
ไม่เป็ีนอุปีสรรคต่้อการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและ
กรรมการผู้จัด้การของบริษัที่ และกิจการนั�นต้้องไม่เป็ีนธุรกิจ
ปีระเภที่เด่้ยวิกัน หร่อเป็ีนการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัที่ ทัี่�งน่� 
ยังสามารถนำาควิามรู้และปีระสบการณ์จากการไปีที่ำาหน้าท่ี่�
กรรมการในบริษัที่อ่�น มาช่ื้วิยเสริมปีระโยชื้น์กับบริษัที่ได้้ 

ในปีี 2563 ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้จัด้การ 
ของบริษัที่ด้ำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนอ่�น 
รวิม 2 บริษัที่ ทัี่�งน่� การด้ำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษัที่ 
จด้ที่ะเบ่ยนอ่�นของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารได้้เกิด้ขึ�นก่อน 
การด้ำารงต้ำาแหน่งปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารของบริษัที่

การพื่ัฒนากรรมการและผูบ้ริหาร
กรรมการปัจจุบันและผูบ้ริหาร
บริษัที่ให้ควิามสำาคัญต่้อการส่งเสริมควิามรู้แก่กรรมการปัีจจุบัน 
และสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูต้รท่ี่�เก่�ยวิข้องกับ
บที่บาที่หน้าท่ี่�กรรมการท่ี่�จัด้โด้ยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัที่ไที่ย (IOD) ปัีจจุบัน กรรมการบริษัที่ได้้ผ่านการอบรม
หลักสูต้รกรรมการเบ่�องต้้นกับที่าง IOD แล้วิจำานวิน 12 คน จาก
จำานวินกรรมการทัี่�งหมด้ 12 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 100 รวิมถึง
หลักสูต้รอ่�นท่ี่�เก่�ยวิข้องกับบที่บาที่หน้าท่ี่�กรรมการและเก่�ยวิข้อง
กับธุรกิจของบริษัที่ นอกจากน่� บริษัที่ยงัส่งเสริมให้ผู้บริหารได้้รบั
ควิามรู้เก่�ยวิกับกฎ์หมาย กฎ์เกณฑ์์ต่้างๆ ท่ี่�เก่�ยวิข้องต่้อการปีฏิิบัติ้
หน้าท่ี่�ผู้บริหาร รวิมถึงการอบรมสัมมนาท่ี่�เป็ีนปีระโยชื้น์ต่้อองค์กร
และผู้เข้าอบรม

ในปีี 2563 กรรมการบริษัที่และผู้บริหารระดั้บสูง ผ่านการอบรม
หลักสูต้รท่ี่�จัด้โด้ย IOD และหลักสูต้รท่ี่�จัด้โด้ยสถาบันอ่�น ดั้งน่�

ต่ารางการอบรมของกรรมการและผ้้บริหุ้าร	ปี	2563	
รายชำื�อ หุ้ลักส้ต่ร สถืาบัน	/	วิทยากร

1. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ หลักสูต้ร Board Nomination and 
Compensation Program (BNCP) รุ่น 9/2563

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัที่ไที่ย 

2. นายวิรวุิฒิ ตั้�งพิรุฬห์ธรรม หลักสูต้ร Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE 33/2563)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัที่ไที่ย

3. นายศุภชัื้ย วิิที่ยฐานกณ์ การศึกษาควิามเป็ีนไปีได้้ของโครงการลงทุี่น 
(Feasibility Study)

อาจารย์ธนเด้ชื้ มหโภไคย
คณะพาณิชื้ยศาสต้ร์และ
การบัญช่ื้ มหาวิิที่ยาลัย
ธรรมศาสต้ร์

4. นายไพโรจน์ อุทัี่ยที่รัพย์ โครงการส่งเสริมโรงงานอุต้สาหกรรมให้ม่ควิามรับ
ผิด้ชื้อบต่้อสังคมและชุื้มชื้นอย่างยั�งย่น

คุณศันสนะ สกุลลิ�มเจริญ,
คุณจิต้ราภา นวิลแจ่ม
กรมสวัิสดิ้การคุ้มครองแรงงาน

5. นายกำาธร เอกเมธ่พันธ์ โครงการส่งเสริมโรงงานอุต้สาหกรรมให้ม่ควิามรับ
ผิด้ชื้อบต่้อสังคมและชุื้มชื้นอย่างยั�งย่น

คุณศันสนะ สกุลลิ�มเจริญ,
คุณจิต้ราภา นวิลแจ่ม
กรมสวัิสดิ้การคุ้มครองแรงงาน

6. นางสาวิสุนันที่า ไต้รเที่พาภิรักษ์ หลักสูต้ร เที่คนิคและจุด้ท่ี่�ต้้องระมัด้ระวัิงในการ
ควิบคุมภายใน และปีรับปีรุงระบบบัญช่ื้

บริษัที่ ฝึักอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ้ จำากัด้

หลักสูต้ร ปัีญหาการบันทึี่กบัญช่ื้สินที่รัพย์ หน่�สิน 
และส่วินของเจ้าของ เพ่�อให้ถูกต้้องต้ามมาต้รฐาน
การรายงานที่างการเงิน

7. นางสาวิคณัฐศร บัณฑิ์ต้ย์เนต้ร์ หลักสูต้ร Advances for Corporate Secretary สมาคมบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนไที่ย

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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กรรมการใหม่
บริษัที่กำาหนด้แนวิปีฏิิบัติ้เก่�ยวิกับการเต้ร่ยมควิามพร้อมในการ
ปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�กรรมการบริษัที่ สำาหรับกรรมการท่ี่�ได้้รับการเล่อก
ตั้�งรายใหม่ โด้ยจัด้ให้ม่หลักสูต้รปีฐมนิเที่ศสำาหรับกรรมการใหม่ 
เพ่�อเต้ร่ยมควิามพร้อมในการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�กรรมการบริษัที่ โด้ย
มอบหมายให้เลขานุการบริษัที่จัด้โปีรแกรมเข้าเย่�ยมชื้มโรงงาน
และกระบวินการผลิต้ จัด้ที่ำาคู่ม่อกรรมการ เพ่�อให้คำาแนะนำา 
เก่�ยวิกับบริษัที่ เช่ื้น วิิสัยทัี่ศน์ เป้ีาหมายบริษัที่ ภาพรวิมของ
อุต้สาหกรรม ต้ลอด้จนข้อบังคับบริษัที่ กฎ์หมายต่้างๆ ท่ี่�เก่�ยวิข้อง 
รวิมถึงกรอบการที่ำางาน ขอบเขต้อำานาจหน้าท่ี่�ของคณะกรรมการ
ชุื้ด้ต่้างๆ รวิมทัี่�งเร่�องท่ี่�อยู่ในระหว่ิางการพิจารณาของคณะ
กรรมการ เพ่�อให้กรรมการม่ข้อมูลอ้างอิงและสามารถส่บค้นได้้
ในเบ่�องต้้น นอกจากน่� คณะกรรมการยงัมอบหมายให้เลขานุการ
บริษัที่จัด้ให้ม่การพบปีะหาร่อกับปีระธานกรรมการ กรรมการ
บริษัที่ หร่อฝ่ัายจัด้การ เพ่�อรับที่ราบและสอบถามข้อมูลเชิื้งลึก
เก่�ยวิกับการด้ำาเนินธุรกิจของบริษัที่

ผู้ที่่�เก่�ยวข้องกับส่วนการกำากับดำูแลกิจการ
บริษทัี่ม่นโยบายส่งเสริมให้ผู้ท่ี่�สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษทัี่ 
อาทิี่ เลขานุการบริษัที่ เลขานุการคณะกรรมการต้รวิจสอบ และ
ผู้ท่ี่�เก่�ยวิข้อง ได้้รับการพัฒนาอย่างสมำ�าเสมอและต่้อเน่�อง โด้ยให้
ได้้รับการอบรมสัมมนาในหลักสูต้รต่้างๆ ท่ี่�เก่�ยวิข้องต่้อการปีฏิิบัติ้
หน้าท่ี่� ท่ี่�จัด้โด้ยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และ
ต้ลาด้หลักที่รัพย์ (ก.ล.ต้.) ต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย 
สมาคมบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนไที่ย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัที่ไที่ย (IOD) และสถาบันต่้างๆ อย่างต่้อเน่�อง 

การส่บที่อดำต้ำาแหน่งงาน
เพ่�อเป็ีนการเต้ร่ยมควิามพร้อมและให้เกิด้ควิามต่้อเน่�องในการ
บริหารกิจการของบริษัที่ คณะกรรมการบริษัที่จึงกำาหนด้ให้ 
ฝ่ัายบริหารม่แผนส่บที่อด้ต้ำาแหน่งงานของ ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�
บริหารและผู้บริหารระดั้บสูง โด้ยมอบหมายให้คณะกรรมการ 
บรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น เป็ีนผู้จัด้ที่ำาแผน
ส่บที่อด้ต้ำาแหน่งงานท่ี่�สำาคัญของบริษัที่ร่วิมกับปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�
บริหาร เพ่�อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัที่พิจารณา รวิมทัี่�ง
กำาหนด้ควิามรู้ควิามสามารถและปีระสบการณ์ของต้ำาแหน่งงาน
ท่ี่�ม่ควิามสำาคัญและม่ผลกระที่บต่้อธุรกิจของบริษัที่ ต้ลอด้จน 
จัด้ที่ำาแผนการปีระเมนิควิามรู้ควิามสามารถ จุด้อ่อน จุด้แข็ง และ
ควิามพร้อมของพนักงานระดั้บต้ำาแหน่งรองกรรมการผู้จัด้การ 
ขึ�นไปี โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งต้ำาแหน่งปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร 
เพ่�อหาผู้ท่ี่�ม่คุณสมบัติ้ท่ี่�เหมาะสมเข้าร่วิมโปีรแกรมพัฒนาเฉพาะ
รายบุคคล ซึึ่�งเป็ีนการพัฒนาควิามรู้ควิามสามารถของผู้บริหาร 

