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บริิษััทุ นำ�ามีันพืชไทุย จำากัด้ (มีห้าชน) ด้ำาเนินธุุริกิจโด้ยย้ด้ห้ล้ัก
การิกำากบัดู้แล้กิจการิทุี�ด้ ีแล้ะยด้้มีั�นในจริริยาบริริณ์ธุรุิกิจ เพื�อให้ ้
การิด้ำาเนินงานของบริิษััทุเปี็นไปีอย่างมีีปีริะส่ิทุธุิภาพ โปีริ่งใส่ 
เปี็นธุริริมี ส่ริ้างความีเชื�อมีั�นให้้กับผู้มีีส่่วนได้้เส่ียทุุกฝ่่าย แล้ะ
ส่นบัส่นนุส่ง่เส่ริมิีความีส่ามีาริถในการิแขง่ขนัของบริษิัทัุให้เ้ติับโตั 
อันนำาไปีสู่่การิส่ริ้างคุณ์ค่าให้้กับกิจการิอย่างยั�งยืน

เพื�อให้ก้จิการิมีกีาริด้ำาเนินงานตัามีแนวทุางการิกำากับด้แูล้กจิการิ
ทุี�ด้อีย่างเป็ีนรูิปีธุริริมี คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุมีมีีตัอินมุีตัั ิ“นโยบาย
การิกำากบัด้แูล้กจิการิ” ตัามีทุี�คณ์ะกริริมีการิบริริษัทัุภบิาล้ ส่ริริห้า 
แล้ะกำาห้นด้คา่ตัอบแทุนเส่นอ โด้ยนโยบายการิกำากบัด้แูล้กจิการิ
อา้งองิจากห้ล้กัการิกำากบัด้แูล้กจิการิทีุ�ด้สี่ำาห้ริบับริษิัทัุจด้ทุะเบยีน 
ปีี 2560 ตัามีแนวทุางทีุ�คณ์ะกริริมีการิกำากับห้ล้ักทุริัพย์แล้ะ
ตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์กำาห้นด้ เพื�อเปี็นห้ล้ักปีฏิิบัตัิให้้คณ์ะกริริมีการิ 
ซึ่้�งเป็ีนผู้ริับผิด้ชอบสู่งสุ่ด้ขององค์กรินำาไปีปีรัิบใช้ในการิกำากับ 
ดู้แล้กิจการิ เพื�อให้้กิจการิมีีผล้ปีริะกอบการิทุี�ด้ีในริะยะยาว 
ส่ริ้างความีน่าเชื�อถือส่ำาห้ริับผู้ถือหุ้้นแล้ะผู้มีีส่่วนได้้เส่ียทุุกฝ่่าย 
แล้ะส่ง่เส่ริมิีความีส่ามีาริถในการิแขง่ขนัของบริษิัทัุ เพื�อปีริะโยชน์
ในการิส่ริ้างคุณ์ค่าให้้กิจการิเตัิบโตัอย่างยั�งยืน

นโยบายการิกำากบัด้แูล้กจิการิคริอบคล้มุีโคริงส่ริา้งแล้ะแนวปีฏิบิตัั ิ
ในการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ีทุี�เกี�ยวกับคณ์ะกริริมีการิ การิส่ริริห้า 
การิกำาห้นด้คา่ตัอบแทุน การิกำาห้นด้บทุบาทุห้นา้ทุี� ความีริบัผดิ้ชอบ 
แล้ะความีเปีน็อสิ่ริะของคณ์ะกริริมีการิจากฝ่า่ยจดั้การิ การิพฒันา
แล้ะปีริะเมีินผล้การิปีฏิิบัตัิห้น้าทีุ�ของกริริมีการิ การิกำากับดู้แล้
บริิษััทุย่อย ริวมีถ้งนโยบายการิปีฏิิบัตัิงานในเริื�องการิดู้แล้ 
ผู้ถือหุ้้น ส่ิทุธุิแล้ะความีเทุ่าเทุียมีกันของผู้ถือหุ้้นแล้ะผู้มีีส่่วน 
ได้้เส่ีย การิเปีิด้เผยข้อมีูล้อย่างเพียงพอ การิควบคุมีแล้ะบริิห้าริ
ความีเสี่�ยง การิปีอ้งกนัการิใชข้อ้มีลู้ภายใน การิปีอ้งกนัความีขดั้แยง้

ทุางผล้ปีริะโยชน์ แล้ะการิตัริวจส่อบภายในทุี�มีีปีริะส่ิทุธิุผล้ 
การิด้ำาเนินธุุริกิจด้้วยความีซืึ่�อสั่ตัย์ โปีริ่งใส่ การิปีฏิิบัตัิตัามี 
ข้อกำาห้นด้ของกฎ์ห้มีาย แล้ะกฎ์ริะเบียบทุี�เกี�ยวข้อง จริิยธุริริมี
ทุางธุุริกิจ การิชด้เชยกริณ์ีทุี�เกิด้การิล้ะเมีิด้สิ่ทุธุิ การิต่ัอตั้าน
คอริ์ริัปีชัน ตัล้อด้จนมีาตัริการิด้ำาเนินการิกับผู้ทุี�ไมี่ปีฏิิบัตัิตัามี
นโยบายแล้ะแนวปีฏิิบัตัิด้ังกล่้าว อันเป็ีนส่่วนส่ำาคัญทุี�จะทุำาให้้
กิจการิด้ำาเนินธุุริกิจได้้อย่างยั�งยืน แล้ะเปี็นทุี�ยอมีริับของทุุกฝ่่าย
ทุี�เกี�ยวขอ้ง ทุั�งนี� คณ์ะกริริมีการิบริริษัทัุภบิาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้
คา่ตัอบแทุน มีกีาริพิจาริณ์าทุบทุวนนโยบายการิกำากบัดู้แล้กิจการิ
เปี็นปีริะจำาทุุกปีี เพื�อให้้เห้มีาะส่มีกับส่ภาวการิณ์์ปัีจจุบันแล้ะ
ส่อด้คล้้องกับห้ล้ักธุริริมีาภิบาล้ของตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห่้ง
ปีริะเทุศไทุย ตัล้อด้จนมีีการิตัิด้ตัามีดู้แล้ให้้มีีการิปีฏิิบัตัิตัามี
นโยบายทุี�กำาห้นด้ไว้อย่างเคร่ิงครัิด้ แล้ะคริอบคลุ้มีตัามีห้ลั้ก
ปีฏิบิตัั ิ8 ปีริะการิ ตัามีแนวทุางทุี�คณ์ะกริริมีการิกำากบัห้ล้กัทุริพัย์
แล้ะตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์กำาห้นด้ไว้ นอกจากนี� คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ
ยังอนุมีัตัิใช้ “นโยบายกำากับดู้แล้การิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์” เพื�อ
เปี็นแนวทุางให้้กับผู้บริิห้าริแล้ะพนักงานปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์ห้มีาย 
กฎ์ ริะเบียบทุี� เกี�ยวข้องกับการิด้ำาเนินธุุริกิจ ริวมีทุั�งเพิ�มี
ปีริะสิ่ทุธิุภาพในการิบริิห้าริจัด้การิ เป็ีนการิยกริะด้ับการิกำากับ
ดู้แล้กิจการิทุี�ด้ีของบริิษััทุ อันจะส่่งผล้ให้้บริิษััทุปีริะส่บความี
ส่ำาเริจ็ตัามีเป้ีาห้มีายทุี�กำาห้นด้ไว ้แล้ะส่ร้ิางความีเชื�อมีั�นให้เ้กิด้ข้�น
แก่ผู้ถือหุ้้น นักล้งทุุน แล้ะผู้มีีส่่วนได้้เส่ียทุุกฝ่่าย โด้ยกำาห้นด้ให้้
คณ์ะกริริมีการิแล้ะฝ่่ายจัด้การิ ตัล้อด้จนพนักงานทุุกล้ำาด้ับชั�น
ย้ด้ถือนโยบายการิกำากับดู้แล้กิจการิแล้ะนโยบายการิกำากับดู้แล้
การิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์เปี็นมีาตัริฐานในการิปีฏิิบัตัิงาน

6 นโยั่บายั่การกำากับดูแลื่กิจการ

6.1
ภาพื่รวมขัองนโยั่บายั่แลื่ะแนวปฎิบัตี้ิการกำากับดูแลื่กิจการ

แบบ	56-1	One	Report/รายั่งานประจำาปี	2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลื่กิจการ

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

60



ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุกำากับดู้แล้ให้้มีีการิปีฏิิบัตัิตัามี
ห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ีส่ำาห้ริับบริิษััทุจด้ทุะเบียน ปีี 2560 
(CG Code) ทุี�ออกโด้ยคณ์ะกริริมีการิกำากับห้ล้ักทุริัพย์แล้ะ
ตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์ เพื�อเปี็นห้ล้ักปีฏิิบัตัิให้้คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
ซึ่้�งเปี็นผู้นำาห้รืิอผู้ริับผิด้ชอบสู่งสุ่ด้ขององค์กริ ไปีปีรัิบใช้ตัามี 
ความีเห้มีาะส่มีของบริิษััทุ แล้ะเป็ีนแนวทุางในการิปีฏิิบัตัิควบคู่
ไปีกับแนวทุางการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี 5 ห้มีวด้ห้ล้ัก ด้ังนี�

หมวดที�	1
สำ่ทั่ธุิขัองผู้ถุือห์ุ้น
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุให้้ความีส่ำาคัญแล้ะเคาริพสิ่ทุธุิของผู้ถือหุ้้น
ทุกุกลุ้ม่ีอย่างเทุ่าเทุยีมีกนัแล้ะส่ง่เส่ริมิีให้ผู้ถื้อหุ้น้ได้ใ้ชส้่ทิุธุขิองตัน
อย่างเตั็มีทุี� โด้ยเฉพาะส่ิทุธุิขั�นพื�นฐานของผู้ถือหุ้้น ได้้แก่ การิซึ่ื�อ
ขาย ห้ริือการิโอนหุ้้น การิมีสี่่วนแบง่ในกำาไริของกจิการิ การิได้้ริบั 
ขา่วส่าริขอ้มีลู้ของบริษัิัทุอยา่งเพยีงพอ การิเส่นอวาริะการิปีริะชมุี 
การิเส่นอชื�อบุคคล้เพื�อเปี็นกริริมีการิของบริิษััทุ การิเข้าริ่วมี
ปีริะชุมีเพื�อใช้ส่ิทุธุิออกเส่ียงในทีุ�ปีริะชุมีผู้ถือหุ้้นเพื�อแตั่งตัั�งห้ริือ
ถอด้ถอนกริริมีการิ การิแส่ด้งความีคิด้เห้็นในทุี�ปีริะชุมีอย่างเปี็น
อิส่ริะ อนุมีัตัิค่าตัอบแทุนกริริมีการิ แตั่งตัั�งผู้ส่อบบัญชี แล้ะเริื�อง
ทุี�มีผีล้กริะทุบตัอ่บริษิัทัุ เชน่ การิจา่ยเงนิปีนัผล้ การิแกไ้ขห้นงัส่อื
บริิคณ์ห์้ส่นธิุแล้ะข้อบังคับของบริิษััทุ การิล้ด้ทุุนห้รืิอเพิ�มีทุุน 
ริวมีถ้งการิอนุมีัตัิธุุริกริริมีทีุ�ส่ำาคัญแล้ะมีีผล้ต่ัอทิุศทุางในการิ
ด้ำาเนินธุุริกิจของบริิษััทุ เปี็นตั้น ทุั�งนี� บริิษััทุไมี่กริะทุำาการิใด้ๆ 
อนัเปีน็การิล้ะเมีดิ้ห้ริอืล้ดิ้ริอนส่ทิุธุขิองผูถื้อหุ้น้โด้ยบริษิัทัุกำาห้นด้
นโยบายเกี�ยวกับส่ิทุธุิของผู้ถือหุ้้น ด้ังนี�

สำ่ทั่ธุิในการม่สำ�วนแบ�งกำาไร
บริิษััทุมีีนโยบายจ่ายเงินปัีนผล้ให้้ผู้ถือหุ้้นไมี่น้อยกว่าริ้อยล้ะ 60 
ของกำาไริสุ่ทุธุิห้ล้ังห้ักภาษัีเงินได้้ ห้ากไมี่มีีเห้ตัุจำาเปี็นอื�นใด้ 
ในปีี 2564 บริิษััทุจ่ายเงินปัีนผล้ริะห้ว่างกาล้เป็ีนเงินจำานวน 
1.30 บาทุตั่อหุ้้น ห้ริือคิด้เปี็นริ้อยล้ะ 65.35 ของกำาไริสุ่ทุธุิของ
ผล้ปีริะกอบการิคริ้�งปีีแริก ทุั�งนี� การิจ่ายเงินปัีนผล้ส่่วนทุี�เห้ลื้อ 
ในอัตัริาหุ้้นล้ะ 0.90 บาทุ ตั้องได้้ริับอนุมีัตัิจากทุี�่ปีริะชุุมีส่ามีััญ 
ผู้้ถืือหุ้้้นปีริะจำาปีี 2565

สำ่ทั่ธุิในการรับขั้อมูลื่ขั�าวสำาร
ในปี ี2564 บริษิัทัุเปีดิ้เผยขอ้มีลู้ทุี�ส่ำาคัญของบริษิัทัุอยา่งคริบถว้น 
ถกูตัอ้ง เพยีงพอ เชื�อถอืได้ ้แล้ะทุนักาล้ ริวมีทุั�งล้ะเวน้การิกริะทุำา
ใด้ๆ ทุี�เป็ีนการิจำากัด้โอกาส่ของผู้ถือหุ้้นในการิเข้าถ้งข้อมูีล้ของ
บริิษััทุ

 ปีี 2564 บริิษััทุได้้ด้ำาเนินการิเผยแพริ่ข้อมีูล้ทุี�ส่ำาคัญให้้ 
ผู้ถือหุ้้นแล้ะนักล้งทุุนทุั�วไปี ตัามีช่องทุางทุี�กฎ์ห้มีายแล้ะ 
ข้อกำาห้นด้ของตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศไทุยกำาห้นด้ 
โด้ยผา่นริะบบเผยแพริข่อ้มูีล้ SET Portal ของตัล้าด้ห้ล้กัทุริพัย์
แห้่งปีริะเทุศไทุย แล้ะส่ำาห้รัิบข้อมูีล้อื�นๆ นั�น บริิษััทุได้ ้
เปีิด้เผยผ่านทุางเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ (www.tvothai.com) 
ซึ่้�งเปี็นช่องทุางทุี�ส่ามีาริถเข้าถ้งได้้โด้ยง่ายแล้ะส่ะด้วก

 บริษิัทัุมีกีารินำาเส่นอผล้การิด้ำาเนนิงาน ขอ้มีลู้ทุางการิเงนิ แล้ะ
ข้อมีูล้ทุี�มีิใช่ข้อมีูล้ทุางการิเงินแก่นักวิเคริาะห้์ นักล้งทุุนแล้ะ
ผูถ้อืหุ้น้ ทุกุไตัริมีาส่อยา่งส่มีำ�าเส่มีอ แล้ะเปีดิ้โอกาส่ให้เ้ขา้พบ
ผู้บริิห้าริเพื�อซัึ่กถามีปีริะเด็้นต่ัางๆ เพื�อส่ริ้างความีเข้าใจ 
ในธุุริกิจ แล้ะเส่ริิมีส่ริ้างความีส่ัมีพันธุ์ริะห้ว่างบริิษััทุกับ 
นักวิเคริาะห้์ นักล้งทุุนแล้ะผู้ถือหุ้้นตัล้อด้ทุั�งปีี (ริายล้ะเอียด้
เพิ�มีเตัมิีอยูใ่นห้มีวด้ทุี� 4 การิเปิีด้เผยขอ้มูีล้แล้ะความีโปีริง่ใส่)

 บริิษััทุเข้าร่ิวมีกิจกริริมีจัด้โด้ยตัล้าด้ห้ลั้กทุรัิพย์แห่้งปีริะเทุศ 
ไทุย อาทุิ บริิษััทุจด้ทุะเบียนพบผู้ล้งทุุน (SET Opportunity 
Day) เพื�อเผยแพริข่อ้มีลู้บริษิัทัุแล้ะตัอบขอ้ซึ่กัถามี (ริายล้ะเอยีด้ 
เพิ�มีเตัมิีอยูใ่นห้มีวด้ทุี� 4 การิเปิีด้เผยขอ้มูีล้แล้ะความีโปีริง่ใส่)

ทุั�งนี� ผู้ถือหุ้้นแล้ะนักล้งทุุนทุั�วไปีส่ามีาริถตัิด้ตั่อส่อบถามี
ข้อมีูล้เกี�ยวกับบริิษััทุได้้ทุี�

ฝ่่ายบัญชุีและการเงิน	:
นางส่าวสุ่นันทุา  ไตัริเทุพาภิริักษั์  
โทุริศัพทุ์ : 02-477-9020 ตั่อ 266 
อีเมีล้ : sunanta@tvothai.com

ฝ่่ายนักลงทุนส่ัมพิันธุ์	:
นายอังกูริ อิ�มีเอิบธุริริมี
โทุริศัพทุ์ : 02-477-9020 ตั่อ 530
อีเมีล้ : ir@tvothai.com

ฝ่่ายเลขานุการบริษััท	:
นางส่าวคณ์ัฐศริ  บัณ์ฑ์ิตัเนตัริ์  
โทุริศัพทุ์ : 02-477-9020 ตั่อ 122
อีเมีล้ : kanutsorn@tvothai.com
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  ผู้ถือหุ้้นแตั่ล้ะริายมีีสิ่ทุธุิออกเส่ียงในทุี�ปีริะชุมีได้้ 1 หุ้้นตั่อ 
1 เส่ียง โด้ยมีตัิของทุี�ปีริะชุมีในเริื�องทุั�วไปีจะถือคะแนนเส่ียง
ข้างมีากของผู้ถือหุ้้นทุี�มีาปีริะชุมีแล้ะมีีส่ิทุธุิออกเส่ียง เช่น 
การิรัิบริองงบการิเงินปีริะจำาปีี การิจ่ายเงินปัีนผล้ปีริะจำาปีี 
การิแตั่งตัั�งกริริมีการิ การิแตั่งตัั�งผู้ส่อบบัญชี เปี็นตั้น ส่ำาห้ริับ
มีตัิในเริื�องทุี�มีีความีส่ำาคัญทุี�อาจกริะทุบตั่อส่ิทุธุิของผู้ถือหุ้้น 
จะตัอ้งได้ร้ิบัคะแนนเสี่ยงไม่ีนอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนเส่ยีง
ทุั�งห้มีด้ของผู้ถือหุ้้นทุี�มีาปีริะชุมีแล้ะมีีส่ิทุธุิออกเส่ียง ส่ำาห้ริับ
กริณี์การิจ่ายค่าตัอบแทุนกริริมีการิ แล้ะคะแนนเสี่ยงไม่ีนอ้ย
กว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเส่ยีงทุั�งห้มีด้ของผูถ้อืหุ้น้ทุี�มีาปีริะชุมี
แล้ะมีสี่ทิุธุอิอกเส่ยีง ส่ำาห้ริบัการิแกไ้ขขอ้บงัคบับริษิัทัุ การิทุำา
ริายการิริะห้ว่างบริิษััทุกับบุคคล้ทุี�เกี�ยวข้อง การิเพิ�มี/ล้ด้ทุุน 
การิซึ่ื�อขายทุริัพย์ส่ินทุี�มีีขนาด้ให้ญ่ เปี็นตั้น

  ในริะห้ว่างการิปีริะชุมีผู้ถือหุ้้น ผู้ถือหุ้้นมีีส่ิทุธุิซัึ่กถามี แล้ะ
แส่ด้งความีคิด้เห้็นในทุี�ปีริะชุมีในเริื�องเกี�ยวกับบริิษััทุ 
โด้ยปีริะธุานทีุ�ปีริะชมุีจดั้ส่ริริเวล้าทีุ�เห้มีาะส่มี ส่ำาห้ริบัการิตัอบ
ขอ้ซึ่ักถามีแล้ะการิแส่ด้งความีคิด้เห้็น

  คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุส่่งเส่ริิมีการินำาเทุคโนโล้ยีมีาใช้ใน 
การิปีริะชุมีผู้ถือหุ้้น เพื�อให้้เกิด้ความีถูกตั้อง ริวด้เริ็ว โปีริ่งใส่ 
ในการิล้งมีตัิแตั่ล้ะวาริะ ผู้ถือหุ้้นมีีส่ิทุธุิออกเส่ียงล้งคะแนน
แยกตัามีวาริะ แล้ะในวาริะเล้อืกตัั�งกริริมีการิ ผูถ้อืหุ้น้ออกเส่ยีง 
ล้งคะแนนเล้ือกตัั�งกริริมีการิเปี็นริายบุคคล้

  คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุให้สิ้่ทุธุผู้ิถอืหุ้น้เป็ีนผูอ้นุมีตััคิา่ตัอบแทุน
กริริมีการิบริิษััทุเปี็นปีริะจำาทุุกปีี นำาเส่นอนโยบายแล้ะ 
ห้ล้ักเกณ์ฑ์์การิให้้ค่าตัอบแทุนกริริมีการิแตั่ล้ะคณ์ะทุี�ชัด้เจน 
โด้ยพิจาริณ์าจากห้น้าทุี� ความีรัิบผิด้ชอบ ริายได้้ แล้ะกำาไริ
ของบริษิัทัุ ริวมีถง้จำานวนกริริมีการิ ตัล้อด้จนเปีรีิยบเทีุยบกับ
ค่าตัอบแทุนของกริริมีการิในกิจการิทุี�มีีขนาด้เด้ียวกันห้ริือ
ใกล้้เคียงกัน ในกลุ้่มีอุตัส่าห้กริริมีเด้ียวกัน

  คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุเปิีด้เผยมีติัการิปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้น
ปีริะจำาปีี 2564 ให้้ส่าธุาริณ์ชนทุริาบถ้งผล้การิล้งคะแนน 
ในแตั่ล้ะวาริะทุั�งภาษัาไทุยแล้ะภาษัาอังกฤษั ผ่านริะบบ 
Set Portal ของตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศไทุย แล้ะ 
เผยแพริบ่นเวบ็ไซึ่ตัข์องบริษิัทัุในวันปีริะชุมี ภายห้ลั้งเส่ริจ็ส่ิ�น
การิปีริะชุมี

สำ่ทั่ธุิในการเขั้าร�วมประชุุม

แลื่ะออกเสำ่ยั่งลื่งคะแนน
บริิษััทุมีีนโยบายให้้ผู้ถือหุ้้นทุุกกลุ้่มี ริวมีถ้งผู้ถือหุ้้นปีริะเภทุ
ส่ถาบันได้้ใช้ส่ิทุธุิในการิเข้าริ่วมีปีริะชุมีแล้ะออกเสี่ยงอย่างเต็ัมีทุี� 
แล้ะล้ะเว้นการิกริะทุำาใด้ๆ ทุี�เปี็นการิจำากัด้โอกาส่ในการิเข้าริ่วมี
ปีริะชุมีของผู้ถือหุ้้น แล้ะได้้กำาห้นด้เกี�ยวกับแนวปีฏิิบัตัิในการิจัด้
แล้ะด้ำาเนินการิปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นด้ังนี�

  คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุดู้แล้ให้้มีีการิให้้ข้อมีูล้ วัน เวล้า ส่ถานทุี�
แล้ะวาริะการิปีริะชุมี โด้ยมีีคำาชี�แจงแล้ะเห้ตุัผล้ปีริะกอบ 
ในแต่ัล้ะวาริะในห้นังส่อืเชญิปีริะชุมี ริวมีทุั�งส่ถานทุี�จดั้ปีริะชุมี
ผู้ถือหุ้้นส่ะด้วกตั่อการิเด้ินทุาง

  คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุตัริะห้นักแล้ะเคาริพในส่ทิุธิุของผู้ถือหุ้น้ 
ไมี่กริะทุำาการิใด้ๆ อันเป็ีนการิล้ะเมิีด้ห้รืิอลิ้ด้ริอนสิ่ทุธิุของ 
ผู้ถือหุ้้น โด้ยทุำาห้น้าทุี�ดู้แล้ผล้ปีริะโยชน์ของผู้ถือหุ้้นอย่าง 
เปี็นธุริริมีตัล้อด้จนส่นับส่นุนแล้ะส่่งเส่ริิมีให้้ผู้ถือหุ้้นทุุกกลุ่้มี 
ไมีว่า่เปีน็ผูถ้อืหุ้น้ในปีริะเทุศห้ริอืตัา่งปีริะเทุศ ทุั�งทุี�เปีน็ผู้ถอืหุ้น้ 
ริายให้ญ่ ผู้ถือหุ้้นริายย่อย ห้ริือผู้ถือหุ้้นปีริะเภทุส่ถาบันได้้ใช้
ส่ิทุธุิของตัน ทุั�งส่ิทุธุิพื�นฐานของผู้ถือหุ้้น ส่ิทุธุิในการิเข้าถ้ง
ส่าริส่นเทุศอยา่งเพยีงพอแล้ะทุนัเวล้า แล้ะส่ทิุธุใินการิเขา้ริว่มี
ปีริะชมุีผูถ้อืหุ้น้ เพื�อกำาห้นด้ทุศิทุางการิด้ำาเนนิงาน แล้ะตััด้สิ่นใจ 
ในเริื�องทุี�มีีผล้กริะทุบทุี�มีีนัยส่ำาคัญตั่อบริิษััทุ

   คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุไม่ีเพิ�มีวาริะการิปีริะชุมี ห้ริอืเปีล้ี�ยนแปีล้ง 
ข้อมีูล้ส่ำาคัญโด้ยไมี่แจ้งให้้ทุริาบล้่วงห้น้า โด้ยเฉพาะวาริะ
ส่ำาคัญทุี�ผู้ถือหุ้้นตั้องใช้เวล้าในการิศ้กษัาข้อมีูล้ก่อนตััด้ส่ินใจ

  คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุเปีิด้โอกาส่ให้้ผู้ ถือหุ้้นเส่นอวาริะ 
การิปีริะชมุี ส่ง่คำาถามีล้ว่งห้นา้ แล้ะเส่นอชื�อบคุคล้เพื�อเขา้ริบั
การิคัด้เล้ือกเปี็นกริริมีการิบริิษััทุก่อนวันปีริะชุมีผู้ถือหุ้้น 
ผ่านเว็บไซึ่ตั์บริิษััทุ โด้ยเผยแพร่ิข่าวส่าริผ่านริะบบเผยแพร่ิ
ข้อมีูล้ (Set Portal) ของตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศไทุย
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ทุั�งนี� ในปีี 2564 บริิษััทุได้้ด้ำาเนินการิเกี�ยวกับการิจัด้ปีริะชุมี 
ผู้ถือหุ้้นเพื�อให้้ผู้ถือหุ้้นได้้มีาใช้ส่ิทุธุิของตันด้ังตั่อไปีนี�

การจัดประชุุมผู้ถุือห์ุ้น

คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุกำาห้นด้ให้้มีีการิจัด้ปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้น
เปี็นปีริะจำาทุุกปีีภายใน 4 เด้ือน นับแตั่วันส่ิ�นสุ่ด้ริอบปีีบัญชีของ
บริิษััทุ แล้ะห้ากมีีความีจำาเปี็นทุี�จะตั้องพิจาริณ์าวาริะพิเศษั 
ซึ่้�งเป็ีนเริื�องทุี�เกี�ยวข้องกับสิ่ทุธิุแล้ะผล้ปีริะโยชน์ของผู้ถือหุ้้น 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุก็จะเริียกปีริะชุมีวิส่ามีัญผู้ถือหุ้้นตัามี 
ความีจำาเปี็นแล้ะเห้มีาะส่มี ทุั�งนี� บริิษััทุได้้ปีฏิิบัตัิตัามีข้อกำาห้นด้
แล้ะกฎ์ห้มีายอย่างเคร่ิงครัิด้ ควบคูกั่บการิปีฏิบัิตัติัามีแนวปีฏิบัิตัิ
ทุี�ด้ีตัามี AGM Checklist ของส่มีาคมีส่่งเส่ริิมีผู้ล้งทุุนไทุย อีกทุั�ง
ยังคำาน้งถ้งส่ิทุธิุของผู้ถือหุ้้น แล้ะการิปีฏิิบัตัิตั่อผู้ถือหุ้้นอย่าง 
เทุ่าเทุียมีกันตัามีห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี 

แมี้ว่าส่ถานการิณ์์การิแพริ่ริะบาด้ของไวริัส่ Covid-19 ในช่วงตั้น
ปีี 2564 จะมีีแนวโน้มีทีุ�ด้ีข้�นเมืี�อเทีุยบกับปีีก่อนทีุ�มีีการิริะบาด้
ริุนแริง แล้ะริัฐบาล้ได้้ปีริับมีาตัริการิผ่อนคล้ายในห้ล้ายพื�นทุี� 
แตัย่งัคงขยายริะยะเวล้าการิปีริะกาศส่ถานการิณ์ฉ์กุเฉนิไปีจนถง้
วันทุี� 31 พฤษัภาคมี 2564 ด้ังนั�น คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุจ้ง
พิจาริณ์าจัด้การิปีริะชุมีส่ามัีญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2564 ภายใต้ั
มีาตัริการิแล้ะแนวทุางปีฏิิบัตัิตันส่ำาห้ริับผู้เข้าริ่วมีปีริะชุมี เพื�อ
เปี็นการิป้ีองกันแล้ะล้ด้โอกาส่เสี่�ยงต่ัอการิแพร่ิริะบาด้ไวรัิส่ 
Covid-19

ก�อนวันประชุุมผู้ถุือห์ุ้น

  บริิษััทุเปีิด้โอกาส่ให้้ผู้ถือหุ้้นเส่นอวาริะการิปีริะชุมีแล้ะเส่นอ
ชื�อบุคคล้เพื�อรัิบพิจาริณ์าคัด้เลื้อกเป็ีนกริริมีการิบริิษััทุ
เปีน็การิล่้วงห้น้า ตัั�งแตัว่นัทุี� 28 ตัลุ้าคมี 2563 – 27 มีกริาคมี 
2564 โด้ยได้ป้ีริะกาศห้ล้กัเกณ์ฑ์แ์ล้ะวธิุกีาริเส่นอผา่นเวบ็ไซึ่ตั์
บริิษััทุ แล้ะแจ้งข่าวส่าริผ่านริะบบเผยแพร่ิข้อมูีล้ (Set 
Portal) ของตัล้าด้ห้ลั้กทุริพัยแ์ห้ง่ปีริะเทุศไทุย ปีริากฏิวา่ไม่ีมีี
ผู้ถือหุ้้นเส่นอวาริะการิปีริะชุมีล้่วงห้น้าเพื�อพิจาริณ์า แตั่มีี 
ผู้ถือหุ้้นของบริิษััทุเส่นอชื�อ นางสุ่วิมีล้ กฤตัยาเกียริณ์์ เข้าริับ
การิพิจาริณ์าเลื้อกตัั�งเป็ีนกริริมีการิบริิษััทุ คณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุได้้พิจาริณ์าปีริะวัตัิ ความีริู้ ความีส่ามีาริถ แล้ะ
ปีริะส่บการิณ์ ์ริวมีถง้ความีริูค้วามีชำานาญเฉพาะด้า้นทุี�จำาเป็ีน
ตั้องมีี (Board Skills Matrix) แล้ะความีห้ล้ากห้ล้ายใน 
องค์ปีริะกอบของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ จ้งเห้็นส่มีควริเส่นอ
ชื�อ นางสุ่วิมีล้ กฤตัยาเกียริณ์์ ตั่อทุี�ปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้น
ปีริะจำาปี ี2564 เพื�อพจิาริณ์าเลื้อกตัั�งเป็ีนกริริมีการิของบริษิัทัุ
แทุนกริริมีการิทุี�ออกตัามีวาริะ 

  บริิษััทุเผยแพริ่ห้นังส่ือเชิญปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นพริ้อมีทุั�ง
ห้นังส่ือมีอบฉันทุะแบบ ก. ข. แล้ะ ค. ไว้บนเว็บไซึ่ตั์บริิษััทุ 
ตัั�งแตั่วันทุี� 24 มีีนาคมี 2564 เปี็นการิล้่วงห้น้า 30 วันก่อน
วันปีริะชุมี เพื�อให้้ผู้ถือหุ้้นมีีเวล้าศ้กษัาข้อมูีล้แล้ะส่่งข้อส่อบ
ถามีมีายังบริิษััทุล้่วงห้น้า ริวมีทุั�งมีีโอกาส่มีอบฉันทุะให้้
กริริมีการิอิส่ริะห้ริือบุคคล้อื�นๆ เข้าริ่วมีการิปีริะชุมีแทุน 
ในกริณ์ีทุี�ไมี่ส่ามีาริถมีาด้้วยตันเองได้้ ทุั�งนี� บริิษััทุมีีการิ
ปีริะกาศเริื�องการิเผยแพริ่ด้ังกล้่าวผ่านทุางริะบบเผยแพริ่
ข้อมีูล้ (Set Portal) ของตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศไทุย
เพื�อให้้ผู้ถือหุ้้นทุริาบด้้วย

  บริิษััทุเปิีด้โอกาส่ให้้ผู้ถือหุ้้นส่ามีาริถส่่งคำาถามีล่้วงห้น้ามีายัง
บริษิัทัุก่อนวันปีริะชมุี เพื�อส่อบถามีข้อมีลู้ทุี�เกี�ยวข้องกับวาริะ
การิปีริะชุมีห้ริือข้อมีูล้อื�นทุี�ส่ำาคัญของบริิษััทุ ในริะห้ว่างวันทุี� 
28 ตัุล้าคมี 2563 – 31 มีีนาคมี 2564 โด้ยบริิษััทุได้้กำาห้นด้
ห้ล้กัเกณ์ฑ์ก์าริส่ง่คำาถามีล่้วงห้นา้ไวอ้ยา่งชัด้เจนแล้ะเผยแพร่ิ
ไว้บนเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุแล้ะมีีการิปีริะกาศผ่านทุางริะบบ 
เผยแพริ่ข้อมูีล้ (Set Portal) ของตัล้าด้ห้ลั้กทุรัิพย์แห่้ง
ปีริะเทุศไทุย แตั่ปีริากฏิว่าไมี่มีีผู้ถือหุ้้นส่่งคำาถามีล้่วงห้น้า
มีายังบริิษััทุแตั่อย่างใด้

  บริษิัทัุจัด้ทุำาห้นังส่อืเชญิปีริะชมุีผูถื้อหุ้น้แล้ะเอกส่าริปีริะกอบ
การิปีริะชมุีฉบบัภาษัาไทุยส่ำาห้ริบัผู้ถอืหุ้น้ไทุย แล้ะฉบบัแปีล้
ภาษัาอังกฤษัส่ำาห้ริับผู้ถือหุ้้นต่ัางปีริะเทุศ โด้ยมีอบห้มีายให้้
บริิษััทุ ศูนย์ริับฝ่ากห้ล้ักทุริัพย์ (ปีริะเทุศไทุย) จำากัด้ ซึ่้�งเปี็น
นายทุะเบียนหุ้้นของบริิษััทุเป็ีนผู้จัด้ส่่งห้นังส่ือเชิญปีริะชุมี 
ให้แ้กผู้่ถอืหุ้น้ทุางไปีริษัณ์ยีล์้งทุะเบยีนวนัทุี� 1 เมีษัายน 2564 
ก่อนวันปีริะชุมีล้่วงห้น้า 22 วัน โด้ยห้นังส่ือเชิญปีริะชุมี 
มีีริายล้ะเอียด้เกี�ยวกับการิปีริะชุมี อันปีริะกอบด้้วย วาริะ 
การิปีริะชุมี ขั�นตัอนการิล้งทุะเบียน เอกส่าริแล้ะห้ล้ักฐาน 
วิธีุการิมีอบฉันทุะ ห้นังสื่อมีอบฉันทุะ แล้ะแนวทุางปีฏิิบัตัิ
ส่ำาห้ริับผู้เข้าริ่วมีปีริะชุมีในช่วงส่ถานการิณ์์การิแพริ่ริะบาด้
ของไวรัิส่ COVID-19 โด้ยในแต่ัล้ะวาริะการิปีริะชุมีจะมีข้ีอมูีล้
ปีริะกอบตัามีส่มีควริ พร้ิอมีทัุ�งความีเห็้นของคณ์ะกริริมีการิ
ในเริื�องด้ังกล้่าว ทุั�งนี� บริิษััทุได้้ปีริะกาศห้นังส่ือเชิญปีริะชุมี
ด้ังกล้่าวในห้นังส่ือพิมีพ์ริายวันข่าวหุ้้นธุุริกิจริะห้ว่างวันทุี� 
5-8 เมีษัายน 2564 ไมี่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันปีริะชุมี 

63แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร



  บริษิัทัุอำานวยความีส่ะด้วกให้ผู้ถื้อหุ้น้ส่ถาบันแล้ะคัส่โตัเดี้ยน 
ส่ามีาริถส่ง่เอกส่าริเพื�อขอตัริวจส่อบริายล้ะเอียด้การิถอืคริอง
ห้ล้กัทุริพัย ์แล้ะส่ง่เอกส่าริมีอบฉนัทุะล้ว่งห้นา้ได้ ้โด้ยส่ำาห้ริบั
ผูถ้อืหุ้น้ส่ถาบันห้ริอืคสั่โตัเดี้ยนทุี�มีอบฉันทุะให้ก้ริริมีการิอิส่ริะ 
บริิษััทุจะด้ำาเนินการิส่่งส่ำาเนาใบมีอบฉันทุะทีุ�มีีล้ายเซึ่็นของ
กริริมีการิอิส่ริะผู้ริับมีอบ กล้ับไปีให้้ผู้ถือหุ้้นภายห้ลั้งจาก 
การิปีริะชุมี

วันประชุุมผู้ถุือห์ุ้น

  บริิษััทุจัด้ปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2564 เมีื�อวันศุกริ์ 
ทุี� 23 เมีษัายน 2564 ตัั�งแตั่เวล้า 10.00 น. ถ้ง เวล้า 12.00 น. 
ณ์ ชั�น 3 อาคารินำ�ามีันพืชไทุยเล้ขทุี� 149 ถนนรัิชด้าภิเษัก 
(ทุ่าพริะ-ตัากส่ิน) แขวงบุคคโล้ เขตัธุนบุริี กริุงเทุพมีห้านคริ 
ซึ่้�งเปี็นทุี�ตัั�งส่ำานักงานให้ญ่ของบริิษััทุ ส่ถานทีุ�ส่ะด้วกตั่อการิ
เด้ินทุางเข้าริ่วมีปีริะชุมีด้้วยริะบบขนส่่งส่าธุาริณ์ะ แล้ะเวล้า
ในการิปีริะชุมีทุี�เห้มีาะส่มี มีีผู้ถือหุ้้นทุี�มีาด้้วยตันเองแล้ะ 
ริับมีอบฉันทุะเข้าริ่วมีปีริะชุมีทุั�งห้มีด้ 1,120 ริาย คิด้เปี็นหุ้้น
ทุั�งห้มีด้ 523,662,955 ห้ริอืริอ้ยล้ะ 64.76 ของหุ้น้ทุี�จำาห้นา่ย
แล้้วทุั�งห้มีด้ของบริิษััทุ 

  บริิษััทุเปีิด้ให้้ผู้ถือหุ้้นส่ามีาริถล้งทุะเบียนเข้าริ่วมีปีริะชุมี 
ได้้ล่้วงห้น้า 2 ชั�วโมีงก่อนเวล้าปีริะชุมี ซ้ึ่�งได้้แจ้งให้้ผู้ถือหุ้้น
ทุริาบล่้วงห้นา้ในห้นังส่อืเชญิปีริะชมุี โด้ยใชร้ิะบบบาริโ์คด้้ใน
การิล้งทุะเบยีนแล้ะนบัคะแนนเพื�อความีถูกตัอ้ง ริวด้เริว็แล้ะ
แมีน่ยำา พร้ิอมีทุั�งมีกีาริจัด้เตัริยีมีบคุล้ากริ เคริื�องถา่ยเอกส่าริ 
แล้ะอากริแส่ตัมีปี ์เพื�ออำานวยความีส่ะด้วกแกผู่ถ้อืหุ้น้ในการิ
มีอบฉันทุะ ทุั�งนี� ก่อนการิล้งทุะเบียน ผู้ถือหุ้้นแล้ะพนักงาน
บริิษััทุทุุกคนจะตั้องผ่านจุด้คัด้กริอง เพื�อซึ่ักปีริะวัตั ิ
วัด้อณุ์ห้ภูมี ิแล้ะคา่เชื�อด้ว้ยเจล้แอล้กอฮิอล้ล้ต์ัามีแนวปีฏิิบัตัิ
ของกริมีควบคุมีโริค ส่ำาห้รัิบการิปีริะชุมีส่ามัีญผู้ถือหุ้้น 
ปีริะจำาปี ี2564 บริษิัทัุไม่ีพบผูทุ้ี�มีคีวามีเส่ี�ยง ห้ริอืผูทุ้ี�มีอีาการิ
เกี�ยวกับริะบบทุางเด้ินห้ายใจแตั่อย่างใด้

  บริิษััทุจัด้ส่ริริทีุ�นั�งในห้้องปีริะชุมีโด้ยมีีริะยะห้่างทุางส่ังคมี 
(Social Distancing) ทุี�เห้มีาะส่มี โด้ยเว้นริะยะห้่างริะห้ว่าง
เกา้อี�อยา่งนอ้ย 1 เมีตัริ ทุำาให้ร้ิองริบัผูเ้ขา้ริว่มีปีริะชมุีได้อ้ยา่ง
จำากัด้ ผู้เข้าริ่วมีปีริะชุมีทุุกคนตั้องส่วมีใส่่ห้น้ากากอนามีัย
ตัล้อด้ริะยะเวล้าทุี�เข้าริ่วมีการิปีริะชุมี ทุั�งนี� บริิษััทุได้้จัด้ทุี�นั�ง
ส่ำาริองบริเิวณ์ห้อ้งโถงชั�น G ซึ่้�งมีจีอภาพถา่ยทุอด้การิปีริะชมุี
ให้้ริับชมีแทุนการิเข้าห้้องปีริะชุมี 

  บริิษััทุอำานวยความีส่ะด้วกแก่ผู้ถือหุ้้นทุี�ไมี่ส่ามีาริถเข้าริ่วมี
ปีริะชุมีด้้วยตันเอง โด้ยการิจัด้ส่่งห้นังส่ือมีอบฉันทุะ แบบ ข 
ไปีพริ้อมีกับห้นังสื่อเชิญปีริะชุมี ผู้ถือหุ้้นส่ามีาริถมีอบฉันทุะ
ให้บ้คุคล้ใด้บุคคล้ห้น้�งเขา้ริว่มีปีริะชุมีแล้ะออกเสี่ยงล้งคะแนน
แทุนได้ ้ทุั�งนี� บริษิัทัุได้เ้ส่นอริายชื�อกริริมีการิอิส่ริะของบริษิัทัุ
อย่างน้อย 1 คน เพื�อเปี็นทุางเล้ือกในการิมีอบฉันทุะส่ำาห้ริับ
ผู้ถือหุ้้น แล้ะได้้ขอความีริ่วมีมีือจากผู้ถือหุ้้นมีอบฉันทุะให้้
กริริมีการิอิส่ริะแทุนการิเข้าริ่วมีปีริะชุมีด้้วยตันเอง เพื�อ
เปี็นการิปี้องกันแล้ะล้ด้โอกาส่เส่ี�ยงตั่อการิแพร่ิริะบาด้ไวรัิส่ 
Covid-19 โด้ยขอให้้ผู้ถือหุ้้นทุี�ปีริะส่งค์จะมีอบฉันทุะให้้แก่
กริริมีการิอสิ่ริะจดั้ส่ง่ห้นงัส่อืมีอบฉนัทุะมีาให้บ้ริษิัทัุล้ว่งห้นา้
ก่อนวันปีริะชุมี ในการินี� บริิษััทุได้้เส่นอชื�อกริริมีการิอิส่ริะ 
3 ทุ่าน ได้้แก่ นายส่มีพล้ เกียริตัิไพบูล้ย์ ด้ริ.สุ่วิทุย์ เมีษัินทุริีย์ 
แล้ะด้ริ.ชัยพัฒน์ ส่ห้ัส่กุล้ เปี็นผู้ริับมีอบฉันทุะในการิเข้าริ่วมี
ปีริะชมุีแล้ะออกเส่ยีงล้งคะแนนแทุน โด้ยบริษิัทัุได้แ้นบขอ้มีลู้
ของกริริมีการิอิส่ริะทุั�ง 3 ทุ่าน ในห้นังสื่อเชิญปีริะชุมีให้้แก ่
ผู้ถือหุ้้นแล้้ว

 
  ปีริะธุานกริริมีการิบริิษััทุ ปีริะธุานกริริมีการิตัริวจส่อบ 

ปีริะธุานกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ 
ค่าตัอบแทุน ริักษัาการิปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริแล้ะ
กริริมีการิผู้จัด้การิ ผู้บริิห้าริสู่งสุ่ด้ด้้านการิเงิน ผู้ส่อบบัญชี 
แล้ะทุี�ปีริ้กษัากฎ์ห้มีายอิส่ริะ เข้าริ่วมีปีริะชุมีเพื�อตัอบ 
ข้อซึ่ักถามีตั่างๆ ในการิปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2564 
มีีกริริมีการิบริิษััทุเข้าริ่วมีปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นจำานวน 
11 คน จากจำานวนกริริมีการิบริิษััทุทุั�งห้มีด้ 11 คน (คิด้เปี็น
ริ้อยล้ะ 100) 

  ปีริะธุานกริริมีการิบริิษััทุทุำาห้น้าทุี�เปี็นปีริะธุานในทุี�ปีริะชุมี
ด้ำาเนินการิปีริะชุมีให้้เป็ีนไปีตัามีข้อบังคับบริิษััทุ โด้ยการิ
ปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2564 ทุี�ปีริะชุมีได้้พิจาริณ์า
เริื�องต่ัางๆ ตัามีล้ำาด้ับในริะเบียบวาริะทุี�ริะบุไว้ในห้นังสื่อ 
เชิญปีริะชุมี ไมี่มีีการิเพิ�มีเตัิมีห้ริือแก้ไขวาริะการิปีริะชุมี 
นอกเห้นือจากทุี�ริะบุไว้ในห้นังส่ือเชิญปีริะชุมี 

