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นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษัทั น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดหลััก
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และยึึดมั่่�นในจรรยาบรรณธุุรกิิจ เพื่่�อ
ให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส
เป็็นธรรม สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และ
สนัับสนุุนส่่งเสริิมความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษัทั ให้้เติิบโต
อัันนำำ�ไปสู่่�การสร้้างคุุณค่่าให้้กัับกิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่อ� ให้้กิจิ การมีีการดำำ�เนิินงานตามแนวทางการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่ดีี� อย่่างเป็็นรููปธรรม คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั มติิอนุุมัติั ิ “นโยบาย
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ” ตามที่่ค� ณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทนเสนอ โดยนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
อ้้างอิิงจากหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีีสำ
� ำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียน
ปีี 2560 ตามแนวทางที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด เพื่่�อเป็็นหลัักปฏิิบััติิให้้คณะกรรมการ
ซึ่ง่� เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบสููงสุุดขององค์์กรนำำ�ไปปรัับใช้้ในการกำำ�กับั ดููแล
กิิจการ เพื่่อ� ให้้กิจิ การมีีผลประกอบการที่่ดีี� ในระยะยาว สร้้างความ
น่่าเชื่่�อถืือสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และส่่งเสริิม
ความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษัทั เพื่่อ� ประโยชน์์ในการสร้้าง
คุุณค่่าให้้กิิจการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการครอบคลุุมโครงสร้้างและแนวปฏิิบัติั ิ
ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ การสรรหา
การกำำ�หนดค่่าตอบแทน การกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
และความเป็็นอิิสระของคณะกรรมการจากฝ่่ายจััดการ การพััฒนา
และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ การกำำ�กัับดููแล
บริิษัทย่
ั อ่ ย รวมถึึงนโยบายการปฏิิบัติั งิ านในเรื่่อ� งการดููแลผู้้�ถืือหุ้้�น
สิิ ทธิิ แ ละความเท่่ า เทีียมกัั น ของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย
การเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ การควบคุุมและบริิหารความเสี่่ย� ง
การป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน การป้้องกัันความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ และการตรวจสอบภายในที่่มีีป
� ระสิิทธิผิ ล การดำำ�เนิิน
ธุุ ร กิิ จ ด้้ ว ยความซื่่� อ สัั ตย์์ โปร่่ ง ใส การปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ กำำ� หนด
ของกฎหมาย และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง จริิยธรรมทางธุุรกิิจ

การชดเชยกรณีีที่่�เกิิดการละเมิิดสิิทธิิ การต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น
ตลอดจนมาตรการดำำ�เนิินการกัับผู้้�ที่่�ไม่่ปฏิิบััติิตามนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิดัังกล่่าว อัันเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้กิิจการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน และเป็็นที่่ย� อมรัับของทุุกฝ่่ายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ทั้้�งนี้้�
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
มีีการพิิจารณาทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับสภาวการณ์์ปััจจุุบัันและสอดคล้้องกัับ
หลัักธรรมาภิิบาลของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจน
มีีการติิดตามดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่าง
เคร่่งครััด และครอบคลุุมตามหลัักปฏิิบัติั ิ 8 ประการ ตามแนวทาง
ที่่ค� ณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนดไว้้
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทยั
ั งั อนุุมัติั ใิ ช้้ “นโยบายกำำ�กับั ดููแล
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์” เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้กัับผู้้�บริิหารและ
พนัักงานปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ดำำ�เนิิ นธุุ รกิิ จ รวมทั้้�งเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการ
เป็็นการยกระดัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� ของบริิษัทั อัันจะส่่งผล
ให้้บริิษััทประสบความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ และ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้เกิิดขึ้้�นแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียทุุกฝ่่าย โดยกำำ�หนดให้้คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
ตลอดจนพนัั กงานทุุกลำำ�ดัับชั้้� นยึึ ดถืื อนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการและนโยบายการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์เป็็น
มาตรฐานในการปฏิิบััติิงาน
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทกำำ�กัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560
(CG Code) ที่่�ออกโดยคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อเป็็นหลัักปฏิิบััติิให้้คณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�ง
เป็็นผู้้�นำำ�หรืือผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดขององค์์กร ไปปรัับใช้้ตามความ
เหมาะสมของบริิษััท และเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิควบคู่่�ไปกัับ
แนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 5 หมวดหลััก ดัังนี้้�
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หมวดที่่� 1
สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญและเคารพสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกกลุ่่ม� อย่่างเท่่าเทีียมกัันและส่่งเสริิมให้้ผู้ถื�้ อื หุ้้น� ได้้ใช้้สิทิ ธิิของตน
อย่่างเต็็มที่่� โดยเฉพาะสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้แก่่ การซื้้�อ
ขาย หรืือการโอนหุ้้น� การมีีส่่วนแบ่่งในกำำ�ไรของกิิจการ การได้้รับั
ข่่าวสารข้้อมููลของบริิษัทั อย่า่ งเพีียงพอ การเสนอวาระการประชุุม
การเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเป็็นกรรมการของบริิษััท การเข้้าร่่วม
ประชุุมเพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้�งหรืือ
ถอดถอนกรรมการ การแสดงความคิิดเห็็นในที่่�ประชุุมอย่่างเป็็น
อิิสระ อนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการ แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และ
เรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อบริิษััท เช่่น การจ่่ายเงิินปัันผล การแก้้ไข
หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิและข้้อบัังคัับของบริิษััท การลดทุุนหรืือ
เพิ่่�มทุุนรวมถึึงการอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�สำำ�คััญและมีีผลต่่อทิิศทาง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่กระทำำ�การ
ใดๆ อัันเป็็นการละเมิิดหรืือลิิดรอนสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท
กำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับสิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�น ดัังนี้้�

สิิทธิิในการมีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไร
บริิษััทมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้ผู้�้ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 60
ของกำำ� ไรสุุทธิิ หลัั ง หัั ก ภาษีี เ งิิ น ได้้ หากไม่่มีี เ หตุุจำำ� เป็็ น อื่่� น ใด
ในปีี 2563 บริิษัทั จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลเป็็นเงิินจำำ�นวน 0.90
บาทต่่อหุ้้� น หรืื อ คิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 87.23 ของกำำ� ไรสุุทธิิ ข อง
ผลประกอบการครึ่่ง� ปีีแรก ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลส่่วนที่่�เหลืือใน
อััตราหุ้้�นละ 0.80 บาท ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือ
หุ้้�นประจำำ�ปีี 2564

สิิทธิิในการรัับข้้อมููลข่่าวสาร
ในปีี 2563 บริิษัทั เปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั อย่า่ งครบถ้้วน
ถููกต้้อง เพีียงพอ เชื่่อ� ถืือได้้ และทัันกาล รวมทั้้�งละเว้้นการกระทำำ�
ใดๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสของผู้้�ถืือหุ้้�นในการเข้้าถึึงข้้อมููลของ
บริิษััท

บริิษััทมีีการนำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงาน ข้้อมููลทางการเงิิน
และข้้อมููลที่่�มิิใช่่ข้้อมููลทางการเงิินแก่่นัักวิิเคราะห์์ นัักลงทุุน
และผู้้�ถืือหุ้้�น ทุุกไตรมาสอย่่างสม่ำำ��เสมอ และเปิิดโอกาส
ให้้ เข้้ า พบผู้้� บ ริิ ห ารเพื่่� อ ซัั ก ถามประเด็็ น ต่่างๆ เพื่่� อ สร้้ า ง
ความเข้้าใจในธุุรกิิจ และเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
บริิ ษัั ท กัั บ นัั ก วิิ เ คราะห์์ นัั ก ลงทุุนและผู้้� ถืื อ หุ้้� น ตลอดทั้้� ง ปีี
(รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมอยู่่�ในหมวดที่่� 4 การเปิิดเผยข้้อมููลและ
ความโปร่่งใส)
บริิษััทเข้้าร่่วมกิิจกรรมจััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศ
ไทย อาทิิ บริิษััทจดทะเบีียนพบผู้้�ลงทุุน (SET Opportunity
Day) และ Thailand Focus เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููลบริิษััท
และตอบข้้อซัักถาม (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมอยู่่�ในหมวดที่่� 4
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส)
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไปสามารถติิดต่่อสอบถามข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับบริิษััทได้้ที่่�
ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน : นางสาวสุุนัันทา ไตรเทพาภิิรัักษ์์
โทรศััพท์์ : 02-477-9020 ต่่อ 266
	อีีเมล : sunanta@tvothai.com
ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ : นางสาวสุุทััตตา ไชยยัันต์์บููรณ์์
โทรศััพท์์ : 02-477-9020 ต่่อ 822
	อีีเมล : ir@tvothai.com
ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััท : นางสาวคณััฐศร บััณฑิิตเนตร์์
โทรศััพท์์ : 02-477-9020 ต่่อ 122
	อีีเมล : kanutsorn@tvothai.com

ปีี 2563 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญให้้ผู้�้
ถืื อ หุ้้� น และนัั ก ลงทุุนทั่่� ว ไป ตามช่่องทางที่่� ก ฎหมายและ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
โดยผ่่านระบบเผยแพร่่ข้้อมููล SET Portal ของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และสำำ�หรัั บ ข้้ อมููลอื่่� น ๆ นั้้� น บริิ ษัั ท ได้้
เปิิดเผยผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.tvothai.com)
ซึ่่�งเป็็นช่่องทางที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้โดยง่่ายและสะดวก
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุม
และออกเสีียงลงคะแนน

บริิ ษัั ทมีี นโยบายให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นทุุ ก กลุ่่�ม รวมถึึ งผู้้�ถืือหุ้้�นประเภท
สถาบัันได้้ใช้้สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงอย่่างเต็็มที่่�
และละเว้้นการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสในการเข้้าร่่วม
ประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น และได้้กำำ�หนดเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิในการจััด
และดำำ�เนิินการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษัทดู
ั ูแลให้้มีีการให้้ข้้อมููล วััน เวลา สถานที่่�
และวาระการประชุุม โดยมีีคำำ�ชี้้�แจงและเหตุุผลประกอบ
ในแต่่ละวาระในหนัังสืือเชิิญประชุุม รวมทั้้�งสถานที่่จั� ดป
ั ระชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นสะดวกต่่อการเดิินทาง
คณะกรรมการบริิ ษัั ทต ระหนัั ก และเคารพในสิิ ทธิิ ข อง
ผู้้�ถืือหุ้้�น ไม่่กระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการละเมิิดหรืือลิิดรอนสิิทธิิ
ของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยทำำ�หน้้าที่่�ดููแลผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างเป็็นธรรม ตลอดจนสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกกลุ่่�มไม่่ว่่าเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในประเทศหรืือต่่างประเทศ ทั้้�งที่่�
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นประเภท
สถาบัันได้้ใช้้สิิทธิิของตน ทั้้�งสิิทธิิพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิ
ในการเข้้าถึึงสารสนเทศอย่่างเพีียงพอและทัันเวลา และสิิทธิิ
ในการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่อ� กำำ�หนดทิิศทางการดำำ�เนิิน
งาน และตััดสินิ ใจในเรื่่อ� งที่่มีี� ผลกระทบที่่มีีนั
� ยั สำำ�คัญ
ั ต่่อบริิษัทั
คณะกรรมการบริิษััทไม่่เพิ่่�มวาระการประชุุม หรืือเปลี่่�ยน
แปลงข้้อมููลสำำ�คััญโดยไม่่แจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า โดยเฉพาะ
วาระสำำ�คััญที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องใช้้เวลาในการศึึกษาข้้อมููลก่่อน
ตััดสิินใจ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท เปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นเสนอวาระ
การประชุุม ส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้า และเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่อ� เข้้ารัับ
การคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััทก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ผ่่านเว็็บไซต์์บริิษััท โดยเผยแพร่่ข่่าวสารผ่่านระบบเผยแพร่่
ข้้อมููล (Set Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ ล ะรายมีีสิิ ทธิิ อ อกเสีียงในที่่� ป ระชุุ ม ได้้ 1 หุ้้�น
ต่่อ 1 เสีียง โดยมติิของที่่�ประชุุมในเรื่่�องทั่่�วไปจะถืือคะแนน
เสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
เช่่น การรัับรองงบการเงิินประจำำ�ปีี การแต่่งตั้้�งกรรมการ
การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ การแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีี เป็็นต้้น
สำำ�หรัับมติิในเรื่่�องที่่�มีีความสำำ�คััญที่่�อาจกระทบต่่อสิิทธิิของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น จะต้้องได้้รัับเสีียงสนัับสนุุนไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4
ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิ
ออกเสีียง เช่่น การแก้้ไขข้้อบัังคัับบริิษััท การทำำ�รายการ
ระหว่่างบริิษัทกั
ั บั บุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้อง การเพิ่่�ม/ลดทุุน การซื้้อ� ขาย
ทรััพย์์สิินที่่�มีีขนาดใหญ่่ เป็็นต้้น
ในระหว่่างการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิซัักถาม และ
แสดงความคิิดเห็็นในที่่�ประชุุมในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับบริิษััท โดย
ประธานที่่�ประชุุมจััดสรรเวลาที่่�เหมาะสม สำำ�หรัับการตอบ
ข้้อซัักถามและการแสดงความคิิดเห็็น
คณะกรรมการบริิ ษัั ทส่่ ง เสริิ ม การนำำ� เทคโนโลยีีมาใช้้ ใ น
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อให้้เกิิดความถููกต้้อง รวดเร็็ว โปร่่งใส
มีีการลงมติิในแต่่ละวาระ ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
แยกตามวาระ และในวาระเลืือกตั้้� ง กรรมการ ผู้้�ถืือหุ้้�น
ออกเสีียงลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล
คณะกรรมการบริิษัทั ให้้สิทธิ
ิ ผู้้�ถืื
ิ อหุ้้�นเป็็นผู้้�อนุุมัติั ค่ิ า่ ตอบแทน
กรรมการบริิ ษัั ท เป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี นำำ� เสนอนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์การให้้ค่่าตอบแทนกรรมการที่่�ชััดเจนในแต่่ละ
คณะ โดยพิิ จ ารณาจากหน้้ า ที่่� ความรัั บ ผิิ ดช อบ รายได้้
และกำำ� ไรของบริิ ษัั ท รวมถึึ ง จำำ� นวนกรรมการ ตลอดจน
เปรีียบเทีียบกัั บ ค่่ า ตอบแทนของกรรมการในกิิ จ การที่่� มีี
ขนาดเดีียวกัันหรืือใกล้้เคีียงกััน ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
คณะกรรมการบริิษััทเปิิดเผยมติิการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2563 ให้้สาธารณชนทราบถึึงผลการลงคะแนน
ในแต่่ละวาระทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ผ่่านระบบ Set
Portal ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเผยแพร่่
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทในวัันประชุุม ภายหลัังเสร็็จสิ้้�นการ
ประชุุม
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการจััดประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มาใช้้สิิทธิิของตนดัังต่่อไปนี้้�

การจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
เป็็นประจำำ�ทุุกปีีภายใน 4 เดืือน นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของ
บริิษััท และหากมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องพิิจารณาวาระพิิเศษ
ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิและผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทก็็จะเรีียกประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นตามความ
จำำ�เป็็นและเหมาะสม
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส
COVID-19 ในปีี 2563 รััฐบาลได้้ออกประกาศสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน
ในทุุกเขตท้้องที่่�ทั่่�วราชอาณาจัักร และมีีคำำ�สั่่�งห้้ามการชุุมนุุม
หรืือการทำำ�กิิจกรรมในลัักษณะที่่�เสี่่�ยงต่่อการแพร่่เชื้้�อโรค เพื่่�อ
เป็็นการแสดงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมโดยรวม คณะกรรมการ
บริิษัทั ได้้พิจิ ารณาโดยคำำ�นึงึ ถึึงสุุขภาพอนามััยและความปลอดภััย
ของผู้้�ที่่�จะเข้้าร่่วมประชุุมและพนัักงานทุุกท่่าน จึึงมีีมติิให้้เลื่่�อน
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นจากเดิิมที่่�กำำ�หนดจััดขึ้้�นในวัันศุุกร์์ที่่�
24 เมษายน 2563 เป็็นวัันศุุกร์์ที่่� 3 กรกฎาคม 2563 ทั้้�งนี้้� บริิษััท
ได้้ปฏิิบััติิตามข้้อปฏิิบััติิและกฎหมายอย่่างเคร่่งครััดควบคู่่�ไปกัับ
แนวปฏิิบัติั ิที่ดีีต
่� าม AGM Checklist ของสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุน
ไทย อีีกทั้้�งยัังคำำ�นึงึ ถึึงสิิทธิขิ องผู้้�ถืือหุ้้�น และการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างเท่่าเทีียมกัันตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�

ก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระการประชุุมและเสนอ
ชื่่� อ บุุ ค คลเพื่่� อ รัั บ พิิ จ ารณาคัั ด เลืือกเป็็ น กรรมการบริิ ษัั ท
เป็็นการล่่วงหน้้า ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 24 ตุุลาคม 2562 – 24 มกราคม
2563 โดยได้้ประกาศหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเสนอผ่่านเว็็บไซต์์
บริิษัทั และแจ้้งข่่าวสารผ่่านระบบเผยแพร่่ข้อ้ มููล (Set Portal)
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ปรากฏว่่าไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
เสนอวาระการประชุุมและชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณา
เลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการแต่่อย่่างใด

บริิษััทเผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมทั้้�ง
หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้้บนเว็็บไซต์์บริิษััท
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2563 เป็็นการล่่วงหน้้า 31 วััน
ก่่ อ นวัั น ประชุุ ม เพื่่� อ ให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นมีีเวลาศึึ ก ษาข้้ อ มูู ล และ
ส่่ ง ข้้ อ สอบถามมายัั ง บริิ ษัั ทล่่ ว งหน้้ า รวมทั้้� ง ได้้ มีี โอกาส
มอบฉัั น ทะให้้ ก รรมการอิิ ส ระหรืือบุุ ค คลอื่่� น ๆ เข้้ า ร่่ ว ม
การประชุุมแทนในกรณีีที่่�ไม่่สามารถมาด้้วยตนเองได้้ ทั้้�งนี้้�
บริิษัทมีี
ั การประกาศเรื่่อ� งการเผยแพร่่ดังั กล่่าวผ่่านทางระบบ
เผยแพร่่ข้้อมููล (Set Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบด้้วย
บริิ ษัั ท เปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นสามารถส่่ ง คำำ� ถามล่่ ว งหน้้ า
มายัังบริิษัทก่
ั อ่ นวัันประชุุม เพื่่อ� สอบถามข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
วาระการประชุุมหรืือข้้อมููลอื่่น� ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของบริิษัทั ในระหว่่าง
วัันที่่� 24 ตุุลาคม 2562 - 19 มิิถุุนายน 2563 โดยบริิษััทได้้
กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าไว้้อย่่างชััดเจนและ
เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทและมีีการประกาศผ่่านทาง
ระบบเผยแพร่่ข้้อมููล (Set Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย แต่่ปรากฏว่่าไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้า
มายัังบริิษััทแต่่อย่่างใด
บริิ ษัั ทจัั ดทำำ� หนัั ง สืือเชิิ ญ ประชุุ ม ผู้้�ถืือหุ้้�นและเอกสาร
ประกอบการประชุุมฉบัับภาษาไทยสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นไทย และ
ฉบัั บแปลภาษาอัั งกฤษสำำ�หรัั บ ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่ างประเทศ โดย
มอบหมายให้้บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย)
จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นนายทะเบีียนหุ้้�นของบริิษััทเป็็นผู้้�จััดส่่งหนัังสืือ
เชิิญประชุุมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทางไปรษณีีย์์ลงทะเบีียน วัันที่่�
11 มิิถุุนายน 2563 ก่่อนวัันประชุุมล่่วงหน้้า 22 วััน หนัังสืือ
เชิิญประชุุมมีีรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการประชุุม มาตรการและ
แนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมในช่่วงสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของไวรััส Covid-19 ขั้้น� ตอนการลงทะเบีียน
เอกสารและหลัักฐาน วิิธีีการมอบฉัันทะ หนัังสืือมอบฉัันทะ
และวาระการประชุุม โดยในแต่่ละวาระการประชุุมจะมีีข้้อมููล
ประกอบตามสมควร พร้้อมทั้้�งความเห็็นของคณะกรรมการ
ในเรื่่�องดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ประกาศหนัังสืือเชิิญประชุุม
ดัังกล่่าวในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันข่่าวหุ้้�นธุุรกิิจระหว่่างวัันที่่�
25-27 พฤษภาคม 2563 ติิดต่่อกััน 3 วััน ก่่อนวัันประชุุม

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััทอำ�ำ นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสถาบัันและคััสโตเดีียน
สามารถส่่งเอกสารเพื่่อ� ขอตรวจสอบรายละเอีียดการถืือครอง
หลัักทรััพย์์ และส่่งเอกสารมอบฉัันทะล่่วงหน้้าได้้ โดยสำำ�หรัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นสถาบัันหรืือคััสโตเดีียนที่่ม� อบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระ
บริิ ษัั ท จะดำำ� เนิิ น การส่่ ง สำำ� เนาใบมอบฉัั น ทะที่่� มีี ลายเซ็็ น
ของกรรมการอิิสระผู้้�รับั มอบ กลัับไปให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นภายหลัังจาก
การประชุุม

วัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันศุุกร์์
ที่่� 3 กรกฎาคม 2563 ตั้้ง� แต่่เวลา 10.00 น. ถึึง เวลา 12.00 น.
ณ ชั้้�น 3 อาคารน้ำำ��มัันพืืชไทยเลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี กรุุงเทพมหานคร
ซึ่่� ง เป็็ น ที่่� ตั้้� ง สำำ�นััก งานใหญ่่ ของบริิ ษัั ท สถานที่่� สะดวกต่่ อ
การเดิินทางเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยระบบขนส่่งสาธารณะ และ
เวลาในการประชุุมที่่เ� หมาะสม มีีผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ม� าด้้วยตนเองและ
รัับมอบฉัันทะเข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งหมด 1,027 ราย คิิดเป็็นหุ้้�น
ทั้้�งหมด 533,343,223 หรืือร้้อยละ 65.96 ของหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่าย
แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััท และไม่่มีีการเพิ่่�มวาระในที่่�ประชุุม
สำำ�หรัับระเบีียบวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563
ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นใดเสนอระเบีียบวาระการประชุุมล่่วงหน้้า
บริิษััทเปิิดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุม
ได้้ล่่วงหน้้า 2 ชั่่�วโมงก่่อนเวลาประชุุม ซึ่่�งได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทราบล่่วงหน้้าในหนัังสืือเชิิญประชุุม โดยใช้้ระบบบาร์์โค้้ดใน
การลงทะเบีียนและนัับคะแนนเพื่่อ� ความถููกต้้อง รวดเร็็วและ
แม่่นยำำ� พร้้อมทั้้�งมีีการจััดเตรีียมบุุคลากร เครื่่อ� งถ่่ายเอกสาร
และอากรแสตมป์์ เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการ
มอบฉัันทะ อย่่างไรก็็ตาม ก่่อนการลงทะเบีียน ผู้้�ถืือหุ้้�นและ
พนัักงานบริิษััททุุกคนจะต้้องผ่่านจุุดคััดกรอง เพื่่�อซัักประวััติิ
วััดอุุณหภููมิิ และค่่าเชื้้�อด้้วยเจลแอลกอฮอลล์์ตามแนวปฏิิบัติั ิ
ของกรมควบคุุมโรค ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่พบผู้้�ที่�มีี่ ความเสี่่�ยง หรืือ
ผู้้�ที่มีี่� อาการเกี่่�ยวกัับระบบทางเดิินหายใจแต่่อย่่างใด
บริิษััทจััดสรรที่่�นั่่�งในห้้องประชุุมโดยมีีระยะห่่างทางสัังคม
(Social Distancing) ที่่�เหมาะสม โดยเว้้นระยะห่่างระหว่่าง
เก้้าอี้้อ� ย่่างน้้อย 1 เมตร ทำำ�ให้้รองรัับผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมได้้อย่่าง
จำำ�กััด ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกคนต้้องสวมใส่่หน้้ากากอนามััย
ตลอดระยะเวลาที่่�เข้้าร่่วมการประชุุม ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้จัดั ที่่นั่่� �ง
สำำ�รองบริิเวณห้้องโถงชั้้น� G ซึ่่ง� มีีจอภาพถ่่ายทอดการประชุุม
ให้้รัับชมแทนการเข้้าห้้องประชุุม

บริิษัทอำ
ั ำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ไ� ม่่สามารถเข้้าร่่วม
ประชุุ ม ด้้ ว ยตนเอง สามารถเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม และใช้้ สิิ ทธิิ
ออกเสีียงโดยมอบฉัั น ทะให้้ ผู้้�อื่่� น มาเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม และ
ออกเสีียงลงคะแนนแทนได้้ ทั้้�งนี้้� สามารถเลืือกที่่�จะมอบ
ฉัันทะให้้บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง หรืือกรรมการอิิสระเข้้าร่่วม
ประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทนตน กรณีีมอบฉัันทะ
ให้้แก่่กรรมการอิิสระ ให้้จััดส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะนั้้�นมาให้้
บริิษััทก่่อนล่่วงหน้้า ในการนี้้� บริิษััทได้้เสนอชื่่�อกรรมการ
อิิสระ 3 ท่่าน ได้้แก่่ นายสมพล เกีียรติิไพบููลย์์ นายอภิิชาติิ
จีีระพัันธุ์์� และดร.ชััยพััฒน์์ สหััสกุุล เป็็นผู้้�รับั มอบฉัันทะในการ
เข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทน โดยบริิษััท
ได้้แนบข้้อมููลของกรรมการอิิสระทั้้�ง 3 ท่่าน ในหนัังสืือเชิิญ
ประชุุมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว
ประธานกรรมการบริิ ษัั ท ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าล สรรหา และกำำ� หนด
ค่่าตอบแทน ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
ผู้้�บริิหารสููงสุุดด้้านการเงิิน ผู้้�สอบบััญชีี และที่่ปรึ
� กึ ษากฎหมาย
อิิสระ ร่่วมประชุุมเพื่่�อตอบข้้อซัักถามต่่างๆ ในการประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 มีีกรรมการบริิษััทเข้้าร่่วม
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 12 คน จากจำำ�นวนกรรมการ
บริิษััททั้้�งหมด 12 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 100)
ประธานกรรมการบริิษััททำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในที่่�ประชุุม
ดำำ�เนิินการประชุุมให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับบริิษััท โดยการ
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ที่่�ประชุุมได้้พิิจารณา
เรื่่�องต่่างๆ ตามลำำ�ดัับในระเบีียบวาระที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือ
เชิิญประชุุม ไม่่มีีการเพิ่่�มเติิมหรืือแก้้ไขวาระนอกเหนืือจาก
ที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม
เลขานุุการบริิษััทแจ้้งองค์์ประชุุม จำำ�นวน และสััดส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาด้้วยตนเองและรัับมอบฉัันทะ พร้้อมทั้้�งชี้้�แจง
ให้้ ผู้้� เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ทราบถึึ ง วิิ ธีี การออกเสีียงลงคะแนน
วิิธีีนัับคะแนน และการประมวลผลด้้วยระบบบาร์์โค้้ด โดย
กำำ�หนดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นออกเสีียงลงคะแนนตามลำำ�ดัับวาระ
บริิษััทใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงสำำ�หรัับทุุกวาระ และการนัับ
คะแนนเสีียงจะนัับเมื่่อ� สิ้้น� สุุดวาระนั้้�น สำำ�หรัับวาระการแต่่งตั้้ง�
กรรมการจััดให้้มีีการออกเสีียงลงคะแนนเป็็นรายบุุคคล
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บริิ ษัั ท ได้้ เชิิ ญ ตัั ว แทนที่่� ปรึึ ก ษากฎหมายอิิ ส ระจากบริิ ษัั ท
เบเคอร์์ แอนด์์ แม็็คเค็็นซี่่� จำำ�กััด ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการนัับ
คะแนนเสีียงเพื่่�อความโปร่่งใสตามหลัักธรรมาภิิบาล โดยวิิธีี
การลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ ประธานในที่่ป� ระชุุมจะขอ
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�รัับมอบฉัันทะที่่�ไม่่เห็็นด้้วยและงดออกเสีียง
ลงคะแนนในบััตรลงคะแนน พร้้อมทั้้�งลงลายมืือชื่่�อ และ
เจ้้าหน้้าที่่จ� ะรวบรวมบััตรลงคะแนน และบัันทึึกคะแนนเสีียง
ที่่�ไม่่เห็็นด้้วยและงดออกเสีียง สำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เห็็นด้้วย
ให้้ลงลายมืือชื่่�อในบััตรลงคะแนนเสีียง และเจ้้าหน้้าที่่�จะเก็็บ
บััตรลงคะแนนเสีียงทั้้�งหมดภายหลัังเสร็็จสิ้้�นการประชุุม
ประธานที่่�ประชุุมเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความคิิดเห็็น
ข้้อเสนอแนะ หรืือซัักถามในวาระต่่างๆ พร้้อมทั้้�งจััดสรรเวลา
สำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสมและเท่่าเทีียมกัันในแต่่ละวาระ
ก่่อนการลงมติิ โดยเลขานุุการบริิษััทบัันทึึกประเด็็นคำำ�ถาม
คำำ�ต อบ ข้้ อ เสนอแนะ และความคิิ ด เห็็ น ไว้้ ใ นรายงาน
การประชุุม
ผลการนัับคะแนนของแต่่ละวาระจะแจ้้งให้้ที่ป่� ระชุุมทราบได้้
ภายหลัังเสร็็จสิ้้น� การลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ กรณีีที่่ต้� อ้ ง
ใช้้เวลาในการนัับคะแนนมากกว่่าปกติิในวาระใด ประธาน
ในที่่�ประชุุมอาจขอให้้ที่่�ประชุุมดำำ�เนิินการพิิจารณาในวาระ
ถััดไปก่่อน เพื่่�อให้้การประชุุมเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง และเมื่่�อ
การตรวจนัับคะแนนเสร็็จเรีียบร้้อย เลขานุุการที่่�ประชุุม
จะแจ้้งให้้ที่ป่� ระชุุมทราบผลการนัับคะแนนทัันทีี โดยมติิของ
ที่่ป� ระชุุมในแต่่ละวาระแบ่่งเป็็นคะแนนที่่เ� ห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย
งดออกเสีียง และบัั ตรเสีีย โดยไม่่ มีีผู้้�ถืื อหุ้้�นคัั ดค้้ า นหรืือ
ไม่่เห็็นด้้วยกัับมติิดัังกล่่าว
บริิ ษัั ท ให้้ สิิ ทธิิ แ ก่่ ผู้้�ถืื อหุ้้�นที่่� เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ภายหลัั ง จาก
ประธานในที่่�ประชุุมเปิิดการประชุุมแล้้ว สามารถออกเสีียง
ลงคะแนนในวาระที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาและยัังไม่่ได้้
มีีการลงมติิได้้ และนัับรวมเป็็นองค์์ประชุุมตั้้�งแต่่วาระที่่�ได้้
เข้้าร่่วมประชุุมเป็็นต้้นไป จึึงอาจทำำ�ให้้มีีผู้้�ออกเสีียงลงคะแนน
ในแต่่ละวาระไม่่เท่่ากัันได้้

ภายหลัังการประชุุม
เลขานุุการบริิษััทบัันทึึกมติิที่่�ป ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น และ
เผยแพร่่มติิที่ป่� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นและผลการลงคะแนนเสีียง
ในแต่่ละวาระทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษผ่่านทางระบบ
เผยแพร่่ข้้อมููล (Set Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยภายในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และเผยแพร่่ไว้้บน
เว็็บไซต์์ของบริิษัทั ในวัันทำำ�การถััดไป ทั้้�งนี้้� บริิษัทมีี
ั ระบบการ
จััดเก็็บบััตรลงคะแนนเสีียงอย่่างดีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจ
สอบได้้
บริิษััทจััดให้้มีีการบัันทึึกภาพและถ่่ายภาพบรรยากาศใน
การประชุุม เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมได้้รัับทราบ
โดยได้้เผยแพร่่ไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท
เลขานุุการบริิษััท จััดทำำ�รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่าง
ถููกต้้อง โดยมีีการบัันทึึกรายละเอีียดและสาระสำำ�คััญไว้้อย่่าง
ครบถ้้วน ได้้แก่่ รายชื่่�อกรรมการบริิษััทที่่�เข้้า / ไม่่เข้้าร่่วม
ประชุุม รวมทั้้�งสาเหตุุการลา คำำ�ชี้้�แจงที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
ขั้้�นตอนและวิิธีีการลงคะแนนเสีียง คำำ�ถามหรืือคำำ�ตอบหรืือ
ข้้อคิิดเห็็นโดยสรุุป รายละเอีียดในแต่่ละวาระเป็็นไปตาม
ข้้อเท็็จจริิงในที่่�ประชุุม มีีการสรุุปคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ
โดยแยกเป็็น เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย และงดออกเสีียง ตาม
แนวทางหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์
รายงานการประชุุมดัังกล่่าวลงนามโดยประธานกรรมการ
บริิ ษัั ท ซึ่่� ง เป็็ น ประธานที่่� ป ระชุุ ม และจัั ดส่่ ง รายงานต่่ อ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ในวัันที่่� 16 กรกฎาคม
2563 (ภายใน 14 วัันนัับแต่่วัันประชุุม) พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่
ข้้ อมูู ล และบัั นทึึ ก ภาพการประชุุ มผู้้�ถืือหุ้้�นในเว็็ บไซต์์ ของ
บริิษััท ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ เพื่่�อเป็็นช่่องทางให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบและสามารถตรวจสอบข้้อมููลได้้โดยไม่่ต้้อง
รอให้้ถึึงการประชุุมในคราวถััดไป พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินการนำำ�ส่่ง
ต่่อกระทรวงพาณิิชย์์ภายในระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด
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หมวดที่่� 2
การปฏิิบััติต่ิ ่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
คณะกรรมการบริิษััทมีีนโยบายกำำ�กัับดููแลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�ม
ได้้รัับการปฏิิบััติิและปกป้้องสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐาน และผลประโยชน์์
อย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม โดยได้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
ปััจจุุบัันบริิษััทมีีหุ้้�นสามััญประเภทเดีียว ดัังนั้้�น สิิทธิิในการ
ออกเสีียงจึึงเป็็นไปตามสิิทธิิของหุ้้�นสามััญ โดยผู้ถื้� ือหุ้้�นแต่่ละ
รายมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอระเบีียบวาระการประชุุม
สามััญประจำำ�ปีี 2563 ตลอดจนเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสม เพื่่�อรัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััท โดย
ประกาศหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเสนอชื่่�อบุุคคล เผยแพร่่บน
เว็็บไซต์์ของบริิษััท รวมทั้้�งแจ้้งผ่่านทางระบบเผยแพร่่ข้้อมููล
(SET Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย ล่่วงหน้้า
ประมาณ 3 เดืือน รวมถึึงการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถาม
ล่่วงหน้้าผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท
บริิษัทั กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การให้้ผู้ถื้� อื หุ้้น� เสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่�อรัับ
การพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััทก่่อนวัันประชุุม
เป็็นการล่่วงหน้้า รวมทั้้�งกำำ�หนดขั้้น� ตอนแนวทางการพิิจารณา
ให้้สิิทธิิผู้้�ถืือหุ้้�นรายเดีียวหรืือหลายรายที่่�ถืือหุ้้�นนัับรวมกัันได้้
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้น� ที่่�ออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระ
เต็็มตามมููลค่่า และถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีี ณ วัันที่่�เสนอ
ชื่่�อบุุคคลเพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็ นกรรมการของ
บริิษััท
	สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ปีี 2563 บริิษััทได้้นำำ�
หลัั ก เกณฑ์์ ดัั ง กล่่าวเผยแพร่่บนเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท
www.tvothai.com ภายใต้้หััวข้้อ “การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น”
ระหว่่างวัันที่่� 24 ตุุลาคม 2562 ถึึงวัันที่่� 24 มกราคม 2563
โดยแจ้้ ง ให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ทราบผ่่านระบบเผยแพร่่ข้้ อ มูู ล
(Set Portal) ของตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่งประเทศไทย
เมื่่�อวัันที่่� 24 ตุุลาคม 2562 ทั้้�งนี้้� ในช่่วงเวลาดัังกล่่าว ไม่่มีี
ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระการประชุุมและไม่่มีีการเสนอชื่่�อบุุคคล
แต่่งตั้้� ง เป็็ น กรรมการบริิ ษัั ท และไม่่มีี ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ส่่งคำำ�ถ าม
ล่่วงหน้้าภายในวัันที่่� 19 มิิถุุนายน 2563 ซึ่่�งเลขานุุการบริิษัทั
ได้้รายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทรัับทราบแล้้ว