ท่ี่�ม่ศักยภาพให้ม่ควิามพร้อมในการบริหารกิจการ รองรับการ
ขยายธุรกิจ และการเปีล่�ยนแปีลงโครงสร้างของบริษัที่ รวิมถึง
ที่ด้แที่นกรณ่การเกษ่ยณอายุ ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารม่หน้าท่ี่�
รายงานแผนการส่บที่อด้ต้ำาแหน่งงานต้่อคณะกรรมการบรรษัที่ 
ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น เพ่�อที่ำาสรุปีและรายงาน
ต่้อคณะกรรมการบริษัที่ที่ราบอย่างน้อยปีีละ 1 ครั�ง

การปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ ครั�งท่ี่� 2/2563 ม่มติ้อนุมัติ้
ที่บที่วินหลักเกณฑ์์การส่บที่อด้ต้ำาแหน่งระดั้บปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�
บริหารและระดั้บปีระธานสายงาน ซึึ่�งผ่านควิามเห็นชื้อบจาก 
คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น

การประเมินผลการปฏิิบัต้ิงาน
 การประเมินผลการปฏิิบัต้ิงาน
ของคณะกรรมการบริษัทัี่
คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น 
จัด้ให้ม่การปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งานของคณะกรรมการบริษัที่ 
โด้ยนำาแบบปีระเมินของต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยมา 
ปีรับใช้ื้ให้เหมาะสมกบัลักษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการ
บริษัที่ และม่การพิจารณาที่บที่วินเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี เพ่�อใช้ื้เป็ีน 
กรอบในการต้รวิจสอบการปีฏิิบัติ้งานในหน้าท่ี่�ของคณะกรรมการ
บริษัที่ ซึึ่�งผลการปีระเมนิของคณะกรรมการบรษัิที่จะถกูนำาไปีใช้ื้
ปีระกอบการพิจารณาควิามเหมาะสมขององค์ปีระกอบของ 
คณะกรรมการต้่อไปี ทัี่�งน่� การปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งานของ 
คณะกรรมการบริษัที่ม่หัวิข้อในการปีระเมินดั้งน่�

หุ้ัวข้อการประเมินกรรมการทั�งคณะ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ้ของคณะกรรมการ
2. หน้าท่ี่�และควิามรับผิด้ชื้อบของคณะกรรมการ
3. การปีระชุื้มคณะกรรมการ
4. การที่ำาหน้าท่ี่�ของกรรมการ
5. ควิามสัมพันธ์กับฝ่ัายจัด้การ
6. การพัฒนาต้นเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หุ้ัวข้อการประเมินกรรมการรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ้ของคณะกรรมการ
2. การปีระชุื้ม
3. บที่บาที่ หน้าท่ี่� และควิามรับผิด้ชื้อบของคณะกรรมการ

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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การประเมินผลการปฏิบิัต้ิงาน
ของคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัที่กำาหนด้ให้คณะกรรมการชืุ้ด้ย่อย ซึึ่�ง
ปีระกอบด้้วิย คณะกรรมการต้รวิจสอบ คณะกรรมการบรรษัที่ 
ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น คณะกรรมการนโยบาย 
ESRC ม่การปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งานของต้นเองแบบรายคณะ 
และให้รายงานผลการปีระเมินต่้อท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่
เป็ีนปีระจำาทุี่กปีี เพ่�อสอบที่านการปีฏิิบัติ้งานของคณะกรรมการ
ชุื้ด้ย่อย โด้ยแบบปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งานของคณะกรรมการ 
ชุื้ด้ย่อยจัด้ที่ำาขึ�นต้ามขอบเขต้อำานาจหน้าท่ี่�และควิามรับผิด้ชื้อบ
ต้ามกฎ์บัต้รของคณะกรรมการชืุ้ด้ย่อยแต้่ละคณะ และอ้างอิง
แบบปีระเมินต้นเองของคณะกรรมการจากต้ลาด้หลกัที่รัพยแ์ห่ง
ปีระเที่ศไที่ย ซึึ่�งม่หัวิข้อเก่�ยวิกับโครงสร้างและคุณสมบัติ้ของ 
คณะกรรมการชุื้ด้ย่อย บที่บาที่หน้าท่ี่� และควิามรับผิด้ชื้อบของ
คณะกรรมการชุื้ด้ย่อย

โด้ยในปีี 2563 คณะกรรมการบริษัที่ และคณะกรรมการชุื้ด้ย่อย
ทุี่กชุื้ด้ ได้้ปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ด้้วิยควิามรู้ ควิามสามารถ ต้ามขอบเขต้
อำานาจหน้าท่ี่�และควิามรับผิด้ชื้อบท่ี่�ได้้รับมอบหมายต้ามกฎ์บัต้ร 
และสอด้คล้องกับแนวิปีฏิิบัติ้ท่ี่� ด่้ของหน่วิยงานกำากับดู้แล 
เลขานกุารบรษัิที่ได้้สรปุีผลการปีระเมนิของคณะกรรมการบรษัิที่
ทัี่�งแบบรายคณะและรายบุคคล รวิมทัี่�งผลการปีระเมินของ 
คณะกรรมการชุื้ด้ย่อยทุี่กชุื้ด้ และรายงานต่้อคณะกรรมการ 
บรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น เพ่�อนำาเสนอต่้อ
ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ ครั�งท่ี่�  5/2563 เม่�อวัินท่ี่� 
26 กุมภาพนัธ์ 2564 โด้ยผลการปีระเมนิของคณะกรรมการบรษัิที่
และคณะกรรมการชุื้ด้ย่อย ม่ดั้งน่�  

คณะกรรมการบริษัท ผลประเมิน	%

- การปีระเมินกรรมการทัี่�งคณะ 91.5

- การปีระเมินกรรมการรายบุคคล 90.7

คณะกรรมการชำุดย�อย

- คณะกรรมการต้รวิจสอบ 96.0

- คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา
 และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น

93.9

- คณะกรรมการนโยบาย ESRC 92.0

การประเมินผลการปฏิิบัต้ิงานของ
ประธุานเจ้าหน้าที่่�บริหารและกรรมการผู้จัดำการ
คณะกรรมการบริษัที่จัด้ให้ม่การปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งาน 
ของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี โด้ยใช้ื้แนวิที่าง 
การปีระเมินจากต้ลาด้หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยในหัวิข้อ 
เก่�ยวิกับควิามเป็ีนผู้นำา การกำาหนด้และปีฏิิบัติ้ต้ามแผนกลยุที่ธ์ 
การวิางแผนและผลปีฏิิบัติ้ที่างการเงิน ควิามสัมพันธ์กับ 
คณะกรรมการ การส่บที่อด้ต้ำาแหน่ง การบริหารควิามเส่�ยง และ
การควิบคุมภายใน การกำากับดู้แลกิจการ ซึึ่�งหลักเกณฑ์์การ
ปีระเมินดั้งกล่าวิได้้ผ่านควิามเห็นชื้อบจากทัี่�งคณะกรรมการ 
บรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบ รวิมทัี่�งกรรมการท่ี่�เปีน็
ผู้บริหารและกรรมการท่ี่�ไม่ใช่ื้ผู้บริหาร 

เลขานุการบริษัที่จัด้ส่งแบบปีระเมินดั้งกล่าวิให้กรรมการบริษัที่
ทุี่กท่ี่านรวิมถึงกรรมการท่ี่�ไม่เป็ีนผู้บริหาร เป็ีนผู้ปีระเมินผล 
การปีฏิิบัติ้งานของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และรวิบรวิมผล 
การปีระเมินรายงานต่้อคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหาและ
กำาหนด้ค่าต้อบแที่น เพ่�อนำาเสนอต้่อคณะกรรมการบริษัที่
พิจารณากำาหนด้ค่าต้อบแที่นปีระจำาปีีของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�
บริหาร และจัด้ให้ม่การอภิปีรายเพ่�อให้ควิามเห็นในการปีรับปีรุง
ผลการปีฏิิบัติ้งาน โด้ยผลการปีระเมินการปีฏิิบัติ้งานของปีระธาน
เจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้จัด้การ ปีระจำาปีี 2563 อยู่ใน
เกณฑ์์ด่้มาก 

การประชุุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัที่กำาหนด้ให้ม่การปีระชุื้มไม่น้อยกว่ิา 6 ครั�ง
ต่้อปีี โด้ยม่การกำาหนด้วัินปีระชุื้มไว้ิล่วิงหน้าทัี่�งปีี และมอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัที่จัด้ส่งกำาหนด้การและวิาระการปีระชุื้ม 
คณะกรรมการบริษัที่แต่้ละครั�งเป็ีนการล่วิงหน้า อย่างไรก็ด่้ 
การกำาหนด้วัินปีระชุื้มอาจม่การเปีล่�ยนแปีลงต้ามควิามเหมาะสม
ขึ�นอยู่กับควิามสำาคัญของวิาระการปีระชืุ้มท่ี่�จะต้้องนำาเข้า
พิจารณา โด้ยในปีี 2563 ม่การปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ 
รวิม 17 ครั�ง สัด้ส่วินการเข้าปีระชุื้มของคณะกรรมการบริษัที่ 
ทัี่�งคณะคิด้เป็ีนร้อยละ 97.06 

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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สำาหรับการปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ปีี 2564 คณะกรรมการ
บริษัที่กำาหนด้วัินปีระชุื้มเป็ีนการล่วิงหน้าต้ลอด้ทัี่�งปีี และแจ้ง 
ให้กรรมการแต้ล่ะคนที่ราบกำาหนด้การด้งักล่าวิ เพ่�อใหก้รรมการ
สามารถจัด้เวิลาและเข้าร่วิมปีระชุื้มได้้ ทัี่�งน่� หากไม่ม่การจัด้
ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ในเด่้อนนั�น ฝ่ัายจัด้การจะม่การ
รายงานผลการด้ำาเนินงานให้คณะกรรมการบริษัที่ที่ราบผ่าน 
ช่ื้องที่างอิเล็กที่รอนิกส์ (e-mail) เพ่�อให้คณะกรรมการสามารถ
กำากับ ควิบคุม และดู้แลการปีฏิิบัติ้งานของฝั่ายจัด้การได้้อย่าง 
ต่้อเน่�องและทัี่นเหตุ้การณ์

ปีระธานกรรมการและปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารร่วิมกันพิจารณา
เร่�องเข้าสู่วิาระการปีระชุื้มคณะกรรมการ และกำาหนด้ระเบ่ยบ 
วิาระการปีระชุื้ม โด้ยเปิีด้โอกาสให้กรรมการแต่้ละคนสามารถ
เสนอเร่�องต่้างๆ เพ่�อเข้ารับการพิจารณาเป็ีนวิาระการปีระชุื้มได้้ 
นอกจากน่� ผู้บริหารท่ี่�เก่�ยวิข้องในวิาระสำาคัญอาจได้้รับมอบหมาย
ให้เข้าร่วิมการปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ เพ่�อให้ข้อมูลท่ี่�จำาเป็ีน
เพิ�มเติ้มได้้

เลขานุการบริษัที่รับผิด้ชื้อบในการส่งหนังส่อเชิื้ญปีระชุื้มพร้อม
เอกสารปีระกอบวิาระการปีระชุื้มให้กรรมการเป็ีนการล่วิงหน้า
อย่างน้อย 7 วัิน เพ่�อให้กรรมการม่เวิลาท่ี่�จะศึกษาข้อมูลในเร่�อง
ต่้างๆ อย่างเพ่ยงพอ เว้ินแต่้กรณ่ม่เหตุ้จำาเป็ีนเร่งด่้วิน   

องค์ประชุุม
การปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ต้้องม่กรรมการมาปีระชืุ้มไม่ต้ำ�า
กว่ิากึ�งหนึ�งของจำานวินกรรมการทัี่�งหมด้จึงนับเป็ีนองค์ปีระชุื้ม 
การปีระชืุ้มด้ำาเนินไปีในลักษณะท่ี่�เอ่�ออำานวิยให้ม่การนำาเสนอ 
พิจารณา และอภิปีรายในรูปีแบบท่ี่�เหมาะสมในการพิจารณา 
เร่�องต่้างๆ ปีระธานกรรมการซึึ่�งที่ำาหน้าท่ี่�ปีระธานในท่ี่�ปีระชุื้ม 
เปิีด้โอกาสให้กรรมการแสด้งควิามคิด้เห็นอย่างเป็ีนอิสระ ในบาง
วิาระอาจม่ผู้บริหารระดั้บสูงเข้าร่วิมปีระชุื้มด้้วิย เพ่�อให้ 
รายละเอ่ยด้ข้อมูลท่ี่�เป็ีนปีระโยชื้น์เพิ�มเต้ิมในฐานะผู้ท่ี่�เก่�ยวิข้อง 
รวิมทัี่�งจะได้้รับที่ราบนโยบายโด้ยต้รงเพ่�อใหส้ามารถนำาไปีปีฏิิบัติ้
ได้้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ

การปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ท่ี่�ม่วิาระสำาคัญท่ี่�ต้้องอนุมัติ้ 
องค์ปีระชุื้มต้้องม่จำานวินกรรมการเข้าร่วิมไม่น้อยกว่ิาสองในสาม
ของจำานวินกรรมการทัี่�งหมด้ขณะท่ี่�ต้อนลงมติ้ เพ่�อร่วิมกัน
พิจารณาวิาระท่ี่�สำาคัญๆ

การลงมต้ใินท่ี่�ปีระชื้มุคณะกรรมการบรษัิที่ใหถ่้อมต้เิส่ยงข้างมาก
เป็ีนหลัก โด้ยให้กรรมการหนึ�งคนม่เส่ยงหนึ�งเส่ยงในการ 
ลงคะแนน เว้ินแต่้กรรมการท่ี่�ม่ส่วินได้้เส่ยในเร่�องใด้จะไม่ม่สิที่ธิ
เข้าร่วิมปีระชุื้มและไม่ม่สิที่ธิออกเส่ยงลงคะแนนในเร่�องนั�น 
ถ้าคะแนนเส่ยงเที่่ากัน ปีระธานในท่ี่�ปีระชุื้มม่สิที่ธิออกเส่ยงอ่ก
เส่ยงหนึ�งเป็ีนเส่ยงช่ื้�ขาด้

เลขานุการบริษัที่ได้้รับมอบหมายให้เข้าร่วิมปีระชุื้ม โด้ยเป็ีนผู้ดู้แล
การจัด้ที่ำารายงานการปีระชืุ้มและจัด้ส่งให้ปีระธานกรรมการ
บริษัที่พิจารณาลงลายม่อช่ื้�อรับรองควิามถูกต้้อง โด้ยเสนอให้ 
ท่ี่�ปีระชุื้มรับรองรายงานการปีระชุื้มในการปีระชุื้มครั�งถัด้ไปี 
รวิมทัี่�งเป็ีนผู้จัด้เก็บข้อมูล เอกสารรายงานท่ี่�รับรองแล้วิ หร่อ
เอกสารเก่�ยวิกับการปีระชืุ้มทัี่�งหมด้ เพ่�อสะด้วิกในการส่บค้น
อ้างอิง  
 
คณะกรรมการบริษัที่สนับสนุนให้ม่การปีระชุื้มกันเองของ
กรรมการท่ี่�ไม่เป็ีนผู้บริหาร โด้ยการปีระชุื้มเป็ีนไปีอยา่งอิสระและ
ไม่ม่ฝ่ัายจัด้การเข้าร่วิม เพ่�ออภิปีรายปัีญหาธุรกิจ รวิมทัี่�งการ
ปีรับปีรงุพฒันาด้้านต้า่งๆ ของบรษัิที่ และรายงานผลการปีระชื้มุ
ต่้อคณะกรรมการบริษัที่ โด้ยในปีี 2563 กรรมการท่ี่�ไม่เป็ีน 
ผู้บริหารม่การปีระชุื้มระหว่ิางกันเอง โด้ยไม่ม่ฝ่ัายจัด้การเข้าร่วิม 
จำานวิน 1 ครั�ง เม่�อวิันท่ี่� 9 เมษายน 2563 เพ่�อปีรึกษาหาร่อ 
เก่�ยวิกับการบริหารควิามเส่�ยงและการเต้ร่ยมควิามพร้อมของ
บริษัที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด้ของไวิรัส Covid-19 และ
กรรมการอิสระม่การปีระชุื้มระหว่ิางกันเอง จำานวิน 1 ครั�ง 
เม่�อวัินท่ี่� 19 มิถุนายน 2563 เพ่�อปีรึกษาหาร่อเก่�ยวิกับการบริหาร
งานและศักยภาพการแข่งขันของบริษัที่ และม่รายงานผล 
การปีระชุื้มทัี่�งสองครั�งต่้อคณะกรรมการบริษัที่

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

รายชื่่�อ ตำำาแหน่่ง BOD AC CGNR ESRC AGM
ประชืุ่ม
กรรมการ
อิสระ

ประชืุ่ม
กรรมการ
ที่่�ไม่ได้้เป็น่
ผู้้้บริหาร

1. นายสมพล เกีียรติิไพบููลย์
ประธาน
กีรรมกีาร 
(อิิสระ)

17/17  
(100%)

5/5 9/9 - 1/1 1/1 1/1

2. นายอิภิิชาติิ จีีระพันธ์์
กีรรมกีาร 
(อิิสระ)

17/17 
(100%)

5/5 9/9 - 1/1 1/1 1/1

3. ดร.ชัยพัฒน์ สหััสก์ีล
กีรรมกีาร 
(อิิสระ)

17/17 
(100%)

5/5 - 3/3 1/1 1/1 1/1

4. รศ.น.สพ.กิีจีจีา อ์ิไรรงค์์
กีรรมกีาร 
(อิิสระ)

15/17/1

(88.24%)
- 8/9 - 1/1 1/1 1/1

5. นายบูวร วงศ์สินอ์ิดม
รอิงประธาน
กีรรมกีาร 

17/17 
(100%)

- - 3/3 1/1 - -

6. นายวิชิติ วิทยฐานกีรณ์์ กีรรมกีาร 
16/17/1 

(94.12%)
- - - 1/1 - 1/1

7. นางสาวอิรัญญา วิทยฐานกีรณ์์ กีรรมกีาร
16/17/1

(94.12%)
- - 3/3 1/1 - -

8. นายวิชัย วิทยฐานกีรณ์์ กีรรมกีาร
16/17/2 

(94.12%)
- - - 1/1 - 1/1

9. นายวัชร วิทยฐานกีรณ์์ กีรรมกีาร
16/17/2 

(94.12%)
- - - 1/1 - 1/1

10. นายพาชัย จัีนทร์พิทักีษ์์ กีรรมกีาร 
17/17 
(100%)

- - - 1/1 - -

11. นายเอิกีรัฐ วงศ์ศ์ภิชาติิก์ีล กีรรมกีาร
17/17 
(100%)

- - - 1/1 - 1/1

12. นายวรว์ฒิ ตัิ�งพิร์ฬห์ัธรรม กีรรมกีาร
16/17/1

(94.12%)
- - - 1/1 - 1/1

รวม 97.06%

หัมายเหัต์ิ: /1 ลาประช์มเน่�อิงจีากีติิดภิารกิีจีสำาคั์ญ
 /2 ลาประช์มเน่�อิงจีากีติิดภิารกิีจีสำาคั์ญอิยู�ติ�างจัีงหัวัด

(8) รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ
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การกำากับดูแลกิจการ

ค่าต้อบแที่นกรรมการ
คณะกรรมการบริษัที่ได้้กำาหนด้นโยบายการจ่ายค่าต้อบแที่น
กรรมการบริษัที่อย่างเป็ีนธรรมและสมเหตุ้สมผลต้ามหลักการ
กำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ โด้ยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัที่ 
ภิบาล สรรหาและกำาหนด้ค่าต้อบแที่นม่หน้าท่ี่�พิจารณากำาหนด้
ค่าต้อบแที่นท่ี่�เหมาะสมและสอด้คล้องกับกลยุที่ธ์ เป้ีาหมาย 
ระยะยาวิ ผลการด้ำาเนินงานของบริษัที่ และภาระหน้าท่ี่� 
ควิามรับผิด้ชื้อบท่ี่�ได้้รับมอบหมาย โด้ยเปีร่ยบเท่ี่ยบกับบริษัที่ 
จด้ที่ะเบ่ยนในต้ลาด้หลักที่รัพยท่์ี่�อยูใ่นกลุ่มอุต้สาหกรรมเด่้ยวิกัน
และบริษัที่ท่ี่�ม่ขนาด้ใกล้เค่ยงกัน รวิมทัี่�งใช้ื้ข้อมูลการสำารวิจ 
ค่าต้อบแที่นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัที่
ไที่ย และต้ลาด้หลกัที่รพัยแ์หง่ปีระเที่ศไที่ยปีระกอบการพจิารณา 
เพ่�อกำาหนด้ค่าต้อบแที่นให้อยู่ในระดั้บท่ี่�เหมาะสมและเพ่ยงพอ 
ท่ี่�จะจูงใจและรักษากรรมการท่ี่�ม่คุณภาพ โด้ยกรรมการท่ี่�ได้้รับ
มอบหมายให้เป็ีนกรรมการในคณะกรรมการชุื้ด้ย่อยจะได้้รับ 
ค่าต้อบแที่นเพิ�มต้ามควิามรับผิด้ชื้อบท่ี่�เพิ�มขึ�น และกรรมการ 
ท่ี่�เป็ีนผู้บริหารจะได้้รับค่าต้อบแที่นจากการที่ำางานในฐานะ
พนักงานของบริษัที่ อย่างไรก็ต้าม เพ่�อให้เป็ีนไปีต้ามหลักเกณฑ์์
การกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ คณะกรรมการบริษัที่จะม่การนำาเสนอ
ค่าต้อบแที่นกรรมการต่้อท่ี่�ปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้นเพ่�อพิจารณา
อนุมัต้ิเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี ทัี่�งน่� กำาหนด้ค่าต้อบแที่นกรรมการใน 
รูปีของค่าต้อบแที่นรายเด่้อน เบ่�ยปีระชุื้ม และเงินรางวัิล ดั้งน่�  

 ค�าต่อบแทนกรรมการบริษัท
 ให้กรรมการบรษัิที่ได้้รับคา่ต้อบแที่นต้อ่ครั�งท่ี่�เข้ารว่ิมปีระชื้มุ 

และ/หร่อ ได้้รับค่าต้อบแที่นรายเด่้อนเฉล่�ยไม่เกินเด่้อนละ 
600,000 บาที่ โด้ยให้ไปีพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง 

 ค�าต่อบแทนกรรมการชำุดย�อย	ม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่�

คณะอนุกรรมการ ต่ำาแหุ้น�ง
เบี�ยประชำุม 

(บาท/คน/ครั�ง)

คณะกรรมการต้รวิจสอบ
ปีระธาน 50,000

กรรมการ 40,000

คณะกรรมการ
บรรษัที่ภิบาล สรรหา
และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น

ปีระธาน 40,000

กรรมการ 30,000

คณะกรรมการนโยบาย
สิ�งแวิด้ล้อม สังคม
บริหารควิามเส่�ยง  
และการกำากับการปีฏิิบัติ้
ต้ามกฎ์เกณฑ์์

ปีระธาน 40,000

กรรมการ 30,000

 เงินรางวัล
ให้กรรมการบริษัที่ได้้รับเงินรางวิัลปีระจำาปีี ในอัต้ราไม่เกิน 
ร้อยละ 1 ของกำาไรสุที่ธิต้ามงบการเงินรวิม ในวิงเงินสูงสุด้ไม่เกิน 
20 ล้านบาที่ โด้ยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทัี่�งน่�ในปีี 2563 
คณะกรรมการบริษัที่พิจารณากำาหนด้เงินรางวัิลปีระจำาปีี เป็ีน
จำานวินเงิน 16 ล้านบาที่ 

 อื�นๆ
ปีระกันควิามรับผิด้ของกรรมการ วิงเงิน 100 ล้านบาที่

 ในปีี 2563 ค่าต้อบแที่นกรรมการท่ี่�เป็ีนตั้วิเงินสำาหรับกรรมการ
รวิม 12 ราย เท่ี่ากับ 9.40 ล้านบาที่ ปีระกอบด้้วิยค่าต้อบแที่น
รายเด่้อน จำานวิน 3,000,000 บาที่ เบ่�ยปีระชุื้ม จำานวิน 
4,715,000 บาที่ ค่าต้อบแที่นกรรมการต้รวิจสอบ จำานวิน 
520,000 บาที่ และค่าต้อบแที่นกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา
และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น จำานวิน 870,000 บาที่ และค่าต้อบแที่น
กรรมการนโยบายสิ�งแวิด้ล้อม สังคม บริหารควิามเส่�ยง และ 
การกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ จำานวิน 300,000 บาที่ 
นอกเหน่อจากค่าต้อบแที่นท่ี่�เป็ีนตั้วิเงินแล้วิ บริษัที่ไม่ม่การให้สิที่ธิ
ปีระโยชื้น์อ่�นใด้แก่กรรมการ ทัี่�งน่� คณะกรรมการบริษัที่จะนำา
เสนอค่าต้อบแที่นกรรมการปีระจำาปีี 2563 ต่้อท่ี่�ปีระชุื้มสามัญ 
ผู้ถ่อหุ้น ปีระจำาปีี 2564 ในวัินศุกร์ท่ี่� 23 เมษายน 2564 โด้ยม่
รายละเอ่ยด้ดั้งน่�

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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การกำากับดูแลกิจการ

การกำากับดูำแลบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม  
บริษัที่ม่นโยบายส่งกรรมการหร่อผู้บริหารท่ี่�ม่คุณสมบติั้เหมาะสม
ไปีเป็ีนกรรมการของบริษัที่ย่อย เพ่�อให้การบริหารงานเป็ีนไปีใน
ทิี่ศที่างเด่้ยวิกัน ทัี่�งน่� เป็ีนข้อต้กลงระหว่ิางบริษัที่และบริษัที่ย่อย
และบริษัที่ร่วิมในการร่วิมลงทุี่น เพ่�อม่ส่วินร่วิมในการกำาหนด้
นโยบายท่ี่�สำาคัญในการด้ำาเนินกิจการ รวิมทัี่�งการดู้แลให้บริษัที่
ย่อยม่ระบบการควิบคุมภายในท่ี่�เหมาะสม และม่กลไกใน 

ค�าต่อบแทนกรรมการบริษัทปี	2563

รายชำื�อ
ค�าต่อบแทน
รายเดือน

เบี�ยประชำุม
ค�าต่อบแทน
คณะกรรมการ
ต่รวจสอบ

ค�าต่อบแทน
คณะกรรมการ	
บรรษัทภิบาล	
สรรหุ้า

และกำาหุ้นด
ค�าต่อบแทน

ค�าต่อบแทน
คณะกรรมการ
นโยบาย

สิ�งแวดล้อม	สังคม	
บริหุ้ารความเสี�ยง	
และการกำากับ
การปฏิิบัต่ิต่าม
กฎเกณฑ์์

รวมเงินรับ
 

1. นายสมพล เก่ยรติ้ไพบูลย์ 1,200,000 1,445,000 160,000 360,000   3,165,000

2. นายบวิร วิงศ์สินอุด้ม 170,000 120,000  290,000 

3. นายอภิชื้าติ้ จ่ระพันธ์ุ 600,000 680,000 200,000 270,000 1,750,000 

4. ด้ร.ชัื้ยพัฒน์ สหัสกุล 600,000 680,000 160,000       90,000  1,530,000 

5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ 600,000 600,000 240,000 1,440,000 

6. นายวิิชิื้ต้ วิิที่ยฐานกรณ์   160,000       160,000 

7. นางสาวิอรัญญา วิิที่ยฐานกรณ์   160,000        90,000  250,000 

8. นายวิิชัื้ย วิิที่ยฐานกรณ์   160,000       160,000 

9. นายพาชัื้ย จันที่ร์พิทัี่กษ์   170,000       170,000 

10. นายวัิชื้ร วิิที่ยฐานกรณ์   160,000       160,000 

11. นายเอกรัฐ วิงศ์ศุภชื้าติ้กุล   170,000     170,000

12. นายวิรวุิฒิ ตั้�งพิรุฬห์ธรรม   160,000       160,000 

รวม 3,000,000 4,715,000	    520,000 870,000	  300,000 9,405,000	

การกำากับกิจการในด้้านต่้างๆ ภายใต้้เกณฑ์์เด่้ยวิกันกับบริษัที่ 
คณะกรรมการบริษัที่มอบหมายให้ฝ่ัายจัด้การพิจารณาควิาม
เหมาะสมของบุคคลท่ี่�เป็ีนตั้วิแที่นของบริษัที่ เพ่�อเป็ีนกรรมการ
หร่อผู้บริหารในบริษัที่ย่อยต้ามสัด้ส่วินการถ่อหุ้น  โด้ยให้
สอด้คล้องกับวิาระการด้ำารงต้ำาแหน่งกรรมการของบริษัที่ย่อย 
ทัี่�งน่� บริษัที่ยอ่ยม่หน้าท่ี่�นำาส่งงบการเงนิใหกั้บบรษัิที่เพ่�อจดั้ที่ำางบ
การเงินรวิม

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

ในการปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 14/2563 คณะ
กรรมการบริษัที่พิจารณาที่บที่วินนโยบายการที่ำารายการระหว่ิาง
กันและรายการท่ี่�เก่�ยวิโยงกันให้เหมาะสมและสอด้คล้อง 
ต้ามหลักกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ และพิจารณาให้กรรมการและ 
ผู้บริหารระด้บัสูงจัด้ที่ำารายงานการม่สว่ินได้้เส่ยให้กับเลขานกุาร
บริษัที่เป็ีนปีระจำาทุี่กปีี 

การใชุ้ข้อมูลภายในเพื่่�อแสวงหาผลประโยชุน์
คณะกรรมการบริษัที่กำาหนด้นโยบายเร่�องการใช้ื้ข้อมูลภายใน 
ไว้ิในคู่ม่อการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้และจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่�อให้
สอด้คล้องกับกฎ์หมายเก่�ยวิกับหลักที่รัพย์ และมุ่งเน้นควิาม
โปีร่งใส ในการปีระกอบธุรกิจ เพ่�อป้ีองกันดู้แลไม่ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานนำาข้อมูลภายในของบริษัที่ไปีใช้ื้เพ่�อ
ปีระโยชื้น์ส่วินต้น หร่อไปีเปิีด้เผยให้แก่บุคคลอ่�นที่ราบ รวิมทัี่�ง
เพ่�อการซ่ึ่�อขายหลกัที่รัพย ์ทัี่�งน่� บรษัิที่ได้้เปิีด้เผยนโยบายดั้งกล่าวิ
ไว้ิบนเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่เพ่�อให้ผู้ถ่อหุ้นรับที่ราบ โด้ยม่สาระสำาคัญ
สรุปีดั้งน่�

 กรรมการและผู้บริหารต้ามนิยามของ ก.ล.ต้. ม่หน้าท่ี่�รายงาน
การเปีล่�ยนแปีลงการถ่อหลักที่รัพย์ของบริษัที่ต่้อ ก.ล.ต้. 
ภายใน 3 วัินที่ำาการต้ามข้อกำาหนด้ของ ก.ล.ต้. อ่กทัี่�งบริษัที่
ได้้กำาหนด้ให้กรรมการและผู้บริหารระดั้บสูงต้้องแจ้ง
เลขานกุารบรษัิที่ล่วิงหนา้ 1 วัินกอ่นที่ำาการซ่ึ่�อขาย เพ่�อด้ำาเนนิ
การแจ้งต่้อท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ 

 บริษัที่กำาหนด้ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ี่�เก่�ยวิข้อง
กับข้อมูล (รวิมทัี่�งคู่สมรสและบุต้รท่ี่�ยังไม่บรรลุนิติ้ภาวิะของ
บุคคลดั้งกล่าวิ) ห้ามที่ำาการซ่ึ่�อขายหลักที่รัพย์ของบริษัที่ 
ในช่ื้วิงระยะเวิลา 1 เด่้อน (Blackout Period) ก่อนการ 
เปิีด้เผยงบการเงินรายไต้รมาสและงบการเงินปีระจำาปีีของ
บริษัที่ หร่อข้อมูลอ่�นท่ี่�อาจม่ผลกระที่บต้่อราคาหลักที่รัพย์
ของบริษัที่ และไม่ที่ำาการซ่ึ่�อขายหลักที่รัพยข์องบริษัที่จนกว่ิา
จะพ้นระยะเวิลา 24 ชัื้�วิโมง ภายหลังจากท่ี่�ได้้เปิีด้เผยข้อมูล
นั�นสู่สาธารณชื้นแล้วิ ทัี่�งน่� เลขานุการบริษัที่จะแจ้งที่าง
จด้หมายหร่ออ่เมลไปียังบุคคลท่ี่�เก่�ยวิข้องให้ที่ราบชื้่วิงระยะ
เวิลาดั้งกล่าวิ 

การติ้ดำต้ามให้ม่การปฏิิบัต้ิต้ามนโยบาย
และแนวปฏิิบัต้ิในการกำากับดำูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัที่ให้ควิามสำาคัญในเร่�องหลักการกำากับดู้แล
กิจการท่ี่�ด่้ โด้ยได้้กำาหนด้นโยบายและแนวิปีฏิิบัติ้ท่ี่�เก่�ยวิข้องไว้ิใน
นโยบายการกำากับดู้แลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัที่ 
พร้อมทัี่�งส่งเสริมให้เกิด้การปีฏิิบัติ้อย่างแท้ี่จริง เพ่�อสร้าง 
ควิามเช่ื้�อมั�นต้่อผู้ม่ส่วินได้้เส่ยทุี่กกลุ่ม ในปีี 2563 บริษัที่ได้้ม่ 
การติ้ด้ต้ามการปีฏิิบัติ้ต้ามหลักการกำากับดู้แลกิจการท่ี่� ด่้
ครอบคลุมเร่�องต่้างๆ ดั้งน่� การดู้แลสิที่ธิของผู้ถ่อหุ้น การปีฏิิบัติ้
ต่้อผู้ถ่อหุ้นอย่างเท่ี่าเท่ี่ยม ควิามรับผิด้ชื้อบต่้อผู้ม่ส่วินได้้เส่ย 
ทุี่กฝ่ัาย ครอบคลุมในเร่�องการดู้แลพนักงาน สิที่ธิมนุษยชื้น 
การแข่งขันที่างการค้าอย่างเสร่และเปี็นธรรม การดู้แลสุขภาพ
อนามัย ควิามปีลอด้ภัย และสภาพแวิด้ล้อมการที่ำางาน การดู้แล
รับผิด้ชื้อบสังคม ชุื้มชื้น สิ�งแวิด้ล้อม การปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ 
ข้อบงัคบัของหนว่ิยงานกำากับด้แูล ซึ่ึ�งผลการต้ดิ้ต้ามพบวิา่บรษัิที่
ได้้ด้ำาเนินการต้ามแนวิที่างของแต่้ละปีระเด็้นได้้อย่างครบถ้วิน 
นอกจากน่� บริษัที่ม่การติ้ด้ต้ามเพ่�อให้เกิด้การปีฏิิบัติ้ต้าม 
การกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ในปีระเด็้นหลักดั้งน่�

การป้องกันความขัดำแย้งที่างผลประโยชุน์ 
คณะกรรมการบริษัที่กำาหนด้นโยบายเก่�ยวิกับควิามขัด้แย้ง 
ที่างผลปีระโยชื้น์ และการที่ำาธุรกรรมระหวิ่างบริษัที่และบริษัที่
ย่อย โด้ยม่หลักการว่ิาการพิจารณาที่ำารายการใด้ๆ รวิมถึงการ
อนุมัติ้การที่ำารายการต้้องเป็ีนไปีต้ามหลักเกณฑ์์ของสำานักงาน
กำากับหลักที่รัพย์และต้ลาด้หลักที่รัพย์ ต้ามปีระกาศของ 
คณะกรรมการกำากับต้ลาด้ทุี่น โด้ยยึด้ถ่อนโยบายให้ทุี่กรายการ
เป็ีนไปีต้ามเง่�อนไขธุรกิจปีกติ้ คำานึงถึงผลปีระโยชื้น์สูงสุด้ของ
บริษัที่ และผู้ถ่อหุ้นโด้ยรวิมเป็ีนสำาคัญ และต้้องหล่กเล่�ยงการ 
กระที่ำาท่ี่�ก่อให้เกิด้ควิามขัด้แย้งที่างผลปีระโยชื้น์ ทัี่�งน่� บริษัที่
กำาหนด้ให้กรรมการและผู้บริหารท่ี่�ม่ส่วินได้้เส่ยหร่อเก่�ยวิโยงกับ
รายการท่ี่�พิจารณาแจ้งให้บริษัที่ที่ราบถึงควิามสัมพันธ์หร่อการ
เก่�ยวิโยงของต้นและผู้ท่ี่�เก่�ยวิข้องก่อนการพิจารณาวิาระการ
ปีระชุื้มคณะกรรมการบรษัิที่ และบนัที่กึไว้ิในรายงานการปีระชื้มุ 
และต้้องไม่เข้าร่วิมการพิจารณาตั้ด้สินใจ รวิมถึงไม่ม่อำานาจในการ
อนุมัติ้รายการดั้งกล่าวิ โด้ยคณะกรรมการต้รวิจสอบเป็ีนผู้กำากับ
ดู้แลให้ม่การปีฏิิบัติ้ต้ามข้อกำาหนด้ เก่�ยวิกับขั�นต้อนการด้ำาเนิน
การและการเปิีด้เผยข้อมูลของรายการท่ี่�อาจม่ควิามขัด้แย้ง 
ที่างผลปีระโยชื้น์ให้ถูกต้้องครบถ้วิน

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

 เลขานุการบริษัที่ได้้จัด้ที่ำารายงานการเปีล่�ยนแปีลงการ 
ถ่อครองหลักที่รัพย์ให้กรรมการลงนามรับรองก่อนการ
ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่เป็ีนปีระจำาทุี่กเด่้อน โด้ยบริษัที่
เปิีด้เผยข้อมูลการเปีล่�ยนแปีลงการถ่อครองหลักที่รัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารทัี่� ง ต้้นปีีและปีลายปีีและการ
เปีล่�ยนแปีลงในระหวิ่างปีีในเอกสารแนบ ในแบบ 56-1 
One Report / รายงานปีระจำาปีี 2563

ในปีี 2563 คณะกรรมการบริษัที่และผู้บริหารไม่ม่การซ่ึ่�อขาย 
หลักที่รัพย์โด้ยใช้ื้ข้อมูลภายในแต้่อย่างใด้ และในการปีระชืุ้ม 
คณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 14/2563 เลขานุการบริษัที่ได้้รายงาน
หนังส่อจาก ก.ล.ต้. ต่้อท่ี่�ปีระชุื้มในเร่�องควิามสำาคัญเก่�ยวิกับ
นโยบาย Blackout Period พร้อมยกกรณ่ตั้วิอย่างให้ท่ี่�ปีระชุื้ม
ที่ราบ เพ่�อส่�อสารและยำ�าเต่้อนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ต้ระหนักและปีฏิิบัติ้ต้ามในเร่�องการห้ามนำาข้อมูลภายในท่ี่�ม่ 
สาระสำาคัญของบริษัที่ท่ี่�ยังไม่ได้้เปิีด้เผยต่้อสาธารณชื้นไปีใช้ื้เพ่�อ
หาปีระโยชื้น์แก่ต้นเองหร่อผู้อ่�น รวิมถึงการซ่ึ่�อขายหลักที่รัพย ์
ของบริษัที่

การต่้อต้้านทีุ่จริต้คอร์รัปชุัน
เพ่�อให้เป็ีนไปีต้ามเจต้นารมณ์ในการด้ำาเนินธุรกิจและเป็ีนแนวิที่าง
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึด้ถ่อเป็ีนแนวิที่างในการ
ปีฏิิบัติ้งานอย่างเคร่งครัด้ ในปีี 2563 ท่ี่�ผ่านมา บริษัที่ได้้ส่�อสาร
ถึงคู่ค้าและเชิื้ญชื้วินให้เข้าร่วิมโครงการแนวิร่วิมปีฏิิบัติ้ของ 
ภาคเอกชื้นไที่ยในการต่้อต้้านการทุี่จริต้ และในการปีระชุื้ม 
คณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 14/2563 เม่�อวัินท่ี่� 13 พฤศจิกายน 
2563 คณะกรรมการบริษัที่ได้้ม่การที่บที่วินและปีรับปีรุงนโยบาย
และคู่ม่อการต้่อต้้านการคอร์ รัปีชัื้�นให้ ม่ควิามเหมาะสม 
และสอด้คล้องกับการด้ำาเนินธุรกิจในปัีจจุบัน ทัี่�งน่� บริษัที่ได้้ 
เผยแพร่นโยบายการต่้อต้้านการคอร์รัปีชัื้�นในหัวิข้อ “การกำากับ
ดู้แลกิจการ” ในแบบ 56-1 One Report / รายงานปีระจำาปีี 
2563 หน้า 73 และบนเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่ (www.tvothai.com/
th/corporate-governance)