เพื่่� อ ปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี บริิ ษัั ท
เผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563
และข้้อมููลประกอบวาระการประชุุมในเว็็บไซต์์ของบริิษััท
www.tvothai.com ตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2563 ก่่อนการ
ประชุุมล่่วงหน้้ า 31 วัั น และส่่งหนัั ง สืื อ เชิิ ญ ประชุุม
ทั้้� ง ภาษาไทยและภาษาอัั ง กฤษให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ล่่วงหน้้ า ทาง
ไปรษณีีย์ล์ งทะเบีียน ก่่อนวัันประชุุม 22 วััน นอกจากนี้้� บริิษัทั
ลงประกาศในหนัังสืือพิิมพ์์ติิดต่่อกััน 3 วััน ก่่อนวัันประชุุม
39 วััน
บริิ ษัั ท ปฏิิ บัั ติิแ ละอำำ� นวยความสะดวกแก่่ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ทุุกราย
อย่่างเท่่าเทีียมกััน บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถ
เข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ได้้ด้้วยตนเอง
สามารถใช้้ สิิ ท ธิิ อ อกเสีี ย งโดยมอบฉัั น ทะให้้ ผู้้�อื่่� น มาเข้้ า
ร่่วมประชุุมและออกเสีี ย งลงคะแนนแทนได้้ ซึ่่� ง บริิ ษัั ท
ส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ข. ไปพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม
และเสนอชื่่�อกรรมการอิิสระ 3 คน ที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในการ
ประชุุม เป็็ น ทางเลืื อ กสำำ�หรัั บ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ในการมอบฉัั น ทะ
พร้้อมทั้้�งระบุุหลัักฐานที่่�ใช้้ในการมอบฉัันทะไว้้อย่่างชััดเจน
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้าประชุุมด้้วย
ตนเอง
ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเลืือกใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ก. แบบ ข.
หรืือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้้เฉพาะกรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�ลงทุุน
ต่่างประเทศ และแต่่งตั้้�งให้้คััสโตเดีียนในประเทศไทย เป็็น
ผู้้�รัับฝากและดููแลหุ้้�น) โดยเผยแพร่่ลงในเว็็บไซต์์ของบริิษััท
www.tvothai.com เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถดาวน์์โหลดได้้
ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท จัั ด ให้้ มีี อ ากรแสตมป์์ ไว้้ บ ริิ ก ารเพื่่� อ อำำ� นวย
ความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นสำำ�หรัับติิดหนัังสืือมอบฉัันทะ โดย
ไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย
เลขานุุการบริิษััทแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมทราบชััดเจนถึึงกฎเกณฑ์์
และวิิธีีการลงคะแนนเสีียงที่่�ใช้้ในการประชุุม โดยประธาน
คณะกรรมการเป็็นประธานในที่่�ประชุุมดำำ�เนิินการประชุุม
ตามวาระที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม ไม่่มีีการเพิ่่�มเติิมหรืือ
แก้้ไขวาระนอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม เพื่่�อ
ความเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุม พร้้อมทั้้�ง
จััดให้้มีบัี ตั รลงคะแนนเสีียงสำำ�หรับั ทุุกวาระ เพื่่�อความโปร่่งใส
และสามารถตรวจสอบได้้

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

65

66

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทเข้้าร่่วมการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทจำำ�นวน 12 คน จากจำำ�นวนคณะกรรมการ
บริิษััททั้้�งหมด 12 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของกรรมการ
ทั้้�งหมด) โดยกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เข้้าร่่วมประชุุม ได้้แก่่
คณะกรรมการบริิษัทั ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารทุุกคนที่่มีี� ความรัับผิิดชอบในส่่วนงานต่่างๆ
รวมถึึงคณะกรรมการชุุดย่่อย คืือ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการนโยบายสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ เพื่่�อแถลงข้้อมููล
การดำำ�เนิินงาน และตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยเปิิด
โอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีข้้อสงสััยในประเด็็นต่่างๆ สอบถาม
ข้้อมููล รวมทั้้�งการเสนอแนะอย่่างเสรีีโดยไม่่มีีการจำำ�กัดั เวลา
ประธานที่่� ป ระชุุ ม จัั ด สรรเวลาที่่� เ หมาะสมและส่่ ง เสริิ ม
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีโอกาสในการแสดงความเห็็น และตั้้�งคำำ�ถาม
ในที่่�ประชุุมในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษัทั ได้้อย่่างเสรีี
บริิษัทจั
ั ดทำ
ั ำ�รายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563
แล้้วเสร็็จภายใน 14 วััน ตามเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด และ
จัั ดส่่ ง สำำ� เนารายงานการประชุุ ม ให้้ ท างตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
แห่่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิิชย์์ พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่ผ่า่ น
ทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท โดยมีีการบัันทึึกข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้ ว นและมีีระบบการจัั ด เก็็ บ อย่่ า งดีีเพื่่� อ ให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�น
สามารถตรวจสอบได้้
คณะกรรมการบริิษัทกำ
ั ำ�หนดระเบีียบปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการได้้มา
หรืือการจำำ�หน่่ายไปซึ่่ง� หลัักทรััพย์์ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั โดยให้้รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์
และการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทต่่อ
สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ภายใน 30 วััน หลัังจากวัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่ง หรืือภายใน 3 วััน
ทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�มีีการซื้้�อ ขาย โอนหรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์
ตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาด
หลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 และที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม เลขานุุการ
บริิ ษัั ทมีี หน้้ า ที่่� ร ายงานการเปลี่่� ย นแปลงการถืือครอง
หลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องกรรมการและผู้้�บริิ ห ารต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม
คณะกรรมการบริิ ษัั ทท ราบทุุ ก ครั้้� ง ที่่� มีี การเปลี่่� ย นแปลง
ก่่อนพิิจารณาวาระการประชุุม เพื่่อ� รัับทราบเป็็นวาระประจำำ�
ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ททุุ ก เดืือน นโยบาย/
ระเบีียบปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับเรื่่อ� งนี้้�ได้้บรรจุุอยู่่�ในคู่่�มืือจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 ไม่่ปรากฏการกระทำำ�ความผิิดของ

กรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงแต่่อย่่างใด บริิษััทเปิิดเผย
รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหาร
ในปีี 2563 ในเอกสารแนบ 1
บริิษััทกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและบทลงโทษสำำ�หรัับการใช้้
ข้้อมููลภายในโดยมิิชอบ (Insider Trading) ของบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งรวมถึึง กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููล (รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะของบุุคคลดัังกล่่าว) รวมทั้้�งห้้ามบุุคคลดัังกล่่าว
ทำำ�การซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ในช่่วงระยะเวลา 1 เดืือน
(Blackout Period) ก่่อนการเปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาส
และงบการเงิินประจำำ�ปีีของบริิษััท หรืือข้้อมููลอื่่�นที่่�อาจมีี
ผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััท และไม่่ทำำ�การซื้้�อ
ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทจนกว่่าจะพ้้นระยะเวลา 24 ชั่่�วโมง
ภายหลัั ง จากที่่� ไ ด้้ เ ปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล นั้้� น สู่่�สาธารณชนแล้้ ว
โดยประกาศไว้้ในคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งนี้้�
เลขานุุการบริิษััทจะแจ้้งทางจดหมายหรืืออีีเมลไปยัังบุุคคล
ที่่� เกี่่� ย วข้้ องให้้ทราบช่่ วงระยะเวลาดัั งกล่่ าว และกำำ�หนด
ให้้ ก รรมการและผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง แจ้้ ง เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท
ล่่วงหน้้า 1 วัันก่่อนทำำ�การซื้้�อขาย เพื่่�อเลขานุุการบริิษััท
รายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััททราบ ในปีี 2563
คณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารไม่่มีีการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์
โดยใช้้ข้้อมููลภายในแต่่อย่่างใด
คณะกรรมการบริิษัทกำ
ั ำ�หนดนโยบายเกี่่ย� วกัับการทำำ�รายการ
ที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น ระหว่่ า งบริิ ษัั ท บริิ ษัั ทย่่ อ ย และบุุ ค คลที่่� มีี
ความเกี่่� ย วข้้ อ งกัั น ตามมาตรา 89 แห่่ ง พระราชบัั ญ ญัั ติิ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 และที่่มีี� การแก้้ไข
เพิ่่�มเติิม โดยให้้กรรมการและผู้้�บริิหารรายงานการมีีส่่วน
ได้้เสีียของตนเองและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องภายใน 30 วััน หลัังจาก
วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่ง หรืือภายใน 14 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�มีี
การเปลี่่�ยนแปลง และมอบหมายให้้เลขานุุการบริิษััททำำ�
รายงานสรุุ ป การทำำ�ธุุ ร กรรม ตลอดจนรายงานให้้ ค ณะ
กรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่่างน้้อย
ปีีละ 2 ครั้้�ง เพื่่�อตรวจสอบและควบคุุมการมีีส่่วนได้้เสีียของ
กรรมการและผู้้�บริิหาร เพื่่�อให้้เกิิดการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของบริิษััท
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เพื่่�อป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ คณะกรรมการ
บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายในการดููแลรายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ไว้้อย่่างชััดเจน โดยกำำ�หนด
ขั้้�นตอนการอนุุมััติิรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันไว้้เป็็นลายลัักษณ์์
อัักษรในนโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันและรายการ
ที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันของบริิษัทั โดยสำำ�นักั ตรวจสอบภายในเป็็นผู้้�ให้้
ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ ความจำำ� เป็็ น และความสมเหตุุ ส มผล
ในการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าว และเสนอต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่่�อพิิจารณารายการดัังกล่่าวว่่าได้้กระทำำ�อย่่าง
ยุุติิธรรม ตามราคาตลาด และเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจการค้้า
เพื่่� อ เสนอให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท และ/หรืือ ที่่� ป ระชุุ ม
ผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) พิิจารณาอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการ
โดยผู้้�บริิหารหรืือกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะไม่่มีีส่่วนในการ
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว บริิษััทได้้เปิิดเผยนโยบายดัังกล่่าวไว้้
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”
พร้้อมทั้้�งเปิิดเผยรายละเอีียดของรายการระหว่่างกัันที่่เ� กิิดขึ้้น�
ในปีี 2563 ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีีของบริิษััท
(แบบ 56-1 One Report) หััวข้้อ “การควบคุุมภายในและ
รายการระหว่่างกััน” หน้้า 127 ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษัทั ไม่่มีี
การฝ่่าฝืืนหลัักเกณฑ์์การทำำ�รายการระหว่่างกััน และไม่่มีี
รายการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินให้้แก่่บริิษััทอื่�่นที่่�ไม่่ใช่่
บริิษััทย่่อย

หมวดที่่� 3
บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักดีีว่่าความสำำ�เร็็จและความยั่่�งยืืน
ของบริิษััท ขึ้้�นอยู่่�กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ดัังนั้้�น คณะกรรมการ
บริิ ษัั ทจึึ ง กำำ� หนดให้้ มีี กระบวนการส่่ ง เสริิ ม การมีีส่่ ว นร่่ ว มกัั บ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยรัักษาสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
อย่่างยุุติิธรรมตามสิิทธิิที่่�มีีตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือตาม
ข้้อตกลงที่่มีีกั
� บั บริิษัทั และคุ้้�มครองสิิทธิขิ องผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่ไ� ด้้รับั
ความเสีียหายจากการละเมิิดสิิทธิิ อัันเกิิดจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััท โดยพิิจารณาชดเชยค่่าเสีียหายให้้ไม่่ต่ำำ��กว่่าอััตรา
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็น
การละเมิิดสิิทธิิ และทรััพย์์สิินทางปััญญาของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
มีีการปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นธรรม รวมทั้้�งกำำ�หนดแนวทางในการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น โดยกำำ�หนดเป็็นนโยบายและแนวปฏิิบััติิไว้้
ในคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจ และเผยแพร่่ให้้กัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่า บริิษััทมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจะได้้รัับการดููแลอย่่างเป็็นธรรม ทั้้�งนี้้�
บริิษััทได้้เปิิดเผย “คู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจ” ไว้้ภายใต้้หััวข้้อ
“การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� ” บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท

ในปีี 2563 บริิษัทั ได้้ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายที่่มีีต่
� อ่ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่าง
เคร่่งครััด ไม่่ฝ่่าฝืืนกฎหมายด้้านแรงงาน กฎหมายการจ้้างงาน
กฎหมายคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค กฎหมายการแข่่งขัันทางการค้้า หรืือ
กฎหมายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม และได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วกัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสรุุปได้้ดัังนี้้�

ผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทให้้ความเคารพสิิทธิิขั้้น� พื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น และปฏิิบััติิต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน สร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กับั
ผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
สิิทธิิในการออกเสีียงลงคะแนน การเสนอระเบีียบวาระการ
ประชุุมและเสนอชื่่�อบุุคคลเข้้ารัับเลืือกเป็็นกรรมการ การรัับฟััง
ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของผู้้�ถืือหุ้้�นรวมทั้้�งจััดให้้มีีช่อ่ งทาง
ติิดต่่อกัับผู้้�ถืือหุ้้�นทางเว็็บไซต์์และอีีเมลตามที่่�ได้้เปิิดเผยในหััวข้้อ
สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับผู้้�ถืือหุ้้�นในฐานะเจ้้าของกิิจการ จึึงกำำ�หนด
ให้้คณะกรรมการในฐานะตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งผู้้�บริิหาร
และพนัักงานของบริิษััท มีีหน้้าที่่�ต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด และเพิ่่�มมููลค่่า
ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นระยะยาว ตลอดจนเคารพต่่อสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้โดยกฎหมาย ข้้อบัังคัับ จรรยาบรรณของ
บริิษััท และกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน มุ่่�งมั่่�นเป็็นตััวแทนที่่�ดีีของผู้้�ถืือหุ้้�นในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นโดยคำำ�นึึงถึึง
การเจริิญเติิบโตของมููลค่่าบริิษััทในระยะยาวด้้วยผลตอบแทน
ที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งมีีระบบบริิหาร
จััดการอย่่างโปร่่งใส ระบบบััญชีีที่่�เชื่่�อถืือได้้ และจััดให้้มีีการดููแล
รัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิินของบริิษััท มีีการควบคุุมการทำำ�รายการ
ระหว่่างกััน มีีมาตรการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และ
ป้้องกัันการนำำ�ข้้อมููลภายในไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน ทั้้�งนี้้�
บริิษััทยัังสร้้างความมั่่�นใจให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าจะได้้รัับ
ข้้อมููลที่่� ถููกต้้องเกี่่�ย วกัั บสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยจะแสดงอยู่่�ใน
หมวดที่่� 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และหมวดที่่� 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างเท่่าเทีียมกััน

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

67

68

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบให้้จ่่ายปัันผลประจำำ�ปีี
ในอััตราหุ้้�นละ 1.70 บาท รวมเป็็น 1,374,638,674.50 บาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 83.02 ของกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2563 โดยจ่่ายจากกำำ�ไร
สุุทธิิของกิิจการ โดยบริิษััทได้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลงวด
6 เดืือนแรก ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 11 กัันยายน 2563 ในอััตรา
หุ้้�นละ 0.90 บาทแล้้ว ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลส่่วนที่่เ� หลืือในอััตรา
หุ้้�นละ 0.80 บาท ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2564 (สามารถดููมติิการอนุุมััติิได้้ที่่� www.tvothai.
com/th/investor/shareholders-meeting หลัังการประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564)
บริิษััทมีีการรายงานผลการดำำ�เนิินกิิจการที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน
ตามความเป็็นจริิงทุุกไตรมาส และเปิิดเผยการทำำ�รายการกัับ
บุุคคลที่่เ� กี่่ย� วโยงในเงื่อ่� นไขที่่เ� สมืือนกัับบุุคคลภายนอก ผ่่านระบบ
เผยแพร่่ข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์และเว็็บไซต์์ของบริิษััท

บุุคลากร
บุุคลากรของบริิษััทเป็็นทรััพยากรที่่�ทรงคุุณค่่าขององค์์กร และ
เป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ของความสำำ�เร็็จของบริิษัทั คณะกรรมการบริิษัทั
ได้้กำำ�หนดนโยบายต่่างๆ ขึ้้�นมาเพื่่�อดููแลและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ความเป็็ น อยู่่�และสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ� งาน รวมถึึ ง ด้้ า น
สวััสดิิการให้้กัับพนัักงาน โดยยึึดตามแนวทางที่่�กฎหมายกำำ�หนด
เคารพสิิทธิิมนุุษยชน และสอดคล้้องกัับทิิศทางและกลยุุทธ์์ของ
องค์์กร บริิษััทมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความสามััคคีีและ
ความเป็็นน้ำำ�� หนึ่่�งใจเดีียวกัันในระหว่่างผู้้�ร่่วมงาน โดยที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 10/2563 ได้้พิิจารณาอนุุมััติิระเบีียบ
ปฏิิบััติิงานด้้านบุุคลากร เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับโครงสร้้างองค์์กร
และกฎหมายแรงงานฉบัับใหม่่

นโยบายค่่าตอบแทน :
บริิ ษัั ทมีี นโยบายจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนพนัั ก งานทุุ ก ระดัั บ อย่่ า ง
เหมาะสมและเป็็นธรรมทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาว โดยการจ่่าย
ค่่าตอบแทนในระยะสั้้�นพิิจารณาความเหมาะสม ตามความรู้้�
ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทีียบเคีียงกัับอุุตสาหกรรม
เดีียวกัั น ประกอบกัั บ ผลประกอบการของบริิ ษัั ท แต่่ ล ะปีี ที่่�
เชื่่� อ มโยงกัั บ การวัั ด ผลการดำำ� เนิิ น งานในรูู ป ของดัั ชนีีวัั ด ผล
การปฏิิบัติั ิงาน (Key Performance Indicators) ตามหลัักการ
ของ Balanced Scorecard โดยพิิจารณามุุมมองที่่�ครอบคลุุม
มิิติิการดำำ�เนิินงานจากทุุกส่่วนในองค์์กร อัันประกอบด้้วยมิิติิ
ทางการเงิิน มิิติิด้้านลููกค้้า มิิติิด้้านกระบวนการภายใน และมิิติิ
ด้้ า นการเรีียนรู้้�และการพัั ฒ นา ในขณะเดีียวกัั น การจ่่ า ย
ค่่าตอบแทนในระยะยาวพิิจารณาความเหมาะสมจากการประเมิิน
ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านและศัั ก ยภาพของพนัั ก งาน ควบคู่่�กัั บ ผล

การดำำ�เนิินงานของบริิษััทตามแผนธุุรกิิจในระยะยาว รวมทั้้�งจััด
ให้้มีีการเติิบโตตามสายงาน อัันสอดคล้้องกัับแผนการสืืบทอด
ตำำ�แหน่่งงานของบริิษััท นอกจากนี้้� บริิษััทจััดให้้มีีเงิินกองทุุน
สำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ และดููแลให้้พนัักงานได้้รัับสวััสดิิการต่่างๆ อย่่าง
เหมาะสม เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้กัับพนัักงานและเพื่่�อให้้บริิษััท
สามารถรัักษาบุุคลากรไว้้ได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััททำำ�การประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อพิิจารณาการจ่่ายค่่าตอบแทน
และโบนััส

นโยบายด้้านความปลอดภััย :
บริิษัทกำ
ั ำ�หนดนโยบายคุุณภาพ อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ที่่�สนัับสนุุนให้้พนัักงานปฏิิบััติิงาน
ได้้ อ ย่่ า งปลอดภัั ย และมีีสุุ ข อนามัั ย ที่่� ดีี โดยจัั ด หาสิ่่� ง อำำ� นวย
ความสะดวกที่่�จำำ�เป็็นในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เพื่่�อให้้พนัักงานและ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานทุุกคนของบริิษััท ได้้รัับความปลอดภััย มีีสุุขภาพ
อนามัั ย ที่่� ดีี ภายใต้้ ส ภาพการทำำ� งานและสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� ดีี
และมุ่่�งเน้้นการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุและอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงาน
อยู่่�เสมอ บริิ ษัั ท ได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการความปลอดภัั ย
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยมีีนโยบาย
ดัังนี้้�
ผลิิตสิินค้้าได้้มาตรฐานตามข้้อกำำ�หนด เพื่่�อให้้ลููกค้้าพึึงพอใจ
ดำำ�เนิินการรัักษาคุุณภาพของสิ่่�งแวดล้้อม และการป้้องกััน
มลพิิษ ที่่เ� กิิดจากวััตถุดิุ บิ กระบวนการผลิิต และกิิจกรรมต่่างๆ
ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างเคร่่งครััด
การใช้้พลัังงานและทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ถืือเป็็น
หน้้าที่่�ของพนัักงานทุุกคน
ให้้การสนัับสนุุนในการจััดสรรทรััพยากร ทั้้�งในเรื่่�องบุุคลากร
งบประมาณ เครื่่�องมืือ และอุุปกรณ์์ที่จำ่� �ำ เป็็นในการปรัับปรุุง
และแก้้ไขปััญหาด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
สิ่่ง� แวดล้้อมและสัังคมให้้เพีียงพอและเหมาะสม
มีีความมุ่่�งมั่่�นในการป้้องกัันการบาดเจ็็บและการเกิิดโรคจาก
การทำำ�งาน และพััฒนาระบบการจััดการ อาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
นโยบายคุุณภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย สิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคม ได้้รัับการเผยแพร่่แก่่พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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ส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม หรืือโครงการ
อาชีีวอนามััยความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ของบริิษััท และมีีสิิทธิิเสนอความคิิดเห็็นในการปรัับปรุุง
สภาพการทำำ�งานและวิิธีีการทำำ�งานให้้ปลอดภััย





มีีการทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้
เหมาะสมกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อ
พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย




เจรจาต่่อรองกัับโรงพยาบาลให้้พนัักงานสามารถเพิ่่�ม
รายการตรวจสุุขภาพได้้ในราคาพิิเศษ
ประกัันอุุบัติั ิเหตุุ สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งงานที่่�มีีความเสี่่�ยง เช่่น
พนัักงานขัับรถ
ค่่ารัักษาพยาบาลและทัันตกรรมนอกเหนืือสิิทธิิประกััน
สัังคม
เครื่่�องแบบพนัักงาน
ท่่องเที่่�ยวประจำำ�ปีี

บริิษัทป
ั ฏิิบัติั ติ ามนโยบายคุุณภาพ อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานมาโดยตลอด และได้้เปิิดเผย
นโยบายดัังกล่่าวไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ” ในปีี 2563 อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานรวม
หรืือ TRIR ของพนัักงานเท่่ากัับ 0.43 ลดลงจากปีี 2562 ที่่� TRIR
เท่่ากัับ 0.49 โดยตลอดเวลาที่่�ผ่่านมา บริิษััทไม่่เคยมีีการละเมิิด
กฎหมายแรงงาน และไม่่เคยมีีกรณีีพิิพาทแรงงานแต่่อย่่างใด

นอกจากนี้้� บริิษััทได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการสวััสดิิการในสถาน
ประกอบกิิจการ โดยมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 2 ปีี
เพื่่�อเป็็นตััวแทนของพนัักงาน และเป็็นสื่่�อกลางในการประสาน
งานกัับบริิษััท เพื่่�อช่่วยเหลืือและบรรเทาความเดืือดร้้อนของ
พนัักงานในเรื่่อ� งต่่างๆ เพิ่่�มเติิมจากที่่บ� ริิษัทั ได้้จัดั ให้้ในรููปแบบของ
สวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ที่่�พนัักงานได้้รัับอยู่่�แล้้ว รวมทั้้�ง
ให้้คำำ�ปรึึกษาและรัับฟัังข้้อคิิดเห็็นของพนัักงาน

นโยบายด้้านสวััสดิิการ :

นโยบายการพััฒนาบุุคลากร :

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องสวััสดิิการและความปลอดภััยของ
พนัักงาน โดยจััดสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ขั้้�นพื้้�นฐานตาม
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด อาทิิ วัันเวลาทำำ�งาน วัันหยุุด วัันหยุุดพัักผ่่อน
ประจำำ�ปีี และวัันลาหยุุดประเภทต่่างๆ รวมถึึงประกัันสัังคม
กองทุุนเงิินทดแทน โดยมีีการประชาสััมพัันธ์์สิทธิ
ิ ปิ ระโยชน์์ต่า่ งๆ
ให้้ กัั บ พนัั ก งานอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง บริิ ษัั ท ได้้ จัั ดตั้้� ง กองทุุ น สำำ� รอง
เลี้้�ยงชีีพ เพื่่�อดููแลผลประโยชน์์ของพนัักงานในระยะยาว และ
เพื่่�อส่่งเสริิมการออมเงิินไว้้ในอนาคต รวมทั้้�งเป็็นแรงจููงใจให้้
พนัักงานปฏิิบััติิงานกัับบริิษััทเป็็นระยะเวลานาน โดยพนัักงาน
ที่่�เป็็นสมาชิิกกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพจะได้้รัับเงิินสมทบกองทุุน
จากบริิษััททุุกเดืือนในอััตราที่่�แตกต่่างกัันตามอายุุสมาชิิกของ
พนัักงานแต่่ละคน (อััตราเงิินสมทบร้้อยละ 3-5) และสมาชิิก
ต้้องสะสมเงิินเข้้ากองทุุนในอััตราเดีียวกััน เมื่่อ� พนัักงานพ้้นสมาชิิก
ภาพ พนัักงานจะได้้รัับเงิินสมทบรวมทั้้�งส่่วนเฉลี่่�ยผลประโยชน์์
สุุทธิิของกองทุุน

บริิ ษัั ทต ระหนัั ก ดีีว่่ า การสร้้ า งองค์์ ก รให้้ เ ติิ บ โตอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
ต้้องได้้รัับการสนัับสนุุนจากบุุคลากรที่่�มีีประสิิทธิิภาพ บุุคลากร
จึึงถืือเป็็นทรััพยากรอัันทรงคุุณค่่าและเป็็นปััจจััยในการขัับเคลื่่อ� น
ความสำำ�เร็็จขององค์์กร ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงกำำ�หนดกลยุุทธ์์และ
นโยบายด้้านทรััพยากรบุุคคลที่่มุ่่�� งเน้้นด้้านการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพ
การบริิหารและการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลให้้มีีศัักยภาพเพิ่่�มขึ้้�น
และเหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อม เทคโนโลยีี และนวััตกรรมในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมทั้้�งสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามเป้้าหมาย
นโยบาย และทิิศทางขององค์์กรทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว
โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การวิิเคราะห์์ความต้้องการอััตรากำำ�ลัังเพื่่�อรองรัับ
การขยายธุุรกิิจ เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน และรองรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ตลอดจนการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
และความพร้้ อ มด้้ า นศัั ก ยภาพ ความสามารถของบุุ ค ลากร
ทุุ ก ระดัั บ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาบุุ ค ลากรให้้
เติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพผ่่านกระบวนการฝึึกอบรมและสััมมนา
โดยบริิ ษัั ทกำำ� หนดแผนฝึึ ก อบรมประจำำ� ปีี สำำ� หรัั บ พนัั ก งาน
ทุุกระดัับ โดยเฉพาะความสามารถที่่�เป็็นทัักษะที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับ
แต่่ละตำำ�แหน่่งงาน เพื่่อ� พััฒนาขีีดความสามารถของผู้้�บริิหารและ
พนัักงานของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้พร้้อมเผชิิญกัับความ
ท้้ า ทายของธุุ ร กิิ จ ในอนาคตทั้้� ง จากภายในและต่่ า งประเทศ
(รายละเอีียดประกอบได้้เปิิดเผยอยู่่�ใน “รายงานความยั่่�งยืืน ปีี
2563”ของบริิษััท www.tvothai.com/th/sustainability/
report)

สวััสดิิการที่่�บริิษััทจััดให้้พนัักงานมีีดัังนี้้�
� งชีีพพนัักงาน
 จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย
 เงิินช่่วยเหลืือพนัักงานกรณีีเสีียชีีวิิต และเงิินช่่วยเหลืือ
เพื่่�อจััดพิิธีีฌาปนกิิจของครอบครััวพนัักงาน
 กระเช้้าเยี่่�ยมไข้้กรณีีพนัักงานเจ็็บป่่วย
 ตรวจสุุ ข ภาพประจำำ� ปีี ที่่� สำำ�นัั ก งานของบริิ ษัั ท โดยโรง
พยาบาลชั้้�นนำำ� โดยจััดโปรแกรมการตรวจให้้เหมาะสม
กัับลัักษณะงานและอายุุของพนัักงานแต่่ละคน รวมทั้้�ง
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ในปีี 2563 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการและสอบทานให้้มีีการปฏิิบััติิ
ตามนโยบายด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล ข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับ
การทำำ�งานของบริิษััทและแนวทางที่่�กำำ�หนดในคู่่�มืือสวััสดิิการ
อย่่างครบถ้้วนและสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้� มีีพนัักงานที่่�ผ่่านหลัักสููตร
การฝึึกอบรมภายในและหลัักสููตรจากสถาบัันฝึึกอบรมภายนอก
คิิดเป็็นร้้อยละ 32.20 ของพนัักงานทั้้�งหมด

นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน :
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ และเคารพหลัั ก สิิ ทธิิ
มนุุษยชนอย่่างเคร่่งครััด จึึงกำำ�หนดนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
และเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแล
กิิจการ” เพื่่อ� เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ แรงงานอย่่างเป็็นธรรม
และเสมอภาค ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยเหตุุผลแห่่งเชื้อ้� ชาติิ ศาสนา เพศ
สีีผิิว ภาษา เผ่่าพัันธุ์์� ไม่่ใช้้แรงงานเด็็กและต่่อต้้านการคุุกคามทาง
เพศ บริิษััทตระหนัักดีีว่่าทรััพยากรบุุคคลเป็็นปััจจััยสำำ�คััญของ
ธุุรกิิจในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและเพิ่่�มผลผลิิต บริิษััทได้้ปรัับปรุุง
สภาพแวดล้้อมและเงื่่�อนไขในการทำำ�งาน ให้้พนัักงานมีีคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีี และได้้มีีโอกาสแสดงศัักยภาพ ตลอดจนได้้รัับโอกาส
ในการฝึึกฝนและเพิ่่�มพููนทัักษะในการทำำ�งาน และส่่งเสริิมให้้
พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจในหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากล เพื่่�อ
นำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่างถููกต้้อง ที่่�ผ่่านมาบริิษััทไม่่มีีการกระทำำ�ใดๆ
ที่่�เป็็นการละเมิิดสิทธิ
ิ ิมนุุษยชน ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทมีีการจ้้าง
แรงงานผู้้�พิิการซึ่่�งอาศััยในพื้้�นที่่�จัังหวััดนครปฐม รวมจำำ�นวน
13 คน คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด
1,300 คนซึ่่�งการจ้้างแรงงานดัังกล่่าวถึึงเกณฑ์์ตามที่่�พระราช
บััญญััติส่ิ ง่ เสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ พ.ศ. 2550 และ
ที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2556 กำำ�หนด
ทั้้�งนี้้� ผลการดำำ�เนิินงานด้้านบุุคลากรจะปรากฏอยู่่�ในเนื้้�อหา
ส่่วนที่่� 1 หััวข้อ้ 3 “การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน” หน้้า 41
รวมทั้้�ง บริิษััทจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี (แยกเล่่ม)
โดยนำำ�เสนอรายละเอีียดโครงการและกิิจกรรมต่่างๆ ด้้านสัังคม
ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม และเผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
(www.tvothai.com/th/sustainability/report)

ลููกค้้า ผู้้�บริิโภค
บริิ ษัั ทดำำ� เนิิ น กิิ จ การภายใต้้ ปรัั ช ญาขององค์์ ก รที่่� ว่่ า บริิ ษัั ท
จะเติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพ มั่่�นคง ยั่่�งยืืน และผลิิตสิินค้้าคุุณภาพ
เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นของประชาชน และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�น ร่่วมดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมุ่่�งเน้้น
ในเรื่่�องคุุณภาพสิินค้้า ตั้้�งแต่่การจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ กระบวนการ
การผลิิต จนกระทั่่�งสิินค้้าถึึงมืือลููกค้้าและผู้้�บริิโภค ตลอดจน
การค้้นคว้้าวิิจัยั และพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์เพื่่อ� รัักษาคุุณภาพของสิินค้้า
ตลอดเวลา นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมุ่่�งมั่่�นรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับ
ลููกค้้าผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ อาทิิ การจััดประชุุมกัับลููกค้้าเพื่่�อให้้
ข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ สิิ น ค้้ า และบริิ ก าร และหารืือเพื่่� อ การพัั ฒ นา
ผลิิตภััณฑ์์ให้้ตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า รวมถึึงจััดให้้
มีีระบบการแจ้้งเบาะแสและรัับข้้อร้้องเรีียนผ่่านทางเว็็บไซต์์ของ
บริิษััท ปััจจุุบััน บริิษััทได้้รัับการรัับรองคุุณภาพในการผลิิตจาก
มาตรฐานสากล ได้้แก่่ 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 เป็็นต้้น
บริิษััทมีีนโยบายปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าและผู้้�บริิโภคอย่่างเป็็นธรรม
ไม่่เอาเปรีียบ เน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่อ� สััตย์์ เอาใจใส่่ดูแู ล
รัักษาผลประโยชน์์ของคู่่�ค้้า ลููกค้้า และผู้้�บริิโภคอย่่างเป็็นธรรม
เพื่่�อให้้ได้้รัับสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดจากบริิษััท โดยมีีนโยบายในการปฏิิบััติิ
ดัังนี้้�
มุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาและส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพและ
มาตรฐานสูู ง ตรงตามความต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า ภายใต้้
เทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ทัันสมััยและมีีประสิิทธิิภาพสููง มีีระบบ
การตรวจสอบคุุ ณ ภาพสิิ น ค้้ า ในทุุ ก ขั้้� น ตอน ด้้ วยเงื่่� อนไข
ที่่�เป็็นธรรม
ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ถููกต้้อง เพีียงพอ
และทัันต่่อเหตุุการณ์์แก่่ลููกค้้า เพื่่�อให้้ลููกค้้ามีีข้้อมููลอัันเป็็น
ประโยชน์์ ใ นการตัั ดสิิ น ใจ ละเว้้ น การกระทำำ� ใดที่่� ทำำ� ให้้
เกิิดความเข้้าใจผิิด หรืือทำำ�ให้้หลงเชื่่�อในคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
ที่่�เกิินจริิง
รัักษาข้้อมููลที่่เ� ป็็นความลัับของลููกค้้า รวมถึึงไม่่นำำ�ข้อ้ มููลไปใช้้
เพื่่�อประโยชน์์ของตนเอง หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นโดยมิิชอบ
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าด้้วยความรวดเร็็ว ตรงต่่อ
เวลา เพื่่�อความพอใจสููงสุุดของลููกค้้า

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

จััดให้้มีีกระบวนการเพื่่อ� รัับปััญหาและข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้า
และดำำ�เนิินการอย่่างดีีที่่�สุุดเพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับการตอบสนอง
ผลอย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงการจััดทำำ�แบบประเมิินความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า เพื่่อ� นำำ�มาปรัับปรุุงและพััฒนาสิินค้้าและบริิการต่่อ
ไป

นโยบายการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า :
คณะกรรมการบริิษััทปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าด้้วยความเสมอภาคและ
คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ร่่วมกััน เพื่่�อรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืนและ
ความเชื่่�อถืือซึ่่�งกัันและกััน โดยมีีนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิต่่อ
คู่่�ค้้า ดัังนี้้�

ไม่่จ่่ายผลประโยชน์์ใด ๆ ให้้ลููกค้้า เพื่่�อเป็็นการให้้ได้้มาหรืือ
แย่่ ง ชิิ ง ลูู ก ค้้ า มาโดยการใช้้ วิิ ธีี การที่่� ไ ม่่ สุุ จ ริิ ต หรืือฝ่่ า ฝืืน
ข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย

ปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าอย่่างเสมอภาค โปร่่งใส และเป็็นธรรม โดย
ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของการได้้รัับผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมต่่อ
ทั้้�งสองฝ่่าย

ในปีี 2563 บริิษััทไม่่มีีกรณีีฝ่่าฝืืนเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ิต่่อผู้้�บริิโภค
และไม่่ปรากฏข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้าที่่�เป็็นนััยสำำ�คััญ ส่่วนข้้อร้้อง
เรีียนอื่่น� ๆ บริิษัทั ได้้นำำ�มาวิิเคราะห์์หาสาเหตุุ เพื่่อ� ดำำ�เนิินการแก้้ไข
ป้้องกััน ติิดตามทั้้�งระบบ และปรัับใช้้กัับทั้้�งองค์์กร เพื่่�อมิิให้้
ข้้อบกพร่่องนั้้�นเกิิดขึ้้�นอีีก

ปฏิิบััติิตามสััญญา ข้้อตกลง หรืือเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�มีีต่่อคู่่�ค้้า
อย่่างเคร่่งครััด กรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิได้้ต้้องรีีบแจ้้งให้้คู่่�ค้้า
ทราบล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ไข และ
ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสีียหาย

นอกจากนี้้� บริิษััทมีีกระบวนการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า
จึึงมีีการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าในแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อวััดระดัับความคาดหวัังและความพึึงพอใจของ
ลููกค้้า และนำำ�เอาความต้้องการของลููกค้้ามาพััฒนาต่่อยอดเป็็น
นวััตกรรมใหม่่ ทั้้�งนี้้� ในการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าต่่อ
สิินค้้า งานบริิการการขนส่่ง และการบริิการของฝ่่ายขาย ในปีี
2563 บริิ ษัั ทมีี ผลสำำ� รวจความพึึ ง พอใจรวมทุุ ก ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 91.52