บริษัที่ได้้แสด้งเจต้นารมณ์เข้าร่วิมโครงการแนวิร่วิมปีฏิิบัติ้ของ
ภาคเอกชื้นไที่ยในการต่้อต้้านการทุี่จริต้เม่�อวัินท่ี่� 19 เมษายน 
2561 ด้้วิยควิามมุ่งมั�นในการป้ีองกันและต่้อต้้านการคอร์รัปีชัื้�น
ในทุี่กรูปีแบบทัี่�งที่างต้รงและที่างอ้อม บริษัที่ได้้รับการพิจารณา
รับรองการเป็ีนสมาชิื้กแนวิร่วิมปีฏิิบัติ้ของภาคเอกชื้นไที่ยในการ
ต่้อต้้านการทุี่จริต้ ปีระจำาปีี 2562 จากโครงการแนวิร่วิมปีฏิิบัติ้
ของภาคเอกชื้นไที่ยในการต่้อต้้านการทุี่จริต้ (CAC) เม่�อวัินศุกร์ 
ท่ี่� 18 ตุ้ลาคม 2562 และเพ่�อให้เป็ีนไปีต้ามนโยบายการต่้อต้้าน
การคอร์รัปีชัื้�น บริษัที่ได้้ด้ำาเนินการในเร่�องต่้อไปีน่� 

	 การประเมินความเสี�ยงของธุุรกิจ
 ในปีี 2563 คณะกรรมการบริหารควิามเส่�ยงระดั้บจัด้การ 

(ESRC-E) ได้้ปีระเมินควิามเส่�ยงการทุี่จริต้คอร์รัปีชัื้นท่ี่�อาจ
เกิด้ขึ�นต้ามแผนจัด้การควิามเส่�ยง และกำากับดู้แลการปีฏิิบัติ้
ต้ามรายงานการปีระเมินควิามเส่�ยง เพ่�อรายงานต่้อ 
คณะกรรมการนโยบายสิ�งแวิด้ล้อม สังคม บริหารควิามเส่�ยง 
และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎ์เกณฑ์์ (ESRC) เพ่�อกำาหนด้
นโยบาย กำากับและควิบคุมดู้เลการบริหารควิามเส่�ยง และ
รายงานต่้อคณะกรรมการบริษัที่ต้ามลำาดั้บ

	 แนวปฏิิบตั่เิกี�ยวกบัการกำากบัด้แลและควบคมุเพื�อปอ้งกนัและ
ต่ิดต่ามความเสี�ยงจากการทุจริต่

 บริษัที่กำาหนด้ให้ม่แนวิปีฏิิบัติ้เก่�ยวิกับการกำากับดู้แล และ
ควิบคุมดู้แลเพ่�อปี้องกันและต้ิด้ต้ามควิามเส่�ยงที่างทีุ่จริต้
คอร์รัปีชัื้น ดั้งน่�

 สำานักต้รวิจสอบภายในจัด้ให้ม่กระบวินการต้รวิจสอบ 
ปีระเมินระบบการควิบคุมภายใน และการบริหารควิาม
เส่�ยงท่ี่�ครอบคลมุระบบงานสำาคัญๆ เช่ื้น ระบบการจดั้ซ่ึ่�อ
จัด้จ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึี่กบัญช่ื้ การชื้ำาระ
เงิน เป็ีนต้้น ทัี่�งน่�เพ่�อป้ีองกันและติ้ด้ต้ามควิามเส่�ยงจาก
การทุี่จริต้คอร์รัปีชัื้น รวิมทัี่�งให้ข้อเสนอแนะเก่�ยวิกับ
แนวิที่างการปีรับปีรุงแก้ไขท่ี่�เหมาะสม

 จัด้ให้ม่ช่ื้องที่างการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หร่อข้อร้อง
เร่ยน การกระที่ำาผิด้ การฝั่าฝ้ันกฎ์หมาย ระเบ่ยบ 
ข้อบังคับของบริษัที่ หร่อข้อปีฏิิบัต้ิต้ามนโยบายต่้อต้้าน
คอร์รัปีชัื้น โด้ยม่นโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหร่อ
เบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็ีนควิาม
ลับ รวิมทัี่�งม่มาต้รการในการต้รวิจสอบและกำาหนด้ 
บที่ลงโที่ษที่างวิินัยของบริษัที่ และกฎ์หมายท่ี่�เก่�ยวิข้อง 

 หัวิหน้าหน่วิยงานท่ี่�เก่�ยวิข้องรับผิด้ชื้อบในการต้ิด้ต้าม 
การปีฏิิบัติ้ การปีรับปีรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้าม่) และ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชื้าที่ราบต้ามสายงานต้ามลำาดั้บ

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

	 การฝึึกอบรมและการสื�อสาร	
 บริษัที่วิางแผนการฝัึกอบรมให้ควิามรู้แก่พนักงานเก่�ยวิกับ

นโยบายและแนวิปีฏิิบัติ้ในการต่้อต้้านการทุี่จริต้คอร์รัปีชัื้น 
รวิมทัี่�งนโยบายท่ี่�เก่�ยวิข้องอย่างต้่อเน่�องเปี็นปีระจำาทุี่กปีี 
เช่ื้น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัิญและการเล่�ยงรับรอง 
โด้ยในปีี 2563 บริษัที่จัด้ฝึักอบรมแก่ ผู้บริหารและพนักงาน 
เม่�อวัินท่ี่� 4 ธันวิาคม 2563 สร้างควิามเข้าใจในการนำาไปี
ปีฏิิบัติ้จริงต้ามนโยบายและแนวิปีฏิิบัติ้ในการต้่อต้้าน 
การทุี่จริต้คอร์รัปีชัื้นของบริษัที่ นอกจากน่� พนักงานทุี่กระดั้บ
สามารถเข้าถึงนโยบายต่้างๆ ผ่านระบบส่�อสารภายในบริษัที่ 
(intranet) และผ่านที่างบอร์ด้ปีระชื้าสัมพันธ์ของบริษัที่ 
ต้ลอด้จนส่�อสารนโยบายต่้อต้้านการคอร์รัปีชัื้นไปียงัคู่ค้า และ
ผู้เก่�ยวิข้องที่างธุรกิจ รวิมถึงตั้วิแที่นที่างธุรกิจต้ามชื้่องที่าง 
ท่ี่�เหมาะสม เพ่�อให้รับที่ราบและถ่อปีฏิิบัติ้ร่วิมกัน

	 แนวทางในการต่ิดต่ามประเมินผลการดำาเนินงานต่าม
มาต่รการต่�อต่้านการคอร์รัปชำัน

 ในปีี 2563 บริษัที่ไม่ได้้รับการแจ้งเบาะแสหร่อข้อร้องเร่ยน
การกระที่ำาผิด้ทุี่จริต้ หร่อคอร์รัปีชัื้นแต่้ปีระการใด้ ทัี่�งน่� บริษัที่
จัด้ที่ำาสรุปีรายงานผลการด้ำาเนินการต้ามมาต้รการต่้อต้้าน
การคอร์รัปีชัื้นและรายงานต่้อคณะกรรมการต้รวิจสอบ และ
คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น 
พร้อมทัี่�งรายงานสรุปีให้ผู้ถ่อหุ้นที่ราบในรายงานปีระจำาปีีด้้วิย

	 การสอบทานความครบถื้วนเพียงพอของกระบวนการ
ทั�งหุ้มด	

 คณะกรรมการต้รวิจสอบได้้สอบที่านข้อมูลทัี่�งหมด้และให้
ควิามเห็นชื้อบต้่อควิามครบถ้วินเพ่ยงพอของกระบวินการ 
พร้อมทัี่�งลงนามรบัรองโด้ยปีระธานคณะกรรมการต้รวิจสอบ

 
 ในปีี 2563 บริษัที่ได้้จัด้ส่งจด้หมายงด้รับของขวิัญในชื้่วิง

เที่ศกาลปีีใหม่ พร้อมกับนโยบายต่้อต้้านคอร์รัปีชัื้นท่ี่�ปีรับปีรุง
ช่ื้องที่างการแจ้งข้อร้องเร่ยนให้เป็ีนปัีจจุบัน และส่�อสารให้ 
คู่ค้าทัี่�งในและต้่างปีระเที่ศรับที่ราบ รวิมถึงจัด้ส่งนโยบาย
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจเพ่�อให้คู่ค้าลงนามต้อบรับกลับมายัง
บริษัที่

การแจ้งเบาะแส 
บริษัที่เปิีด้ช่ื้องที่างให้ผู้ม่ส่วินได้้เส่ยสามารถแจ้งเบาะแสและ 
ข้อร้องเร่ยนผ่านช่ื้องที่างท่ี่�บริษัที่กำาหนด้ไว้ิผ่านที่างไปีรษณ่ย์ 
อ่เมล และโที่รศัพท์ี่ โด้ยม่คณะกรรมการต้รวิจสอบซึึ่�งม่ควิามเป็ีน
อิสระจากฝั่ายจัด้การเปี็นผู้พิจารณาและม่ฝั่ายสำานักต้รวิจสอบ
ภายในที่ำาหน้าท่ี่�กลั�นกรองเบาะแสและข้อร้องเร่ยนดั้งกล่าวิ

ในปีี 2563 ไม่พบการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเร่ยนเก่�ยวิข้องกับ
การทุี่จริต้หร่อการละเมดิ้นโยบายการกำากับดู้แลกิจการของบริษัที่ 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คณะกรรมการบริษัที่ต้ระหนักถึงควิามสำาคัญของการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วินบุคคล (Data Privacy) เพ่�อให้สอด้คล้องและเป็ีนไปี
ต้ามพระราชื้บัญญัติ้คุ้มครองข้อมูลส่วินบุคคล พ.ศ. 2562 
ท่ี่�ปีระชืุ้มคณะกรรมการบริษัที่ ครั�งท่ี่� 14/2563 เม่�อวัินท่ี่� 
13 พฤศจิกายน 2563 ม่มติ้อนุมัติ้นโยบายคุ้มครองข้อมูล 
ส่วินบุคคล เพ่�อกำาหนด้มาต้รการด้้านการรักษาควิามมั�นคง
ปีลอด้ภัยของข้อมูลส่วินบุคคลให้สอด้คล้องกับกฎ์หมาย ระเบ่ยบ 
หลักเกณฑ์์ และแนวิปีฏิิบัติ้ด้้านการคุ้มครองข้อมูลส่วินบุคคล

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

ในปีี 2563 คณะกรรมการต้รวิจสอบปีระกอบด้้วิยกรรมการ 
อิสระจำานวิน 3 คน ม่การปีระชุื้มคณะกรรมการต้รวิจสอบรวิม 
5 ครั�ง และม่การปีระชุื้มร่วิมกับผู้สอบบัญช่ื้โด้ยไม่ม่ฝ่ัายจัด้การ
เข้าปีระชืุ้มจำานวิน 1 ครั�ง เพ่�อขอควิามเห็นจากผู้สอบบัญช่ื้ 

8.2 รายงานผลการปฏิิบัต้ิหน้าที่่�
ของคณะกรรมการต้รวจสอบในรอบปีที่่�ผ่านมา

โด้ยสรุปีสาระสำาคัญของการปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�คณะกรรมการต้รวิจสอบ 
ในปีี 2563 ม่ดั้งน่�

 พิจารณารายงานที่างการเงินของบริษัที่ ว่ิาม่ควิามถูกต้้อง 
ครบถ้วิน เป็ีนท่ี่�เช่ื้�อถ่อได้้ 

 ม่ควิามเห็นต่้อระบบควิบคุมภายในท่ี่�เพ่ยงพอของบริษัที่

 พิจารณาการปีฏิิบัติ้งานของบริษัที่ให้ม่การปีฏิิบัติ้ต้าม
กฎ์หมายว่ิาด้้วิยหลักที่รัพย์และต้ลาด้หลักที่รัพย์ ข้อกำาหนด้
ของต้ลาด้หลักที่รัพย์ หร่อกฎ์หมายท่ี่�เก่�ยวิข้องกับธุรกิจของ
บริษัที่

 พิจารณา คัด้เล่อก เสนอแต้่งตั้�งบุคคลเพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีน 
ผู้สอบบัญช่ื้ และค่าสอบบัญช่ื้ โด้ยได้้พิจารณาผลการปีฏิิบัติ้
งาน ควิามเป็ีนอิสระ และชื้่�อเส่ยงของผู้สอบบัญช่ื้ รวิมทัี่�ง
ควิามเหมาะสมของผู้สอบบัญช่ื้และค่าสอบบัญช่ื้แล้วิ 
เห็นชื้อบให้ นางชื้ลรส  สันติ้อัศวิราภรณ์ และ/หร่อ 
นางสาวิศิราภรณ์ เอ่�ออนันต้์กุล และ/หร่อ นายฉัต้รชัื้ย 
เกษมศร่ธนาวัิฒน์ แห่งบริษัที่สำานักงาน อ่วิาย จำากัด้ เป็ีน 
ผู้สอบบัญช่ื้ของบริษัที่ปีระจำาปีี 2564 และนำาเสนอ 
คณะกรรมการบริษัที่เพ่�อพิจารณาเสนอต่้อท่ี่�ปีระชุื้มผู้ถ่อหุ้น
พิจารณาแต่้งตั้�งผู้สอบบัญช่ื้และอนุมัติ้ค่าสอบบัญช่ื้

 พิจารณารายการท่ี่�เก่�ยวิโยงกัน หร่อรายการท่ี่�อาจม่ควิาม 
ขัด้แย้งที่างผลปีระโยชื้น์ ให้เป็ีนไปีต้ามข้อกำาหนด้สำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และต้ลาด้หลักที่รัพย์ และ 
ข้อกำาหนด้ของต้ลาด้หลักที่รัพย์ 

 ปีฏิิบัติ้งานต้ามหน้าท่ี่�และควิามรับผิด้ชื้อบต้ามท่ี่�ระบุไว้ิ 
ในกฎ์บัต้รคณะกรรมการต้รวิจสอบต้ามท่ี่�ได้้รับอนุมัติ้จาก
คณะกรรมการบริษัที่

ในเร่�องต่้างๆ นอกจากน่� คณะกรรมการต้รวิจสอบยงัม่การปีระชุื้ม
กันเองระหว่ิางคณะกรรมการต้รวิจสอบและแผนกต้รวิจสอบ
ภายในจำานวิน 1 ครั�ง

รายชำื�อ ต่ำาแหุ้น�งในคณะกรรมการต่รวจสอบ จำานวนครั�งที�เข้าร�วมประชำุม	ประจำาปี	2563

1. นายอภิชื้าติ้ จ่ระพันธ์ุ ปีระธาน (อิสระ) 5/5

2. นายสมพล เก่ยรติ้ไพบูลย์ กรรมการ (อิสระ) 5/5

3. ด้ร.ชัื้ยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการ (อิสระ) 5/5

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร



124 แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรรษัทัี่ภิบาล สรรหา และ
กำาหนดำค่าต้อบแที่น
คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น 
ปีระกอบด้้วิยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ิา 3 คน และกำาหนด้ 
ให้ม่การปีระชืุ้มอย่างน้อยไต้รมาสละ 1 ครั�ง โด้ยในปีี 2563 
ม่การปีระชืุ้มคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ 
ค่าต้อบแที่นรวิม 9 ครั�ง และเพ่�อเป็ีนการยกระดั้บมาต้รฐาน 
การกำากับดู้แลองค์กร ในการปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ 
ครั�งท่ี่� 10/2563 เม่�อวัินท่ี่� 14 สิงหาคม 2563 ท่ี่�ปีระชุื้มม่มติ้ 
แต่้งตั้�ง ด้ร.สุวิิที่ย์ เมษินที่ร่ย์ เข้าด้ำารงต้ำาแหน่งกรรมการผู้ที่รง
คุณวุิฒิในคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ 

8.3 สรุปผลการปฏิิบัต้ิหน้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดำย่อยอ่�นๆ

ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น ได้้พิจารณาเร่�องสำาคัญ สรุปีได้้ดั้งน่�

รายชำื�อ
ต่ำาแหุ้น�งในคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

สรรหุ้า	และกำาหุ้นดค�าต่อบแทน
จำานวนครั�งที�เข้าร�วมประชำุม

ประจำาปี	2563

1. นายสมพล เก่ยรติ้ไพบูลย์ ปีระธาน (อิสระ) 9/9

2. นายอภิชื้าติ้ จ่ระพันธ์ุ กรรมการ (อิสระ) 9/9

3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการ (อิสระ) 8/9

4. ด้ร.สุวิิที่ย์ เมษินที่ร่ย์ กรรมการผู้ที่รงคุณวุิฒิ 6/6

หมายเหตุ้ : ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ครั�งท่ี่� 3/2564 เม่�อวัินท่ี่� 28 มกราคม 2564 ได้้พิจารณาเห็นชื้อบต้ามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล 
สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น ให้เพิ�มจำานวินกรรมการอิสระอ่ก 1 ต้ำาแหน่ง ที่ำาให้ปัีจจุบันคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ 
ค่าต้อบแที่น ปีระกอบด้้วิยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการผู้ที่รงคุณวุิฒิ 1 คน ต้ามรายละเอ่ยด้ท่ี่�เปิีด้เผยในหัวิข้อ “คณะกรรมการชุื้ด้ย่อย”

ค่าต้อบแที่น เพ่�อช่ื้วิยให้คำาปีรึกษา ข้อเสนอแนะ หร่อควิามคดิ้เห็น 
ด้้านธรรมาภิบาลสำาหรับองค์กร และการปีระชุื้มคณะกรรมการ
บริษัที่ ครั�งท่ี่� 14/2563 เม่�อวัินท่ี่� 13 พฤศจิกายน 2563 ท่ี่�ปีระชุื้ม
ได้้พิจารณาที่บที่วินกฎ์บัต้รคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา 
และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น ในเร่�ององค์ปีระกอบและอำานาจหน้าท่ี่�
ของคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น

ณ วัินท่ี่� 31 ธันวิาคม 2563 คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา 
และกำาหนด้คา่ต้อบแที่น ปีระกอบด้้วิยกรรมการอสิระ 3 คน และ
กรรมการผู้ที่รงคุณวุิฒิ 1 คน ดั้งน่�

 ที่บที่วินและปีระเมินผลการปีฏิิบัติ้งานของคณะกรรมการ
บริษัที่และคณะกรรมการชืุ้ด้ย่อย เพ่�อปีระเมินผลต้นเอง 
ในการปีฏิิบัติ้งาน พร้อมทัี่�งที่บที่วินทัี่กษะของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) เพ่�อให้ที่ราบถึงองค์ปีระกอบควิามรู้
ควิามชื้ำานาญของกรรมการ ม่ควิามเหมาะสม และสามารถ
ปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ได้้อย่างครบถ้วิน และม่ปีระสิที่ธิภาพอย่าง 
ต่้อเน่�อง

 รับที่ราบรายงานการปีฏิิบัติ้ต้ามหลักการกำากับดู้แลกิจการ 
ท่ี่�ด่้ (CG Code) เพ่�อนำาเสนอต้อ่ท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบรษัิที่

ด้ำานบรรษััที่ภิบาล
 พิจารณาที่บที่วินกฎ์บัต้รคณะกรรมการบรรษทัี่ภิบาล สรรหา 

และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น คู่ม่อจรรยาบรรณธุรกิจ คู่ม่อ
มาต้รการต่้อต้้านคอร์รัปีชัื้น นโยบายการการที่ำารายการ
ระหว่ิางกันและรายการท่ี่�เก่�ยวิโยงกัน นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วินบุคคล รวิมถึงระเบ่ยบในการปีฏิิบัติ้งาน ให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจ สอด้คล้องกับกฎ์หมาย และแนวิปีฏิิบัติ้ของต้ลาด้ 
หลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักที่รัพย์และต้ลาด้หลักที่รัพย์คณะกรรมการต้ลาด้ทีุ่น 
ต้ลอด้จนหน่วิยงานกำากับดู้แลท่ี่�เก่�ยวิข้อง