คู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่งทางการค้้า
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจตามกรอบการแข่่งขัันด้้วยความโปร่่งใส เป็็น
ธรรม และซื่่�อสััตย์์ อยู่่�ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่่�นๆ ที่่�
เกี่่ย� วข้้อง โดยยึึดถืือปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณธุุรกิิจ เงื่อ่� นไขทางการ
ค้้า และสััญญาที่่กำ� ำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด นอกจากนี้้� บริิษัทจั
ั ัดให้้
มีีนโยบายการจัั ด การด้้ า นทรัั พ ย์์ สิิ น ทางปัั ญ ญา เพื่่� อ กำำ� หนด
แนวปฏิิบัติั ที่ิ ชั่� ดั เจนในการป้้องกัันและไม่่ล่ว่ งละเมิิดทรัพั ย์์สินิ ทาง
ปััญญา โดยถืือเป็็นหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบโดยตรงของผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกคน อัันจะต้้องปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย จากการดำำ�เนิิน
งานที่่ผ่� า่ นมา บริิษัทั ไม่่เคยฝ่่าฝืืนกฎหมายใดๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับคู่่�ค้้า
เจ้้าหนี้้� และคู่่�แข่่งทางการค้้า โดยมีีแนวปฏิิบััติิ ดัังนี้้�

ไม่่เรีียกร้้อง หรืือรัับข้้อเสนอและประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิต
ทางการค้้าในการเจรจาต่่อรองธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้า
บริิษััทปฏิิบััติิตามระเบีียบการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�มีีการกำำ�หนด
ขั้้�นตอนและวิิธีีการปฏิิบััติิไว้้อย่่างชััดเจน พร้้อมทั้้�งเกณฑ์์ใน
การคััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่มีี� มาตรฐานเป็็นที่่ย� อมรัับของอุุตสาหกรรม
มีีจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีใบรัับรองระบบคุุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีีสภาพคล่่องทางการเงิิน และมีีการประเมิิน
คู่่�ค้้าทุุก 6 เดืือน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าเป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ เหมาะสม เป็็นธรรมตามหลัักกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่ดีี�
บริิษัทั ไม่่มีีนโยบายสนัับสนุุนบุุคคลหรืือองค์์กรใดๆ ที่่ทำ� ำ�ธุรุ กิิจ
ผิิดกฎหมาย
ประกาศนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันให้้คู่่�ค้้าได้้
รัับทราบ
คณะกรรมการบริิษัทต
ั ระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่�เติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพและยั่่�งยืืน จึึงมีีเจตนารมณ์์ส่่งเสริิมคู่่�ค้้า
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องกัับวิิถีีการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ในปีี 2563 บริิษััทได้้สื่่�อสารจรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจ ที่่�ครอบคลุุม
ประเด็็นด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน แรงงาน สิ่่�งแวดล้้อม และการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั รวมทั้้�งการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย กฎระเบีียบ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� ให้้คู่่�ค้า้ ยึึดถืือเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกััน
อย่่างยั่่�งยืืน
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นโยบายการปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้� :
บริิษััทมีีนโยบายปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�ทุุกกลุ่่�มอย่่างเสมอภาคและ
เป็็ น ธรรม โดยปฏิิ บัั ติิ ต ามสัั ญ ญาและเงื่�่ อ นไขที่่� มีีต่่ อ เจ้้ า หนี้้�
โดยเคร่่งครััด พร้้อมสร้้างความสััมพัันธ์์กัับเจ้้าหนี้้�มีีการเปิิดเผย
ฐานะทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง ตรงเวลา เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�น
และความไว้้วางใจกััน ดัังนี้้�
ปฏิิบัติั ติ ามสััญญา ข้้อกำำ�หนด หรืือเงื่อ�่ นไขต่่างๆ ที่่มีีต่
� อ่ เจ้้าหนี้้�
อย่่างเคร่่งครััด โดยเฉพาะเรื่่�องเงื่่�อนไขการค้ำำ�ป
� ระกััน และ
การบริิหารเงิินทุุนให้้มีีโครงสร้้างที่่�เหมาะสม
ชำำ� ระคืืนเงิิ น กู้้�พร้้ อ มดอกเบี้้� ย ให้้ เจ้้ า หนี้้� ทุุ ก ประเภทอย่่ า ง
ครบถ้้วนและตรงตามกำำ�หนดเวลาที่่ต� กลงไว้้ กรณีีที่่ไ� ม่่สามารถ
ปฏิิ บัั ติิ ไ ด้้ ห รืือมีีเหตุุ ทำำ� ให้้ ผิิ ดนัั ดชำำ� ระหนี้้� ต้้ อ งรีีบแจ้้ ง ให้้
เจ้้าหนี้้�ทราบล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ไข
และป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสีียหาย
ไม่่เรีียกรัับ หรืือจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่ไ� ม่่สุจุ ริิตในการเจรจา
ต่่อรองธุุรกิิจกัับเจ้้าหนี้้�
รายงานข้้อมููลทางการเงิินที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน และตรงเวลา
ให้้แก่่เจ้้าหนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ ไม่่ปกปิิดข้้อมููลหรืือข้้อเท็็จจริิง
สำำ�คััญใดๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้เจ้้าหนี้้�ได้้รัับความเสีียหาย

นโยบายการปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า :
บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้าอย่่างเป็็นธรรม
ตามกรอบของกฎหมายการแข่่ ง ขัั น ทางการค้้ า โดยยึึ ดมั่่� น
การดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้จรรยาบรรณอย่่างมีีจริิยธรรมและโปร่่งใส
รวมทั้้�งไม่่ละเมิิดความลัับหรืือล่่วงรู้้�ความลัับทางการค้้าของคู่่�แข่่ง
ด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต โดยมีีนโยบายการปฏิิบัติั ิต่่อคู่่�แข่่ง ดัังนี้้�
ประพฤติิปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี
ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วย
วิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต หรืือไม่่เหมาะสม
ไม่่ทำำ�ลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้า ด้้วยการกล่่าวหา
ในทางร้้าย โดยปราศจากซึ่ง่� มููลความจริิง
ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
ของคู่่�แข่่งทางการค้้า

ในปีี 2563 บริิษััทไม่่มีีกรณีีฝ่่าฝืืนกฎหมายการแข่่งขัันทางการค้้า
และไม่่มีีข้้อพิิพาท หรืือการฟ้้องร้้องคดีีความใด จากคู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้�
และคู่่�แข่่งทางการค้้า

หน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติติ ามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ หลัักเกณฑ์์และ
วิิธีีปฏิิบััติิที่่�กำ�ำ หนดไว้้ตามกฎหมาย ดำำ�เนิินการด้้วยความโปร่่งใส
เปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ที่่� ถูู ก ต้้ อ งครบถ้้ ว นตามที่่� ห น่่ ว ยงานกำำ�กัั บ ดูู แ ล
กำำ�หนด

นโยบายการปฏิิบััติิต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล :
ปฏิิ บัั ติิ แ ละควบคุุ ม ให้้ มีี การปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งเคร่่ ง ครัั ดต าม
เจตนารมณ์์ของกฎหมายและกฎระเบีียบที่่อ� อกโดยหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแล
งดเว้้นการกระทำำ�ใดๆ อัันจะเป็็นการช่่วยเหลืือ สนัับสนุุน หรืือ
ยอมเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่จ� ะทำำ�ให้้เกิิดการหลีีกเลี่่ย� งการปฏิิบัติั ติ าม
กฎหมายหรืือกฎระเบีียบต่่างๆ
ให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล และรายงานข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวกัับการฝ่่าฝืืน หรืือการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือ
กฎระเบีียบต่่างๆ ต่่อหน่่วยงานนั้้�น
ในปีี 2563 บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับ
ดููแลอย่่างเคร่่งครััด

สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
บริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การมีีส่่ ว นร่่ ว มของสัั ง คมและชุุ ม ชน
ควบคู่่�ไปกัั บ การดูู แ ลรัั ก ษาสิ่่� ง แวดล้้ อ ม โดยมีี“คณะทำำ� งาน
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มและสัั ง คม” หรืือคณะ ES ทำำ� หน้้ า ที่่� เ ป็็ น
หน่่วยงานหลัักในการผลัักดัันให้้การดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพ
และเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยจััดทำำ�แผนดำำ�เนิินงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ที่่�เหมาะสม
สอดคล้้องกัับนโยบาย แผนธุุรกิิจ โดยให้้งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ครอบคลุุมในเรื่่�องการลดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม อากาศ น้ำำ�� กลิ่่�น
เสีียง และการใช้้ ทรััพ ยากร งานด้้ า นสัั ง คมครอบคลุุ มการมีี
ส่่ ว นร่่ ว มทั้้� ง ภายในที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ พนัั ก งานและภายนอก
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับชุุมชน รวมทั้้�งประเมิินผล ทบทวนและปรัับปรุุง
แผนดำำ�เนิินงานให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ และรายงานผล
การดำำ�เนิินงานต่่อ “คณะจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหาร
ความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (ESRC-E)”
ต่่อไป
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ทั้้� ง นี้้� ผลการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นสัั ง คม ชุุ ม ชน และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
จะปรากฏอยู่่�ในเนื้้�อหาส่่วนที่่� 1 หััวข้้อ 3 การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน หน้้า 41 รวมทั้้�งเปิิดเผยในรายงานความยั่่�งยืืน
ประจำำ�ปีี (แยกเล่่ม) โดยนำำ�เสนอรายละเอีียดโครงการและ
กิิจกรรมต่่างๆ ด้้านสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม และเผยแพร่่ไว้้
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.tvothai.com/th/sustainability/
report)

การบริิหารจััดการนวััตกรรม
คณะกรรมการให้้ความสำำ�คััญและสนัับสนุุนส่่งเสริิมการสร้้าง
นวััตกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ เพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าให้้กิิจการควบคู่่�ไปกัับ
การดำำ�เนิินงานอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
บริิษััทกำำ�หนดกลยุุทธ์์ด้้านนวััตกรรมให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางของ
องค์์กรและสอดรัับกัับการเปลี่่ยน
� แปลงอย่่างรวดเร็็วของยุุคดิิจิทััิ ล
โดยการริิเริ่่�มและพััฒนานวััตกรรมทั้้�งในกระบวนการผลิิตและ
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ เพื่่�อยกระดัับการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ บริิษััทมีี
หน่่วยงานวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ทำำ�หน้้าที่่�วิิจััยและพััฒนา
คุุ ณ สมบััติิ ข องผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ใ ห้้ ส อดคล้้ อ งต่่ อ ความต้้ อ งการ
ที่่� เ ปลี่่� ยน แปลงไปของผู้้�บริิ โ ภคซึ่่� ง ให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัับการลด
ผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมมากยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งค้้นคว้้า
นวััตกรรมใหม่่ๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิตสิินค้้า และ
พััฒนากระบวนการผลิิตด้ว้ ยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย ช่่วยลดขั้้นต
� อน
การทำำ�งานและลดต้้นทุุนการผลิิต ในขณะเดีียวกัันฝ่่ายพััฒนา
ธุุ ร กิิ จ มีีหน้้ า ที่่� รัั บผิิ ดช อบในการวางแผนและกำำ� หนดกลยุุ ทธ์์
การบริิหารจััดการต่่างๆ เพื่�อ่ สร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน
ให้้กัับธุุรกิิจเพื่่�อให้้บริิษััทสามารถปรัับตััวได้้อย่่างเหมาะสมต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงของอุุตสาหกรรม และเพื่่�อเป็็ นการรองรัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจปีี 2563 บริิษััทได้้ปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน
ต่่างๆ โดยคำำ�นึึงถึึงประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ควบคู่่�กัับการดููแล
สัังคมและชุุมชนรอบข้้างไปพร้้อมกััน

การไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
บริิษััทมีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา โดยได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิในเรื่่�อง
ดัังกล่่าวไว้้ในคู่่มืื� อจรรยาบรรณธุุรกิิจ เพื่่อ� ให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ทุุกคนยึึดถืือเป็็นหลัักปฏิิบััติิในการทำำ�งาน ไม่่ละเมิิดและเคารพ
สิิทธิิของเจ้้าของทรััพย์์สิินทางปััญญา และปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ไม่่ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� เครื่่�องหมายการค้้า หรืือการนำำ�ผลงานของ
ผู้้�อื่่�นไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ของตนหรืือบริิษััท อัันอาจก่่อให้้เกิิด
ความเสีียหายกัับบริิษััท

การต่่อต้้านการทุุจริิต
คณะกรรมการบริิษััทยึึดมั่่�นการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความ โปร่่งใส
เป็็นธรรม ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และให้้ความสำำ�คััญ
ในเรื่่�องการต่่อต้้านการทุุจริิตทุุกรููปแบบ ด้้วยเชื่่�อมั่่�นว่่าจะเป็็น
แรงสนัับสนุุนให้้บริิษััทเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยจััดให้้มีีกระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยงและตรวจสอบ เพื่่�อป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตและการประพฤติิมิิชอบ ตลอดจนสนัับสนุุนการสร้้าง
วััฒนธรรมองค์์กรให้้ยึึดมั่่�นในความซื่่�อสััตย์์และความถููกต้้อง
ชอบธรรม

นโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิและประกาศนโยบายต่่อต้้านการ
คอร์์รััปชั่่�น และคู่่�มืือมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น ตั้้�งแต่่ปีี
2559 เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามเจตนารมณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและเป็็น
แนวทางให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิ
งานอย่่างเคร่่งครััด โดยกำำ�หนดห้้ามกรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงาน เรีียกร้้ อง ดำำ� เนิิน การ หรืือยอมรัับการคอร์์รััปชั่่�น
ในทุุกรููปแบบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม เพื่่�อประโยชน์์ต่่อบริิษััท
ตนเอง ครอบครััว เพื่่�อน และคนรู้้�จััก โดยครอบคลุุมถึึงทุุกธุุรกิิจ
และทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และให้้มีีการสอบทานการปฏิิบััติิ
ตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิิบััติิ และข้้อกำำ�หนดในการดำำ�เนิินการ เพื่่อ�
ให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนต้้องลง
นามรัับทราบในคู่่�มืือมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�
บริิษััทได้้เผยแพร่่นโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นในหััวข้้อ
“การกำำ�กัับดููแลกิิจการ” บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.tvothai.
com/th/corporate-governance)

การงดรัับของขวััญ No Gift Policy
คณะกรรมการบริิ ษััทกำำ� หนดแนวปฏิิ บััติิ ใ นเรื่่� อ งการรัับ-ให้้
ของขวััญ การเลี้้ย� งรัับรอง หรืือประโยชน์์อื่่�นใด เพื่อ่� ให้้สอดคล้้อง
กัับนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน และประกาศใช้้ทั่่�วองค์์กรเพื่่�อให้้
บุุคลากรถืือปฏิิบััติอิ ย่่างเคร่่งครััด เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งการกระทำำ�อัันอาจ
มีีผลต่่อการตััดสิินใจในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� และสื่่อ� สารให้้แก่่บุุคคล
ภายนอกที่่�มีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทได้้รัับทราบ
และได้้มีีการประกาศบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

มาตรการดำำ�เนิินการกัับผู้้�ที่่ก� ระทำำ�ไม่่เป็็นไปตามนโยบาย
และแนวปฏิิบััติิ
บริิษััทจััดให้้มีีกระบวนการในการลงโทษบุุคลากรที่่�ไม่่ปฏิิบััติิ
ตามมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รัปชั่่
ั น� อย่่างเหมาะสมและเป็็นธรรม
หากกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานของบริิษััท ฝ่่าฝืืนนโยบาย
การต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นจะได้้รัับการพิิจารณาโทษทางวิินััย
ตามระเบีียบของบริิ ษัั ท และโทษทางกฎหมายแล้้ ว แต่่ ก รณีี
โดยบริิษััทจะแต่่งตั้้�งกรรมการสอบสวนตามสมควรแก่่กรณีี

การแจ้้งเบาะแสและรัับข้้อร้้องเรีียน
คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั เกี่่ย� วกัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถให้้ข้้อมููลและข้้อร้้อง
เรีียนเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงิิน ระบบการควบคุุมภายใน และนโยบายต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน โดยออกเป็็นระเบีียบการร้้องเรีียนให้้เป็็นแนวทาง
ในการดำำ� เนิิ น การ และประกาศผ่่ า นทางเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท
โดยกำำ�หนดขั้้�นตอนการรัับข้้อร้้องเรีียนผ่่านทางสำำ�นัักตรวจสอบ
ภายในหรืือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริิษััทจะแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการสอบสวนเป็็นกรณีีไป โดยสามารถแจ้้งข้้อร้้องเรีียน
และแจ้้งเบาะแสผ่่านช่่องทาง ดัังนี้้�
ไปรษณีีย์์	สำำ�นัักตรวจสอบภายใน
		
บริิษััท น้ำำ�มั
� ันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)
		
เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
		
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี
		
กรุุงเทพ 10600
โทรศััพท์์
02-477-9020
	อีีเมล
ac@tvothai.com
หรืือสามารถแจ้้งผ่่านคณะกรรมการตรวจสอบ
	ถึึง
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไปรษณีีย์์
บริิษััท น้ำำ�มั
� ันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)
		
เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
		
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี
		
กรุุงเทพ 10600
	อีีเมล
acchairman.tvo@gmail.com

การดำำ�เนิินการเมื่่�อได้้รัับข้้อร้้องเรีียน

บริิษััทมีีกระบวนการจััดการกัับข้้อร้้องเรีียน โดยพิิจารณาว่่า
เรื่่�องดัังกล่่าวเข้้าข่่ายเป็็นเรื่่�องที่่�อาจเป็็นการกระทำำ�ผิิดหรืือไม่่
หรืืออยู่่�ในความผิิดระดัับใด เพื่่อ� ที่่จ� ะได้้กำำ�หนดบทลงโทษสำำ�หรัับ
การกระทำำ�ผิิดนั้้�นๆ ได้้อย่่างเป็็นธรรมและถููกต้้อง
รวบรวมข้้อเท็็จจริิงและกลั่่�นกรองข้้อมููล : สำำ�นัักตรวจสอบ
ภายในดำำ� เนิิ น การรวบรวมข้้ อ เท็็ จ จริิ ง ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ ข้้ อ มูู ล
ที่่�ได้้รัับแจ้้ง ประมวลผล และกลั่่น� กรองข้้อมููล เพื่่�อพิิจารณา
ขั้้น� ตอน และวิิธีีการจััดการที่่เ� หมาะสมในแต่่ละเรื่่อ� ง พร้้อมทั้้�ง
รายงานเรื่่อ� งดััวกล่่าวให้้กรรมการผู้้�จััดการหรืือผู้้�บัังคัับบััญชา
ที่่�เหนืือกว่่าผู้้�ถููกร้้องเรีียนรัับทราบ
การสอบสวนข้้อเท็็จจริิง : กรณีีตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงและ
พบว่่าผู้้�ถููกร้้องเรีียนมีีความผิิดจริิง ซึ่่�งต้้องมีีการลงโทษทาง
วิินััย ควรปรึึกษาฝ่่ายทรััพยกรบุุคคล เพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
ระเบีียบบริิษััท ระเบีียบปฏิิบััติิงานด้้านบุุคลากร เรื่่�องการ
พิิจารณาโทษ เพื่่�อแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการสอบสวนดำำ�เนิินการ
พิิจารณาสอบสวนข้้อเท็็จจริิงต่่อไป
มาตรการดำำ�เนิินการ : คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอ
มาตรการดำำ�เนิินการ การระงัับการฝ่่าฝืืน หรืือไม่่ปฏิิบััติิตาม
จรรยาบรรณธุุรกิิจ ระเบีียบบริิษััท คู่่�มืือมาตรการต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน เป็็นต้้น และบรรเทาความเสีียหายให้้กัับผู้้�ที่�ไ่ ด้้รัับ
ผลกระทบ โดยคำำ�นึึงถึึงความเดืือดร้้อนเสีียหายโดยรวม
ทั้้�งหมด บทลงโทษจะเป็็นไปตามระเบีียบของบริิษััท และ/
หรืือ อาจจะได้้รัับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำำ�นั้้�น
ผิิดกฎหมาย
การรายงานผล : ผู้้�รัับข้้อร้้องเรีียนมีีหน้้าที่่�รายงานผลให้้
ผู้้�ร้อ้ งเรีียนทราบ ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่เ� ป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ให้้รายงานต่่อ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารแล้้วแต่่กรณีี
และ/หรืือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรืือคณะกรรมการ
บริิษััท
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

มาตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส
ผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือ ผู้้�ให้้ข้้อมููลการกระทำำ�ผิิด จะได้้รัับ
ความคุ้้�มครองตามหลัักเกณฑ์์ ดัังนี้้�
ผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือ ผู้้�ให้้ข้้อมููลการกระทำำ�ผิิด
จะได้้รัับการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรม บริิษััทจะ
ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลใดๆ ที่่�สามารถระบุุตััวผู้้�แจ้้งได้้ แล้้วดำำ�เนิิน
การสืืบสวนมููลความจริิง
ผู้้�รัับข้้อร้้องเรีียนและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ได้้รัับทราบเรื่่�อง
หรืือข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องร้้องเรีียน ต้้องเก็็บรัักษาข้้อมููล
และเอกสารหลัักฐานของผู้้�ร้้องเรีียนไว้้เป็็นความลัับ และ
ห้้ามเปิิดเผยข้้อมููลแก่่บุุคคลที่่�ไม่่มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง เว้้นแต่่
เป็็นการเปิิดเผยตามหน้้าที่่�ที่่�กฎหมายกำำ�หนด และเปิิดเผย
ได้้เท่่าที่่�จำำ�เป็็น หากเห็็นว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะเกิิด
ความเสีียหาย หรืือความไม่่ปลอดภััย
ผู้้�ที่่� ป ฏิิ เ สธการคอร์์ รัั ปชัั น หรืือการติิ ดสิิ น บนจะได้้ รัั บ การ
คุ้้�มครอง โดยไม่่ลดตำำ�แหน่่ง ลงโทษ หรืือให้้ผลทางลบใดๆ
ที่่ส่� ่งผลต่่อหน้้าที่่�การทำำ�งาน
ผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือผู้้�ให้้ข้้อมููลการกระทำำ�ผิิด
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจะได้้รัับการบรรเทาความเสีียหายด้้วย
กระบวนการที่่�มีีความเหมาะสมและเป็็นธรรม

หมวดที่่� 4
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
คณะกรรมการบริิ ษัั ทมีี นโยบายในการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล สำำ�คัั ญ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิิน ข้้อมููลที่่�ไม่่ใช่่ข้้อมููล
ทางการเงิิน และข้้อมููลสำำ�คัญ
ั อื่่น� ๆ ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา โปร่่งใส และปฏิิบััติิตามระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปิิดเผยข้้อมููลของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อให้้นัักลงทุุนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุ ก ฝ่่ า ยทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศเข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มูู ล ได้้ อ ย่่ า ง
เท่่าเทีียมกััน มีีข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้ และเพีียงพอต่่อการตััดสิินใจ
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ ผ่่านระบบเผยแพร่่ข้้อมููล (SET Portal) ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเว็็บไซต์์ของบริิษััทภายใต้้
หััวข้้อนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (www.tvothai.com/th/investor/ata-glance) ในปีี 2563 บริิษััทได้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�

บริิษััทเผยแพร่่งบการเงิินประจำำ�ปีีและแบบ 56-1 One
Report / รายงานประจำำ�ปีี 2563 ผ่่านระบบเผยแพร่่ข้้อมููล
(SET Portal) ที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
และผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิ ษััท ทั้้�งภาษาไทยและภาษา
อัังกฤษ โดยได้้มีีการปรัับปรุุงข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบััน
ฝ่่ า ยจัั ด การรัั บ ผิิ ดช อบเกี่่� ย วกัั บ งบการเงิิ น สารสนเทศ
ทางการเงิิ น และรายงานทางการเงิิ น ที่่� ไ ด้้ จัั ดทำำ�ขึ้้� น ตาม
มาตรฐานบััญชีี รวมถึึงการจััดให้้มีีและรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบการ
ควบคุุ ม ภายในเกี่่� ย วกัั บ การรายงานทางการเงิิ น และ
การป้้องกัันสิินทรััพย์์ของบริิษัทั คณะกรรมการตรวจสอบเป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของรายงานทางการเงิิน และ
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้้ อ มการควบคุุ ม ภายใน
ที่่�ฝ่่ายจััดการของบริิษััททำำ�ขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�มีีประสิิทธิิผล
ฝ่่ายจััดการมั่่�นใจว่่าสภาพแวดล้้อมการควบคุุมภายในและ
ระบบงานที่่�เป็็นอยู่่� ทำำ�ให้้รายงานทางการเงิินและการรัักษา
สิินทรััพย์์ของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีความ
น่่าเชื่่�อถืือ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท เป็็ น ผู้้�รัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ งบการเงิิ น รวม
ของบริิ ษัั ท และบริิ ษัั ทย่่ อ ย และสารสนเทศทางการเงิิ น
ที่่�เปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี โดยจััดให้้มีีรายงานทาง
การเงิิ นและรายงานความรัั บผิิ ดชอบของคณะกรรมการ
ต่่อรายงานทางการเงิิน เพื่่�อให้้ข้้อมููลที่่�แสดงในงบการเงิิน
มีีความถููกต้้องเป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีีรัับรองโดยทั่่�วไป
และผ่่านการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีที่่�เป็็นอิิสระ ในปีี
2563 บริิษััทนำำ�ส่่งงบการเงิินทั้้�งรายไตรมาสและงบการเงิิน
ประจำำ�ปีีได้้ถูกู ต้้อง ครบถ้้วน และทัันเวลา ตามเวลาที่่ก� ฎหมาย
กำำ�หนด

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิ ษัั ท เผยแพร่่ น โยบายการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ นโยบาย
การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ คู่่�มืือจรรยาบรรณ
ธุุ รกิิจ จรรยาบรรณคู่่�ค้้ าธุุ รกิิจ ข้้ อบัั งคัั บ บริิ ษััท กฎบัั ตร
คณะกรรมการ นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน นโยบาย
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน นโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล คู่่�มือื มาตรการ
ต่่ อต้้ านคอร์์ รััปชัั น ระเบีี ย บร้้องเรีี ย น นโยบายด้้ านภาษีี
นโยบายคุุ ณ ภาพ อาชีี ว อนามัั ย และความปลอดภัั ย
สิ่่�งแวดล้้อม และนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหาร
ความเสี่่ย� ง และการกำำ�กับั การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ โดยบริิษัทั
รายงานผลการปฏิิ บััติิตามนโยบายดัังกล่่าว รวมทั้้�งกรณีี
ที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามได้้พร้้อมด้้วยเหตุุผลในแบบ 56-1
One Report / รายงานประจำำ�ปีี 2563 และรายงานความ
ยั่่�งยืืน และเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.tvothai.
com/th/corporate-governance)

บริิษััทเปิิดเผยบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทและ
คณะกรรมการชุุดย่อ่ ย รวมทั้้�งจำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมและ
จำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2563
รวมถึึ ง การฝึึ ก อบรมและพัั ฒ นาความรู้้�ด้้ า นวิิ ช าชีี พ อย่่ า ง
ต่่อเนื่่�องของคณะกรรมการ ไว้้ในหััวข้้อ “รายงานผลการ
ดำำ� เนิิ น งานสำำ�คัั ญ ด้้ า นการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ” หน้้ า 109
ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำำ�ปีี 2563
บริิษัทั กำำ�หนดระเบีียบให้้กรรมการและผู้้�บริิหารจััดทำำ�รายงาน
การมีีส่่วนได้้เสีียของตนเองและบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
ซึ่่�งเป็็นส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการกิิจการของ
บริิ ษัั ท โดยมีี ม าตรการดูู แ ลและนโยบายให้้ ป ฏิิ บัั ติิ ต าม
หลัักเกณฑ์์ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ ดัังนี้้�
	รายงานเมื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงเป็็นครั้้�งแรก
 	รายงานทุุกครั้้�งเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลการมีีส่่วน
ได้้เสีีย
	รายงานเป็็นประจำำ�ทุุกสิ้้�นปีี
 ในกรณีี ที่่� ก รรมการพ้้ น จากตำำ� แหน่่ ง และได้้ ก ลัั บ เข้้ า มา
ดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง กรรมการใหม่่ โ ดยต่่ อ เนื่่� อ ง กรรมการ
ท่่ า นนั้้� น ไม่่ ต้้ อ งยื่่� น แบบรายงานใหม่่ หากไม่่ มีี ก าร
เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลการมีีส่่วนได้้เสีีย
 กรรมการและผู้้�บริิหารจะต้้องจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วน
ได้้เสีียให้้กัับเลขานุุการบริิษััท ภายใน 1 เดืือนนัับจาก
วัันที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�ง แต่่งตั้้�ง วัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
และปรัับปรุุงรายงานทุุกปีีเพื่่�อให้้ข้้อมููลเป็็นปััจจุุบััน


บริิ ษัั ท เปิิ ด เผยโครงสร้้ า งการถืื อ หุ้้�นของบริิ ษัั ท และการ
ถืือครองหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งคู่่�สมรส
และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ โดยจััดทำำ�แบบรายงานต่่างๆ
ตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและ
ผู้้�บริิหาร รายงานต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ดัังนี้้�
	รายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั เมื่่อ� ได้้รับั การแต่่งตั้้ง�
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ หรืือผู้้�บริิหารครั้้�งแรก (แบบ
59-1) ภายใน 30 วัันทำำ�การ นัับแต่่ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
	รายงานการเปลี่่� ย นแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิ ษััท
ทุุกครั้้�ง เมื่่�อมีีการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอน (แบบ 59-2
ผ่่านระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัันทำำ�การ
นัับแต่่วัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
 การแสดงชื่่�อบุุคคลในระบบข้้อมููลรายชื่่�อกรรมการและ
ผู้้�บริิ หารของบริิ ษััทที่่� ออกหลัักทรััพย์์ (แบบ 35E-1)
ภายใน 7 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง


ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้กรรมการและ
ผู้้�บริิ ห ารต้้ อ งรายงานการถืื อ ครองหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องบริิ ษัั ท
รวมถึึงคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของบุุคคล
ดัังกล่่าวทุุกครั้้�งก่่อนการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ
สรุุปรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบปีีละ 2 ครั้้�ง และ
เปิิดเผยรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของกรรมการและ
ผู้้�บริิหารปีี 2563 ในเอกสารแนบ ในแบบ 56-1 One Report/
รายงานประจำำ�ปีี 2563 และบนเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท
(www.tvothai.com/th/investor/downloads)

ในปีี 2563 กรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้ดำำ�เนิิน
การจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ในรอบปีีเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
บริิษัทั เปิิดเผยค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่�นที่่�ผู้้�สอบบััญชีีให้้
บริิการไว้้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำำ�ปีี 2563
หน้้า 108

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิษัทั เปิิดเผยนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ รวมถึึง
รูู ปแบบหรืือลัั กษณะของค่่ าตอบแทน โดยยึึดเกณฑ์์ การ
พิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนกรรมการให้้ อ ยู่่�ในระดัั บ เดีียวกัั บ
ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ตลอดจนสะท้้อนถึึงภาระหน้้าที่่แ� ละ
ความรัับผิิดชอบของแต่่ละคน ทั้้�งนี้้� จะต้้องมีีการขออนุุมััติิ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเกี่่�ยวกัับการจ่่ายค่่าตอบแทนดัังกล่่าว และเปิิดเผย
รายงานค่่าตอบแทนไว้้ในแบบ 56-1 One Report / รายงาน
ประจำำ�ปีี 2563 หน้้า 118
บริิษััทเปิิดเผยนโยบายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมถึึง
รููปแบบหรืือลัักษณะของค่่าตอบแทนในรููปแบบของเงิินเดืือน
โบนััส และอื่่�นๆ โดยพิิจารณาจากภาระหน้้าที่่�และความรัับ
ผิิดชอบของผู้้�บริิหารระดัับสููงแต่่ละคน ผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััท ตลอดจนการเทีียบเคีียงกัับบริิษััทในอุุตสาหกรรม
เดีียวกััน และเปิิดเผยไว้้ในแบบ 56-1 One Report / รายงาน
ประจำำ�ปีี 2563 หน้้า 105
บริิษััทมีีนโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันตามความจำำ�เป็็น
และเพื่่�อประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและบริิหารต้้นทุุน
โดยรายการระหว่่างกัันได้้กระทำำ�อย่่างยุุติิธรรม ตามราคา
ตลาด และเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจ การทำำ�รายการดัังกล่่าว
จะต้้ อ งได้้ รัั บ การพิิ จ ารณาเห็็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อขจััด
ปััญหาความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่างรอบคอบ มีีเหตุุผล
และเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทจััดให้้
มีีการเปิิดเผยรายการดัังกล่่าวที่่ไ� ด้้รับั การพิิจารณาและอนุุมัติั ิ
โดยปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศ
ไทย และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ และ
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ บริิ ษัั ท เปิิ ด เผยรายละเอีียดของแต่่ ล ะ
รายการไว้้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำำ�ปีี
2563 หน้้า 130
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิการทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ซึ่่�งได้้ปฎิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้แล้้ว
รวมถึึงการทำำ�รายการไม่่เกิินวงเงิินที่่ไ� ด้้รับั อนุุมัติั ิ รายละเอีียด
ปรากฏอยู่่�ในหััวข้้อ “รายการระหว่่างกััน” หน้้า 131

คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติินโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลเพื่่�อ
เป็็ นแนวทางปฏิิ บััติิในการเปิิ ดเผยข้้อมููลบริิ ษััทต่่อบุุ คคล
ภายนอก และกำำ�หนดผู้้�บริิหารที่่มีีอำ
� ำ�นาจในการเปิิดเผยข้้อมููล
ตลอดจนดููแลให้้มีีหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เพื่่อ� เป็็นตััวแทน
บริิษััทในการสื่่�อสารข้้อมููลข่่าวสารและกิิจกรรมต่่างๆ ของ
บริิษััทที่่�เป็็นประโยชน์์ในการประกอบการตััดสิินใจลงทุุน
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ และผู้้�ที่่�สนใจ
ทั่่�วไปรัับทราบ ตามนโยบายและแนวทางการเปิิดเผยข้้อมููล
สารสนเทศของบริิ ษัั ทต ามกฎหมายและกฎระเบีียบ
ที่่� เกี่่� ย วข้้ อ งอย่่ า งเหมาะสม และปฏิิ บัั ติิต่่ อผู้้�ลงทุุ นทุุ กคน
อย่่างเท่่าเทีียม และเป็็นธรรม บริิษััทเปิิดเผยข้้อมููลอย่่าง
ถููกต้้อง เพีียงพอ ทัันเวลา เชื่่�อถืือได้้ และเป็็ นไปตามที่่�
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด เพื่่�อสร้้างความ
เชื่่อ� มั่่�นและความเข้้าใจที่่ถู� กู ต้้องต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั
แก่่นัักลงทุุน
ผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�ได้้รัับมอบหมายในการเปิิดเผยข้้อมููล
จััดสรรเวลาเข้้าร่่วมกิิจกรรมด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และการ
พบปะกัั บ นัั ก ลงทุุ น ทั้้� ง เพื่่� อ แถลงนโยบายและทิิ ศ ทาง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น และตอบข้้อ
ซัักถามต่่างๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์กัับ
นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ เช่่น การเข้้าเยี่่ย� มชมกิิจการ
บริิษััท และพบผู้้�บริิหาร การจััดประชุุมนัักวิิเคราะห์์ เพื่่�อ
สอบถามข้้อมููล ข่่าวสาร และกิิจกรรมต่่างๆ รวมทั้้�งการ
เปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััท
บริิษััทกำำ�หนดช่่วงเวลางดติิดต่่อสื่่�อสารกัับนัักวิิเคราะห์์และ
นัักลงทุุนเพื่่�อให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลประกอบการของบริิษััท
(Silent Period) เป็็นเวลา 30 วัันก่่อนวัันประกาศผลการ
ดำำ� เนิิ น งานรายไตรมาสและรายปีี ข องบริิ ษัั ทต่่ อ ตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการให้้ ข้้อมูู ล
ที่่�ไม่่เป็็นธรรม ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของ
บริิษััท