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร



125แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

ด้ำานการพื่ิจารณาสรรหา 
 พิจารณาบุคคลท่ี่�ม่คุณสมบัติ้เหมาะสมเปี็นกรรมการของ

บริษัที่ แที่นกรรมการท่ี่�ครบกำาหนด้ออกจากต้ำาแหน่งต้าม
วิาระจำานวิน 4 ท่ี่าน ทัี่�งน่� เพ่�อเป็ีนการส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายการกำากับดู้แลกิจการท่ี่�ด่้ บริษัที่เปิีด้โอกาสให้ 
ผู้ถ่อหุ้นม่สิที่ธิเสนอช่ื้�อบุคคลท่ี่�ม่คุณสมบัติ้เหมาะสมในการ
ด้ำารงต้ำาแหน่งกรรมการ ผ่านเว็ิบไซึ่ต์้ของบริษัที่และแจ้งผ่าน
ระบบอ่เล็กที่รอนิกส์ (SET Portal) ของต้ลาด้หลักที่รัพย์ 
ระหว่ิางวัินท่ี่� 24 ตุ้ลาคม 2562 ถึงวัินท่ี่� 24 มกราคม 2563 
แต่้ไม่ม่ผู้ถ่อหุ้นที่่านใด้เสนอรายช่ื้�อเพ่�อเข้ารับการพิจารณา
เล่อกตั้�งเป็ีนกรรมการ และคณะกรรมการฯ ม่ควิามเห็นว่ิา 
กรรมการท่ี่�ครบกำาหนด้ออกจากต้ำาแหนง่ต้ามวิาระม่คณุสมบติั้ 
ครบถ้วิน และเป็ีนบุคคลผู้ที่รงคุณวุิฒิ ม่ควิามรู้ ควิามสามารถ 
ม่ปีระสบการณ์ท่ี่�เป็ีนปีระโยชื้น์ต่้อการด้ำาเนินธุรกิจ ม่วิิสยัที่ศัน์ 
กว้ิางไกล ปีฏิิบัติ้งานในฐานะกรรมการท่ี่�ผ่านมาได้้เปีน็อยา่งด่้ 
รวิมถึงม่ส่วินร่วิมในการแสด้งควิามเห็นท่ี่�เป็ีนปีระโยชื้น์ 
ในท่ี่�ปีระชุื้ม จึงเห็นสมควิรให้กลับเข้าด้ำารงต้ำาแหน่งอ่กวิาระ
หนึ�ง และนำาเสนอท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ และ 
ท่ี่�ปีระชุื้มสามัญผู้ถ่อหุ้นปีระจำาปีีเพ่�อพิจารณาอนุมัติ้

 พิจารณาแต่้งตั้�งท่ี่�ปีรึกษา ผู้ที่รงคุณวุิฒิ และกรรมการแที่น
กรรมการท่ี่�ลาออก นำาเสนอต่้อท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่
พิจารณาอนุมัติ้ ดั้งน่�

1) ด้ร . สุ วิิที่ย์  เม ษินที่ ร่ย์  ด้ำา ร งต้ำาแห น่ง ท่ี่� ปีรึ กษา 
คณะกรรมการบริษัที่ กรรมการ (อิสระ) และกรรมการ 
ในคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ 
ค่าต้อบแที่น 

2) แต่้งตั้�งคณะกรรมการสรรหาปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร 
โด้ยมอบหมายให้ ด้ร.สุวิิที่ย์ เมษินที่ร่ย์ เป็ีนปีระธาน 
รศ.ด้ร.สร่ิ ชัื้ยเสร่ และด้ร.สมัพันธ์ ศิลปีนาฎ์ ผู้ที่รงคณุวุิฒิ 
เป็ีนกรรมการ

3) แต่้งตั้�ง นายจารุพจน์ ณ่ศะนันท์ี่ เข้าด้ำารงต้ำาแหน่ง 
รักษาการปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร

4) แต่้งตั้�ง นายสมศักดิ้� ศิวิะนาวิินที่ร์ เข้าด้ำารงต้ำาแหน่ง 
ท่ี่�ปีรึกษาคณะกรรมการบริษัที่

5) แต่้งตั้�ง นางสาวิวิิบูลย์ลักษณ์ ร่วิมรักษ์ เข้าด้ำารงต้ำาแหน่ง 
ท่ี่�ปีรึกษาคณะกรรมการบริษัที่ และกรรมการผู้ที่รงคุณวุิฒิ
ในคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา และกำาหนด้ 
ค่าต้อบแที่น

ดำ้านกำาหนดำค่าต้อบแที่น
 พิจารณากำาหนด้ค่าต้อบแที่นกรรมการปีระจำาปีี 2563 

ปีระกอบไปีด้้วิย ค่าต้อบแที่นรายเด่้อน เงินรางวัิล และ 
ค่าต้อบแที่นคณะกรรมการชุื้ด้ย่อย ซึึ่�งปีระกอบด้้วิย 
คณะกรรมการต้รวิจสอบ คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา
และกำาหนด้ค่าต้อบแที่น คณะกรรมการนโยบายสิ�งแวิด้ล้อม 
สังคม บริหารควิามเส่�ยง และการกำากับการปีฏิิบัติ้งาน เพ่�อ
นำาเสนอต่้อท่ี่�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัที่ และท่ี่�ปีระชุื้ม
สามัญผู้ถ่อหุ้นปีระจำาปีีพิจารณาอนุมัติ้

 พิจารณาค่าต้อบแที่นปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการ
ผู้จัด้การ

 พิจารณาค่าต้อบแที่นท่ี่�ปีรึกษา และผู้ที่รงคุณวุิฒิ

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร



126 แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

รายชื่่�อ
ตำำาแหน่่งใน่คณะกรรมการน่โยบายสิ่่�งแวดล้้อม สิ่ังคม 

บริหารความเส่ิ่�ยง แล้ะการกำากับการปฏิ่บัตำ่ตำามกฎเกณฑ์์
จำำาน่วน่ครั�งที่่�เข้้าร่วมประชืุ่ม

ประจำำาปี 2563

1. นายบวร วงศ์์สิินอุุดม ประธาน 3/3

2. ดร.ชััยพััฒน์ สิหััสิกุุล กุรรมกุาร (อิุสิระ) 3/3

3. นางสิาวอุรัญญา วิทยฐานกุรณ์์ กุรรมกุาร 3/3

หัมายเหัตุุ : * กุารประชุัมครั�งท่� 2/2563 จััดข้ึ้�นในวันท่� 18 พัฤศ์จิักุายน 2563 และครั�งท่� 2/2563 (ตุ่อุเน่�อุง) จััดข้ึ้�นในวันท่� 3 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัิ่งคม บริหารความเสิ่่�ยง
แล้ะการกำากับการปฏ่ิบัติ่ติามกฎเกณฑ์์ (ESRC)
คณ์ะกุรรมกุารนโยบาย ESRC ประกุอุบด้วยกุรรมกุารจัำานวน 
ไม่น้อุยกุว่า 3 คน ม่กุารเร่ยกุประชัุมคณ์ะกุรรมกุารอุย่างน้อุย 
ปีละ 2 ครั�ง โดยในปี 2563 ม่กุารประชุัมคณ์ะกุรรมกุารนโยบาย 
ESRC รวม 3 ครั�ง 

ในปี 2563 บริษััทยงัคงรักุษัามาตุรฐานกุารดำาเนินธุรกิุจัท่�สิร้างผล
ประกุอุบกุารท่�ด่ควบค่่ไปกัุบกุารด่แลสัิงคม ชุัมชัน เป็นมิตุรตุ่อุ 
สิิ�งแวดล้อุม ให้ัความสิำาคัญกัุบปฏิิบัติุตุามกุฎหัมาย กุฎเกุณ์ฑ์์ 
ท่�เกุ่�ยวข้ึ้อุง และเพ่ั�อุพััฒนาให้ักุารดำาเนินงานแตุ่ละด้านประสิาน
ไปในทิศ์ทางเด่ยวกัุนอุย่างม่ประสิิทธิภาพัยิ�งข้ึ้�น

ในปี 2563 คณ์ะกุรรมกุารนโยบาย ESRC ได้พิัจัารณ์าเร่�อุงสิำาคัญ 
สิรุปได้ดังน่�

 พิัจัารณ์าและใหั้ความเหั็นตุ่อุร่างนโยบาย และกุรอุบกุาร
ดำาเนินงานด้านสิิ�งแวดล้อุม ความรับผิดชัอุบตุ่อุสัิงคม 
กุารบริหัารความเส่ิ�ยงระดับอุงค์กุร และกุารกุำากัุบปฏิิบัติุตุาม
กุฎเกุณ์ฑ์์

 พิัจัารณ์าและใหัค้วามเหัน็ในผลกุารดำาเนนิงานดา้นสิิ�งแวดล้อุม 
ความรับผดิชัอุบตุอุ่สัิงคม กุารปฏิิบัติุตุามกุฎหัมาย กุารประเมนิ 
ความเสิ่�ยง แนวทางและมาตุรกุารจััดกุารความเสิ่�ยง และ 
แผนปฏิิบัติุกุารในกุารจััดกุารความเสิ่�ยงท่�เหัล่อุอุย่่ขึ้อุงบริษััท

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม 2563   คณ์ะกุรรมกุารนโยบาย ESRC 
ประกุอุบด้วยกุรรมกุารบริษััท 3 คน ดังน่�

 ให้ัคำาแนะนำาและกุารสินับสินุนแกุ่คณ์ะจััดกุาร ESRC และ 
ผ้่บริหัารระดับส่ิง ในเร่�อุงสิิ�งแวดล้อุม ความรับผิดชัอุบตุ่อุ
สัิงคม กุารบริหัารความเสิ่�ยงระดับอุงค์กุร และกุารกุำากัุบ
ปฏิิบัติุตุามกุฎเกุณ์ฑ์์ รวมถ้ึงส่ิงเสิริมและสินับสินุนให้ัม่กุาร
ปรับปรุง และพััฒนากุารดำาเนินงานท่�เกุ่�ยวข้ึ้อุงอุยา่งตุ่อุเน่�อุง
และสิมำ�าเสิมอุ

 ปฏิิบัติุหัน้าท่�ตุามท่�คณ์ะกุรรมกุารบริษััทมอุบหัมาย

(8) รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ