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ในปีี 2563 ผู้้�บริิหารได้้มีีโอกาสพบปะผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์
หลัักทรััพย์์ นัักลงทุุน และสื่่�อมวลชนผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อ
นำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ สรุุปได้้ดัังนี้้�
การประชุุมนัักวิิเคราะห์์ทุุกไตรมาส รวม 4 ครั้้ง� ในวัันที่่�
3 มีีนาคม 2563 วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2563 วัันที่่�
21 สิิงหาคม 2563 และวัันที่่� 16 พฤศจิิกายน 2563
	จััดประชุุมร่่วมกัับผู้้�บริิหารตามการนััดหมายของนัักลงทุุน
สถาบัันและนัักวิิเคราะห์์ ทั้้�งหมด 20 ครั้้ง�
 เข้้าร่่วมกิิจกรรมพบปะนัักลงทุุนสถาบัันในงาน TISCO
Construction Services & Drought-Related
Corporate Day ซึ่่ง� จััดโดย บริิษัทั หลัักทรััพย์์ทิสิ โก้้ จำำ�กัดั
เมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2563
 เข้้าร่่วมกิิจกรรมพบปะนัักลงทุุนสถาบัันในงาน Krungsri
Corporate Day ซึ่่�งจััดโดย บริิษััท หลัักทรััพย์์ กรุุงศรีี
จำำ�กััด (มหาชน) เมื่่�อวัันที่่� 8 ตุุลาคม 2563
้ มููลและพบปะสื่่อ� มวลชนตลอดทั้้�งปีี รวม 5 ครั้้ง�
 การให้้ข้อ
ได้้แก่่ Money Talk, Money Plus Special, ข่่าวหุ้้�น,
สำำ�นัักข่่าวอีีไฟแนนซ์์ และ Money Daily


นอกจากนี้้� คณะกรรมการยัังส่่งเสริิมให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีี
สารสนเทศมาใช้้ในการเผยแพร่่ข้้อมููล โดยการจััดทำ�ำ เอกสาร
เพื่่� อ การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ทั้้� ง ภาษาไทยและภาษาอัั ง กฤษให้้
สาธารณชนทราบผ่่านช่่องทางเว็็บไซต์์ของบริิษัทั นอกเหนืือ
จากการเผยแพร่่ข้้อมููลตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดผ่่านช่่องทางของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุน
ทั่่�วไปสามารถติิดต่่อหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้ที่่�

หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ :

อาคารน้ำำ�มั
� ันพืืชไทย เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี กรุุงเทพ 10600
โทรศััพท์์ : 02-477-9020 โทรสาร : 02-477-8022
	อีีเมล : ir@tvothai.com

การกำำ�กัับดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
บริิ ษัั ทกำำ� หนดกรอบการกำำ�กัั บ ดูู แ ลและการบริิ ห ารจัั ด การ
เทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กรที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ของกิิ จ การ รวมทั้้� ง ดูู แ ลให้้ มีี การนำำ� เทคโนโลยีีสารสนเทศ
มาใช้้ ใ นการเพิ่่� ม โอกาสทางธุุ ร กิิ จ และพัั ฒ นาการดำำ� เนิิ น งาน
ตลอดจนจััดให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยง
ด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่� อ ให้้ กิิ จ การสามารถบรรลุุ
วััตถุปุ ระสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ

เพื่่�อให้้การใช้้งานเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์และเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
เป็็นไปอย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทจึึงกำำ�หนดให้้มีี
ระเบีียบการใช้้งานเครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์และเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
ของบริิษััท เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้พนัักงานทุุกคนยึึดถืือปฏิิบััติิใน
ทิิศทางเดีียวกััน รวมทั้้�งป้้องกัันปััญหาที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จากการใช้้งาน
ในลัักษณะไม่่ถููกต้้อง พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับ
ดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศในเรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้�
กำำ�กัั บ ดูู แ ลและตรวจสอบการใช้้ เ ทคโนโลยีีสารสนเทศ
สอดคล้้ อ งตามกฎหมาย ระเบีียบข้้ อ บัั ง คัั บ มาตรฐาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง และระเบีียบการใช้้ ง านเครื่่� อ งคอมพิิ ว เตอร์์
และเครืือข่่ า ยคอมพิิ ว เตอร์์ ข องบริิ ษัั ท เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า
การปฏิิบััติิงานถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นไปตามนโยบายและ
ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน และอยู่่�ในกรอบอำำ�นาจหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบตามที่่�กำ�ำ หนดไว้้
รัั ก ษาความปลอดภัั ย ของข้้ อ มูู ล และระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ โดยกำำ�หนดให้้มีีระบบป้้องกัันการบุุกรุุกผ่่าน
ระบบเครืือข่่ายจากภายนอก (Firewall) ระบบการตรวจสอบ
ผู้้�ใช้้งานก่่อนเข้้าสู่่�ระบบ (Authentication) การกำำ�หนดสิิทธิิ
การเข้้าใช้้งานระบบ (Authorization) การบัันทึึกกิิจกรรม
ของระบบ (Audit Log) โดยบริิษััทจะกำำ�หนดมาตรการ
ด้้ า นความปลอดภัั ย ต่่ า งๆ ให้้ เ ป็็ น ไปตามนโยบายความ
ปลอดภััยของเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััท
สำำ� รองข้้ อ มูู ล เป็็ น ประจำำ�ทุุ ก วัั น และทดสอบความถูู ก ต้้ อ ง
ครบถ้้วนของข้้อมููล ตลอดจนกำำ�หนดแผนรองรัับเหตุุการณ์์
ฉุุ ก เฉิิ น ต่่ า งๆ และทดสอบแผนดัั ง กล่่ า ว เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า
สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้จริิง
กำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบการรายงาน และการตรวจสอบการ
ปฏิิบััติิงานประจำำ�ด้้านคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีีขั้้�นตอนที่่�ชััดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้้
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิ ษััทเล็็ งเห็็ นถึึ งความสำำ�คััญของ
การกำำ�กัั บ ดูู แ ลและการควบคุุ ม ด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศ
จึึงกำำ�หนดให้้ฝ่า่ ยจััดการดููแลให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามระเบีียบ
การใช้้งานเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์และเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ของ
บริิษััท และจััดทำำ�แผนการตรวจสอบและดำำ�เนิินการตรวจสอบ
ทั้้�งด้้านการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ และการบริิหาร
จััดการความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษัทั
และกำำ�หนดไว้้ในแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี
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หมวดที่่� 5
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทมีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ของบริิษัทั โครงสร้้างคณะกรรมการที่่เ� หมาะสมและอำำ�นาจหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบที่่ชั� ดั เจนของคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นสิ่่ง� ที่่จำ� ำ�เป็็น
ต่่อประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน บุุคคลที่่�จะได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็น
กรรมการบริิษััทจะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์ มีีความสามารถและ
ประสบการณ์์ พร้้อมทั้้�งจะต้้องอุุทิิศเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ให้้กัับบริิษััทได้้อย่่างเต็็มที่่� มีีความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจ
เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม นอกจากนั้้�น
เพื่่� อ ให้้ โ ครงสร้้ า งคณะกรรมการบริิ ษัั ทมีี ความเหมาะสมกัั บ
สภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการบริิษััท จึึงแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อ
ช่่วยกำำ�กับั ดููแลและกลั่่น� กรองงานตามความจำำ�เป็็น คณะกรรมการ
บริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการบริิษััทไว้้ในเรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้�

การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ นโยบาย
และทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
คณะกรรมการมีีหน้้ า ที่่� กำำ� หนดนโยบาย กลยุุ ทธ์์ แผนธุุ ร กิิ จ
เป้้าหมายระยะสั้้�นและระยะยาว และพิิจารณาทบทวนวิิสััยทััศน์์
และพัันธกิิจให้้สอดคล้้องกัับสภาวะทางธุุรกิิจ อย่่างน้้อยปีีละ
1 ครั้้ง� รวมทั้้�งส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรม และสนัับสนุุนให้้บริิษัทั
นำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการ
ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดและการตั้้�งค่่า
เป้้าหมาย (Key Performance Indicator: KPI) และกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบัติั งิ านของฝ่่ายจััดการให้้บรรลุุตามเป้้าหมายและแผนงาน
ตามที่่�กำำ�หนด รายละเอีียดเปิิดเผยในหััวข้้อ “โครงสร้้างและ
การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท” หน้้า 9

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และจรรยบรรณธุุรกิิจ
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทมีีนโยบายการกำำ�กัับ
ดูู แลกิิ จการที่่� ดีี จรรยาบรรณธุุ รกิิจ และนโยบายกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ เพื่่�อให้้
กรรมการ ผู้้�บริิ ห าร และพนัั ก งานของบริิ ษัั ทยึึ ดถืื อปฏิิ บัั ติิ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน มีีจริิยธรรม โปร่่งใส
และสามารถตรวจสอบได้้ พร้้อมทั้้�งดููแลรัักษาสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียตามสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานด้้วยความเท่่าเทีียม รวมถึึงให้้ความ
สำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินงานด้้านการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดย
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ทำำ� หน้้ า ที่่� กำำ�กัั บ ดูู แ ลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ให้้ เ ป็็ น ไปตาม
นโยบายดัังกล่่าวข้้างต้้น ตลอดจนกฎหมาย วััตถุปุ ระสงค์์ข้อ้ บัังคัับ
และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเคร่่งครััด รายละเอีียดเปิิดเผย
ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ” หน้้า 59

การควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายใน
เพื่่� อ ให้้ บ ริิ ษัั ท และบริิ ษัั ทย่่ อ ยมีีระบบการควบคุุ ม ภายในที่่� มีี
ประสิิ ทธิิ ภ าพตามมาตรฐาน มีีมาตรการจัั ด การความเสี่่� ย ง
ของบริิษััทในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ และคำำ�นึึงถึึงสภาพแวดล้้อมของ
การควบคุุ ม ที่่� เ หมาะสม คณะกรรมการบริิ ษัั ทจึึ ง มอบหมาย
ให้้ ค ณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบภายใน
ทำำ� หน้้ า ที่่� ส อบทานและติิ ดต ามผลการควบคุุ ม ภายในอย่่ า ง
สม่ำำ��เสมอสื่่อ� สารสารสนเทศทั้้�งภายในและภายนอกที่่เ� พีียงพอและ
เชื่่�อถืือได้้ รวมทั้้�งติิดตามและประมวลผลอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อ
ให้้การดำำ�เนิินงาน การรายงาน และการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ข้้ อ บัั ง คัั บ และระเบีียบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเกิิ ดป ระสิิ ทธิิ ผ ลสูู ง สุุ ด
ตลอดจนสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�บริิหาร นัักลงทุุน และผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียของบริิษััทตามที่่ไ� ด้้เปิิดเผยในหััวข้อ้ “การควบคุุมภายใน”
หน้้า 127
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การบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิ ษัั ทกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ บ ริิ ษัั ทมีี นโยบายและ
ระบบการบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� มีีป ระสิิ ทธิิ ภ าพและน่่ า เชื่่� อ ถืือ
จึึ ง มีีมติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการนโยบายสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สัั ง คม
บริิ ห ารความเสี่่� ย งและการกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์
(Environmental, Social, Risk Management and
Compliance Policy Committee : ESRC) เพื่่�อให้้การกำำ�กัับ
ดููแลครอบคลุุมถึึงความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
และกฎเกณฑ์์ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง คณะกรรมการนโยบาย ESRC
ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดนโยบาย กรอบการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงให้้มีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับ
นโยบาย แผนธุุ ร กิิ จ รวมทั้้� ง ให้้ ข้้ อ คิิ ด เห็็ น และข้้ อ เสนอแนะ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และจััดให้้มีีโดยมีีคณะจััดการ ESRC-E ที่่�ประกอบ
ด้้วยผู้้�บริิหารฝ่่ายต่่างๆ ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงของบริิษััททั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยง
มีีประสิิ ทธิิ ภ าพและประสิิ ทธิิ ผ ล โดยวิิ เ คราะห์์ ประเมิิ น
ความเสี่่�ยงต่่างๆ ทั้้�งจากปััจจััยภายนอกและภายในองค์์กรที่่�อาจ
ส่่ งผลกระทบต่่ อเป้้าหมายในการดำำ�เนิิ นธุุ รกิิ จ รวมทั้้� งจัั ดทำำ�
แผนจััดการความเสี่่ย� งที่่ร� ะบุุมาตรการจััดการความเสี่่ย� งให้้ระดัับ
ความเสี่่� ย งอยู่่�ในเกณฑ์์ ที่่� ย อมรัั บ ได้้ ดัั ง ที่่� ไ ด้้ เ ปิิ ด เผยในหัั วข้้ อ
“การบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย ง” หน้้ า 33 และรายงานต่่ อ
คณะกรรมการนโยบาย ESRC บริิษัทมีี
ั การประชุุมด้้านการบริิหาร
ความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการนโยบาย ESRC
จะรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั อย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง

การสรรหากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
การสรรหากรรมการใหม่่ :
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ซึ่�ง่ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
ทั้้�งหมด ทำำ�หน้้าที่่�ในการพิิจารณาคััดเลืือกและกลั่่�นกรองบุุคคล
เพื่่อ� เข้้ามาเป็็นกรรมการบริิษัทั และเป็็นผู้้�เสนอชื่่อ� ผู้้�ที่มีีคุ
่� ณ
ุ สมบััติิ
เหมาะสม พร้้อมทั้้�งความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ
นำำ�เสนอรายชื่่�อกรรมการดัังกล่่าวต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็น
ผู้้�เลืือกตั้้�งตามหลัักเกณฑ์์ต่่อไป โดยมีีนโยบายและเกณฑ์์การ
พิิจารณาคััดเลืือกจากความเหมาะสมของจำำ�นวนกรรมการและ
ความหลากหลายในโครงสร้้ า งของคณะกรรมการ (Board
Diversity) ให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์ใ์ นการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั
เพื่่อ� กำำ�หนดคุุณสมบััติขิ องกรรมการที่่ต้� อ้ งการสรรหาใหม่่ รวมถึึง
การใช้้ฐานข้้อมููลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบัันที่่�มีี
ความน่่าเชื่่�อถืือ เช่่น สมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
หรืือบริิ ษัั ท ที่่� ปรึึ ก ษาแล้้ ว แต่่ ก รณีี โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง ทัั ก ษะจำำ� เป็็ น
ที่่ยั� งั ขาดอยู่่� รวมถึึงประสบการณ์์ ความรู้้�ความสามารถเฉพาะด้้าน
ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั เพื่่อ� ให้้องค์์ประกอบของคณะกรรมการ
มีีความสมบููรณ์์และเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท สำำ�หรัับการ
เสนอแต่่งตั้้�งกรรมการรายเดิิม คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะพิิจารณาจากผลการปฏิิบััติิ
งานที่่ผ่� า่ นมา และการอุุทิศิ เวลาให้้กับั องค์์กรของกรรมการแต่่ละ
รายมาประกอบการพิิจารณา

การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ :

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ กำำ� หนดให้้ มีี นโยบายการทำำ� รายการ
ระหว่่างกัันและรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน รวมทั้้�งแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับ
รายการดัั ง กล่่ า ว เพื่่� อ ให้้ ก รรมการ ผู้้�บริิ ห าร และพนัั ก งาน
ถืือปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยความระมััดระวััง เพื่่อ� ไม่่ให้้มีีการทำำ�รายการที่่ฝ่� า่ ฝืืน
กฎเกณฑ์์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ โดยกรรมการและ
ผู้้�บริิหารตามนิิยามของ ก.ล.ต. มีีหน้้าที่่�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย
ของตนเองและบุุคคลที่่�เกี่่�ย วข้้องให้้บริิษััททราบ นอกจากนี้้�
ยัังได้้รวบรวมข้้อมููลรายการต่่างๆ จััดทำำ�ไว้้เป็็นฐานข้้อมููลสำำ�หรัับ
หน่่ ว ยงานภายในที่่� เกี่่� ย วข้้ องใช้้ เป็็ น แนวทางในการพิิ จ ารณา
การทำำ�ธุุ ร กรรมของบริิ ษัั ท เพื่่� อ ไม่่ ใ ห้้ เ กิิ ดข้้ อ ผิิ ด พลาดในการ
ปฏิิบััติิงาน รายละเอีียดเปิิดเผยในหััวข้้อ “รายงานผลการดำำ�เนิิน
งานสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ” หน้้า 120

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
จะพิิจารณาจำำ�นวนกรรมการอิิสระในองค์์ประกอบของคณะ
กรรมการบริิษััทให้้มีีความสอดคล้้องและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
ของ ก.ล.ต. โดยจะต้้องมีีจำำ�นวนกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า
1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้� กรรมการอิิสระจะต้้อง
มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนและมีีความเป็็นอิิสระตามหลัักเกณฑ์์ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุุน รายละเอีียดเปิิดเผยในหััวข้้อ
“หลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกกรรมการอิิสระ” หน้้า 110

การแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท :

คณะกรรมการบริิษัทั อาจพิิจารณาแต่่งตั้้ง� ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิที่ิ มีี่� ความรู้้�
ความสามารถ และประสบการณ์์ เป็็นที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ
บริิษััท เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาในด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563
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การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การสรรหาและแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง :

คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาสรรหาบุุคคล
ที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสม มีีความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทมาดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารและผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง ตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ
รองกรรมการผู้้�จััดการขึ้้�นไป เพื่่�อนำำ�เสนอชื่่�อบุุคคลที่่�เห็็นว่่า
เหมาะสมต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ทพิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง
ต่่อไป โดยในการสรรหาได้้พิิจารณากลั่่�นกรองสรรหาบุุคคลที่่�มีี
คุุณสมบััติิครบถ้้วน เหมาะสม มีีความรู้้�ความสามารถ ทัักษะและ
ประสบการณ์์ ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท
มีีความเข้้าใจธุุรกิิจของบริิษัทั เป็็นอย่่างดีี และสามารถบริิหารงาน
ให้้บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์และเป้้าหมายที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทกำ
ั ำ�หนด
ไว้้ได้้ นอกจากนั้้�น ได้้ร่่วมพิิจารณาแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งกัับ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร โดยพิิจารณาคััดเลืือกจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไป
อย่่างต่่อเนื่่อ� งและเสริิมสร้้างบุุคลากรให้้มีีความพร้้อมสืืบทอดงาน
ในตำำ�แหน่่งที่่สำ� �คั
ำ ัญ
สำำ�หรัับการสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููงในตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ยกเว้้น
ผู้้�บริิ ห ารตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ รองกรรมการผู้้�จัั ด การขึ้้� น ไป ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณาสรรหาและแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่� มีี
คุุ ณ สมบัั ติิ เ หมาะสมกัั บ ตำำ� แหน่่ ง และหน้้ า ที่่� ค วามรัั บ ผิิ ดช อบ
รวมถึึ ง มีีความรู้้�ความสามารถ ความเข้้ า ใจในธุุ ร กิิ จ และ
ประสบการณ์์ ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท
โดยการคััดเลืือกเป็็นไปตามระเบีียบในการสรรหาบุุคคลของ
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
บริิษัทมีี
ั นโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ที่่จู� งู ใจในระดัับที่่เ� หมาะสม โดยให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ เป้้าหมาย
ระยะสั้้� น และระยะยาว ผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท และ
เทีียบเคีียงได้้กับั ธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมทั้้�งเหมาะสม
ตามหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารแต่่ละ
คน โดยกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นกรรมการชุุดย่่อย
ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�น จะได้้รัับค่่าตอบแทน
ที่่เ� หมาะสมเพิ่่�มตามหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย
นั้้�น เพื่่�อเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การกำำ�หนด
ค่่ า ตอบแทนควรมีีนโยบายและหลัั ก เกณฑ์์ ก ารพิิ จ ารณา
ค่่าตอบแทนที่่�ชััดเจน คณะกรรมการบริิษััทจึึงพิิจารณาอนุุมััติิ
นโยบายค่่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
เพื่่� อ เป็็ น แนวทางในการกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนที่่� เ ป็็ น ธรรมและ

สมเหตุุสมผล โดยประเภทค่่าตอบแทนกรรมการประกอบด้้วย
ค่่าตอบแทนประจำำ�เดืือน ค่่าเบี้้�ยประชุุม และเงิินรางวััล สำำ�หรัับ
ค่่าตอบแทนประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููงเป็็น
ไปตามหลัั ก การและนโยบายที่่� ค ณะกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนกำำ�หนดในรููปแบบเงิินเดืือน
เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ และโบนััส ซึ่่�งพิิจารณาจาก
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่�สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
และกลยุุ ทธ์์ ป ระจำำ� ปีี ข องบริิ ษัั ท ตลอดจนแนวปฏิิ บัั ติิ แ ละ
มาตรฐานของกลุ่่�มบริิ ษััท ที่่� มีี ขนาดใกล้้ เคีียงกัั น โดยกำำ�หนด
ให้้มีีการประเมิินการปฏิิบััติิงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีีตามบทบาท
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของแต่่ละคน โดยคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะเป็็นผู้้�พิิจารณา
ความเหมาะสมในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนทั้้�งในระยะสั้้�นและ
ระยะยาว และปรัับค้้างจ้้างประจำำ�ปีีของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร
พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาเห็็นชอบ
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารจะเป็็นผู้้�พิิจารณาความเหมาะสม
ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและปรัับค่่าจ้้างประจำำ�ปีีที่่�สะท้้อนถึึง
ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของผู้้�บริิ ห ารแต่่ ล ะคน ทั้้� ง นี้้� ค่่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริิ ษััทที่่� ผ่่านการพิิ จารณาจากคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะถููกนำำ�เสนอต่่อ
ที่่� ป ระชุุ ม สามัั ญ ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่� อ พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ บริิ ษัั ท เปิิ ด เผย
ค่่าตอบแทนที่่จ� ะจ่่ายให้้แก่่กรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารระดัับสููง
ไว้้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำำ�ปีี 2563 ภายใต้้
หััวข้้อ “ค่่าตอบแทนกรรมการ” และหััวข้้อ “นโยบายการจ่่าย
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร” หน้้า 118 และ 105 ตามลำำ�ดัับ

ความเป็็นอิิสระของคณะกรรมการ
จากฝ่่ายจััดการ
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหารทำำ�หน้้าที่่�
กำำ�กัับ ดูู แลการดำำ�เนิิ น ธุุ ร กิิ จ โดยรวม ให้้ ความเห็็ น ต่่ อทิิ ศ ทาง
กลยุุทธ์์ของบริิษััทเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางจััดทำำ�แผนธุุรกิิจและแผน
ปฏิิบััติิงาน พร้้อมทั้้�งติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและ
ผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�องอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั สามารถบรรลุุเป้้าหมาย
ที่่�กำำ�หนดไว้้ รายละเอีียดเปิิดเผยในหััวข้้อ “บทบาทหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการ” หน้้า 94

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

81

82

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิภิ าพ คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั นโยบายส่่งเสริิมให้้กรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้เข้้ารัับการฝึึกอบรมในหลัักสููตรที่่�เป็็น
ประโยชน์์ ต่่ อ การปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ทั้้� ง การจัั ด การ
ฝึึกอบรมภายในองค์์กรและการเข้้าร่่วมการฝึึกอบรมกัับสถาบััน
ฝึึกอบรมภายนอก เช่่น สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััท
ไทย (IOD) และการร่่วมฝึึกอบรมในต่่างประเทศ โดยมอบหมาย
ให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ร่่ ว มกัั บ เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ทพิิ จ ารณาหลัั ก สูู ต รอบรมที่่� จำำ� เป็็ น
สำำ�หรัับกรรมการแต่่ละคนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของกรรมการอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อนำำ�ความรู้้�
และประสบการณ์์มาพััฒนาองค์์กรต่่อไป สำำ�หรัับการพััฒนา
ผู้้�บริิหาร ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลมีีนโยบายและแผนการพััฒนา
ผู้้�บริิ ห ารเป็็ น รายบุุ ค คล เพื่่� อ พัั ฒ นาศัั ก ยภาพของบุุ ค ลากร
ในองค์์ ก รให้้ พ ร้้ อ มในการทำำ� งานและสอดคล้้ อ งกัั บ แผนการ
สืืบทอดตำำ�แหน่่งงาน และแผนการขยายงานของบริิษััท

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
คณะกรรมการบริิษััทดููแลให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อย เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยแบ่่งการประเมิินออกเป็็น 2 แบบ คืือ
การประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของคณะกรรมการทั้้� ง คณะ
(As a whole) และการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของตนเอง
(Self-Assessment) รวมทั้้�งจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร โดยกระบวนการในการประเมิินผล
การปฏิิ บัั ติิ ง านของคณะกรรมการบริิ ษัั ททั้้� ง แบบคณะและ
รายบุุคคลนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
ในการประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ซึ่่�งมีีเลขานุุการบริิษััทเป็็น
ผู้้�ดำำ�เนิินการส่่งแบบประเมิินให้้กรรมการทุุกคน เพื่่�อประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุด
ย่่อยที่่�ตนดำำ�รงตำำ�แหน่่ง จากนั้้�นเลขานุุการบริิษััทรวบรวมแบบ
ประเมิิ น กลัั บ มาประมวลผล เพื่่� อ นำำ�เสนอต่่ อคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนพิิจารณาเพื่่�อ
รายงานผลต่่อคณะกรรมการบริิษัทั โดยคณะกรรมการบริิษััทจะ
นำำ� ผลการประเมิิ น มาวิิ เ คราะห์์ แ ละหาข้้ อ สรุุ ป เพื่่� อ กำำ� หนด
มาตรการในการปรัั บ ปรุุ ง ประสิิ ทธิิ ภ าพการทำำ� งานของคณะ
กรรมการบริิษััทต่่อไป

สำำ�หรัับหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลคิิดเป็็นร้้อยละจากคะแนน
เต็็มในแต่่ละข้้อ ดัังนี้้�
ช่่วงคะแนน

เกณฑ์์ประเมิิน

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ดีเยี่ยม

ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ดีมาก

ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

พอใช้

น้อยกว่าร้อยละ 50

ควรปรับปรุง

ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทดููแลให้้มีีการประเมิินผลงานและ
ทบทวนการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี

การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทย่่อยและบริิษัทร่
ั ่วม
บริิษัทมีี
ั นโยบายส่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสม
ไปเป็็นกรรมการของบริิษัทย่
ั ่อย เพื่่�อให้้การบริิหารงานเป็็นไปใน
ทิิศทางเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� เป็็นข้้อตกลงระหว่่างบริิษััทและบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วมในการร่่วมลงทุุน เพื่่�อมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนด
นโยบายที่่�สำำ�คััญในการดำำ�เนิินกิิจการ รวมทั้้�งการดููแลให้้บริิษััท
ย่่อยมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม และมีีกลไกในการ
กำำ�กัับกิิจการในด้้านต่่างๆ ภายใต้้เกณฑ์์เดีียวกัันกัับบริิษััท ทั้้�งนี้้�
บริิษััทย่่อยมีีหน้้าที่่�นำำ�ส่่งงบการเงิินให้้กัับบริิษััทเพื่่�อจััดทำำ�งบ
การเงิินรวม
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6.2 จรรยาบรรณธุุรกิิจ
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�กัับดููแลให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคน
เข้้าใจถึึงมาตรฐานด้้านจริิยธรรมที่่บ� ริิษัทยึ
ั ดถืื
ึ อในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุปุ ระสงค์์ เป้้าหมาย วิิสััยทััศน์์ และเป็็นการสร้้าง
คุุณค่่าให้้กัับองค์์กร โดยได้้จััดทำ�คู่่�มืื
ำ อจรรยาบรรณธุุรกิิจเป็็นลาย
ลัักษณ์์อัักษรและพิิจารณาทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุก 2 ปีี พร้้อมทั้้�ง
ประกาศและสื่่อ� สารให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรัับทราบและ
ยึึดเป็็นหลัักปฏิิบััติิในการทำำ�งาน รวมทั้้�งบรรจุุไว้้ในเอกสารการ
ปฐมนิิ เ ทศพนัั ก งานของบริิ ษัั ท ตลอดจนมีีการจัั ดกิิ จ กรรม
ประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อปลููกฝัังให้้
พนัักงานมีีจิิตสำำ�นึึกในเรื่่�องดัังกล่่าว
ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 16/2563 คณะ
กรรมการบริิษััทพิิจารณาทบทวนคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจ เพื่่�อให้้
มีีความเหมาะสมกัับสภาวการณ์์ และสภาพแวดล้้อมธุุรกิิจที่่�อาจ
เปลี่่�ยนแปลงไป และจััดอบรมจรรยาบรรณธุุรกิิจแก่่พนัักงานใน
วัันศุุกร์์ที่่� 4 ธัันวาคม 2563 เพื่่�อส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนยึึดถืือ
ปฏิิบััติิไปในแนวทางเดีียวกััน นอกจากนี้้� บริิษััทมีีความมุ่่�งหวััง
ให้้ คู่่�ค้้ า มีีการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งยั่่� ง ยืืนและสอดคล้้ อ งกัั บ วิิ ถีี
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท จึึงได้้สื่�่อสารจรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจ

ที่่ค� รอบคลุุมประเด็็นด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน แรงงาน สิ่่ง� แวดล้้อม และ
การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั รวมทั้้�งการเคารพและการปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� เป็็นแนวทางการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจร่่วมกััน ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย บริิษัทั
ได้้เผยแพร่่นโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณธุุรกิิจ และ
จรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจ รวมทั้้�งช่่องทางการร้้องเรีียนผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ของบริิษััท ภายใต้้หััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”

�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญของนโยบาย แนวปฏิิบััติิ
6.3 การเปลี่่
และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 14/2563 เมื่่�อวัั นที่่�
13 พฤศจิิกายน 2563 คณะกรรมการบริิษััทโดยผ่่านความเห็็น
ชอบจากคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่า
ตอบแทน พิิจารณาทบทวนนโยบายกำำ�กับั ดููแลกิิจการและผลการ
ปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (CG Code) ในแต่่ละ
ข้้อ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าได้้มีีการปฏิิบััติิงานที่่�สอดคล้้องกัับหลัักปฏิิบััติิ
ดัั ง กล่่ า วตามความเหมาะสมกัั บ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท
อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับหลัักปฏิิบัติั ที่ิ ยั่� งั ไม่่เหมาะสมกัับบริิบทธุุรกิิจ

ในปัั จ จุุ บััน คณะกรรมการบริิ ษััทพิิ จ ารณากำำ�หนดมาตรการ
ทดแทนที่่� เ หมาะสมและได้้ บัั น ทึึ ก ไว้้ เ ป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของมติิ
คณะกรรมการเพื่่�อให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนทบทวนและนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
เพื่่อ� พิิจารณาทบทวนเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี โดยปีี 2563 มีีเรื่่อ� งที่่บ� ริิษัทั
ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ นำำ� หลัั ก ปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี
มาปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ดัังนี้้�

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

83

84

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

หลัักปฏิิบััติิ

คำำ�ชี้้�แจงของบริิษััท

กรรมการอิิ ส ระมีีการดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ต่่ อ เนื่่� อ ง
ไม่่เกิิน 9 ปีี

คณะกรรมการกำำ�หนดนโยบายในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระ
ไว้้ไม่่เกิิน 3 วาระติิดต่่อกััน ในปีี 2563 มีีกรรมการอิิสระ 2 คน ที่่�ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระต่่อเนื่่�องเกิิน 9 ปีี คืือ นายสมพล เกีียรติิไพบููลย์์
(ประธานกรรมการ), ดร.ชััยพััฒน์์ สหััสกุุล เนื่่�องจากกรรมการทั้้�ง 2 คน
เป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์อัันเป็็นที่่�ต้้องการ
ของบริิษััท และสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะประธานกรรมการและ
กรรมการอิิสระได้้เป็็นอย่่างดีี อีีกทั้้�งสนัับสนุุนให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจบรรลุุ
ผลสำำ�เร็็จและเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทจึึงเชื่่�อมั่่�นว่่ากรรมการอิิสระ
ทั้้�ง 2 คน มีีคุุณสมบััติที่ิ เ่� หมาะสมและยัังสามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ

พิิจารณาจััดทำำ�shareholders’ agreement
หรืือข้้อตกลงอื่่�นเพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนเกี่่�ยวกัับ
อำำ�นาจในการบริิหารจััดการบริิษััทย่่อย

บริิษััทอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาสรรหาบุุคคลที่่�เหมาะสมเพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็น
ตััวแทนกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อยตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น เพื่่�อ
ให้้การบริิหารงานเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน ทั้้�งนี้้�ต้้องสอดคล้้องกัับวาระ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััทย่อ่ ย

พิิ จ ารณาจัั ด ให้้ มีี ที่่� ปรึึ ก ษาภายนอกมาช่่ ว ยใน
การกำำ�หนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็็นใน
การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ
อย่่างน้้อยทุุกๆ 3 ปีี

คณะกรรมการมอบหมายให้้ฝ่่ายบริิหารไปดำำ�เนิินการศึึกษาข้้อมููลและ
พิิจารณาตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีีกรรมการอย่่างน้้อย
1 คนที่่�จบการศึึกษาด้้านบััญชีี

คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่ากรรมการตรวจสอบทั้้�ง 3 ท่่าน เคยดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นมาแล้้ว และมีี
ความเข้้าใจในมาตรฐานการบััญชีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป จึึงมีีความรู้้�และ
ประสบการณ์์ เ พีียงพอที่่� จ ะสามารถทำำ� หน้้ า ที่่� ใ นการสอบทานความ
น่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้เป็็นอย่่างดีี แม้้ว่่าไม่่มีีวุุฒิิการศึึกษาด้้านบััญชีี

คณะกรรมการควรมีีกรรมการอิิสระที่่เ� ป็็นผู้้�หญิิง
อย่่างน้้อย 1 คน

บริิ ษัั ทมีี นโยบายการพิิ จ ารณาความหลากหลายในโครงสร้้ า งคณะ
กรรมการ ทั้้�งด้้านทัักษะวิิชาชีีพ ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน และเพศ
ในปััจจุุบันั คณะกรรมการบริิษัทมีีจำ
ั ำ�นวน 12 คน ประกอบด้้วยกรรมการ
เพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิิง 1 คน ซึ่่ง� เป็็นจำำ�นวนที่่�เหมาะสมกัับ
ขนาด ประเภท และความซัับซ้้อนทางธุุรกิิจ อย่่างไรก็็ตาม หากบริิษััท
มีีโอกาสในการสรรหากรรมการอิิสระเพิ่่�ม บริิษััทพร้้อมจะนำำ�หลัักปฏิิบััติิ
ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมาปรัับใช้้อย่่างแน่่นอน

คณะกรรมการควรประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
มากกว่่า 50%

บริิ ษัั ท อยู่่�ระหว่่ า งการศึึ ก ษาการปรัั บ โครงสร้้ า งคณะกรรมการและ
พิิจารณาตามความเหมาะสมกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท ปััจจุุบััน
บริิษััทมีีกรรมการอิิสระ 5 คน จากกรรมการทั้้�งหมด 12 คน คิิดเป็็น
41.67%

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

จากการที่่�บริิษััทยึึดมั่่�นในการนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและหลัักจรรยาบรรณธุุรกิิจมาใช้้ใน
การบริิ ห ารและดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง และได้้ พัั ฒ นาระดัั บ การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ
ให้้มีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมกัับบริิษััทมาโดยตลอด เป็็นผลให้้บริิษััทได้้รัับการประเมิินจากองค์์กร
ต่่างๆ ดัังนี้้�

บริิษััทได้้รัับการประเมิินจากโครงการผล
สำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท
จดทะเบีียนไทย (CGR) ประจำำ�ปีี 2563 ใน
ระดัับดีีเลิิศ (5 ดาว) และได้้ รัับการจัั ด
อัันดัับเป็็น 1 ใน 44 บริิษัทั Top Quartile
ในกลุ่่�มบริิษััทจดทะเบีียนที่่�มีีมููลค่่าหลััก
ทรััพย์์ตามราคาตลาด (Market Cap.)
10,000-30,000 ล้้านบาท

บริิ ษัั ท ได้้ รัั บ การประเมิิ น จากโครงการ
ประเมิินคุุณภาพการจััดการประชุุมสามััญ
ผู้้ถื� อื หุ้้�น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่่ง
เสริิมผู้้�ลงทุุนไทย ด้้วยคะแนน 99 คะแนน
อยู่่�ในระดัับ “ดีีเยี่่�ยม”

บริิษัทั ได้้รับั รางวััล “โครงการส่่งเสริิม
โรงงานอุุตสาหกรรมให้้มีคี วามรัับผิิด
ชอบต้้อสัังคมและชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน”
หรืือ CSR-DIW Award ประจำำ�ปีี
2563 จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
กระทรวงอุุตสาหกรรม

บริิ ษัั ท ได้้ รัั บ การคัั ด เลืือกติิ ดอัั น ดัั บ
ESG100 จากการดำำ�เนิินงานที่่�โดด
เด่่นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธร
รมาภิิบาล โดยสถาบัันไทยพััฒน์์ต่่อ
เนื่่�องเป็็นปีีที่่� 5

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

บ ริิ ษัั ทได้้ รัั บกา ร คัั ดเ ลืื อกใ ห้้ อยู่่� ใน
Thailand Sustainability Investment
(THSI) หรืือ รายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี
2563 จัั ด โดยตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย ซึ่่�งบริิษััทได้้รัับการคััดเลืือก
ให้้อยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่ง� ยืืนเป็็นปีีที่่� 4 ติิดต่่อ
กััน

บริิษััทได้้รัับรางวััล อย.ควอลิิตี้้�อวอร์์ด
ประจำำ�ปีี 2563 ในกลุ่่�มสถานประกอบการ
ด้้านอาหาร ประเภทกิิจการผู้้�ประกอบการ
อุุ ต สาหกรรมการเกษตรที่่� ดำำ� เนิิ น งาน
อย่่างมีีคุุณภาพ มีีจริิยธรรม และประกอบ
ด้้ ว ยความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คมต่่ อ เนื่่� อ ง
เป็็นปีีที่่� 3
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการและ
ข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร
พนัักงาน และอื่่�นๆ
7.1 โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ผัังโครงสร้้างองค์์กร
(ณ วัันที่่� 13 มกราคม 2564)

คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
สรรหาและกำหนด
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
นโยบายสิ�งแวดลอม สังคม
บร�หารความเสี่ยงและ
การกำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามเกณฑ (ESRC)
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

สำนักประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบ
ภายใน

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร
กรรมการผูจัดการ

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ดานการพาณิชย

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ดานการบร�หาร

ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการดานการผลิต
ความปลอดภัย

ฝายธุรกิจ 1

ฝายบัญชี

ฝายโลจ�สติกส

ฝายธุรกิจ 2

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายผลิต

ฝายธุรกิจ 3

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายว�ศวกรรม

ฝายธุรกิจ 4

ฝายเทคนิค

ฝาย Supply &
Trading
(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

7.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
โครงสร้้างคณะกรรมการประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบ และคณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
สัั ง คม บริิ ห ารความเสี่่� ย ง และการกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต าม
กฎเกณฑ์์ ซึ่่�งส่่งเสริิมให้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการมีีความเหมาะสม
ตรวจสอบได้้ และเป็็นการถ่่วงดุุลระหว่่างกััน

องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษัทั
คณะกรรมการบริิษัทป
ั ระกอบด้้วยบุุคคลที่่มีี� ความรู้้�ความสามารถ
มีีคุุณสมบััติิหลากหลายจากสาขาวิิชาชีีพ มีีทัักษะความชำำ�นาญ
และประสบการณ์์ในด้้านอุุตสาหกรรมน้ำำ�มั
� ันพืืชโดยตรง และ
ประสบการณ์์ด้้านอื่่�นๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของ
คณะกรรมการและธุุรกิิจของบริิษััท เป็็นผู้้�ที่่�มีีเวลาเพีียงพอและ
ให้้ความทุ่่�มเทในการปฏิิบััติิงานของบริิษััท คณะกรรมการเป็็น
ผู้้�มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการกำำ�หนดนโยบายและภาพรวมขององค์์กร
ทั้้�งระยะสั้้น� และระยะยาวร่่วมกัับผู้้�บริิหารระดัับสููง และมีีบทบาท
สำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแล ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามแผนที่่ว� างไว้้
ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทกำ�ำ หนดให้้มีีกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 5 คน
โดยกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งต้้องมีีถิ่่�นฐานในประเทศไทย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวน
12 คน ประกอบด้้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการ
เพศหญิิง 1 คน ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียน ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนที่่�เหมาะสมกัับขนาด ประเภท และ
ความซัับซ้้อนทางธุุรกิิจ นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทป
ั ระกอบ
ด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็นกรรมการอิิสระ ตามหลัักเกณฑ์์
ที่่� ค ณะกรรมการกำำ�กัั บ ตลาดทุุ น ประกาศและข้้ อ บัั ง คัั บ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนดในสััดส่่วนไม่่น้้อยกว่่า
1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด โดยกรรมการอิิสระจะทำำ�
หน้้าที่่ใ� นการตรวจสอบการทำำ�งานของฝ่่ายจััดการ เสนอแนะและ

แสดงความคิิดเห็็น สนัับสนุุนนโยบายที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�น
หรืือคััดค้้านแนวทางที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความไม่่เป็็นธรรม หรืือ
ไม่่โปร่่งใสซึ่่�งอาจกระทบต่่อผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ รวมทั้้�งดููแลให้้บริิษััทกำำ�หนดและเปิิดเผย
นโยบายด้้านการดููแลการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ได้้ว่่าเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น สำำ�หรัับ
กรรมการที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ผู้้�บริิ ห ารจะมีีประสบการณ์์ ใ นธุุ ร กิิ จ หรืือ
อุุตสาหกรรมหลัักที่่�บริิษััทดำำ�เนิินการอยู่่� โดยกรรมการทั้้�งหมด
เป็็ น บุุ ค คลที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ ทัั ก ษะ และความเชี่่� ย วชาญที่่� เ ป็็ น
ประโยชน์์ ส อดคล้้ อ งกัั บ ธุุ ร กิิ จ ขององค์์ ก ร องค์์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการบริิษััทปััจจุุบัันมีีดัังนี้้�
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 10 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 83.33
ของจำำ�นวนคณะกรรมการบริิษััท) ประกอบด้้วย




กรรมการอิิสระ จำำ�นวน 5 คน (ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของ
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด คิิดเป็็นร้้อยละ 41.67 ของ
จำำ�นวนคณะกรรมการบริิษัทั )
กรรมการอื่่�นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารงานประจำำ�ของ
บริิษััท จำำ�นวน 5 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 41.67 ของจำำ�นวน
คณะกรรมการบริิษัทั )

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 2 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 16.67 ของ
จำำ�นวนคณะกรรมการบริิษััท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษัทั มีีทั้้�งหมด 12
คน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 4 คน (สััดส่่วน 1 ใน 3 ของ
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด) กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 3 คน และ
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 5 คน โดยมีีรายนามคณะกรรมการ
บริิษััท ดัังนี้้�

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ชื่่�อ

นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

ประธานกรรมการ (อิิสระ) / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

2.

นายบวร

วงศ์์สิินอุุดม/1

รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC

3.

นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

กรรมการ (อิิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

4.

ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการ (อิิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบาย ESRC

5.

รศ.น.สพ.กิิจจา

อุุไรรงค์์

กรรมการ (อิิสระ) / กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

6.

นายวิิชิิต

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

7.

นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ / กรรมการนโยบาย ESRC

8.

นายวิิชััย

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

9.

นายวััชร

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

10.

นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์

กรรมการ

11.

นายเอกรััฐ

วงศ์์ศุุภชาติิกุุล

กรรมการ

12.

นายวรวุุฒิิ

ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม

กรรมการ

หมายเหตุุ :

/1

ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการและทุุกตำำ�แหน่่งในบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการและผู้้�บริิหารหลัังจากสิ้้�นงวดบััญชีีประจำำ�ปีี วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยปััจจุุบัันคณะกรรมการ
บริิษัทั มีีทั้้�งหมด 12 คน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 5 คน (สััดส่่วนไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด) กรรมการที่่�เป็็น
ผู้้�บริิหาร 2 คน และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 5 คน โดยมีีรายนามคณะกรรมการบริิษััท ดัังนี้้�
ชื่่�อ

นามสกุุล

1.

นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

ประธานกรรมการ (อิิสระ) / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

2.

นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

กรรมการ (อิิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

3.

ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการ (อิิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบาย ESRC

4.

รศ.น.สพ.กิิจจา

อุุไรรงค์์

กรรมการ (อิิสระ) / กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

5.

ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์/1

กรรมการ (อิิสระ) / กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

6.

นายวิิชิิต

วิิทยฐานกรณ์์/2

กรรมการ

7.

นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์/2

กรรมการ

8.

นายวิิชััย

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

9.

นายวััชร

วิิทยฐานกรณ์์/2

กรรมการ

10.

นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์/2

กรรมการ

11.

นายเอกรััฐ

วงศ์์ศุุภชาติิกุุล

กรรมการ

12.

นายวรวุุฒิิ

ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม/2

กรรมการ

หมายเหตุุ :

ตำำ�แหน่่ง

แต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ครั้้�งที่่� 2/2564 วัันที่่� 13 มกราคม 2564 และแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ และ
กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการ ครั้้�งที่่� 3/2564 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 มกราคม 2564
/2
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั โดยกำำ�หนดให้้กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั 2 คน ลงลายมืือชื่่อ� ร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คัญ
ั
ของบริิษััท
/1

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทมีีบทบาทหน้้าที่่�ที่่�สำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแล
การกำำ�หนดวััตถุปุ ระสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษัทั กำำ�กับั ดููแล
กลยุุทธ์์ นโยบาย แผนงาน และติิดตามการทำำ�งานของฝ่่ายจััดการ
เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และสัังคมโดยรวม โดยคำำ�นึึงถึึงหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในปีี 2563 ไม่่ปรากฏว่่าบริิษััทมีีการกระทำำ�ที่่�ขััดต่่อกฎระเบีียบ
ที่่�ร้้ายแรงตามกฎระเบีียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
หรืือมีีการกระทำำ�ผิิ ด ด้้ า นการทุุ จ ริิ ต หรืือกระทำำ�ผิิ ด จริิ ย ธรรม
หรืือมีีกรณีีที่่�กรรมการไม่่เป็็นผู้้�บริิหารลาออก เนื่่�องจากประเด็็น
การกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท หรืือมีีกรณีีเกี่่�ยวกัับชื่่�อเสีียง
ในทางลบของบริิษััท เนื่่�องจากความล้้มเหลวในการทำำ�หน้้าที่่�
สอดส่่องดููแลของคณะกรรมการบริิษััท	

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิ ษัั ทมีี หน้้ า ที่่� กำำ� หนดนโยบายและทิิ ศ ทาง
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท (Directing) และกำำ�กัับควบคุุมดููแล
(Monitoring and Supervision) ให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการ
ให้้ เ ป็็ น ไปตามนโยบายที่่� กำำ� หนดไว้้ อ ย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพและ
ประสิิทธิผิ ลด้้วยความระมััดระวัังและความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต เพื่่อ� เพิ่่�ม
มููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงขึ้้�นให้้แก่่กิิจการ และสร้้างผลตอบแทน
ที่่�ดีีให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสม่ำำ��เสมอ
(Accountability to Shareholders) ดำำ�เนิินงานโดยคำำ�นึึงถึึง
ผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน มีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลต่่อผู้้�ลงทุุนอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน มีีมาตรฐานและโปร่่งใส
(Duty of Disclosure) คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาอนุุมััติิ
กฎบัั ต รคณะกรรมการบริิ ษัั ท โดยผ่่ า นความเห็็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
และกำำ�หนดให้้ทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนได้้พิิจารณาทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท
ฉบัับปััจจุุบัันแล้้ว เห็็นว่่ายัังมีีความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับ
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีปีี 2560 (CG Code) และพระราช
บััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 5 พ.ศ. 2559
มาตรา 225) ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท เผยแพร่่ ก ฎบัั ต รคณะกรรมการ
บริิษััทบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”
www.tvothai.com/th/corporate-governance

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
บริิษััท มีีรายละเอีียดที่่�สำำ�คััญครอบคลุุมในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
ในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท กรรมการทุุกคนต้้องปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ ระมััดระวััง ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต (Duty
of Care and Duty of Loyalty) และดููแลให้้การดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทเป็็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ วััตถุุประสงค์์ และ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (Duty of
Obedience) เพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น
เป็็นหลััก
คณะกรรมการบริิษัทมีีอำ
ั ำ�นาจในการพิิจารณาและอนุุมัติั เิ รื่่อ� ง
เกี่่�ยวกัับการบริิหารงานและการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และ
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�:
	กำำ�หนดนโยบายการดำำ�เนิิ นธุุรกิิ จ วิิสััย ทัั ศน์์ พัั นธกิิจ
กลยุุทธ์์ เป้้าหมายระยะยาว และทบทวนให้้สอดคล้้องกัับ
สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี เพื่่อ� ให้้ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานมีีจุุดมุ่่�งหมายในการดำำ�เนิินงานไปในทิิศทาง
เดีียวกััน



ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 12/2563
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีีการพิิจารณาทบทวนและอนุุมัติั ิ
วิิ สัั ย ทัั ศ น์์ พัั น ธกิิ จ กลยุุ ทธ์์ เป้้ า หมาย และทิิ ศ ทาง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ให้้เหมาะสมและสอดคล้้องกัับ
สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจในปััจจุุบััน
	กำำ�หนดและทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการ รวมถึึง
อำำ�นาจอนุุมััติิ เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััท ตลอดจนกำำ�กัับดููแลให้้มีีกระบวนการสรรหาและ
เลืือกตั้้�งกรรมการบริิษััทอย่่างโปร่่งใส และมีีการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษัทั อย่่างเหมาะสม



ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 2/2563
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณารายชื่่�อบุุคคลที่่�ผ่่านความ
เห็็ น ชอบจากที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุม
สามัั ญ ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ� ปีี 2563 พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง เป็็ น
กรรมการบริิษััท อีีกทั้้�งในการประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทครั้้�งที่่� 11/2563 คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
อนุุ มัั ติิ ร ะเบีียบว่่ า ด้้ ว ยค่่ า ตอบแทนสำำ� หรัั บ กรรมการ
ที่่�ปรึึกษาและผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ รวมทั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อ
ให้้การจ่่ายค่่าตอบแทนของบริิษัทมีี
ั ความชััดเจน โปร่่งใส
สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

	กำำ�หนดโครงสร้้างองค์์ กร หรืือโครงสร้้างการบริิ หาร
ที่่� เ หมาะสมกัั บ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ และกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี
การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย และมีีนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่�สอดคล้้องตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� ตลอดจน
ส่่งเสริิมการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ยึึดมั่่�นในจริิยธรรม
และคุุณธรรม และปฏิิบััติิตามนโยบายและคู่่�มืือต่่างๆ
ที่่�บริิษัทกำ
ั ำ�หนด รวมทั้้�งประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่าง เพื่่�อ
ให้้ความมั่่�นใจว่่า โครงสร้้างและวิิธีีปฏิิบััติิต่่างๆ ของ
คณะกรรมการบริิ ษััท ที่่� เ ป็็ น อยู่่�ได้้ปููทางไว้้ สำำ� หรัั บการ
กำำ�กับั ดููแลที่่เ� หมาะสม และการปฏิิบัติั งิ านอย่่างมีีจริิยธรรม
ที่่�ดีี

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดโครงสร้้างองค์์กร
ที่่� เ หมาะสมทั้้� ง ตามสายงานและประเภทธุุ ร กิิ จ โดย
ให้้ มีีลัั ก ษณะใกล้้ เ คีียงกัั บ บริิ ษัั ท จดทะเบีียนในกลุ่่�ม
อุุ ต สาหกรรมเดีียวกัั น เพิ่่� ม ความชัั ด เจนในบทบาท
ความเป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการ และมีีการแบ่่งบทบาท
หน้้าที่่ร� ะหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการอย่่างชััดเจน
ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 11/2563
มีีมติิ อ นุุ มัั ติิ ร ะเบีียบอำำ� นาจอนุุ มัั ติิ ดำำ� เนิิ น การ เพื่่� อ ให้้
การดำำ�เนิินงานของบริิษัทมีี
ั ความชััดเจนและตรวจสอบได้้



	กำำ�หนดนโยบายการลงทุุนเพื่่�อการบริิหารทางการเงิิน
รวมถึึงนโยบายและวงเงิินสำำ�หรัับการซื้้�อขายเครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน (Option) ตลอดจนพิิจารณาอนุุมััติิและให้้
ความเห็็นชอบต่่อรายการที่่มีี� สาระสำำ�คัญ
ั เช่่น การอนุุมััติิ
ใช้้วงเงิินสิินเชื่่�อจากสถาบัันการเงิิน การกู้้�ยืืม การค้ำำ��
ประกััน โครงการลงทุุนใหม่่ โดยให้้เป็็นไปตามกฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง



ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาจััดทำำ�นโยบาย
ด้้ า นบรรษัั ทภิิ บ าลและทบทวนนโยบายที่่�สำำ�คัั ญ ให้้ มีี
ความเหมาะสมและสอดคล้้องต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ดัังนี้้� คู่่�มืือจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจ นโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการ คู่่�มืือมาตรการต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล นโยบาย
การทำำ�รายการระหว่่างกัันและร่่ายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
อนุุมััติิกลยุุทธ์์และนโยบายที่่�สำำ�คััญ ตลอดจนแผนการ
ดำำ�เนิินงานต่่างๆ และงบประมาณประจำำ�ปีีของบริิษััท
ตลอดจนติิดตามให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์ของบริิษััทไปปฏิิบััติิ
ตามแผนงานที่่�กำำ�หนดไว้้และดููแลให้้ฝ่่ายจััดการมีีการ
รายงานผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ



ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้ฝ่่ายจััดการ
รายงานผลการดำำ�เนิินงาน ผลประกอบการของบริิษััท
และแผนงานต่่ า งๆ ตามกลยุุ ทธ์์ ที่่� ว างไว้้ เ ป็็ น ประจำำ�
ทุุ ก ไตรมาส ทั้้� ง นี้้� สำำ� หรัั บ แผนธุุ ร กิิ จ ปีี 2564 คณะ
กรรมการบริิษััทได้้มีีการพิิจารณาอนุุมััติิในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 12/2563
	กำำ�หนดโครงสร้้างอำำ�นาจอนุุมััติิ และอำำ�นาจดำำ�เนิินการ
ที่่�เหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบของฝ่่ายจััดการ



ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาอนุุมัติั ใิ ช้้วงเงิิน
สิินเชื่่�อจากสถาบัันการเงิิน เพื่่�อเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน
และป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งจากอัั ต ราแลกเปลี่่� ย น และ
พิิจารณาอนุุมัติั กิ รอบนโยบายสำำ�หรัับการซื้้อ� ขายเครื่่อ� งมืือ
ทางการเงิิน (Option) ตลอดจนเครื่่�องมืือในการบริิหาร
ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบ เพื่่�อลด
ผลกระทบต่่ อ ราคาที่่� มีีต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงของ
ผลประกอบการของบริิษัทั และพิิจารณาอนุุมัติั ิแนวทาง
การบริิ ห ารเงิิ น สดส่่ ว นเกิิ น ระยะสั้้� น เพื่่� อ ใช้้ ชำำ� ระค่่ า
วััตถุดิุ ิบนำำ�เข้้า
	จััดให้้มีีระบบการบััญชีี การรายงานทางการเงิิน และ
การสอบบััญชีีที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ รวมทั้้�งการเปิิดเผย
ข้้อมููลสำำ�คััญต่่างๆ อย่่างถููกต้้อง เพีียงพอ ทัันเวลา เป็็น
ไปตามกฎเกณฑ์์และแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจน
ดููแลให้้มีีกระบวนการในการประเมิินความเหมาะสมของ
การควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการติิดตาม
ให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามที่่มีีป
� ระสิิทธิิผล



(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบตามข้้อเสนอ
จากคณะกรรมการตรวจสอบให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�สอบบัั ญ ชีีประจำำ� ปีี 2563
ให้้ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลคุุณภาพของรายงานทางการเงิิน
เพื่่�อให้้รายงานทางการเงิินที่่�เปิิดเผยต่่อสาธารณะ เป็็น
ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง โปร่่งใส เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ลงทุุน และ
สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

	พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ยและอนุุ มัั ติิ
กฎบััตร เช่่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหาและกำำ�หนดค่่ าตอบแทน และ
คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความ
เสี่่� ย ง และการกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์ เพื่่� อ
พิิจารณาประเด็็นเฉพาะเรื่่อ� ง กลั่่น� กรองข้้อมููล และเสนอ
แนวทางเพื่่�อพิิจารณา



ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีีการพิิจารณาทบทวน
องค์์ ป ระกอบของคณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ยและอนุุ มัั ติิ
กฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้แก่่ คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อให้้มีี
ความเหมาะสมและสอดคล้้องต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�

	กำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ ฝ่่ า ยจัั ด การมีีการติิ ดต ามและประเมิิ น
ฐานะทางการเงิินของกิิจการ สภาพคล่่องทางการเงิิน
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� กลไกที่่�จะสามารถกอบกู้้�
ฐานะการดำำ�เนิินงานได้้ ในกรณีีกิิจการประสบปััญหา
ทางการเงิิน และรายงานต่่อคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ



	กำำ�กับั ดููแลให้้มีีนโยบายบริิหารความเสี่่ย� งที่่มีีป
� ระสิิทธิผิ ล
ครอบคลุุมทั่่�วทั้้�งองค์์กร และมีีการประเมิินระบบการ
จััดการความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ



	พิิจารณาแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษา คณะที่่�ปรึึกษา และผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง หรืือตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นจำำ�เป็็น
หรืือสมควร



คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการนโยบาย
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการ
ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ เพื่่�อกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทให้้ครอบคลุุมถึึงความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม
สิ่่�งแวดล้้อม และกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 10/2563
คณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาแต่่งตั้้ง� ดร.สุุวิทย์
ิ ์ เมษิินทรีีย์์
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท และ
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรราหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษา
ข้้ อ คิิ ด เห็็ น และข้้ อ เสนอแนะในการปฏิิ บัั ติิ ง านแก่่
คณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

	กำำ�กัับดููแลและสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิด
มููลค่่าแก่่กิิจการควบคู่่�กัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่่อผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย



ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
การสร้้ า งนวัั ต กรรมที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ดมูู ล ค่่ า เพิ่่� ม แก่่ กิิ จ การ
ตลอดจนกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ ฝ่่ า ยจัั ด การมีีการดำำ� เนิิ น การ
ด้้านวิิจััยและพััฒนา เพื่่�อเป็็นการต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์และ
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิต
	กำำ�กัับดููแลให้้มีีการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และมาตรการรัักษาความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ





สนัับสนุุนให้้บริิษัทมีี
ั การดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รัปชั
ั ันทุุกรููปแบบ ส่่งเสริิมหลัักธรรมาภิิบาลที่่ดีี� และ
ดููแลให้้มีีกลไกในการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการ
กรณีีมีีการชี้้�เบาะแส
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 14/2563
คณะกรรมการบริิษััทมีีการพิิจารณาทบทวนและอนุุมััติิ
คู่่�มืือมาตรการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ให้้มีีความเหมาะสมและ
สอดคล้้องต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน และปรัับปรุุง
ช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนให้้สามารถเข้้าถึึงได้้สะดวก
ยิ่่�งขึ้้�น

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

	ติิดตามดููแลและจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ระหว่่างบริิษัทกั
ั บั ฝ่่ายจััดการ กรรมการ และ
ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งการใช้้สิินทรััพย์์ของบริิษััทในทางมิิชอบ
และการกระทำำ�ที่่�ไม่่ถููกต้้องในรายการระหว่่างบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�
ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียโดยรวม



	กำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี ระบบการจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนผู้้�บริิ ห าร
ระดัับสููงที่่มีี� ความเหมาะสม สอดคล้้องกัับผลประกอบการ
ของบริิษััท เพื่่�อก่่อให้้เกิิดแรงจููงใจทั้้�งในระยะสั้้�นและ
ระยะยาว



คณะกรรมการบริิ ษัั ทกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ ค ณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนพิิจารณา
กำำ�หนดนโยบายและหลัั กเกณฑ์์การจ่่ ายค่่ าตอบแทน
ผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง ที่่� เ หมาะสม และเชื่่� อ มโยงกัั บ ผล
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยมอบหมายให้้ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณาความเหมาะสมในการ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�สะท้้อนถึึงผลการปฏิิบััติิงานของ
ผู้้�บริิหารแต่่ละคน

ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 14/2563
คณะกรรมการบริิษััทมีีการพิิจารณาทบทวนและอนุุมััติิ
นโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันและรายการที่่เ� กี่่ย� วโยง
กัั น ให้้ เ หมาะสมและสอดคล้้ อ งตามหลัั ก กำำ�กัั บ ดูู แ ล
กิิจการที่่ดีี�
	ประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการทั้้�งคณะ และการประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานรายบุุคคล รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแลให้้มีีการประเมิิน
ผลของคณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ย พร้้ อ มทั้้� ง ติิ ดต ามผล
การประเมิิน และทบทวนแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี



ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนพิิจารณาทบทวนแบบประเมิินผล
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการบริิษััท และนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิ ษัั ทพิิ จ ารณาให้้ มีี การประเมิิ น ผล
การปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการทั้้�งคณะและรายบุุคคล
รวมทั้้�งการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ
ชุุดย่อ่ ย พร้้อมทั้้�งรายงานผลการประเมิินการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
ของกรรมการบริิษััทต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ครั้้�งที่่� 5/2564

	กำำ�กัับดููแลให้้มีีแผนพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและแผน
สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession plan) เพื่่อ� ความต่่อเนื่่อ� ง
ของการบริิหารงาน



ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2563 คณะ
กรรมการบริิ ษัั ท ได้้ พิิ จ ารณาทบทวนหลัั ก เกณฑ์์ ก าร
สืืบทอดตำำ�แหน่่งระดัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
ระดัั บ ประธานสายงาน ซึ่่� ง ผ่่ า นความเห็็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าล สรรหา และกำำ� หนด
ค่่าตอบแทน
	กำำ�กับั ดููแลให้้มีีกรอบและกลไกในการกำำ�กับั ดููแลนโยบาย
และการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ทย่่ อ ย และพิิ จ ารณา
ความเหมาะสมของบุุ ค คลที่่� จ ะส่่ ง ไปเป็็ น กรรมการ
ในบริิษัทย่
ั ่อย



	กำำ�หนดกรอบการจััดสรรทรััพยากร การพััฒนา และ
งบประมาณ



	กำำ�กับั ดููแลให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ให้้สอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท



คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่า
ตอบแทนพิิจารณาทบทวนแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาให้้มีีการประเมิินผลการ
ปฏิิบัติั งิ านของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร และรายงานผล
การประเมิิ นการปฏิิบัั ติิห น้้ าที่่� ของประธานเจ้้ า หน้้ าที่่�
บริิหารต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2563
เพื่่�อพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีีของประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

	กำำ�กัับดููแลให้้มีีการส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความรู้้� ความ
เข้้ า ใจในการบริิ ห ารจัั ด การเงิิ น และกองทุุ น สำำ� รอง
เลี้้�ยงชีีพ



	พิิจารณาแต่่งตั้้ง� เลขานุุการบริิษัทั เพื่่อ� ดููแลและรัับผิิดชอบ
งานต่่างๆ เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการบริิษััท และจััดการ
งานสำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบ
ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง



(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

อำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััท
อนุุมััติิวิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ แผนธุุรกิิจระยะสั้้�น แผนธุุรกิิจ
ระยะยาว และนโยบายที่่�สำำ�คััญ
แต่่งตั้้�งคณะที่่�ปรึึกษาและผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ระดัับรองกรรมการ
ผู้้�จััดการขึ้้�นไป
พิิจารณาเบี้้�ยประชุุม และเงิินรางวััลกรรมการ เพื่่�อนำำ�เสนอ
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
อนุุมััติิงบประมาณที่่�มีีวงเงิินเกิินกว่่า 25 ล้้านบาทขึ้้�นไป
อนุุมัติั แิ ผนงบประมาณการเงิินประจำำ�ปีี รวมถึึงเป้้าหมายและ
หลัักเกณฑ์์การเงิินและการลงทุุน

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ มิิได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�แบ่่งแยกกัันเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการ
ตรวจสอบและเป็็นการถ่่วงดุุลอำำ�นาจการจััดการระหว่่าง
คณะกรรมการและคณะผู้้�บริิหาร ไม่่มีีผู้้�ใดมีีอำำ�นาจเบ็็ดเสร็็จ
ประธานกรรมการเป็็นกรรมการอิิสระและกรรมการที่่ไ� ม่่เป็็น
ผู้้�บริิหาร ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ใดๆ กัับฝ่่ายบริิหาร ไม่่มีีการ
ถืือหุ้้�นในบริิษััท และมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบดัังนี้้�
1.	ดำำ�เนิินการและให้้คำ�ปรึ
ำ ึกษาในการกำำ�หนดนโยบาย และ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์ของบริิษัทั
2.	กำำ�กับั ดููแลให้้คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั โครงสร้้างที่่เ� หมาะสม
กัับธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

อนุุ มัั ติิ ก ารกู้้�ยืืมเงิิ น และการออกหนัั ง สืือค้ำำ��ป ระกัั น โดย
ธนาคารและการใช้้วงเงิินหนัังสืือค้ำำ��ประกััน

3.	กำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องคณะกรรมการบริิษัทั และ
คณะชุุดย่่อยต่่างๆ ให้้มีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมให้้เกิิด
วััฒนธรรมองค์์กรที่่มีี� จริิยธรรม และการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่ดีี� เพื่่อ� บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร
และเป็็ น ไปตามแผนงานอย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพ และ
ประสิิทธิิผล

อนุุมััติิการเปิิด ปิิดบััญชีีธนาคาร สถาบัันทางการเงิิน และ
กำำ�หนดผู้้�ลงนามและวงเงิินในระเบีียบการลงนามสั่่ง� จ่่ายบััญชีี
ธนาคาร

4.	กำำ�กัับดููแลให้้กรรมการทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิม
ให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรมและการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่ดีี�

อนุุมััติิหลัักเกณฑ์์การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและรายการ
ระหว่่างกััน

5. เป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการบริิษััท และเป็็นประธาน
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท รวมทั้้�งอนุุมััติิเรื่่�อง
ที่่�จะบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และมีีมาตรการที่่ดู� ูแล
ให้้ ก) เรื่่�องสำำ�คััญถููกบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม และ
ข) กรรมการได้้รับั ข้้อมููลที่่ค� รบถ้้วนและเพีียงพอ ล่่วงหน้้า
ก่่อนการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ตลอดจนจััดสรร
เวลาสำำ�หรัับการอภิิปรายประเด็็นสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอ
และส่่งเสริิมให้้กรรมการมีีการใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�รอบคอบ
ให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ

อนุุมััติิรายการให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่บริิษััทอื่่�นหรืือบุุคคลภายนอก
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจของบริิษััท

อนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
อื่่น� ๆ ตามขอบเขตหน้้าที่่ที่� กำ่� ำ�หนดโดยกฎหมาย ข้้อบัังคัับของ
บริิษััท

การแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทและฝ่่ายจััดการ
คณะกรรมการบริิ ษััท และฝ่่ ายจัั ดการมีีการแบ่่ งแยกบทบาท
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบอย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้เกิิดการถ่่วงดุุล
และสอบทานการบริิหารงาน โดยคณะกรรมการบริิษััทจะเป็็น
ผู้้�พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุุทธ์์
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ ในขณะที่่ฝ่� า่ ยจััดการมีีหน้้าที่่ใ� นการบริิหาร
จััดการงานของบริิษัทต
ั ามนโยบายที่่กำ� ำ�หนดโดยคณะกรรมการ

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

6. เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างกรรมการที่่�เป็็น
ผู้้�บริิหารและกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร  และระหว่่าง
คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ

6. ดููแลให้้ มีี บุุ ค ลากรที่่� มีี ค วามสามารถและมีี ก ารเตรีี ย ม
แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งและแผนพััฒนาผู้้�บริิหารนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษัทพิ
ั ิจารณา

7. เป็็นผู้้�ลงคะแนนเสีียงชี้้�ขาดในที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท ในกรณีีที่่�มีีการลงคะแนนเสีียง 2 ฝ่่ายเท่่ากััน

7. ดููแลให้้มั่่�นใจว่่าองค์์กรมีีระบบและนโยบายที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้องทัันกาล รวมถึึงดููแล
ให้้มั่่�นใจว่่ารายงานทางการเงิินถููกจััดเตรีียมและนำำ�เสนอ
อย่่างถููกต้้องตามควร  และเปิิดเผยข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
นัักลงทุุน

8. เป็็ น ประธานในการประชุุ ม ผู้้� ถืื อหุ้้� น และดำำ� เนิิ น การ
ประชุุมตามระเบีียบวาระการประชุุม ข้้อบังั คัับของบริิษัท 
ั
และกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดการ
งานประจำำ�วัันของบริิษััทภายใต้้กรอบนโยบายตามที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริิ ษัั ท  โดยมีี ก ารกำำ� หนด
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารไว้้อย่่าง
ชััดเจน ดัังนี้้�
1. กำำ�กัั บ ดููแลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ให้้ เ ป็็ น ไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริิ ษัั ท  ภายใต้้ ก ฎหมาย
เงื่่�อนไข ระเบีียบ และข้้อบัังคัับของบริิษััท

8. มีีอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการใดๆ ในการบริิหารกิิจการของ
บริิษััทตามปกติิ และอัันจำำ�เป็็นแก่่การบริิหารกิิจการของ
บริิษััทเป็็นการทั่่�วไป ตามรายละเอีียดดัังนี้้�






2. กำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินกิิจการ  การพััฒนา และการ
ขยายงาน ให้้เป็็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ
บริิษััท
3. แต่่งตั้้�งบุุคคลตามจำำ�นวนที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสมให้้เป็็น
ผู้้�บริิหารของบริิษััท  ยกเว้้นตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ระดัับ
รองกรรมการผู้้�จััดการขึ้้�นไป  เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�พร้้อมทั้้�ง
กำำ�หนดขอบเขตหน้้าที่แ่� ละความรัับผิิดชอบ
4. มีีอำำ�นาจอนุุมัติั เิ กี่่ย� วกัับค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านการลงทุุน การจััดซื้้อ�
และการจััดจ้้าง ภายในวงเงิินไม่่เกิินครั้้ง� ละ 25 ล้้านบาท
5. มีีอำำ�นาจอนุุมััติิเกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ ดัังนี้้�
 ค่่ า ซื้้� อวัั ต ถุุ ดิิ บ ให้้ มีี อำำ� นาจอนุุ มัั ติิ ไ ด้้ ภ ายในวงเงิิ น
ไม่่เกิินครั้้�งละ 50 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
 การกู้้�ยืื ม เงิิ น หรืื อ จัั ด หาวงเงิิ น สิิ น เชื่่� อ ภายในวงเงิิ น
ไม่่เกิินครั้้�งละ 2,000 ล้้านบาท
 การจัั ดทำำ� เครื่่� อ งมืื อท างการเงิิ น เพื่่� อ การบริิ ห าร
ความเสี่่ย� งของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ให้้มีีอำำ�นาจอนุุมััติิได้้ภายในวงเงิินไม่่เกิิน 5 ลำำ�เรืือ 
(ประมาณลำำ�ละ 50 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ)

มีีอำ�ำ นาจออกคำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้
การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์์
ของบริิษััท  และเพื่่�อรัักษาระเบีียบวิินััยการทำำ�งาน
ภายในองค์์กร
อนุุมััติิแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาด้้านต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการ
ดำำ�เนิินงาน
ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� อื่่� น ๆ ตามที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นคราวๆ ไป

ที่่� ป รึึ ก ษาคณะกรรมการบริิ ษัั ท  มีี ห น้้ า ที่่� เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััท  หรืือคณะกรรมการชุุดต่่างๆ เพื่่�อให้้
คำำ�ปรึึกษา ข้้อคิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะแก่่กรรมการบริิษัทั
ฝ่่ายจััดการ  มีีหน้้าที่่�บริิหารงานของบริิษััทในด้้านต่่างๆ
โดยมีีประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นหััวหน้้าและผู้้�นำำ�คณะ
ผู้้� บ ริิ ห ารของบริิ ษัั ท ในการบริิ ห ารจัั ด การให้้ เ ป็็ น ไปตาม
นโยบายที่่�กำ�ำ หนด โดยครอบคลุุมเรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้�
1. ควบคุุมและบริิหารจััดการงานทั่่�วไปของบริิษัท ร
ั วมทั้้�งมีี
อำำ� นาจในการทำำ�นิิติิก รรมผููกพัั น ตามขอบเขตที่่�ไ ด้้ รัับ
อำำ�นาจอนุุมัติั ิดำำ�เนิินการ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
นโยบาย และระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััท
2. พิิจารณาแผนการลงทุุนต่่างๆ นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทเพื่่�อพิจิ ารณาอนุุมััติิ
3. ดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�ได้้รัับมอบหมายตามมติิที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการบริิษััท และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถือหุ้้�
ื น

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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7.3 คณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กับั กิิจการที่่ดีี� คณะกรรมการบริิษัทั
ได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ย 3 คณะ ประกอบด้้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่่ง� แวดล้้อม
สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบัติั ิตามกฎเกณฑ์์
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณากลั่่�นกรองการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญเป็็นการ
เฉพาะเรื่่�องด้้วยความรอบคอบและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อนำำ�เสนอ
ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษัทั รวมถึึงการรายงานการปฏิิบัติั ิ
งานเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบในรายงานประจำำ�ปีี ตลอดจน
มีีอำำ� นาจพิิ จ ารณาตัั ดสิิ น ใจเรื่่� อ งสำำ�คัั ญ ในบางเรื่่� อ งตามที่่�
คณะกรรมการบริิษััทได้้ให้้อำำ�นาจไว้้ โดยจััดให้้มีีกฎบััตรของ
คณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อกำำ�หนดหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของแต่่ละคณะ โดยบริิษััทได้้เผยแพร่่กฎบััตรคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานสอดคล้้องตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาทบทวนองค์์ประกอบ
คณะกรรมการชุุดย่่อยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยรายชื่่�อและบทบาท
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
มีีดัังต่่อไปนี้้�

รายชื่่�อ

คณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�อนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบ
จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ซึ่�ง่ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระเท่่านั้้�น
มีีคุุณสมบััติิและหน้้าที่่�ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด และมีีกรรมการอย่่างน้้อย 1 คน ที่่�มีี
ความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการ
สอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี
ทั้้�งนี้้� กรรมการตรวจสอบที่่�ครบวาระอาจได้้รัับการพิิจารณา
แต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปได้้อีีกตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท
เห็็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
การบริิหารงานของบริิษััท โดยใช้้วิิธีีการตรวจสอบและสอบทาน
การบริิหารจััดการของบริิษัทั ให้้เป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยรวม การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบถููกกำำ�หนดให้้จัดขึ้้
ั น�
อย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง มีีการจดบัันทึึกการประชุุมเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรและมีีการจััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�ผ่่าน
การรัับรองอย่่างครบถ้้วนเพื่่�อตรวจสอบได้้
ปััจจุุบััน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
3 คน เป็็นผู้้�ที่�มีี่ ความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และประสบการณ์์อย่่าง
เพีียงพอในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน ได้้รัับ
การแต่่งตั้้ง� ตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 10/2561
เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2561

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�/1

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิิสระ)

2.

นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

กรรมการตรวจสอบ (อิิสระ)

3.

ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการตรวจสอบ (อิิสระ)

หมายเหตุุ :

/1

เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านกฎหมาย

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้้บริิษัทมีี
ั การรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและ
เปิิดเผยอย่่างเพีียงพอ โดยการประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีี
ภายนอกและผู้้�บริิหารที่่รั� บั ผิิดชอบจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน
ทั้้�งรายไตรมาสและประจำำ�ปีี
สอบทานให้้ บ ริิ ษัั ทมีี ระบบการควบคุุ ม ภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และ
พิิจารณาความเป็็นอิิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการสอบทานประสิิทธิิภาพ
ระบบการบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายใน ตลอดจน
ให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้าง
หัั ว หน้้ า แผนกตรวจสอบภายใน หรืือหน่่ ว ยงานอื่่� น ใดที่่�
รัับผิิดชอบ เกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
สอบทานการปฏิิบััติิงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งและกฎหมาย ว่่ า ด้้ ว ยหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาด
หลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง เลืือกกลัับเข้้ามาใหม่่ และ
เลิิกจ้้างบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบ
บััญชีีของบริิษััท และเสนอค่่าตอบแทนของบุุคคลดัังกล่่าว
รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
เข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความ
ขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย และ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าว สมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์
สููงสุุดต่่อบริิษััท
จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิิดเผยไว้้ใน
รายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้้องประกอบด้้วยข้้อมููล
อย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�




ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�
เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ ความเพีียงพอของระบบการ
บริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายในของบริิษััท

ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วย
หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข้้ อ กำำ� หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
 ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
 ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ รายการที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง
ทางผลประโยชน์์
	จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ของกรรมการตรวจสอบ
แต่่ละท่่าน
 ความเห็็ น หรืือข้้ อ สัั ง เกตโดยรวมที่่� ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
 รายการอื่่� น ที่่� เ ห็็ น ว่่ า ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้� ล งทุุ น ทั่่� ว ไปควร
ทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท


ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรืือมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการหรืือการกระทำำ�ดังั ต่่อไปนี้้� ซึ่่�งอาจ
มีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อฐานะการเงิินและผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััท ให้้คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจ
เชิิญให้้ฝ่่ายจััดการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้
ความเห็็น ร่่วมประชุุม หรืือส่่งเอกสารตามที่่�เห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้อง
จำำ�เป็็น และรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อดำำ�เนิินการ
ปรัับปรุุงแก้้ไขภายในเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเห็็น
สมควร





รายการที่่�เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
การทุุจริิต มีีสิ่่�งผิิดปกติิ หรืือมีีความบกพร่่องที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ในระบบควบคุุมภายใน
การฝ่่ า ฝืืนกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาด
หลัั ก ทรัั พ ย์์ ข้้ อ กำำ� หนดของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของ
บริิษััท

หากคณะกรรมการบริิษััท หรืือผู้้�บริิหารไม่่ดำำ�เนิินการให้้มีี
การปรัับปรุุงแก้้ไขภายในเวลาที่่�กำำ�หนด กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่่�งอาจรายงานว่่า มีีรายการหรืือการกระทำำ�
ดัังกล่่าวต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

97

98

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

สนัับสนุุนและติิดตามให้้บริิษััทมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเพีียงพอ
พิิ จ ารณาสอบทานกฎบัั ต รคณะกรรมการตรวจสอบเป็็ น
ประจำำ�ทุุ ก ปีี และนำำ� เสนอต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท เพื่่� อ
พิิจารณาอนุุมััติิ ตลอดจนพิิจารณาอนุุมัติั ิแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจำำ�ปีี
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำำ�ปรึึกษาทางวิิชาชีีพ
อื่่� น ใดตามที่่� เ ห็็ น ว่่ า มีีความจำำ� เป็็ น โดยบริิ ษัั ทรัั บ ผิิ ดช อบ
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�น
สอบทานให้้บริิษััทมีีกระบวนการในการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
สอดคล้้องตามแนวทางของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลต่่างๆ อย่่าง
มีีประสิิทธิิผล และสอบทานความถููกต้้องของเอกสารอ้้างอิิง
และแบบประเมิินตนเองเกี่่ย� วกัับมาตรการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั
ของกิิจการตามโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านทุุจริิต
สอบทานให้้บริิษััทมีีกระบวนการภายในเกี่่�ยวกัับการรัับแจ้้ง
เบาะแสและการรัับข้้อร้้องเรีียน ให้้มีีกระบวนการ สอบสวน
ที่่�เป็็นอิิสระและมีีการดำำ�เนิินการในการติิดตามที่่�เหมาะสม
โดยคำำ�นึึงถึึงการรัักษาความลัับและมาตรการป้้องกัันผู้้�แจ้้ง
เบาะแสเป็็นสำำ�คััญ
ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายด้้วย
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่่�อ

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ได้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง จากคณะกรรมการบริิ ษัั ท ประกอบด้้ ว ย
กรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 3 คน และมีีประธานคณะกรรมการ
บรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นกรรมการอิิสระ
มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยกรรมการที่่พ้� น้ ตำำ�แหน่่ง
ตามวาระ อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปอีีกได้้
ทำำ� หน้้ า ที่่� เ สนอ ทบทวน กำำ�กัั บ ดูู แ ลงานด้้ า นบรรษัั ทภิิ บ าล
พิิจารณาสรรหาผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมกัับตำำ�แหน่่งกรรมการ
บริิ ษัั ท และผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง และปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� อื่�่ น ๆ ตามที่่�
คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย โดยมีีขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละ
ความรัับผิิดชอบกำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
การประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนถููกกำำ�หนดให้้จัดขึ้้
ั น� อย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้ง� เพื่่อ�
ปรัั บ ปรุุ ง นโยบายการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี ให้้ เ ป็็ น ปัั จ จุุ บัั น
พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคล และทบทวนระบบ
การประเมิินผลการปฏิิบัติั ขิ องคณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหาร
รวมทั้้�งการสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููงในกรณีีที่่�จำ�ำ เป็็น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน และ
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 1 คน ดัังนี้้�

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน (อิิสระ)

2.

นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน (อิิสระ)

3.

รศ.น.สพ.กิิจจา

อุุไรรงค์์

กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน (อิิสระ)

4.

ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์/1

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

หมายเหตุุ :

/1

ได้้รัับการแต่่งตั้้ง� ตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้ง� ที่่� 10/2563 เมื่่�อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่�
28 มกราคม 2564 ได้้พิิจารณาเห็็นชอบตามข้้อเสนอของคณะ
กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ให้้เพิ่่�ม
รายชื่่�อ

จำำ�นวนกรรมการอิิสระอีีก 1 ตำำ�แหน่่ง ปััจจุุบัันคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วย
กรรมการอิิสระ 4 คน และกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 1 คน ดัังนี้้�

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน (อิิสระ)

2.

นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน (อิิสระ)

3.

รศ.น.สพ.กิิจจา

อุุไรรงค์์

กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน (อิิสระ)

4.

ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์/1

กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน (อิิสระ)

5.

นางสาววิิบููลย์์ลัักษณ์์ ร่่วมรัักษ์์/1

หมายเหตุุ :

/1

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

ได้้รัับการแต่่งตั้้ง� ตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้ง� ที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม 2564

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ด้้านบรรษััทภิิบาล
กำำ�หนดขอบเขตและนโยบายด้้านบรรษััทภิบิ าล เพื่่อ� นำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท รวมทั้้�งการพิิจารณาปรัับปรุุงให้้
ทัันสมััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
เสนอแนะแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นบรรษััทภิบิ าลของบริิษัทั และกำำ�กับั
ดููแลการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั
รวมทั้้�งพิิจารณาทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของ
บริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
กำำ�กับั ดููแลให้้มีีนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ที่่เ� หมาะสมเพีียงพอ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
พิิจารณาทบทวนแก้้ไขกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ

การสรรหา

กำำ� หนดหลัั ก เกณฑ์์ นโยบาย และวิิ ธีี การในการสรรหา
กรรมการ และผู้้�บริิหารระดัับสููง ตลอดจนทบทวนหลัักเกณฑ์์
และวิิธีีการสรรหากรรมการ พร้้อมทั้้�งพิิจารณาโครงสร้้าง
คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ก่่อนที่่�จะมีีการสรรหากรรมการที่่�ครบวาระ รวมทั้้�งพิิจารณา
ถึึงผลการประเมิินการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องกรรมการที่่ค� รบวาระ
ในกรณีีที่่�มีีการเสนอชื่่�อกรรมการรายเดิิมให้้กลัับเข้้าดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งต่่ออีีกวาระ
กำำ� หนดคุุ ณ สมบัั ติิ พิิ จ ารณาประวัั ติิ และคัั ด เลืือกบุุ ค คล
ที่่�เหมาะสมมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทให้้สอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์ใ์ นการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยคำำ�นึงึ ถึึงความหลากหลาย
ในโครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อเสนอความเห็็นต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
อนุุมััติิแต่่งตั้้�ง
ร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ในการพิิจารณากำำ�หนด
คุุณสมบััติิและคััดเลืือกบุุคคลที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง ตั้้�งแต่่ระดัับกรรมการผู้้�จััดการขึ้้น� ไป และเห็็นชอบ
บุุ ค คลที่่� ป ระธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารเสนอให้้ เ ป็็ น ผู้้�บริิ ห าร
ระดัับสููง

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
งานสำำ� หรัั บ ตำำ� แหน่่ ง ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร รวมทั้้� ง
ผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่อ� เสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณา
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี

การกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และนโยบายในการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น ตัั ว เงิิ น และไม่่ ใช่่ ตัั ว เงิิ น ของคณะกรรมการ
บริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย ให้้เหมาะสมกัับหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมาย
ระยะยาวของบริิ ษัั ท พร้้ อ มทั้้� ง พิิ จ ารณาเบี้้� ย ประชุุ ม และ
เงิินรางวััลกรรมการบริิษัทั โดยพิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับอััตรา
ค่่าตอบแทนของบริิษัทอื่
ั ่�นที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน เพื่่�อ
เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
พิิจารณาอนุุมััติิ (แล้้วแต่่กรณีี)
กำำ�หนดนโยบายและหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาค่่าตอบแทน
ให้้สอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและผลการ
ปฏิิบััติิงานผู้้�บริิหารระดัับสููงรายบุุคคล
พิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อกำำ�หนดค่่าตอบแทน
เงิินโบนััสประจำำ�ปีี และการปรัับขึ้้�นเงิินเดืือนประจำำ�ปีี ของ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงตั้้ง� แต่่ระดัับกรรมการผู้้�จััดการขึ้้น� ไป

คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (ESRC)

คณะกรรมการบริิษัทต
ั ระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารจััดการ
องค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน ตั้้�งแต่่การกำำ�กัับดููแลกิิจการ การกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง รวมถึึง
การจััดการห่่วงโซ่่อุปท
ุ านที่่บู� รู ณาการเรื่่อ� งสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และ
บรรษััทภิบิ าล (Environmental Social and Governance : ESG)
รายชื่่�อ

เข้้าไปในกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่อ� ให้้ธุรุ กิิจยั่่ง� ยืืนในระยะยาว
สามารถสร้้างผลเชิิงบวกต่่อสัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
แบบบููรณาการอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง
คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งคณะกรรมการนโยบาย ESRC มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อช่่วยเหลืือคณะกรรมการบริิษััทในการกำำ�หนด
นโยบายกำำ�กับั ดููแลงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์ ตลอดจนติิดตามการดำำ�เนิินงาน ประเมิินผล ทบทวน
และปรัับปรุุงระบบงานต่่างๆ ให้้มีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับ
นโยบาย แผนธุุรกิิจ และการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� อัันเป็็นพื้้�นฐาน
ของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการนโยบาย ESRC มีีหน้้าที่่�จััดให้้มีีนโยบายและ
กระบวนการบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ วัั ตถุุ ป ระสงค์์
เป้้าหมายหลััก แผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
เพื่่อ� เป็็นกรอบการปฏิิบัติั งิ านบริิหารความเสี่่ย� งของทุุกคนในองค์์กร
และมีีการควบคุุม ติิดตามการปฏิิบััติิตามกระบวนการบริิหาร
ความเสี่่� ย งให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
รวมทั้้�งทบทวนกระบวนการเพื่่�อปรัับปรุุงให้้มีีความเหมาะสมต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�เสมอ โดยมีีขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบกำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการนโยบาย ESRC
คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน
ไม่่น้้อยกว่่า 3 คน มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดย
กรรมการที่่�พ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระ อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งต่่อไปอีีกได้้ และให้้มีีการเรีียกประชุุมคณะกรรมการ
อย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้ง� โดยในปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการ
ESRC รวม 2 ครั้้�ง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการนโยบาย ESRC
ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััท 3 คน ดัังนี้้�

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายบวร

วงศ์์สิินอุุดม/1

ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC

2.

ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการนโยบาย ESRC (อิิสระ)

3.

นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการนโยบาย ESRC

หมายเหตุุ :

/1

ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการ ตั้้ง� แต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ทั้้�งนี้้� ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 6/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 19 มีีนาคม 2564 ได้้พิจิ ารณาแต่่งตั้้ง� กรรมการนโยบาย ESRC แทนกรรมการ
ที่่�ลาออก ตามข้้อเสนอของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการบริิษัทั 3 คน ดัังนี้้�
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1.

ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์

ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC (อิิสระ)

2.

ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการนโยบาย ESRC (อิิสระ)

3.

นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการนโยบาย ESRC

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ ESRC
เชิิญผู้้�บริิหารหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััทเข้้าร่่วม
ประชุุมกัับคณะกรรมการ และ/หรืือ มอบหมายให้้หน่่วยงาน
ใดๆ ของบริิ ษัั ท ให้้ ถ้้ อ ยคำำ� และ/หรืือ ชี้้� แจงข้้ อ มูู ล เป็็ น
ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษรต่่ อ คณะกรรมการเกี่่� ย วกัั บ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ความเสี่่ย� งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การ
กำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และการปฏิิบััติิงานภายใต้้
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารหรืือเจ้้าหน้้าที่่�หรืือ
หน่่วยงานนั้้�นๆ ตลอดจนเรื่่�องอื่่�นๆ ที่่�คณะกรรมการเห็็นว่่า
จำำ�เป็็นและสมควรต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
มอบหมายให้้หน่่วยงานใดๆ ของบริิษัทั ดำำ�เนิินการหรืือปฏิิบัติั ิ
การอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดเท่่าที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้เป้้าหมาย กลยุุทธ์์
และกระบวนการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ที่่� กำำ� หนดขึ้้� น ตาม
กฎบััตรคณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหาร
ความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ได้้รัับ
การปฏิิบัติั อิ ย่่างเหมาะสมอยู่่�เสมอ หรืือเพื่่อ� ให้้คณะกรรมการ
สามารถปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� อื่่� น ใดตามที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท
มอบหมายจนสำำ�เร็็จลุุล่่วง
พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อร่่างนโยบาย และกรอบการ
ดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม บริิหาร
ความเสี่่� ย งระดัั บ องค์์ ก ร และการกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต าม
กฎเกณฑ์์
รัับทราบ พิิจารณา และให้้ความเห็็นในผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คม การกำำ�กัั บ
การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ การประเมิินความเสี่่ย� ง แนวทางและ
มาตรการจััดการความเสี่่ย� ง และแผนปฏิิบัติั กิ ารในการจััดการ
ความเสี่่� ย งที่่� เหลืืออยู่่�ของบริิ ษััท เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่ าบริิ ษััทมีี
การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่�เพีียงพอและเหมาะสม

พิิจารณาและให้้ความเห็็นในการกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยง
ที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และความเสี่่�ยงที่่�ทนรัับได้้ของ
องค์์กร (Risk Tolerance)
ให้้ คำำ� แนะนำำ� และการสนัั บ สนุุ น แก่่ ค ณะจัั ด การด้้ า น
สิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่ย� ง และการกำำ�กับั การปฏิิบัติั ิ
ตามกฎเกณฑ์์ และผู้้�บริิหารระดัั บสูู งในเรื่่�องสิ่่� งแวดล้้อม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม บริิหารความเสี่่ย� งระดัับองค์์กร และ
การกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์ รวมถึึ ง ส่่ ง เสริิ ม และ
สนัั บ สนุุ น ให้้ มีี การปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นาการดำำ� เนิิ น งาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอ
สื่่� อ สารและรายงานผลต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท และผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องทราบ
หน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
ในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นและเหมาะสม เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงาน
ตามหน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ดช อบสำำ� เร็็ จ ลุุ ล่่ ว ง คณะกรรมการ
นโยบาย ESRC อาจขอความเห็็นชอบจากที่่�ปรึึกษาอิิสระ รวมถึึง
ได้้รัับการอบรมและเสริิมสร้้างความรู้้�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ด้้วย
นอกจากนี้้� คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้้ มีี การแต่่ ง ตั้้� ง
คณะจัั ด การ ESRC-E ที่่� ป ระกอบด้้ ว ยผู้้�บริิ ห ารฝ่่ า ยต่่ า งๆ
ทั้้�งส่่วนสำำ�นัักงานใหญ่่และส่่วนโรงงาน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการนโยบาย ESRC พร้้อมทั้้�งติิดตาม
การดำำ� เนิิ น งานด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คม
การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ การบริิหารความเสี่่�ยงระดัับ
องค์์กรและระดัับจััดการอย่่างใกล้้ชิิด

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะจััดการ ESRC-E
กำำ�หนดนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัั บ การปฏิิ บััติิ ตามกฎเกณฑ์์ เพื่่� อนำำ� เสนอต่่ อ
คณะกรรมการนโยบาย ESRC

ส่่งเสริิม สนัับสนุุน และจััดสรรทรััพยากรต่่างๆ ที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อ
การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม การบริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์อย่่างเพีียงพอ

กำำ�กัับดููแลงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
การบริิหารความเสี่่ย� ง และการกำำ�กับั การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์
ตลอดจนติิดตามการดำำ�เนิินงาน ประเมิินผล ทบทวน และ
ปรัับปรุุงระบบงานต่่างๆ ให้้มีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับ
นโยบาย แผนธุุรกิิจ และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี อัันเป็็น
พื้้�นฐานของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

สื่่�อสารและผลัักดัันนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหาร
ความเสี่่� ย ง และการกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์ ใ ห้้ มีี
การปฏิิบัติั ทั่่ิ วทั้้
� ง� องค์์กรจนกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรม
องค์์กร

รัับผิิดชอบให้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยง จััดทำำ� และกำำ�กัับดููแล
การดำำ�เนิินการตามแผนจััดการความเสี่่ย� งในระดัับปฏิิบัติั กิ าร
(Functional risk management) และระดัั บ องค์์ ก ร
(Corporate risk management) เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่ามีีมาตรการ
จััดการความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และ
แผนธุุรกิิจของบริิษััท

จััดให้้มีีการประชุุมทบทวนและติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน และ
เสนอแผนการจััดการความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร (Corporate
Risk) รวมถึึงรายงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ต่่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC
รัับทราบและพิิจารณาอย่่างต่่อเนื่่�องสม่ำำ��เสมอ
หน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการนโยบาย ESRC มอบหมาย

ติิดตามกระบวนการบ่่งชี้้�และประเมิินความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร ระบุุความเสี่่�ยงจากปััจจััยทั้้�งภายนอกและ
ภายในองค์์กรที่่อ� าจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
รวมทั้้�งประเมิินผลกระทบและโอกาสที่่เ� กิิดขึ้้น� ของความเสี่่ย� ง
ที่่�ระบุุได้้ และวิิเคราะห์์ถึึงปััจจััยความเสี่่�ยงที่่สำ� ำ�คััญที่่�อาจเกิิด
ขึ้้น� กัับบริิษัทั เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่ามีีแผนการจััดการความเสี่่ย� ง และ
มาตรการจััดการความเสี่่�ยงที่่�สามารถตอบสนองต่่อความ
เปลี่่�ยนแปลง และความไม่่แน่่นอนต่่างๆ ได้้อย่่างเหมาะสม
และสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์แลแผนธุุรกิิจขององค์์กร

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

7.4 คณะผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผู้้�บริิหารของบริิษััท มีีจำำ�นวน 9 คน ดัังนี้้�
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายบวร

วงศ์์สิินอุุดม

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ

2.

นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการพาณิิชย์์

3.

นายไพโรจน์์

อุุทััยทรััพย์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการผลิิต

4.

นายชาญวิิทย์์

วิิทยฐานกรณ์์

รองกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายธุุรกิิจ 1, 2, 4

5.

นายศุุภชััย

วิิทยฐานกรณ์์

รองกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ

6.

นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์

รองกรรมการผู้้�จััดการฝ่่าย Supply & Trading

7.

นางสาวสุุนัันทา

ไตรเทพาภิิรัักษ์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีการเงิิน

8.

นายกำำ�ธร

เอกเมธีีพัันธุ์์�

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิต

9.

นายศัักดิ์์�ชััย

ผดุุงเกีียรติิวงศ์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายธุุรกิิจ 3

หมายเหตุุ : รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับความรู้้�ความชำำ�นาญ ทัักษะ และประสบการณ์์ของผู้้�บริิหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

ทั้้�งนี้้� ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2564 เมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2564 มีีมติิปรัับผัังโครงสร้้างการบริิหารจััดการดัังนี้้�

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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การขาย

การขาย

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

การคาวัตถุดิบ
ภูมิภาค

ฝาย Supply
& Trading

การคาอาหารสัตว
(ตปท.)

การตลาด การขายน้ำมัน
บร�โภค (ตปท.)

Trading

การคาน้ำมัน Supply
อ�ตสาหกรรม (ตปท.)

ฝาย
ธุรกิจ 4

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเง�น

บัญชี

ฝาย
บัญชี

ฝาย
ผลิต

จัดซื้อ

ผลิต
โรงกลั่น

ฝาย
เทคนิค

บำรุงรักษา ควบคุมคุณภาพ
เคร�่องกล และบร�หารระบบ
การจัดการ

ว�ศวกรรม พัฒนากระบวน
และโครงการ การผลิต

ฝาย
ว�ศวกรรม

ความปลอดภัย

ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการดานการผลิต

โลจ�สติกส
ผลิต
บำรุงรักษา
สนับสนุน สาธารณูปการ ไฟฟา

โลจ�สติกส
น้ำมัน

บุคคล โลจ�สติกสวัตถุดิบ ผลิต
อาหารสัตว
โรงสกัด

รวมทุนและ บร�หารงาน
วางแผนธุรกิจ
กลาง

พัฒนาธุรกิจ

ฝายพัฒนา ฝายทรัพยากร
ฝาย
ธุรกิจ
บุคคล
โลจ�สติกส

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ดานการบร�หาร

การกำ�กับดูแลกิจการ

การขาย

ฝาย
ธุรกิจ 3

กรรมการผูจัดการ

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร

ส่วนที่ 2

การตลาดและ การตลาด
ว�ชาการ

ฝาย
ธุรกิจ 2

ฝาย
ธุรกิจ 1

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ดานการพาณิชย

สำนักประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ณ วัันที่่� 15 มีีนาคม 2564 ผู้้�บริิหารของบริิษัทต
ั ามนิิยามของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. มีีจำำ�นวน 6 คน ดัังนี้้�
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายจารุุพจน์์

ณีีศะนัันท์์/1

รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการพาณิิชย์์

2.

นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์/1

รัักษาการผู้้�ช่่วยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

3.

นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์/1

รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการผลิิต

4.

นางสาวสุุนัันทา

ไตรเทพาภิิรัักษ์์/1,/2

รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการบริิหาร

5.

นายกำำ�ธร

เอกเมธีีพัันธุ์์�

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิต

6.

นางสาวธีีรดา

กอศรีีลบุุตร/3

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายธุุรกิิจ 1, 2, 3, 4

หมายเหตุุ : เปิิดเผยตามคู่่�มืือแบบ 56-1 One Report ที่่�ต้้องรายงานการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�บริิหารหลัังวัันสิ้้�นงวดบััญชีีประจำำ�ปีีให้้เป็็นปััจจุุบััน
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับความรู้้�ความชำำ�นาญ ทัักษะ และประสบการณ์์ของผู้้�บริิหารปรากฏในเอกสารแนบ 1
/1
แต่่งตั้้�งตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้�งที่่� 2/2564 เมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2564
/2
รัับผิิดชอบสายงานบััญชีีและการเงิิน จึึงถืือเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดสายงานบััญชีีและการเงิิน
/3
แต่่งตั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2564

นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
บริิ ษัั ทมีี นโยบายและหลัั ก เกณฑ์์ ใ นการกำำ� หนดค่่ า ตอบแทน
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ในรููปของดััชนีีชี้้วั� ดั ความสำำ�เร็็จ (Key Performance Indicators)
พร้้อมทั้้�งมีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารเป็็นประจำำ�
ทุุ ก ปีี โดยประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารและกรรมการผู้้�จัั ด การ
เป็็นผู้้�พิิจารณาความเหมาะสมในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและ
ปรัับค่่าจ้้างประจำำ�ปีี ที่่ส� ะท้้อนถึึงผลการปฏิิบัติั งิ าน (Performance
Management) ของผู้้�บริิหารแต่่ละคนตามเป้้าหมายของงาน
ที่่�รัับผิิดชอบ โดยมีีความสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และ
กลยุุทธ์์ประจำำ�ปีีของบริิษััท ตลอดจนแนวปฏิิบััติิและมาตรฐาน
ของกลุ่่�มบริิษััทที่่�มีีขนาดใกล้้เคีียงกััน

ในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ และทิิศทางการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อบรรลุุ
เป้้ า หมาย และภารกิิ จ ตามวิิ สัั ย ทัั ศ น์์ ข ององค์์ ก ร รวมทั้้� ง ผล
การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและ
กรรมการผู้้�จัั ด การ โดยคณะกรรมการบริิ ษัั ท มอบหมายให้้
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
เป็็ น ผู้้�พิิ จ ารณากำำ� หนดค่่ า ตอบแทนประจำำ� ปีี ข องประธาน
เจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารและกรรมการผู้้�จัั ด การและนำำ� เสนอต่่ อ
คณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� พิิจารณา ทั้้�งนี้้� ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร
และกรรมการผู้้�จัั ด การได้้ รัั บ ค่่ า ตอบแทนและผลประโยชน์์
ในฐานะเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััท นอกเหนืือจากที่่�ได้้รัับ
ในฐานะเป็็นกรรมการบริิษััท

สำำ�หรัับค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการ
ผู้้�จัั ด การ ได้้ มีี การกำำ� หนดอย่่ า งเหมาะสมภายใต้้ ห ลัั ก เกณฑ์์
ที่่�ชััดเจน โปร่่งใส เป็็นธรรม และสมเหตุุสมผล คำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�
ความรัั บ ผิิ ดช อบ และผลการปฏิิ บัั ติิ ง าน การกำำ� หนดจ่่ า ย
ค่่าตอบแทนพิิจารณาทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว โดยระยะสั้้�น
พิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ในแต่่ละปีีเปรีียบเทีียบ
กัับแผนธุุรกิิจที่่ว� างไว้้ สำำ�หรัับระยะยาวพิิจารณาจากความสามารถ

ในปีี 2563 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการและ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงตามเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต มีีจำำ�นวนรวม
ทั้้�งสิ้้�น 7 คน ได้้รัับค่่าตอบแทนจากบริิษััทในรููปแบบเงิินเดืือน
โบนััส และเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น
53 ล้้านบาท (คิิดเป็็นร้้อยละ 8.4 ของค่่าตอบแทนรวมทั้้�งหมด
ของกิิจการ) นอกเหนืือจากค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินแล้้ว บริิษััท
ไม่่มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนในรููปแบบอื่่�น

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

7.5 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
บุุคลากร

เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

บริิษัทมีี
ั นโยบายการจ้้างงานที่่มุ่่�� งเน้้นความเท่่าเทีียมกััน ไม่่จำำ�กััด
หรืือกีีดกัันในเรื่่�องเพศ เชื้้�อชาติิ ศาสนา และวััฒนธรรม และ
ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของพนัักงานที่่เ� ป็็นทรััพยากรอัันมีีคุุณค่่า
ในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
บริิษัทั น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) มีีพนัักงานทั้้�งหมด 1,300
คน ลดลงจากปีี 2562 จำำ�นวน 24 คน หรืือลดลงร้้อยละ 1.81
โดยแบ่่งเป็็นพนัักงานประจำำ�สำำ�นักั งานใหญ่่ 159 คน และพนัักงาน
ฝ่่ายผลิิต 1,141 คน โดยมีีช่่วงอายุุ เพศ และระดัับการศึึกษา
ที่่�หลากหลาย แยกตามสายงานดัังนี้้�

บริิษััทได้้จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เพื่่�อเป็็นสวััสดิิการ
ที่่� จััดให้้ พนัักงานและเป็็ นการส่่ งเสริิ มการออมเงิินอีีกวิิ ธีีหนึ่่� ง
รวมทั้้�งเป็็นแรงจููงใจให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานกัับบริิษััทเป็็นระยะ
เวลานาน โดยพนัั กงานที่่� เป็็ นสมาชิิกกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ย งชีีพ
จะได้้รัับเงิินสมทบกองทุุนจากบริิษััททุุกเดืือนในอััตราที่่�แตกต่่าง
กัันตามอายุุสมาชิิกของพนัักงานแต่่ละคน โดยพนัักงานต้้องสะสม
เงิินเข้้ากองทุุนในอััตราเดีียวกััน เมื่่�อพนัักงานพ้้นสมาชิิกภาพ
พนัักงานจะได้้รัับเงิินสมทบรวมทั้้�งส่่วนเฉลี่่�ยผลประโยชน์์สุุทธิิ
ของกองทุุน

สายงาน
สายงานที่่ขึ้้� �นตรงต่่อ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
สายงานตรวจสอบภายใน
สายงานบััญชีีการเงิิน
สายงานการตลาดและการพาณิิชย์์
สายงานบริิหารส่่วนกลาง
(บุุคคล, ธุุรการ, จััดซื้้�อ, กฎหมาย)
สายงานการผลิิต
รวม

อายุุสมาชิิก
อายุุสมาชิิกตั้้ง� แต่่ 1 ปีี ครบ 5 ปีี
อายุุสมาชิิก 5 ปีีขึ้้�นไป ครบ 10 ปีี
อายุุสมาชิิก 10 ปีีขึ้้�นไป

ค่่าตอบแทนพนัักงาน

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
28
4
31
55
123
1,059
1,300

บริิ ษัั ทกำำ� หนดนโยบายค่่ า ตอบแทนพนัั ก งานที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ
ผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ททั้้� ง ในระยะสั้้� น และระยะยาว
เพื่่�อให้้ผลตอบแทนแก่่พนัักงานอย่่างเป็็นธรรม โดยการกำำ�หนด
โครงสร้้ า งค่่ า ตอบแทนของแต่่ ล ะระดัั บ ตำำ� แหน่่ ง งานอย่่ า ง
เหมาะสม พิิจารณาจ่่ายค่่าตอบแทนจากผลการปฏิิบัติั ิงาน และ
ระดัั บ ตำำ� แหน่่ ง งานที่่� รัั บ ผิิ ดช อบตามความรู้้� ความสามารถ
ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของพนัั ก งานแต่่ ล ะคน พนัั ก งานจะได้้
ค่่าตอบแทนที่่�เท่่าเทีียมและเป็็นธรรมเมื่่�อเปรีียบเทีียบภายใน
องค์์กร ขณะเดีียวกัันกำำ�หนดการจ่่ายค่่าตอบแทนให้้สอดคล้้อง
กัับสภาวะเศรษฐกิิจ อััตราเงิินเฟ้้อ ดััชนีีราคาผู้้�บริิโภค และ
การจ่่ายค่่าตอบแทนของบริิษััทในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมถึึง
ค่่าตอบแทนพนัักงานจะต้้องเหมาะสมกัับการขยายตััวทางธุุรกิิจ
และการเติิบโตของบริิษััท โดยพนัักงานได้้รัับค่่าตอบแทนจาก
บริิษัทั ในรููปแบบเงิินเดืือน ค่่าจ้้าง โบนััส และเงิินสมทบกองทุุน
สำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เป็็นต้้น

อััตราเงิินสมทบ
ร้้อยละ 3
ร้้อยละ 4
ร้้อยละ 5

บริิษััทมีีนโยบายคััดเลืือกกองทุุนที่่�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ�� เพื่่�อรัักษาเงิิน
ต้้ น ของสมาชิิ ก กองทุุ น ให้้ ค งอยู่่� โดยในปีี 2563 บริิ ษัั ท
มีีพนัักงานที่่�เข้้าร่่วมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ จำำ�นวน 1,063 คน
คิิดเป็็นร้้อยละ 81.77 ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด
ในปีี 2563 บริิษััทจ่่ายค่่าตอบแทนพนัักงาน ดัังนี้้� 1) ค่่าตอบแทน
ระยะสั้้� น ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บผลการดำำ�เนิิ น งานของบริิ ษััท ได้้ แ ก่่
เงิินเดืือน ซึ่่�งมีีการปรัับเพิ่่�มอััตราเงิินเดืือนปีีละ 1 ครั้้�ง, โบนััส
ประจำำ�ปีี ตามผลประกอบการและการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ของพนัักงานรายบุุคคล รวม 603 ล้้านบาท 2) ค่่าตอบแทน
ระยะยาว ได้้แก่่ เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ และเงิินเกษีียณ
อายุุ ง าน โดยบริิ ษัั ทจ่่ า ยเงิิ น สมทบกองทุุ น สำำ� รองเลี้้� ย งชีีพ
รวม 10 ล้้านบาท และตั้้�งสำำ�รองผลประโยชน์์พนัักงาน จำำ�นวน
17 ล้้านบาท

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

7.6 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ
ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีและการเงิิน

บริิษััทผู้้�ตรวจสอบภายใน

บริิษัทั มอบหมายให้้ นางสาวสุุนัันทา ไตรเทพาภิิรัักษ์์ รัักษาการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการบริิหาร เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
สููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการจััดทำำ�
รายงานทางการเงิินให้้มีีความน่่าเชื่่�อถืือและมีีคุุณภาพ เป็็นไป
ตามมาตรฐานทางการบัั ญ ชีีและสอดคล้้ อ งกัั บ แนวทางของ
สำำ�นัั ก งาน ก.ล.ต. โดยรายละเอีียดเกี่่� ย วกัั บ ผู้้�ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง
ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีและการเงิินของบริิษััทปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1

คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคััดเลืือกบริิษััทผู้้�ตรวจสอบ
ภายใน และมีีมติิแต่่งตั้้�ง บริิษััท แอสเซนท์์ แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด
เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระประจำำ�ปีี 2563 โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่�
28 กุุมภาพัันธ์์ 2563 โดยบริิษััทผู้้�ตรวจสอบภายในมีีหน้้าที่่�
ตรวจสอบการปฏิิบััติิตามนโยบาย ระเบีียบ และวิิธีีปฏิิบััติิของ
องค์์ ก ร เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า องค์์ ก รมีีระบบการควบคุุ ม ภายใน
เพีียงพอที่่�จะบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนดไว้้

เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�มีีความรู้้� ความ
สามารถและมีีความเหมาะสมเป็็นเลขานุุการบริิษััท เพื่่�อช่่วย
สนัับสนุุนการทำำ�งานที่่เ� กี่่ย� วข้้องให้้ดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และประสิิทธิิผลตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััท
ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งนางสาวคณััฐศร บััณฑิิตเนตร์์ ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เลขานุุการบริิษััทตั้้�งแต่่วัันที่่� 14 สิิงหาคม 2561 เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
ตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
และตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัั บ ตลาดทุุ น กำำ� หนด
โดยรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริิษััทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็ นผู้้�พิิ จารณาแต่่ ง ตั้้� ง นายกฤษณ์์
กองแก้้ว ผู้้�จััดการสำำ�นัักตรวจสอบภายใน เป็็นหััวหน้้าหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายใน มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบภายในและประเมิินผล
กิิจกรรมต่่างๆ ของบริิษัทั สอบทานคุุณภาพการปฏิิบัติั งิ านภายใน
บริิษััทให้้เป็็นไปตามแผนงาน สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายของบริิษััท รวมถึึงหน้้าที่่�ในการควบคุุมและตรวจสอบ
อื่่� น ๆ ตามที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบ
ภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

หััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
บริิ ษัั ท ได้้ จัั ดตั้้� ง คณะกรรมการนโยบายสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สัั ง คม
บริิ ห ารความเสี่่� ย ง และการกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์
ขึ้้�นมาเพื่่�อช่่วยติิดตามการดำำ�เนิินงาน ประมวลผล ทบทวน และ
ปรัั บ ปรุุ ง ระบบงานต่่ า งๆ ให้้ มีี ความเหมาะสมสอดคล้้ อ งกัั บ
นโยบาย แผนธุุรกิิจ และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี พร้้อมกัันนี้้�
คณะกรรมการชุุ ดดัั ง กล่่ า วได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะทำำ� งานเพื่่� อ ดูู แ ล
การปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั โดยมอบหมายให้้ นายกฤษณ์์ กองแก้้ว
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมาย
กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ นโยบาย และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน
โดยรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบััติงิ านปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3

หััวหน้้างานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
บริิษัทจั
ั ดตั้้
ั ง� หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ โดยมอบหมายให้้ นางสาว
สุุทัตต
ั า ไชยยัันต์์บูรู ณ์์ เป็็นตััวแทนของบริิษัททำ
ั ำ�หน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบ
ในการเปิิดเผยข้้อมููลและข่่าวสารของบริิษัทกั
ั บั ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน
นัักวิิเคราะห์์ และประชาชนทั่่�วไป ทั้้�งนี้้� ผู้้�ลงทุุนสามารติิดต่่อ
หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้ที่่�

หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ :

อาคารน้ำำ�มั
� ันพืืชไทย เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี กรุุงเทพ 10600
โทรศััพท์์ : 02-477-9020 โทรสาร : 02-477-8022
	อีีเมล : ir@tvothai.com

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผู้้�สอบบััญชีี
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั และบริิษััทย่่อยในรอบปีี 2563 ได้้แก่่ นางชลรส สัันติิอััศวราภรณ์์ ทะเบีียบผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4523 จาก
บริิษัทั สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด โดยค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีที่่�บริิษััทและบริิษััทย่่อยจ่่ายให้้กัับบริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กัดั มีีดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
ค่่าตอบแทน (บาท)

ค่่าสอบบััญชีีของบริิษััท

1,840,000

ค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทย่่อย

1,030,000

ค่่าบริิการอื่่�นที่่�นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีี (Non-Audit Fee)
-ไม่่มีี-

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
8.1 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษัทั
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
มีีหลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกกรรมการ โดยพิิจารณาจากลัักษณะ
การประกอบธุุรกิิจและกลยุุทธ์ข์ องบริิษัทั จึึงได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิ
ของกรรมการที่่ต้� อ้ งการสรรหาให้้มีีความเหมาะสมและสอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยพิิจารณาทัักษะ
ที่่จำ� ำ�เป็็นที่่ยั� งั ขาดอยู่่� และมีีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้้�งทางด้้านทัักษะวิิชาชีีพ
ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน ความรู้้�ความสามารถ เพศ รวมถึึง
ประสบการณ์์ ก ารทำำ� งานประกอบการพิิ จ ารณาเพื่่� อ กำำ� หนด
ตัั วบุุ ค คลที่่� มีี ความเหมาะสม ทั้้� ง ด้้ า นประสบการณ์์ ความรู้้�
ความสามารถ รวมถึึงประสบการณ์์การทำำ�งานประกอบการ
พิิ จ ารณา เพื่่� อ กำำ� หนดตัั วบุุ ค คลที่่� มีี ความเหมาะสม ทั้้� ง ด้้ า น
ประสบการณ์์ ความรู้้� ความสามารถที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท
เข้้ามาเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร
บริิ ษัั ทมีี การจัั ดทำำ�ต ารางองค์์ ป ระกอบความรู้้�ความชำำ� นาญ
ของกรรมการ (Board Skill Matrix) และมีีการทบทวนความ
หลากหลายของคณะกรรมการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ประกอบกัับ
การพิิจารณาผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ชุุดปััจจุุบััน เพื่่�อใช้้ในการสอบทานโครงสร้้างของคณะกรรมการ
รวมทั้้�งใช้้เป็็นข้้อมููลเพื่่�อประกอบการพิิจารณาสรรหากรรมการ
เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า จะได้้ ค ณะกรรมการที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ เ หมาะสม
สอดคล้้องกัับทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งนี้้� บุุคคล
ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารของ
บริิษัทั จะต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามมาตรา 68 แห่่งพระราช
บััญญััติิบริิษััทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)
และประกาศของ ก.ล.ต. และต้้ อ งไม่่ มีีลัั ก ษณะต้้ อ งห้้ า ม
ตาม พ.ร.บ.หลัักทรััพย์์ (รวมทั้้�งที่่มีี� การแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) กฎหมาย
อื่่�น และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

องคประกอบความรูความชำนาญของกรรมการ
ทักษะและความรู
ดานดิจ�ทัล
การบร�หารองคกร
และทรัพยากรบุคคล

4
6
3

ว�ศวกรรมศาสตร

1

กฎหมาย
การตลาดในประเทศ
และตางประเทศ

4
8

เศรษฐกิจการเกษตร
การบร�หารธุรกิจ
และการเง�น
เศรษฐกิจในประเทศ
และตางประเทศ

6
6
0
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2

3

4
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8

จำนวนกรรมการ

ปัั จจุุบัันคณะกรรมการบริิ ษััทประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน
12 ท่่าน ซึ่่�งมีีจำำ�นวนที่่�เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
และกรรมการทุุกท่่านล้้วนแล้้วแต่่มีีประสบการณ์์การทำำ�งาน หรืือ
เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุดของหน่่วยงานภาครััฐและ
ภาคธุุรกิิจ กรรมการส่่วนใหญ่่มีีประสบการณ์์ในอุุตสาหกรรม
น้ำำ��มัั นพืืชและวัั ตถุุ ดิิบอาหารสัั ตว์์อััน เป็็ นประโยชน์์ แก่่ บ ริิ ษััท
กรรมการส่่วนใหญ่่จบการศึึกษาด้้านบริิหารธุุรกิิจ และมีีความรู้้�
เกี่่�ยวกัับตลาดสิินค้้าโภคภััณฑ์์และตลาดสิินค้้าเกษตรล่่วงหน้้า
โดยมีีกรรมการที่่�จบการศึึกษาทางด้้านกฎหมายด้้วย ซึ่่�งทำำ�ให้้
องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััทในปััจจุุบัันมีีผู้้�มีีคุุณวุุฒิิ
ประสบการณ์์ ความเชี่่�ยวชาญจากหลากหลายอาชีีพ

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิ ษัั ท เปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นรายย่่ อ ยเสนอรายชื่่� อ บุุ ค คลที่่� มีี
คุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััท
มหาชนจำำ�กััด กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และตามเกณฑ์์ที่่�บริิษััทกำำ�หนดทุุกปีี เพื่่�อเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็น
กรรมการบริิษััท โดยประกาศเชิิญชวนผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอรายชื่่�อและประวััติิบุุคคลเข้้ามายัังบริิษััท เพื่่�อให้้
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
พิิจารณาและนำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
เพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิแล้้วแต่่กรณีี

หลัักเกณฑ์์ ในการคััดเลืือก

คุุณสมบััติิของกรรมการบริิษััท
มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม พ.ร.บ. บริิษััท
มหาชนจำำ�กัั ด พ.ศ. 2535 หรืือกฎหมายอื่่� น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ตลอดจนข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และ ก.ล.ต. และข้้อบัังคัับบริิษัทั
เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีภาวะผู้้�นำำ� วิิสััยทััศน์์ มีีคุุณธรรมและ
จริิยธรรม มีีความรู้้� ความสามารถ มีีประสบการณ์์ที่่�เป็็น
ประโยชน์์และมีีความเข้้าใจในลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ
อุุ ตสาหกรรมที่่� บริิ ษััทดำำ�เนิิ น กิิ จการอยู่่� ซึ่่�งสอดคล้้ อ งกัั บ
กลยุุทธ์ข์ องบริิษัทั และองค์์ประกอบความรู้้�ความชำำ�นาญของ
กรรมการ (Board Skill Matrix)
มีีความรัับผิิดชอบ และสามารถอุุทิศิ เวลาในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
กรรมการของบริิษััทได้้อย่่างเต็็มที่่� ทั้้�งนี้้� กรรมการสามารถ
ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง กรรมการในกิิ จ การอื่่� น ได้้ แต่่ ต้้ อ งไม่่ เ ป็็ น
อุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ก� รรมการบริิษัทั และเพื่่อ� ส่่งเสริิม
ให้้กรรมการบริิษััทอุุทิิศเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ กำำ�หนดให้้กรรมการแต่่ละคนดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการในบริิ ษัั ท จดทะเบีียนในตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทยรวมไม่่เกิิน 5 บริิษัทั

คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระมีีจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมด ปััจจุุบัันคณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการ
อิิสระจำำ�นวน 5 คน มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามหลัักเกณฑ์์ของ
ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ดัังนี้้�

ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั ว่ ม ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวม
การถืือหุ้้�นของผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
ไม่่เป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน
ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือมีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับ
เดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนหน้้า ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าว
ไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือ
ที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการ
จดทะเบีียนตามกฎหมายในลัั ก ษณะที่่� เ ป็็ น บิิ ด า มารดา
คู่่�สมรส พี่่น้� อ้ ง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของกรรมการ
รายอื่่�น ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือ
บุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทหรืือบริิษััทย่อ่ ย
ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้
วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์
ทางธุุ รกิิ จกัั บบริิ ษััท บริิ ษััท ใหญ่่ บริิ ษััทย่่ อ ย บริิ ษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั เว้้นแต่่จะ
ได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อน
หน้้า
ไม่่ เ ป็็ น หรืือเคยเป็็ น ผู้้�สอบบัั ญ ชีีของบริิ ษัั ท บริิ ษัั ท ใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นักั งานสอบบััญชีี ซึ่ง่� มีีผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั ว่ ม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้น
จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนหน้้า

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึง
การให้้บริิการเป็็นที่่ปรึ
� กึ ษากฎหมายหรืือที่่ปรึ
� กึ ษาทางการเงิิน
ซึ่่ง� ได้้รับั ค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีี จากบริิษัทั บริิษัทั
ใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่ วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้� นด้้วย
เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า
2 ปีีก่่อนหน้้า
ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของ
กรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ไม่่ประกอบกิิจการที่่มีี� สภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขััน
ที่่� มีีนัั ย กัั บ กิิ จ การของบริิ ษัั ท หรืือบริิ ษัั ทย่่ อ ย หรืือไม่่ เ ป็็ น
หุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วม
บริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่รั� ับเงิินเดืือนประจำำ�
หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่าง
เดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือ
บริิษััทย่่อย
ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็น
อิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
บริิษััทกำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการให้้เป็็นไป
ตามพระราชบััญญััติบิ ริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั พ.ศ. 2535 และข้้อบัังคัับ
ของบริิษัทั กล่่าวคืือ ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีทุกุ ครั้้ง�
ให้้ ก รรมการออกจากตำำ� แหน่่ ง จำำ� นวน 1 ใน 3 ของจำำ� นวน
กรรมการบริิษัททั้้
ั ง� หมด ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่แ� บ่่งออกให้้ตรงเป็็น
3 ส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้เคีียงที่่�สุุดกัับส่่วน 1 ใน 3
กรรมการที่่�ต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลััง
จดทะเบีียนบริิษััทนั้้�นให้้จัับสลากกัันว่่าผู้้�ใดจะออก ส่่วนปีีหลัังๆ
ต่่อไป ให้้กรรมการคนที่่อ� ยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่สุ� ดนั้้
ุ น� เป็็นผู้้�ออกจาก
ตำำ�แหน่่ง อย่่างไรก็็ตาม คณะกรรมการบริิษััทมีีวาระการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี และอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งกลัับเข้้ามา
ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ต่่ อ ไปได้้ อีี กตามที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท เห็็ น ว่่ า
เหมาะสม กรรมการซึ่่ง� พ้้นจากตำำ�แหน่่งแล้้วอาจได้้รับั เลืือกเข้้ารัับ
ตำำ�แหน่่งอีีกก็็ได้้

บริิษััทได้้กำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระไว้้
ไม่่เกิิน 3 วาระติิดต่่อกััน โดยกำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการ
บริิษััท หากมีีกรรมการท่่านใดมีีความเหมาะสมในการดำำ�รง
ตำำ� แหน่่ ง นานกว่่ า ที่่� กำำ� หนดไว้้ ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท จะเป็็ น
ผู้้�พิิจารณาวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวจากหลายด้้าน เช่่น
ความรู้้� ความเข้้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์์ ประสิิทธิิภาพ
ในการปฏิิบััติิงาน และ/หรืือความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อบริิษััท โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท
และในปีีที่่�กรรมการอิิสระดัังกล่่าวครบกำำ�หนดออกตามวาระ
คณะกรรมการบริิษััทจะนำำ�เสนอชื่่�อกรรมการดัังกล่่าวพร้้อมทั้้�ง
เหตุุ ผ ลให้้ ที่่� ป ระชุุ ม สามัั ญ ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ เ ลืือกตั้้� ง
กรรมการดัังกล่่าวกลัับเข้้าเป็็นกรรมการอิิสระต่่อไป

การแต่่งตั้้�งกรรมการ
ในการประชุุ ม สามัั ญ ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ� ปีี ทุุ ก ครั้้� ง ให้้ ก รรมการ
ออกจากตำำ�แหน่่งหนึ่่�งในสามเป็็นอััตรา ถ้้าจำำ�นวนกรรมการ
ที่่แ� บ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่สุ่� ดุ
กัั บ ส่่ ว นหนึ่่� ง ในสาม ให้้ ที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้� ง กรรมการ
ตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะต้้องใช้้คะแนนเสีียงที่่มีี� อยู่่�ทั้้ง� หมดเลืือกตั้้ง�
บุุคคลคนเดีียว หรืือหลายคนเป็็นกรรมการก็็ได้้ แต่่จะแบ่่ง
คะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
ในการลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการ บริิษััทให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ใช้้บััตรลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล โดยให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนเสีียงทั้้�งหมดที่่�ตนมีีอยู่่�เลืือกบุุคคลที่่�ได้้รัับ
การเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการทีีละคน
คะแนนเสีียงสำำ�หรัับการอนุุมัติั ิ บริิษัทั ใช้้คะแนนเสีียงข้้างมาก
ของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน บุุคคล
ซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมาเป็็นผู้้�ได้้รัับการ
เลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือจะ
พึึ ง เลืือกตั้้� ง ในครั้้�ง นั้้� น กรณีีที่่� บุุ ค คลซึ่่� ง ได้้ รัั บ การเลืือกตั้้� ง
ในลำำ�ดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวนกรรมการ
ที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ประธานกรรมการ
เป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

111

112

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

กรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเนื่่�องจากสาเหตุุอื่่�นนอกจาก
การครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ให้้คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนพิิจารณาสรรหา
บุุ ค คลที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ เ หมาะสมและไม่่ มีีลัั ก ษณะต้้ อ งห้้ า มตาม
กฎหมาย เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาแต่่งตั้้�งเข้้าเป็็น
กรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการภายในระยะเวลา
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด เว้้นแต่่วาระของกรรมการที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
เหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน โดยบุุคคลที่่�เข้้าเป็็นกรรมการแทนจะอยู่่�
ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่ยั� งั เหลืืออยู่่�ของกรรมการ
ที่่� ต นแทน ทั้้� งนี้้� มติิ การแต่่ งตั้้� งบุุ คคลเข้้ าเป็็ นกรรมการแทน
ดัังกล่่าวต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวน
กรรมการที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ที่่�ประชุุมได้้พิิจารณา
อนุุมััติิแต่่งตั้้�งให้้นายบวร วงศ์์สิินอุุดม นายวรวุุฒิิ ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม
นายวิิชัยั วิิทยฐานกรณ์์ และนางสาวอรััญญา วิิทยฐานกรณ์์ ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทอีีกวาระหนึ่่�ง โดยกรรมการทั้้�ง 4 คน
ได้้ผ่่านกระบวนการกลั่่�นกรองของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ� หนดค่่ า ตอบ และผ่่ า นความเห็็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริิษััทแล้้ว ว่่ามีีคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมกัับการ
ประกอบธุุรกิิจของบริิษััท ตลอดจนมีีผลการปฏิิบััติิงานเป็็นที่่�
น่่าพอใจตลอดระยะเวลาที่่�ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
อนึ่่�ง ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่�
28 มกราคม 2564 ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�ง ดร.สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์ เป็็น
กรรมการอิิสระแทนนายบวร วงศ์์สิินอุุดม กรรมการที่่�ลาออก
ทำำ�ให้้มีีสัดส่
ั ว่ นกรรมการอิิสระปััจจุุบัันจำำ�นวน 5 คน จากจำำ�นวน
กรรมการบริิษััททั้้�งหมด 12 คน

การแต่่งตั้้�งที่่ป� รึึกษาคณะกรรมการบริิษัทั
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
เป็็นที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั ครั้้�งที่่� 10/2563 เมื่่�อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563 มีีมติิแต่่งตั้้�ง
ดร.สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์ ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาดและ
เศรษฐกิิจมหภาค เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่ปรึ
� กึ ษาคณะกรรมการบริิษัทั
และกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิใิ นคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน นอกจากนั้้�น ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั ครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม 2564 มีีมติิแต่่งตั้้�ง
ให้้ดร.สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ และ
กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน และ
แต่่งตั้้ง� นางสาววิิบูลู ย์์ลักั ษณ์์ ร่่วมรัักษ์์ ผู้้�ที่มีี่� ความรู้้�ความเชี่่ย� วชาญ
และประสบการณ์์ด้า้ นการพาณิิชย์ทั้้์ ง� ในและต่่างประเทศ รวมถึึง
มีีความสามารถในการวางแผนการพััฒนาบุุคลากร เข้้าดำำ�รง

ตำำ�แหน่่งที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท และกรรมการผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิในคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน

การสรรหาและแต่่งตั้้�ง
ผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิแต่่งตั้้�งนาย บวร วงศ์์สิินอุุดม ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ โดยมีี
ผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2561 เนื่่�องจากเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�
ความสามารถ และมีีประสบการณ์์ที่จำ่� ำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท โดยนาย บวร วงศ์์สิินอุุดม ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบในฐานะประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการตลอดปีี 2563 และได้้ลาออกจากตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว
โดยมีีผลตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 1 มกราคม 2564 ทั้้� ง นี้้� ที่่� ป ระชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 15/2563 ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
สรรหาประธานเจ้้ าหน้้าที่่� บริิ หาร โดยมอบหมาย ดร.สุุวิิทย์์
เมษิินทรีีย์์ ซึ่ง่� เป็็นที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััทขณะนั้้�น ให้้เป็็น
ประธานคณะกรรมการสรรหา พร้้อมด้้วยกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
อีีก 2 คน เพื่่�อพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�บริิหารมืืออาชีีพที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสมผ่่านการประกาศรัับสมััครงานโดยทั่่�วไป อย่่างไรก็็ตาม
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทในปััจจุุบัันเป็็นไปอย่่างราบรื่่�น
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 16/2563 มีีมติิเห็็นชอบให้้
แต่่งตั้้ง� นายจารุุพจน์์ ณีีศะนัันท์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรัักษาการประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นการชั่่�วคราว จน กว่่าการสรรหาประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารคนใหม่่เสร็็จสิ้้น�

การจำำ�กััดจำำ�นวนการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ของกรรมการในบริิษััทอื่่�น
คณะกรรมการบริิษััทมีีนโยบายในเรื่่�องการจำำ�กััดจำำ�นวนบริิษััท
ที่่�กรรมการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน โดยกำำ�หนดให้้
กรรมการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทจดทะเบีียน รวมไม่่เกิิน
5 บริิษััท เพื่่�อให้้กรรมการได้้มีีเวลาทำำ�หน้้าที่่�ของตััวเองในบริิษััท
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในปีี 2563 ไม่่มีีกรรมการบริิษััทรายใด
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนเกิิน 5 บริิษััท

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการในบริิษัทอื่
ั น่�
คณะกรรมการบริิ ษัั ทมีี นโยบายเรื่่� อ งการเข้้ า ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง
ในบริิษัทอื่
ั น่� ของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
โดยพิิจารณาจากกิิจการที่่ต้� อ้ งได้้รับั การสนัับสนุุนจากกิิจการของ
บริิษััท เช่่น การเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทย่่อย ซึ่่�งเป็็นไปเพื่่�อ
การควบคุุม เป็็นต้้น

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

อย่่างไรก็็ตาม การไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั จดทะเบีียน
อื่่�นของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ ต้้อง
ไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ป� ระธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการของบริิษััท และกิิจการนั้้�นต้้องไม่่เป็็นธุุรกิิจ
ประเภทเดีียวกััน หรืือเป็็นการแข่่งขัันกัับธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งนี้้�
ยัั ง สามารถนำำ� ความรู้้� แ ละประสบการณ์์ จ ากการไปทำำ� หน้้ า ที่่�
กรรมการในบริิษััทอื่่�น มาช่่วยเสริิมประโยชน์์กัับบริิษัทั ได้้
ในปีี 2563 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
ของบริิ ษัั ทดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง กรรมการในบริิ ษัั ท จดทะเบีียนอื่่� น
รวม 2 บริิ ษัั ท ทั้้� ง นี้้� การดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง กรรมการในบริิ ษัั ท
จดทะเบีียนอื่่� น ของประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารได้้ เ กิิ ดขึ้้� น ก่่ อ น
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของบริิษััท

การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
กรรมการปััจจุุบัันและผู้้�บริิหาร

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการส่่งเสริิมความรู้้�แก่่กรรมการปััจจุุบััน
และสนัั บสนุุ น ให้้ ก รรมการเข้้ า อบรมหลัั กสูู ต รที่่� เกี่่� ย วข้้ องกัั บ
บทบาทหน้้าที่่ก� รรมการที่่จั� ดั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD) ปััจจุุบััน กรรมการบริิษััทได้้ผ่่านการอบรม
หลัักสููตรกรรมการเบื้้�องต้้นกัับทาง IOD แล้้วจำำ�นวน 12 คน จาก
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด 12 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 100 รวมถึึง
หลัักสููตรอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบทบาทหน้้าที่่ก� รรมการและเกี่่ย� วข้้อง
กัับธุุรกิิจของบริิษัทั นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งั ส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหารได้้รับั
ความรู้้�เกี่่ย� วกัับกฎหมาย กฎเกณฑ์์ต่า่ งๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องต่่อการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่ผู้้�� บริิหาร รวมถึึงการอบรมสััมมนาที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ องค์์กร
และผู้้�เข้้าอบรม
ในปีี 2563 กรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารระดัับสููง ผ่่านการอบรม
หลัักสููตรที่่�จััดโดย IOD และหลัักสููตรที่่�จััดโดยสถาบัันอื่่�น ดัังนี้้�

ตารางการอบรมของกรรมการและผู้้�บริิหาร ปีี 2563
รายชื่่�อ
1. รศ.น.สพ.กิิจจา อุุไรรงค์์

หลัักสููตร
หลัักสููตร Board Nomination and
Compensation Program (BNCP) รุ่่�น 9/2563
หลัักสููตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE 33/2563)
การศึึกษาความเป็็นไปได้้ของโครงการลงทุุน
(Feasibility Study)

2. นายวรวุุฒิิ

ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม

3. นายศุุภชััย

วิิทยฐานกณ์์

4. นายไพโรจน์์

อุุทััยทรััพย์์

โครงการส่่งเสริิมโรงงานอุุตสาหกรรมให้้มีีความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

5. นายกำำ�ธร

เอกเมธีีพัันธ์์

โครงการส่่งเสริิมโรงงานอุุตสาหกรรมให้้มีีความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

6. นางสาวสุุนัันทา

ไตรเทพาภิิรัักษ์์

7. นางสาวคณััฐศร

บััณฑิิตย์์เนตร์์

หลัักสููตร เทคนิิคและจุุดที่่�ต้้องระมััดระวัังในการ
ควบคุุมภายใน และปรัับปรุุงระบบบััญชีี
หลัักสููตร ปััญหาการบัันทึึกบััญชีีสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน
และส่่วนของเจ้้าของ เพื่่�อให้้ถููกต้้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน
หลัักสููตร Advances for Corporate Secretary

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

สถาบััน / วิิทยากร
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย
อาจารย์์ธนเดช มหโภไคย
คณะพาณิิชยศาสตร์์และ
การบััญชีี มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์
คุุณศัันสนะ สกุุลลิ้้�มเจริิญ,
คุุณจิิตราภา นวลแจ่่ม
กรมสวััสดิิการคุ้้�มครองแรงงาน
คุุณศัันสนะ สกุุลลิ้้�มเจริิญ,
คุุณจิิตราภา นวลแจ่่ม
กรมสวััสดิิการคุ้้�มครองแรงงาน
บริิษััท ฝึึกอบรมและสััมมนา
ธรรมนิิติิ จำำ�กััด

สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการใหม่่
บริิษััทกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการเตรีียมความพร้้อมในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการบริิษััท สำำ�หรัับกรรมการที่่�ได้้รัับการเลืือก
ตั้้�งรายใหม่่ โดยจััดให้้มีีหลัักสููตรปฐมนิิเทศสำำ�หรัับกรรมการใหม่่
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการบริิษััท โดย
มอบหมายให้้เลขานุุการบริิษััทจััดโปรแกรมเข้้าเยี่่�ยมชมโรงงาน
และกระบวนการผลิิต จััดทำำ�คู่่�มืือกรรมการ เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�
เกี่่�ยวกัับบริิษััท เช่่น วิิสััยทััศน์์ เป้้าหมายบริิษััท ภาพรวมของ
อุุตสาหกรรม ตลอดจนข้้อบัังคัับบริิษัทั กฎหมายต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
รวมถึึงกรอบการทำำ�งาน ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการ
ชุุดต่่างๆ รวมทั้้�งเรื่่�องที่่�อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของคณะ
กรรมการ เพื่่�อให้้กรรมการมีีข้้อมููลอ้้างอิิงและสามารถสืืบค้้นได้้
ในเบื้้�องต้้น นอกจากนี้้� คณะกรรมการยัังมอบหมายให้้เลขานุุการ
บริิษััทจััดให้้มีีการพบปะหารืือกัับประธานกรรมการ กรรมการ
บริิษััท หรืือฝ่่ายจััดการ เพื่่�อรัับทราบและสอบถามข้้อมููลเชิิงลึึก
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท

ที่่�มีีศัักยภาพให้้มีีความพร้้อมในการบริิหารกิิจการ รองรัับการ
ขยายธุุรกิิจ และการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างของบริิษััท รวมถึึง
ทดแทนกรณีีการเกษีียณอายุุ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารมีีหน้้าที่่�
รายงานแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งงานต่่อคณะกรรมการบรรษััท
ภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อทำำ�สรุุปและรายงาน
ต่่อคณะกรรมการบริิษััททราบอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท
โดยนำำ�แบบประเมิินของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยมา
ปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะและโครงสร้้างของคณะกรรมการ
บริิษััท และมีีการพิิจารณาทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อใช้้เป็็น
กรอบในการตรวจสอบการปฏิิบัติั งิ านในหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการ
บริิษัทั ซึ่ง่� ผลการประเมิินของคณะกรรมการบริิษัทั จะถููกนำำ�ไปใช้้
ประกอบการพิิจารณาความเหมาะสมขององค์์ประกอบของ
คณะกรรมการต่่อไป ทั้้�งนี้้� การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการบริิษััทมีีหััวข้้อในการประเมิินดัังนี้้�

บริิษัทมีี
ั นโยบายส่่งเสริิมให้้ผู้้�ที่ส่� นัับสนุุนงานคณะกรรมการบริิษัทั
อาทิิ เลขานุุการบริิษััท เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง ได้้รับั การพััฒนาอย่่างสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่อ� ง โดยให้้
ได้้รับั การอบรมสััมมนาในหลัักสููตรต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องต่่อการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่� ที่่�จััดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษัทั ไทย (IOD) และสถาบัันต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง

การสืืบทอดตำำ�แหน่่งงาน
เพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อมและให้้เกิิดความต่่อเนื่่�องในการ
บริิหารกิิจการของบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทจึึงกำำ�หนดให้้
ฝ่่ายบริิหารมีีแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยมอบหมายให้้คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�จััดทำำ�แผน
สืืบทอดตำำ�แหน่่งงานที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของบริิษัทร่
ั ว่ มกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร เพื่่�อนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา รวมทั้้�ง
กำำ�หนดความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ของตำำ�แหน่่งงาน
ที่่�มีีความสำำ�คััญและมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจของบริิษััท ตลอดจน
จััดทำำ�แผนการประเมิินความรู้้�ความสามารถ จุุดอ่อ่ น จุุดแข็็ง และ
ความพร้้อมของพนัักงานระดัับตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการ
ขึ้้�นไป โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
เพื่่อ� หาผู้้�ที่มีีคุ
่� ณ
ุ สมบััติที่ิ เ่� หมาะสมเข้้าร่่วมโปรแกรมพััฒนาเฉพาะ
รายบุุคคล ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาความรู้้�ความสามารถของผู้้�บริิหาร

การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2563 มีีมติิอนุุมััติิ
ทบทวนหลัักเกณฑ์์การสืืบทอดตำำ�แหน่่งระดัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและระดัับประธานสายงาน ซึ่่�งผ่่านความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการบริิษัทั

หััวข้้อการประเมิินกรรมการทั้้�งคณะ
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุุมคณะกรรมการ
4. การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการ
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
6. การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร
หััวข้้อการประเมิินกรรมการรายบุุคคล
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2. การประชุุม
3. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะอนุุกรรมการ

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ

คณะกรรมการบริิ ษัั ทกำำ� หนดให้้ ค ณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ย ซึ่่� ง
ประกอบด้้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษััท
ภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบาย
ESRC มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของตนเองแบบรายคณะ
และให้้รายงานผลการประเมิินต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อสอบทานการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย โดยแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยจััดทำำ�ขึ้้�นตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ตามกฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละคณะ และอ้้างอิิง
แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย ซึ่่�งมีีหััวข้้อเกี่่�ยวกัับโครงสร้้างและคุุณสมบััติิของ
คณะกรรมการชุุดย่่อย บทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการชุุดย่่อย
โดยในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย
ทุุกชุุด ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรู้้� ความสามารถ ตามขอบเขต
อำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายตามกฎบััตร
และสอดคล้้ อ งกัั บ แนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี ของหน่่ ว ยงานกำำ�กัั บ ดูู แ ล
เลขานุุการบริิษัทั ได้้สรุุปผลการประเมิินของคณะกรรมการบริิษัทั
ทั้้�งแบบรายคณะและรายบุุคคล รวมทั้้�งผลการประเมิินของ
คณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด และรายงานต่่อคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อ
ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 5/2563 เมื่่� อ วัั น ที่่�
26 กุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยผลการประเมิินของคณะกรรมการบริิษัทั
และคณะกรรมการชุุดย่่อย มีีดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััท

ผลประเมิิน %

- การประเมิินกรรมการทั้้�งคณะ

91.5

- การประเมิินกรรมการรายบุุคคล

90.7

คณะกรรมการชุุดย่่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบ

96.0

- คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

93.9

- คณะกรรมการนโยบาย ESRC

92.0

คณะกรรมการบริิ ษัั ทจัั ด ให้้ มีี การประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง าน
ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยใช้้แนวทาง
การประเมิิ น จากตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยในหัั วข้้ อ
เกี่่�ยวกัับความเป็็นผู้้�นำำ� การกำำ�หนดและปฏิิบััติิตามแผนกลยุุทธ์์
การวางแผนและผลปฏิิ บัั ติิ ท างการเงิิ น ความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ
คณะกรรมการ การสืืบทอดตำำ�แหน่่ง การบริิหารความเสี่่�ยง และ
การควบคุุมภายใน การกำำ�กัับดููแลกิิจการ ซึ่่�งหลัักเกณฑ์์การ
ประเมิินดัังกล่่าวได้้ผ่่านความเห็็นชอบจากทั้้�งคณะกรรมการ
บรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบ รวมทั้้�งกรรมการที่่เ� ป็็น
ผู้้�บริิหารและกรรมการที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหาร
เลขานุุการบริิษััทจััดส่่งแบบประเมิินดัังกล่่าวให้้กรรมการบริิษััท
ทุุกท่่านรวมถึึงกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร เป็็นผู้้�ประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และรวบรวมผล
การประเมิินรายงานต่่อคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหาและ
กำำ� หนดค่่ า ตอบแทน เพื่่� อ นำำ� เสนอต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท
พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีีของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร และจััดให้้มีีการอภิิปรายเพื่่อ� ให้้ความเห็็นในการปรัับปรุุง
ผลการปฏิิบัติั งิ าน โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านของประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ ประจำำ�ปีี 2563 อยู่่�ใน
เกณฑ์์ดีีมาก

การประชุุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 6 ครั้้�ง
ต่่อปีี โดยมีีการกำำ�หนดวัันประชุุมไว้้ล่่วงหน้้าทั้้�งปีี และมอบหมาย
ให้้ เ ลขานุุ ก ารบริิ ษัั ทจัั ดส่่ ง กำำ� หนดการและวาระการประชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััทแต่่ละครั้้�งเป็็นการล่่วงหน้้า อย่่างไรก็็ดีี
การกำำ�หนดวัันประชุุมอาจมีีการเปลี่่ย� นแปลงตามความเหมาะสม
ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ความสำำ�คัั ญ ของวาระการประชุุ ม ที่่� จ ะต้้ อ งนำำ� เข้้ า
พิิจารณา โดยในปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
รวม 17 ครั้้�ง สััดส่่วนการเข้้าประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท
ทั้้�งคณะคิิดเป็็นร้้อยละ 97.06

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

สำำ�หรัับการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทปีี 2564 คณะกรรมการ
บริิษััทกำำ�หนดวัันประชุุมเป็็นการล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี และแจ้้ง
ให้้กรรมการแต่่ละคนทราบกำำ�หนดการดัังกล่่าว เพื่่อ� ให้้กรรมการ
สามารถจััดเวลาและเข้้าร่่วมประชุุมได้้ ทั้้�งนี้้� หากไม่่มีีการจััด
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทในเดืือนนั้้�น ฝ่่ายจััดการจะมีีการ
รายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบผ่่าน
ช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-mail) เพื่่�อให้้คณะกรรมการสามารถ
กำำ�กัับ ควบคุุม และดููแลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายจััดการได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�องและทัันเหตุุการณ์์
ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารร่่วมกัันพิิจารณา
เรื่่�องเข้้าสู่่�วาระการประชุุมคณะกรรมการ และกำำ�หนดระเบีียบ
วาระการประชุุม โดยเปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละคนสามารถ
เสนอเรื่่�องต่่างๆ เพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเป็็นวาระการประชุุมได้้
นอกจากนี้้� ผู้้�บริิหารที่่เ� กี่่ย� วข้้องในวาระสำำ�คัญ
ั อาจได้้รับั มอบหมาย
ให้้เข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลที่่จำ� ำ�เป็็น
เพิ่่�มเติิมได้้
เลขานุุการบริิษััทรัับผิิดชอบในการส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อม
เอกสารประกอบวาระการประชุุมให้้กรรมการเป็็นการล่่วงหน้้า
อย่่างน้้อย 7 วััน เพื่่�อให้้กรรมการมีีเวลาที่่�จะศึึกษาข้้อมููลในเรื่่�อง
ต่่างๆ อย่่างเพีียงพอ เว้้นแต่่กรณีีมีีเหตุุจำ�ำ เป็็นเร่่งด่่วน

องค์์ประชุุม
การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทต้้องมีีกรรมการมาประชุุมไม่่ต่ำำ��
กว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดจึึงนัับเป็็นองค์์ประชุุม
การประชุุมดำำ�เนิินไปในลัักษณะที่่�เอื้้�ออำำ�นวยให้้มีีการนำำ�เสนอ
พิิจารณา และอภิิปรายในรููปแบบที่่�เหมาะสมในการพิิจารณา
เรื่่�องต่่างๆ ประธานกรรมการซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ประธานในที่่�ประชุุม
เปิิดโอกาสให้้กรรมการแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ ในบาง
วาระอาจมีีผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ด้้ ว ย เพื่่� อ ให้้
รายละเอีียดข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์เพิ่่�มเติิมในฐานะผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รวมทั้้�งจะได้้รับั ทราบนโยบายโดยตรงเพื่่อ� ให้้สามารถนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

การลงมติิในที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ถืือมติิเสีียงข้้างมาก
เป็็ น หลัั ก โดยให้้ ก รรมการหนึ่่� ง คนมีีเสีียงหนึ่่� ง เสีียงในการ
ลงคะแนน เว้้นแต่่กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใดจะไม่่มีีสิิทธิิ
เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม และไม่่ มีีสิิ ทธิิ อ อกเสีียงลงคะแนนในเรื่่� อ งนั้้� น
ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากััน ประธานในที่่�ประชุุมมีีสิิทธิิออกเสีียงอีีก
เสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
เลขานุุการบริิษัทั ได้้รับั มอบหมายให้้เข้้าร่่วมประชุุม โดยเป็็นผู้้�ดููแล
การจััดทำำ�รายงานการประชุุมและจััดส่่งให้้ประธานกรรมการ
บริิษััทพิิจารณาลงลายมืือชื่่�อรัับรองความถููกต้้อง โดยเสนอให้้
ที่่�ประชุุมรัับรองรายงานการประชุุมในการประชุุมครั้้�งถััดไป
รวมทั้้�งเป็็นผู้้�จััดเก็็บข้้อมููล เอกสารรายงานที่่�รัับรองแล้้ว หรืือ
เอกสารเกี่่�ยวกัับการประชุุมทั้้�งหมด เพื่่�อสะดวกในการสืืบค้้น
อ้้างอิิง
คณะกรรมการบริิ ษัั ท สนัั บ สนุุ น ให้้ มีี การประชุุ ม กัั น เองของ
กรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหาร โดยการประชุุมเป็็นไปอย่่างอิิสระและ
ไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วม เพื่่�ออภิิปรายปััญหาธุุรกิิจ รวมทั้้�งการ
ปรัับปรุุงพััฒนาด้้านต่่างๆ ของบริิษัทั และรายงานผลการประชุุม
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท โดยในปีี 2563 กรรมการที่่�ไม่่เป็็น
ผู้้�บริิหารมีีการประชุุมระหว่่างกัันเอง โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วม
จำำ�นวน 1 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 9 เมษายน 2563 เพื่่�อปรึึกษาหารืือ
เกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงและการเตรีียมความพร้้อมของ
บริิษััทในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส Covid-19 และ
กรรมการอิิสระมีีการประชุุมระหว่่างกัันเอง จำำ�นวน 1 ครั้้�ง
เมื่่อ� วัันที่่� 19 มิิถุนุ ายน 2563 เพื่่อ� ปรึึกษาหารืือเกี่่ย� วกัับการบริิหาร
งานและศัั ก ยภาพการแข่่ ง ขัั น ของบริิ ษัั ท และมีีรายงานผล
การประชุุมทั้้�งสองครั้้ง� ต่่อคณะกรรมการบริิษััท

การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทที่่�มีีวาระสำำ�คััญที่่�ต้้องอนุุมััติิ
องค์์ประชุุมต้้องมีีจำำ�นวนกรรมการเข้้าร่่วมไม่่น้อ้ ยกว่่าสองในสาม
ของจำำ� นวนกรรมการทั้้� ง หมดขณะที่่� ต อนลงมติิ เพื่่� อ ร่่ ว มกัั น
พิิจารณาวาระที่่�สำ�คั
ำ ัญๆ

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่่�อ

ประชุุม
ประชุุม กรรมการ
AC CGNR ESRC AGM กรรมการ ที่่� ไม่่ ได้้เป็็น
อิิสระ ผู้้�บริิหาร

ตำำ�แหน่่ง

BOD

17/17
(100%)

5/5

9/9

-

1/1

1/1

1/1

1. นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

ประธาน
กรรมการ
(อิิสระ)

2. นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

กรรมการ
(อิิสระ)

17/17
(100%)

5/5

9/9

-

1/1

1/1

1/1

3. ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการ
(อิิสระ)

17/17
(100%)

5/5

-

3/3

1/1

1/1

1/1

4. รศ.น.สพ.กิิจจา อุุไรรงค์์

กรรมการ
(อิิสระ)

15/17/1
(88.24%)

-

8/9

-

1/1

1/1

1/1

5. นายบวร

วงศ์์สิินอุุดม

รองประธาน
กรรมการ

17/17
(100%)

-

-

3/3

1/1

-

-

6. นายวิิชิิต

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

16/17/1
(94.12%)

-

-

-

1/1

-

1/1

7. นางสาวอรััญญา วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

16/17/1
(94.12%)

-

-

3/3

1/1

-

-

8. นายวิิชััย

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

16/17/2
(94.12%)

-

-

-

1/1

-

1/1

9. นายวััชร

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

16/17/2
(94.12%)

-

-

-

1/1

-

1/1

10. นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์

กรรมการ

17/17
(100%)

-

-

-

1/1

-

-

11. นายเอกรััฐ

วงศ์์ศุุภชาติิกุุล

กรรมการ

17/17
(100%)

-

-

-

1/1

-

1/1

12. นายวรวุุฒิิ

ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม

กรรมการ

16/17/1
(94.12%)

-

-

-

1/1

-

1/1

รวม
หมายเหตุุ:

/1
/2

97.06%

ลาประชุุมเนื่่�องจากติิดภารกิิจสำำ�คััญ
ลาประชุุมเนื่่�องจากติิดภารกิิจสำำ�คััญอยู่่�ต่่างจัังหวััด

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนกรรมการ

ค่่าตอบแทนกรรมการชุุดย่่อย มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทน
กรรมการบริิษััทอย่่างเป็็นธรรมและสมเหตุุสมผลตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยมอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััท
ภิิบาล สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนมีีหน้้าที่่�พิิจารณากำำ�หนด
ค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ เป้้าหมาย
ระยะยาว ผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท และภาระหน้้ า ที่่�
ความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย โดยเปรีียบเทีียบกัับบริิษััท
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ที่อ่� ยู่่�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
และบริิษััทที่่�มีีขนาดใกล้้เคีียงกััน รวมทั้้�งใช้้ข้้อมููลการสำำ�รวจ
ค่่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั
ไทย และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยประกอบการพิิจารณา
เพื่่�อกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมและเพีียงพอ
ที่่�จะจููงใจและรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณภาพ โดยกรรมการที่่�ได้้รัับ
มอบหมายให้้เป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยจะได้้รัับ
ค่่าตอบแทนเพิ่่�มตามความรัับผิิดชอบที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และกรรมการ
ที่่� เ ป็็ น ผู้้�บริิ ห ารจะได้้ รัั บ ค่่ า ตอบแทนจากการทำำ� งานในฐานะ
พนัักงานของบริิษััท อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการบริิษัทั จะมีีการนำำ�เสนอ
ค่่าตอบแทนกรรมการต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณา
อนุุมััติิเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ทั้้�งนี้้� กำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการใน
รููปของค่่าตอบแทนรายเดืือน เบี้้�ยประชุุม และเงิินรางวััล ดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท
ให้้กรรมการบริิษัทั ได้้รับั ค่่าตอบแทนต่่อครั้้ง� ที่่เ� ข้้าร่่วมประชุุม
และ/หรืือ ได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือนเฉลี่่�ยไม่่เกิินเดืือนละ
600,000 บาท โดยให้้ไปพิิจารณาแบ่่งจ่่ายกัันเอง

คณะอนุุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการนโยบาย
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์

ตำำ�แหน่่ง

เบี้้�ยประชุุม
(บาท/คน/ครั้้�ง)

ประธาน

50,000

กรรมการ

40,000

ประธาน

40,000

กรรมการ

30,000

ประธาน

40,000

กรรมการ

30,000

เงิินรางวััล
ให้้ ก รรมการบริิ ษััท ได้้ รัับเงิิ น รางวัั ลประจำำ� ปีี ในอัั ต ราไม่่ เ กิิ น
ร้้อยละ 1 ของกำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินรวม ในวงเงิินสููงสุุดไม่่เกิิน
20 ล้้านบาท โดยให้้พิิจารณาแบ่่งจ่่ายกัันเอง ทั้้�งนี้้�ในปีี 2563
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณากำำ�หนดเงิินรางวััลประจำำ�ปีี เป็็น
จำำ�นวนเงิิน 16 ล้้านบาท
อื่่�นๆ
ประกัันความรัับผิิดของกรรมการ วงเงิิน 100 ล้้านบาท
ในปีี 2563 ค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เป็็นตััวเงิินสำำ�หรัับกรรมการ
รวม 12 ราย เท่่ากัับ 9.40 ล้้านบาท ประกอบด้้วยค่่าตอบแทน
รายเดืือน จำำ� นวน 3,000,000 บาท เบี้้� ย ประชุุ ม จำำ� นวน
4,715,000 บาท ค่่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำำ�นวน
520,000 บาท และค่่าตอบแทนกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน จำำ�นวน 870,000 บาท และค่่าตอบแทน
กรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และ
การกำำ�กัับการปฏิิ บััติิตามกฎเกณฑ์์ จำำ�นวน 300,000 บาท
นอกเหนืือจากค่่าตอบแทนที่่เ� ป็็นตััวเงิินแล้้ว บริิษัทั ไม่่มีีการให้้สิทธิ
ิ ิ
ประโยชน์์อื่่�นใดแก่่กรรมการ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทจะนำำ�
เสนอค่่าตอบแทนกรรมการประจำำ�ปีี 2563 ต่่อที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 ในวัันศุุกร์์ที่่� 23 เมษายน 2564 โดยมีี
รายละเอีียดดัังนี้้�

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทปีี 2563
ค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
นโยบาย
ค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทน เบี้้�ยประชุุม คณะกรรมการ บรรษััทภิิบาล สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม รวมเงิินรัับ
รายเดืือน
สรรหา
บริิหารความเสี่่�ยง
ตรวจสอบ
และกำำ�หนด
และการกำำ�กัับ
ค่่าตอบแทน
การปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์

รายชื่่�อ

1. นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์ 1,200,000 1,445,000

2. นายบวร

วงศ์์สิินอุุดม

3. นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

600,000 680,000

200,000

4. ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

600,000 680,000

160,000

5. รศ.น.สพ.กิิจจา อุุไรรงค์์

600,000 600,000

6. นายวิิชิิต

160,000

360,000

170,000

3,165,000
120,000

270,000

290,000
1,750,000

90,000
240,000

1,530,000
1,440,000

วิิทยฐานกรณ์์

160,000

7. นางสาวอรััญญา วิิทยฐานกรณ์์

160,000

8. นายวิิชััย

วิิทยฐานกรณ์์

160,000

160,000

9. นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์

170,000

170,000

10. นายวััชร

วิิทยฐานกรณ์์

160,000

160,000

11. นายเอกรััฐ

วงศ์์ศุุภชาติิกุุล

170,000

170,000

12. นายวรวุุฒิิ

ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม

160,000

160,000

รวม

3,000,000 4,715,000

การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
บริิษัทมีี
ั นโยบายส่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสม
ไปเป็็นกรรมการของบริิษัทย่
ั ่อย เพื่่�อให้้การบริิหารงานเป็็นไปใน
ทิิศทางเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� เป็็นข้้อตกลงระหว่่างบริิษััทและบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วมในการร่่วมลงทุุน เพื่่�อมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนด
นโยบายที่่�สำำ�คััญในการดำำ�เนิินกิิจการ รวมทั้้�งการดููแลให้้บริิษััท
ย่่ อ ยมีีระบบการควบคุุ ม ภายในที่่� เ หมาะสม และมีีกลไกใน

160,000
90,000

520,000

870,000

300,000

250,000

9,405,000

การกำำ�กัับกิิจการในด้้านต่่างๆ ภายใต้้เกณฑ์์เดีียวกัันกัับบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการพิิจารณาความ
เหมาะสมของบุุคคลที่่�เป็็นตััวแทนของบริิษััท เพื่่�อเป็็นกรรมการ
หรืือผู้้�บริิ ห ารในบริิ ษัั ทย่่ อ ยตามสัั ดส่่ ว นการถืือหุ้้�น โดยให้้
สอดคล้้องกัับวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััทย่่อย
ทั้้�งนี้้� บริิษัทย่
ั อ่ ยมีีหน้้าที่่นำ� ำ�ส่ง่ งบการเงิินให้้กับั บริิษัทั เพื่่อ� จััดทำำ�งบ
การเงิินรวม

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบาย
และแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่ดีี� โดยได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบัติั ที่ิ เ่� กี่่ย� วข้้องไว้้ใน
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััท
พร้้ อ มทั้้� ง ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งแท้้ จ ริิ ง เพื่่� อ สร้้ า ง
ความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ในปีี 2563 บริิษััทได้้มีี
การติิ ดต ามการปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี
ครอบคลุุมเรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้� การดููแลสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น การปฏิิบััติิ
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียม ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่าย ครอบคลุุมในเรื่่�องการดููแลพนัักงาน สิิทธิิมนุุษยชน
การแข่่งขัันทางการค้้าอย่่างเสรีีและเป็็นธรรม การดููแลสุุขภาพ
อนามััย ความปลอดภััย และสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน การดููแล
รัับผิิดชอบสัังคม ชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อม การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
ข้้อบัังคัับของหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแล ซึ่่ง� ผลการติิดตามพบว่่าบริิษัทั
ได้้ดำำ�เนิินการตามแนวทางของแต่่ละประเด็็นได้้อย่่างครบถ้้วน
นอกจากนี้้� บริิ ษัั ทมีี การติิ ดต ามเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การปฏิิ บัั ติิ ต าม
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในประเด็็นหลัักดัังนี้้�

การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิ ษัั ทกำำ� หนดนโยบายเกี่่� ย วกัั บ ความขัั ด แย้้ ง
ทางผลประโยชน์์ และการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างบริิษััทและบริิษััท
ย่่อย โดยมีีหลัักการว่่าการพิิจารณาทำำ�รายการใดๆ รวมถึึงการ
อนุุมััติิการทำำ�รายการต้้องเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน
กำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ตามประกาศของ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน โดยยึึดถืือนโยบายให้้ทุุกรายการ
เป็็นไปตามเงื่่�อนไขธุุรกิิจปกติิ คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของ
บริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวมเป็็นสำำ�คััญ และต้้องหลีีกเลี่่�ยงการ
กระทำำ�ที่่�ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ทั้้�งนี้้� บริิษััท
กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�มีีส่่วนได้้เสีียหรืือเกี่่�ยวโยงกัับ
รายการที่่�พิิจารณาแจ้้งให้้บริิษััททราบถึึงความสััมพัันธ์์หรืือการ
เกี่่�ยวโยงของตนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อนการพิิจารณาวาระการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุม
และต้้องไม่่เข้้าร่่วมการพิิจารณาตััดสินิ ใจ รวมถึึงไม่่มีีอำำ�นาจในการ
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�กำำ�กัับ
ดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด เกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการดำำ�เนิิน
การและการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ของรายการที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง
ทางผลประโยชน์์ให้้ถููกต้้องครบถ้้วน

ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 14/2563 คณะ
กรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาทบทวนนโยบายการทำำ�รายการระหว่่าง
กัั น และรายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น ให้้ เ หมาะสมและสอดคล้้ อ ง
ตามหลัักกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และพิิจารณาให้้กรรมการและ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียให้้กับั เลขานุุการ
บริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี

การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดนโยบายเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
ไว้้ในคู่่�มืือการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และจรรยาบรรณธุุรกิิจ เพื่่อ� ให้้
สอดคล้้องกัับกฎหมายเกี่่�ยวกัับหลัักทรััพย์์ และมุ่่�งเน้้นความ
โปร่่งใส ในการประกอบธุุรกิิจ เพื่่�อป้้องกัันดููแลไม่่ให้้กรรมการ
ผู้้�บริิ ห าร และพนัั ก งานนำำ�ข้้ อ มูู ล ภายในของบริิ ษัั ท ไปใช้้ เ พื่่� อ
ประโยชน์์ส่่วนตน หรืือไปเปิิดเผยให้้แก่่บุุคคลอื่่�นทราบ รวมทั้้�ง
เพื่่อ� การซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้เปิิดเผยนโยบายดัังกล่่าว
ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบ โดยมีีสาระสำำ�คัญ
ั
สรุุปดัังนี้้�
กรรมการและผู้้�บริิหารตามนิิยามของ ก.ล.ต. มีีหน้้าที่่ร� ายงาน
การเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษััทต่่อ ก.ล.ต.
ภายใน 3 วัันทำำ�การตามข้้อกำำ�หนดของ ก.ล.ต. อีีกทั้้�งบริิษััท
ได้้ กำำ� หนดให้้ ก รรมการและผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง ต้้ อ งแจ้้ ง
เลขานุุการบริิษัทล่
ั ว่ งหน้้า 1 วัันก่่อนทำำ�การซื้้อ� ขาย เพื่่อ� ดำำ�เนิิน
การแจ้้งต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
บริิษัทกำ
ั ำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับข้้อมููล (รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของ
บุุคคลดัังกล่่าว) ห้้ามทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
ในช่่วงระยะเวลา 1 เดืือน (Blackout Period) ก่่อนการ
เปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีีของ
บริิษััท หรืือข้้อมููลอื่่�นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์
ของบริิษัทั และไม่่ทำำ�การซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั จนกว่่า
จะพ้้นระยะเวลา 24 ชั่่�วโมง ภายหลัังจากที่่�ได้้เปิิดเผยข้้อมููล
นั้้�นสู่่�สาธารณชนแล้้ว ทั้้�งนี้้� เลขานุุการบริิษััทจะแจ้้งทาง
จดหมายหรืืออีีเมลไปยัังบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ทราบช่่วงระยะ
เวลาดัังกล่่าว

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท ได้้ จัั ดทำำ� รายงานการเปลี่่� ย นแปลงการ
ถืือครองหลัั ก ทรัั พ ย์์ ใ ห้้ ก รรมการลงนามรัั บ รองก่่ อ นการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน โดยบริิษััท
เปิิดเผยข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของ
กรรมการและผู้้�บริิ ห ารทั้้� ง ต้้ น ปีี แ ละปลายปีี แ ละการ
เปลี่่�ยนแปลงในระหว่่างปีีในเอกสารแนบ ในแบบ 56-1
One Report / รายงานประจำำ�ปีี 2563
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารไม่่มีีการซื้้�อขาย
หลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููลภายในแต่่อย่่างใด และในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 14/2563 เลขานุุการบริิษัทั ได้้รายงาน
หนัังสืือจาก ก.ล.ต. ต่่อที่่�ประชุุมในเรื่่�องความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับ
นโยบาย Blackout Period พร้้อมยกกรณีีตััวอย่่างให้้ที่ป่� ระชุุม
ทราบ เพื่่อ� สื่่อ� สารและย้ำำ�� เตืือนให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ตระหนัักและปฏิิ บััติิตามในเรื่่�องการห้้ามนำำ�ข้้อมููลภายในที่่� มีี
สาระสำำ�คััญของบริิษััทที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชนไปใช้้เพื่่�อ
หาประโยชน์์แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่�น รวมถึึงการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
ของบริิษััท

การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามเจตนารมณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและเป็็นแนวทาง
ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานยึึดถืือเป็็นแนวทางในการ
ปฏิิบััติิงานอย่่างเคร่่งครััด ในปีี 2563 ที่่ผ่� ่านมา บริิษัทั ได้้สื่่�อสาร
ถึึ ง คู่่�ค้้ า และเชิิ ญ ชวนให้้ เข้้ า ร่่ ว มโครงการแนวร่่ ว มปฏิิ บัั ติิ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต และในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 14/2563 เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน
2563 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีีการทบทวนและปรัับปรุุงนโยบาย
และคู่่�มืือการต่่ อ ต้้ า นการคอร์์ รัั ปชั่่� น ให้้ มีี ความเหมาะสม
และสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้
เผยแพร่่นโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รัปชั่่
ั �นในหััวข้้อ “การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ” ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำำ�ปีี
2563 หน้้า 73 และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.tvothai.com/
th/corporate-governance)

การประเมิินความเสี่่�ยงของธุุรกิิจ
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับจััดการ
(ESRC-E) ได้้ประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นตามแผนจััดการความเสี่่�ยง และกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิ
ตามรายงานการประเมิิ น ความเสี่่� ย ง เพื่่� อ รายงานต่่ อ
คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (ESRC) เพื่่�อกำำ�หนด
นโยบาย กำำ�กัับและควบคุุมดููเลการบริิหารความเสี่่�ยง และ
รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทตามลำำ�ดัับ
แนวปฏิิบัติั เิ กี่่�ยวกัับการกำำ�กับั ดููแลและควบคุุมเพื่่�อป้้องกัันและ
ติิดตามความเสี่่�ยงจากการทุุจริิต
บริิษััทกำำ�หนดให้้มีีแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแล และ
ควบคุุมดููแลเพื่่�อป้้องกัันและติิดตามความเสี่่�ยงทางทุุจริิต
คอร์์รััปชััน ดัังนี้้�
	สำำ�นัักตรวจสอบภายในจััดให้้มีีกระบวนการตรวจสอบ
ประเมิินระบบการควบคุุมภายใน และการบริิหารความ
เสี่่ย� งที่่ค� รอบคลุุมระบบงานสำำ�คัญ
ั ๆ เช่่น ระบบการจััดซื้้อ�
จััดจ้้าง ระบบการขาย ระบบการบัันทึึกบััญชีี การชำำ�ระ
เงิิน เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�เพื่่�อป้้องกัันและติิดตามความเสี่่�ยงจาก
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน รวมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับ
แนวทางการปรัับปรุุงแก้้ไขที่่�เหมาะสม
	จััดให้้มีีช่่องทางการรัับแจ้้งข้้อมููล เบาะแส หรืือข้้อร้้อง
เรีียน การกระทำำ�ผิิ ด การฝ่่ า ฝืืนกฎหมาย ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท หรืือข้้อปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน โดยมีีนโยบายการคุ้้�มครองผู้้�ให้้ข้้อมููลหรืือ
เบาะแส และจะเก็็บรัักษาข้้อมููลของผู้้�ให้้ข้อ้ มููลเป็็นความ
ลัั บ รวมทั้้� ง มีีมาตรการในการตรวจสอบและกำำ� หนด
บทลงโทษทางวิินััยของบริิษัทั และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	หััวหน้้าหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับผิิดชอบในการติิดตาม
การปฏิิบััติิ การปรัับปรุุงแก้้ไขข้้อบกพร่่อง (ถ้้ามีี) และ
รายงานให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาทราบตามสายงานตามลำำ�ดัับ


บริิษััทได้้แสดงเจตนารมณ์์เข้้าร่่วมโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิตเมื่่�อวัันที่่� 19 เมษายน
2561 ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการป้้องกัันและต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
ในทุุกรููปแบบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม บริิษัทั ได้้รัับการพิิจารณา
รัับรองการเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่่อต้้านการทุุจริิต ประจำำ�ปีี 2562 จากโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (CAC) เมื่่�อวัันศุุกร์์
ที่่� 18 ตุุลาคม 2562 และเพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายการต่่อต้้าน
การคอร์์รัปชั่่
ั �น บริิษััทได้้ดำ�ำ เนิินการในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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การฝึึกอบรมและการสื่่�อสาร
บริิษััทวางแผนการฝึึกอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานเกี่่�ยวกัับ
นโยบายและแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
รวมทั้้�งนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
เช่่น จรรยาบรรณธุุรกิิจ นโยบายของขวััญและการเลี้้ย� งรัับรอง
โดยในปีี 2563 บริิษััทจััดฝึึกอบรมแก่่ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
เมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2563 สร้้างความเข้้าใจในการนำำ�ไป
ปฏิิ บัั ติิ จ ริิ ง ตามนโยบายและแนวปฏิิ บัั ติิ ใ นการต่่ อ ต้้ า น
การทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั ของบริิษัทั นอกจากนี้้� พนัักงานทุุกระดัับ
สามารถเข้้าถึึงนโยบายต่่างๆ ผ่่านระบบสื่่�อสารภายในบริิษััท
(intranet) และผ่่านทางบอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ของบริิษััท
ตลอดจนสื่่อ� สารนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปชั
ั นั ไปยัังคู่่�ค้้า และ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจ รวมถึึงตััวแทนทางธุุรกิิจตามช่่องทาง
ที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้รัับทราบและถืือปฏิิบััติิร่่วมกััน
แนวทางในการติิ ด ตามประเมิิ น ผลการดำำ� เนิิ น งานตาม
มาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน
ในปีี 2563 บริิษััทไม่่ได้้รัับการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
การกระทำำ�ผิดทุ
ิ จุ ริิต หรืือคอร์์รัปชั
ั นั แต่่ประการใด ทั้้�งนี้้� บริิษัทั
จััดทำำ�สรุุปรายงานผลการดำำ�เนิินการตามมาตรการต่่อต้้าน
การคอร์์รััปชันั และรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
พร้้อมทั้้�งรายงานสรุุปให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในรายงานประจำำ�ปีีด้ว้ ย

การแจ้้งเบาะแส
บริิษััทเปิิดช่่องทางให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถแจ้้งเบาะแสและ
ข้้อร้้องเรีียนผ่่านช่่องทางที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้ผ่่านทางไปรษณีีย์์
อีีเมล และโทรศััพท์์ โดยมีีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่ง� มีีความเป็็น
อิิสระจากฝ่่ายจััดการเป็็นผู้้�พิิจารณาและมีีฝ่่ายสำำ�นัักตรวจสอบ
ภายในทำำ�หน้้าที่่�กลั่่�นกรองเบาะแสและข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าว
ในปีี 2563 ไม่่พบการแจ้้งเบาะแสและข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวข้้องกัับ
การทุุจริิตหรืือการละเมิิดนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั

การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Privacy) เพื่่�อให้้สอดคล้้องและเป็็นไป
ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ คุ้้� มครองข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ ค คล พ.ศ. 2562
ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 14/2563 เมื่่� อ วัั น ที่่�
13 พฤศจิิ ก ายน 2563 มีีมติิ อ นุุ มัั ติิ น โยบายคุ้้�มครองข้้ อ มูู ล
ส่่ ว นบุุ คคล เพื่่� อ กำำ� หนดมาตรการด้้ านการรัั กษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคลให้้สอดคล้้องกัับกฎหมาย ระเบีียบ
หลัักเกณฑ์์ และแนวปฏิิบััติิด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล

การสอบทานความครบถ้้ ว นเพีี ย งพอของกระบวนการ
ทั้้�งหมด
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานข้้อมููลทั้้�งหมดและให้้
ความเห็็นชอบต่่อความครบถ้้วนเพีียงพอของกระบวนการ
พร้้อมทั้้�งลงนามรัับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีี 2563 บริิษััทได้้จััดส่่งจดหมายงดรัับของขวััญในช่่วง
เทศกาลปีีใหม่่ พร้้อมกัับนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ที่่ปรั
� บั ปรุุง
ช่่องทางการแจ้้งข้้อร้้องเรีียนให้้เป็็นปััจจุุบััน และสื่่�อสารให้้
คู่่�ค้้าทั้้�งในและต่่างประเทศรัับทราบ รวมถึึงจััดส่่งนโยบาย
จรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจเพื่่�อให้้คู่่�ค้้าลงนามตอบรัับกลัับมายััง
บริิษััท

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บััติิหน้้าที่่�
8.2 รายงานผลการปฏิิ
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการ
อิิสระจำำ�นวน 3 คน มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม
5 ครั้้�ง และมีีการประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
เข้้าประชุุมจำำ�นวน 1 ครั้้�ง เพื่่�อขอความเห็็นจากผู้้�สอบบััญชีี
รายชื่่�อ

ในเรื่่อ� งต่่างๆ นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบยัังมีีการประชุุม
กัันเองระหว่่างคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบ
ภายในจำำ�นวน 1 ครั้้ง�

ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการตรวจสอบ

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม ประจำำ�ปีี 2563

1. นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

ประธาน (อิิสระ)

5/5

2. นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

กรรมการ (อิิสระ)

5/5

3. ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการ (อิิสระ)

5/5

โดยสรุุปสาระสำำ�คัญ
ั ของการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ค� ณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีี 2563 มีีดัังนี้้�
พิิจารณารายงานทางการเงิินของบริิษััท ว่่ามีีความถููกต้้อง
ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้
มีีความเห็็นต่่อระบบควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอของบริิษััท
พิิ จ ารณาการปฏิิ บัั ติิ ง านของบริิ ษัั ท ให้้ มีี การปฏิิ บัั ติิ ต าม
กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของ
บริิษััท

พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
ปฏิิ บัั ติิ ง านตามหน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ดช อบตามที่่� ร ะบุุ ไว้้
ในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการบริิษััท

พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ผู้้�สอบบััญชีี และค่่าสอบบััญชีี โดยได้้พิิจารณาผลการปฏิิบัติั ิ
งาน ความเป็็นอิิสระ และชื่่�อเสีียงของผู้้�สอบบััญชีี รวมทั้้�ง
ความเหมาะสมของผู้้�สอบบัั ญ ชีีและค่่ า สอบบัั ญ ชีีแล้้ ว
เห็็ น ชอบให้้ นางชลรส สัั น ติิ อัั ศ วราภรณ์์ และ/หรืือ
นางสาวศิิ ร าภรณ์์ เอื้้� อ อนัั น ต์์ กุุ ล และ/หรืือ นายฉัั ต รชัั ย
เกษมศรีีธนาวััฒน์์ แห่่งบริิษััทสำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด เป็็น
ผู้้�สอบบัั ญ ชีีของบริิ ษัั ทป ระจำำ� ปีี 2564 และนำำ� เสนอ
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและอนุุมััติิค่่าสอบบััญชีี

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

8.3 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 3 คน และกำำ�หนด
ให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง โดยในปีี 2563
มีีการประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนรวม 9 ครั้้�ง และเพื่่�อเป็็นการยกระดัับมาตรฐาน
การกำำ�กัั บ ดูู แ ลองค์์ ก ร ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท
ครั้้�งที่่� 10/2563 เมื่่�อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563 ที่่�ประชุุมมีีมติิ
แต่่งตั้้�ง ดร.สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิในคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
รายชื่่�อ

ค่่าตอบแทน เพื่่อ� ช่่วยให้้คำำ�ปรึกึ ษา ข้้อเสนอแนะ หรืือความคิิดเห็็น
ด้้านธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กร และการประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 14/2563 เมื่่อ� วัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563 ที่่ป� ระชุุม
ได้้พิิจารณาทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ในเรื่่�ององค์์ประกอบและอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน และ
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 1 คน ดัังนี้้�

ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
ประจำำ�ปีี 2563

1. นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

ประธาน (อิิสระ)

9/9

2. นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

กรรมการ (อิิสระ)

9/9

กรรมการ (อิิสระ)

8/9

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

6/6

3. รศ.น.สพ.กิิจจา อุุไรรงค์์
4. ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์

หมายเหตุุ : ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม 2564 ได้้พิิจารณาเห็็นชอบตามข้้อเสนอของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ให้้เพิ่่�มจำำ�นวนกรรมการอิิสระอีีก 1 ตำำ�แหน่่ง ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 4 คน และกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 1 คน ตามรายละเอีียดที่่�เปิิดเผยในหััวข้้อ “คณะกรรมการชุุดย่่อย”

ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ได้้พิิจารณาเรื่่�องสำำ�คััญ สรุุปได้้ดัังนี้้�

ด้้านบรรษััทภิิบาล
พิิจารณาทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา
และกำำ� หนดค่่ า ตอบแทน คู่่�มืือจรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ คู่่�มืือ
มาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน นโยบายการการทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันและรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล รวมถึึงระเบีียบในการปฏิิบััติงิ าน ให้้เหมาะสมกัับ
ธุุรกิิจ สอดคล้้องกัับกฎหมาย และแนวปฏิิบััติิของตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์คณะกรรมการตลาดทุุน
ตลอดจนหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ทบทวนและประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
บริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อประเมิินผลตนเอง
ในการปฏิิบัติั งิ าน พร้้อมทั้้�งทบทวนทัักษะของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) เพื่่�อให้้ทราบถึึงองค์์ประกอบความรู้้�
ความชำำ�นาญของกรรมการ มีีความเหมาะสม และสามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างครบถ้้วน และมีีประสิิทธิิภาพอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
รัับทราบรายงานการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่ดีี� (CG Code) เพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ด้้านการพิิจารณาสรรหา

ด้้านกำำ�หนดค่่าตอบแทน

พิิจารณาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเป็็นกรรมการของ
บริิษััท แทนกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกจากตำำ�แหน่่งตาม
วาระจำำ�นวน 4 ท่่าน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
นโยบายการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี บริิ ษัั ท เปิิ ด โอกาสให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมในการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทและแจ้้งผ่่าน
ระบบอีีเล็็กทรอนิิกส์์ (SET Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์
ระหว่่างวัันที่่� 24 ตุุลาคม 2562 ถึึงวัันที่่� 24 มกราคม 2563
แต่่ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดเสนอรายชื่่�อเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณา
เลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ และคณะกรรมการฯ มีีความเห็็นว่่า
กรรมการที่่ค� รบกำำ�หนดออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระมีีคุุณสมบััติิ
ครบถ้้วน และเป็็นบุุคคลผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีความรู้้� ความสามารถ
มีีประสบการณ์์ที่เ่� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีวิิสัยั ทััศน์์
กว้้างไกล ปฏิิบัติั งิ านในฐานะกรรมการที่่�ผ่า่ นมาได้้เป็็นอย่่างดีี
รวมถึึ ง มีีส่่ ว นร่่ ว มในการแสดงความเห็็ น ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์
ในที่่�ประชุุม จึึงเห็็นสมควรให้้กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกวาระ
หนึ่่� ง และนำำ� เสนอที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท และ
ที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ

พิิ จ ารณากำำ� หนดค่่ า ตอบแทนกรรมการประจำำ� ปีี 2563
ประกอบไปด้้วย ค่่าตอบแทนรายเดืือน เงิินรางวััล และ
ค่่ า ตอบแทนคณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ย ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบัติั ิงาน เพื่่�อ
นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีพิิจารณาอนุุมัติั ิ
พิิจารณาค่่าตอบแทนประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการ
พิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�ปรึึกษา และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

พิิจารณาแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษา ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และกรรมการแทน
กรรมการที่่ล� าออก นำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
พิิจารณาอนุุมััติิ ดัังนี้้�
1)	ดร.สุุ วิิ ทย์์ เมษิิ น ทรีีย์์ ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ที่่� ปรึึ ก ษา
คณะกรรมการบริิษััท กรรมการ (อิิสระ) และกรรมการ
ในคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
2) แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
โดยมอบหมายให้้ ดร.สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์ เป็็นประธาน
รศ.ดร.สิิรีี ชััยเสรีี และดร.สััมพัันธ์์ ศิิลปนาฎ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
เป็็นกรรมการ
3) แต่่ ง ตั้้� ง นายจารุุ พ จน์์ ณีีศะนัั น ท์์ เข้้ า ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง
รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
4) แต่่งตั้้�ง นายสมศัักดิ์์� ศิิวะนาวิินทร์์ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท
5) แต่่งตั้้�ง นางสาววิิบููลย์์ลัักษณ์์ ร่่วมรัักษ์์ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ที่่ปรึ
� กึ ษาคณะกรรมการบริิษัทั และกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ในคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (ESRC)
คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน
ไม่่น้้อยกว่่า 3 คน มีีการเรีียกประชุุมคณะกรรมการอย่่างน้้อย
ปีีละ 2 ครั้้�ง โดยในปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการนโยบาย
ESRC รวม 3 ครั้้�ง
รายชื่่�อ
1. นายบวร

วงศ์์สิินอุุดม

2. ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการนโยบาย ESRC
ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััท 3 คน ดัังนี้้�

ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
ประจำำ�ปีี 2563

3. นางสาวอรััญญา วิิทยฐานกรณ์์

ประธาน

3/3

กรรมการ (อิิสระ)

3/3

กรรมการ

3/3

หมายเหตุุ : *	การประชุุมครั้้�งที่่� 2/2563 จััดขึ้้�นในวัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563 และครั้้�งที่่� 2/2563 (ต่่อเนื่่อ� ง) จััดขึ้้�นในวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563

ในปีี 2563 บริิษัทั ยัังคงรัักษามาตรฐานการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่สร้
่� า้ งผล
ประกอบการที่่�ดีีควบคู่่�ไปกัับการดููแลสัังคม ชุุมชน เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม ให้้ความสำำ�คััญกัับปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเพื่่อ� พััฒนาให้้การดำำ�เนิินงานแต่่ละด้้านประสาน
ไปในทิิศทางเดีียวกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
ในปีี 2563 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้้พิิจารณาเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั
สรุุปได้้ดัังนี้้�

ให้้คำำ�แนะนำำ�และการสนัับสนุุนแก่่คณะจััดการ ESRC และ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคม การบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร และการกำำ�กัับ
ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ รวมถึึงส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการ
ปรัับปรุุง และพััฒนาการดำำ�เนิินงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
และสม่ำำ��เสมอ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย

พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อร่่างนโยบาย และกรอบการ
ดำำ� เนิิ น งานด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อสัั ง คม
การบริิหารความเสี่่ย� งระดัับองค์์กร และการกำำ�กับั ปฏิิบัติั ติ าม
กฎเกณฑ์์
พิิจารณาและให้้ความเห็็นในผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
ความรัับผิิดชอบต่่อสังั คม การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย การประเมิิน
ความเสี่่�ยง แนวทางและมาตรการจััดการความเสี่่�ยง และ
แผนปฏิิบัติั กิ ารในการจััดการความเสี่่ย� งที่่เ� หลืืออยู่่�ของบริิษัทั

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