  เล้ขานุการิบริิษััทุแจ้งองค์ปีริะชุมี จำานวน แล้ะส่ัด้ส่่วนของ 
ผู้ถือหุ้้นทุี�มีาด้้วยตันเองแล้ะริับมีอบฉันทุะ พริ้อมีทัุ�งชี�แจง 
ให้้ผู้เข้าริ่วมีปีริะชุมีทุริาบถ้งวิธุีการิออกเส่ียงล้งคะแนน 
วิธุีนับคะแนน แล้ะการิปีริะมีวล้ผล้ด้้วยริะบบบาริ์โค้ด้ 
โด้ยกำาห้นด้ให้้ผู้ถือหุ้้นออกเส่ียงล้งคะแนนตัามีล้ำาดั้บวาริะ 
การิปีริะชุมี
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  บริิษััทุใช้บัตัริล้งคะแนนเส่ียงในวาริะเพื�อพิจาริณ์าทุุกวาริะ 
แล้ะตัริวจนับคะแนนเสี่ยงด้้วยริะบบบาร์ิโค้ด้ เพื�อให้้เกิด้ 
ความีส่ะด้วก ริวด้เริ็ว ถูกต้ัอง แม่ีนยำา ตัามีแนวทุางทุี�
ตัล้าด้ห้ลั้กทุรัิพย์แห้่งปีริะเทุศไทุย แล้ะส่ำานักงานคณ์ะ
กริริมีการิกำากับห้ล้ักทุริัพย์แล้ะตัล้าด้ห้ลั้กทุริัพย์ (ก.ล้.ตั.) 
กำาห้นด้ โด้ยการินับคะแนนเสี่ยงจะนับเมืี�อส่ิ�นสุ่ด้วาริะนั�น 
ส่ำาห้ริบัวาริะการิแตัง่ตัั�งกริริมีการิ บริษิัทัุจดั้ให้ม้ีกีาริออกเส่ยีง
ล้งคะแนนเปี็นริายบุคคล้ 

  บริิษััทุได้้เชิญตััวแทุนทีุ�ปีริ้กษัากฎ์ห้มีายอิส่ริะจากบริิษััทุ 
เบเคอริ์ แอนด้์ แมี็คเค็นซึ่ี� จำากัด้ ทุำาห้น้าทุี�ตัริวจส่อบการินับ
คะแนนเสี่ยงเพื�อความีโปีร่ิงใส่ตัามีห้ลั้กธุริริมีาภิบาล้ โด้ยวิธุี
การิล้งคะแนนเส่ยีงในแตัล่้ะวาริะ ปีริะธุานในทุี�ปีริะชมุีจะขอ
ให้้ผู้ถือหุ้้นห้รืิอผู้รัิบมีอบฉันทุะทีุ�ไมี่เห้็นด้้วยแล้ะงด้ออกเส่ียง
ล้งคะแนนในบัตัริล้งคะแนน พร้ิอมีทัุ�งล้งล้ายมืีอชื�อ แล้ะ 
เจา้ห้นา้ทุี�จะริวบริวมีบตััริล้งคะแนน แล้ะบนัทุก้คะแนนเส่ยีง
ทุี�ไมี่เห้็นด้้วยแล้ะงด้ออกเส่ียง ส่ำาห้ริับผู้ถือหุ้้นทุี�เห้็นด้้วย 
ให้้ล้งล้ายมีือชื�อในบัตัริล้งคะแนนเส่ียง แล้ะเจ้าห้น้าทุี�จะเก็บ
บัตัริล้งคะแนนเส่ียงทุั�งห้มีด้ภายห้ล้ังเส่ริ็จส่ิ�นการิปีริะชุมี

  ปีริะธุานทุี�ปีริะชุมีเปิีด้โอกาส่ให้้ผู้ถือหุ้้นแส่ด้งความีคิด้เห้็น 
ขอ้เส่นอแนะ ห้ริอืซัึ่กถามีในวาริะต่ัางๆ พร้ิอมีทุั�งจัด้ส่ริริเวล้า
ส่ำาห้ริบัผูถ้อืหุ้น้อยา่งเห้มีาะส่มีแล้ะเทุา่เทุยีมีกนัในแตัล่้ะวาริะ
ก่อนการิล้งมีตัิ โด้ยเล้ขานุการิบริิษััทุบันทุ้กปีริะเด้็นคำาถามี 
คำาตัอบ ข้อเส่นอแนะ แล้ะความีคิด้เห้็นไว้ในริายงาน 
การิปีริะชุมี

  ผล้การินับคะแนนของแต่ัล้ะวาริะจะแจ้งให้้ทุี�ปีริะชุมีทุริาบ
ภายห้ล้งัเส่ร็ิจส่ิ�นการิล้งคะแนนเส่ยีงในแตัล่้ะวาริะ กริณ์ทีุี�ตัอ้ง
ใช้เวล้าในการินับคะแนนมีากกว่าปีกตัิในวาริะใด้ ปีริะธุาน 
ในทุี�ปีริะชุมีอาจขอให้้ทุี�ปีริะชุมีด้ำาเนินการิพิจาริณ์าในวาริะ
ถัด้ไปีก่อน เพื�อให้้การิปีริะชุมีเปี็นไปีอย่างตั่อเนื�อง แล้ะเมีื�อ
การิตัริวจนับคะแนนเส่ริ็จเริียบริ้อย เล้ขานุการิทีุ�ปีริะชุมี
จะแจ้งให้้ทุี�ปีริะชุมีทุริาบผล้การินับคะแนนทัุนทุี โด้ยมีตัิ 
ของทุี�ปีริะชุมีในแต่ัล้ะวาริะแบ่งเป็ีนคะแนนทีุ� เห้็นด้้วย 
ไมีเ่ห็้นด้ว้ย งด้ออกเส่ยีง แล้ะบตััริเส่ยี โด้ยไม่ีมีผีูถ้อืหุ้น้คดั้คา้น
ห้ริือไมี่เห้็นด้้วยกับมีตัิด้ังกล้่าว

  บริิษััทุให้้สิ่ทุธุิแก่ผู้ถือหุ้้นทุี�เข้าริ่วมีปีริะชุมีภายห้ลั้งจาก
ปีริะธุานในทุี�ปีริะชุมีเปิีด้การิปีริะชุมีแล้้ว ส่ามีาริถออกเสี่ยง
ล้งคะแนนในวาริะทุี�อยู่ริะห้ว่างการิพิจาริณ์าแล้ะยังไมี่ได้้ 
มีีการิล้งมีตัิได้้ แล้ะนับริวมีเปี็นองค์ปีริะชุมีตัั�งแตั่วาริะทุี�ได้้ 
เขา้ริว่มีปีริะชุมีเป็ีนต้ันไปี จง้อาจทุำาให้ม้ีผู้ีออกเสี่ยงล้งคะแนน
ในแตั่ล้ะวาริะไมี่เทุ่ากันได้้

ภายั่ห์ลื่ังการประชุุม

  เล้ขานุการิบริิษััทุบันทุ้กมีติัทุี�ปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้น แล้ะ 
เผยแพริม่ีติัทุี�ปีริะชมุีส่ามีญัผูถื้อหุ้น้แล้ะผล้การิล้งคะแนนเส่ยีง
ในแตั่ล้ะวาริะทุั�งภาษัาไทุยแล้ะภาษัาอังกฤษัผ่านทุางริะบบ
เผยแพริ่ข้อมูีล้ (Set Portal) ของตัล้าด้ห้ลั้กทุรัิพย์แห่้ง
ปีริะเทุศไทุยภายในวันปีริะชุมีผู้ถือหุ้้น แล้ะเผยแพริ่ไว้บน
เว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุในวันทุำาการิถัด้ไปี ทุั�งนี� บริิษััทุมีีริะบบ 
การิจัด้เก็บบัตัริล้งคะแนนเสี่ยงอย่างดี้ทุี�ผู้ถือหุ้้นส่ามีาริถ 
ตัริวจส่อบได้้

  บริษิัทัุจัด้ให้ม้ีกีาริบันทุก้ภาพแล้ะถ่ายภาพบริริยากาศในการิ
ปีริะชุมี เพื�อให้้ผู้ถือหุ้้นทุี�ไมี่ได้้เข้าริ่วมีปีริะชุมีได้้ริับทุริาบ 
โด้ยได้้เผยแพริ่ไว้ในเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ

  เล้ขานุการิบริิษััทุจัด้ทุำาริายงานการิปีริะชุมีผู้ถือหุ้้นอย่าง 
ถกูตัอ้ง โด้ยมีกีาริบนัทุก้ริายล้ะเอยีด้แล้ะส่าริะส่ำาคัญไวอ้ยา่ง
คริบถ้วน ได้้แก่ ริายชื�อกริริมีการิบริิษััทุทุี�เข้า / ไมี่เข้าริ่วมี
ปีริะชุมี ริวมีทัุ�งส่าเห้ตัุการิล้า คำาชี�แจงทุี�เปี็นส่าริะส่ำาคัญ 
ขั�นตัอนแล้ะวิธุีการิล้งคะแนนเส่ียง คำาถามีแล้ะคำาตัอบห้ริือ
ข้อคิด้เห้็นโด้ยส่ริุปี ริายล้ะเอียด้ในแตั่ล้ะวาริะเปี็นไปีตัามี 
ข้อเทุ็จจริิงในทุี�ปีริะชุมี มีีการิส่ริุปีคะแนนเส่ียงในแตั่ล้ะวาริะ 
โด้ยแยกเปี็น เห้็นด้้วย ไม่ีเห็้นด้้วย แล้ะงด้ออกเส่ียง ตัามี
แนวทุางห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ีของตัล้าด้ห้ลั้กทุริัพย์
แห้่งปีริะเทุศไทุย ริายงานการิปีริะชุมีด้ังกล้่าวล้งนามี 
โด้ยปีริะธุานกริริมีการิบริิษััทุซ้ึ่�งเป็ีนปีริะธุานทุี�ปีริะชุมี แล้ะ
จัด้ส่่งริายงานต่ัอตัล้าด้ห้ลั้กทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศไทุยแล้ะ
กริะทุริวงพาณ์ิชย์ ในวันทุี� 7 พฤษัภาคมี 2564 (ภายใน 14 วัน 
นบัแตัว่นัปีริะชุมีตัามีริะยะเวล้าทุี�กฎ์ห้มีายกำาห้นด้) พร้ิอมีทุั�ง
เผยแพร่ิข้อมูีล้แล้ะบันทุ้กภาพการิปีริะชุมีผู้ถือหุ้้นในเว็บไซึ่ตั์
ของบริิษััทุ ทุั�งภาษัาไทุยแล้ะภาษัาอังกฤษั เพื�อเปี็นช่องทุาง
ให้ผู้ถื้อหุ้น้รัิบทุริาบแล้ะส่ามีาริถตัริวจส่อบข้อมูีล้ได้โ้ด้ยไม่ีตัอ้ง 
ริอให้้ถ้งการิปีริะชุมีในคริาวถัด้ไปี
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หมวดที�	2
การปฏิิบัตี้ิตี้�อผู้ถุือห์ุ้น
อยั่�างเทั่�าเทั่่ยั่มกัน
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีีนโยบายกำากับดู้แล้ให้้ผู้ถือหุ้้นทุุกกลุ่้มี 
ได้้ริับการิปีฏิิบัตัิแล้ะปีกปี้องส่ิทุธุิขั�นพื�นฐาน แล้ะผล้ปีริะโยชน์
อย่างเทุ่าเทุียมีแล้ะเปี็นธุริริมี โด้ยได้้ด้ำาเนินการิด้ังนี� 

 ปีัจจุบันบริิษััทุมีีหุ้้นส่ามีัญปีริะเภทุเด้ียว ด้ังนั�น ส่ิทุธิุใน 
การิออกเสี่ยงจ้งเป็ีนไปีตัามีสิ่ทุธิุของหุ้้นส่ามัีญ โด้ยผู้ถือหุ้้น
แตั่ล้ะริายมีีคะแนนเส่ียงเทุ่ากับห้น้�งหุ้้นตั่อห้น้�งเส่ียง

 บริิษััทุเปิีด้โอกาส่ให้้ผู้ถือหุ้้นเส่นอริะเบียบวาริะการิปีริะชุมี
ส่ามีัญปีริะจำาปีี 2564 ตัล้อด้จนเส่นอชื�อบุคคล้ทุี�มีีคุณ์ส่มีบัตัิ
เห้มีาะส่มี เพื�อริับการิคัด้เลื้อกเป็ีนกริริมีการิบริิษััทุ โด้ย
ปีริะกาศห้ล้ักเกณ์ฑ์์แล้ะวิธีุการิเส่นอชื�อบุคคล้ เผยแพริ่บน
เว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ ริวมีทัุ�งแจ้งผ่านทุางริะบบเผยแพร่ิข้อมูีล้ 
(SET Portal) ของตัล้าด้ห้ล้กัทุริพัยแ์ห้ง่ปีริะเทุศไทุย ล้ว่งห้นา้
ปีริะมีาณ์ 3 เด้อืน ริวมีถ้งการิเปีิด้โอกาส่ให้้ผูถ้ือหุ้้นส่่งคำาถามี
ล้่วงห้น้าผ่านทุางเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ

 บริิษััทุกำาห้นด้ห้ลั้กเกณ์ฑ์์การิให้้ผู้ถือหุ้้นเส่นอชื�อบุคคล้เพื�อ
ริับการิพิจาริณ์าเล้ือกตัั�งเปี็นกริริมีการิบริิษััทุก่อนวันปีริะชุมี
เปีน็การิล้ว่งห้นา้ ริวมีทุั�งกำาห้นด้ขั�นตัอนแนวทุางการิพจิาริณ์า
ให้้สิ่ทุธิุผู้ถือหุ้้นริายเดี้ยวห้รืิอห้ล้ายริายทีุ�ถือหุ้้นนับริวมีกันได้้
ไมีน่อ้ยกวา่ร้ิอยล้ะ 1 ของจำานวนหุ้น้ทุี�ออกจำาห้นา่ยแล้ะชำาริะ
เตั็มีตัามีมีูล้ค่า แล้ะถือหุ้้นไมี่น้อยกว่า 1 ปีี ณ์ วันทุี�เส่นอชื�อ
บุคคล้เพื�อริับการิพิจาริณ์าเล้ือกตัั�งเปี็นกริริมีการิของบริิษััทุ 

 
 ส่ำาห้ริับการิปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้น ปีี 2564 บริิษััทุได้้นำา 

ห้ล้ักเกณ์ฑ์์ดั้งกล่้าวเผยแพร่ิบนเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ www.
tvothai.com ภายใตั้ห้ัวข้อ “การิปีริะชุมีผู้ถือหุ้้น” ริะห้ว่าง
วันทุี� 28 ตัุล้าคมี 2563 ถ้งวันทุี� 27 มีกริาคมี 2564 โด้ยแจ้ง
ให้้ผู้ถือหุ้้นทุริาบผ่านริะบบเผยแพริ่ข้อมีูล้ (Set Portal) ของ
ตัล้าด้ห้ล้กัทุริพัยแ์ห้ง่ปีริะเทุศไทุย เมีื�อวนัทุี� 28 ตัลุ้าคมี 2563 
ในช่วงเวล้าด้ังกล้่าว มีีผู้ถือหุ้้นเส่นอชี�อบุคคล้เพื�อเข้าริับ 
การิพิจาริณ์าแตั่งตัั�งเปี็นกริริมีการิบริิษััทุ จำานวน 1 คน ทุั�งนี� 
ไมีม่ีผีูถ้อืหุ้น้เส่นอวาริะการิปีริะชมุี แล้ะไม่ีมีีผูถื้อหุ้น้ส่ง่คำาถามี
ล้่วงห้น้าภายในวันทุี� 31 มีีนาคมี 2564 ซึ่้�งเล้ขานุการิบริิษััทุ
ได้้ริายงานตั่อทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุริับทุริาบแล้้ว

 เพื�อปีฏิิบัตัิตัามีห้ลั้กการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี  บริิษััทุ 
เผยแพร่ิห้นังสื่อเชิญปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2564 
แล้ะข้อมูีล้ปีริะกอบวาริะการิปีริะชุมีในเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ 
www.tvothai.com ตัั� งแตั่วันทุี�  24 มีีนาคมี 2564 
ก่อนการิปีริะชุมีล้่วงห้น้า 30 วัน แล้ะส่่งห้นังส่ือเชิญปีริะชุมี
ทุั�งภาษัาไทุยแล้ะภาษัาอังกฤษัให้้ผู้ถือหุ้้นล้่วงห้น้าทุาง
ไปีริษัณ์ีย์ล้งทุะเบียนวันทุี� 1 เมีษัายน 2564 ล้่วงห้น้าก่อนวัน
ปีริะชุมี 22 วัน นอกจากนี� บริิษััทุล้งปีริะกาศในห้นังส่ือพิมีพ์
ตัิด้ตั่อกัน 3 วัน ก่อนวันปีริะชุมี 18 วัน 

 บริิษััทุปีฏิิบัตัิแล้ะอำานวยความีส่ะด้วกแก่ผู้ถือหุ้้นทุุกริาย 
อย่างเทุ่าเทุียมีกัน บริิษััทุเปีิด้โอกาส่ให้้ผู้ถือหุ้้นทุี�ไมี่ส่ามีาริถ
เข้าริ่วมีปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2564 ได้้ด้้วยตันเอง 
ส่ามีาริถใชส้่ทิุธิุออกเสี่ยงโด้ยการิมีอบฉันทุะให้ผู้อ้ื�นมีาเขา้ร่ิวมี
ปีริะชุมีแล้ะออกเส่ียงล้งคะแนนแทุนได้้ ซ้ึ่�งบริิษััทุส่่งห้นังส่ือ
มีอบฉนัทุะแบบ ข. พริอ้มีกบัห้นงัส่อืเชญิปีริะชมุีแล้ะเส่นอชื�อ
กริริมีการิอิส่ริะ 3 คน ทุี�ไมี่มีีส่่วนได้้เส่ียในการิปีริะชุมี เปี็น
ทุางเลื้อกส่ำาห้รัิบผู้ถือหุ้้นในการิมีอบฉันทุะ พร้ิอมีทัุ�งริะบุ 
ห้ลั้กฐานทุี�ใช้ในการิมีอบฉันทุะไว้อย่างชัด้เจน เพื�ออำานวย
ความีส่ะด้วกให้้กับผู้ถือหุ้้นทุี�ไมี่ได้้เข้าปีริะชุมีด้้วยตันเอง

 
 ผู้ถือหุ้้นส่ามีาริถเล้ือกใช้ห้นังส่ือมีอบฉันทุะแบบ ก. แบบ ข. 

ห้ริือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกริณ์ีผู้ถือหุ้้นเปี็นผู้ล้งทุุน 
ตั่างปีริะเทุศ แล้ะแตั่งตัั�งให้้คัส่โตัเด้ียนในปีริะเทุศไทุย เปี็น
ผู้ริับฝ่ากแล้ะดู้แล้หุ้้น) โด้ยเผยแพริ่ล้งในเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ 
www.tvothai.com เพื�อให้้ผู้ถือหุ้้นส่ามีาริถด้าวน์โห้ล้ด้ได้้ 
ทุั�งนี� บริิษััทุจัด้ให้้มีีอากริแส่ตัมีป์ีไว้บริิการิ เพื�ออำานวย 
ความีส่ะด้วกแก่ผู้ถือหุ้้นส่ำาห้รัิบติัด้ห้นังสื่อมีอบฉันทุะ 
โด้ยไมี่คิด้ค่าใช้จ่าย

 
 เล้ขานุการิบริิษััทุแจ้งให้้ทุี�ปีริะชุมีทุริาบชัด้เจนถ้งกฎ์เกณ์ฑ์์

แล้ะวิธุีการิล้งคะแนนเส่ียงทุี�ใช้ในการิปีริะชุมี โด้ยปีริะธุาน
คณ์ะกริริมีการิเป็ีนปีริะธุานในทุี�ปีริะชุมีด้ำาเนินการิปีริะชุมี
ตัามีวาริะทุี�ริะบุไว้ในห้นังสื่อเชิญปีริะชุมี ไมี่มีีการิเพิ�มีเตัิมี 
ห้ริือแก้ไขวาริะนอกเห้นือจากทุี�ริะบุไว้ในห้นังสื่อเชิญปีริะชุมี 
เพื�อความีเปี็นธุริริมีตั่อผู้ถือหุ้้นทุี� ไมี่ได้้ เข้าริ่วมีปีริะชุมี 
พริ้อมีทุั�งจัด้ให้้มีีบัตัริล้งคะแนนเส่ียงส่ำาห้ริับทุุกวาริะ เพื�อ
ความีโปีริ่งใส่แล้ะส่ามีาริถตัริวจส่อบได้้

แบบ	56-1	One	Report/รายั่งานประจำาปี	2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลื่กิจการ

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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 ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุเข้าร่ิวมีการิปีริะชุมีส่ามีัญ 
ผู้ถือหุ้้นของบริิษััทุจำานวน 11 คน จากจำานวนคณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุทุั�งห้มีด้ 11 คน (คิด้เปี็นร้ิอยล้ะ 100 ของกริริมีการิ
ทุั�งห้มีด้) โด้ยกริริมีการิแล้ะผู้บริิห้าริทุี�เข้าริ่วมีปีริะชุมี ได้้แก่ 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ ริักษัาการิปีริะธุานเจ้าห้น้าทีุ�บริิห้าริ 
แล้ะกริริมีการิผู้จัด้การิ ผู้บริิห้าริทุุกคนทุี�มีีความีริับผิด้ชอบ 
ในส่่วนงานต่ัางๆ ริวมีถ้งคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย คือ 
คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ คณ์ะกริริมีการิบริริษัทัุภบิาล้ ส่ริริห้า 
แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน คณ์ะกริริมีการินโยบายส่ิ�งแวด้ล้้อมี 
ส่ังคมี บริิห้าริความีเส่ี�ยง แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามี 
กฎ์เกณ์ฑ์์ เพื�อแถล้งข้อมีูล้ผล้การิด้ำาเนินงาน แล้ะตัอบ 
ขอ้ซึ่กัถามีของผูถ้อืหุ้น้ โด้ยเปีดิ้โอกาส่ให้ผู้ถ้อืหุ้น้ทุี�มีขีอ้ส่งส่ยั
ในปีริะเด็้นตั่างๆ ส่อบถามีข้อมูีล้ ริวมีทัุ�งการิเส่นอแนะ 
อย่างเส่ริีตัามีเวล้าทุี�ส่มีควริ ปีริะธุานทุี�ปีริะชุมีจัด้ส่ริริเวล้า 
ทุี�เห้มีาะส่มีแล้ะส่่งเส่ริิมีให้้ผู้ถือหุ้้นได้้มีีโอกาส่ในการิแส่ด้ง
ความีเห้็น แล้ะตัั�งคำาถามีในทีุ�ปีริะชุมีในเริื�องทีุ�เกี�ยวข้องกับ
บริิษััทุได้้อย่างเส่ริี

 
 บริิษััทุจดั้ทุำาริายงานการิปีริะชุมีส่ามัีญผูถ้อืหุ้น้ปีริะจำาปี ี2564 

แล้้วเส่ริ็จภายใน 14 วัน ตัามีเวล้าทีุ�กฎ์ห้มีายกำาห้นด้ แล้ะ 
จัด้ส่่งส่ำาเนาริายงานการิปีริะชุมีให้้ทุางตัล้าด้ห้ลั้กทุรัิพย์ 
แห้่งปีริะเทุศไทุยแล้ะกริะทุริวงพาณิ์ชย์ พร้ิอมีทัุ�งเผยแพร่ิ 
ผ่านทุางเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ โด้ยมีีการิบันทุ้กข้อมีูล้อย่าง 
ถกูตัอ้งคริบถว้นแล้ะมีรีิะบบการิจดั้เกบ็อยา่งด้เีพื�อให้ผู้ถ้อืหุ้น้
ส่ามีาริถตัริวจส่อบได้้  

 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุกำาห้นด้ริะเบียบปีฏิิบัตัิเกี�ยวกับการิ 
ได้้มีาห้ริือการิจำาห้น่ายไปีซ้ึ่�งห้ล้ักทุริัพย์ของกริริมีการิ 
ผูบ้ริหิ้าริ แล้ะผูส้่อบบัญชขีองบริษิัทัุ โด้ยให้ร้ิายงานการิถอืคริอง 
ห้ล้กัทุริพัยแ์ล้ะการิเปีล้ี�ยนแปีล้งการิถอืคริองห้ล้กัทุริพัยข์อง
บริิษััทุต่ัอส่ำานักงานคณ์ะกริริมีการิกำากับห้ลั้กทุรัิพย์แล้ะ
ตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์ ภายใน 30 วัน ห้ล้ังจากวันทุี�ได้้ริับตัำาแห้น่ง 
ห้ริือภายใน 3 วันทุำาการินับแตั่วันทุี�มีีการิซึ่ื�อ ขาย โอน ห้ริือ
ริับโอนห้ล้ักทุริัพย์ ตัามีมีาตัริา 59 แห้่งพริะริาชบัญญัตัิ 
ห้ล้กัทุริพัยแ์ล้ะตัล้าด้ห้ล้กัทุริพัย ์พ.ศ. 2535 แล้ะทุี�มีกีาริแกไ้ข
เพิ�มีเตัิมี เล้ขานุการิบริิษััทุมีีห้น้าทุี�ริายงานการิเปีล้ี�ยนแปีล้ง
การิถือคริองห้ล้กัทุรัิพยข์องกริริมีการิแล้ะผูบ้ริหิ้าริตัอ่ทุี�ปีริะชมุี 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุทุริาบทุุกคริั�งทุี�มีีการิเปีล้ี�ยนแปีล้งก่อน
พิจาริณ์าวาริะการิปีริะชุมี เพื�อริับทุริาบเป็ีนวาริะปีริะจำา 
ในการิปีริะชมุีคณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุ นโยบาย/ริะเบยีบปีฏิบิตััิ
เกี�ยวกับเริื�องนี�ได้้บริริจุอยู่ในคู่มีือจริริยาบริริณ์ธุุริกิจ ทัุ�งนี� 
ในปีี 2564 ไมี่ปีริากฏิการิกริะทุำาความีผิด้ของกริริมีการิ 
ห้ริือผู้บริิห้าริริะด้ับสู่งแตั่อย่างใด้ บริิษััทุเปีิด้เผยริายงาน 
การิถอืคริอง ห้ลั้กทุริพัยข์องกริริมีการิแล้ะผูบ้ริหิ้าริในปี ี2564 
ในเอกส่ารแนบ	1

 บริิษััทุกำาห้นด้มีาตัริการิปี้องกันแล้ะบทุล้งโทุษัส่ำาห้ริับการิใช้
ข้อมีูล้ภายในโด้ยมิีชอบ (Insider Trading) ของบุคคล้ 
ทุี�เกี�ยวข้องซ้ึ่�งริวมีถ้ง กริริมีการิ ผู้บริิห้าริ แล้ะพนักงาน 
ทุี�เกี�ยวข้องกับข้อมีูล้ (ริวมีทุั�งคู่ส่มีริส่แล้ะบุตัริทุี�ยังไมี่บริริลุ้
นิตัิภาวะของบุคคล้ดั้งกล่้าว) ริวมีทุั�งห้้ามีบุคคล้ดั้งกล่้าว
ทุำาการิซึ่ื�อขายห้ลั้กทุรัิพยข์องบริษิัทัุในชว่งริะยะเวล้า 1 เด้อืน 
(Blackout Period) ก่อนการิเปีิด้เผยงบการิเงินริายไตัริมีาส่
แล้ะงบการิเงินปีริะจำาปีีของบริิษััทุ ห้ริือข้อมูีล้อื�นทุี�อาจมี ี
ผล้กริะทุบตั่อริาคาห้ลั้กทุริัพย์ของบริิษััทุ แล้ะไมี่ทุำาการิซึ่ื�อ
ขายห้ลั้กทุริพัยข์องบริษิัทัุจนกวา่จะพน้ริะยะเวล้า 24 ชั�วโมีง 
ภายห้ลั้งจากทุี� ได้้ เปิีด้เผยข้อมีูล้นั�นสู่่ส่าธุาริณ์ชนแล้้ว 
โด้ยปีริะกาศไว้ในคู่มีือจริริยาบริริณ์ธุุริกิจของบริิษััทุ ทัุ�งนี� 
เล้ขานุการิบริิษััทุจะแจ้งทุางจด้ห้มีายห้รืิออีเมีล้ไปียังบุคคล้ 
ทุี�เกี�ยวข้องให้้ทุริาบช่วงริะยะเวล้าด้ังกล้่าว แล้ะกำาห้นด้ 
ให้้กริริมีการิแล้ะผู้บริิห้าริริะด้ับสู่งแจ้งเล้ขานุการิบริิษััทุ 
ล้่วงห้น้า 1 วันก่อนทุำาการิซึ่ื�อขาย เพื�อเล้ขานุการิบริิษััทุ
ริายงานตั่อทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุทุริาบ ในปีี 2564 
คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุแล้ะผู้บริหิ้าริไม่ีมีกีาริซึ่ื�อขายห้ลั้กทุริพัย์
โด้ยใช้ข้อมีูล้ภายในแตั่อย่างใด้
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หมวดที�	3
บทั่บาทั่ขัองผู้ม่สำ�วนได้เสำ่ยั่
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุตัริะห้นักด้ีว่าความีส่ำาเริ็จแล้ะความียั�งยืน
ของบริิษััทุข้�นอยู่กับผู้มีีส่่วนได้้เส่ียทุุกฝ่่าย ด้ังนั�น คณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุจ้งกำาห้นด้ให้้มีีกริะบวนการิส่่งเส่ริิมีการิมีีส่่วนริ่วมีกับ 
กลุ่้มีผู้มีีส่่วนได้้เส่ีย โด้ยริักษัาส่ิทุธุิของผู้มีีส่่วนได้้เส่ียทุุกกลุ้่มี 
อย่างยุตัิธุริริมีตัามีสิ่ทุธิุทุี�มีีตัามีกฎ์ห้มีายทุี�เกี�ยวข้อง ห้ริือตัามี 
ขอ้ตักล้งทุี�มีกีบับริษิัทัุ แล้ะคุม้ีคริองสิ่ทุธุขิองผูม้ีสี่ว่นได้เ้สี่ยทีุ�ได้ร้ิบั
ความีเสี่ยห้ายจากการิล้ะเมิีด้ส่ิทุธุิ อันเกิด้จากการิด้ำาเนินธุุริกิจ
ของบริิษััทุ โด้ยพิจาริณ์าชด้เชยค่าเสี่ยห้ายให้้ไม่ีตัำ�ากว่าอัตัริา 
ทุี�กฎ์ห้มีายกำาห้นด้ ทุั�งนี� บริิษััทุจะไม่ีกริะทุำาการิใด้ๆ ทีุ�เป็ีน 
การิล้ะเมีิด้ส่ิทุธุิ แล้ะทุริัพย์ส่ินทุางปีัญญาของผู้มีีส่่วนได้้เส่ีย 
มีกีาริปีฏิบิตััอิยา่งเปีน็ธุริริมี ริวมีทุั�งกำาห้นด้แนวทุางในการิตัอ่ตัา้น
การิทุุจริิตัคอร์ิริัปีชัน โด้ยกำาห้นด้เปี็นนโยบายแล้ะแนวปีฏิิบัตัิไว้
ในคูม่ีอืจริริยาบริริณ์ธุรุิกจิ แล้ะเผยแพริใ่ห้ก้บักริริมีการิ ผูบ้ริหิ้าริ 
แล้ะพนักงานย้ด้ถือเปี็นแนวทุางในการิปีฏิิบัตัิตั่อผู้มีีส่่วนได้้เส่ีย 
เพื�อให้้เกิด้ความีมีั�นใจว่า บริิษััทุมีีความีรัิบผิด้ชอบต่ัอผู้มีีส่่วน 
ได้้เส่ีย แล้ะผู้มีีส่่วนได้้เส่ียจะได้้ริับการิดู้แล้อย่างเปี็นธุริริมี ทัุ�งนี� 
บริิษััทุได้้เปิีด้เผย “คู่มืีอจริริยาบริริณ์ธุุริกิจ” ไว้ภายใต้ัหั้วข้อ 
“การิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี” บนเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ

ในปีี 2564 บริิษััทุได้้ปีฏิิบัตัิตัามีนโยบายทุี�มีีตั่อผู้มีีส่่วนได้้เส่ีย 
อยา่งเคร่ิงครัิด้ ไม่ีฝ่า่ฝ่น้กฎ์ห้มีายด้า้นแริงงาน กฎ์ห้มีายการิจ้างงาน 
กฎ์ห้มีายคุ้มีคริองผู้บริิโภค กฎ์ห้มีายการิแข่งขันทุางการิค้า ห้ริือ
กฎ์ห้มีายด้า้นส่ิ�งแวด้ล้อ้มี แล้ะได้ด้้ำาเนนิกจิกริริมีต่ัางๆ ทุี�เกี�ยวกบั
ผู้มีีส่่วนได้้เส่ียส่ริุปีได้้ด้ังนี�

 คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุกำาห้นด้นโยบายเกี�ยวกบัการิทุำาริายการิ
ทุี�เกี�ยวโยงกันริะห้ว่างบริิษััทุ บริิษััทุย่อย แล้ะบุคคล้ทุี�มีี 
ความีเกี�ยวข้องกันตัามีมีาตัริา 89 แห่้งพริะริาชบัญญัตั ิ
ห้ล้กัทุรัิพย์แล้ะตัล้าด้ห้ลั้กทุรัิพย์ พ.ศ.2535 แล้ะทุี�มีกีาริแก้ไข
เพิ�มีเตัิมี โด้ยให้้กริริมีการิแล้ะผู้บริิห้าริริายงานการิมีีส่่วน 
ได้้เสี่ยของตันเองแล้ะผู้ทุี�เกี�ยวข้องภายใน 30 วัน ห้ล้ังจาก 
วันทุี�ได้้ริับตัำาแห้น่ง ห้ริือภายใน 14 วันทุำาการินับแตั่วันทุี� 
มีีการิเปีล้ี�ยนแปีล้ง แล้ะมีอบห้มีายให้้เล้ขานุการิบริิษััทุ 
ทุำาริายงานส่ริุปีการิทุำาธุุริกริริมี ตัล้อด้จนริายงานให้ ้
คณ์ะกริริมีการิ บริิษััทุแล้ะคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบทุริาบ
อย่างน้อยปีีล้ะ 2 คริั�ง เพื�อตัริวจส่อบแล้ะควบคุมีการิมีี 
ส่่วนได้้เส่ียของกริริมีการิแล้ะผู้บริิห้าริ เพื�อให้้เกิด้การิกำากับ
ดู้แล้กิจการิทุี�ด้ีของบริิษััทุ

 
 เพื�อปี้องกันความีขัด้แย้งทุางผล้ปีริะโยชน์ คณ์ะกริริมีการิ

บริิษััทุได้้กำาห้นด้นโยบายในการิดู้แล้ริายการิทีุ�อาจก่อให้้เกิด้
ความีขัด้แย้งทุางผล้ปีริะโยชน์ไว้อย่างชัด้เจน โด้ยกำาห้นด้ 
ขั�นตัอนการิอนุมีัตัิริายการิทีุ�เกี�ยวโยงกันไว้เป็ีนล้ายลั้กษัณ์์
อักษัริในนโยบายการิทุำาริายการิริะห้ว่างกันแล้ะริายการิ 
ทุี�เกี�ยวโยงกนัของบริษิัทัุ โด้ยส่ำานกัตัริวจส่อบภายในเปีน็ผูใ้ห้้
ความีเห้็นเกี�ยวกับความีจำาเปี็นแล้ะความีส่มีเห้ตุัส่มีผล้ 
ในการิเข้าทุำาริายการิดั้งกล่้าว แล้ะเส่นอต่ัอคณ์ะกริริมีการิ
ตัริวจส่อบ เพื�อพิจาริณ์าริายการิด้ังกล้่าวว่าได้้กริะทุำาอย่าง
ยุตัิธุริริมีตัามีริาคาตัล้าด้ แล้ะเปี็นไปีตัามีปีกตัิธุุริกิจการิค้า 
เพื�อเส่นอให้ค้ณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุ แล้ะ/ห้รืิอ ทุี�ปีริะชมุีผูถ้อืหุ้น้ 
(แล้ว้แตัก่ริณ์)ี พจิาริณ์าอนุมีตัักิาริเขา้ทุำาริายการิ โด้ยผูบ้ริหิ้าริ
ห้รืิอกริริมีการิทุี�มีสี่ว่นได้เ้ส่ยีจะไมีม่ีสี่ว่นในการิอนมุีตััริิายการิ
ด้ังกล้่าว บริิษััทุได้้เปีิด้เผยนโยบายด้ังกล้่าวไว้บนเว็บไซึ่ตั์ของ
บริิษััทุ ในห้ัวข้อ “การิกำากับดู้แล้กิจการิ” พริ้อมีทุั�งเปีิด้เผย
ริายล้ะเอียด้ของริายการิริะห้ว่างกันทุี�เกิด้ข้�นในปีี 2564 ใน
แบบแส่ด้งริายการิข้อมีูล้ปีริะจำาปีีของบริิษััทุ (แบบ 56-1 
One Report) ห้ัวข้อ “การิควบคุมีภายในแล้ะริายการิ
ริะห้วา่งกัน” หน้า	134 ทุั�งนี� ในปี ี2564 บริษิััทุไมีม่ีีการิฝ่า่ฝ่น้
ห้ล้กัเกณ์ฑ์ก์าริทุำาริายการิริะห้ว่างกันแล้ะริายการิทุี�เกี�ยวโยง
กัน แล้ะไมี่มีีริายการิให้้ความีช่วยเห้ล้ือทุางการิเงินให้้แก่
บริิษััทุอื�นทุี�ไมี่ใช่บริิษััทุย่อย
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ผู้ถุือห์ุ้น
บริิษััทุให้้ความีเคาริพส่ิทุธุิขั�นพื�นฐานของผู้ถือหุ้้น แล้ะปีฏิิบัตัิ 
ตั่อผู้ถือหุ้้นทุุกริายอย่างเทุ่าเทีุยมีกัน ส่ริ้างความีพ้งพอใจสู่งสุ่ด้ 
ให้้กับผู้ถือหุ้้น เช่น ส่ิทุธิุในการิเข้าร่ิวมีปีริะชุมีส่ามัีญผู้ถือหุ้้น
ปีริะจำาปี ีส่ทิุธุใินการิออกเส่ยีงล้งคะแนน การิเส่นอริะเบยีบวาริะ
การิปีริะชุมีแล้ะเส่นอชื�อบุคคล้เข้ารัิบเลื้อกเป็ีนกริริมีการิ 
การิเส่นอความีคิด้เห้็นแล้ะข้อเส่นอแนะ ริวมีทัุ�งจัด้ให้้มีีช่องทุาง
ตัิด้ต่ัอกับผู้ถือหุ้้นทุางเว็บไซึ่ตั์แล้ะอีเมีล้ตัามีทีุ�ได้้เปิีด้เผยในหั้วข้อ
ส่ิทุธุิของผู้ถือหุ้้นแล้ะการิปีฏิิบัตัิตั่อผู้ถือหุ้้นอย่างเทุ่าเทุียมีกัน

บริิษััทุให้้ความีส่ำาคัญกับผู้ถือหุ้้นในฐานะเจ้าของกิจการิ จ้ง
กำาห้นด้ให้้คณ์ะกริริมีการิในฐานะตััวแทุนของผู้ถือหุ้้น ริวมีทุั�ง 
ผู้บริิห้าริแล้ะพนักงานของบริิษััทุ มีีห้น้าทีุ�ตั้องด้ำาเนินธุุริกิจตัามี
ห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทีุ�ด้ี เพื�อให้้เกิด้ปีริะโยชน์สู่งสุ่ด้ แล้ะ
เพิ�มีมูีล้ค่าให้้กับกิจการิริะยะยาว ตัล้อด้จนเคาริพตั่อส่ิทุธิุ 
ขั�นพื�นฐานของผู้ถือหุ้้นตัามีทุี�กำาห้นด้ไว้โด้ยกฎ์ห้มีาย ข้อบังคับ 
จริริยาบริริณ์ของบริษิัทัุ แล้ะกฎ์ริะเบียบต่ัางๆ ทุี�เกี�ยวข้อง ปีฏิิบัตัิ
ตั่อผู้ถือหุ้้นอย่างเทุ่าเทุียมีกัน มีุ่งมีั�นเปี็นตััวแทุนทุี�ด้ีของผู้ถือหุ้้น
ในการิด้ำาเนินธุุริกิจ เพื�อส่ริ้างความีพ้งพอใจสู่งสุ่ด้ให้้กับผู้ถือหุ้้น
โด้ยคำาน้งถ้งการิเจริิญเติับโตัของมูีล้ค่าบริิษััทุในริะยะยาวด้้วย 
ผล้ตัอบแทุนทีุ�เห้มีาะส่มีแล้ะเป็ีนธุริริมีอย่างตั่อเนื�อง ริวมีทุั�งมีี
ริะบบบริิห้าริจัด้การิอย่างโปีริ่งใส่ ริะบบบัญชีทีุ�เชื�อถือได้้ แล้ะ 
จัด้ให้้มีีการิดู้แล้ริักษัาไว้ซึ่้�งทุริัพย์ส่ินของบริิษััทุ มีีการิควบคุมี 
การิทุำาริายการิริะห้ว่างกัน มีีมีาตัริการิปี้องกันความีขัด้แย้ง 
ทุางผล้ปีริะโยชน์ แล้ะปี้องกันการินำาข้อมีูล้ภายในไปีใช้เพื�อ
ปีริะโยชน์ส่่วนตัน ทุั�งนี� บริิษััทุยังส่ริ้างความีมีั�นใจให้้ผู้ถือหุ้้น 
มีีความีเชื�อมีั�นว่าจะได้้รัิบข้อมูีล้ทุี�ถูกต้ัองเกี�ยวกับสิ่ทุธิุของ 
ผู้ถือหุ้้น โด้ยจะแส่ด้งอยู่ในห้มีวด้ทุี� 1 ส่ิทุธุิของผู้ถือหุ้้น แล้ะ 
ห้มีวด้ทุี� 2 การิปีฏิิบัตัิตั่อผู้ถือหุ้้นอย่างเทุ่าเทุียมีกัน

ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุเห้็นชอบให้้จ่ายปีันผล้ปีริะจำาปีี
ในอัตัริาหุ้้นล้ะ 2.20 บาทุ ริวมีเปี็น 1,778,944,167 บาทุ คิด้เปี็น
ริ้อยล้ะ 86.04 ของกำาไริสุ่ทุธุิปีี 2564 โด้ยจ่ายจากกำาไริสุ่ทุธุิของ
กิจการิ โด้ยบริิษััทุได้้จ่ายเงินปีันผล้ริะห้ว่างกาล้งวด้ 6 เด้ือนแริก 
ให้้แก่ผู้ถือหุ้้นเมีื�อวันทุี� 10 กันยายน 2564 ในอัตัริาหุ้้นล้ะ 1.30 
บาทุแล้ว้ ทุั�งนี� การิจ่ายเงินปัีนผล้ส่ว่นทุี�เห้ลื้อในอัตัริาหุ้น้ล้ะ 0.90 
บาทุ ตั้องได้้ริับอนุมีัตัิจากทุี�ปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2565 
(ส่ามีาริถดู้มีตัิการิอนุมีัตัิได้้ทุี� www.tvothai.com/th/investor/
shareholders-meeting ห้ล้ังการิปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้น 
ปีริะจำาปีี 2565)

ตัล้อด้ปี ี2564 บริษิัทัุมีีการิริายงานผล้การิด้ำาเนินกิจการิทุี�ถกูต้ัอง 
คริบถ้วน ตัามีความีเปี็นจริิงทุุกไตัริมีาส่ แล้ะเปีิด้เผยการิทุำา
ริายการิกับบคุคล้ทุี�เกี�ยวโยงในเงื�อนไขทุี�เส่มีอืนกับบคุคล้ภายนอก 
ผ่านริะบบเผยแพริ่ข้อมีูล้ของตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แล้ะเว็บไซึ่ตั์ของ
บริิษััทุ

บุคลื่ากร
บุคล้ากริของบริิษััทุเป็ีนทุรัิพยากริทุี�ทุริงคุณ์ค่าขององค์กริ แล้ะ
เปี็นปัีจจัยส่ำาคัญในการิขับเคลื้�อนสู่่ความีส่ำาเริ็จของบริิษััทุ 
คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุได้ก้ำาห้นด้นโยบายตัา่งๆ ข้�นมีาเพื�อด้แูล้แล้ะ
พัฒนาคุณ์ภาพชีวิตั ความีเปี็นอยู่แล้ะส่ภาพแวด้ล้้อมีใน 
การิทุำางาน ริวมีถ้งด้้านส่วัส่ด้ิการิให้้กับพนักงาน โด้ยย้ด้ตัามี
แนวทุางทุี�กฎ์ห้มีายกำาห้นด้ เคาริพส่ิทุธุิมีนุษัยชน แล้ะส่อด้คล้้อง
กับทุิศทุางแล้ะกล้ยุทุธุ์ขององค์กริ บริิษััทุมีีนโยบายส่่งเส่ริิมีให้้
พนักงานมีีความีส่ามีัคคีแล้ะความีเปี็นนำ�าห้น้�งใจเด้ียวกัน 
ในริะห้ว่างผู้ริ่วมีงาน โด้ยทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุคริั�งทุี� 
10/2563 ได้้พิจาริณ์าอนุมีัตัิริะเบียบปีฏิิบัตัิงานด้้านบุคล้ากริ 
เพื�อให้้ส่อด้คล้้องกับโคริงส่ริ้างองค์กริแล้ะกฎ์ห้มีายแริงงาน 
ฉบับให้มี่

นโยั่บายั่ค�าตี้อบแทั่น
บริิษััทุมีีนโยบายจ่ายค่าตัอบแทุนพนักงานทุุกริะด้ับอย่าง 
เห้มีาะส่มีแล้ะเปีน็ธุริริมีทุั�งในริะยะส่ั�นแล้ะริะยะยาว โด้ยการิจา่ย
ค่าตัอบแทุนในริะยะส่ั�นพิจาริณ์าจากความีเห้มีาะส่มีตัามีความีริู้
ความีส่ามีาริถ ภาวะตัล้าด้แริงงาน แล้ะเทีุยบเคียงกับอุตัส่าห้กริริมี
เด้ียวกัน ปีริะกอบกับผล้ปีริะกอบการิของบริิษััทุแต่ัล้ะปีีทุี� 
เชื�อมีโยงกับการิวัด้ผล้การิด้ำาเนินงานในรูิปีของดั้ชนีวัด้ผล้ 
การิปีฏิิบัตัิงาน (Key Performance Indicators) ตัามีห้ล้ักการิ
ของ Balanced Scorecard โด้ยพิจาริณ์ามีุมีมีองทุี�คริอบคลุ้มี 
มีิตัิการิด้ำาเนินงานจากทุุกส่่วนในองค์กริ อันปีริะกอบด้้วยมีิตัิ
ทุางการิเงิน มีิตัิด้้านลู้กค้า มีิตัิด้้านกริะบวนการิภายใน แล้ะมีิตัิ
ด้้านการิเริียนริู้แล้ะการิพัฒนา ในขณ์ะเดี้ยวกันการิจ่าย 
ค่าตัอบแทุนในริะยะยาวพิจาริณ์าความีเห้มีาะส่มีจากการิ
ปีริะเมีินผล้การิปีฏิิบัตัิงานปีริะจำาปีีแล้ะศักยภาพของพนักงาน 
ควบคูก่บัผล้การิด้ำาเนนิงานของบริษิัทัุตัามีแผนธุรุิกจิในริะยะยาว 
ริวมีทุั�งจัด้ให้้มีีการิเติับโตัตัามีส่ายงาน อันส่อด้คล้้องกับแผน 
การิส่ืบทุอด้ตัำาแห้น่งงานของบริิษััทุ นอกจากนี� บริิษััทุจัด้ให้้มีี 
เงินกองทุุนส่ำาริองเล้ี�ยงชีพ แล้ะดู้แล้ให้้พนักงานได้้ริับส่วัส่ด้ิการิ
ตั่างๆ อย่างเห้มีาะส่มี เพื�อส่ร้ิางแริงจูงใจให้้กับพนักงานแล้ะ 
เพื�อให้้บริิษััทุส่ามีาริถริักษัาบุคล้ากริไว้ได้้ ทุั�งนี� บริิษััทุทุำาการิ
ปีริะเมีินผล้การิปีฏิิบัตัิงานปีีล้ะ 1 คริั�ง เพื�อพิจาริณ์าการิจ่าย 
ค่าตัอบแทุนแล้ะโบนัส่
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นโยั่บายั่ด้านความปลื่อดภัยั่

บริิษัทัุกำาห้นด้นโยบายคุณ์ภาพ อาชีวอนามัีย ความีปีล้อด้ภัย แล้ะ
ส่ภาพแวด้ล้้อมีในการิทุำางาน ทีุ�ส่นับส่นุนให้้พนักงานปีฏิิบัตัิงาน
ได้้อย่างปีล้อด้ภัยแล้ะมีีสุ่ขอนามัียทีุ�ด้ี โด้ยจัด้ห้าสิ่�งอำานวย 
ความีส่ะด้วกทุี�จำาเปี็นในการิปีฏิิบัตัิห้น้าทีุ� เพื�อให้้พนักงานแล้ะ 
ผู้ปีฏิิบัตัิงานทุุกคนของบริิษััทุ ได้้รัิบความีปีล้อด้ภัย มีีสุ่ขภาพ
อนามีัยทุี�ด้ี ภายใตั้ส่ภาพการิทุำางานแล้ะส่ิ�งแวด้ล้้อมีทีุ�ด้ี แล้ะ 
มีุ่งเน้นการิปี้องกันอุบัตัิเห้ตัุแล้ะอบริมีให้้ความีริู้แก่พนักงาน 
อยู่ เส่มีอ บริิษััทุได้้แตั่งตัั� งคณ์ะกริริมีการิความีปีล้อด้ภัย 
อาชีวอนามัีย แล้ะส่ภาพแวด้ล้้อมีในการิทุำางาน โด้ยมีีนโยบาย
ด้ังนี�

 ผล้ิตัส่ินค้าได้้มีาตัริฐานตัามีข้อกำาห้นด้ เพื�อให้้ลู้กค้าพ้งพอใจ

 ด้ำาเนินการิริักษัาคุณ์ภาพของส่ิ�งแวด้ล้้อมี แล้ะการิปี้องกัน
มีล้พษิั ทุี�เกดิ้จากวตััถดุ้บิ กริะบวนการิผล้ติั แล้ะกจิกริริมีตัา่งๆ

 ปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์ห้มีายแล้ะข้อกำาห้นด้ตั่างๆ ทุี�เกี�ยวข้องกับ 
การิด้ำาเนินธุุริกิจของบริิษััทุอย่างเคริ่งคริัด้

 การิใช้พล้ังงานแล้ะทุรัิพยากริอย่างมีีปีริะสิ่ทุธุิภาพ ถือเป็ีน
ห้น้าทุี�ของพนักงานทุุกคน

 ให้้การิส่นับส่นุนในการิจัด้ส่ริริทุริัพยากริ ทุั�งในเริื�องบุคล้ากริ 
งบปีริะมีาณ์ เคริื�องมีือ แล้ะอุปีกริณ์์ทุี�จำาเปี็นในการิปีริับปีริุง
แล้ะแก้ไขปีัญห้าด้้านคุณ์ภาพ ความีปีล้อด้ภัย อาชีวอนามีัย 
ส่ิ�งแวด้ล้้อมีแล้ะส่ังคมีให้้เพียงพอแล้ะเห้มีาะส่มี

 มีคีวามีมีุง่มีั�นในการิปีอ้งกนัการิบาด้เจบ็แล้ะการิเกดิ้โริคจาก
การิทุำางาน แล้ะพัฒนาริะบบการิจัด้การิ อาชีวอนามีัยแล้ะ
ความีปีล้อด้ภัยอย่างตั่อเนื�อง

 นโยบายคุณ์ภาพ ความีปีล้อด้ภัย อาชีวอนามีัย ส่ิ�งแวด้ล้้อมี
แล้ะส่ังคมี ได้้ริับการิเผยแพริ่แก่พนักงานแล้ะผู้มีีส่่วนได้้เส่ีย

 ส่ง่เส่ริมิีให้พ้นกังานทุกุคนมีสี่ว่นริว่มีในกจิกริริมี ห้ริอืโคริงการิ
อาชวีอนามัียความีปีล้อด้ภยัแล้ะส่ภาพแวด้ล้อ้มีในการิทุำางาน
ของบริิษััทุ แล้ะมีีสิ่ทุธุิเส่นอความีคิด้เห็้นในการิปีรัิบปีรุิง 
ส่ภาพการิทุำางานแล้ะวิธุีการิทุำางานให้้ปีล้อด้ภัย

 มีีการิทุบทุวนแล้ะปีริับปีริุงนโยบายอย่างต่ัอเนื�อง เพื�อให้้
เห้มีาะส่มีกับส่ถานการิณ์์ปีัจจุบัน โด้ยคำาน้งถ้งผล้กริะทุบตั่อ
พนักงานแล้ะผู้มีีส่่วนได้้เส่ีย

บริิษััทุปีฏิิบัตัิตัามีนโยบายคุณ์ภาพ อาชีวอนามีัย ความีปีล้อด้ภัย 
แล้ะส่ภาพแวด้ล้้อมีในการิทุำางานมีาโด้ยตัล้อด้ แล้ะได้้เปีิด้เผย
นโยบายด้ังกล้่าวไว้บนเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ ในห้ัวข้อ “การิกำากับ
ดู้แล้กิจการิ” ในปีี 2564 อัตัริาการิเจ็บปี่วยจากการิทุำางานถ้งขั�น
ห้ยดุ้งาน (LTIFR) ของพนกังานเทุา่กบั 0 โด้ยตัล้อด้เวล้าทุี�ผา่นมีา 
บริิษััทุไมี่เคยมีีการิล้ะเมีิด้กฎ์ห้มีายแริงงาน แล้ะไมี่่เคยมีีีกริณีี์ 
พิิพาทุแริงงานแตั่่อย่่างใด้

นโยั่บายั่ด้านสำวัสำดิการ

บริิษััทุให้้ความีส่ำาคัญในเริื�องส่วัส่ด้ิการิแล้ะความีปีล้อด้ภัยของ
พนักงาน โด้ยจัด้ส่วัส่ด้ิการิแล้ะส่ิทุธิุปีริะโยชน์ขั�นพื�นฐานตัามีทุี�
กฎ์ห้มีายกำาห้นด้ อาทิุ วันแล้ะเวล้าทุำางาน วันห้ยุด้ วันห้ยุด้ 
พักผ่อนปีริะจำาปีี แล้ะวันล้าห้ยุด้ปีริะเภทุตั่างๆ ริวมีถ้งปีริะกัน
ส่งัคมี กองทุนุเงินทุด้แทุน โด้ยมีกีาริปีริะชาสั่มีพันธ์ุสิ่ทุธิุปีริะโยชน์
ตัา่งๆ ให้ก้บัพนกังานอยา่งตัอ่เนื�อง บริษิัทัุได้จ้ดั้ตัั�งกองทุนุส่ำาริอง
เล้ี�ยงชีพ เพื�อดู้แล้ผล้ปีริะโยชน์ของพนักงานในริะยะยาว แล้ะเพื�อ
ส่่งเส่ริมิีการิออมีเงนิไวใ้นอนาคตั ริวมีทัุ�งเปีน็แริงจงูใจให้พ้นกังาน
ปีฏิิบัตัิงานกับบริิษััทุเปี็นริะยะเวล้านาน โด้ยพนักงานทุี�เปี็น
ส่มีาชิกกองทุุนส่ำาริองเลี้�ยงชีพจะได้้รัิบเงินส่มีทุบกองทุุนจาก
บริิษััทุทุุกเด้ือนในอัตัริาทุี�แตักตั่างกันตัามีอายุส่มีาชิกของ
พนักงานแตั่ล้ะคน (อัตัริาเงินส่มีทุบริ้อยล้ะ 3-5) แล้ะส่มีาชิกตั้ 
องส่ะส่มีเงินเข้ากองทุุนในอัตัริาเด้ียวกัน เมีื�อพนักงานพ้น 
ส่มีาชิกภาพ พนักงานจะได้้รัิบเงินส่มีทุบริวมีทุั�งส่่วนเฉลี้�ย 
ผล้ปีริะโยชน์สุ่ทุธุิของกองทุุน
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ส่วัส่ดิการที�บริษััทจััดให้พินักงานมีดังนี�

 จัด้ตัั�งกองทุุนส่ำาริองเล้ี�ยงชีพพนักงาน
 เงนิชว่ยเห้ล้อืพนกังานกริณี์เส่ยีชวีติั แล้ะเงินชว่ยเห้ลื้อ 

เพื�อจัด้พิธุีฌ์าปีนกิจของคริอบคริัวพนักงาน
 กริะเช้าเยี�ยมีไข้กริณ์ีพนักงานเจ็บปี่วย
 ตัริวจสุ่ขภาพปีริะจำาปีีทีุ�ส่ำานักงานของบริิษััทุโด้ย 

โริงพยาบาล้ชั�นนำา โด้ยจัด้โปีริแกริมีการิตัริวจ 
ให้้เห้มีาะส่มีกับล้ักษัณ์ะงานแล้ะอายุของพนักงาน
แตั่ล้ะคน ริวมีทุั�งเจริจาตั่อริองกับโริงพยาบาล้ให้้
พนักงานส่ามีาริถเพิ�มีริายการิตัริวจสุ่ขภาพได้้ใน 
ริาคาพิเศษั

 ปีริะกันอุบัตัิเห้ตัุ ส่ำาห้ริับตัำาแห้น่งงานทีุ�มีีความีเส่ี�ยง 
เช่น พนักงานขับริถ

 ค่ารัิกษัาพยาบาล้แล้ะทัุนตักริริมีนอกเห้นือสิ่ทุธิุ
ปีริะกันส่ังคมี

 เคริื�องแบบพนักงาน
 ทุ่องเทุี�ยวปีริะจำาปีี

นอกจากนี� บริิษััทุได้้จัด้ตัั�งคณ์ะกริริมีการิส่วัส่ดิ้การิในส่ถาน
ปีริะกอบกิจการิ โด้ยมีีวาริะการิด้ำาริงตัำาแห้น่งคริาวล้ะ 2 ปีี เพื�อ
เปี็นตััวแทุนของพนักงาน แล้ะเปี็นส่ื�อกล้างในการิปีริะส่านงาน
กบับริษัิัทุ เพื�อช่วยเห้ลื้อแล้ะบริริเทุาความีเดื้อด้ร้ิอนของพนักงาน
ในเริื�องต่ัางๆ เพิ�มีเติัมีจากทีุ�บริิษััทุได้้จัด้ให้้ในรูิปีแบบของ
ส่วัส่ดิ้การิแล้ะสิ่ทุธิุปีริะโยชน์ทีุ�พนักงานได้้รัิบอยู่แล้้ว ริวมีทุั�ง 
ให้้คำาปีริ้กษัาแล้ะริับฟังข้อคิด้เห้็นของพนักงาน

นโยั่บายั่การพื่ัฒนาบุคลื่ากร

บริิษััทุตัริะห้นักด้ีว่าการิส่ริ้างองค์กริให้้เตัิบโตัอย่างยั�งยืน 
ตั้องได้้รัิบการิส่นับส่นุนจากบุคล้ากริทุี�มีีปีริะสิ่ทุธิุภาพ บุคล้ากริ
จง้ถอืเปีน็ทุริพัยากริอนัทุริงคณุ์คา่แล้ะเป็ีนปีจัจยัในการิขบัเคล้ื�อน
ความีส่ำาเริ็จขององค์กริ ด้ังนั�น บริิษััทุจ้งกำาห้นด้กล้ยุทุธุ์แล้ะ
นโยบายด้า้นทุริพัยากริบคุคล้ทุี�มีุง่เนน้ด้า้นการิเพิ�มีปีริะส่ทิุธุภิาพ
การิบริิห้าริแล้ะการิพัฒนาทุริัพยากริบุคคล้ให้้มีีศักยภาพเพิ�มีข้�น
แล้ะเห้มีาะส่มีกับส่ภาพแวด้ล้้อมี เทุคโนโล้ยี แล้ะนวัตักริริมี 
ในการิด้ำาเนินธุุริกิจ ริวมีทุั�งส่อด้คล้้องกับการิด้ำาเนินธุุริกิจตัามี 
เปี้าห้มีาย นโยบาย แล้ะทุิศทุางขององค์กริทุั�งในริะยะส่ั�นแล้ะ
ริะยะยาว โด้ยเริิ�มีตัั�งแตั่การิวิเคริาะห้์ความีตั้องการิอัตัริากำาล้ัง
เพื�อริองริับการิขยายธุุริกิจ การิเพิ�มีขีด้ความีส่ามีาริถใน 
การิแข่งขัน แล้ะการิเตัริียมีแผนริองรัิบการิเปีลี้�ยนแปีล้งตั่างๆ 
ตัล้อด้จนการิปีริะเมิีนผล้การิปีฏิิบัตัิงานแล้ะความีพร้ิอมี 
ด้า้นศกัยภาพ ความีส่ามีาริถของบคุล้ากริทุกุริะด้บัอยา่งตัอ่เนื�อง 
เพื�อส่่งเส่ริิมีแล้ะพัฒนาบุคล้ากริให้้เตัิบโตัอย่างมีีคุณ์ภาพ 
ผ่านกริะบวนการิฝ่ึกอบริมีแล้ะส่ัมีมีนา โด้ยบริิษััทุกำาห้นด้แผน 
ฝ่ึกอบริมีปีริะจำาปีีส่ำาห้ริับพนักงานทุุกริะดั้บ โด้ยเฉพาะความี
ส่ามีาริถทุี�เปี็นทุักษัะทุี�จำาเปี็นส่ำาห้ริับแตั่ล้ะตัำาแห้น่งงาน เพื�อ
พัฒนาขีด้ความีส่ามีาริถของผู้บริิห้าริแล้ะพนักงานของบริิษััทุ
อย่างตั่อเนื�อง เพื�อให้้พริ้อมีเผชิญกับความีทุ้าทุายของธุุริกิจ 
ในอนาคตัทุั�งจากภายในแล้ะตั่างปีริะเทุศ (ริายล้ะเอียด้ปีริะกอบ
ได้เ้ปิีด้เผยอยูใ่น “ริายงานความียั�งยนื ปี ี2564” ของบริษิัทัุ www.
tvothai.com/th/sustainability/report) 

ในปีี 2564 บริิษััทุได้้ด้ำาเนินการิแล้ะส่อบทุานให้้มีีการิปีฏิิบัตั ิ
ตัามีนโยบายด้้านการิบริิห้าริทุรัิพยากริบุคคล้ ข้อบังคับเกี�ยวกับ
การิทุำางานของบริิษััทุ แล้ะแนวทุางทุี�กำาห้นด้ในคู่มืีอส่วัส่ดิ้การิ
อยา่งคริบถว้นแล้ะส่มีำ�าเส่มีอ ทุั�งนี� มีพีนกังานทุี�ผา่นห้ล้กัสู่ตัริการิ
ฝ่ึกอบริมีภายในแล้ะห้ล้ักสู่ตัริจากส่ถาบันฝ่ึกอบริมีภายนอก 
คิด้เปี็นริ้อยล้ะ 53.18 ของพนักงานทุั�งห้มีด้ 

นโยั่บายั่สำ�งเสำริมความรู้ด้านการเงิน

บริิษััทุมีีนโยบายส่่งเส่ริิมีทุักษัะด้้านการิวางแผนการิเงินแล้ะ 
การิล้งทุุนให้้กับพนักงานของบริิษััทุ โด้ยมีีวัตัถุปีริะส่งค์ให้้
พนักงานทุี�ผ่านการิอบริมีมีีความีริู้ทุางการิเงิน แล้ะส่ามีาริถ
บริิห้าริจัด้การิการิเงินแล้ะการิล้งทุุนของตันเอง เพื�อบริริลุ้ 
เปี้าห้มีายทุางการิเงินได้้อย่างมีีปีริะส่ิทุธิุภาพ แล้ะส่ร้ิางความี
มีั�นคงแก่ชวีติัห้ลั้งเกษีัยณ์ โด้ยในปี ี2565 บริษิัทัุมีแีผนจะเขา้ร่ิวมี
โคริงการิ “Happy Money สุ่ขเงิน ส่ริ้างได้้” จัด้โด้ยตัล้าด้ 
ห้ล้ักทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศไทุย เพื�อถ่ายทุอด้องค์ความีริู้วิธุีการิ
บริหิ้าริจัด้การิด้า้นการิเงิน แล้ะวินยัทุางการิเงินทุี�ด้ใีห้กั้บพนักงาน
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นโยั่บายั่ด้านสำ่ทั่ธุิมนุษัยั่ชุน

คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุให้้ความีส่ำาคัญแล้ะเคาริพห้ลั้กส่ิทุธุิ 
มีนุษัยชนอย่างเคริ่งคริัด้ จ้งกำาห้นด้นโยบายด้้านส่ิทุธุิมีนุษัยชน
แล้ะเผยแพร่ิบนเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุในหั้วข้อ “การิกำากับดู้แล้
กจิการิ” เพื�อเป็ีนแนวทุางในการิปีฏิบิตััติัอ่แริงงานอยา่งเปีน็ธุริริมี 
แล้ะเส่มีอภาค ไม่ีเล้ือกปีฏิิบัตัิด้้วยเห้ตุัผล้แห่้งเชื�อชาติั ศาส่นา 
เพศ ส่ผีวิ ภาษัา ตัล้อด้จนไม่ีใชแ้ริงงานเด้ก็แล้ะต่ัอตัา้นการิคกุคามี
ทุางเพศ บริิษััทุตัริะห้นักด้ีว่าทุริัพยากริบุคคล้เป็ีนปัีจจัยส่ำาคัญ 
ของธุุริกิจในการิส่ริ้างมีูล้ค่าเพิ�มีแล้ะเพิ�มีผล้ผล้ิตั บริิษััทุได้้
ปีริับปีรุิงส่ภาพแวด้ล้้อมีแล้ะเงื�อนไขในการิทุำางานให้้พนักงาน 
มีีคุณ์ภาพชีวิตัทุี�ด้ี แล้ะได้้มีีโอกาส่แส่ด้งศักยภาพ ตัล้อด้จนได้้ริับ
โอกาส่ในการิฝ่กึฝ่นแล้ะเพิ�มีพนูทุกัษัะในการิทุำางาน แล้ะส่ง่เส่ริมิี
ให้้พนักงานมีีความีริู้ความีเข้าใจในห้ล้ักส่ิทุธุิมีนุษัยชนส่ากล้ เพื�อ
นำาไปีปีฏิิบัตัิอย่างถูกตั้อง ทุี�ผ่านมีาบริิษััทุไมี่มีีการิกริะทุำาใด้ๆ 
ทุี�เปี็นการิล้ะเมีิด้ส่ิทุธุิมีนุษัยชน ทุั�งนี� ในปีี 2564 บริิษััทุมีีการิจ้าง
แริงงานผู้พิการิซึ่้�งอาศัยในพื�นทุี�จังห้วัด้นคริปีฐมี ริวมีจำานวน 
13 คน คิด้เปี็นปีริะมีาณ์ริ้อยล้ะ 1 ของจำานวนพนักงานทุั�งห้มีด้ 
1,318 คน ซึ่้�งการิจ้างแริงงานด้ังกล่้าวถ้งเกณ์ฑ์์ตัามีทีุ�พริะริาช
บญัญตััส่ิ่งเส่ริมิีแล้ะพฒันาคณุ์ภาพชวีติัคนพกิาริ พ.ศ. 2550 แล้ะ
ทุี�แก้ไขเพิ�มีเตัิมี (ฉบับทุี� 2) พ.ศ. 2556 กำาห้นด้ 

ทุั�งนี� ผล้การิด้ำาเนินงานด้้านบุคล้ากริจะปีริากฏิอยู่ในเนื�อห้า 
ส่่วนทุี� 1 ห้ัวข้อ 3 “การิขับเคล้ื�อนธุุริกิจเพื�อความียั�งยืน” 
หน้า	 41 ในริายงานความียั�งยืนปีริะจำาปีี 2564 (แยกเล่้มี) 
โด้ยนำาเส่นอริายล้ะเอียด้โคริงการิแล้ะกิจกริริมีต่ัางๆ ด้้านสั่งคมี 
ชุมีชน แล้ะส่ิ�งแวด้ล้้อมี แล้ะเผยแพริ่ไว้บนเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ 
(www.tvothai.com/th/sustainability/report)

ลืู่กค้า	ผู้บริโภค	
บริิษััทุด้ำาเนินกิจการิภายใต้ัปีริัชญาขององค์กริทุี�ว่า บริิษััทุ 
จะเตัิบโตัอย่างมีีคุณ์ภาพ มัี�นคง ยั�งยืน แล้ะผล้ิตัสิ่นค้าคุณ์ภาพ
เพื�อคุณ์ภาพชีวิตัทุี�ด้ีข้�นของปีริะชาชน แล้ะส่ร้ิางมูีล้ค่าเพิ�มีให้ ้
ผู้ถือหุ้้น ริ่วมีดู้แล้ส่ังคมีแล้ะส่ิ�งแวด้ล้้อมี ด้ังนั�น บริิษััทุจ้งมีุ่งเน้น
ในเริื�องคุณ์ภาพส่ินค้า ตัั�งแตั่การิจัด้ซึ่ื�อวัตัถุด้ิบ กริะบวนการิ 
การิผล้ิตั จนกริะทุั�งส่ินค้าถ้งมีือลู้กค้าแล้ะผู้บริิโภค ตัล้อด้จน 
การิค้นคว้าวิจัยแล้ะพัฒนาผล้ิตัภัณ์ฑ์์เพื�อรัิกษัาคุณ์ภาพของ 
ส่ินค้าตัล้อด้เวล้า นอกจากนี� บริิษััทุยังมีุ่งมีั�นริักษัาสั่มีพันธุภาพ 
ทุี�ด้กีบัล้กูค้าผา่นกจิกริริมีตัา่งๆ อาทิุ การิจัด้ปีริะชมุีกบัล้กูคา้เพื�อ
ให้้ข้อมูีล้เกี�ยวกับสิ่นค้าแล้ะบริิการิ แล้ะห้ารืิอเพื�อการิพัฒนา
ผล้ิตัภัณ์ฑ์์ให้้ตัอบส่นองตั่อความีตั้องการิของลู้กค้า ริวมีถ้งจัด้ให้้
มีีริะบบการิแจ้งเบาะแส่แล้ะรัิบข้อร้ิองเริียนผ่านทุางเว็บไซึ่ตั์ของ
บริิษััทุ ปีัจจุบัน บริิษััทุได้้รัิบการิรัิบริองคุณ์ภาพในการิผลิ้ตัจาก
มีาตัริฐานส่ากล้ ได้้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, 
ISO/TS 22002-1, FSSC 22000, ISO/IEC17025, ISO 50001, 
ISO 14001, Halal, Kosher, Carbon Footprint of Products, 
Carbon Footprint Reduction เปี็นตั้น

บริิษััทุมีีนโยบายปีฏิิบัตัิตั่อลู้กค้าแล้ะผู้บริิโภคอย่างเปี็นธุริริมี 
ไมีเ่อาเปีริยีบ เนน้การิด้ำาเนินธุรุิกจิด้ว้ยความีซึ่ื�อสั่ตัย ์เอาใจใส่ด่้แูล้
ริักษัาผล้ปีริะโยชน์ของคู่ค้า ลู้กค้า แล้ะผู้บริิโภคอย่างเปี็นธุริริมี 
เพื�อให้้ได้้รัิบส่ิ�งทุี�ด้ีทุี�สุ่ด้จากบริิษััทุ โด้ยมีีนโยบายในการิปีฏิิบัตัิ 
ด้ังนี�

 มีุ่งมีั�นในการิพัฒนาแล้ะส่่งมีอบผล้ิตัภัณ์ฑ์์ทุี�มีีคุณ์ภาพ 
แล้ะมีาตัริฐานสู่งตัริงตัามีความีต้ัองการิของลู้กค้า ภายใต้ั
เทุคโนโล้ยีการิผล้ิตัทุี�ทุันส่มีัยแล้ะมีีปีริะส่ิทุธุิภาพสู่ง มีีริะบบ
การิตัริวจส่อบคุณ์ภาพส่ินค้าในทุุกขั�นตัอน ด้้วยเงื�อนไข 
ทุี�เปี็นธุริริมี

 ให้้ข้อมูีล้เกี�ยวกับผลิ้ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบริิการิทุี�ถูกตั้อง เพียงพอ 
แล้ะทุันตั่อเห้ตุัการิณ์์แก่ลู้กค้า เพื�อให้้ลู้กค้ามีีข้อมีูล้อันเป็ีน
ปีริะโยชน์ในการิตััด้ส่ินใจ ล้ะเว้นการิกริะทุำาใด้ทีุ�ทุำาให้้ 
เกิด้ความีเข้าใจผิด้ ห้ริือทุำาให้้ห้ล้งเชื�อในคุณ์ภาพผล้ิตัภัณ์ฑ์์ 
ทุี�เกินจริิง

 ริกัษัาขอ้มีลู้ทุี�เป็ีนความีลั้บของล้กูคา้ ริวมีถง้ไมีน่ำาขอ้มีลู้ไปีใช้
เพื�อปีริะโยชน์ของตันเอง ห้ริือผู้ทุี�เกี�ยวข้องอื�นโด้ยมีิชอบ

 ตัอบส่นองความีตั้องการิของลู้กค้าด้้วยความีริวด้เริ็ว ตัริงตั่อ
เวล้า เพื�อความีพอใจสู่งสุ่ด้ของลู้กค้า
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 จดั้ให้ม้ีกีริะบวนการิเพื�อริบัปีญัห้าแล้ะขอ้ริอ้งเริยีนจากล้กูค้า 
แล้ะด้ำาเนินการิอย่างด้ีทีุ�สุ่ด้เพื�อให้้ลู้กค้าได้้ริับการิตัอบส่นอง
ผล้อยา่งริวด้เริว็ ริวมีถง้การิจัด้ทุำาแบบปีริะเมีนิความีพง้พอใจ
ของลู้กค้า เพื�อนำามีาปีริับปีริุงแล้ะพัฒนาส่ินค้าแล้ะบริิการิ 
ตั่อไปี

 ไมี่จ่ายผล้ปีริะโยชน์ใด้ ๆ ให้้ลู้กค้า เพื�อเป็ีนการิให้้ได้้มีา 
ห้ริือแย่งชิงลู้กค้ามีาโด้ยการิใช้วิธุีการิทุี�ไมี่สุ่จริิตั ห้ริือฝ่่าฝ่้น 
ข้อกำาห้นด้ของกฎ์ห้มีาย

ในปีี 2564 บริิษััทุไมี่มีีกริณ์ีฝ่่าฝ่้นเกี�ยวกับการิปีฏิิบัตัิตั่อผู้บริิโภค 
แล้ะไมี่ปีริากฏิข้อริ้องเริียนจากลู้กค้าทีุ�เป็ีนนัยส่ำาคัญ ส่่วนข้อ 
ริ้องเริียนอื�นๆ บริิษััทุได้้นำามีาวิเคริาะห้์ห้าส่าเห้ตัุ เพื�อด้ำาเนินการิ
แก้ไข ปี้องกัน ตัิด้ตัามีทุั�งริะบบ แล้ะปีรัิบใช้กับทุั�งองค์กริ เพื�อ 
มีิให้้ข้อบกพริ่องนั�นเกิด้ข้�นอีก 

นอกจากนี� บริิษััทุมีีกริะบวนการิส่ริ้างความีส่ัมีพันธุ์ทีุ�ด้ีกับลู้กค้า 
จ้งมีีการิส่ำาริวจความีพ้งพอใจของลู้กค้าในแต่ัล้ะกลุ้่มีธุุริกิจเป็ีน
ปีริะจำาทุุกปีี เพื�อวัด้ริะดั้บความีคาด้ห้วังแล้ะความีพ้งพอใจของ
ลู้กค้า แล้ะนำาเอาความีต้ัองการิของลู้กค้ามีาพัฒนาต่ัอยอด้เป็ีน
นวัตักริริมีให้มี่ โด้ยกำาห้นด้เกณ์ฑ์์การิปีริะเมีินความีพ้งพอใจ 
ไมี่น้อยกว่าร้ิอยล้ะ 80 ตั่อกลุ้่มีผล้ิตัภัณ์ฑ์์ ทุั�งนี� ในการิส่ำาริวจ 
ความีพ้งพอใจของลู้กค้าตั่อส่ินค้า งานบริิการิการิขนส่่ง แล้ะการิ
บริิการิของฝ่่ายขาย ในปีี 2564 บริิษััทุมีีผล้ส่ำาริวจความีพ้งพอใจ
ริวมีทุุกผล้ิตัภัณ์ฑ์์เฉล้ี�ยอยู่ทุี�ริ้อยล้ะ 90.87
 
คู�ค้า	เจ้าห์น่�	คู�แขั�งทั่างการค้า

บริิษััทุด้ำาเนินธุุริกิจตัามีกริอบการิแข่งขันด้้วยความีโปีร่ิงใส่ 
เปี็นธุริริมี แล้ะซึ่ื�อส่ัตัย์ อยู่ในขอบเขตัของกฎ์ห้มีาย แล้ะอื�นๆ 
ทุี�เกี�ยวข้อง โด้ยย้ด้ถือปีฏิิบัตัิตัามีจริริยาบริริณ์ธุุริกิจ เงื�อนไข
ทุางการิค้า แล้ะสั่ญญาทุี�กำาห้นด้อย่างเคร่ิงคริดั้ นอกจากนี� บริษิัทัุ
จดั้ให้ม้ีนีโยบายการิจดั้การิด้า้นทุริพัยส์่นิทุางปีญัญา เพื�อกำาห้นด้
แนวปีฏิิบัตัิทุี�ชัด้เจนในการิปี้องกันแล้ะไมี่ล้่วงล้ะเมีิด้ทุริัพย์สิ่น 
ทุางปัีญญา โด้ยถือเปี็นห้น้าทุี�ความีริับผิด้ชอบโด้ยตัริงของ 
ผู้บริิห้าริแล้ะพนักงานทุุกคน อันจะตั้องปีฏิิบัตัิตัามีนโยบาย จาก
การิด้ำาเนินงานทุี�ผ่านมีา บริิษััทุไมี่เคยฝ่่าฝ่้นกฎ์ห้มีายใด้ๆ ทุี�
เกี�ยวข้องกับคู่ค้า เจ้าห้นี� แล้ะคู่แข่งทุางการิค้า โด้ยมีีแนวปีฏิิบัตัิ 
ด้ังนี�

นโยั่บายั่การปฏิิบัตี้ิตี้�อคู�ค้า

คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุปีฏิิบัตัิตั่อคู่ค้าด้้วยความีเส่มีอภาคแล้ะ 
คำาน้งถ้งปีริะโยชน์ริ่วมีกัน เพื�อรัิกษัาสั่มีพันธุภาพทุี�ยั�งยืนแล้ะ
ความีเชื�อถือซ้ึ่�งกันแล้ะกัน โด้ยมีีนโยบายแล้ะแนวทุางปีฏิิบัตัิตั่อ
คู่ค้า ด้ังนี�    

 ปีฏิิบัตัิตั่อคู่ค้าอย่างเส่มีอภาค โปีริ่งใส่ แล้ะเปี็นธุริริมี โด้ย 
ตัั�งอยู่บนพื�นฐานของการิได้้รัิบผล้ตัอบแทุนทุี�เปี็นธุริริมีตั่อ 
ทุั�งส่องฝ่่าย

 ปีฏิิบัตัิตัามีสั่ญญา ข้อตักล้ง ห้ริือเงื�อนไขต่ัางๆ ทุี�มีีต่ัอคู่ค้า
อย่างเคริ่งคริัด้ กริณ์ีทุี�ไมี่ส่ามีาริถปีฏิิบัตัิได้้ตั้องริีบแจ้งให้้คู่ค้า
ทุริาบล่้วงห้น้า เพื�อริ่วมีกันพิจาริณ์าห้าแนวทุางแก้ไข แล้ะ
ปี้องกันไมี่ให้้เกิด้ความีเส่ียห้าย

 ไมี่เริียกริ้อง ห้ริือริับข้อเส่นอแล้ะปีริะโยชน์ใด้ๆ ทุี�ไมี่สุ่จริิตั
ทุางการิค้าในการิเจริจาตั่อริองธุุริกิจกับคู่ค้า

 บริิษััทุปีฏิิบัตัิตัามีริะเบียบการิจัด้ซึ่ื�อจัด้จ้างทุี�มีีการิกำาห้นด้ 
ขั�นตัอนแล้ะวิธุีการิปีฏิิบัตัิไว้อย่างชัด้เจน พริ้อมีทุั�งเกณ์ฑ์์ใน
การิคัด้เล้อืกคูค้่าทุี�มีมีีาตัริฐานเปีน็ทุี�ยอมีริบัของอตุัส่าห้กริริมี 
มีีจริริยาบริริณ์ในการิด้ำาเนินธุุริกิจ มีีใบริับริองริะบบคุณ์ภาพ
ตัามีมีาตัริฐาน มีีส่ภาพคล้่องทุางการิเงิน แล้ะมีีการิปีริะเมีิน
คู่ค้าทุุก 6 เด้ือน เพื�อให้้การิด้ำาเนินธุุริกิจกับคู่ค้าเปี็นไปีอย่าง
มีีปีริะส่ิทุธิุภาพ เห้มีาะส่มี เปี็นธุริริมีตัามีห้ล้ักกำากับดู้แล้
กิจการิทุี�ด้ี

 บริษิัทัุไม่ีมีนีโยบายส่นบัส่นนุบคุคล้ห้ริอืองคก์ริใด้ๆ ทุี�ทุำาธุรุิกจิ
ผิด้กฎ์ห้มีาย

 ปีริะกาศนโยบายตั่อตั้านการิทุุจริิตัแล้ะคอร์ิริัปีชันให้้คู่ค้า 
ได้้ริับทุริาบ

คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุตัริะห้นักถง้ความีส่ำาคญัของการิด้ำาเนนิธุรุิกิจ
ทุี�เตัิบโตัอย่างมีีคุณ์ภาพแล้ะยั�งยืน จ้งมีีเจตันาริมีณ์์ส่่งเส่ริิมีคู่ค้า 
ในการิด้ำาเนินธุุริกิจให้้ส่อด้คล้้องกับวิถีการิด้ำาเนินงานของบริิษััทุ 
ในปีี 2564 บริิษััทุได้้ส่ื�อส่าริจริริยาบริริณ์คู่ค้าธุุริกิจทุี�คริอบคลุ้มี
ปีริะเด็้นด้า้นสิ่ทุธุมิีนษุัยชน แริงงาน ส่ิ�งแวด้ล้อ้มี แล้ะการิต่ัอตัา้น
การิทุจุริติัคอริร์ิปัีชัน ริวมีทุั�งการิปีฏิิบตััติัามีกฎ์ห้มีาย กฎ์ริะเบยีบ
ทุี�เกี�ยวข้อง เพื�อให้้คู่ค้าย้ด้ถือเปี็นแนวทุางการิด้ำาเนินธุุริกิจ 
ริ่วมีกันอย่างยั�งยืน 
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นโยั่บายั่การปฏิิบัตี้ิตี้�อเจ้าห์น่�

บริิษััทุมีีนโยบายปีฏิิบัตัิตั่อเจ้าห้นี�ทุุกกลุ้่มีอย่างเส่มีอภาคแล้ะ 
เปี็นธุริริมี โด้ยปีฏิิบัตัิตัามีส่ัญญาแล้ะเงื�อนไขทีุ�มีีตั่อเจ้าห้นี� 
โด้ยเคร่ิงครัิด้ พร้ิอมีทัุ�งส่ร้ิางความีสั่มีพันธ์ุกับเจ้าห้นี� มีีการิ 
เปีิด้เผยฐานะทุางการิเงินอย่างถูกต้ัอง ตัริงเวล้า เพื�อให้้เกิด้ 
ความีเชื�อมีั�นแล้ะความีไว้วางใจกัน นโยบายการิปีฏิิบัตัิตั่อเจ้าห้นี�
มีีด้ังนี�

 ปีฏิิบัตัิตัามีส่ัญญา ข้อกำาห้นด้ ห้ริือเงื�อนไขตั่างๆ ทุี�มีีต่ัอ 
เจ้าห้นี�อย่างเคร่ิงครัิด้ โด้ยเฉพาะเริื�องเงื�อนไขการิคำ�าปีริะกัน 
แล้ะการิบริิห้าริเงินทุุนให้้มีีโคริงส่ริ้างทุี�เห้มีาะส่มี

 ชำาริะคืนเงินกู้พริ้อมีด้อกเบี�ยให้้เจ้าห้นี�ทุุกปีริะเภทุอย่าง 
คริบถ้วนแล้ะตัริงตัามีกำาห้นด้เวล้าทุี�ตักล้งไว้ กริณ์ีทุี�ไม่ี
ส่ามีาริถปีฏิิบัตัิได้้ห้ริือมีีเห้ตัุทุำาให้้ผิด้นัด้ชำาริะห้นี� ตั้องริีบแจ้ง
ให้้เจ้าห้นี�ทุริาบล่้วงห้น้า เพื�อร่ิวมีกันพิจาริณ์าห้าแนวทุาง
แก้ไข แล้ะปี้องกันไมี่ให้้เกิด้ความีเส่ียห้าย

 ไมีเ่ริยีกรัิบ ห้ริอืจา่ยผล้ปีริะโยชน์ใด้ๆ ทุี�ไมีส่่จุริติัในการิเจริจา
ตั่อริองธุุริกิจกับเจ้าห้นี� 

 ริายงานข้อมีูล้ทุางการิเงินทุี�ถูกตั้อง คริบถ้วน แล้ะตัริงเวล้า
ให้้แก่เจ้าห้นี�อย่างส่มีำ�าเส่มีอ ไมี่ปีกปีิด้ข้อมีูล้ห้ริือข้อเทุ็จจริิง
ส่ำาคัญใด้ๆ ทุี�อาจทุำาให้้เจ้าห้นี�ได้้ริับความีเส่ียห้าย

นโยั่บายั่การปฏิิบัตี้ิตี้�อคู�แขั�งทั่างการค้า

บริิษััทุมีีนโยบายทุี�จะปีฏิิบัตัิตั่อคู่แข่งทุางการิค้าอย่างเปี็นธุริริมี 
ตัามีกริอบของกฎ์ห้มีายการิแข่งขันทุางการิค้า โด้ยย้ด้มัี�น 
การิด้ำาเนินธุรุิกิจภายใต้ัจริริยาบริริณ์อย่างมีจีริยิธุริริมีแล้ะโปีร่ิงใส่ 
ริวมีทุั�งไมีล่้ะเมีดิ้ความีล้บัห้ริอืล้ว่งริูค้วามีล้บัทุางการิคา้ของคูแ่ขง่
ด้้วยวิธุีการิทุี�ไมี่สุ่จริิตั โด้ยมีีนโยบายการิปีฏิิบัตัิตั่อคู่แข่ง ด้ังนี�

 ปีริะพฤตัิปีฏิิบัตัิภายใตั้กริอบกตัิกาของการิแข่งขันทุี�ด้ี

 ไมี่แส่วงห้าข้อมีูล้ทุี�เปี็นความีล้ับของคู่แข่งทุางการิค้าด้้วย 
วิธุีการิทุี�ไมี่สุ่จริิตั ห้ริือไมี่เห้มีาะส่มี

 ไมี่ทุำาล้ายชื�อเสี่ยงของคู่แข่งทุางการิค้า ด้้วยการิกล่้าวห้า 
ในทุางริ้าย โด้ยปีริาศจากซึ่้�งมีูล้ความีจริิง

 ไมี่กริะทุำาการิใด้ๆ ทุี�เปี็นการิล้ะเมีิด้ทุริัพย์ส่ินทุางปีัญญาของ
คู่แข่งทุางการิค้า

ในปีี 2564 บริิษััทุไมี่มีีกริณ์ีฝ่่าฝ่้นกฎ์ห้มีายการิแข่งขันทุางการิค้า 
แล้ะไมี่มีีข้อพิพาทุ ห้ริือการิฟ้องริ้องคด้ีความีใด้ จากคู่ค้า เจ้าห้นี� 
แล้ะคู่แข่งทุางการิค้า

ห์น�วยั่งานทั่่�กำากับดูแลื่
บริษิัทัุมีุง่มีั�นในการิปีฏิบิตััติัามีริะเบยีบ ขอ้บงัคบั ห้ล้กัเกณ์ฑ์แ์ล้ะ
วิธุีปีฏิิบัตัิทุี�กำาห้นด้ไว้ตัามีกฎ์ห้มีาย ด้ำาเนินการิด้้วยความีโปีริ่งใส่ 
เปีิด้เผยข้อมีูล้ทุี�ถูกตั้องคริบถ้วนตัามีทีุ�ห้น่วยงานกำากับดู้แล้
กำาห้นด้

นโยั่บายั่การปฏิิบัตี้ิตี้�อห์น�วยั่งานกำากับดูแลื่

 ปีฏิิบัตัิแล้ะควบคุมีให้้มีีการิปีฏิิบัตัิอย่างเคริ่งคริัด้ตัามี
เจตันาริมีณ์ข์องกฎ์ห้มีายแล้ะกฎ์ริะเบยีบทุี�ออกโด้ยห้นว่ยงาน
กำากับดู้แล้

 งด้เว้นการิกริะทุำาใด้ๆ อันจะเปี็นการิช่วยเห้ลื้อ ส่นับส่นุน 
ห้ริอืยอมีเปีน็เคริื�องมีอืทุี�จะทุำาให้เ้กดิ้การิห้ลี้กเล้ี�ยงการิปีฏิบิตััิ
ตัามีกฎ์ห้มีายห้ริือกฎ์ริะเบียบตั่างๆ

 ให้้ความีร่ิวมีมืีอกับห้น่วยงานกำากับดู้แล้ แล้ะริายงานข้อมีูล้ 
ทุี�เกี�ยวกับการิฝ่่าฝ่้น ห้ริือการิไม่ีปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์ห้มีายห้รืิอ 
กฎ์ริะเบียบตั่างๆ ตั่อห้น่วยงานนั�น

ในปีี 2564 บริิษััทุได้้ปีฏิิบัตัิตัามีข้อกำาห้นด้ของห้น่วยงานกำากับ
ดู้แล้อย่างเคริ่งคริัด้

สำังคม	ชุุมชุน	แลื่ะสำ่�งแวดลื่้อม	
บริิษััทุให้้ความีส่ำาคัญกับการิมีีส่่วนร่ิวมีของสั่งคมีแล้ะชุมีชน 
ควบคู่ไปีกับการิดู้แล้รัิกษัาส่ิ�งแวด้ล้้อมี โด้ยมีี“คณ์ะทุำางานด้้าน 
ส่ิ�งแวด้ล้อ้มีแล้ะสั่งคมี” ห้ริอืคณ์ะ ES ทุำาห้นา้ทุี�เปีน็ห้น่วยงานห้ลั้ก 
ในการิผล้ักด้ันให้้การิด้ำาเนินงานมีีปีริะส่ิทุธุิภาพแล้ะเป็ีนไปีตัามี
เปี้าห้มีายทุี�กำาห้นด้ไว้ โด้ยจัด้ทุำาแผนด้ำาเนินงาน ด้้านส่ิ�งแวด้ล้้อมี 
แล้ะความีริับผิด้ชอบตั่อส่ังคมี ทุี�เห้มีาะส่มีส่อด้คล้้องกับนโยบาย 
แล้ะแผนธุุริกิจ โด้ยให้้งานด้้านส่ิ�งแวด้ล้้อมีคริอบคลุ้มีในเริื�องการิ
ล้ด้ผล้กริะทุบส่ิ�งแวด้ล้้อมี อากาศ นำ�า กล้ิ�น เสี่ยง แล้ะการิใช้
ทุริัพยากริ งานด้้านส่ังคมีคริอบคลุ้มีการิมีีส่่วนริ่วมีทุั�งภายใน 
ทุี�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานแล้ะภายนอกทุี�เกี�ยวขอ้งกบัชมุีชน ริวมีทุั�ง
ปีริะเมีินผล้ ทุบทุวน แล้ะปีริับปีริุงแผนด้ำาเนินงานให้้เห้มีาะส่มี
กับส่ถานการิณ์์ แล้ะริายงานผล้การิด้ำาเนินงานตั่อ “คณ์ะจัด้การิ
ด้้านส่ิ�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี บริิห้าริความีเส่ี�ยง แล้ะการิกำากับการิ
ปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ (ESRC-E)” ตั่อไปี
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ทุั�งนี� ผล้การิด้ำาเนินงานด้้านส่ังคมี ชุมีชน แล้ะส่ิ�งแวด้ล้้อมี จะ
ปีริากฏิอยู่ในเนื�อห้าส่่วนทุี� 1 ห้ัวข้อ 3 การิขับเคล้ื�อนธุุริกิจเพื�อ
ความียั�งยืน หน้า	 41 ในริายงานความียั�งยืนปีริะจำาปีี 2564 
(แยกเล่้มี) โด้ยนำาเส่นอริายล้ะเอียด้โคริงการิแล้ะกิจกริริมีต่ัางๆ 
ด้า้นส่งัคมี ชมุีชน แล้ะส่ิ�งแวด้ล้อ้มี แล้ะเผยแพร่ิไวบ้นเวบ็ไซึ่ตัข์อง
บริิษััทุ (www.tvothai.com/th/sustainability/report)
 

การบริห์ารจัดการนวัตี้กรรม
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุให้้ความีส่ำาคัญแล้ะส่นับส่นุนส่่งเส่ริิมี 
การิส่ร้ิางนวัตักริริมีทีุ�เป็ีนปีริะโยชน์ เพื�อเพิ�มีคุณ์ค่าให้้กิจการิ
ควบคู่ไปีกับการิด้ำาเนินงานอย่างมีีความีริับผิด้ชอบตั่อผู้มีีส่่วน 
ได้้เส่ียทุุกฝ่่าย บริิษััทุกำาห้นด้กล้ยุทุธุ์ด้้านนวัตักริริมีให้้ส่อด้คล้้อง
กับทุิศทุางขององค์กริแล้ะส่อด้รัิบกับการิเปีล้ี�ยนแปีล้งอย่าง
ริวด้เริ็วของยุคด้ิจิทุัล้ โด้ยการิริิเริิ�มีแล้ะพัฒนานวัตักริริมีทุั�งใน
กริะบวนการิผล้ิตัแล้ะผล้ิตัภัณ์ฑ์์ให้ม่ีๆ เพื�อยกริะด้ับการิแข่งขัน
ทุางธุุริกิจ บริิษััทุมีีห้น่วยงานวิจัยแล้ะพัฒนาผล้ิตัภัณ์ฑ์์ทุำาห้น้าทุี�
วิจัยแล้ะพัฒนาคุณ์ส่มีบัตัิของผลิ้ตัภัณ์ฑ์์ให้้ส่อด้คล้้องต่ัอ 
ความีตัอ้งการิทุี�เปีล้ี�ยนแปีล้งไปีของผูบ้ริโิภค ซึ่้�งให้ค้วามีส่ำาคญักบั
การิล้ด้ผล้กริะทุบตั่อส่ังคมีแล้ะส่ิ�งแวด้ล้้อมีมีากยิ�งข้�น ริวมีทุั�ง
ค้นคว้านวัตักริริมีให้มี่ๆ เพื�อเพิ�มีปีริะส่ิทุธุิภาพในการิผล้ิตัสิ่นค้า 
แล้ะพัฒนากริะบวนการิผล้ิตัด้้วยเทุคโนโล้ยีทีุ�ทัุนส่มีัย ช่วยล้ด้ 
ขั�นตัอนการิทุำางานแล้ะล้ด้ตั้นทุุนการิผล้ิตั ในขณ์ะเด้ียวกัน 
ฝ่่ายพัฒนาธุุริกิจมีีห้น้าทีุ�ริับผิด้ชอบในการิวางแผนแล้ะกำาห้นด้
กล้ยุทุธุ์การิบริิห้าริจัด้การิต่ัางๆ เพื�อส่ร้ิางความีได้้เปีรีิยบทุาง 
การิแข่งขันให้้กับธุุริกิจ เพื�อให้้บริิษััทุส่ามีาริถปีรัิบตััวได้้อย่าง
เห้มีาะส่มีต่ัอการิเปีล้ี�ยนแปีล้งของอุตัส่าห้กริริมี แล้ะเพื�อเป็ีน 
การิริองริับการิด้ำาเนินธุุริกิจปีี 2564 บริิษััทุได้้พัฒนาตั่อยอด้
ผล้ติัภัณ์ฑ์ก์ลุ้ม่ีวตััถุด้บิอาห้าริสั่ตัว์ เพื�อเพิ�มีอัตัริาการิเจริญิเตับิโตั 
แล้ะส่ามีาริถช่วยล้ด้ตั้นทุุนค่าอาห้าริส่ัตัว์ให้้แก่ลู้กค้ากลุ้่มีฟาริ์มี
ได้้ นอกจากนี� ยังมีีการิปีริับปีริุงกริะบวนการิทุำางานอย่าง
ส่มีำ�าเส่มีอ โด้ยคำานง้ถง้ปีริะเด้น็ด้า้นส่ิ�งแวด้ล้อ้มี ควบคูก่บัการิด้แูล้
ส่ังคมี แล้ะชุมีชนริอบข้างไปีพริ้อมีกัน

การไม�ลื่ะเมิดทั่รัพื่ยั่์สำ่นทั่างปัญญา
บริิษััทุมีีนโยบายแล้ะแนวปีฏิิบัตัิเกี�ยวกับการิไมี่ล้ะเมีิด้ทุริัพย์ส่ิน
ทุางปัีญญา โด้ยได้้กำาห้นด้นโยบายแล้ะแนวทุางปีฏิิบัตัิในเริื�อง 
ด้งักล้า่วไวใ้นคูมื่ีอจริริยาบริริณ์ธุรุิกิจ เพื�อให้ผู้บ้ริหิ้าริแล้ะพนกังาน
ทุุกคนย้ด้ถือเปี็นห้ล้ักปีฏิิบัตัิในการิทุำางาน ไม่ีล้ะเมิีด้แล้ะเคาริพ
ส่ิทุธุิของเจ้าของทุรัิพย์ส่ินทุางปีัญญา แล้ะปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์ห้มีาย 
ไมีล่้ะเมีดิ้ล้ขิส่ทิุธุิ� เคริื�องห้มีายการิคา้ ห้ริอืการินำาผล้งานของผูอ้ื�น
ไปีใช้เพื�อปีริะโยชน์ของตันห้ริือบริิษััทุ อันอาจก่อให้้เกิด้ความี 
เส่ียห้ายกับบริิษััทุ

การตี้�อตี้้านการทัุ่จริตี้
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุย้ด้มีั�นการิด้ำาเนินธุุริกิจด้้วยความีโปีริ่งใส่ 
เปี็นธุริริมี ตัามีห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี แล้ะให้้ความีส่ำาคัญ
ในเริื�องการิตั่อตั้านการิทุุจริิตัทุุกริูปีแบบ ด้้วยเชื�อมีั�นว่าจะเปี็น 
แริงส่นบัส่นุนให้บ้ริษิัทัุเตับิโตัอยา่งยั�งยืน โด้ยจดั้ให้ม้ีกีริะบวนการิ
บริิห้าริความีเส่ี�ยงแล้ะตัริวจส่อบ เพื�อปี้องกันแล้ะปีริาบปีริามี 
การิทุุจริิตัแล้ะการิปีริะพฤติัมีิชอบ ตัล้อด้จนส่นับส่นุนการิส่ร้ิาง
วัฒนธุริริมีองค์กริให้้ย้ด้มีั�นในความีซืึ่�อส่ัตัย์แล้ะความีถูกตั้อง 
ชอบธุริริมี

นโยั่บายั่การตี้�อตี้้านการคอร์รัปชุัน

คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุอนุมัีตัิแล้ะปีริะกาศนโยบายตั่อตั้าน 
การิคอริ์ริัปีชัน แล้ะคู่มีือมีาตัริการิตั่อตั้านการิคอริ์ริัปีชัน ตัั�งแตั่ปีี 
2559 เพื�อให้้เปี็นไปีตัามีเจตันาริมีณ์์ในการิด้ำาเนินธุุริกิจแล้ะเปี็น
แนวทุางให้้ผู้บริิห้าริแล้ะพนักงาน ย้ด้ถือเปี็นแนวทุางในการิ
ปีฏิิบัตัิงานอย่างเคริ่งครัิด้ โด้ยกำาห้นด้ห้้ามีกริริมีการิ ผู้บริิห้าริ 
แล้ะพนักงาน เริียกริ้อง ด้ำาเนินการิ ห้ริือยอมีริับการิคอร์ิริัปีชัน 
ในทุุกรูิปีแบบทุั�งทุางตัริงแล้ะทุางอ้อมี เพื�อปีริะโยชน์ตั่อบริิษััทุ 
ตันเอง คริอบคริัว เพื�อน แล้ะคนริู้จัก โด้ยคริอบคลุ้มีถ้งทุุกธุุริกิจ
แล้ะทุุกห้น่วยงานทุี�เกี�ยวข้อง แล้ะให้้มีีการิส่อบทุานการิปีฏิิบัตัิ
ตัามีนโยบายต่ัอต้ัานการิคอร์ิริัปีชันนี�อย่างส่มีำ�าเส่มีอ ตัล้อด้จน
ทุบทุวนแนวทุางการิปีฏิิบัตัิ แล้ะข้อกำาห้นด้ในการิด้ำาเนินการิ 
เพื�อให้ส้่อด้คล้อ้งกบัการิเปีล้ี�ยนแปีล้งของธุรุิกิจ ริะเบยีบ ขอ้บงัคบั 
แล้ะข้อกำาห้นด้ของกฎ์ห้มีาย ผู้บริิห้าริแล้ะพนักงานทุุกคนตั้อง 
ล้งนามีรัิบทุริาบในคู่มืีอมีาตัริการิต่ัอต้ัานคอร์ิริัปีชันดั้งกล่้าว 
ปีัจจุบัน คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุได้้ทุบทุวนแล้ะอนุมีัตัิปีริะกาศ
นโยบายแล้ะคู่มืีอมีาตัริการิตั่อตั้านคอริ์ริัปีชันเมืี�อวันทีุ� 25 
กุมีภาพันธุ์ 2565 ทุั�งนี� บริิษััทุได้้เผยแพริ่นโยบายการิตั่อตั้าน 
การิคอริ์ริัปีชันในห้ัวข้อ “การิกำากับดู้แล้กิจการิ” บนเว็บไซึ่ตั์ของ
บริิษััทุ (www.tvothai.com/th/corporate-governance) 
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การงดรับขัองขัวัญ	No	Gift	Policy

คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุกำาห้นด้แนวปีฏิิบัตัิในเริื�องการิรัิบ-ให้ ้
ของขวัญ การิเล้ี�ยงริับริอง ห้ริือปีริะโยชน์อื�นใด้ เพื�อให้้ส่อด้คล้้อง
กับนโยบายตั่อตั้านคอริ์ริัปีชัน แล้ะปีริะกาศใช้ทุั�วองค์กริ เพื�อให้้
บุคล้ากริถือปีฏิิบัตัิอย่างเคริ่งคริัด้ เพื�อห้ล้ีกเล้ี�ยงการิกริะทุำา 
อนัอาจมีผีล้ตัอ่การิตัดั้ส่นิใจในการิปีฏิบิตััหิ้นา้ทุี� แล้ะส่ื�อส่าริให้แ้ก่
บุคคล้ภายนอกทุี�มีีส่่วนร่ิวมีในการิด้ำาเนินธุุริกิจของบริิษััทุได้้รัิบ
ทุริาบ แล้ะได้ม้ีกีาริปีริะกาศบนเวบ็ไซึ่ตัข์องบริษิัทัุ (www.tvothai.
com/th/corporate-governance) 

มาตี้รการดำาเนินการกับผู้ท่ั่�กระทั่ำาไม�เป็นไปตี้าม
นโยั่บายั่แลื่ะแนวปฏิิบัตี้ิ	

บริษิัทัุจัด้ให้ม้ีกีริะบวนการิในการิล้งโทุษับคุล้ากริทุี�ไมีป่ีฏิบิตััติัามี
มีาตัริการิตั่อตั้านการิคอริ์ริัปีชันอย่างเห้มีาะส่มีแล้ะเปี็นธุริริมี 
ห้ากกริริมีการิ ผู้บริิห้าริ ห้ริือพนักงานของบริิษััทุ ฝ่่าฝ่้นนโยบาย
การิตั่อตั้านการิคอริ์ริัปีชันจะได้้ริับการิพิจาริณ์าโทุษัทุางวินัย 
ตัามีริะเบียบของบริิษััทุ แล้ะโทุษัทุางกฎ์ห้มีายแล้้วแตั่กริณ์ี โด้ย
บริิษััทุจะแตั่งตัั�งกริริมีการิส่อบส่วนตัามีส่มีควริแก่กริณ์ี

การแจ้งเบาะแสำแลื่ะรับขั้อร้องเรียั่น
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุให้้ความีส่ำาคัญเกี�ยวกับการิกำากับดู้แล้ 
กิจการิทุี�ด้ี แล้ะเปีิด้โอกาส่ให้้ผู้มีีส่ว่นได้้เส่ียส่ามีาริถให้้ข้อมีูล้แล้ะ
ข้อริ้องเริียนเกี�ยวกับการิกริะทุำาผิด้กฎ์ห้มีาย จริริยาบริริณ์ 
ริายงานทุางการิเงิน ริะบบการิควบคุมีภายใน แล้ะนโยบายตั่อ
ตัา้นคอริร์ิปัีชนั โด้ยออกเปีน็ริะเบยีบการิริอ้งเริยีนให้เ้ปีน็แนวทุาง
ในการิด้ำาเนินการิ แล้ะปีริะกาศผ่านทุางเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ โด้ย
กำาห้นด้ขั�นตัอนการิริับข้อริ้องเริียนผ่านทุางส่ำานักตัริวจส่อบ
ภายในห้รืิอปีริะธุานคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ บริิษััทุจะแต่ังตัั�ง
คณ์ะกริริมีการิส่อบส่วนเปีน็กริณ์ไีปี  โด้ยส่ามีาริถแจง้ขอ้ริอ้งเริยีน
แล้ะแจ้งเบาะแส่ผ่านช่องทุาง ด้ังนี�

ไปีริษัณ์ีย์ ส่ำานักตัริวจส่อบภายใน
  บริิษััทุ นำ�ามีันพืชไทุย จำากัด้ (มีห้าชน)
  เล้ขทุี� 149 ถนนริัชด้าภิเษัก
  (ทุา่พริะ-ตัากส่นิ) แขวงบคุคโล้ เขตัธุนบรุิี 
  กริุงเทุพ 10600
โทุริศัพทุ์   02-477-9020
อีเมีล้       ac@tvothai.com

ห้ริือส่ามีาริถแจ้งผ่านคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ

ถ้ง          ปีริะธุานคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ
ไปีริษัณ์ีย์  บริิษััทุ นำ�ามีันพืชไทุย จำากัด้ (มีห้าชน)
  เล้ขทุี� 149 ถนนริัชด้าภิเษัก
  (ทุา่พริะ-ตัากส่นิ) แขวงบคุคโล้ เขตัธุนบรุิี 
  กริุงเทุพ 10600
อีเมีล้       acchairman.tvo@gmail.com
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การดำาเนินการเมื�อได้รับขั้อร้องเรียั่น

บริิษััทุมีีกริะบวนการิจัด้การิกับข้อริ้องเริียน โด้ยพิจาริณ์าว่า 
เริื�องดั้งกล่้าวเข้าข่ายเป็ีนเริื�องทีุ�อาจเป็ีนการิกริะทุำาผิด้ห้รืิอไม่ี 
ห้ริอือยูใ่นความีผิด้ริะดั้บใด้ เพื�อทุี�จะได้ก้ำาห้นด้บทุล้งโทุษัส่ำาห้รัิบ
การิกริะทุำาผิด้นั�นๆ ได้้อย่างเปี็นธุริริมีแล้ะถูกตั้อง

 รวบรวมข้อเท็จัจัริงและกลั�นกรองข้อม้ล	: ผู้ริับข้อริ้อง
เริียนแล้ะรัิบแจ้งเบาะแส่ด้ำาเนินการิริวบริวมีข้อเท็ุจจริิง 
ทุี�เกี�ยวกับขอ้มีลู้ทุี�ได้รั้ิบแจง้ ปีริะมีวล้ผล้ แล้ะกล้ั�นกริองข้อมีลู้ 
เพื�อพิจาริณ์าขั�นตัอน แล้ะวิธุีการิจัด้การิทุี�เห้มีาะส่มีในแตั่ล้ะ
เริื�อง โด้ยส่ามีาริถด้ำาเนินการิการิด้้วยตันเอง ห้ริือมีอบห้มีาย
ให้้ส่ำานักตัริวจส่อบภายในด้ำาเนินการิ แล้ะส่่งส่ำาเนาเริื�อง 
ให้้กริริมีการิผู้จัด้การิทุริาบ 

 
 กริณ์ีตัริวจส่อบข้อเทุ็จจริิงแล้้ว พบว่าผู้ถูกริ้องเริียนไมี่มีี 

ความีผิด้ ห้ริือเปี็นเริื�องทุี�เกิด้ความีเข้าใจผิด้ ห้ริือข้อริ้องเริียน
นั�นไมี่มีีมีูล้ ข้อริ้องเริียนนั�นจะตักไปี โด้ยให้้ผู้ริับข้อริ้องเริียน
เส่นอเริื�องด้งักล้า่วต่ัอกริริมีการิผูจ้ดั้การิ เพื�อขออนมุีตััปิีดิ้เริื�อง
ส่ิ�นสุ่ด้การิตัริวจส่อบ แล้ะแจ้งข้อเทุ็จจริิงแก่ผู้ริ้องเริียนทุริาบ

 
 อน้�ง ห้ากข้อร้ิองเริียนมีีส่่วนพาด้พิงเกี�ยวข้องกับบุคคล้ห้น้�ง

บุคคล้ใด้ในคณ์ะกริริมีการิส่อบส่วนข้อเท็ุจจริิง ผู้ถูกพาด้พิง
ห้รืิอเกี�ยวข้อง จะไม่ีส่ามีาริถมีีส่่วนร่ิวมีในกริะบวนการิ 
ตัริวจส่อบห้ริือส่อบส่วนใด้ๆ ได้้

 การส่อบส่วนข้อเท็จัจัริง	 : กริณี์ทุี�ผู้ รัิบข้อร้ิองเริียน 
ตัริวจส่อบข้อเทุ็จจริิงแล้้ว พบว่าข้อร้ิองเริียนมีีมีูล้ความีจริิง 
ให้เ้ส่นอเริื�องตัอ่ปีริะธุานเจา้ห้น้าทุี�บริหิ้าริ ห้ริอืคณ์ะกริริมีการิ
ตัริวจส่อบ เพื�อพิจาริณ์าแตั่งตัั�งคณ์ะกริริมีการิส่อบส่วน
ด้ำาเนินการิพิจาริณ์าส่อบส่วนข้อเท็ุจจริิง แล้ะพิจาริณ์าบทุ
ล้งโทุษัทุางวินัย โด้ยอาจริ้องขอคำาปีริ้กษัาจากห้น่วยงานอื�น
ทุี�เกี�ยวข้อง อาทุิ แผนกกฎ์ห้มีาย ห้ริือฝ่่ายทุริัพยากริบุคคล้
เพิ�มีเติัมี เพื�อให้้กริะบวนการิส่อบส่วนเป็ีนไปีตัามีกฎ์ห้มีาย 
ริะเบียบบริิษััทุ แล้ะริะเบียบปีฏิิบัตัิงานด้้านบุคคล้ากริ 

 มาต่รการดำาเนินการ	 : คณ์ะกริริมีการิส่อบส่วนจะเส่นอ
มีาตัริการิด้ำาเนินการิ การิริะงับการิฝ่่าฝ่้น ห้ริือไมี่ปีฏิิบัตัิตัามี
ริะเบียบบริิษััทุ จริริยาบริริณ์ธุุริกิจ จริริยาบริริณ์คู่ค้าธุุริกิจ 
คู่มีือมีาตัริการิตั่อตั้านคอริ์ริัปีชัน นโยบายด้้านส่ิทุธุิมีนุษัยชน 
ริวมีถ้งนโยบายอื�นๆ ทุี�เกี�ยวข้อง แล้ะบริริเทุาความีเส่ียห้าย
ให้้กับผู้ทุี�ได้้รัิบผล้กริะทุบ โด้ยคำาน้งถ้งความีเดื้อด้ร้ิอนแล้ะ
ความีเส่ียห้ายโด้ยริวมีทุั�งห้มีด้ แล้ะพิจาริณ์าบทุล้งโทุษัตัามี
ริะเบียบของบริิษััทุ ห้ริืออาจจะริับโทุษัตัามีกฎ์ห้มีาย 

 การรายงานผล	 : ผู้ริับข้อริ้องเริียนมีีห้น้าทุี�ริายงานผล้ 
ให้้ผู้ริ้องเริียนทุริาบ ภายในริะยะเวล้า 7 วันทุำาการิ นับตัั�งแตั่
วันทุี�ส่รุิปีผล้การิส่อบส่วนเปี็นทุี�สิ่�นสุ่ด้ ทุั�งนี� ในกริณี์ทุี�เปี็น 
เริื�องส่ำาคัญให้้ริายงานต่ัอกริริมีการิผู้จัด้การิ ห้ริือปีริะธุาน 
เจา้ห้นา้ทุี�บริหิ้าริแล้ว้แตัก่ริณ์ ีแล้ะริายงานตัอ่คณ์ะกริริมีการิ
ตัริวจส่อบ แล้ะ/ห้ริือคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ เปี็นริายไตัริมีาส่
ห้ริือปีริะจำาปีี

มาตี้รการคุ้มครองผู้ร้องเรียั่นแลื่ะแจ้งเบาะแสำ

ผูร้ิอ้งเริยีน ผูแ้จง้เบาะแส่ ห้ริอืผูทุ้ี�ให้ค้วามีร่ิวมีมืีอในการิตัริวจส่อบ 
แล้ะผู้ทุี�ปีฏิิเส่ธุการิคอริ์ริัปีชัน จะได้้ริับความีคุ้มีคริองตัามี 
ห้ล้ักเกณ์ฑ์์ ด้ังนี�

 ผู้ริ้องเริียน ผู้แจ้งเบาะแส่ ห้ริือผู้ทุี�ให้้ความีริ่วมีมีือในการิ 
ตัริวจส่อบ จะได้้รัิบการิคุ้มีคริองทุี�เห้มีาะส่มีแล้ะเป็ีนธุริริมี 
บริิษััทุจะไมี่เปีิด้เผย ชื�อ-นามีส่กุล้ ทุี�อยู่ ภาพ ห้ริือข้อมีูล้ 
อื�นใด้ทุี�ส่ามีาริถริะบุตััวผู้แจ้งได้้ 

 ผู้ริบัขอ้ริอ้งเริยีนแล้ะบุคคล้ทุี�เกี�ยวข้องทุี�ได้รั้ิบทุริาบเริื�องห้รืิอ
ข้อมูีล้ทุี�เกี�ยวข้องกับเริื�องร้ิองเริียน ตั้องเก็บริักษัาข้อมีูล้เปี็น
ความีล้ับ แล้ะจะเปีิด้เผยเทุ่าทุี�จำาเปี็น โด้ยคำาน้งถ้งความี
ปีล้อด้ภัย แล้ะความีเสี่ยห้ายของผู้ร้ิองเริียน ผู้แจ้งเบาะแส่ 
ห้ริอืผูใ้ห้ค้วามีร่ิวมีมืีอในการิตัริวจส่อบข้อเท็ุจจริงิโด้ยไม่ีตัอ้ง
ริ้องขอ ห้ากเห็้นว่าเป็ีนเริื�องทุี�มีีแนวโน้มีทุี�จะเกิด้ความี 
เส่ียห้าย ห้รืิอความีไมี่ปีล้อด้ภัย ส่ำาห้รัิบข้อมีูล้เกี�ยวกับการิ 
กริะทุำาความีผิด้ บนัทุ้กการิให้ถ้้อยคำา เอกส่าริห้ล้ักฐานตัา่งๆ 
ทุี�เกี�ยวข้อง จะถูกเก็บเปี็นความีลั้บ ห้้ามีส่่งต่ัอให้้บุคคล้อื�น 
เว้นแตั่เปี็นการิเปีิด้เผยตัามีทุี�กฎ์ห้มีายกำาห้นด้ 

 ผู้ริ้องเริียน ผู้แจ้งเบาะแส่ ผู้ให้้ความีริ่วมีมีือในการิตัริวจส่อบ 
ผู้ทุี�ปีฏิิเส่ธุการิคอริ์ริัปีชันห้ริือการิตัิด้ส่ินบน จะได้้ริับการิ
คุ้มีคริอง ไม่ีให้้ถูกคุกคามี ข่มีขู่ ล้งโทุษั ห้ริือกริะทุำาอื�นใด้ 
ทุี�มีีลั้กษัณ์ะเป็ีนการิปีฏิิบัตัิอย่างไมี่เป็ีนธุริริมี ห้ริือให้้ผล้ 
ทุางล้บใด้ๆ ทุี�ส่่งผล้ตั่อห้น้าทุี�การิทุำางาน แมี้ว่าการิกริะทุำา 
ความีผิด้นั�นจะส่่งผล้ให้้บริิษััทุสู่ญเส่ียโอกาส่ทุางธุุริกิจ

 ผู้ทุี� ได้้ริับความีเดื้อด้ริ้อนเสี่ยห้ายจะได้้ริับการิบริริเทุา 
ความีเส่ียห้ายด้้วยกริะบวนการิทุี�มีีความีเห้มีาะส่มีแล้ะ 
เปี็นธุริริมี
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หมวดที�	4
การเปิดเผยั่ขั้อมูลื่แลื่ะความโปร�งใสำ
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีีนโยบายในการิเปีิด้เผยข้อมีูล้ส่ำาคัญ 
ทุี�เกี�ยวข้องกับบริิษััทุ ทุั�งข้อมีูล้ทุางการิเงิน ข้อมีูล้ทุี�ไมี่ใช่ข้อมีูล้
ทุางการิเงิน แล้ะข้อมูีล้ส่ำาคญัอื�นๆ ทุั�งภาษัาไทุยแล้ะภาษัาอังกฤษั
อย่างถูกตั้อง คริบถ้วน ทุันเวล้า โปีริ่งใส่ แล้ะปีฏิิบัตัิตัามีริะเบียบ
ทุี�เกี�ยวข้องกับการิเปีิด้เผยข้อมูีล้ของส่ำานักงานคณ์ะกริริมีการิ
กำากบัห้ล้กัทุรัิพยแ์ล้ะตัล้าด้ห้ลั้กทุริพัย ์แล้ะตัล้าด้ห้ลั้กทุริพัยแ์ห้ง่
ปีริะเทุศไทุยอย่างเคร่ิงครัิด้ เพื�อให้้นักล้งทุุนแล้ะผู้มีีส่่วนได้้เสี่ย 
ทุุกฝ่่ายทุั�งในปีริะเทุศแล้ะตั่างปีริะเทุศเข้าถ้งข้อมีูล้ได้้อย่าง 
เทุ่าเทุียมี มีีข้อมีูล้ทุี�เชื�อถือได้้ แล้ะเพียงพอตั่อการิตััด้ส่ินใจ 
อย่างส่มีำ�าเส่มีอ ผ่านริะบบเผยแพริ่ข้อมีูล้ (SET Portal) ของ 
ตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศไทุย แล้ะเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุภายใตั้
ห้ัวข้อนักล้งทุุนสั่มีพันธุ์ (www.tvothai.com/th/investor/ 
at-a-glance) ในปีี 2564 บริิษััทุได้้เปีิด้เผยข้อมูีล้ทุี�ส่ำาคัญ 
ด้ังตั่อไปีนี�

 บริิษััทุเผยแพร่ิงบการิเงินปีริะจำาปีี แล้ะแบบ 56-1 One 
Report / ริายงานปีริะจำาปีี 2564 ผ่านริะบบเผยแพริ่ข้อมีูล้ 
(SET Portal) ทุี�ตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศไทุยกำาห้นด้ 
แล้ะผา่นทุางเวบ็ไซึ่ตัข์องบริษิัทัุทุั�งภาษัาไทุยแล้ะภาษัาองักฤษั 
โด้ยได้้มีีการิปีริับปีริุงข้อมีูล้ให้้เปี็นปีัจจุบัน

 ฝ่า่ยจัด้การิรัิบผดิ้ชอบเกี�ยวกับงบการิเงิน ส่าริส่นเทุศทุางการิ
เงนิ แล้ะริายงานทุางการิเงนิทุี�ได้จั้ด้ทุำาข้�นตัามีมีาตัริฐานบญัชี 
ริวมีถ้งการิจัด้ให้้มีีแล้ะรัิกษัาไว้ซ้ึ่�งริะบบการิควบคุมีภายใน
เกี�ยวกับการิริายงานทุางการิเงินแล้ะการิป้ีองกันส่ินทุรัิพย์
ของบริษิัทัุ คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบเป็ีนผูรั้ิบผิด้ชอบเกี�ยวกับ
คุณ์ภาพของริายงานทุางการิเงิน แล้ะความีเห้มีาะส่มีของ
ส่ภาพแวด้ล้้อมีการิควบคุมีภายในทีุ�ฝ่่ายจัด้การิของบริิษััทุ 
ทุำาข้�น ซึ่้�งเปี็นริะบบทุี�มีีปีริะส่ิทุธุิผล้ ฝ่่ายจัด้การิมีั�นใจว่า 
ส่ภาพแวด้ล้้อมีการิควบคุมีภายในแล้ะริะบบงานทุี�เปี็นอยู่ 
ทุำาให้้ริายงานทุางการิเงินแล้ะการิริักษัาส่ินทุริัพย์ของบริิษััทุ 
ณ์ วันทุี� 31 ธุันวาคมี 2564 มีีความีน่าเชื�อถือ 

 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุเป็ีนผู้ริับผิด้ชอบต่ัองบการิเงินริวมีของ
บริิษััทุแล้ะบริิษััทุย่อย แล้ะส่าริส่นเทุศทุางการิเงินทุี�เปีิด้เผย
ไว้ในริายงานปีริะจำาปีี โด้ยจัด้ให้้มีีริายงานทุางการิเงินแล้ะ
ริายงานความีรัิบผิด้ชอบของคณ์ะกริริมีการิต่ัอริายงาน
ทุางการิเงนิ เพื�อให้ข้อ้มีลู้ทุี�แส่ด้งในงบการิเงนิมีคีวามีถกูตัอ้ง
เปี็นไปีตัามีมีาตัริฐานการิบัญชีริับริองโด้ยทุั�วไปี แล้ะผ่าน 
การิตัริวจส่อบจากผู้ส่อบบัญชีทุี�เปี็นอิส่ริะ ในปีี 2564 บริิษััทุ
นำาส่่งงบการิเงินทุั�งริายไตัริมีาส่แล้ะงบการิเงินปีริะจำาปีี 
ได้ถ้กูตัอ้ง คริบถ้วน แล้ะทัุนเวล้า ตัามีเวล้าทุี�กฎ์ห้มีายกำาห้นด้

 บริิษััทุเผยแพริ่นโยบายการิกำากับดู้แล้กิจการิ นโยบาย 
การิกำากับดู้แล้การิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ คู่มีือจริริยาบริริณ์
ธุุริกิจ จริริยาบริริณ์คู่ค้าธุุริกิจ ข้อบังคับบริิษััทุ กฎ์บัตัริ 
คณ์ะกริริมีการิ นโยบายการิพัฒนาอย่างยั�งยืน นโยบาย 
ด้า้นส่ทิุธุมิีนษุัยชน นโยบายการิเปีดิ้เผยขอ้มีลู้ คูมื่ีอมีาตัริการิ
ตั่อตั้านคอริ์ริัปีชัน ริะเบียบริ้องเริียน นโยบายด้้านภาษัี 
นโยบายคุณ์ภาพ อาชีวอนามัียแล้ะความีปีล้อด้ภัย ส่ิ�งแวด้ล้อ้มี 
แล้ะนโยบายด้้านส่ิ�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี บริิห้าริความีเส่ี�ยง แล้ะ
การิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ โด้ยบริิษััทุริายงานผล้ 
การิปีฏิิบัตัิตัามีนโยบายด้ังกล้่าว ริวมีทุั�งกริณ์ีทุี�ไมี่ส่ามีาริถ
ปีฏิิบัตัิตัามีได้้พริ้อมีด้้วยเห้ตัุผล้ในแบบ 56-1 One Report / 
ริายงานปีริะจำาปีี 2564 แล้ะริายงานความียั�งยืนบนเว็บไซึ่ตั์
ของบริิษััทุ  (www.tvothai.com/th/corporate-
governance)

 บริิษััทุเปีิด้เผยโคริงส่ร้ิางการิถือหุ้้นของบริิษััทุ แล้ะการิ 
ถอืคริองห้ล้กัทุรัิพยข์องกริริมีการิแล้ะผูบ้ริหิ้าริ ริวมีทุั�งคู่ส่มีริส่
แล้ะบุตัริทุี�ยังไมี่บริริลุ้นิตัิภาวะ โด้ยจัด้ทุำาแบบริายงานตั่างๆ 
ตัามีกฎ์ห้มีายทุี�เกี�ยวข้องกับผู้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิแล้ะ 
ผูบ้ริหิ้าริ ริายงานตัอ่ส่ำานกังานคณ์ะกริริมีการิกำากบัห้ล้กัทุริพัย์ 
แล้ะตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์ (ก.ล้.ตั.) ด้ังนี�

แบบ	56-1	One	Report/รายั่งานประจำาปี	2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลื่กิจการ

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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 ริายงานการิถือห้ลั้กทุรัิพย์ของบริิษััทุเมืี�อได้้รัิบ 
การิแต่ังตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิ ห้ริือผู้บริิห้าริ
คริั�งแริก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทุำาการิ นับแตั่
ด้ำาริงตัำาแห้น่ง

 ริายงานการิเปีล้ี�ยนแปีล้งการิถอืห้ล้กัทุริพัยข์องบริษิัทัุ
ทุุกคริั�ง เมีื�อมีีการิซึ่ื�อ ขาย โอน ห้ริือริับโอน (แบบ 
59-2 ผ่านริะบบ online ของ ก.ล้.ตั.) ภายใน 3 วัน
ทุำาการิ นับแตั่วันทุี�มีีการิเปีล้ี�ยนแปีล้ง

 การิแส่ด้งชื�อบุคคล้ในริะบบข้อมีูล้ริายชื�อกริริมีการิ
แล้ะผู้บริิห้าริของบริิษััทุทีุ�ออกห้ลั้กทุรัิพย์ (แบบ 
35E-1) ภายใน 7 วนัทุำาการินับแต่ัวนัทุี�ด้ำาริงตัำาแห้น่ง

ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุกำาห้นด้ให้้กริริมีการิแล้ะ 
ผู้บริิห้าริต้ัองริายงานการิถือคริองห้ลั้กทุรัิพย์ของบริิษััทุ 
ริวมีถ้งคู่ส่มีริส่ แล้ะบุตัริทุี�ยังไม่ีบริริลุ้นิตัิภาวะของบุคคล้ 
ด้ังกล้่าวทุุกคริั�งก่อนการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ แล้ะ
ส่ริุปีริายงานให้้คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุทุริาบปีีล้ะ 2 คริั�ง แล้ะ
เปีิด้เผยริายงานการิถือคริองห้ล้ักทุริัพย์ของกริริมีการิแล้ะ 
ผู้บริิห้าริปีี 2564 ในเอกส่าริแนบ ในแบบ 56-1 One 
Report / ริายงานปีริะจำาปีี 2564 แล้ะบนเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ 
(www.tvothai.com/th/investor/downloads) 

 บริิษััทุเปีิด้เผยบทุบาทุห้น้าทีุ�ของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุแล้ะ
คณ์ะกริริมีการิชดุ้ยอ่ย ริวมีทุั�งจำานวนคริั�งของการิปีริะชมุีแล้ะ
จำานวนคริั�งทุี�กริริมีการิแตั่ล้ะทุ่านเข้าริ่วมีปีริะชุมีในปีี 2564 
ริวมีถ้งการิฝึ่กอบริมีแล้ะพัฒนาความีริู้ด้้านวิชาชีพอย่าง 
ตั่อเนื�องของคณ์ะกริริมีการิ ไว้ในหั้วข้อ “ริายงานผล้การิ
ด้ำาเนินงานส่ำาคัญด้้านการิกำากับดู้แล้กิจการิ” หน้า	114 ใน
แบบ 56-1 One Report / ริายงานปีริะจำาปีี 2564 

 บริิษััทุกำาห้นด้ริะเบยีบให้ก้ริริมีการิแล้ะผูบ้ริหิ้าริจดั้ทุำาริายงาน
การิมีีส่่วนได้้เสี่ยของตันเองแล้ะบุคคล้ทุี�มีีความีเกี�ยวข้อง 
ซึ่้�งเปี็นส่่วนได้้เส่ียทุี�เกี�ยวกับการิบริิห้าริจัด้การิกิจการิของ
บริิษััทุ โด้ยมีีมีาตัริการิดู้แล้แล้ะนโยบายให้้ปีฏิิบัตัิตัามี 
ห้ล้ักเกณ์ฑ์์ทุี�ได้้กำาห้นด้ไว้ ด้ังนี� 

 ริายงานเมีื�อเขา้ด้ำาริงตัำาแห้นง่กริริมีการิห้รืิอผูบ้ริหิ้าริ
ริะด้ับสู่งเปี็นคริั�งแริก

 ริายงานทุุกคริั�งเมืี�อมีีการิเปีลี้�ยนแปีล้งข้อมีูล้การิมีี
ส่่วนได้้เส่ีย

 ริายงานเปี็นปีริะจำาทุุกส่ิ�นปีี
 ในกริณี์ทุี�กริริมีการิพ้นจากตัำาแห้น่งแล้ะได้ก้ลั้บเขา้มีา

ตัำาแห้นง่กริริมีการิให้มีโ่ด้ยตัอ่เนื�อง กริริมีการิทุา่นนั�น
ไม่ีตัอ้งยื�นแบบริายงานให้มี ่ห้ากไม่ีมีกีาริเปีล้ี�ยนแปีล้ง
ข้อมีูล้การิมีีส่่วนได้้เส่ีย

 กริริมีการิแล้ะผู้บริิห้าริจะตั้องจัด้ทุำาริายงานการิมีี
ส่่วนได้้เสี่ยให้้กับเล้ขานุการิบริิษััทุ ภายใน 1 เดื้อน
นับจากวันทุี� ได้้ รัิบการิเล้ือกตัั�ง แตั่งตัั�ง วันทุี�มี ี
การิเปีลี้�ยนแปีล้ง แล้ะปีรัิบปีรุิงริายงานทุุกปีีเพื�อให้้
ข้อมีูล้เปี็นปีัจจุบัน

 
 ในปีี 2564 กริริมีการิบริิษััทุแล้ะผู้บริิห้าริริะด้ับสู่งได้้ด้ำาเนิน

การิจัด้ทุำาริายงานการิมีีส่่วนได้้เสี่ยกริณี์ทุี�มีีการิเปีลี้�ยนแปีล้ง
ในริอบปีีเปี็นทุี�เริียบริ้อยแล้้ว 

 บริิษััทุเปิีด้เผยค่าส่อบบัญชีแล้ะค่าบริิการิอื�นทุี�ผู้ส่อบบัญชี 
ให้้บริิการิไว้ในแบบ 56-1 One Report / ริายงานปีริะจำาปีี 
2564 หน้า	113

 บริษิัทัุเปีดิ้เผยนโยบายการิจา่ยค่าตัอบแทุนกริริมีการิ ริวมีถง้
ริูปีแบบห้ริือลั้กษัณ์ะของค่าตัอบแทุน โด้ยย้ด้เกณ์ฑ์์การิ
พิจาริณ์าค่าตัอบแทุนกริริมีการิให้้อยู่ในริะดั้บเด้ียวกับใน
อุตัส่าห้กริริมีเดี้ยวกัน ตัล้อด้จนส่ะทุ้อนถ้งภาริะห้น้าทุี�แล้ะ
ความีริับผิด้ชอบของแตั่ล้ะคน ทุั�งนี� จะตั้องมีีการิขออนุมีัตั ิ
ผู้ถือหุ้้นเกี�ยวกับการิจ่ายค่าตัอบแทุนด้ังกล้่าว แล้ะเปีิด้เผย
ริายงานคา่ตัอบแทุนไวใ้นแบบ 56-1 One Report / ริายงาน
ปีริะจำาปีี 2564 หน้า	126

 บริิษััทุเปีิด้เผยนโยบายค่าตัอบแทุนผู้บริิห้าริริะด้ับสู่ง ริวมีถ้ง
ริปูีแบบห้รืิอล้กัษัณ์ะของคา่ตัอบแทุนในริปูีแบบของเงนิเด้อืน 
โบนัส่ แล้ะอื�นๆ โด้ยพิจาริณ์าจากภาริะห้น้าทุี�แล้ะความี 
ริับผิด้ชอบของผู้บริิห้าริริะด้ับสู่งแตั่ล้ะคน ผล้การิด้ำาเนินงาน
ของบริษิัทัุ ตัล้อด้จนการิเทีุยบเคียงกับบริษิัทัุในอุตัส่าห้กริริมี
เด้ยีวกัน แล้ะเปิีด้เผยไวใ้นแบบ 56-1 One Report / ริายงาน
ปีริะจำาปีี 2564 หน้า	111

79แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ
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 บริิษััทุมีีนโยบายการิทุำาริายการิริะห้ว่างกันตัามีความีจำาเป็ีน 
แล้ะเพื�อปีริะสิ่ทุธุิภาพในการิด้ำาเนินธุุริกิจแล้ะบริิห้าริต้ันทุุน 
โด้ยริายการิริะห้ว่างกันได้้กริะทุำาอย่างยุตัิธุริริมี ตัามีริาคา
ตัล้าด้ แล้ะเปี็นไปีตัามีปีกตัิธุุริกิจ การิทุำาริายการิด้ังกล้่าว 
จะต้ัองได้้รัิบการิพิจาริณ์าเห็้นชอบจากคณ์ะกริริมีการิ 
ตัริวจส่อบแล้ะอนุมัีตัิจากคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ เพื�อขจัด้
ปีญัห้าความีขัด้แย้งทุางผล้ปีริะโยชน์อย่างริอบคอบ มีเีห้ตุัผล้ 
แล้ะเพื�อปีริะโยชน์สู่งสุ่ด้ของบริิษััทุแล้ะผู้ถือหุ้้น บริิษััทุจัด้ให้้
มีกีาริเปิีด้เผยริายการิดั้งกล่้าวทุี�ได้รั้ิบการิพิจาริณ์าแล้ะอนุมีตััิ 
โด้ยปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ของตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศ 
ไทุย แล้ะส่ำานักงานคณ์ะกริริมีการิกำากับห้ล้ักทุริัพย์แล้ะ
ตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์ บริิษััทุเปีิด้เผยริายล้ะเอียด้ของแตั่ล้ะ
ริายการิไว้ในแบบ 56-1 One Report / ริายงานปีริะจำาปีี 
2564 หน้า	137

 
 ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุได้้อนุมีัตัิการิทุำาริายการิ 

ทุี�เกี�ยวโยงกัน ซึ่้�งได้้ปีฎ์ิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ทุี�กำาห้นด้ไว้แล้้ว 
ริวมีถง้การิทุำาริายการิไม่ีเกนิวงเงินทุี�ได้ร้ิบัอนมุีตัั ิริายล้ะเอียด้
ปีริากฏิอยู่ในห้ัวข้อ “ริายการิริะห้ว่างกัน” หน้า	139

 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุอนุมีัตัินโยบายการิเปีิด้เผยข้อมีูล้เพื�อ
เปี็นแนวทุางปีฏิิบัตัิในการิเปีิด้เผยข้อมีูล้บริิษััทุตั่อบุคคล้
ภายนอก แล้ะกำาห้นด้ผูบ้ริหิ้าริทุี�มีอีำานาจในการิเปิีด้เผยข้อมูีล้ 
ตัล้อด้จนดู้แล้ให้้มีีห้น่วยงานนักล้งทุุนสั่มีพันธ์ุ เพื�อเป็ีน
ตัวัแทุนบริิษััทุในการิส่ื�อส่าริขอ้มีลู้ขา่วส่าริแล้ะกจิกริริมีตัา่งๆ 
ของบริษิัทัุทุี�เปีน็ปีริะโยชน์ในการิปีริะกอบการิตัดั้สิ่นใจล้งทุนุ
ตั่อผู้ถือหุ้้น นักล้งทุุน นักวิเคริาะห้์ห้ล้ักทุริัพย์ แล้ะผู้ทุี�ส่นใจ
ทุั�วไปีริับทุริาบ ตัามีนโยบายแล้ะแนวทุางการิเปีิด้เผยข้อมูีล้
ส่าริส่นเทุศของบริิษััทุตัามีกฎ์ห้มีายแล้ะกฎ์ริะเบียบทุี�
เกี�ยวข้องอย่างเห้มีาะส่มี แล้ะปีฏิิบัตัิตั่อผู้ล้งทุุนทุุกคนอย่าง
เทุ่าเทุียมี แล้ะเป็ีนธุริริมี บริิษััทุเปิีด้เผยข้อมูีล้อย่างถูกตั้อง 
เพียงพอ ทุนัเวล้า เชื�อถอืได้ ้แล้ะเป็ีนไปีตัามีทุี�ตัล้าด้ห้ลั้กทุรัิพย์
แห้่งปีริะเทุศไทุยกำาห้นด้ เพื�อส่ริ้างความีเชื�อมีั�นแล้ะความี
เข้าใจทุี�ถูกตั้องตั่อการิด้ำาเนินธุุริกิจของบริิษััทุแก่นักล้งทุุน

 
 ผู้บริิห้าริริะดั้บสู่งทุี�ได้้รัิบมีอบห้มีายในการิเปิีด้เผยข้อมีูล้

จัด้ส่ริริเวล้าเข้าริ่วมีกิจกริริมีด้้านนักล้งทุุนส่ัมีพันธุ์แล้ะการิ
พบปีะกบันกัล้งทุนุ เพื�อแถล้งนโยบายแล้ะทุศิทุางการิด้ำาเนนิ
ธุุริกิจ แล้กเปีล้ี�ยนความีคิด้เห็้น แล้ะตัอบข้อซัึ่กถามีอย่าง
ส่มีำ�าเส่มีอ เพื�อส่ง่เส่ริมิีความีส่มัีพนัธุกั์บนักล้งทุนุ นกัวิเคริาะห์้
ห้ล้กัทุริพัย ์เชน่ การิเขา้เยี�ยมีชมีกจิการิบริษิัทัุ แล้ะพบผูบ้ริหิ้าริ 
การิจัด้ปีริะชมุีนกัวิเคริาะห้ ์เพื�อส่อบถามีข้อมีลู้ ขา่วส่าริ แล้ะ
กิจกริริมีตั่างๆ ริวมีทุั�งการิเปีิด้เผยข้อมีูล้ของบริิษััทุ 

 บริิษััทุกำาห้นด้ช่วงเวล้างด้ติัด้ตั่อส่ื�อส่าริกับนักวิเคริาะห์้ 
แล้ะนักล้งทุุนเพื�อให้้ข้อมูีล้เกี�ยวกับผล้ปีริะกอบการิของ 
บริิษััทุ (Silent Period) เปี็นเวล้า 30 วันก่อนวันปีริะกาศ 
ผล้การิด้ำาเนินงานริายไตัริมีาส่แล้ะริายปีีของบริิษััทุต่ัอ
ตัล้าด้ห้ลั้กทุรัิพยแ์ห้ง่ปีริะเทุศไทุย เพื�อห้ล้กีเล้ี�ยงการิให้ข้้อมีลู้
ทุี�ไมี่เปี็นธุริริมี ซึ่้�งอาจส่่งผล้กริะทุบตั่อริาคาห้ล้ักทุริัพย์ของ
บริิษััทุ

 
 ในปีี 2564 ผู้บริิห้าริได้้มีีโอกาส่พบปีะผู้ถือหุ้้น นักวิเคริาะห้์

ห้ล้ักทุริัพย์ นักล้งทุุน แล้ะส่ื�อมีวล้ชนผ่านกิจกริริมีตั่างๆ เพื�อ
นำาเส่นอผล้การิด้ำาเนินงานอย่างส่มีำ�าเส่มีอ ส่ริุปีได้้ด้ังนี� 

 การิปีริะชุมีนักวิเคริาะห้์ทุุกไตัริมีาส่ ริวมี 4 คริั�ง 
ในวันทุี� 2 มีีนาคมี 2564 วันทุี� 19 พฤษัภาคมี 2564 
วันทุี� 17 ส่ิงห้าคมี 2564 แล้ะวันทุี� 16 พฤศจิกายน 
2564

 Opportunity Day ริอบผล้ปีริะกอบการิปีี 2563 
ซึ่้�งจัด้ข้�นโด้ย ตัล้าด้ห้ลั้กทุรัิพย์แห่้งปีริะเทุศไทุย 
เมีื�อวันทุี� 10 มีีนาคมี 2564

 จัด้ปีริะชุมีริ่วมีกับผู้บริิห้าริตัามีการินัด้ห้มีายของ 
นักล้งทุุนส่ถาบันแล้ะนักวิเคริาะห้์ ทุั�งห้มีด้ 17 คริั�ง

 กิจกริริมีพบปีะนักล้งทุุนส่ถาบันในงาน TISCO 
Exclusive Talk 2021 ซึ่้�งจัด้โด้ยบริิษััทุห้ล้ักทุริัพย์ 
ทุิส่โก้ จำากัด้ 

 กิจกริริมี Online Company Visit พบปีะนักล้งทุุน
ริายย่อย (กลุ่้มี Value Investor) ผ่านริะบบ MS 
Team เมีื�อวันทุี� 27 ส่ิงห้าคมี 2564

 กิจกริริมีพบปีะนักล้งทุุนส่ถาบันในงาน Finansia 
Online investment conference  ซึ่้�งจดั้โด้ย บริิษัทัุ 
ห้ล้ักทุริัพย์ ฟินันเซึ่ีย จำากัด้ (มีห้าชน)

 Thailand Corporate Virtual Conference Event :
CLSA Thailand Access Day ซ้ึ่�งจัด้โด้ย บริิษััทุ 
ห้ลั้กทุรัิพย์ ซึ่ี แอล้ เอส่ เอ (ปีริะเทุศไทุย) จำากัด้ 
เมีื�อวันทุี� 1 มีิถุนายน 2564 

 Conference call (virtual meeting) in 
Commodities Theme ซ้ึ่�งจดั้โด้ย บริษิัทัุห้ลั้กทุริพัย์ 
เมีย์แบงก์ กิมีเอ็ง (ปีริะเทุศไทุย) จำากัด้ เมีื�อวันทุี� 31 
พฤษัภาคมี 2564

 การิให้้ ข้อมูีล้แล้ะพบปีะสื่�อมีวล้ชนตัล้อด้ทุั� งปี ี
ริวมี 3 คริั�ง ได้้แก่ ห้นังสื่อพิมีพ์กริุงเทุพธุุริกิจ 
ห้นังส่ือพิมีพ์ทุันหุ้้น แล้ะห้นังส่ือพิมีพ์ข่าวหุ้้นธุุริกิจ 

แบบ	56-1	One	Report/รายั่งานประจำาปี	2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)
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 กำากับดู้แล้แล้ะตัริวจส่อบการิใช้เทุคโนโล้ยีส่าริส่นเทุศ
ส่อด้คล้้องตัามีกฎ์ห้มีาย ริะเบียบข้อบังคับ มีาตัริฐาน 
ทุี�เกี�ยวข้อง แล้ะริะเบียบการิใช้งานเคริื�องคอมีพิวเตัอริ์แล้ะ
เคริือข่ายคอมีพิวเตัอร์ิของบริิษััทุ เพื�อให้้มัี�นใจว่าการิปีฏิิบัตัิ
งานถูกตั้อง คริบถ้วน เปี็นไปีตัามีนโยบายแล้ะขั�นตัอน 
การิปีฏิิบัตัิงาน แล้ะอยู่ในกริอบอำานาจห้น้าทุี�แล้ะความี 
ริับผิด้ชอบตัามีทุี�กำาห้นด้ไว้

 ริักษัาความีปีล้อด้ภัยของข้อมีูล้แล้ะริะบบเทุคโนโล้ยี
ส่าริส่นเทุศ โด้ยกำาห้นด้ให้้มีีริะบบปี้องกันการิบุกริุกผ่าน
ริะบบเคริอืขา่ยจากภายนอก (Firewall) ริะบบการิตัริวจส่อบ
ผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่่ริะบบ (Authentication) การิกำาห้นด้ส่ิทุธุิ
การิเข้าใช้งานริะบบ (Authorization) การิบันทุ้กกิจกริริมี
ของริะบบ (Audit Log) โด้ยบริิษััทุจะกำาห้นด้มีาตัริการิ 
ด้้านความีปีล้อด้ภัยต่ัางๆ ให้้เปี็นไปีตัามีนโยบายความี
ปีล้อด้ภัยของเทุคโนโล้ยีส่าริส่นเทุศของบริิษััทุ

 ส่ำาริองข้อมีูล้เป็ีนปีริะจำาทุุกวันแล้ะทุด้ส่อบความีถูกตั้อง 
คริบถ้วนของข้อมูีล้ ตัล้อด้จนกำาห้นด้แผนริองรัิบเห้ตุัการิณ์์
ฉุกเฉินตั่างๆ แล้ะทุด้ส่อบแผนด้ังกล้่าว เพื�อให้้มีั�นใจว่า
ส่ามีาริถนำาไปีปีฏิิบัตัิได้้จริิง 

 กำากับดู้แล้ให้้มีีริะบบการิริายงาน แล้ะการิตัริวจส่อบการิ
ปีฏิิบัตัิงานปีริะจำาด้้านคอมีพิวเตัอริ์ทุี�มีีขั�นตัอนทุี�ชัด้เจนแล้ะ
ส่ามีาริถตัริวจส่อบได้้

นอกจากนี� คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุเล็้งเห้็นถ้งความีส่ำาคัญของ 
การิกำากับดู้แล้แล้ะการิควบคุมีด้้านเทุคโนโล้ยีส่าริส่นเทุศ 
จ้งกำาห้นด้ให้้ฝ่่ายจัด้การิดู้แล้ให้้การิด้ำาเนินงานเป็ีนไปีตัามี
ริะเบยีบการิใชง้านเคริื�องคอมีพวิเตัอริแ์ล้ะเคริอืขา่ยคอมีพวิเตัอริ์
ของบริิษััทุ แล้ะจัด้ทุำาแผนการิตัริวจส่อบแล้ะด้ำาเนินการิ 
ตัริวจส่อบทุั�งด้้านการิบริิห้าริจัด้การิเทุคโนโล้ยีส่าริส่นเทุศ แล้ะ
การิบริหิ้าริจัด้การิความีปีล้อด้ภัยของริะบบเทุคโนโล้ยีส่าริส่นเทุศ
ของบริิษััทุ แล้ะกำาห้นด้ไว้ในแผนการิตัริวจส่อบปีริะจำาปีี

 นอกจากนี� คณ์ะกริริมีการิยังส่่งเส่ริิมีให้้มีีการินำาเทุคโนโล้ยี
ส่าริส่นเทุศมีาใช้ในการิเผยแพริ่ข้อมีูล้ โด้ยการิจัด้ทุำาเอกส่าริ
เพื�อการิเปิีด้เผยข้อมูีล้ทัุ�งภาษัาไทุยแล้ะภาษัาอังกฤษัให้้
ส่าธุาริณ์ชนทุริาบผ่านช่องทุางเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ นอกเห้นือ
จากการิเผยแพริ่ข้อมีูล้ตัามีเกณ์ฑ์์ทุี�กำาห้นด้ผ่านช่องทุางของ
ตัล้าด้ห้ล้กัทุรัิพยแ์ห้ง่ปีริะเทุศไทุย ทุั�งนี� ผูถื้อหุ้น้แล้ะนกัล้งทุนุ
ทุั�วไปีส่ามีาริถตัิด้ตั่อห้น่วยงานนักล้งทุุนส่ัมีพันธุ์ได้้ทุี�  

 

หน่วยงานนักลงทุนส่ัมพิันธุ์	:	
อาคารินำ�ามีันพืชไทุย เล้ขทุี� 149
ถนนรัิชด้าภเิษัก (ทุา่พริะ-ตัากสิ่น) แขวงบุคคโล้ เขตัธุนบรุิี 
กริุงเทุพ 10600
โทุริศัพทุ์ : 02-477-9020  โทุริส่าริ : 02-477-8022
อีเมีล้ : ir@tvothai.com

การกำากับดูแลื่

ด้านเทั่คโนโลื่ยั่่สำารสำนเทั่ศ
บริิษััทุกำาห้นด้กริอบการิกำากับดู้แล้แล้ะการิบริิห้าริจัด้การิ
เทุคโนโล้ยีส่าริส่นเทุศริะด้ับองค์กริทุี�ส่อด้คล้้องกับความีตั้องการิ
ของกิจการิ ริวมีทุั�งดู้แล้ให้้มีีการินำาเทุคโนโล้ยีส่าริส่นเทุศมีาใช้ 
ในการิเพิ�มีโอกาส่ทุางธุุริกิจแล้ะพัฒนาการิด้ำาเนินงาน ตัล้อด้จน
จัด้ให้้มีีการิบริิห้าริความีเส่ี�ยงทีุ�คริอบคลุ้มีถ้งความีเสี่�ยง 
ด้้านเทุคโนโล้ยีส่าริส่นเทุศ เพื�อให้้ กิจการิส่ามีาริถบริริลุ้
วัตัถุปีริะส่งค์แล้ะเปี้าห้มีายห้ล้ักของกิจการิ 

เพื�อให้้การิใช้งานเคริื�องคอมีพิวเตัอร์ิแล้ะเครืิอข่ายคอมีพิวเตัอริ์
เปี็นไปีอย่างเห้มีาะส่มีแล้ะมีีปีริะส่ิทุธุิภาพ บริิษััทุจ้งกำาห้นด้ให้้มีี
ริะเบยีบการิใชง้านเคริื�องคอมีพวิเตัอริแ์ล้ะเคริอืขา่ยคอมีพวิเตัอริ์
ของบริิษััทุ เพื�อเป็ีนแนวทุางให้้พนักงานทุุกคนย้ด้ถือปีฏิิบัตั ิ
ในทิุศทุางเดี้ยวกัน ริวมีทัุ�งป้ีองกันปัีญห้าทีุ�อาจเกิด้ข้�นจาก 
การิใช้งานในลั้กษัณ์ะไม่ีถูกต้ัอง พริ้อมีทัุ�งกำาห้นด้แนวปีฏิิบัตั ิ
ในการิกำากับดู้แล้ด้้านเทุคโนโล้ยีส่าริส่นเทุศในเริื�องตั่างๆ ด้ังนี�
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หมวดที�	5
ความรับผิดชุอบขัองคณะกรรมการ
คณ์ะกริริมีการิบริิษัทัุมีบีทุบาทุส่ำาคญัในการิกำากบัด้แูล้กจิการิของ
บริิษััทุ โคริงส่ร้ิางคณ์ะกริริมีการิทีุ�เห้มีาะส่มีแล้ะอำานาจห้น้าทุี�
ความีริบัผิด้ชอบทุี�ชดั้เจนของคณ์ะกริริมีการิบริิษัทัุเป็ีนส่ิ�งทุี�จำาเป็ีน
ตั่อปีริะส่ิทุธิุภาพการิทุำางาน บุคคล้ทีุ�จะได้้ริับการิแตั่งตัั�งเปี็น
กริริมีการิบริิษััทุจะตั้องเปี็นผู้ทุี�มีีวิส่ัยทุัศน์ มีีความีส่ามีาริถ แล้ะ
ปีริะส่บการิณ์์ พริ้อมีทุั�งจะตั้องอุทุิศเวล้าในการิปีฏิิบัตัิห้น้าทุี� 
ให้้กับบริิษััทุได้้อย่างเต็ัมีทุี� มีีความีเป็ีนอิส่ริะในการิตััด้สิ่นใจ 
เพื�อปีริะโยชน์สู่งสุ่ด้ของบริิษััทุแล้ะผู้ถือหุ้้นโด้ยริวมี นอกจากนั�น 
เพื�อให้้โคริงส่ร้ิางคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีีความีเห้มีาะส่มีกับ 
ส่ภาพการิด้ำาเนินธุุริกิจ แล้ะเพิ�มีปีริะส่ิทุธุิภาพการิปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�
ของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ จ้งแตั่งตัั�งคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อยเพื�อ
ชว่ยกำากบัด้แูล้แล้ะกล้ั�นกริองงานตัามีความีจำาเปีน็ คณ์ะกริริมีการิ
บริษัิัทุได้ก้ำาห้นด้นโยบายแล้ะแนวปีฏิบัิตัเิกี�ยวกับความีรัิบผิด้ชอบ
ของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุไว้ในเริื�องตั่างๆ ด้ังนี� 

การกำาห์นดกลื่ยัุ่ทั่ธุ์	นโยั่บายั่

แลื่ะทั่ิศทั่างการดำาเนินธุุรกิจ
คณ์ะกริริมีการิมีีห้น้าทุี�กำาห้นด้นโยบาย กล้ยุทุธุ์ แผนธุุริกิจ 
เปี้าห้มีายริะยะส่ั�นแล้ะริะยะยาว แล้ะพิจาริณ์าทุบทุวนวิส่ัยทุัศน์
แล้ะพันธุกิจให้้ส่อด้คล้้องกับส่ภาวะทุางธุุริกิจ อย่างน้อยปีีล้ะ 
1 คริั�ง ริวมีทุั�งส่ง่เส่ริมิีการิส่ร้ิางนวัตักริริมี แล้ะส่นับส่นุนให้้บริษิัทัุ 
นำาเทุคโนโล้ยีมีาใช้ในการิด้ำาเนินงานเพื�อเพิ�มีคุณ์ค่าให้้แก่กิจการิ 
ตัล้อด้จนให้้ความีเห้็นชอบในการิกำาห้นด้ตััวชี�วัด้แล้ะการิตัั�งค่า 
เปี้าห้มีาย (Key Performance Indicator: KPI) แล้ะกำากับ 
ดู้แล้การิปีฏิิบัตัิงานของฝ่่ายจัด้การิให้้บริริลุ้ตัามีเปี้าห้มีายแล้ะ
แผนงานตัามีทุี�กำาห้นด้ ริายล้ะเอียด้เปีิด้เผยในห้ัวข้อ “โคริงส่ริ้าง
แล้ะการิด้ำาเนินงานของกลุ้่มีบริิษััทุ” หน้า	11

การกำากับดูแลื่กิจการทั่่�ด่

แลื่ะจรรยั่บรรณธุุรกิจ
คณ์ะกริริมีการิมีีห้น้าทุี�กำากับดู้แล้ให้้บริิษััทุมีีนโยบายการิกำากับ
ดู้แล้กิจการิทีุ�ด้ี จริริยาบริริณ์ธุุริกิจ แล้ะนโยบายกำากับดู้แล้ 
การิปีฏิิบัตัิงานให้้เปี็นไปีตัามีกฎ์ห้มีาย กฎ์ ริะเบียบ เพื�อให้้
กริริมีการิ ผู้บริิห้าริ แล้ะพนักงานของบริิษััทุย้ด้ถือปีฏิิบัตัิใน 
การิด้ำาเนินธุุริกิจให้้เปี็นไปีตัามีมีาตัริฐาน มีีจริิยธุริริมี โปีริ่งใส่ 
แล้ะส่ามีาริถตัริวจส่อบได้้ พริ้อมีทุั�งดู้แล้ริักษัาส่ิทุธุิของผู้มีีส่่วน 
ได้้เส่ียตัามีสิ่ทุธุิขั�นพื�นฐานด้้วยความีเทุ่าเทุียมี ริวมีถ้งให้ ้
ความีส่ำาคัญกับการิด้ำาเนินงานด้้านการิต่ัอต้ัานทุุจริิตัคอร์ิริัปีชัน 
โด้ยคณ์ะกริริมีการิบริริษัทัุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน
ทุำาห้น้าทุี�กำากับดู้แล้การิด้ำาเนินงานของบริิษััทุให้้เป็ีนไปีตัามี
นโยบายดั้งกล้า่วขา้งตัน้ ตัล้อด้จนกฎ์ห้มีาย วตััถปุีริะส่งค์ขอ้บงัคบั 
แล้ะมีตัิทุี�ปีริะชุมีผู้ถือหุ้้นอย่างเคริ่งคริัด้ ริายล้ะเอียด้เปิีด้เผย 
ในห้ัวข้อ “การิกำากับดู้แล้กิจการิ” หน้า	60

การควบคุมภายั่ใน

แลื่ะการตี้รวจสำอบภายั่ใน
เพื�อให้้บริิษััทุแล้ะบริิษััทุย่อยมีีริะบบการิควบคุมีภายในทีุ�มีี
ปีริะส่ิทุธิุภาพตัามีมีาตัริฐาน มีีมีาตัริการิจัด้การิความีเส่ี�ยงของ
บริิษััทุในริะด้ับทุี�ยอมีริับได้้ แล้ะคำาน้งถ้งส่ภาพแวด้ล้้อมีของ 
การิควบคุมีทุี�เห้มีาะส่มี คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุจ้งมีอบห้มีายให้้
คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบแล้ะส่ายงานตัริวจส่อบภายในทุำาห้นา้ทุี�
ส่อบทุานแล้ะติัด้ตัามีผล้การิควบคุมีภายในอย่างส่มีำ�าเส่มีอส่ื�อส่าริ
ส่าริส่นเทุศทุั�งภายในแล้ะภายนอกทุี�เพียงพอแล้ะเชื�อถือได้ ้
ริวมีทุั�งตัดิ้ตัามีแล้ะปีริะมีวล้ผล้อยา่งส่มีำ�าเส่มีอ เพื�อให้ก้าริด้ำาเนนิ
งาน การิริายงาน แล้ะการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์ห้มีายข้อบังคับ แล้ะ
ริะเบียบทุี� เกี�ยวข้องเกิด้ปีริะส่ิทุธุิผล้สู่งสุ่ด้ ตัล้อด้จนส่ริ้าง 
ความีมัี�นใจให้ก้บัผูบ้ริิห้าริ นกัล้งทุุน แล้ะผูมี้ีส่ว่นได้เ้ส่ยีของบริษัิัทุ
ตัามีทุี�ได้้เปีิด้เผยในห้ัวข้อ “การิควบคุมีภายใน” หน้า	134
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การบริห์ารความเสำ่�ยั่ง
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุกำากับดู้แล้ให้้บริิษััทุมีีนโยบายแล้ะริะบบ 
การิบริิห้าริความีเส่ี�ยงทีุ�มีีปีริะสิ่ทุธิุภาพแล้ะน่าเชื�อถือ จ้งมีีมีติั 
แตัง่ตัั�งคณ์ะกริริมีการินโยบายส่ิ�งแวด้ล้อ้มี ส่งัคมี บริหิ้าริความีเส่ี�ยง 
แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ (Environmental, 
Social, Risk Management and Compliance Policy 
Committee : ESRC) เพื�อให้้การิกำากับดู้แล้คริอบคลุ้มีถ้งความี
ริบัผดิ้ชอบตัอ่ชมุีชน ส่งัคมี ส่ิ�งแวด้ล้อ้มี แล้ะกฎ์เกณ์ฑ์ท์ุี�เกี�ยวขอ้ง 
คณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC ด้ำาเนินการิเกี�ยวกับการิกำาห้นด้
นโยบาย กริอบการิด้ำาเนินงานด้้านการิบริิห้าริความีเส่ี�ยงให้้มีี
ความีเห้มีาะส่มีส่อด้คล้้องกับนโยบาย แผนธุุริกิจ ริวมีทุั�งให้ ้
ข้อคิด้เห้็นแล้ะข้อเส่นอแนะทุี�เกี�ยวข้อง แล้ะจัด้ให้้มีีโด้ยมีี 
คณ์ะจัด้การิ ESRC-E ทุี�ปีริะกอบด้ว้ยผูบ้ริหิ้าริฝ่า่ยต่ัางๆ ทุำาห้น้าทุี�
กำากับดู้แล้การิบริิห้าริจัด้การิความีเส่ี�ยงของบริิษััทุทุั�วทุั�งองค์กริ 
เพื�อให้้การิบริิห้าริความีเส่ี�ยงมีีปีริะส่ิทุธุิภาพแล้ะปีริะส่ิทุธุิผล้ 
โด้ยวิเคริาะห้์ ปีริะเมีิน ความีเส่ี�ยงตั่างๆ ทุั�งจากปีัจจัยภายนอก
แล้ะภายในองค์กริทุี�อาจส่่งผล้กริะทุบตั่อเปี้าห้มีายในการิด้ำาเนิน
ธุรุิกจิ ริวมีทุั�งจดั้ทุำาแผนจดั้การิความีเส่ี�ยงทุี�ริะบมุีาตัริการิจดั้การิ
ความีเส่ี�ยงให้้ริะด้ับความีเส่ี�ยงอยู่ในเกณ์ฑ์์ทีุ�ยอมีริับได้้ ด้ังทุี�ได้้ 
เปีิด้เผยในห้ัวข้อ “การิบริิห้าริจัด้การิความีเส่ี�ยง” หน้า	38 แล้ะ
ริายงานต่ัอคณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC บริิษััทุมีีการิปีริะชุมี 
ด้้านการิบริิห้าริความีเส่ี�ยงอย่างต่ัอเนื�อง ทัุ�งนี� คณ์ะกริริมีการิ
นโยบาย ESRC จะริายงานต่ัอคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุอย่างน้อย 
ปีีล้ะ 2 คริั�ง 

ความขััดแยั่้งทั่างผลื่ประโยั่ชุน์
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุได้้กำาห้นด้ให้้มีีนโยบายการิทุำาริายการิ
ริะห้ว่างกันแล้ะริายการิทีุ�เกี�ยวโยงกัน ริวมีทุั�งแนวปีฏิบัิตัเิกี�ยวกับ
ริายการิดั้งกล้่าว เพื�อให้้กริริมีการิ ผู้บริิห้าริ แล้ะพนักงาน 
ถอืปีฏิบิตััดิ้ว้ยความีริะมีดั้ริะวงั เพื�อไมีใ่ห้ม้ีกีาริทุำาริายการิทุี�ฝ่า่ฝ่น้
กฎ์เกณ์ฑ์์ของ ก.ล้.ตั. แล้ะตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์ฯ โด้ยกริริมีการิแล้ะ
ผู้บริิห้าริตัามีนิยามีของ ก.ล้.ตั. มีีห้น้าทุี�ริายงานการิมีีส่่วนได้้เส่ีย
ของตันเองแล้ะบุคคล้ทีุ�เกี�ยวข้องให้้บริิษััทุทุริาบ นอกจากนี� 
ยังได้้ริวบริวมีข้อมีูล้ริายการิตั่างๆ จัด้ทุำาไว้เปี็นฐานข้อมีูล้ส่ำาห้ริับ
ห้น่วยงานภายในทุี�เกี�ยวข้องใช้เปี็นแนวทุางในการิพิจาริณ์า 
การิทุำาธุรุิกริริมีของบริษิัทัุ เพื�อไมีใ่ห้เ้กดิ้ขอ้ผดิ้พล้าด้ในการิปีฏิบิตััิ
งาน ริายล้ะเอียด้เปีิด้เผยในห้ัวข้อ “ริายงานผล้การิด้ำาเนินงาน
ส่ำาคัญด้้านการิกำากับดู้แล้กิจการิ” หน้า	127

การสำรรห์ากรรมการ

แลื่ะผู้บริห์ารระดับสำูงสำุด

การสำรรห์ากรรมการให์ม�

คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีอบห้มีายให้้คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ 
ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน ซ้ึ่�งปีริะกอบด้ว้ยกริริมีการิอิส่ริะ
ทุั�งห้มีด้ ทุำาห้น้าทุี�ในการิพิจาริณ์าคัด้เลื้อกแล้ะกล้ั�นกริองบุคคล้
เพื�อเขา้มีาเป็ีนกริริมีการิบริษิัทัุ แล้ะเป็ีนผู้เส่นอชื�อผู้ทุี�มีคุีณ์ส่มีบัตัิ
เห้มีาะส่มี พร้ิอมีทุั�งความีเห็้นตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ แล้ะ 
นำาเส่นอริายชื�อกริริมีการิด้ังกล้่าวตั่อทุี�ปีริะชุมีผู้ถือหุ้้นให้้เปี็น 
ผู้เล้ือกตัั�งตัามีห้ลั้กเกณ์ฑ์์ตั่อไปี โด้ยมีีนโยบายแล้ะเกณ์ฑ์์ 
การิพิจาริณ์าคัด้เล้ือกจากความีเห้มีาะส่มีของจำานวนกริริมีการิ
แล้ะความีห้ล้ากห้ล้ายในโคริงส่ร้ิางของคณ์ะกริริมีการิ (Board 
Diversity) ให้ส้่อด้คล้อ้งกบักล้ยทุุธุใ์นการิด้ำาเนินธุรุิกจิของบริษิัทัุ 
เพื�อกำาห้นด้คณุ์ส่มีบตััขิองกริริมีการิทุี�ตัอ้งการิส่ริริห้าให้มี ่ริวมีถง้
การิใช้ฐานข้อมีูล้กริริมีการิ (Director Pool) จากส่ถาบันทุี�มีี 
ความีน่าเชื�อถือ เช่น ส่มีาคมีส่่งเส่ริิมีกริริมีการิบริิษััทุไทุย (IOD) 
ห้ริือบริิษััทุทุี�ปีริ้กษัาแล้้วแต่ักริณี์ โด้ยคำาน้งถ้งทัุกษัะจำาเป็ีนทีุ�ยัง
ขาด้อยู่ ริวมีถ้งปีริะส่บการิณ์์ ความีริู้ความีส่ามีาริถเฉพาะด้้าน 
ทุี�เปีน็ปีริะโยชนต์ัอ่บริษิัทัุ เพื�อให้อ้งคป์ีริะกอบของคณ์ะกริริมีการิ
มีีความีส่มีบูริณ์์แล้ะเป็ีนปีริะโยชน์สู่งสุ่ด้ต่ัอบริิษััทุ ส่ำาห้ริับ 
การิเส่นอแตั่งตัั�งกริริมีการิริายเด้ิมี คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ 
ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนจะพิจาริณ์าจากผล้การิ 
ปีฏิบิตัังิานทุี�ผา่นมีา แล้ะการิอทุุศิเวล้าให้ก้บัองคก์ริของกริริมีการิ
แตั่ล้ะริายมีาปีริะกอบการิพิจาริณ์า

การสำรรห์าแลื่ะแตี้�งตี้ั�งกรรมการอิสำระ

คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน 
จะพิจาริณ์าจำานวนกริริมีการิอิส่ริะในองค์ปีริะกอบของคณ์ะ
กริริมีการิบริิษััทุให้้มีีความีส่อด้คล้้องแล้ะเปี็นไปีตัามีข้อกำาห้นด้
ของ ก.ล้.ตั. โด้ยจะตั้องมีีจำานวนกริริมีการิอิส่ริะไมี่น้อยกว่า 
1 ใน 3 ของจำานวนกริริมีการิทุั�งห้มีด้ ทุั�งนี� กริริมีการิอิส่ริะจะต้ัอง
มีีคุณ์ส่มีบัตัิคริบถ้วน แล้ะมีีความีเปี็นอิส่ริะตัามีห้ล้ักเกณ์ฑ์์ของ
ปีริะกาศคณ์ะกริริมีการิตัล้าด้ทุุน ริายล้ะเอียด้เปีิด้เผยในห้ัวข้อ 
“ห้ล้ักเกณ์ฑ์์การิคัด้เล้ือกกริริมีการิอิส่ริะ” หน้า	116

การแตี้�งตี้ั�งทั่่�ปร้กษัาคณะกรรมการบริษััทั่	

คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุอาจพจิาริณ์าแตัง่ตัั�งผูทุ้ริงคณุ์วฒุทิุี�มีคีวามีริู้ 
ความีส่ามีาริถ แล้ะปีริะส่บการิณ์์ เป็ีนทุี�ปีริ้กษัาคณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุ เพื�อทุำาห้น้าทุี�ให้้คำาปีริ้กษัาในด้้านตั่างๆ ทุี�เกี�ยวข้องกับ 
การิด้ำาเนินธุุริกิจของบริิษััทุ

83แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร



การสำรรห์าแลื่ะแตี้�งตี้ั�งผู้บริห์ารระดับสำูง

คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีอบห้มีายให้้คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ 
ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนเปี็นผู้พิจาริณ์าส่ริริห้าบุคคล้ทุี�มีี
คุณ์ส่มีบัตัิเห้มีาะส่มี มีีความีริู้ความีส่ามีาริถ แล้ะปีริะส่บการิณ์ ์
ทุี�เปี็นปีริะโยชน์ตั่อการิด้ำาเนินงานของบริิษััทุ มีาด้ำาริงตัำาแห้น่ง
ปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริแล้ะผู้บริิห้าริริะดั้บสู่งตัั�งแต่ัริะดั้บ 
ริองกริริมีการิผู้จัด้การิข้�นไปี เพื�อนำาเส่นอชื�อบุคคล้ทุี�เห้็นว่า 
เห้มีาะส่มีตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์าอนุมัีตัิแตั่งตัั�งตั่อไปี 
โด้ยในการิส่ริริห้าได้้พิจาริณ์ากล้ั�นกริองส่ริริห้าบุคคล้ทุี�มีี
คุณ์ส่มีบัตัิคริบถ้วน เห้มีาะส่มี มีีความีริู้ความีส่ามีาริถ ทุักษัะแล้ะ
ปีริะส่บการิณ์์ทุี�เปี็นปีริะโยชน์ตั่อการิด้ำาเนินงานของบริิษััทุ 
มีคีวามีเขา้ใจธุรุิกิจของบริษิัทัุเปีน็อยา่งด้ ีแล้ะส่ามีาริถบริหิ้าริงาน
ให้้บริริลุ้วัตัถุปีริะส่งค์แล้ะเปี้าห้มีายทีุ�คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ
กำาห้นด้ไว้ได้้ นอกจากนั�น ได้้ริ่วมีพิจาริณ์าแผนการิส่ืบทุอด้
ตัำาแห้น่งกับปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ โด้ยพิจาริณ์าคัด้เล้ือกจาก
ผู้ทุริงคุณ์วุฒิทุั�งภายในแล้ะภายนอกองค์กริ เพื�อให้้การิด้ำาเนิน
ธุรุิกจิเปีน็ไปีอยา่งตัอ่เนื�องแล้ะเส่ริมิีส่ร้ิางบคุล้ากริให้ม้ีคีวามีพร้ิอมี
ส่ืบทุอด้งานในตัำาแห้น่งทุี�ส่ำาคัญ 

ส่ำาห้รัิบการิส่ริริห้าผู้บริิห้าริริะดั้บสู่งในตัำาแห้น่งอื�นๆ ยกเว้น 
ผู้บริิห้าริตัั�งแตั่ริะด้ับริองกริริมีการิผู้จัด้การิข้�นไปี ปีริะธุาน 
เจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริเปี็นผู้พิจาริณ์าส่ริริห้าแล้ะแตั่งตัั�งบุคคล้ทุี�มีี
คุณ์ส่มีบัตัิเห้มีาะส่มีกับตัำาแห้น่งแล้ะห้น้าทุี�ความีริับผิด้ชอบ 
ริวมีถ้งมีีความีริู้ความีส่ามีาริถ ความีเข้าใจในธุุริกิจ แล้ะ
ปีริะส่บการิณ์์ทุี�เปี็นปีริะโยชน์ตั่อการิด้ำาเนินงานของบริิษััทุ โด้ย
การิคัด้เลื้อกเป็ีนไปีตัามีริะเบียบในการิส่ริริห้าบุคคล้ของฝ่่าย
ทุริัพยากริบุคคล้

ค�าตี้อบแทั่นกรรมการแลื่ะผู้บริห์าร
บริษิัทัุมีนีโยบายจา่ยคา่ตัอบแทุนกริริมีการิแล้ะผูบ้ริหิ้าริริะด้บัส่งู
ทุี�จงูใจในริะดั้บทุี�เห้มีาะส่มี โด้ยให้ส้่อด้คล้อ้งกับกล้ยุทุธุ ์เปีา้ห้มีาย
ริะยะสั่�นแล้ะริะยะยาว ผล้การิด้ำาเนินงานของบริิษััทุ แล้ะ 
เทุยีบเคียงได้กั้บธุรุิกิจห้รืิออตุัส่าห้กริริมีเดี้ยวกัน ริวมีทุั�งเห้มีาะส่มี 
ตัามีห้นา้ทุี�แล้ะความีรัิบผดิ้ชอบของกริริมีการิแล้ะผูบ้ริหิ้าริแตัล่้ะ
คน โด้ยกริริมีการิทุี�ได้้รัิบมีอบห้มีายให้้เป็ีนกริริมีการิชุด้ย่อย 
ซึ่้�งมีีห้น้าทุี�แล้ะความีรัิบผิด้ชอบเพิ�มีข้�น จะได้้รัิบค่าตัอบแทุน 
ทุี�เห้มีาะส่มีเพิ�มีตัามีห้นา้ทุี�แล้ะความีริบัผดิ้ชอบทุี�ได้ร้ิบัมีอบห้มีาย
นั�น เพื�อเปี็นไปีตัามีห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี การิกำาห้นด้ 
ค่าตัอบแทุนควริมีีนโยบายแล้ะห้ลั้กเกณ์ฑ์์การิพิจาริณ์า 
ค่าตัอบแทุนทุี�ชัด้เจน คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุจ้งพิจาริณ์าอนุมีัตัิ
นโยบายค่าตัอบแทุนกริริมีการิแล้ะปีริะธุานเจ้าห้น้าทีุ�บริิห้าริ 

เพื�อเป็ีนแนวทุางในการิกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนทุี�เป็ีนธุริริมีแล้ะ 
ส่มีเห้ตัุส่มีผล้ โด้ยปีริะเภทุค่าตัอบแทุนกริริมีการิปีริะกอบ 
ด้้วย ค่าตัอบแทุนปีริะจำาเดื้อน ค่าเบี�ยปีริะชุมี แล้ะเงินริางวัล้ 
โด้ยคณ์ะกริริมีการิบริริษัทัุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน
จะพิจาริณ์าค่าตัอบแทุนคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุในปีีทุี�ผ่านมีา 
เพื�อนำาเส่นอตั่อทุี�ปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นพิจาริณ์าอนุมีัติั ทุั�งนี� 
บริิษััทุเปีิด้เผยค่าตัอบแทุนทุี�จะจ่ายให้้แก่กริริมีการิบริิษััทุไว้ใน
แบบ 56-1 One Report / ริายงานปีริะจำาปีี 2564 ภายใตั้ห้ัวข้อ 
“ค่าตัอบแทุนกริริมีการิ” หน้า	125

ส่ำาห้ริับค่าตัอบแทุนปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริแล้ะผู้บริิห้าริ 
ริะด้ับสู่งเปี็นไปีตัามีห้ล้ักการิแล้ะนโยบายทุี�คณ์ะกริริมีการิ 
บริริษัทัุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนกำาห้นด้ในริปูีแบบ
เงนิเด้อืน เงนิส่มีทุบกองทุนุส่ำาริองเล้ี�ยงชพี แล้ะโบนสั่ ซึ่้�งพจิาริณ์า
จากผล้การิด้ำาเนินงานของบริิษััทุทุี�ส่อด้คล้้องกับวิส่ัยทุัศน ์
พนัธุกิจ แล้ะกล้ยุทุธ์ุปีริะจำาปีขีองบริษิัทัุ ตัล้อด้จนแนวปีฏิบิตััแิล้ะ
มีาตัริฐานของกลุ่้มีบริิษััทุทุี�มีีขนาด้ใกล้้เคียงกัน โด้ยกำาห้นด้ให้้มีี
การิปีริะเมีินการิปีฏิิบัตัิงานเปี็นปีริะจำาทุุกปีีตัามีบทุบาทุ ห้น้าทีุ� 
แล้ะความีรัิบผิด้ชอบของแต่ัล้ะคน โด้ยคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุ 
ภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนจะเปี็นผู้พิจาริณ์า 
ความีเห้มีาะส่มีในการิกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนทุั�งในริะยะส่ั�นแล้ะ
ริะยะยาว แล้ะปีริบัคา้งจา้งปีริะจำาปีขีองปีริะธุานเจา้ห้นา้ทุี�บริหิ้าริ 
พริ้อมีทุั�งนำาเส่นอตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุเพื�อพิจาริณ์าเห้็นชอบ 
แล้ะปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริจะเปี็นผู้พิจาริณ์าความีเห้มีาะส่มี 
ในการิกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนแล้ะปีรัิบค่าจ้างปีริะจำาปีีทุี�ส่ะทุ้อน 
ถ้งผล้การิปีฏิิบัตัิงานของผู้บริิห้าริแตั่ล้ะคน บริิษััทุเปีิด้เผย 
ค่าตัอบแทุนทุี�จะจ่ายให้้แก่ผู้บริิห้าริริะด้ับสู่งไว้ในแบบ 56-1 
One Report / ริายงานปีริะจำาปี ี2564 ห้วัขอ้ “นโยบายการิจา่ย
ค่าตัอบแทุนผู้บริิห้าริ” หน้า	111

ความเป็นอิสำระขัองคณะกรรมการ

จากฝ่่ายั่จัดการ
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีีความีเปี็นอิส่ริะจากฝ่่ายบริิห้าริ ทุำาห้น้าทุี�
กำากับดู้แล้การิด้ำาเนินธุุริกิจโด้ยริวมี ให้้ความีเห็้นตั่อทุิศทุาง
กล้ยุทุธุ์ของบริิษััทุเพื�อใช้เปี็นแนวทุางจัด้ทุำาแผนธุุริกิจแล้ะ 
แผนปีฏิบัิตังิาน พร้ิอมีทัุ�งติัด้ตัามีผล้การิด้ำาเนินงานของบริษิัทัุแล้ะ
ผล้การิปีฏิิบัตัิงานของคณ์ะกริริมีการิเฉพาะเริื�องอย่างส่มีำ�าเส่มีอ 
เพื�อให้ม้ีั�นใจวา่การิด้ำาเนนิงานของบริษิัทัุส่ามีาริถบริริล้เุปีา้ห้มีาย
ทุี�กำาห้นด้ไว้ ริายล้ะเอียด้เปีิด้เผยในหั้วข้อ “บทุบาทุห้น้าทีุ�ของ
คณ์ะกริริมีการิ” หน้า	93
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การิปีริะเมีนิมีาวเิคริาะห้แ์ล้ะห้าขอ้ส่ริปุี เพื�อกำาห้นด้มีาตัริการิใน
การิปีริับปีริุงปีริะส่ิทุธุิภาพการิทุำางานของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
คณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย แล้ะปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ ตั่อไปี

ห้ล้ักเกณ์ฑ์์การิปีริะเมิีนผล้คิด้เปี็นริ้อยล้ะจากคะแนนเตั็มี 
ในแตั่ล้ะข้อ ด้ังนี�

ชุ�วงคะแนน เกณฑ์์ประเมิน

ตัั�งแตั่ริ้อยล้ะ 90 ข้�นไปี ดีเยี�ยม

ตัั�งแตั่ริ้อยล้ะ 70 ข้�นไปี ดีมาก

ตัั�งแตั่ริ้อยล้ะ 50 ข้�นไปี พิอใชุ้

น้อยกว่าริ้อยล้ะ 50 ควรป้รับป้รุง

การกำากับดูแลื่การดำาเนินงานขัอง

บริษััทั่ยั่�อยั่แลื่ะบริษััทั่ร�วม
บริษิัทัุมีนีโยบายส่่งกริริมีการิห้ริอืผู้บริหิ้าริทุี�มีคีณุ์ส่มีบตััเิห้มีาะส่มี
ไปีเป็ีนกริริมีการิของบริิษััทุย่อย เพื�อให้้การิบริิห้าริงานเป็ีนไปี 
ในทุิศทุางเด้ียวกัน ทุั�งนี� เปี็นข้อตักล้งริะห้ว่างบริิษััทุแล้ะบริิษััทุ
ยอ่ยแล้ะบริษิัทัุร่ิวมีในการิร่ิวมีล้งทุนุ เพื�อมีส่ี่วนร่ิวมีในการิกำาห้นด้
นโยบายทุี�ส่ำาคัญในการิด้ำาเนินกิจการิ ริวมีทุั�งการิดู้แล้ให้้บริิษััทุ
ย่อยมีีริะบบการิควบคุมีภายในทุี�เห้มีาะส่มี แล้ะมีีกล้ไกในการิ
กำากับกิจการิในด้้านต่ัางๆ ภายใตั้เกณ์ฑ์์เด้ียวกันกับบริิษััทุ ทุั�งนี� 
บริิษััทุย่อยมีีห้น้าทุี�นำาส่่งงบการิเงินให้้กับบริิษััทุเพื�อจัด้ทุำางบ 
การิเงินริวมี

การพื่ัฒนากรรมการแลื่ะผู้บริห์าร
เพื�อให้้การิปีฏิิบัตัิงานของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุเป็ีนไปีอย่างมีี
ปีริะสิ่ทุธุภิาพ คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุมีนีโยบายส่ง่เส่ริมิีให้ก้ริริมีการิ
แล้ะผู้บริิห้าริริะดั้บสู่งได้้เข้ารัิบการิฝึ่กอบริมีในห้ลั้กสู่ตัริทุี�เป็ีน
ปีริะโยชน์ตั่อการิปีฏิิบัตัิห้น้าทีุ�อย่างต่ัอเนื�อง ทัุ�งการิจัด้การิ 
ฝ่ึกอบริมีภายในองค์กริแล้ะการิเข้าริ่วมีการิฝึ่กอบริมีกับส่ถาบัน
ฝ่ึกอบริมีภายนอก เช่น ส่มีาคมีส่่งเส่ริิมีส่ถาบันกริริมีการิบริิษััทุ
ไทุย (IOD) แล้ะการิริ่วมีฝ่ึกอบริมีในตั่างปีริะเทุศ โด้ยมีอบห้มีาย
ให้้คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน
ริว่มีกบัเล้ขานกุาริบริษิัทัุพจิาริณ์าห้ล้กัส่ตูัริอบริมีทุี�จำาเปีน็ส่ำาห้ริบั
กริริมีการิแตั่ล้ะคนทีุ� เ กี� ยวข้องในการิปีฏิิบัตัิห้น้าทุี� แล้ะ 
ความีริับผิด้ชอบของกริริมีการิอย่างตั่อเนื�อง ทุั�งนี� เพื�อนำาความีริู้
แล้ะปีริะส่บการิณ์์มีาพัฒนาองค์กริตั่อไปี ส่ำาห้ริับการิพัฒนา 
ผู้บริิห้าริ นอกจากฝ่่ายทุรัิพยากริบุคคล้มีีนโยบายแล้ะแผน 
การิพัฒนาผู้บริิห้าริเป็ีนริายบุคคล้ เพื�อพัฒนาศักยภาพของ
บุคล้ากริในองค์กริให้้พริ้อมีในการิทุำางานแล้ะส่อด้คล้้องกับ
แผนการิส่ืบทุอด้ตัำาแห้น่งงาน แล้ะแผนการิขยายงานของบริิษััทุ
แล้้ว คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุยังมีีนโยบายแล้ะแผนพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริิห้าริริะด้ับสู่งอีกด้้วย

การประเมินผลื่การปฏิิบัตี้ิงาน
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุดู้แล้ให้้มีีการิปีริะเมีินผล้การิปีฏิิบัตัิงาน 
ของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย แล้ะปีริะธุาน
เจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ เปี็นปีริะจำาทุุกปีี อย่างน้อยปีีล้ะ 1 คริั�ง 
โด้ยการิปีริะเมิีนผล้การิปีฏิิบัตัิงานของคณ์ะกริริมีการิจะแบ่ง 
ออกเปี็น 2 ส่่วน คือ การิปีริะเมิีนผล้การิปีฏิิบัตัิงานของ 
คณ์ะกริริมีการิทัุ�งคณ์ะ (As a whole) แล้ะการิปีริะเมิีนผล้ 
การิปีฏิบิตัังิานของตันเอง (Self-Assessment) โด้ยกริะบวนการิ
ในการิปีริะเมีินผล้การิปีฏิิบัตัิงานด้ังกล้่าว คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ
มีอบห้มีายให้้คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้
ค่าตัอบแทุนเปี็นผู้ริับผิด้ชอบในการิทุบทุวนแบบปีริะเมีินผล้ 
การิปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�ของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คณ์ะกริริมีการิ 
ชุด้ย่อย แล้ะปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ โด้ยเล้ขานุการิบริิษััทุเปี็น
ผู้ด้ำาเนินการิส่่งแบบปีริะเมิีนทุั�งห้มีด้ให้้กริริมีการิทุุกคน เพื�อ
ปีริะเมีินผล้การิปีฏิิบัตัิงานของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คณ์ะ
กริริมีการิชุด้ย่อยทุี�ตันด้ำาริงตัำาแห้น่ง แล้ะปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�
บริิห้าริ จากนั�นเล้ขานุการิบริิษััทุริวบริวมีแบบปีริะเมีินกล้ับมีา
ปีริะมีวล้ผล้ เพื�อนำาเส่นอตั่อคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ 
ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนพิจาริณ์า เพื�อริายงานผล้ตั่อ 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ โด้ยคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุจะนำาผล้ 
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6.2
จรรยั่าบรรณธุุรกิจ
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุกำากับดู้แล้ให้้ผู้บริิห้าริแล้ะพนักงานทุุกคน
เข้าใจถ้งมีาตัริฐานด้้านจริิยธุริริมีทุี�บริิษััทุย้ด้ถือในการิด้ำาเนิน 
ธุุริกิจ เพื�อให้้บริริลุ้วัตัถุปีริะส่งค์ เปี้าห้มีาย วิส่ัยทุัศน์ แล้ะเปี็น 
การิส่ริา้งคณุ์คา่ให้ก้บัองคก์ริ โด้ยได้จ้ดั้ทุำาคูม่ีอืจริริยาบริริณ์ธุุริกจิ
เปี็นล้ายลั้กษัณ์์อักษัริแล้ะพิจาริณ์าทุบทุวนเป็ีนปีริะจำาทุุก 2 ปีี 
พร้ิอมีทุั�งปีริะกาศแล้ะส่ื�อส่าริให้้ผู้บริิห้าริแล้ะพนักงานทุุกคน 
ริับทุริาบแล้ะย้ด้เปี็นห้ล้ักปีฏิิบัตัิในการิทุำางาน ริวมีทุั�งบริริจุไว้ใน
เอกส่าริการิปีฐมีนิเทุศพนักงานของบริิษััทุ ตัล้อด้จนมีีการิจัด้
กจิกริริมีปีริะชาส่มัีพันธุเ์กี�ยวกบัเริื�องนี�อยา่งส่มีำ�าเส่มีอ เพื�อปีล้กูฝ่งั 
ให้้พนักงานมีีจิตัส่ำาน้กในเริื�องด้ังกล้่าว 

6.3
การเปลื่่�ยั่นแปลื่งแลื่ะพื่ัฒนาการ
ทั่่�สำำาคัญขัองนโยั่บายั่	แนวปฏิิบัตี้ิ	
แลื่ะระบบการกำากับดูแลื่กิจการ
ในรอบปีทั่่�ผ�านมา
ทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุคริั�งทุี� 6/2564 เมืี�อวันทุี� 9 
มีีนาคมี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุโด้ยผ่านความีเห้็นชอบจาก
คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน 
พิจาริณ์าทุบทุวนการิปีฏิิบัตัิตัามีห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทีุ�ด้ี 
(CG Code) ในแตั่ล้ะข้อ เพื�อให้้มีั�นใจว่าได้้มีีการิปีฏิิบัตัิงาน 
ทุี�ส่อด้คล้้องกับห้ล้ักปีฏิิบัตัิด้ังกล้่าวตัามีความีเห้มีาะส่มีกับ 
การิด้ำาเนินธุุริกิจของบริิษััทุ อย่างไริก็ตัามี ส่ำาห้รัิบห้ลั้กปีฏิิบัตั ิ
ทุี�ยงัไมีเ่ห้มีาะส่มีกับบริบิทุธุรุิกิจในปัีจจบุนั คณ์ะกริริมีการิบริษัิัทุ
พิจาริณ์ากำาห้นด้มีาตัริการิทุด้แทุนทุี�เห้มีาะส่มีแล้ะได้้บันทุ้กไว้
เปี็นส่่วนห้น้�งของมีตัิคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ เพื�อให้้คณ์ะกริริมีการิ 
บริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนทุบทุวนแล้ะ 
นำาเส่นอตัอ่คณ์ะกริริมีการิบริษัิัทุเพื�อพิจาริณ์าทุบทุวนเปีน็ปีริะจำา
ทุุกปีี โด้ยปีี 2564 มีีเริื�องทีุ�บริิษััทุยังไมี่ได้้นำาห้ล้ักปีฏิิบัตัิตัามี 
ห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ีมีาปีริับใช้ในการิด้ำาเนินธุุริกิจ ด้ังนี�

นอกจากคณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุจะพิจาริณ์าทุบทุวนคูม่ีอืจริริยาบริริณ์ 
ธุุริกิจเปี็นปีริะจำา เพื�อให้้มีีความีเห้มีาะส่มีกับส่ภาวการิณ์์ แล้ะ
ส่ภาพแวด้ล้้อมีธุุริกิจทุี�อาจเปีล้ี�ยนแปีล้งไปี ยังกำากับดู้แล้ให้้มี ี
การิจัด้อบริมีจริริยาบริริณ์ธุุริกิจแก่พนักงานในวันศุกร์ิทุี� 10 
ธุันวาคมี 2564 เพื�อส่่งเส่ริิมีให้้พนักงานทุุกคนย้ด้ถือปีฏิิบัตัิไปีใน
แนวทุางเด้ียวกัน นอกจากนี� บริิษััทุมีีความีมีุ่งห้วังให้้คู่ค้ามีีการิ
ด้ำาเนนิธุรุิกจิอยา่งยั�งยนื แล้ะส่อด้คล้อ้งกบัวถิกีาริด้ำาเนนิงานของ
บริิษััทุ จ้งได้้ส่ื�อส่าริจริริยาบริริณ์คู่ค้าธุุริกิจทุี�คริอบคลุ้มีปีริะเด้็น
ด้า้นส่ทิุธุมิีนษุัยชน แริงงาน ส่ิ�งแวด้ล้อ้มี แล้ะการิต่ัอตัา้นการิทุจุริติั
คอริ์ริัปีชัน ริวมีทุั�งการิเคาริพแล้ะการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์ห้มีาย 
กฎ์ริะเบียบทุี�เกี�ยวข้อง เพื�อเปี็นแนวทุางการิด้ำาเนินธุุริกิจริ่วมีกัน 
ทุั�งนี� เพื�อปีริะโยชน์ของผู้มีีส่่วนได้้เสี่ยทุุกฝ่่าย บริิษััทุได้้เผยแพร่ิ
นโยบายกำากับดู้แล้กิจการิ จริริยาบริริณ์ธุุริกิจ แล้ะจริริยาบริริณ์
คูค่า้ธุรุิกิจ ริวมีทุั�งช่องทุางการิร้ิองเริยีนผ่านทุางเวบ็ไซึ่ตัข์องบริษิัทัุ 
ภายใตั้ห้ัวข้อ “การิกำากับดู้แล้กิจการิ”
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กรรมการอิส่ระ
มีการดำารงต่ำาแหน่งต่่อเนื�องไม่เกิน	9	ป้ี

คณ์ะกริริมีการิกำาห้นด้นโยบายในการิด้ำาริงตัำาแห้น่งของกริริมีการิอิส่ริะ
ไว้ไมี่เกิน 3 วาริะตัิด้ตั่อกัน ในปีี 2564 มีีกริริมีการิอิส่ริะ 1 คน ทุี�ด้ำาริง
ตัำาแห้น่งกริริมีการิอิส่ริะต่ัอเนื�องเกิน 9 ปีี คือ ด้ริ.ชัยพัฒน์ ส่ห้ัส่กุล้ 
โด้ยคณ์ะกริริมีการิได้พิ้จาริณ์าแล้ว้ มีคีวามีเห็้นวา่กริริมีการิอิส่ริะดั้งกล่้าว
เปี็นบุคคล้ทุี�มีีความีริู้ ความีส่ามีาริถ แล้ะปีริะส่บการิณ์์อันเปี็นทุี�ตั้องการิ
ของบริิษััทุ ส่ามีาริถปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�ในฐานะกริริมีการิอิส่ริะได้้เปี็นอย่างด้ี 
แล้ะส่ามีาริถให้้ความีเห้็นได้้อย่างอิส่ริะ อีกทุั�งส่นับส่นุนให้้การิด้ำาเนิน
ธุรุิกจิบริริลุ้ผล้ส่ำาเริจ็แล้ะเติับโตัอย่างต่ัอเนื�อง บริษิัทัุจง้เชื�อมีั�นวา่กริริมีการิ
อิส่ริะด้ังกล้่าวยังมีีคุณ์ส่มีบัตัิทุี�เห้มีาะส่มี ทุั�งนี� ในทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุคริั�งทุี� 1/2565 ด้ริ.ชัยพัฒน์ ส่ห้ัส่กุล้ ได้้แส่ด้งความีปีริะส่งค์ไมี่ขอตั่อ 
วาริะกริริมีการิ โด้ยจะมีีผล้ในวันปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2565 

พิิจัารณาจััดทำา	Shareholders’	Agreement	
หร่อข้อต่กลงอื�นเพิ่�อให้เกิดความชุัดเจัน
เกี�ยวกับอำานาจัในการบริหารจััดการบริษััทย่อย

ในปีี 2564 บริิษััทุมีีการิปีรัิบโคริงส่ร้ิางองค์กริให้้ส่อด้คล้้องกับวิสั่ยทัุศน์
แล้ะกล้ยุทุธุ์ในการิด้ำาเนินงานทุ่ามีกล้างวิกฤตัการิณ์์ตั่างๆ แล้ะบริิษััทุ 
อยู่ริะห้ว่างการิพิจาริณ์าส่ริริห้าผู้บริิห้าริทุี�เห้มีาะส่มี เพื�อแต่ังตัั�งเปี็น
ตััวแทุนในบริิษััทุย่อยตัามีสั่ด้ส่่วนการิถือหุ้้น เพื�อควบคุมีดู้แล้แล้ะมี ี
ส่่วนริว่มีในการิกำาห้นด้นโยบายบริหิ้าริงานทุี�ส่ำาคญัตัอ่การิปีริะกอบกจิการิ
ของบริิษััทุ

พิิจัารณาจััดให้มีที�ป้รึกษัาภายนอก
มาชุ่วยในการกำาหนดแนวทาง	และเส่นอแนะ
ป้ระเด็นในการป้ระเมินผลการป้ฏิิบัต่ิงานของ
คณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ	3	ป้ี

คณ์ะกริริมีการิมีอบห้มีายให้้ฝ่่ายบริิห้าริไปีด้ำาเนินการิศ้กษัาข้อมีูล้แล้ะ
พิจาริณ์าตัามีความีเห้มีาะส่มี

คณะกรรมการต่รวจัส่อบมีกรรมการอย่างน้อย	
1	คนที�จับการศึกษัาด้านบัญชุี

ทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุ คริั�งทุี� 8/2564 เมีื�อวันทุี� 23 เมีษัายน 2564 
ได้้มีีมีตัิแตั่งตัั�งนางสุ่วิมีล้ กฤตัยาเกียริณ์์ เปี็นกริริมีการิตัริวจส่อบ 
โด้ยนางสุ่วิมีล้ กฤตัยาเกียริณ์์ มีีวุฒิการิศ้กษัาด้้านบัญชีโด้ยตัริง มีีความีริู้ 
แล้ะปีริะส่บการิณ์์เพียงพอทุี�จะส่ามีาริถทุำาห้น้าทุี�ในการิส่อบทุาน 
ความีน่าเชื�อถือของงบการิเงินได้้เปี็นอย่างด้ี อย่างไริก็ด้ี นางสุ่วิมีล้ 
กฤตัยาเกียริณ์์ ได้้ยื�นจด้ห้มีายขอล้าออกจากตัำาแห้น่งกริริมีการิบริิษััทุ 
โด้ยมีีผล้ตัั�งแตั่วันทุี� 16 กริกฎ์าคมี 2564 เนื�องจากมีีภาริกิจส่่วนตััว ทุำาให้้
ไมี่ส่ามีาริถปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�กริริมีการิได้้อย่างเตั็มีทุี� ด้ังนั�น ทุี�ปีริะชุมี 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 13/2564 เมีื�อวันทุี� 15 ตัุล้าคมี 2564 จ้งมีี
มีตัิแตั่งตัั�ง นายวิภูธุา ตัริะกูล้ฮิุน ผู้ทุี�มีีวุฒิการิศ้กษัาด้้านบัญชีการิเงิน 
ให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิตัริวจส่อบแทุนกริริมีการิทุี�ล้าออก
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คณะกรรมการควรมีกรรมการอิส่ระที�เป้็นผ้้หญิง
อย่างน้อย	1	คน

บริิษััทุมีีนโยบายการิพิจาริณ์าความีห้ล้ากห้ล้ายในโคริงส่ร้ิางคณ์ะ
กริริมีการิบริิษััทุ ทุั�งด้้านทัุกษัะวิชาชีพ ความีเชี�ยวชาญเฉพาะด้้าน 
แล้ะเพศ ทุั�งนี� ทุี�ปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2564 เมืี�อวันทุี� 23 
เมีษัายน 2564 มีมีีตัแิต่ังตัั�งนางสุ่วมิีล้ กฤตัยาเกียริณ์ ์เป็ีนกริริมีการิอิส่ริะ
แทุนกริริมีการิทุี�ออกตัามีวาริะ จ้งทุำาให้้บริิษััทุมีีกริริมีการิอิส่ริะทุี�เป็ีน 
ผู้ห้ญิงจำานวน 1 คน ส่อด้คล้้องตัามีห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี 
อย่างไริก็ด้ี นางสุ่วิมีล้ กฤตัยาเกียริณ์์ ได้้ยื�นจด้ห้มีายขอล้าออกจาก
ตัำาแห้น่งกริริมีการิบริิษััทุ โด้ยมีีผล้ตัั�งแต่ัวันทุี� 16 กริกฎ์าคมี 2564 
เนื�องจากมีภีาริกิจส่ว่นตัวั ทุำาให้ไ้มีส่่ามีาริถปีฏิบิตััหิ้น้าทุี�กริริมีการิได้อ้ยา่ง
เตั็มีทุี� ด้ังนั�น ทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 13/2564 เมีื�อวันทุี� 
15 ตัุล้าคมี 2564 จ้งมีีมีตัิแตั่งตัั�งนายวิภูธุา ตัริะกูล้ฮิุน ให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่ง
กริริมีการิอิส่ริะแทุนกริริมีการิทุี�ล้าออก

ปีัจจุบัน คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีีจำานวน 12 คน ปีริะกอบด้้วยกริริมีการิ
เพศชาย 11 คน กริริมีการิเพศห้ญิง 1 คน ซึ่้�งเปี็นจำานวนทุี�เห้มีาะส่มีกับ
ขนาด้ ปีริะเภทุ แล้ะความีซัึ่บซึ่้อนทุางธุุริกิจ อย่างไริก็ตัามี ห้ากบริิษััทุ 
มีีโอกาส่ในการิส่ริริห้ากริริมีการิอิส่ริะเพิ�มี บริิษััทุพริ้อมีจะนำาห้ล้ักปีฏิิบัตัิ
ตัามีห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ีมีาปีริับใช้อย่างแน่นอน

ทุั�งนี� คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุได้้พิจาริณ์ากล้ั�นกริองตัามีความีเห็้นของ 
คณ์ะกริริมีการิบริริษัทัุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน เห็้นส่มีควริ
เส่นอตัอ่ทุี�ปีริะชมุีส่ามัีญผูถ้อืหุ้น้ปีริะจำาปี ี2565 ในวันทุี� 22 เมีษัายน 2565 
เพื�อพจิาริณ์าเล้อืกตัั�งนางส่าวภทัุริวริริณ์ มีานัส่ส่ถติัย ์เปีน็กริริมีการิบริษิัทัุ 
(อิส่ริะ) ของบริิษััทุแทุนกริริมีการิทุี�ออกตัามีวาริะ

คณะกรรมการควรป้ระกอบด้วยกรรมการอิส่ระ
มากกว่า	50%

บริิษััทุอยู่ริะห้ว่างการิศ้กษัาการิปีรัิบโคริงส่ร้ิางคณ์ะกริริมีการิแล้ะ
พิจาริณ์าตัามีความีเห้มีาะส่มีกับการิปีริะกอบธุุริกิจของบริิษััทุ ปีัจจุบัน
บริิษััทุมีีกริริมีการิอิส่ริะ 5 คน จากกริริมีการิทุั�งห้มีด้ 12 คน คิด้เปี็น 
41.67%

นอกจากนี� ทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 14/2564 เมีื�อวันทุี� 12 พฤศจิกายน 2564 ได้้พิจาริณ์าทุบทุวนแล้ะปีริับปีริุงนโยบาย 
การิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�นำาเส่นอโด้ยคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน เพื�อให้้นโยบายการิกำากับดู้แล้กิจการิ
ของบริิษััทุทุันส่มีัยแล้ะส่อด้คล้้องกับแนวปีฏิิบัตัิตัามีมีาตัริฐานส่ากล้ ตัล้อด้จนกฎ์ห้มีาย ห้ล้ักเกณ์ฑ์์ ริะเบียบ แล้ะข้อบังคับของห้น่วยงาน
ทุี�ทุำาห้น้าทุี�ในการิกำากับดู้แล้กิจการิ อย่างไริก็ด้ี คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีีแผนทุี�จะนำาห้ล้ักปีฏิิบัตัิตัามีแนวทุางการิกำากับกิจการิทุี�ด้ีทุี�ยังไมี่ได้้
ปีฏิิบัตัิมีาทุบทุวนแล้ะด้ำาเนินการิให้้ส่อด้คล้้องคริบถ้วนภายในปีี 2565
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จากการิทุี�บริษิัทัุยด้้มีั�นในการินำาห้ลั้กการิกำากบัดู้แล้กิจการิทุี�ด้แีล้ะห้ลั้กจริริยาบริริณ์ธุรุิกิจมีาใชใ้นการิบริหิ้าริ
แล้ะด้ำาเนินงานของบริิษััทุอย่างต่ัอเนื�อง แล้ะได้้พัฒนาริะดั้บการิกำากับดู้แล้กิจการิให้้มีีปีริะสิ่ทุธิุภาพแล้ะ
เห้มีาะส่มีกับบริิษััทุมีาโด้ยตัล้อด้ เปี็นผล้ให้้บริิษััทุได้้ริับการิปีริะเมีินจากองค์กริตั่างๆ ด้ังนี�

บริษิัทัุได้ร้ิบัการิคดั้เล้อืกให้อ้ยูใ่นกลืุ่�มห์ลื่กัทั่รพัื่ยั่	์ESG100 ตัอ่เนื�องเปีน็ปีทีุี� 6 แล้ะได้ร้ิบัริางวลั้
เกยีริตัคิณุ์การิเปีดิ้เผยขอ้มีลู้ความียั�งยนื ห้ริอื Sustainability Disclosure Award ปีริะจำาปี ี2564 
โด้ยส่ถาบันไทุยพัฒน์ จากการิด้ำาเนินงานทุี�โด้ด้เด้่นด้้านการิพัฒนาอย่างยั�งยืนในทุุกมีิตัิ ริวมีถ้ง 
การิเปีดิ้เผยขอ้มีลู้ตัอ่ส่าธุาริณ์ะแล้ะผูม้ีสี่ว่นได้เ้สี่ยทุี�เกี�ยวข้องอย่างโปีริง่ใส่ ภายใต้ักริอบการิริายงาน
ตัามีมีาตัริฐาน GRI Standard

บริิษััทุได้้รัิบรางวัลื่	 “โครงการสำ�งเสำริมโรงงานอุตี้สำาห์กรรมให์้ม่ความรับผิดชุอบตี้�อ 
สำังคมแลื่ะชุุมชุนอยั่�างยัั่�งยืั่น” ห้ริือ CSR-DIW	Continuous	Award	ประจำาปี	 2564
จากกริมีโริงงานอุตัส่าห้กริริมี กริะทุริวงอุตัส่าห้กริริมี ตั่อเนื�องเปี็นปีีทุี� 2

บริิษััทุได้้ริับรางวัลื่	 “ASEAN	Asset	Class	Publicly	 Listed	Companies”	จาก
โครงการ	2019	ACGS	ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard ริางวัล้ดั้งกล่้าว
มีอบให้้แก่บริิษััทุจด้ทุะเบียนในอาเซึ่ียนจำานวน 135 บริิษััทุทุี�ได้้ริับคะแนนปีริะเมีินตัั�งแตั่ 97.50 
คะแนนข้�นไปี โด้ยแบ่งเปี็นบริิษััทุจด้ทุะเบียนไทุย จำานวน 42 บริิษััทุ

บริิษััทุได้้ริับการิคัด้เล้ือกให้้อยู่ใน Thailand	Sustainability	Investment	(THSI) ห้ริือ
รายั่ชุื�อห์ุ้นยั่ั�งยั่ืนประจำาปี	2564 จัด้โด้ยตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศไทุย ซึ่้�งบริิษััทุได้้ริับ
การิคัด้เล้ือกให้้อยู่ในริายชื�อหุ้้นยั�งยืนเปี็นปีีทุี� 5

บริิษััทุได้้ริับรางวัลื่	Best	of	the	Best	จาก	อยั่.ควอลื่่ตี้่�อวอร์ด	ประจำาปี	2564 ในกลุ้่มีส่ถานปีริะกอบ
การิด้้านอาห้าริ ปีริะเภทุกิจการิผู้ปีริะกอบการิอุตัส่าห้กริริมีการิเกษัตัริทุี�ด้ำาเนินงานอย่างมีีคุณ์ภาพ มีีจริิยธุริริมี 
แล้ะปีริะกอบด้้วยความีริับผิด้ชอบตั่อส่ังคมี นอกจากนี� บริิษััทุเคยได้้ริับริางวัล้อย.ควอล้ิตัี�อวอริ์ด้ มีาแล้้ว 3 ปีี

บริิษััทุได้้รัิบการิปีริะเมิีนจากโครงการประเมินคุณภาพื่การจัดการ
ประชุมุสำามัญผู้ถืุอหุ้์น	(AGM	Checklist) โด้ยส่มีาคมีส่่งเส่ริมิีผู้ล้งทุนุไทุย 
ด้้วยคะแนนเตั็มี 100 คะแนน อยู่ในริะด้ับ “ด่เยั่่�ยั่ม”

บริิษััทุได้้รัิบการิปีริะเมิีนจากโครงการผลื่สำำารวจการกำากับดูแลื่กิจการขัอง
บริษััทั่จดทั่ะเบ่ยั่นไทั่ยั่	 (CGR)	ประจำาปี	 2564	 ในระดับด่เล่ื่ศ	 (5	ดาว)
แล้ะได้รั้ิบการิจัด้อันดั้บเป็ีน 1 ใน 37 บริษิัทัุ Top Quartile ในกลุ้ม่ีบริษิัทัุจด้ทุะเบียน
ทุี�มีีมีูล้ค่าห้ล้ักทุริัพย์ตัามีริาคาตัล้าด้ (Market Cap.) 10,000-30,000 ล้้านบาทุ
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(6) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร



โครงสำร้างการกำากับดูแลื่กิจการแลื่ะ
ขั้อมูลื่สำำาคัญเก่�ยั่วกับคณะกรรมการ	
คณะกรรมการชุุดยั่�อยั่	ผู้บริห์าร	
พื่นักงาน	แลื่ะอื�นๆ

7
7.1
โครงสำร้างการกำากับดูแลื่กิจการ

ผังโครงสำร้างองค์กร
(ณ์ วันทุี� 17 ธุันวาคมี 2564) คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการนโยบายส��งแวดล�อม สังคม บร�หารความเส�่ยงและ
การกำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ� (ESRC)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�ช�วย
กรรมการ
ผู�จัดการ

ฝ�ายธุรกิจ
1

ผู�ช�วย
กรรมการ
ผู�จัดการ

ฝ�ายธุรกิจ
2 3 และ 4

ผู�ช�วย
กรรมการ
ผู�จัดการ

ฝ�าย Supply&
Trading

ผู�ช�วย
กรรมการ
ผู�จัดการ
ด�านการ
บร�หาร

ผู�ช�วย
กรรมการ
ผู�จัดการ
สายงาน

ผล�ต

สำนักตรวจสอบภายในสำนักประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ฝ�าย
พัฒนา
ธุรกิจ

ฝ�าย
ธุรกิจ

1

ฝ�าย
ธุรกิจ

2

ฝ�าย
ธุรกิจ

3

ฝ�าย
ธุรกิจ

4

ฝ�าย
Supply&
Trading

ฝ�าย
บัญชีและ
การเง�น

ฝ�าย
ทรัพยากร

บุคคล

ฝ�าย
โลจ�สติกส�

ฝ�าย
ผล�ต

ฝ�าย
ว�ศวกรรม

ฝ�าย
บร�หาร

งานกลาง

ฝ�าย
เทคนิค

ประธานเจ�าหน�าที่
ปฏิบัติการ
ด�านการพาณิชย�

ประธานเจ�าหน�าที่
ปฏิบัติการ
ด�านการบร�หาร

ประธานเจ�าหน�าที่
ปฏิบัติการ
ด�านการผล�ต

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการผู�จัดการ
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7.2
ขั้อมูลื่เก่�ยั่วกับคณะกรรมการ
โคริงส่ริ้างคณ์ะกริริมีการิปีริะกอบด้้วย คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า 
แล้ะกำาห้นด้คา่ตัอบ แล้ะคณ์ะกริริมีการินโยบายส่ิ�งแวด้ล้อ้มี ส่งัคมี 
บริิห้าริความีเส่ี�ยง แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ 
ซึ่้�งส่่งเส่ริิมีให้้การิกำากับดู้แล้กิจการิมีีความีเห้มีาะส่มี ตัริวจส่อบ
ได้้ แล้ะเปี็นการิถ่วงดุ้ล้ริะห้ว่างกัน

องค์ประกอบขัอง
คณะกรรมการบริษััทั่
คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุปีริะกอบด้ว้ยบคุคล้ทุี�มีคีวามีริูค้วามีส่ามีาริถ 
มีีคุณ์ส่มีบัตัิห้ล้ากห้ล้ายจากส่าขาวิชาชีพ มีีทัุกษัะความีชำานาญ
แล้ะปีริะส่บการิณ์์ในด้้านอุตัส่าห้กริริมีนำ�ามีันพืชโด้ยตัริง แล้ะ
ปีริะส่บการิณ์์ด้้านอื�นๆ ทุี�เปี็นปีริะโยชน์ตั่อการิด้ำาเนินงานของ
คณ์ะกริริมีการิแล้ะธุุริกิจของบริิษััทุ เปี็นผู้ทุี�มีีเวล้าเพียงพอแล้ะ
ให้้ความีทุุ่มีเทุในการิปีฏิิบัตัิงานของบริิษััทุ คณ์ะกริริมีการิเปี็น 
ผู้มีีบทุบาทุส่ำาคัญในการิกำาห้นด้นโยบายแล้ะภาพริวมีของ 
องค์กริ ทุั�งริะยะส่ั�นแล้ะริะยะยาวริ่วมีกับผู้บริิห้าริริะด้ับสู่ง แล้ะ
มีีบทุบาทุส่ำาคัญในการิกำากับดู้แล้ ตัริวจส่อบ แล้ะปีริะเมิีนผล้ 
การิด้ำาเนินงานของบริิษััทุให้้เปี็นไปีตัามีแผนทุี�วางไว้

ตัามีข้อบังคับของบริิษััทุกำาห้นด้ให้้มีีกริริมีการิไมี่น้อยกว่า 5 คน 
โด้ยกริริมีการิไมี่น้อยกว่าก้�งห้น้�งตั้องมีีถิ�นฐานในปีริะเทุศไทุย 
ณ์ วันทุี� 31 ธุันวาคมี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีีจำานวน 12 คน 
ปีริะกอบด้้วยกริริมีการิเพศชาย 11 คน กริริมีการิเพศห้ญิง 1 คน 
ตัามีห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ีส่ำาห้ริับบริิษััทุจด้ทุะเบียน 
ซึ่้�งเปี็นจำานวนทุี�เห้มีาะส่มีกับขนาด้ ปีริะเภทุ แล้ะความีซึ่ับซึ่้อน
ทุางธุรุิกิจ นอกจากนี� คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุปีริะกอบด้ว้ยกริริมีการิ
ทุี�มีคุีณ์ส่มีบตััเิปีน็กริริมีการิอสิ่ริะ ตัามีห้ลั้กเกณ์ฑ์ท์ุี�คณ์ะกริริมีการิ
กำากับตัล้าด้ทุุนปีริะกาศแล้ะข้อบังคับตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่ง
ปีริะเทุศไทุยกำาห้นด้ในสั่ด้ส่่วนไม่ีน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวน
กริริมีการิทุั�งห้มีด้ โด้ยกริริมีการิอิส่ริะจะทุำาห้น้าทุี�ในการิ 
ตัริวจส่อบการิทุำางานของฝ่่ายจัด้การิ เส่นอแนะแล้ะแส่ด้งความี
คดิ้เห็้น ส่นับส่นุนนโยบายทุี�เป็ีนปีริะโยชน์ตัอ่ผู้ถือหุ้น้ ห้ริอืคัด้คา้น
แนวทุางทุี�อาจก่อให้เ้กิด้ความีไม่ีเปีน็ธุริริมี ห้ริอืไมีโ่ปีร่ิงใส่ ซ้ึ่�งอาจ
กริะทุบตัอ่ผล้ปีริะโยชน์ของผูถ้อืหุ้น้ แล้ะผู้มีสี่ว่นได้เ้สี่ยกลุ้ม่ีตัา่งๆ 
ริวมีทุั�งดู้แล้ให้้บริิษััทุกำาห้นด้แล้ะเปิีด้เผยนโยบายด้้านการิดู้แล้
การิทุำาริายการิทุี�เกี�ยวโยงกัน เพื�อให้้มีั�นใจได้้ว่าเป็ีนไปีเพื�อ
ปีริะโยชนสู์่งส่ดุ้ของบริิษัทัุแล้ะผู้ถอืหุ้น้ ส่ำาห้ริบักริริมีการิทุี�ไมีเ่ปีน็
ผูบ้ริหิ้าริจะมีปีีริะส่บการิณ์ใ์นธุรุิกิจห้ริอือตุัส่าห้กริริมีห้ล้กัทีุ�บริษัิัทุ
ด้ำาเนินการิอยู่ โด้ยกริริมีการิทุั�งห้มีด้เป็ีนบุคคล้ทุี�มีีคุณ์ส่มีบัตัิ 
ทุักษัะ แล้ะความีเชี�ยวชาญทุี�เปี็นปีริะโยชน์ส่อด้คล้้องกับธุุริกิจ
ขององคก์ริ องคป์ีริะกอบของคณ์ะกริริมีการิบริิษัทัุปีจัจบุนัมีดี้งันี�

 กริริมีการิทุี�ไมี่เปี็นผู้บริิห้าริ 11 คน (คิด้เปี็นริ้อยล้ะ 91.67 
ของจำานวนคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ) ปีริะกอบด้้วย

 กริริมีการิอิส่ริะ จำานวน 5 คน (ไมี่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจำานวนกริริมีการิทุั�งห้มีด้ คิด้เปี็นริ้อยล้ะ 41.67 
ของจำานวนคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ)

 กริริมีการิอื�นทุี�ไมี่เกี�ยวข้องในการิบริิห้าริงานปีริะจำา
ของบริิษััทุ จำานวน 6 คน (คิด้เปี็นริ้อยล้ะ 50 ของ
จำานวนคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ)

 กริริมีการิทุี�เปี็นผู้บริิห้าริ 1 คน (คิด้เปี็นริ้อยล้ะ 8.33 ของ
จำานวนคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ)
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ณ์ วันทุี� 31 ธุันวาคมี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ มีีทุั�งห้มีด้ 12 คน ปีริะกอบด้้วยกริริมีการิอิส่ริะ 5 คน (ส่ัด้ส่่วน 1 ใน 3 ของจำานวน
กริริมีการิทุั�งห้มีด้) กริริมีการิทุี�เปี็นผู้บริิห้าริ 1 คน แล้ะกริริมีการิทุี�ไมี่เปี็นผู้บริิห้าริ 6 คน โด้ยมีีริายนามีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ ด้ังนี�

ชุื�อ นามสำกุลื่ ตี้ำาแห์น�ง

1. ด้ริ.สุ่วิทุย์ เมีษัินทุริีย์ ปีริะธุานกริริมีการิ (อิส่ริะ) / ปีริะธุานคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้
ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน / ปีริะธุานกริริมีการินโยบาย ESRC

2. นายอภิชาตัิ จีริะพันธุุ์ ริองปีริะธุานกริริมีการิ (อิส่ริะ) / ปีริะธุานคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ /
กริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน

3. ด้ริ.ชัยพัฒน์ ส่ห้ัส่กุล้ กริริมีการิ (อิส่ริะ) / กริริมีการิตัริวจส่อบ / กริริมีการินโยบาย ESRC

4. ริศ.น.ส่พ.กิจจา อุไริริงค์ กริริมีการิ (อิส่ริะ) / กริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า
แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน

5. นายวิภูธุา ตัริะกูล้ฮิุน กริริมีการิ (อิส่ริะ) / กริริมีการิตัริวจส่อบ / กริริมีการินโยบาย ESRC

6. นางส่าวอริัญญา วิทุยฐานกริณ์/์1 กริริมีการิ / กริริมีการินโยบาย ESRC

7. นายวิชัย วิทุยฐานกริณ์์ กริริมีการิ

8. นายวัชริ วิทุยฐานกริณ์์/1 กริริมีการิ

9. นายพาชัย จันทุริ์พิทุักษั์/1 กริริมีการิ

10. นายเอกริัฐ วงศ์ศุภชาตัิกุล้ กริริมีการิ

11. นายวริวุฒิ ตัั�งพิริุฬห้์ธุริริมี/1 กริริมีการิ

12. นายคุณ์า วิทุยฐานกริณ์์/1 กริริมีการิ

ห้มีายเห้ตัุ : /1 กริริมีการิผู้มีอีำานาจล้งนามีผกูพนับริษิัทัุ โด้ยกำาห้นด้ให้ก้ริริมีการิผูม้ีอีำานาจล้งนามีผกูพนับริิษัทัุ 2 คน ล้งล้ายมีอืชื�อร่ิวมีกนัแล้ะปีริะทุบัตัริาส่ำาคญั
ของบริิษััทุ

แบบ	56-1	One	Report/รายั่งานประจำาปี	2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลื่กิจการ

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ
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ขอบเขตัอำานาจห้น้าทุี�แล้ะความีรัิบผิด้ชอบของคณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุ มีีริายล้ะเอียด้ทุี�ส่ำาคัญคริอบคลุ้มีในเริื�องด้ังตั่อไปีนี�

 ในการิด้ำาเนินกิจการิของบริิษััทุ กริริมีการิทุุกคนต้ัองปีฏิิบัตัิ
ห้น้าทุี�ด้้วยความีริับผิด้ชอบ ริะมีัด้ริะวัง ซึ่ื�อส่ัตัย์สุ่จริิตั (Duty 
of Care and Duty of Loyalty) แล้ะดู้แล้ให้้การิด้ำาเนินงาน
ของบริิษััทุเปี็นไปีตัามีกฎ์ห้มีาย กฎ์เกณ์ฑ์์ วัตัถุปีริะส่งค์ แล้ะ
ข้อบังคับของบริิษััทุ ตัล้อด้จนมีตัิทุี�ปีริะชุมีผู้ถือหุ้้น (Duty of 
Obedience) เพื�อริักษัาผล้ปีริะโยชน์ของบริิษััทุแล้ะผู้ถือหุ้้น
เปี็นห้ล้ัก

 คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุมีอีำานาจในการิพจิาริณ์าแล้ะอนมุีตััเิริื�อง
เกี�ยวกับการิบริิห้าริงานแล้ะการิด้ำาเนินงานของบริิษััทุ แล้ะ
มีีห้น้าทุี�ริับผิด้ชอบทุี�ส่ำาคัญด้ังนี�

 กำาห้นด้นโยบายการิด้ำาเนินธุุริกิจ วิส่ัยทุัศน์ พันธุกิจ 
กล้ยทุุธุ ์เปีา้ห้มีายริะยะยาว แล้ะทุบทุวนให้ส้่อด้คล้อ้ง
กับส่ภาพแวด้ล้้อมีทุางธุุริกิจเปี็นปีริะจำาทุุกปีี เพื�อให้้
ผูบ้ริหิ้าริแล้ะพนกังานมีจีดุ้มีุง่ห้มีายในการิด้ำาเนนิงาน
ไปีในทุิศทุางเด้ียวกัน 

 
 ในการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 13/2564 

คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุได้ม้ีกีาริพจิาริณ์าแผนธุรุิกจิแล้ะ
งบปีริะมีาณ์ปีริะจำาปี ี2565 พริอ้มีทุั�งกำาห้นด้กล้ยทุุธุ์ 
เปี้าห้มีาย แล้ะทุิศทุางการิด้ำาเนินธุุริกิจของบริิษััทุ 
ให้้เห้มีาะส่มีกับส่ภาพแวด้ล้้อมีทุางธุุริกิจในปีัจจุบัน 
อย่างไริก็ตัามี คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุได้้ตัริะห้นักถ้ง
ผล้กริะทุบของการิด้ำาเนนิธุรุิกจิภายใตัส้่ภาพแวด้ล้อ้มี
ทุางเศริษัฐกิจทุี� เปีลี้�ยนแปีล้งอย่างริวด้เริ็ว จ้ง 
มีอบห้มีายให้้มีีการิพิจาริณ์าทุบทุวนวิสั่ยทุัศน์ แล้ะ
ทุิศทุางเชิงยุทุธุศาส่ตัริ์ ในการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุ คริั�งทุี� 14/2564 แล้ะคริั�งทุี� 15/2564 เพื�อให้้
ธุุริกิจส่ามีาริถปีริับตััวตัามีกริะแส่โล้กทุี�เปีล้ี�ยนแปีล้ง

บทั่บาทั่ห์น้าทั่่�ขัองคณะกรรมการ
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีีบทุบาทุห้น้าทีุ�ทีุ�ส่ำาคัญในการิกำากับดู้แล้
การิกำาห้นด้วัตัถุปีริะส่งคแ์ล้ะเป้ีาห้มีายห้ล้กัของบริษิัทัุ กำากบัด้แูล้
กล้ยุทุธ์ุ นโยบาย แผนงาน แล้ะติัด้ตัามีการิทุำางานของฝ่า่ยจัด้การิ 
เพื�อปีริะโยชน์สู่งสุ่ด้ของบริิษััทุแล้ะเปี็นธุริริมีตั่อผู้มีีส่่วนได้้เส่ีย 
แล้ะส่ังคมีโด้ยริวมี โด้ยคำาน้งถ้งห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี 

ในปีี 2564 ไม่ีปีริากฏิว่าบริิษััทุมีีการิกริะทุำาทุี�ขัด้ตั่อกฎ์ริะเบียบ 
ทุี�ริ้ายแริงตัามีกฎ์ริะเบียบของ ก.ล้.ตั. แล้ะตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์ฯ 
ห้ริอืมีกีาริกริะทุำาผดิ้ด้า้นการิทุจุริติัห้รืิอกริะทุำาผดิ้จริยิธุริริมี ห้ริอื
มีีกริณี์ทุี�กริริมีการิไม่ีเป็ีนผู้บริิห้าริล้าออก เนื�องจากปีริะเด็้น 
การิกำากับดู้แล้กิจการิของบริิษััทุ ห้ริือมีีกริณ์ีเกี�ยวกับชื�อเส่ียง 
ในทุางล้บของบริิษััทุ เนื�องจากความีล้้มีเห้ล้วในการิทุำาห้น้าทุี� 
ส่อด้ส่่องดู้แล้ของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 

ขัอบเขัตี้อำานาจห์น้าทั่่�แลื่ะ

ความรับผิดชุอบ

ขัองคณะกรรมการบริษััทั่
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีีห้น้าทีุ�กำาห้นด้นโยบายแล้ะทุิศทุาง 
การิด้ำาเนินงานของบริิษััทุ (Directing) แล้ะกำากับควบคุมีดู้แล้ 
(Monitoring and Supervision) ให้้ฝ่่ายจัด้การิด้ำาเนินการิ 
ให้้เปี็นไปีตัามีนโยบายทีุ�กำาห้นด้ไว้อย่างมีีปีริะส่ิทุธุิภาพแล้ะ
ปีริะส่ิทุธุิผล้ด้้วยความีริะมีัด้ริะวังแล้ะความีซืึ่�อส่ัตัย์สุ่จริิตั เพื�อ 
เพิ�มีมูีล้ค่าทุางเศริษัฐกจิส่งูข้�นให้แ้กก่จิการิ แล้ะส่ริา้งผล้ตัอบแทุน
ทุี�ด้ีให้้แก่ผู้ถือหุ้้น มีีความีริับผิด้ชอบตั่อผู้ถือหุ้้นโด้ยส่มีำ�าเส่มีอ 
(Accountability to Shareholders) ด้ำาเนินงานโด้ยคำาน้งถ้ง 
ผล้ปีริะโยชน์ของผูถื้อหุ้น้ทุกุริายอย่างเทุ่าเทีุยมีกัน มีกีาริเปิีด้เผย
ข้อมีูล้ตั่อผู้ล้งทุุนอย่างถูกตั้อง คริบถ้วน มีีมีาตัริฐานแล้ะโปีริ่งใส่ 
(Duty of Disclosure) คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุได้้พิจาริณ์าอนุมีัตัิ
กฎ์บัตัริคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ โด้ยผ่านความีเห้็นชอบจาก 
คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน 
แล้ะกำาห้นด้ให้้ทุบทุวนเปี็นปีริะจำาทุุกปีี

ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ 
ค่าตัอบแทุนได้้พิจาริณ์าทุบทุวนกฎ์บัตัริคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
ฉบับปีัจจุบันแล้้ว เห็้นว่ายังมีีความีเห้มีาะส่มีแล้ะส่อด้คล้้องกับ
ห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ีปีี 2560 (CG Code) แล้ะพริะริาช
บัญญัตัิห้ล้ักทุริัพย์แล้ะตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์ (ฉบับทุี� 5 พ.ศ. 2559 
มีาตัริา 225) ทุั�งนี� บริิษััทุเผยแพริ่กฎ์บัตัริคณ์ะกริริมีการิ 
บริิษััทุบนเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ ในหั้วข้อ “การิกำากับดู้แล้กิจการิ” 
(www.tvothai.com/th/corporate-governance)
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 กำาห้นด้แล้ะทุบทุวนโคริงส่ร้ิางคณ์ะกริริมีการิ ริวมีถง้
อำานาจอนุมีัตัิ เพื�อให้้เห้มีาะส่มีกับการิด้ำาเนินธุุริกิจ
ของบริิษััทุ ตัล้อด้จนกำากับดู้แล้ให้้มีีกริะบวนการิ
ส่ริริห้าแล้ะเลื้อกตัั�งกริริมีการิบริษิัทัุอยา่งโปีริง่ใส่ แล้ะ
มีีการิกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนกริริมีการิบริิษััทุอย่าง
เห้มีาะส่มี 

 
 ในการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุคริั�งทีุ� 5/2564 

คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์าริายชื�อบุคคล้ทุี�ผ่าน
ความีเห้็นชอบจากทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุ 
ภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน เพื�อเส่นอตั่อ
ทุี�ปีริะชุมีส่ามัีญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2564 พิจาริณ์า 
แตัง่ตัั�งเปีน็กริริมีการิบริษิัทัุแทุนกริริมีการิทุี�ออกตัามี
วาริะ อีกทุั�งในการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
คริั�งทุี� 9/2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์าอนุมีัตัิ
ทุบทุวนริะเบียบว่าด้ว้ยค่าตัอบแทุนส่ำาห้รัิบกริริมีการิ 
ทุี�ปีริ้กษัาแล้ะผู้ทุริงคุณ์วุฒิ ริวมีทัุ�งผู้บริิห้าริริะดั้บสู่ง 
เพื�อให้้การิจ่ายค่าตัอบแทุนของบริิษััทุมีีความี 
ชัด้เจน โปีริ่งใส่ คริอบคลุ้มีตัำาแห้น่งทีุ�ปีริ้กษัาแล้ะ
ผู้ทุริงคุณ์วุฒิทุั�งห้มีด้ของบริิษััทุ แล้ะส่อด้คล้้องกับ
ห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี

 กำาห้นด้โคริงส่ร้ิางองค์กริ ห้ริือโคริงส่ร้ิางการิบริิห้าริ
ทุี�เห้มีาะส่มีกับการิด้ำาเนินธุุริกิจ แล้ะกำากับดู้แล้ให้้มีี
การิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์ห้มีาย แล้ะมีีนโยบายการิด้ำาเนิน
ธุุริกิจทุี�ส่อด้คล้้องตัามีห้ลั้กการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี 
ตัล้อด้จนส่่งเส่ริิมีการิส่ริ้างวัฒนธุริริมีองค์กริทีุ�ย้ด้มีั�น
ในจริิยธุริริมีแล้ะคุณ์ธุริริมี แล้ะปีฏิิบัตัิตัามีนโยบาย
แล้ะคู่มีือตั่างๆ ทุี�บริิษััทุกำาห้นด้ ริวมีทุั�งปีริะพฤตัิตัน
เปี็นแบบอย่าง เพื�อให้้ความีมีั�นใจว่า โคริงส่ริ้างแล้ะ
วธิุปีีฏิบัิตัติัา่งๆ ของคณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุทุี�เปีน็อยูไ่ด้้
ปีูทุางไว้ส่ำาห้รัิบการิกำากับดู้แล้ทีุ�เห้มีาะส่มี แล้ะ 
การิปีฏิิบัตัิงานอย่างมีีจริิยธุริริมีทุี�ด้ี

 
 ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์าทุบทุวน

นโยบายกำากบัดู้แล้กจิการิให้้มีีความีเห้มีาะส่มี ทุนัส่มียั 
แล้ะส่อด้คล้อ้งตัอ่การิด้ำาเนินธุรุิกจิตัามีห้ล้กัการิกำากบั
ดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี

 อนุมีัตัิกล้ยุทุธุ์แล้ะนโยบายทุี�ส่ำาคัญ ตัล้อด้จนแผน 
การิด้ำาเนินงานต่ัางๆ แล้ะงบปีริะมีาณ์ปีริะจำาปีีของ
บริษิัทัุ ตัล้อด้จนติัด้ตัามีให้ม้ีกีารินำากล้ยุทุธ์ุของบริษิัทัุ
ไปีปีฏิิบัตัิตัามีแผนงานทุี�กำาห้นด้ไว้แล้ะดู้แล้ให้ ้
ฝ่่ายจัด้การิมีีการิริายงานผล้การิปีฏิิบัตัิงานต่ัอ 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุอย่างส่มีำ�าเส่มีอ 

 
 ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุกำาห้นด้ให้้ฝ่่าย

จัด้การิริายงานผล้การิด้ำาเนินงาน ผล้ปีริะกอบการิ
ของบริิษััทุ แล้ะแผนงานต่ัางๆ ตัามีกล้ยุทุธ์ุทุี�วางไว้
เปี็นปีริะจำาทุุกไตัริมีาส่ ตัล้อด้จนกำากับดู้แล้ให้้มีี 
การิปีริะเมิีนผล้การิด้ำาเนนิงานคริ้�งปีแีริก แล้ะทุบทุวน
แผนธุุริกิจของคริ้�งปีีห้ล้ัง ทุั�งนี� ส่ำาห้รัิบแผนธุุริกิจ 
ปี ี2565 คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุได้ม้ีกีาริพจิาริณ์าอนมุีตััิ
ในการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 13/2564 

 กำาห้นด้โคริงส่ร้ิางอำานาจอนุมีัตัิ แล้ะอำานาจด้ำาเนิน
การิทุี�เห้มีาะส่มีกับความีริับผิด้ชอบของฝ่่ายจัด้การิ

 
 คณ์ะกริริมีการิกำากับดู้แล้ให้้มีีการิจัด้โคริงส่ริ้าง

องค์กริทุี�เห้มีาะส่มีทุั�งตัามีส่ายงานแล้ะปีริะเภทุธุรุิกิจ 
โด้ยให้้มีีล้ักษัณ์ะใกล้้เคียงกับบริิษััทุจด้ทุะเบียน 
ในกลุ่้มีอุตัส่าห้กริริมีเด้ียวกัน เพิ�มีความีชัด้เจน 
ในบทุบาทุความีเปี็นผู้นำาของคณ์ะกริริมีการิ แล้ะมีี
การิแบ่งบทุบาทุห้น้าทุี�ริะห้ว่างคณ์ะกริริมีการิแล้ะ
ฝ่่ายจัด้การิอย่างชัด้เจน ทุั�งนี� ริะเบียบอำานาจอนุมีัตัิ
ด้ำาเนินการิฉบับปีัจจุบัน ได้้ริับอนุมัีตัิจากทุี�ปีริะชุมี
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 11/2563
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 กำาห้นด้นโยบายการิล้งทุนุเพื�อการิบริหิ้าริทุางการิเงิน 
ริวมีถ้งนโยบายแล้ะวงเ งินส่ำาห้รัิบการิซืึ่�อขาย 
เคริื�องมีือทุางการิเงิน (Options) ตัล้อด้จนพิจาริณ์า
อนุมีัตัิแล้ะให้้ความีเห้็นชอบตั่อริายการิทีุ�มีีส่าริะ
ส่ำาคัญ เช่น การิอนุมัีตัิใช้วงเงินส่ินเชื�อจากส่ถาบัน 
การิเงิน การิกู้ยืมี การิคำ�าปีริะกัน โคริงการิล้งทุุนให้มี่ 
โด้ยให้เ้ปีน็ไปีตัามีกฎ์ริะเบยีบขอ้บงัคบัของส่ำานักงาน
คณ์ะกริริมีการิกำากับห้ล้กัทุริพัยแ์ล้ะตัล้าด้ห้ล้กัทุริพัย์ 
(ก.ล้.ตั.) ตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศไทุย แล้ะ
กฎ์ห้มีายทุี�เกี�ยวข้อง

 
 ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์าอนุมัีตัิ 

ใช้วงเงินสิ่นเชื�อจากส่ถาบันการิเงิน เพื�อเป็ีนเงินทุุน 
ห้มีนุเวยีน แล้ะป้ีองกนัความีเสี่�ยงจากอตััริาแล้กเปีล้ี�ยน 
แล้ะพิจาริณ์าอนุมีตัักิริอบนโยบายส่ำาห้ริบัการิซึ่ื�อขาย
เคริื�องมีือทุางการิเงิน (Options) ตัล้อด้จนเคริื�องมีือ
ในการิบริิห้าริความีเส่ี�ยงจากความีผันผวนของริาคา
วัตัถุด้ิบ เพื�อล้ด้ผล้กริะทุบตั่อริาคาทีุ� มีีตั่อการิ
เปีลี้�ยนแปีล้งของผล้ปีริะกอบการิของบริิษััทุ แล้ะ
พิจาริณ์าอนุมัีตัิกริอบนโยบายการิทุำาธุุริกริริมี 
Forward FX เพื�อบริิห้าริความีเส่ี�ยงด้้านอัตัริา 
แล้กเปีล้ี�ยน (FX) ส่ำาห้ริับผล้ิตัภัณ์ฑ์์ทุี�ได้้มีีการิขาย 
ล้่วงห้น้า (Forward Selling) แล้ะพิจาริณ์าอนุมัีตัิ
ปีริับเกณ์ฑ์์การิทุำาธุุริกริริมี SWAP & Options ให้้มีี
ความีส่อด้คล้้องกับส่ภาวะตัล้าด้ในปัีจจุบันทีุ�ริาคา 
ถั�วเห้ล้อืง กากถั�วเห้ล้อืง แล้ะนำ�ามีนัถั�วเห้ล้อืงปีริบัตัวั
เพิ�มีข้�น

 จัด้ให้้มีีริะบบการิบญัช ีการิริายงานทุางการิเงนิ แล้ะ
การิส่อบบญัชทีุี�มีคีวามีนา่เชื�อถอื ริวมีทุั�งการิเปีดิ้เผย
ข้อมูีล้ส่ำาคัญต่ัางๆ อย่างถูกต้ัอง เพียงพอ ทุันเวล้า 
เปี็นไปีตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์แล้ะแนวปีฏิิบัตัิทุี�เกี�ยวข้อง 
ตัล้อด้จนดู้แล้ให้้มีีกริะบวนการิในการิปีริะเมิีน 
ความีเห้มีาะส่มีของการิควบคมุีภายใน การิตัริวจส่อบ
ภายใน แล้ะการิติัด้ตัามีให้้มีีการิปีฏิิบัตัิตัามีทุี�มีี
ปีริะส่ิทุธุิผล้

 
 ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุเห็้นชอบตัามีข้อ

เส่นอจากคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบให้้เส่นอต่ัอทีุ�
ปีริะชุมีส่ามัีญผู้ถือหุ้้นพิจาริณ์าแต่ังตัั�งผู้ส่อบบัญชี
ปีริะจำาปีี 2564 ให้้ทุำาห้น้าทุี�กำากับดู้แล้คุณ์ภาพของ
ริายงานทุางการิเงนิ เพื�อให้ร้ิายงานทุางการิเงินทุี�เปีดิ้
เผยต่ัอส่าธุาริณ์ะ เป็ีนข้อมูีล้ทุี�ถูกต้ัอง โปีร่ิงใส่ เป็ีน
ปีริะโยชน์ตั่อผู้ล้งทุุน แล้ะส่อด้คล้้องกับมีาตัริฐาน
ส่ากล้

 กำากับดู้แล้ให้้ฝ่่ายจัด้การิมีีการิติัด้ตัามีแล้ะปีริะเมีิน
ฐานะทุางการิเงนิของกจิการิ ส่ภาพคล้อ่งทุางการิเงนิ 
ความีส่ามีาริถในการิชำาริะห้นี� กล้ไกทุี�จะส่ามีาริถ 
กอบกูฐ้านะการิด้ำาเนนิงานได้ ้ในกริณ์กีจิการิปีริะส่บ
ปีัญห้าทุางการิเงิน แล้ะริายงานตั่อคณ์ะกริริมีการิ
อย่างส่มีำ�าเส่มีอ
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 กำากับดู้แล้ให้้ มีีนโยบายบริิห้าริความีเส่ี�ยงทุี�มีี
ปีริะส่ิทุธุิผล้คริอบคลุ้มีทุั�วทัุ�งองค์กริ แล้ะมีีการิ
ปีริะเมีินริะบบการิจัด้การิความีเส่ี�ยงอย่างส่มีำ�าเส่มีอ

 
 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีีมีติัแตั่งตัั�งคณ์ะกริริมีการิ

นโยบายส่ิ�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี บริิห้าริความีเส่ี�ยง แล้ะ
การิกำากบัการิปีฏิบิตััติัามีกฎ์เกณ์ฑ์ ์(ESRC) เพื�อกำากบั
ดู้แล้การิด้ำาเนินงานของบริิษััทุให้้คริอบคลุ้มีถ้ง 
ความีรัิบผิด้ชอบต่ัอชุมีชน ส่ังคมี ส่ิ�งแวด้ล้้อมี แล้ะ 
กฎ์เกณ์ฑ์์ทุี�เกี�ยวข้อง โด้ยในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิ
นโยบาย ESRC ได้้ริายงานผล้การิด้ำาเนินงาน 
ด้้านส่ิ�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี บริิห้าริความีเส่ี�ยง แล้ะ 
การิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ ตั่อทีุ�ปีริะชุมี 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทีุ� 11/2564 แล้ะคริั�งทุี� 
15/2564

 กำากับดู้แล้แล้ะส่นับส่นุนการิส่ริ้างนวัตักริริมีทุี�ก่อให้้
เกิด้มีูล้ค่าแก่กิจการิควบคู่กับการิส่ริ้างคุณ์ปีริะโยชน์
ตั่อผู้มีีส่่วนได้้เส่ียทุุกฝ่่าย

 
 คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุส่ง่เส่ริมิีแล้ะส่นบัส่นนุการิส่ริา้ง

นวัตักริริมีทุี�ก่อให้้เกิด้มีูล้ค่าเพิ�มีแก่กิจการิ ตัล้อด้จน
กำากับดู้แล้ให้้ฝ่่ายจัด้การิมีีการิด้ำาเนินการิด้้านวิจัย
แล้ะพัฒนา เพื�อเปี็นการิตั่อยอด้ผล้ิตัภัณ์ฑ์์แล้ะ
ปีริับปีรุิงปีริะสิ่ทุธิุภาพการิผลิ้ตั ในปีี 2564 บริิษััทุ 
ได้้พัฒนาตั่อยอด้ผล้ิตัภัณ์ฑ์์กลุ้่มีวัตัถุด้ิบอาห้าริส่ัตัว์
ภายใตั้ชื�อ “ทีุวีโอ มีิวมีีล้” อาห้าริเส่ริิมีโปีริตัีน 
สู่ตัริพิเศษัส่ำาห้ริับทุด้แทุนผล้ิตัภัณ์ฑ์์นมี เพื�อเพิ�มี 
อัตัริาการิเจริิญเติับโตั แล้ะส่ามีาริถช่วยล้ด้ต้ันทุุน 
ค่าอาห้าริส่ัตัว์ให้้แก่ลู้กค้ากลุ้่มีฟาริ์มีได้้

 กำา กับดู้แล้ให้้ มีีการิบริิห้าริจัด้การิเทุคโนโล้ยี
ส่าริส่นเทุศแล้ะมีาตัริการิรัิกษัาความีปีล้อด้ภัยของ
ริะบบเทุคโนโล้ยีส่าริส่นเทุศ

 เนื�องด้้วยส่ถานการิณ์์การิแพริ่ริะบาด้ของไวริัส่ 
Covid-19 ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุได้้กำากับ
ดู้แล้ให้้ฝ่่ายจัด้การิมีีการิใช้เคริื�องมีือ ห้ริือเทุคโนโล้ยี
ส่าริส่นเทุศทุี�ส่อด้คล้้องกับการิด้ำาเนินธุุริกิจ แล้ะมีี
ความียืด้ห้ยุ่นเพียงพอส่ำาห้ริับการิปีฏิิบัตัิงานภายใต้ั
ส่ถานการิณ์์การิแพริ่ริะบาด้ของไวริัส่

 พิจาริณ์าแตั่งตัั�งคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อยแล้ะอนุมีัตัิ
กฎ์บตััริ เชน่ คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ คณ์ะกริริมีการิ 
บริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน แล้ะ
คณ์ะกริริมีการินโยบายส่ิ�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี บริิห้าริ
ความีเส่ี�ยง แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ 
เพื�อพิจาริณ์าปีริะเด้็นเฉพาะเริื�อง กลั้�นกริองข้อมีูล้ 
แล้ะเส่นอแนวทุางเพื�อพิจาริณ์า 

 ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุได้้มีีการิพิจาริณ์า
ทุบทุวนองคป์ีริะกอบของคณ์ะกริริมีการิชดุ้ยอ่ยแล้ะ
อนุมัีตัิกฎ์บัตัริของคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย ได้้แก่ 
คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ 
ค่าตัอบแทุน เพื�อให้้มีีความีเห้มีาะส่มีแล้ะส่อด้คล้้อง
ตั่อการิด้ำาเนินธุุริกิจตัามีห้ลั้กการิกำากับดู้แล้กิจการิ 
ทุี�ด้ี
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 พจิาริณ์าแตัง่ตัั�งทุี�ปีร้ิกษัา คณ์ะทุี�ปีริก้ษัา แล้ะผูบ้ริหิ้าริ
ริะด้ับสู่ง ห้ริือตัามีทุี�คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุเห้็นจำาเปี็น
ห้ริือส่มีควริ

 
 ในการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 3/2564 

คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์าแต่ังตัั�ง นางส่าว 
วิบูล้ย์ล้ักษัณ์์ ริ่วมีรัิกษ์ั เข้าด้ำาริงตัำาแห้น่งทุี�ปีริ้กษัา
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ แล้ะกริริมีการิผู้ทุริงคุณ์วุฒ ิ
ในคณ์ะกริริมีการิบริริษัทัุภิบาล้ ส่ริริาห้า แล้ะกำาห้นด้
ค่าตัอบแทุน เพื�อให้้คำาปีริ้กษัา ข้อคิด้เห็้น แล้ะ 
ข้อเส่นอแนะในการิปีฏิิบัตัิงานแก่คณ์ะกริริมีการิ
บริษัิัทุ แล้ะคณ์ะกริริมีการิบริริษัทัุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะ
กำาห้นด้ค่าตัอบแทุน นอกจากนี� ในการิปีริะชุมี 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 9/2564 คณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุได้้พิจาริณ์าแต่ังตัั�ง นายวิภูธุา ตัริะกูล้ฮุิน 
เข้าด้ำาริงตัำาแห้น่ง ทุี�ปีริ้กษัาคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
เพื�อให้้คำาปีริ้กษัา แล้ะข้อเส่นอแนะทุางด้้านการิเงิน
แล้ะการิล้งทุุน

 ส่นับส่นุนให้้บริิษััทุมีีการิด้ำาเนินงานเพื�อต่ัอต้ัาน 
การิทุุจริิตัคอริ์ริัปีชันทุุกริูปีแบบ ส่่งเส่ริิมีห้ล้ักธุริริมีา 
ภิบาล้ทุี�ด้ี แล้ะดู้แล้ให้้มีีกล้ไกในการิริับเริื�องริ้องเริียน
แล้ะการิด้ำาเนินการิกริณ์ีมีีการิชี�เบาะแส่ 

 
 ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุได้้กำากับดู้แล้ให้้ 

ฝ่่ายจัด้การิมีีการิพิจาริณ์าทุบทุวนปีรัิบปีรุิงริะเบียบ
การิร้ิองเริียน เพื�อให้้ผู้ร้ิองเริียน ห้ริือผู้แจ้งเบาะแส่ 
ส่ามีาริถเขา้ถง้ชอ่งทุางการิริบัเริื�องริอ้งเริยีนได้ส้่ะด้วก
ยิ�งข้�น แล้ะเผยแพริ่ริะเบียบการิร้ิองเริียนด้ังกล้่าว 
บนเวบ็ไซึ่ตั ์ตัล้อด้จนเชญิชวนบริิษัทัุคูค่า้ธุรุิกจิเขา้ริว่มี
เปี็นภาคีเคริือข่ายแนวริ่วมีตั่อตั้านคอริ์ริัปีชันของ 
ภาคเอกชนไทุย (CAC) แล้ะขอความีริ่วมีมีือลู้กค้า 
คู่ค้าธุุริกิจ แล้ะห้น่วยงานทุี�เกี�ยวข้อง งด้การิให้้ 
ของขวัญทุุกปีริะการิแก่ผู้บริิห้าริแล้ะเจ้าห้น้าทุี�ของ
บริิษััทุในเทุศกาล้ปีีให้มี่แล้ะในโอกาส่อื�นใด้

 ตัดิ้ตัามีด้แูล้แล้ะจดั้การิความีขดั้แยง้ทุางผล้ปีริะโยชน์
ทุี�อาจเกดิ้ข้�นริะห้วา่งบริษิัทัุกบัฝ่า่ยจดั้การิ กริริมีการิ 
แล้ะผู้ถอืหุ้น้ ริวมีทุั�งการิใชสิ้่นทุริพัยข์องบริษิัทัุในทุาง
มีชิอบแล้ะการิกริะทุำาทุี�ไม่ีถกูต้ัองในริายการิริะห้ว่าง
บคุคล้ทุี�เกี�ยวโยงกนั โด้ยมีุง่เน้นให้เ้กดิ้ปีริะโยชนส์่งูส่ดุ้
ตั่อผู้ถือหุ้้นแล้ะผู้มีีส่่วนได้้เส่ียโด้ยริวมี 

 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุกำากับดู้แล้ให้้ฝ่่ายจัด้การิมีีการิ
พิจาริณ์าทุบทุวนนโยบายการิทุำาริายการิริะห้ว่างกัน
แล้ะริายการิทุี�เกี�ยวโยงกันเปี็นปีริะจำาทุุก 2 ปีี ตัามี
ห้ล้ักกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี เพื�อให้้เห้มีาะส่มีแล้ะ
ส่อด้คล้้องกับส่ภาพแวด้ล้้อมีธุุริกิจทุี�เปีล้ี�ยนแปีล้งไปี 
โด้ยนโยบายการิทุำาริายการิริะห้ว่างกันแล้ะริายการิ
ทุี�เกี�ยวโยงกันฉบับปีัจจุบัน ได้้ริับอนุมีัตัิโด้ยทุี�ปีริะชุมี
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 14/2563

 ปีริะเมิีนผล้การิปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�ของคณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุเปี็นปีริะจำาทุุกปีี โด้ยมีีการิปีริะเมิีนผล้ 
การิปีฏิิบัตัิงานของคณ์ะกริริมีการิทุั�งคณ์ะ แล้ะ 
การิปีริะเมีินผล้การิปีฏิิบัตัิงานริายบุคคล้ ริวมีทัุ�ง
กำากับดู้แล้ให้้มีีการิปีริะเมิีนผล้ของคณ์ะกริริมีการิ 
ชดุ้ยอ่ย พร้ิอมีทุั�งตัดิ้ตัามีผล้การิปีริะเมิีน แล้ะทุบทุวน
แบบปีริะเมิีนผล้การิปีฏิิบตััหิ้น้าทุี�ของกริริมีการิบริษิัทัุ
เปี็นปีริะจำาทุุกปีี 

 ในปี ี2564 คณ์ะกริริมีการิบริริษัทัุภบิาล้ ส่ริริห้า แล้ะ
กำาห้นด้ค่าตัอบแทุนพิจาริณ์าทุบทุวนแบบปีริะเมิีน
ผล้การิปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�ของกริริมีการิบริิษััทุ แล้ะ 
นำาเส่นอตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์าให้้มีีการิ
ปีริะเมีนิผล้การิปีฏิบัิตังิานของคณ์ะกริริมีการิทุั�งคณ์ะ
แล้ะริายบคุคล้ ริวมีทุั�งการิปีริะเมีนิผล้การิปีฏิบิตัังิาน
ของคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย พริ้อมีทุั�งริายงานผล้การิ
ปีริะเมีินการิปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�ของกริริมีการิบริิษััทุต่ัอ 
ทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 1/2565
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 กำากับดู้แล้ให้้มีีการิปีริะเมิีนผล้การิปีฏิิบัตัิงานของ
ปีริะธุานเจา้ห้นา้ทุี�บริหิ้าริอยา่งส่มีำ�าเส่มีอ แล้ะกำาห้นด้
ค่าตัอบแทุนให้้ส่อด้คล้้องกับผล้การิด้ำาเนินงานของ
บริิษััทุ 

 
 คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ 

ค่าตัอบแทุนพิจาริณ์าทุบทุวนแบบปีริะเมีินผล้ 
การิปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�ของปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ แล้ะ
นำาเส่นอตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์าให้้มีีการิ
ปีริะเมิีนผล้การิปีฏิิบัตัิงานของปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�
บริิห้าริ แล้ะริายงานผล้การิปีริะเมีินการิปีฏิิบัตั ิ
ห้น้าทุี�ของปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริตั่อทุี�ปีริะชุมี 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 1/2565 เพื�อพิจาริณ์า
กำาห้นด้ค่าตัอบแทุนปีริะจำาปีีของปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�
บริิห้าริ

 กำากับดู้แล้ให้้มีีริะบบการิจ่ายค่าตัอบแทุนผู้บริิห้าริ
ริะด้ับสู่ งทุี� มีี ความี เห้มีาะส่มี ส่อด้คล้้องกับ 
ผล้ปีริะกอบการิของบริิษััทุ เพื�อก่อให้้เกิด้แริงจูงใจ 
ทุั�งในริะยะส่ั�นแล้ะริะยะยาว 

 
 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุกำากับดู้แล้ให้้คณ์ะกริริมีการิ 

บริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน
พิจาริณ์ากำาห้นด้นโยบายแล้ะห้ลั้กเกณ์ฑ์์การิจ่าย 
ค่าตัอบแทุนผู้บริิห้าริริะดั้บสู่งทีุ�เห้มีาะส่มี แล้ะ 
เชื�อมีโยงกับผล้การิด้ำาเนินงานของบริิษััทุ โด้ย 
มีอบห้มีายให้้ปีริะธุานเจ้ าห้น้าทุี� บริิห้าริ เ ป็ีน 
ผูพ้จิาริณ์าความีเห้มีาะส่มีในการิกำาห้นด้คา่ตัอบแทุน
ทุี�ส่ะทุ้อนถ้งผล้การิปีฏิิบัตัิงานของผู้บริิห้าริแตั่ล้ะคน

 กำากับดู้แล้ให้้มีีแผนพัฒนาผู้บริิห้าริริะด้ับสู่งแล้ะ 
แผนสื่บทุอด้ตัำาแห้น่ง (Succession Plan) เพื�อความี
ตั่อเนื�องของการิบริิห้าริงาน 

 
 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุได้้มีอบห้มีายให้้คณ์ะกริริมีการิ 

บริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน เปี็น
ผู้จัด้ทุำาแผนส่ืบทุอด้ตัำาแห้น่งปีริะธุานเจ้าห้น้าทีุ�
บริิห้าริแล้ะผู้บริิห้าริริะดั้บสู่งตัั�งแตั่ริองกริริมีการิ 
ผู้จัด้การิข้�นไปี เพื�อเส่นอให้้คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ
พิจาริณ์า ตัล้อด้จนตัิด้ตัามีให้้เกิด้ความีคืบห้น้า 
ตัามีแผนทุี�กำาห้นด้ไว้

 กำากับดู้แล้ให้้มีีกริอบแล้ะกล้ไกในการิกำากับดู้แล้
นโยบายแล้ะการิด้ำาเนินงานของบริิษััทุย่อย แล้ะ
พิจาริณ์าความีเห้มีาะส่มีของบุคคล้ทุี�จะส่่งไปีเป็ีน
กริริมีการิในบริิษััทุย่อย

 กำาห้นด้กริอบการิจัด้ส่ริริทุริัพยากริ การิพัฒนา แล้ะ
งบปีริะมีาณ์ 

 กำากับดู้แล้ให้้มีีการิส่่งเส่ริิมีให้้พนักงานมีีความีริู้ 
ความีเข้าใจในการิบริิห้าริจัด้การิเงิน แล้ะกองทุุน
ส่ำาริองเล้ี�ยงชีพ

 พิจาริณ์าแตั่งตัั�งเล้ขานุการิบริิษััทุ เพื�อดู้แล้แล้ะ 
ริับผิด้ชอบงานตั่างๆ เกี�ยวกับคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
แล้ะจัด้การิงานส่ำาคัญของบริิษััทุให้้เปี็นไปีตัามี
กฎ์ห้มีายแล้ะริะเบียบข้อบังคับทุี�เกี�ยวข้อง
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อำานาจอนุมัตี้ิขัอง

คณะกรรมการบริษััทั่

 อนุมีัตัิวิส่ัยทัุศน์ กล้ยุทุธ์ุ แผนธุุริกิจริะยะส่ั�น แผนธุุริกิจ 
ริะยะยาว แล้ะนโยบายทุี�ส่ำาคัญ

 แตั่งตัั�งคณ์ะทุี�ปีร้ิกษัาแล้ะผู้บริิห้าริตัั�งแต่ัริะดั้บริองกริริมีการิ
ผู้จัด้การิข้�นไปี

 พิจาริณ์าเบี�ยปีริะชุมี แล้ะเงินริางวัล้กริริมีการิ เพื�อนำาเส่นอ
ตั่อผู้ถือหุ้้น

 อนุมีัตัิงบปีริะมีาณ์ทุี�มีีวงเงินเกินกว่า 25 ล้้านบาทุข้�นไปี

 อนมุีตััแิผนงบปีริะมีาณ์การิเงินปีริะจำาปี ีริวมีถง้เป้ีาห้มีายแล้ะ
ห้ล้ักเกณ์ฑ์์การิเงินแล้ะการิล้งทุุน

 อนุมีัตัิริายการิให้้กู้ยืมีเงินแก่บริิษััทุอื�นห้ริือบุคคล้ภายนอก 
เพื�อวัตัถุปีริะส่งค์ทุางธุุริกิจของบริิษััทุ

 อนุมีัตัิการิกู้ ยืมีเ งิน แล้ะการิออกห้นังสื่อคำ�าปีริะกัน 
โด้ยธุนาคาริแล้ะการิใช้วงเงินห้นังส่ือคำ�าปีริะกัน

 อนุมีัตัิการิเปีิด้ ปีิด้บัญชีธุนาคาริ ส่ถาบันทุางการิเงิน แล้ะ
กำาห้นด้ผูล้้งนามีแล้ะวงเงนิในริะเบยีบการิล้งนามีส่ั�งจา่ยบญัชี
ธุนาคาริ

 อนุมีัตัิห้ล้ักเกณ์ฑ์์การิทุำาริายการิทุี�เกี�ยวโยงกันแล้ะริายการิ
ริะห้ว่างกัน

 อนุมีัตัิการิจ่ายเงินปีันผล้ริะห้ว่างกาล้แก่ผู้ถือหุ้้น

 อื�นๆ ตัามีขอบเขตัห้นา้ทุี�ทุี�กำาห้นด้โด้ยกฎ์ห้มีาย ขอ้บงัคบัของ
บริิษััทุ

การแบ�งแยั่กบทั่บาทั่ห์น้าทั่่�

ความรับผิดชุอบระห์ว�าง

คณะกรรมการบริษััทั่แลื่ะฝ่่ายั่จัดการ
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุแล้ะฝ่่ายจัด้การิมีีการิแบ่งแยกบทุบาทุ 
ห้น้าทุี� แล้ะความีรัิบผิด้ชอบอย่างชัด้เจน เพื�อให้้เกิด้การิถ่วงดุ้ล้
แล้ะส่อบทุานการิบริิห้าริงาน โด้ยคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุจะเปี็น 
ผู้พิจาริณ์าแล้ะให้้ความีเห้็นชอบในนโยบายภาพริวมี กล้ยุทุธุ์ 
การิกำากบัดู้แล้กิจการิ ในขณ์ะทุี�ฝ่่ายจัด้การิมีหี้น้าทุี�ในการิบริหิ้าริ
จัด้การิงานของบริิษััทุตัามีนโยบายทุี�กำาห้นด้โด้ยคณ์ะกริริมีการิ

ประธุานกรรมการ

มีิได้้เปี็นบุคคล้เด้ียวกับปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ มีีอำานาจห้น้าทุี�
แบ่งแยกกันเพื�อให้้มีั�นใจว่ามีีการิตัริวจส่อบแล้ะเป็ีนการิถ่วงดุ้ล้ 
อำานาจการิจัด้การิริะห้ว่างคณ์ะกริริมีการิแล้ะคณ์ะผู้บริิห้าริ 
ไมีม่ีผีูใ้ด้มีอีำานาจเบ็ด้เส่ร็ิจ ปีริะธุานกริริมีการิเป็ีนกริริมีการิอิส่ริะ
แล้ะกริริมีการิทุี�ไม่ีเปี็นผู้บริิห้าริ ไม่ีมีีความีสั่มีพันธ์ุใด้ๆ กับ 
ฝ่่ายบริิห้าริ ไมี่มีีการิถือหุ้้นในบริิษััทุ แล้ะมีีห้น้าทุี�ริับผิด้ชอบด้ังนี�

 ด้ำาเนินการิแล้ะให้้คำาปีริ้กษัาในการิกำาห้นด้นโยบาย แล้ะ
กำาห้นด้กล้ยุทุธุ์ของบริิษััทุ

 กำากบัด้แูล้ให้ค้ณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุมีโีคริงส่ริา้งทุี�เห้มีาะส่มีกบั
ธุุริกิจตัามีห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี

 กำากับดู้แล้การิปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�ของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ แล้ะ
คณ์ะชุด้ย่อยตั่างๆ ให้้มีีส่่วนริ่วมีในการิส่่งเส่ริิมีให้้เกิด้
วฒันธุริริมีองค์กริทุี�มีจีริยิธุริริมี แล้ะการิกำากบัด้แูล้กิจการิทุี�ด้ี 
เพื�อบริริลุ้วัตัถุปีริะส่งค์แล้ะเปี้าห้มีายห้ลั้กขององค์กริ แล้ะ
เปี็นไปีตัามีแผนงานอย่างมีีปีริะส่ิทุธุิภาพ แล้ะปีริะส่ิทุธุิผล้

 กำากบัดู้แล้ให้ก้ริริมีการิทุกุคนมีส่ี่วนร่ิวมีในการิส่่งเส่ริมิีให้เ้กิด้
วัฒนธุริริมีองค์กริทุี�มีีจริิยธุริริมีแล้ะการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

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



 เปี็นผู้นำาของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ แล้ะเปี็นปีริะธุานใน 
การิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุ ริวมีทุั�งอนุมีตััเิริื�องทุี�จะบริริจุ
เปี็นวาริะการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุริ่วมีกับปีริะธุาน 
เจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ แล้ะมีีมีาตัริการิทีุ�ดู้แล้ให้้ ก) เริื�องส่ำาคัญ 
ถูกบริริจุเปี็นวาริะการิปีริะชุมี แล้ะ ข) กริริมีการิได้้ริับข้อมีูล้
ทุี� คริบถ้วนแล้ะเ พียงพอ ล้่ วงห้น้า ก่อนการิปีริะชุมี 
คณ์ะกริริมีการิบริิ ษััทุ ตัล้อด้จนจัด้ส่ริริเวล้าส่ำาห้ริับ 
การิอภิปีริายปีริะเด้็นส่ำาคัญอย่างเพียงพอ แล้ะส่่งเส่ริิมีให้้
กริริมีการิมีกีาริใชด้้ลุ้ยพินจิทุี�ริอบคอบ ให้ค้วามีเห็้นอย่างเป็ีน
อิส่ริะ

 เส่ริิมีส่ริา้งความีส่มัีพนัธุอ์นัด้รีิะห้วา่งกริริมีการิทุี�เปีน็ผูบ้ริหิ้าริ
แล้ะกริริมีการิทุี�ไมี่เปี็นผู้บริิห้าริ แล้ะริะห้ว่างคณ์ะกริริมีการิ
แล้ะฝ่่ายจัด้การิ

 เปี็นผู้ล้งคะแนนเส่ียงชี�ขาด้ในทีุ�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
ในกริณ์ีทุี�มีีการิล้งคะแนนเส่ียง 2 ฝ่่ายเทุ่ากัน

 เปี็นปีริะธุานในการิปีริะชุมีผู้ถือหุ้้น แล้ะด้ำาเนินการิปีริะชุมี
ตัามีริะเบียบวาริะการิปีริะชุมี ข้อบังคับของบริิษััทุ แล้ะ
กฎ์ห้มีายทุี�เกี�ยวข้อง

ประธุานเจ้าห์น้าทั่่�บริห์าร

 มีหี้น้าทุี�ริบัผดิ้ชอบในการิจัด้การิงานปีริะจำาวนัของบริษิัทัุภายใต้ั
กริอบนโยบายตัามีทีุ�ได้้รัิบมีอบห้มีายจากคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
โด้ยมีีการิกำาห้นด้ขอบเขตัอำานาจห้น้าทีุ�ของปีริะธุานเจ้าห้น้าทีุ�
บริิห้าริไว้อย่างชัด้เจน ด้ังนี�

 กำากับดู้แล้การิด้ำาเนินงานของบริิษััทุให้้เปี็นไปีตัามีนโยบาย
ของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ ภายใตั้กฎ์ห้มีาย เงื�อนไข ริะเบียบ 
แล้ะข้อบังคับของบริิษััทุ

 กำาห้นด้แนวทุางการิด้ำาเนนิกจิการิ การิพัฒนา แล้ะการิขยาย
งาน ให้้เปี็นไปีตัามีแนวนโยบายของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ

 แตั่งตัั�งบุคคล้ตัามีจำานวนทุี�จำาเปี็นแล้ะเห้มีาะส่มีให้้เป็ีน 
ผู้บริิห้าริของบริิษััทุ ยกเว้นตัำาแห้น่งผู้บริิห้าริตัั�งแต่ัริะดั้บ 
ริองกริริมีการิผู้จัด้การิข้�นไปี เพื�อปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�พริ้อมีทุั�ง
กำาห้นด้ขอบเขตัห้น้าทุี�แล้ะความีริับผิด้ชอบ

 มีีอำานาจอนุมีัตัิเกี�ยวกับค่าใช้จ่ายด้้านการิล้งทุุน การิจัด้ซึ่ื�อ 
แล้ะการิจัด้จ้าง ภายในวงเงินไม่ีเกินครัิ�งล้ะ 25 ล้้านบาทุ 
ยกเว้นในกริณ์ีทุี�เปี็นการิทุำาส่ัญญา ด้ังนี� บริริจุภัณ์ฑ์์ ภายใน
วงเงินไมี่เกิน 400 ล้้านบาทุตั่อปีี แล้ะเฮิกเซึ่น ภายในวงเงิน
ไมี่เกิน 100 ล้้านบาทุตั่อปีี

 มีีอำานาจอนุมีัตัิเกี�ยวกับการิจัด้ซึ่ื�อวัตัถุด้ิบ ด้ังนี�

 ค่าซึ่ื�อวัตัถุด้ิบ ให้้มีีอำานาจอนุมีัตัิได้้ภายในวงเงิน 
ไมี่เกินคริั�งล้ะ 50 ล้้านด้อล้ล้าริ์ส่ห้ริัฐ

 การิกู้ยืมีเงินห้ริือจัด้ห้าวงเงินส่ินเชื�อภายในวงเงิน 
ไมี่เกินคริั�งล้ะ 2,000 ล้้านบาทุ

 การิจัด้ทุำาเคริื�องมีือทุางการิเงินเพื�อการิบริิห้าริ 
ความีเสี่�ยงของอัตัริาแล้กเปีล้ี�ยนเงินตัริาต่ัางปีริะเทุศ 
ให้้มีีอำานาจอนุมัีตัิได้้ภายในวงเงินไมี่เกิน 5 ล้ำาเริือ 
(ปีริะมีาณ์ล้ำาล้ะ 50 ล้้านด้อล้ล้าริ์ส่ห้ริัฐ)

 ดู้แล้ให้้มีีบุคล้ากริทุี�มีีความีส่ามีาริถแล้ะมีีการิเตัรีิยมีแผน
ส่ืบทุอด้ตัำาแห้น่งแล้ะแผนพัฒนาผู้บริิห้ารินำาเส่นอตั่อ 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์า

 ดู้แล้ให้้มัี�นใจว่าองค์กริมีีริะบบแล้ะนโยบายทุี�เห้มีาะส่มี 
ส่ำาห้ริับการิเปีิด้เผยข้อมูีล้ทุี�ถูกต้ัองทุันกาล้ ริวมีถ้งดู้แล้ให้้
มีั�นใจว่าริายงานทุางการิเงินถูกจัด้เตัริียมีแล้ะนำาเส่นอย่าง 
ถูกตั้องตัามีควริ แล้ะเปีิด้เผยข้อมีูล้ทุี�จำาเปี็นตั่อนักล้งทุุน

 มีีอำานาจในการิด้ำาเนินการิใด้ๆ ในการิบริิห้าริกิจการิของ
บริิษััทุตัามีปีกติั แล้ะอันจำาเป็ีนแก่การิบริิห้าริกิจการิของ
บริิษััทุเปี็นการิทุั�วไปี ตัามีริายล้ะเอียด้ด้ังนี� 

 มีีอำานาจออกคำาส่ั�ง ริะเบียบ ปีริะกาศ บันทุ้ก เพื�อให้้ 
การิปีฏิิบัตัิงานเป็ีนไปีตัามีนโยบายแล้ะผล้ปีริะโยชน์
ของบริิษััทุ แล้ะเพื�อริักษัาริะเบียบวินัยการิทุำางาน
ภายในองค์กริ

 อนุมีัตัิแตั่งตัั�งทุี�ปีริ้กษัาด้้านตั่างๆ ทุี�จำาเปี็นต่ัอการิ
ด้ำาเนินงาน

 ปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�อื�นๆ ตัามีทุี� ได้้ริับมีอบห้มีายจาก 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุเปี็นคริาวๆ ไปี
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การกำากับดูแลื่กิจการ

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

100



ทั่่�ปร้กษัาคณะกรรมการบริษััทั่

 มีหี้น้าทุี�เขา้ริว่มีปีริะชมุีคณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุ ห้รืิอคณ์ะกริริมีการิ
ชุด้ตั่างๆ เพื�อให้้คำาปีริ้กษัา ข้อคิด้เห้็น แล้ะข้อเส่นอแนะแก่
กริริมีการิบริิษััทุ

ฝ่่ายั่จัดการ

มีีห้น้าทุี�บริิห้าริงานของบริิษััทุในด้้านต่ัางๆ โด้ยมีีปีริะธุาน 
เจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริเป็ีนห้ัวห้น้าแล้ะผู้นำาคณ์ะผู้บริิห้าริของบริิษััทุ 
ในการิบริิห้าริจัด้การิให้้เปี็นไปีตัามีนโยบายทุี�กำาห้นด้ โด้ย
คริอบคลุ้มีเริื�องตั่างๆ ด้ังนี�

 ควบคุมีแล้ะบริิห้าริจัด้การิงานทัุ�วไปีของบริิษััทุ ริวมีทุั�ง 
มีอีำานาจในการิทุำานิตักิริริมีผกูพนัตัามีขอบเขตัทุี�ได้ร้ิบัอำานาจ
อนุมีัตัิด้ำาเนินการิ เพื�อให้้เป็ีนไปีตัามีวัตัถุปีริะส่งค์ นโยบาย 
แล้ะริะเบียบข้อบังคับของบริิษััทุ

 พิจาริณ์าแผนการิล้งทุุนต่ัางๆ นำาเส่นอต่ัอคณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุเพื�อพิจาริณ์าอนุมีัตัิ

 ด้ำา เ นินการิใด้ๆ ทีุ� ได้้ รัิบมีอบห้มีายตัามีมีติัทีุ�ปีริะชุมี 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ แล้ะมีตัิทุี�ปีริะชุมีผู้ถือหุ้้น

7.3
คณะกรรมการชุุดยั่�อยั่
เพื�อให้เ้ป็ีนไปีตัามีห้ลั้กการิกำากบักิจการิทุี�ด้ ีคณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุ
ได้้แตั่งตัั� งคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย 3 คณ์ะ ปีริะกอบด้้วย 
คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า 
แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน แล้ะคณ์ะกริริมีการินโยบายส่ิ�งแวด้ล้อ้มี 
ส่ังคมี บริิห้าริความีเส่ี�ยง แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ 
เพื�อทุำาห้น้าทุี�พิจาริณ์ากล้ั�นกริองการิด้ำาเนินงานทุี�ส่ำาคัญเป็ีน 
การิเฉพาะเริื�องด้้วยความีริอบคอบแล้ะมีีปีริะส่ิทุธิุภาพ เพื�อ 
นำาเส่นอความีเห้็นตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ ริวมีถ้งการิริายงาน
การิปีฏิิบัตัิงานเพื�อให้้ผู้ถือหุ้้นได้้ริับทุริาบในริายงานปีริะจำาปีี 
ตัล้อด้จนมีอีำานาจพจิาริณ์าตัดั้ส่นิใจเริื�องส่ำาคัญในบางเริื�องตัามีทีุ�
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุได้้ให้้อำานาจไว้ โด้ยจัด้ให้้มีีกฎ์บัตัริของ 
คณ์ะกริริมีการิชดุ้ยอ่ยเพื�อกำาห้นด้ห้นา้ทุี�แล้ะความีริบัผดิ้ชอบของ
แตั่ล้ะคณ์ะ โด้ยบริิษััทุได้้เผยแพร่ิกฎ์บัตัริคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย
บนเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุ ในห้ัวข้อ “การิกำากับดู้แล้กิจการิ” ทุั�งนี� 
เพื�อให้้การิด้ำาเนินงานส่อด้คล้้องตัามีห้ลั้กการิกำากับดู้แล้กิจการิ 
ทุี�ด้ี  คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์าทุบทุวนองค์ปีริะกอบ 
คณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อยเปี็นปีริะจำาทุุกปีี โด้ยริายชื�อแล้ะบทุบาทุ
ห้น้าทุี�ของคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย ณ์ วันทุี� 31 ธุันวาคมี 2564 
มีีด้ังตั่อไปีนี�

คณะกรรมการตี้รวจสำอบ
คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุเปีน็ผู้อนุมีตััแิตัง่ตัั�งคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ
จำานวนไมี่น้อยกว่า 3 คน ซึ่้�งปีริะกอบด้้วยกริริมีการิอิส่ริะเทุ่านั�น 
มีีคุณ์ส่มีบัตัิแล้ะห้น้าทุี�ตัามีห้ล้ักเกณ์ฑ์์ทุี�คณ์ะกริริมีการิกำากับ
ตัล้าด้ทุุนปีริะกาศกำาห้นด้ แล้ะมีีกริริมีการิอย่างน้อย 1 คน ทุี�มีี
ความีริู้แล้ะปีริะส่บการิณ์์เพียงพอทุี�จะส่ามีาริถทุำาห้น้าทุี�ใน 
การิส่อบทุานความีน่าเชื�อถือของงบการิเงิน

คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบมีีวาริะการิด้ำาริงตัำาแห้น่งคริาวล้ะ 3 ปีี 
ทุั�งนี� กริริมีการิตัริวจส่อบทุี�คริบวาริะอาจได้้รัิบการิพิจาริณ์า 
แตั่งตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งตั่อไปีได้้อีกตัามีทุี�คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ
เห้็นส่มีควริ โด้ยคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบมีีห้น้าทุี�กำากับดู้แล้ 
การิบริิห้าริงานของบริิษััทุ โด้ยใช้วิธุีการิตัริวจส่อบแล้ะส่อบทุาน
การิบริหิ้าริจัด้การิของบริษิัทัุให้เ้ป็ีนไปีเพื�อปีริะโยชน์ของผูถื้อหุ้น้
โด้ยริวมี การิปีริะชมุีคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบถกูกำาห้นด้ให้จ้ดั้ข้�น
อย่างน้อยไตัริมีาส่ล้ะ 1 คริั�ง มีีการิจด้บันทุ้กการิปีริะชุมีเป็ีน 
ล้ายลั้กษัณ์์อักษัริแล้ะมีีการิจัด้เก็บริายงานการิปีริะชุมีทีุ�ผ่าน 
การิริับริองอย่างคริบถ้วนเพื�อตัริวจส่อบได้้ 
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

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



 พิจาริณ์าคัด้เล้ือก เส่นอแตั่งตัั�ง เล้ือกกล้ับเข้ามีาให้มี่ แล้ะ 
เลิ้กจ้างบุคคล้ซึ่้�งมีีความีเปี็นอิส่ริะเพื�อทุำาห้น้าทุี�เปี็นผู้ส่อบ
บัญชีของบริิษััทุ แล้ะเส่นอค่าตัอบแทุนของบุคคล้ดั้งกล่้าว 
ริวมีทุั�งเข้าร่ิวมีปีริะชุมีกับผู้ส่อบบัญชีโด้ยไม่ีมีีฝ่่ายจัด้การิ 
เข้าริ่วมีปีริะชุมีด้้วยอย่างน้อยปีีล้ะ 1 คริั�ง

 พิจาริณ์าริายการิทุี�เกี�ยวโยงกันห้ริือริายการิทุี�อาจมีีความี 
ขัด้แย้งทุางผล้ปีริะโยชน์ให้้เป็ีนไปีตัามีกฎ์ห้มีาย แล้ะข้อ 
กำาห้นด้ของตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศไทุย ทุั�งนี� เพื�อให้้
มีั�นใจว่าริายการิดั้งกล่้าว ส่มีเห้ตุัส่มีผล้แล้ะเป็ีนปีริะโยชน์
สู่งสุ่ด้ตั่อบริิษััทุ

 จดั้ทุำาริายงานของคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ โด้ยเปิีด้เผยไวใ้น
ริายงานปีริะจำาปีีของบริิษััทุ ซึ่้�งริายงานด้ังกล้่าวตั้องล้งนามี
โด้ยปีริะธุานกริริมีการิตัริวจส่อบ แล้ะต้ัองปีริะกอบด้ว้ยข้อมีลู้
อย่างน้อยด้ังตั่อไปีนี�

ปีัจจุบัน คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบปีริะกอบด้้วยกริริมีการิอิส่ริะ 3 คน เปี็นผู้ทุี�มีีความีริู้ ความีเชี�ยวชาญ แล้ะปีริะส่บการิณ์์อย่างเพียงพอ
ในการิส่อบทุานความีน่าเชื�อถือของงบการิเงิน ได้้รัิบการิแต่ังตัั�งตัามีมีติัทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 14/2564 เมีื�อวันทีุ� 25 
พฤศจิกายน 2564

ชุื�อ นามสำกุลื่ ตี้ำาแห์น�ง

1. นายอภิชาตัิ จีริะพันธุุ์/1 ปีริะธุานคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ (อิส่ริะ)

2. ด้ริ.ชัยพัฒน์ ส่ห้ัส่กุล้ กริริมีการิตัริวจส่อบ (อิส่ริะ)

3. นายวิภูธุา ตัริะกูล้ฮิุน/2 กริริมีการิตัริวจส่อบ (อิส่ริะ)

ห้มีายเห้ตัุ : /1 เปี็นกริริมีการิตัริวจส่อบทุี�มีีความีริู้แล้ะปีริะส่บการิณ์์ด้้านกฎ์ห้มีาย

 /2 เปี็นกริริมีการิตัริวจส่อบทุี�มีีความีริู้แล้ะปีริะส่บการิณ์์ด้้านบัญชีการิเงิน

ขัอบเขัตี้อำานาจห์น้าทั่่�ขัอง

คณะกรรมการตี้รวจสำอบ
 ส่อบทุานให้บ้ริิษัทัุมีกีาริริายงานทุางการิเงนิอยา่งถกูตัอ้งแล้ะ

เปีิด้เผยอย่างเพียงพอ โด้ยการิปีริะส่านงานกับผู้ส่อบบัญชี
ภายนอกแล้ะผูบ้ริหิ้าริทุี�ริบัผดิ้ชอบจดั้ทุำาริายงานทุางการิเงนิ
ทุั�งริายไตัริมีาส่แล้ะปีริะจำาปีี

 ส่อบทุานให้้บริิษััทุมีีริะบบการิควบคุมีภายในแล้ะริะบบการิ
ตัริวจส่อบภายในทุี�เห้มีาะส่มีแล้ะมีปีีริะส่ทิุธุผิล้ แล้ะพจิาริณ์า
ความีเปี็นอิส่ริะของแผนกตัริวจส่อบภายใน ในการิปีฏิิบัตัิ
ห้น้าทุี�เปี็นผู้ริับผิด้ชอบในการิส่อบทุานปีริะส่ิทุธุิภาพริะบบ
การิบริิห้าริความีเส่ี�ยงแล้ะการิควบคุมีภายใน ตัล้อด้จน 
ให้้ความีเห้็นชอบในการิพิจาริณ์าแตั่งตัั�ง โยกย้าย เล้ิกจ้าง
ห้ัวห้น้าแผนกตัริวจส่อบภายใน ห้ริือห้น่วยงานอื�นใด้ทุี� 
ริับผิด้ชอบเกี�ยวกับการิตัริวจส่อบภายใน

 ส่อบทุานการิปีฏิิบัตัิงานของบริิษััทุให้้เป็ีนไปีตัามีมีาตัริฐาน 
ทุี�เกี�ยวข้องแล้ะกฎ์ห้มีาย ว่าด้้วยห้ล้ักทุริัพย์แล้ะตัล้าด้ 
ห้ล้กัทุริพัย ์ขอ้กำาห้นด้ของตัล้าด้ห้ล้กัทุริพัยแ์ห้ง่ปีริะเทุศไทุย 
แล้ะกฎ์ห้มีายทุี�เกี�ยวข้องกับธุุริกิจของบริิษััทุ
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 ความีเห้็นเกี�ยวกับความีถูกตั้อง คริบถ้วน เปี็นทุี� 
เชื�อถือได้้ของริายงานทุางการิเงินของบริิษััทุ

 ความีเห็้นเกี�ยวกับความีเพียงพอของริะบบการิบริหิ้าริ 
ความีเส่ี�ยงแล้ะควบคุมีภายในของบริิษััทุ

 ความีเห้็นเกี�ยวกับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์ห้มีายว่าด้้วย
ห้ล้ักทุริัพย์แล้ะตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์ ข้อกำาห้นด้ของ
ตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศไทุย ห้ริือกฎ์ห้มีาย 
ทุี�เกี�ยวข้องกับธุุริกิจของบริิษััทุ

 ความีเห้็นเกี�ยวกับความีเห้มีาะส่มีของผู้ส่อบบัญชี
 ความีเห้็นเกี�ยวกับริายการิทุี�อาจมีีความีขัด้แย้ง 

ทุางผล้ปีริะโยชน์
 จำานวนคริั�งของการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ 

แล้ะการิเข้าริ่วมีปีริะชุมีของกริริมีการิตัริวจส่อบ
แตั่ล้ะทุ่าน

 ความีเห้็นห้รืิอข้อส่ังเกตัโด้ยริวมีทีุ�คณ์ะกริริมีการิ
ตัริวจส่อบได้้ริับจากการิปีฏิิบัตัิห้น้าทีุ�ตัามีกฎ์บัตัริ
คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ

 ริายการิอื�นทุี� เห้็นว่าผู้ ถือหุ้้นแล้ะผู้ล้งทุุนทุั�วไปี 
ควริทุริาบ ภายใต้ัขอบเขตัห้นา้ทุี�แล้ะความีริบัผดิ้ชอบ
ทุี�ได้้ริับมีอบห้มีายจากคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ

 ในการิปีฏิบิตััหิ้นา้ทุี�ของคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ ห้ากพบห้รืิอ
มีีข้อส่งส่ัยว่ามีีริายการิห้รืิอการิกริะทุำาด้ังต่ัอไปีนี� ซึ่้�งอาจมีี
ผล้กริะทุบอย่างมีีนัยส่ำาคัญตั่อฐานะการิเงินแล้ะผล้การิ
ด้ำาเนินงานของบริิษััทุ ให้้คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบมีีอำานาจ
เชิญให้้ฝ่่ายจัด้การิ ผู้บริิห้าริ ห้ริือพนักงานทุี�เกี�ยวข้องมีาให้้
ความีเห้็น ริ่วมีปีริะชุมี ห้ริือส่่งเอกส่าริตัามีทุี�เห้็นว่าเกี�ยวข้อง
จำาเปี็น แล้ะริายงานตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ เพื�อด้ำาเนินการิ
ปีรัิบปีรุิงแก้ไขภายในเวล้าทีุ�คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ 
เห้็นส่มีควริ

 

 ริายการิทุี�เกิด้ความีขัด้แย้งทุางผล้ปีริะโยชน์
 การิทุุจริิตั มีีส่ิ�งผิด้ปีกตัิ ห้ริือมีีความีบกพริ่องทุี�ส่ำาคัญ

ในริะบบควบคุมีภายใน
 การิฝ่่าฝ้่นกฎ์ห้มีายว่าด้้วยห้ลั้กทุริัพย์แล้ะตัล้าด้ 

ห้ล้ักทุริัพย์ ข้อกำาห้นด้ของตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่ง
ปีริะเทุศไทุย ห้ริือกฎ์ห้มีายทีุ�เกี�ยวข้องกับธุุริกิจของ
บริิษััทุ

 ห้ากคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ ห้ริือผู้บริิห้าริไมี่ด้ำาเนินการิให้้มีี 
การิปีริับปีริุงแก้ไขภายในเวล้าทุี�กำาห้นด้ กริริมีการิตัริวจส่อบ
ริายใด้ริายห้น้�งอาจริายงานว่า มีีริายการิห้รืิอการิกริะทุำา 
ด้ังกล้่าวตั่อส่ำานักงานคณ์ะกริริมีการิกำากับห้ล้ักทุริัพย์แล้ะ
ตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์ ห้ริือตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศไทุย

 ส่นบัส่นนุแล้ะตัดิ้ตัามีให้บ้ริษิัทัุมีรีิะบบการิบริหิ้าริความีเส่ี�ยง
อย่างมีีปีริะส่ิทุธุิภาพแล้ะเพียงพอ

 พิจาริณ์าส่อบทุานกฎ์บัตัริคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ 
เปี็นปีริะจำาทุุกปีี แล้ะนำาเส่นอตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
เพื�อพิจาริณ์าอนุมัีตัิ ตัล้อด้จนพิจาริณ์าอนุมัีตัิแผนงาน 
ตัริวจส่อบภายในปีริะจำาปีี

 คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบส่ามีาริถขอคำาปีริ้กษัาทุางวิชาชีพ 
อื�นใด้ตัามีทีุ�เห้็นว่ามีีความีจำาเปี็น โด้ยบริิษััทุริับผิด้ชอบ 
ค่าใช้จ่ายทุี�เกิด้ข้�น

 ส่อบทุานให้้บริิษััทุมีีกริะบวนการิในการิตั่อตั้านคอริ์ริัปีชัน
ส่อด้คล้้องตัามีแนวทุางของห้น่วยงานกำากับดู้แล้ตั่างๆ 
อย่างมีีปีริะสิ่ทุธิุผล้ แล้ะส่อบทุานความีถูกต้ัองของเอกส่าริ
อ้างอิงแล้ะแบบปีริะเมีินตันเองเกี�ยวกับมีาตัริการิตั่อตั้าน
คอริ์ริัปีชันของกิจการิตัามีโคริงการิแนวร่ิวมีปีฏิิบัตัิของ 
ภาคเอกชนไทุยในการิตั่อตั้านทุุจริิตั

 ส่อบทุานให้้บริิษััทุมีีกริะบวนการิภายในเกี�ยวกับการิริับแจ้ง
เบาะแส่แล้ะการิริับข้อริ้องเริียน ให้้มีีกริะบวนการิ ส่อบส่วน
ทุี�เป็ีนอิส่ริะแล้ะมีีการิด้ำาเนินการิในการิติัด้ตัามีทุี�เห้มีาะส่มี  
โด้ยคำาน้งถ้งการิริักษัาความีลั้บแล้ะมีาตัริการิป้ีองกันผู้แจ้ง
เบาะแส่เปี็นส่ำาคัญ

 ปีฏิิบัตัิการิอื�นใด้ตัามีทุี�คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีอบห้มีาย 
ด้้วยความีเห้็นชอบจากคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ
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ขัอบเขัตี้อำานาจห์น้าทั่่�ขัอง

คณะกรรมการบรรษััทั่ภิบาลื่

สำรรห์า	แลื่ะกำาห์นดค�าตี้อบแทั่น

ด้านบรรษััทั่ภิบาลื่
 กำาห้นด้ขอบเขตัแล้ะนโยบายด้า้นบริริษัทัุภิบาล้ เพื�อนำาเส่นอ

ตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ ริวมีทัุ�งการิพิจาริณ์าปีรัิบปีรุิงให้ ้
ทุันส่มีัยอย่างตั่อเนื�อง

คณะกรรมการบรรษััทั่ภิบาลื่	สำรรห์า	แลื่ะกำาห์นดค�าตี้อบแทั่น
คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนได้้รัิบการิแต่ังตัั�งจากคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ ปีริะกอบด้้วยกริริมีการิอิส่ริะ 
ไมีน่อ้ยกวา่ 3 คน แล้ะมีปีีริะธุานคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนเป็ีนกริริมีการิอิส่ริะ มีวีาริะการิด้ำาริงตัำาแห้นง่
คริาวล้ะ 3 ปีี โด้ยกริริมีการิทุี�พ้นตัำาแห้น่งตัามีวาริะ อาจได้้ริับการิแตั่งตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งตั่อไปีอีกได้้ทุำาห้น้าทุี�เส่นอ ทุบทุวน กำากับดู้แล้
งานด้้านบริริษััทุภิบาล้ พิจาริณ์าส่ริริห้าผู้ทุี�มีีคุณ์ส่มีบัตัิเห้มีาะส่มีกับตัำาแห้น่งกริริมีการิบริิษััทุแล้ะผู้บริิห้าริริะด้ับสู่ง แล้ะปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�อื�นๆ 
ตัามีทุี�คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีอบห้มีาย โด้ยมีีขอบเขตัอำานาจห้น้าทุี�แล้ะความีริับผิด้ชอบกำาห้นด้ไว้ในกฎ์บัตัริคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ 
ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน

การิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนถูกกำาห้นด้ให้้จัด้ข้�นอย่างน้อยไตัริมีาส่ล้ะ 1 คริั�ง เพื�อปีริับปีริุง
นโยบายการิกำากบัด้แูล้กจิการิทุี�ด้ใีห้เ้ปีน็ปีจัจบุนั พจิาริณ์าห้ล้กัเกณ์ฑ์์แล้ะวธิุกีาริส่ริริห้าบคุคล้ แล้ะทุบทุวนริะบบการิปีริะเมีนิผล้การิปีฏิบิตััิ
ของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุแล้ะผู้บริิห้าริ ริวมีทุั�งการิส่ริริห้าผู้บริิห้าริริะด้ับสู่งในกริณ์ีทุี�จำาเปี็น 

ณ์ วันทุี� 31 ธุันวาคมี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน ปีริะกอบด้้วยกริริมีการิอิส่ริะ 3 คน แล้ะ
กริริมีการิผู้ทุริงคุณ์วุฒิ 1 คน ด้ังนี�

ชุื�อ นามสำกุลื่ ตี้ำาแห์น�ง

1. ด้ริ.สุ่วิทุย์ เมีษัินทุริีย์ ปีริะธุานคณ์ะกริริมีการิบริริษัทัุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน (อิส่ริะ)

2. นายอภิชาตัิ จีริะพันธุุ์ กริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน (อิส่ริะ)

3. ริศ.น.ส่พ.กิจจา อุไริริงค์ กริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน (อิส่ริะ)

4. นางส่าววิบูล้ย์ล้ักษัณ์์ ริ่วมีริักษั์ กริริมีการิผู้ทุริงคุณ์วุฒิ

 เส่นอแนะแนวปีฏิบัิตัด้ิ้านบริริษัทัุภิบาล้ของบริษิัทัุ แล้ะกำากบั
ด้แูล้การิปีฏิบิตััติัามีนโยบายการิกำากับด้แูล้กิจการิของบริษัิัทุ 
ริวมีทุั�งพิจาริณ์าทุบทุวนนโยบายการิกำากับดู้แล้กิจการิของ
บริิษััทุเปี็นปีริะจำาทุุกปีี

 กำากบัด้แูล้ให้ม้ีนีโยบายต่ัอตัา้นคอร์ิริปัีชนัทุี�เห้มีาะส่มีเพียงพอ
ตั่อการิด้ำาเนินธุุริกิจ

 พิจาริณ์าทุบทุวนแก้ไขกฎ์บัตัริคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ 
ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนให้ส้่อด้คล้อ้งกับส่ถานการิณ์์ 
แล้ะนำาเส่นอตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์าอนุมีัตัิ
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การสำรรห์า

 กำาห้นด้ห้ลั้กเกณ์ฑ์์ นโยบาย แล้ะวิธุีการิในการิส่ริริห้า
กริริมีการิ แล้ะผูบ้ริหิ้าริริะดั้บสู่ง ตัล้อด้จนทุบทุวนห้ลั้กเกณ์ฑ์์
แล้ะวิธุีการิส่ริริห้ากริริมีการิ พริ้อมีทัุ�งพิจาริณ์าโคริงส่ริ้าง 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ เพื�อเส่นอต่ัอคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
ก่อนทุี�จะมีีการิส่ริริห้ากริริมีการิทุี�คริบวาริะ ริวมีทุั�งพิจาริณ์า
ถง้ผล้การิปีริะเมีนิการิปีฏิบิตััหิ้นา้ทุี�ของกริริมีการิทุี�คริบวาริะ
ในกริณ์ีทุี�มีีการิเส่นอชื�อกริริมีการิริายเด้ิมีให้้กล้ับเข้าด้ำาริง
ตัำาแห้น่งตั่ออีกวาริะ

 กำาห้นด้คุณ์ส่มีบัตัิ พิจาริณ์าปีริะวัตัิ แล้ะคัด้เล้ือกบุคคล้ 
ทุี�เห้มีาะส่มีมีาด้ำาริงตัำาแห้นง่กริริมีการิบริษิัทัุให้ส้่อด้คล้้องกับ
กล้ยุทุธ์ุในการิด้ำาเนินธุุริกิจ โด้ยคำาน้งถ้งความีห้ล้ากห้ล้าย 
ในโคริงส่ริ้างคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ เพื�อเส่นอความีเห้็นตั่อ
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ แล้ะ/ห้ริือทีุ�ปีริะชุมีผู้ถือหุ้้นพิจาริณ์า
อนุมีัตัิแตั่งตัั�ง

 ริ่วมีกับปีริะธุานเจ้าห้น้าทีุ�บริิห้าริ ในการิพิจาริณ์ากำาห้นด้
คุณ์ส่มีบัตัิแล้ะคัด้เลื้อกบุคคล้ทุี�จะด้ำาริงตัำาแห้น่งผู้บริิห้าริ
ริะด้ับสู่ง ตัั�งแตั่ริะด้ับกริริมีการิผู้จัด้การิข้�นไปี แล้ะเห้็นชอบ
บุคคล้ทุี�ปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริเส่นอให้้เป็ีนผู้บริิห้าริ 
ริะด้ับสู่ง 

 ริว่มีกบัปีริะธุานเจา้ห้นา้ทุี�บริหิ้าริจดั้ทุำาแผนส่บืทุอด้ตัำาแห้นง่
งานส่ำาห้ริบัตัำาแห้นง่ปีริะธุานเจา้ห้นา้ทุี�บริหิ้าริ ริวมีทุั�งผูบ้ริิห้าริ 
ริะด้บัส่งู เพื�อเส่นอให้ค้ณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุพิจาริณ์าเปีน็ปีริะจำา 
ทุุกปีี

การกำาห์นดค�าตี้อบแทั่น

 กำาห้นด้ห้ลั้กเกณ์ฑ์์แล้ะนโยบายในการิกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน 
ทุั�งทุี�เป็ีนตััวเงิน แล้ะไม่ีใช่ตััวเงิน ของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ
แล้ะคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย ให้้เห้มีาะส่มีกับห้น้าทุี�ความี 
ริับผิด้ชอบแล้ะส่อด้คล้้องกับกล้ยุทุธุ์แล้ะเปี้าห้มีายริะยะยาว
ของบริิษััทุ พร้ิอมีทัุ�งพิจาริณ์าเบี�ยปีริะชุมีแล้ะเงินริางวัล้
กริริมีการิบริิษััทุ โด้ยพิจาริณ์าเปีริียบเทุียบกับอัตัริา 
ค่าตัอบแทุนของบริิษััทุอื�นทุี�อยู่ในอุตัส่าห้กริริมีเด้ียวกัน เพื�อ
เส่นอตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ แล้ะ/ห้ริือทีุ�ปีริะชุมีผู้ถือหุ้้น
พิจาริณ์าอนุมีัตัิ (แล้้วแตั่กริณ์ี) 

 กำาห้นด้นโยบายแล้ะห้ลั้กเกณ์ฑ์์การิพิจาริณ์าค่าตัอบแทุน 
ให้้ส่อด้คล้้องกับผล้การิด้ำาเนินงานของบริิษััทุแล้ะผล้การิ
ปีฏิิบัตัิงานผู้บริิห้าริริะด้ับสู่งริายบุคคล้

 พิจาริณ์าปีริะเมีินผล้การิปีฏิิบัตัิงาน เพื�อกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน 
เงินโบนัส่ปีริะจำาปีี แล้ะการิปีรัิบข้�นเงินเดื้อนปีริะจำาปีี ของ 
ผู้บริิห้าริริะด้ับสู่งตัั�งแตั่ริะด้ับกริริมีการิผู้จัด้การิข้�นไปี

คณะกรรมการนโยั่บายั่สำ่�งแวดลื่้อม	
สำังคม	บริห์ารความเสำ่�ยั่งแลื่ะ 
การกำากับการปฏิิบัตี้ิตี้ามกฎเกณฑ์์	
(ESRC)
คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุตัริะห้นักถง้ความีส่ำาคญัในการิบริหิ้าริจัด้การิ
องค์กริสู่่ความียั�งยืน ตัั�งแต่ัการิกำากับดู้แล้กิจการิ การิกำากับ 
การิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ การิบริิห้าริจัด้การิความีเส่ี�ยง ริวมีถ้ง
การิจัด้การิห่้วงโซึ่อ่ปุีทุานทุี�บรูิณ์าการิเริื�องส่ิ�งแวด้ล้อ้มี ส่งัคมี แล้ะ
บริริษััทุภิบาล้ (Environmental Social and Governance : 
ESG) เข้าไปีในกริะบวนการิด้ำาเนินธุุริกิจ เพื�อให้้ธุุริกิจยั�งยืน 
ในริะยะยาวส่ามีาริถส่ริ้างผล้เชิงบวกตั่อส่ังคมี ส่ิ�งแวด้ล้้อมี แล้ะ 
ผู้มีีส่่วนได้้เส่ีย แบบบูริณ์าการิอย่างเปี็นริะบบแล้ะตั่อเนื�อง

คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุแตั่งตัั�งคณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC 
มีีวัตัถุปีริะส่งค์เพื�อช่วยเห้ล้ือคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุในการิกำาห้นด้
นโยบายกำากบัด้แูล้งานด้า้นส่ิ�งแวด้ล้อ้มี ความีรัิบผดิ้ชอบตัอ่ส่งัคมี 
การิบริิห้าริจัด้การิความีเส่ี�ยง แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามี 
กฎ์เกณ์ฑ์์ ตัล้อด้จนตัิด้ตัามีการิด้ำาเนินงาน ปีริะเมีินผล้ ทุบทุวน 
แล้ะปีริับปีริุงริะบบงานตั่างๆ ให้้มีีความีเห้มีาะส่มีส่อด้คล้้องกับ
นโยบาย แผนธุรุิกจิ แล้ะการิกำากบัด้แูล้กจิการิทุี�ด้ ีอนัเปีน็พื�นฐาน
ของการิพัฒนาอย่างยั�งยืน 

คณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC มีีห้น้าทุี�จัด้ให้้มีีนโยบายแล้ะ
กริะบวนการิบริิห้าริความีเส่ี�ยงทุี�ส่อด้คล้้องกับวัตัถุปีริะส่งค ์
เปี้าห้มีายห้ล้ัก แผนการิด้ำาเนินธุุริกิจ แล้ะความีเส่ี�ยงทุี�ยอมีริับได้้
เพื�อเป็ีนกริอบการิปีฏิิบัตัิงานบริิห้าริความีเสี่�ยงของทุุกคน 
ในองค์กริ แล้ะมีีการิควบคุมี ตัิด้ตัามีการิปีฏิิบัตัิตัามีกริะบวนการิ
บริิห้าริความีเส่ี�ยงให้้ เป็ีนไปีตัามีกฎ์ห้มีายแล้ะมีาตัริฐาน 
ทุี�เกี�ยวข้อง ริวมีทุั�งทุบทุวนกริะบวนการิเพื�อปีรัิบปีรุิงให้้มีี 
ความีเห้มีาะส่มีต่ัอการิด้ำาเนินธุรุิกิจอยูเ่ส่มีอ โด้ยมีขีอบเขตัอำานาจ
ห้น้าทุี�แล้ะความีรัิบผิด้ชอบกำาห้นด้ไว้ในกฎ์บัตัริคณ์ะกริริมีการิ
นโยบาย ESRC
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

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



 พิจาริณ์าแล้ะให้้ความีเห้็นตั่อริ่างนโยบาย แล้ะกริอบการิ
ด้ำาเนินงานด้า้นสิ่�งแวด้ล้้อมี ความีรัิบผิด้ชอบต่ัอสั่งคมี บริหิ้าริ
ความีเส่ี�ยงริะดั้บองค์กริ แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามี 
กฎ์เกณ์ฑ์์

 ริับทุริาบ พิจาริณ์า แล้ะให้้ความีเห้็นในผล้การิด้ำาเนินงาน 
ด้้านส่ิ�งแวด้ล้้อมี ความีรัิบผิด้ชอบตั่อส่ังคมี การิกำากับ 
การิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ การิปีริะเมิีนความีเส่ี�ยง แนวทุาง
แล้ะมีาตัริการิจัด้การิความีเสี่�ยง แล้ะแผนปีฏิิบัตัิการิใน 
การิจัด้การิความีเส่ี�ยงทุี�เห้ลื้ออยู่ของบริิษััทุ เพื�อให้้มีั�นใจว่า
บริิษััทุมีีการิด้ำาเนินงานด้้านสิ่�งแวด้ล้้อมี ความีริับผิด้ชอบ 
ตั่อสั่งคมี การิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ แล้ะบริิห้าริ
ความีเส่ี�ยงทุี�เพียงพอแล้ะเห้มีาะส่มี

 พิจาริณ์าแล้ะให้้ความีเห้็นในการิกำาห้นด้ริะด้ับความีเส่ี�ยง 
ทุี�ยอมีริับได้้ (Risk Appetite) แล้ะความีเสี่�ยงทุี�ทุนริับได้้ 
ขององค์กริ (Risk Tolerance)

คณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC ปีริะกอบด้้วยกริริมีการิจำานวนไมี่น้อยกว่า 3 คน มีีวาริะการิด้ำาริงตัำาแห้น่งคริาวล้ะ 3 ปีี โด้ยกริริมีการิ 
ทุี�พ้นตัำาแห้น่งตัามีวาริะ อาจได้้ริับการิแตั่งตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งตั่อไปีอีกได้้ แล้ะให้้มีีการิเริียกปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิอย่างน้อยปีีล้ะ 2 คริั�ง 
โด้ยในปีี 2564 มีีการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC ริวมี 2 คริั�ง 

ณ์ วันทุี� 31 ธุันวาคมี 2564  คณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC ปีริะกอบด้้วยกริริมีการิบริิษััทุ 4 คน ด้ังนี�

ชุื�อ นามสำกุลื่ ตี้ำาแห์น�ง

1. ด้ริ.สุ่วิทุย์ เมีษัินทุริีย์ ปีริะธุานคณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC (อิส่ริะ)

2. ด้ริ.ชัยพัฒน์ ส่ห้ัส่กุล้ กริริมีการินโยบาย ESRC (อิส่ริะ)

3. นางส่าวอริัญญา วิทุยฐานกริณ์์ กริริมีการินโยบาย ESRC

4. นายวิภูธุา ตัริะกูล้ฮิุน กริริมีการินโยบาย ESRC (อิส่ริะ)

ขัอบเขัตี้อำานาจห์น้าทั่่�ขัอง

คณะกรรมการนโยั่บายั่	ESRC
 เชิญผู้บริิห้าริห้รืิอเจ้าห้น้าทุี�ทุี�เกี�ยวข้องของบริิษััทุเข้าริ่วมี

ปีริะชมุีกบัคณ์ะกริริมีการิ แล้ะ/ห้ริอื มีอบห้มีายให้ห้้นว่ยงาน
ใด้ๆ ของบริิษััทุ ให้้ถ้อยคำา แล้ะ/ห้ริือ ชี�แจงข้อมูีล้เปี็น 
ล้ายล้ักษัณ์์อักษัริตั่อคณ์ะกริริมีการิเกี�ยวกับส่ิ�งแวด้ล้้อมี 
ความีริับผิด้ชอบตั่อส่ังคมี ความีเส่ี�ยงในการิด้ำาเนินธุุริกิจ 
การิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ แล้ะการิปีฏิิบัตัิงานภาย
ใตัห้้น้าทุี�แล้ะความีรัิบผิด้ชอบของผูบ้ริหิ้าริห้รืิอเจา้ห้น้าทุี�ห้รืิอ
ห้น่วยงานนั�นๆ ตัล้อด้จนเริื�องอื�นๆ ทีุ�คณ์ะกริริมีการิเห็้นว่า
จำาเปี็นแล้ะส่มีควริตั่อการิปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�

 มีอบห้มีายให้้ห้น่วยงานใด้ๆ ของบริิษััทุ ด้ำาเนินการิห้ริือ 
ปีฏิิบัตัิการิอย่างห้น้�งอย่างใด้เทุ่าทีุ�จำาเป็ีนเพื�อให้้เป้ีาห้มีาย 
กล้ยุทุธุ์ แล้ะกริะบวนการิด้ำาเนินงานของบริิษััทุทุี�กำาห้นด้ข้�น
ตัามีกฎ์บตััริคณ์ะกริริมีการินโยบายส่ิ�งแวด้ล้อ้มี ส่งัคมี บริหิ้าริ
ความีเส่ี�ยง แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ได้้รัิบ 
การิปีฏิบิตััอิยา่งเห้มีาะส่มีอยูเ่ส่มีอ ห้ริอืเพื�อให้ค้ณ์ะกริริมีการิ
ส่ามีาริถปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�อื�นใด้ตัามีทุี�คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
มีอบห้มีายจนส่ำาเริ็จลุ้ล้่วง
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลื่กิจการ

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ
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 ให้ค้ำาแนะนำาแล้ะการิส่นับส่นนุแกค่ณ์ะจดั้การิด้้านส่ิ�งแวด้ล้อ้มี 
ส่ังคมี บริิห้าริความีเส่ี�ยง แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามี 
กฎ์เกณ์ฑ์์ แล้ะผู้บริิห้าริริะดั้บสู่งในเริื�องส่ิ�งแวด้ล้้อมี ความี 
ริับผิด้ชอบตั่อส่ังคมี บริิห้าริความีเส่ี�ยงริะด้ับองค์กริ แล้ะ 
การิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ ริวมีถ้งส่่งเส่ริิมีแล้ะ
ส่นับส่นุนให้้มีีการิปีรัิบปีริุงแล้ะพัฒนาการิด้ำาเนินงาน 
ทุี�เกี�ยวข้องอย่างตั่อเนื�องแล้ะส่มีำ�าเส่มีอ

 ส่ื�อส่าริแล้ะริายงานผล้ตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุแล้ะผู้ทุี�
เกี�ยวข้องทุริาบ

 ห้น้าทุี�อื�นๆ ตัามีทุี�คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีอบห้มีาย

ในกริณ์ีทุี�มีีความีจำาเปี็นแล้ะเห้มีาะส่มี เพื�อให้้การิปีฏิิบัตัิงานตัามี
ห้น้าทุี�แล้ะความีรัิบผิด้ชอบส่ำาเริ็จลุ้ล้่วง คณ์ะกริริมีการินโยบาย 
ESRC อาจขอความีเห้็นชอบจากทุี�ปีริ้กษัาอิส่ริะ ริวมีถ้งได้้ริับ 
การิอบริมีแล้ะเส่ริิมีส่ริ้างความีริู้ เ กี�ยวกับการิปีฏิิบัตัิงาน 
ด้้านส่ิ�งแวด้ล้้อมี ความีรัิบผิด้ชอบต่ัอส่ังคมี บริิห้าริความีเสี่�ยง 
แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ด้้วย

นอกจากนี� คณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC ได้้มีีการิแต่ังตัั�ง 
คณ์ะจัด้การิ ESRC-E ทุี�ปีริะกอบด้้วยผู้บริิห้าริฝ่่ายตั่างๆ ทุั�งส่่วน
ส่ำานักงานให้ญ่แล้ะส่่วนโริงงาน เพื�อทุำาห้น้าทีุ�ส่นับส่นุนการิ 
ด้ำาเนินงานของคณ์ะกริริมีการิ ESRC พริอ้มีทุั�งตัดิ้ตัามีการิด้ำาเนนิ
งานด้้านส่ิ�งแวด้ล้้อมี ความีริับผิด้ชอบตั่อส่ังคมี การิกำากับ 
การิปีฏิบิตััติัามีกฎ์เกณ์ฑ์ ์การิบริหิ้าริความีเส่ี�ยงริะด้บัองคก์ริแล้ะ
ริะด้ับจัด้การิอย่างใกล้้ชิด้ ความีเส่ี�ยงริะด้ับองค์กริแล้ะริะด้ับ
จัด้การิอย่างใกล้้ชิด้

ขัอบเขัตี้อำานาจห์น้าทั่่�ขัอง

คณะจัดการ	ESRC-E
 กำาห้นด้นโยบายด้้านส่ิ�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี บริิห้าริความีเส่ี�ยง 

แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ เพื�อนำาเส่นอตั่อ 
คณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC

 กำากับดู้แล้งานด้้านส่ิ�งแวด้ล้้อมี ความีริับผิด้ชอบต่ัอส่ังคมี 
การิบริหิ้าริความีเส่ี�ยง แล้ะการิกำากับการิปีฏิบิตััติัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ 
ตัล้อด้จนตัิด้ตัามีการิด้ำาเนินงาน ปีริะเมีินผล้ ทุบทุวน แล้ะ
ปีริับปีริุงริะบบงานตั่างๆ ให้้มีีความีเห้มีาะส่มีส่อด้คล้้องกับ
นโยบาย แผนธุุริกิจ แล้ะการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี อันเปี็น 
พื�นฐานของการิพัฒนาอย่างยั�งยืน

 ริบัผดิ้ชอบให้ม้ีกีาริปีริะเมีนิความีเส่ี�ยง จดั้ทุำา แล้ะกำากบัดู้แล้
การิด้ำาเนนิการิตัามีแผนจดั้การิความีเส่ี�ยงในริะด้บัปีฏิบิตัักิาริ 
(Functional risk management) แล้ะริะด้ับองค์กริ 
(Corporate risk management) เพื�อให้ม้ีั�นใจวา่มีีมีาตัริการิ
จัด้การิความีเสี่�ยงทุี�เห้มีาะส่มีแล้ะส่อด้คล้้องกับกล้ยุทุธ์ุแล้ะ
แผนธุุริกิจของบริิษััทุ

 ตัิด้ตัามีกริะบวนการิบ่งชี�แล้ะปีริะเมีินความีเสี่�ยงทีุ�ส่ำาคัญ 
ทุั�วทุั�งองค์กริ ริะบุความีเส่ี�ยงจากปีัจจัยทุั�งภายนอกแล้ะ
ภายในองค์กริทุี�อาจส่่งผล้กริะทุบตั่อการิด้ำาเนินงานของ
บริิษััทุ ริวมีทุั�งปีริะเมีินผล้กริะทุบแล้ะโอกาส่ทีุ�เกิด้ข้�นของ
ความีเส่ี�ยงทุี�ริะบไุด้ ้แล้ะวเิคริาะห้ถ์ง้ปีจัจยัความีเส่ี�ยงทุี�ส่ำาคัญ
ทุี�อาจเกิด้ข้�นกับบริิษััทุ เพื�อให้้มัี�นใจว่ามีีแผนการิจัด้การิ 
ความีเสี่�ยง แล้ะมีาตัริการิจัด้การิความีเสี่�ยงทุี�ส่ามีาริถ 
ตัอบส่นองต่ัอความีเปีลี้�ยนแปีล้ง แล้ะความีไม่ีแน่นอนตั่างๆ 
ได้อ้ย่างเห้มีาะส่มี แล้ะส่อด้คล้้องกบักล้ยุทุธ์ุแล้แผนธุรุิกจิของ
องค์กริ

 ส่่งเส่ริิมี ส่นับส่นุน แล้ะจัด้ส่ริริทุริัพยากริตั่างๆ ทุี�จำาเปี็นตั่อ
การิด้ำาเนินงานด้้านส่ิ�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี การิบริิห้าริความีเส่ี�ยง 
แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์อย่างเพียงพอ

 สื่�อส่าริแล้ะผลั้กดั้นนโยบายด้้านสิ่�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี บริิห้าริ
ความีเสี่�ยง แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ให้้มีี 
การิปีฏิิบตััทิุั�วทุั�งองค์กริจนกล้ายเปีน็ส่ว่นห้น้�งของวัฒนธุริริมี
องค์กริ

 จดั้ให้ม้ีกีาริปีริะชมุีทุบทุวนแล้ะตัดิ้ตัามีผล้การิด้ำาเนนิงาน แล้ะ
เส่นอแผนการิจัด้การิความีเส่ี�ยงริะดั้บองค์กริ (Corporate 
Risk) ริวมีถ้งริายงานด้้านส่ิ�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี แล้ะการิกำากับ
การิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ต่ัอคณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC 
ริับทุริาบแล้ะพิจาริณ์าอย่างตั่อเนื�องส่มีำ�าเส่มีอ

 ห้น้าทุี�อื�นๆ ตัามีทุี�คณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC มีอบห้มีาย
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

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



7.4
คณะผู้บริห์าร

ณ์ วันทุี� 31 ธุันวาคมี 2564 ผู้บริิห้าริของบริิษััทุ มีีจำานวน 7 คน ด้ังนี�

ชุื�อ นามสำกุลื่ ตี้ำาแห์น�ง

1. นายจาริุพจน์ ณ์ีศะนันทุ์ ริักษัาการิปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ
ริักษัาการิปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�ปีฏิิบัตัิการิด้้านการิพาณ์ิชย์

2. นายพาชัย จันทุริ์พิทุักษั์ กริริมีการิผู้จัด้การิ แล้ะปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�ปีฏิิบัตัิการิด้้านการิผล้ิตั

3. นางส่าวสุ่นันทุา ไตัริเทุพาภิริักษั์/1 ปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�ปีฏิิบัตัิการิด้้านการิบริิห้าริ

4. นายสุ่ชัย วิเศษัล้ีล้า ผู้ช่วยกริริมีการิผู้จัด้การิฝ่่าย Supply & Trading

5. นายกำาธุริ เอกเมีธุีพันธุุ์/2 ผู้ช่วยกริริมีการิผู้จัด้การิฝ่่ายผล้ิตั

6. นางส่าวธุีริด้า กอศริีล้บุตัริ ผู้ช่วยกริริมีการิผู้จัด้การิฝ่่ายธุุริกิจ 2, 3, 4

7. นายสุ่ริณ์ัฐ เขมีธุริริมี ผู้ช่วยกริริมีการิผู้จัด้การิฝ่่ายธุุริกิจ 1

ห้มีายเห้ตัุ : ริายล้ะเอียด้เกี�ยวกับความีริู้ความีชำานาญ ทุักษัะ แล้ะปีริะส่บการิณ์์ของผู้บริิห้าริปีริากฏิในเอกส่าริแนบ 1
 /1 ริับผิด้ชอบส่ายงานบัญชีแล้ะการิเงิน จ้งถือเปี็นผู้บริิห้าริสู่งสุ่ด้ส่ายงานบัญชีแล้ะการิเงิน
 /2 เกษัียณ์อายุงาน วันทุี� 31 ธุันวาคมี 2564

ทุั�งนี� ทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 15/2564 เมีื�อวันทุี� 17 ธุันวาคมี 2564 มีีมีตัิปีริับผังโคริงส่ริ้างการิบริิห้าริจัด้การิด้ังนี�

แบบ	56-1	One	Report/รายั่งานประจำาปี	2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลื่กิจการ

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

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

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



ณ์ วันทุี� 28 กุมีภาพันธุ์ 2565 ผู้บริิห้าริของบริิษััทุตัามีนิยามีของส่ำานักงาน ก.ล้.ตั. มีีจำานวน 7 คน ด้ังนี�

ชุื�อ นามสำกุลื่ ตี้ำาแห์น�ง

1. นายจาริุพจน์ ณ์ีศะนันทุ์ ริักษัาการิปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ

2. นายพาชัย จันทุริ์พิทุักษั์ กริริมีการิผู้จัด้การิ แล้ะปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�ปีฏิิบัตัิการิด้้านการิผล้ิตั

3. นางส่าวสุ่นันทุา ไตัริเทุพาภิริักษั์/1 ปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�ปีฏิิบัตัิการิด้้านการิบริิห้าริ

4. นายสุ่ชัย วิเศษัล้ีล้า/2 ผู้ช่วยกริริมีการิผู้จัด้การิฝ่่าย Supply & Trading

5. นางส่าวธุีริด้า กอศริีล้บุตัริ ผู้ช่วยกริริมีการิผู้จัด้การิฝ่่ายธุุริกิจ 2, 3, 4

6. นายสุ่ริณ์ัฐ เขมีธุริริมี ผู้ช่วยกริริมีการิผู้จัด้การิฝ่่ายธุุริกิจ 1

7. นายสุ่ริาษัฎ์ริ์ ปีริะด้ิษัฐจิ�ว/3 ผู้ช่วยกริริมีการิผู้จัด้การิฝ่่ายผล้ิตั

ห้มีายเห้ตัุ : เปีิด้เผยตัามีคู่่มีืือแบบ 56-1 One Report ทุี�่ตั้้องริายงานการิเปีล้ี�่ยนแปีล้งผู้้บริิิห้าริห้ล้ัังวัันส่ิ�นงวด้บััญชีีปีริะจำาปีีให้้้เปี็นปีัจจุุบััน
 ริายล้ะเอียด้เกี�ยวกับความีริู้ความีชำานาญ ทุักษัะ แล้ะปีริะส่บการิณ์์ของผู้บริิห้าริปีริากฏิในเอกส่าริแนบ 1
 /1 ริับผิด้ชอบส่ายงานบัญชีแล้ะการิเงิน จ้งถือเปี็นผู้บริิห้าริสู่งสุ่ด้ส่ายงานบัญชีแล้ะการิเงิน
 /2 แตั่งตัั�ง เมีื�อวันทุี� 1 มีกริาคมี 2565
 /3 แตั่งตัั�ง เมีื�อวันทุี� 10 มีกริาคมี 2565

แบบ	56-1	One	Report/รายั่งานประจำาปี	2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลื่กิจการ

(7) โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�ร พนักง�น และอื่นๆ
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นโยั่บายั่การจ�ายั่ค�าตี้อบแทั่น
ผู้บริห์าร
บริิษััทุมีีนโยบายแล้ะห้ลั้กเกณ์ฑ์์ในการิกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน 
ผูบ้ริหิ้าริริะด้บัส่งู ซึ่้�งเชื�อมีโยงกบัผล้การิด้ำาเนนิงานของบริษิัทัุ ใน
ริูปีของด้ัชนีชี�วัด้ความีส่ำาเริ็จ (Key Performance Indicators) 
พริอ้มีทุั�งมีกีาริปีริะเมิีนผล้การิปีฏิบัิตังิานของผูบ้ริหิ้าริเป็ีนปีริะจำา
ทุุกปีี โด้ยปีริะธุานเจ้าห้น้าทีุ�บริิห้าริแล้ะกริริมีการิผู้จัด้การิเปี็น 
ผู้พิจาริณ์าความีเห้มีาะส่มีในการิกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนแล้ะปีรัิบ 
ค่าจ้างปีริะจำาปีี ทุี�ส่ะทุ้อนถ้งผล้การิปีฏิิบัตัิงาน (Performance 
Management) ของผู้บริิห้าริแต่ัล้ะคนตัามีเป้ีาห้มีายของงาน 
ทุี�ริับผิด้ชอบ โด้ยมีีความีส่อด้คล้้องกับวิส่ัยทุัศน์ พันธุกิจ แล้ะ
กล้ยุทุธ์ุปีริะจำาปีีของบริิษััทุ ตัล้อด้จนแนวปีฏิิบัตัิแล้ะมีาตัริฐาน
ของกลุ้่มีบริิษััทุทุี�มีีขนาด้ใกล้้เคียงกัน 

ส่ำาห้ริับค่าตัอบแทุนของปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริแล้ะกริริมีการิ
ผู้จัด้การิ ได้้มีีการิกำาห้นด้อย่างเห้มีาะส่มีภายใต้ัห้ล้ักเกณ์ฑ์ ์
ทุี�ชัด้เจน โปีร่ิงใส่ เป็ีนธุริริมี แล้ะส่มีเห้ตุัส่มีผล้ คำาน้งถ้งห้น้าทุี�
ความีรัิบผิด้ชอบ แล้ะผล้การิปีฏิิบัตัิงาน การิกำาห้นด้จ่าย 
ค่าตัอบแทุนพิจาริณ์าทุั�งริะยะส่ั�นแล้ะริะยะยาว โด้ยริะยะสั่�น
พจิาริณ์าจากผล้การิด้ำาเนินงานของบริษิัทัุในแตัล่้ะปีเีปีรีิยบเทุยีบ
กับแผนธุุริกิจทุี�วางไว้ ส่ำาห้ริับริะยะยาวพิจาริณ์าจากความี
ส่ามีาริถในการิกำาห้นด้กล้ยุทุธุ์ แล้ะทุิศทุางการิด้ำาเนินงาน เพื�อ
บริริลุ้เปี้าห้มีาย แล้ะภาริกิจตัามีวิส่ัยทัุศน์ขององค์กริ ริวมีทุั�ง 
ผล้การิปีริะเมีินผล้การิปีฏิิบัตัิงานของปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ
แล้ะกริริมีการิผู้จัด้การิ โด้ยคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีอบห้มีายให้้
คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน 
เปี็นผู้ พิจาริณ์ากำาห้นด้ค่าตัอบแทุนปีริะจำาปีีของปีริะธุาน 
เจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริแล้ะกริริมีการิผู้ จัด้การิแล้ะนำาเส่นอต่ัอ 
คณ์ะกริริมีการิบริษัิัทุเพื�อพจิาริณ์า ทุั�งนี� ปีริะธุานเจา้ห้น้าทุี�บริหิ้าริ
แล้ะกริริมีการิผู้จัด้การิได้้ริับค่าตัอบแทุนแล้ะผล้ปีริะโยชน์ 
ในฐานะเป็ีนผู้บริิห้าริสู่งสุ่ด้ของบริิษััทุ นอกเห้นือจากทุี�ได้้รัิบ 
ในฐานะเปี็นกริริมีการิบริิษััทุ

ในปีี 2564 ปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ แล้ะผู้บริิห้าริริะดั้บสู่ง 
ตัามีเกณ์ฑ์์ของส่ำานักงาน ก.ล้.ตั มีีจำานวนริวมีทัุ�งส่ิ�น 10 คน 
ได้้ริับค่าตัอบแทุนจากบริิษััทุในริูปีแบบเงินเด้ือน โบนัส่ แล้ะ 
เงินส่มีทุบกองทุุนส่ำาริองเล้ี�ยงชีพ จำานวนริวมีทุั�งส่ิ�น 44 ล้้านบาทุ 
(คิด้เปี็นร้ิอยล้ะ 7 ของค่าตัอบแทุนริวมีทัุ�งห้มีด้ของกิจการิ) 
นอกเห้นือจากค่าตัอบแทุนทุี�เป็ีนตััวเงินแล้้ว บริิษััทุไม่ีมีีการิจ่าย
ค่าตัอบแทุนในริูปีแบบอื�น 

7.5
บุคลื่ากร

บริษิัทัุมีนีโยบายการิจา้งงานทุี�มีุง่เนน้ความีเทุา่เทุยีมีกนั ไมีจ่ำากดั้
ห้ริือกีด้กันในเริื�องเพศ เชื�อชาติั ศาส่นา แล้ะวัฒนธุริริมี แล้ะ
ตัริะห้นักถง้ความีส่ำาคัญของพนกังานทุี�เปีน็ทุรัิพยากริอันมีคีณุ์ค่า
ในการิขับเคล้ื�อนธุุริกิจของบริิษััทุ ณ์ วันทุี� 31 ธุันวาคมี 2564 
บริษิัทัุ นำ�ามัีนพชืไทุย จำากดั้ (มีห้าชน) มีพีนกังานทุั�งห้มีด้ 1,318 คน 
เพิ�มีข้�นจากปีี 2563 จำานวน 18 คน ห้ริือริ้อยล้ะ 1.38 โด้ยแบ่ง
เปี็นพนักงานปีริะจำาส่ำานักงานให้ญ่ 151 คน แล้ะพนักงาน 
ฝ่่ายผล้ิตั 1,167 คน โด้ยมีีช่วงอายุ เพศ แล้ะริะด้ับการิศ้กษัา 
ทุี�ห้ล้ากห้ล้าย แยกตัามีส่ายงานด้ังนี�

สำายั่งาน จำานวนพื่นักงาน	(คน)

ส่ายงานทุี�ข้�นตัริงตั่อ
ปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ

8

ส่ายงานตัริวจส่อบภายใน 4

ส่ายงานบัญชีการิเงิน 41

ส่ายงานการิตัล้าด้แล้ะ
การิพาณ์ิชย์

61

ส่ายงานบริิห้าริส่่วนกล้าง
(บุคคล้, ธุุริการิ, จัด้ซึ่ื�อ, 
กฎ์ห้มีาย)

37

ส่ายงานการิผล้ิตั 1,167

รวม 1,318
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ค�าตี้อบแทั่นพื่นักงาน
บริิษััทุกำาห้นด้นโยบายค่าตัอบแทุนพนักงานทีุ�ส่อด้คล้้องกับ 
ผล้การิด้ำาเนินงานของบริษิัทัุทุั�งในริะยะส่ั�นแล้ะริะยะยาว เพื�อให้้
ผล้ตัอบแทุนแก่พนักงานอย่างเปี็นธุริริมี โด้ยการิกำาห้นด้ 
โคริงส่ริา้งคา่ตัอบแทุนของแตัล่้ะริะด้บัตัำาแห้นง่งานอยา่งเห้มีาะส่มี 
พิจาริณ์าจ่ายค่าตัอบแทุนจากผล้การิปีฏิิบัตัิงาน แล้ะริะด้ับ
ตัำาแห้นง่งานทุี�ริบัผดิ้ชอบตัามีความีริู ้ความีส่ามีาริถ ผล้การิปีฏิบิตััิ
งานของพนกังานแตัล่้ะคน พนกังานจะได้ค้า่ตัอบแทุนทุี�เทุา่เทุยีมี
แล้ะเปี็นธุริริมีเมีื�อเปีริียบเทุียบภายในองค์กริ ขณ์ะเด้ียวกัน
กำาห้นด้การิจ่ายค่าตัอบแทุนให้้ส่อด้คล้้องกับส่ภาวะเศริษัฐกิจ 
อัตัริาเงินเฟ้อ ด้ัชนีริาคาผู้บริิโภค แล้ะการิจ่ายค่าตัอบแทุนของ
บริิษััทุในอุตัส่าห้กริริมีเดี้ยวกัน ริวมีถ้งค่าตัอบแทุนพนักงาน 
จะต้ัองเห้มีาะส่มีกับการิขยายตััวทุางธุุริกิจ แล้ะการิเตัิบโตัของ
บริิษััทุ โด้ยพนักงานได้้ริับค่าตัอบแทุนจากบริิษััทุในริูปีแบบ 
เงินเด้ือนค่าจ้าง โบนัส่ แล้ะเงินส่มีทุบกองทุุนส่ำาริองเลี้�ยงชีพ 
เปี็นตั้น 

เงินสำมทั่บกองทัุ่นสำำารองเลื่่�ยั่งชุ่พื่

บริิษััทุได้้จัด้ตัั�งกองทุุนส่ำาริองเล้ี�ยงชีพ เพื�อเปี็นส่วัส่ดิ้การิ 
ทุี�จัด้ให้้พนักงานแล้ะเป็ีนการิส่่งเส่ริิมีการิออมีเงินอีกวิธุีห้น้�ง 
ริวมีทุั�งเปี็นแริงจูงใจให้้พนักงานปีฏิิบัตัิงานกับบริิษััทุเปี็นริะยะ
เวล้านาน โด้ยพนักงานทีุ�เปี็นส่มีาชิกกองทุุนส่ำาริองเล้ี�ยงชีพ 
จะได้้ริับเงินส่มีทุบกองทุุนจากบริิษััทุทุุกเด้ือนในอัตัริาทีุ�แตักตั่าง
กนัตัามีอายสุ่มีาชกิของพนกังานแตัล่้ะคน โด้ยพนกังานตัอ้งส่ะส่มี
เงินเข้ากองทุุนในอัตัริาเด้ียวกัน เมืี�อพนักงานพ้นส่มีาชิกภาพ 
พนักงานจะได้้รัิบเงินส่มีทุบริวมีทุั�งส่่วนเฉล้ี�ยผล้ปีริะโยชน์สุ่ทุธิุ
ของกองทุุน  

อายัุ่สำมาชุิก อัตี้ราเงินสำมทั่บ

อายุส่มีาชิกตัั�งแตั่ 1 ปีี คริบ 5 ปีี ร้อยละ	3

อายุส่มีาชิก 5 ปีีข้�นไปี คริบ 10 ปีี ร้อยละ	4

อายุส่มีาชิก 10 ปีีข้�นไปี ร้อยละ	5

บริิิษัััทุมีีีนโยบายคััด้เล้ืือกกองทุุุนทีุ�มีีีความีเส่ี�่ยงตัำ�า เพื�่อริัักษัา 
เงิินตั้้นของส่มีาชิิกกองทุุุนให้้้คงอยู่่ โด้ยในปีี 2564 บริิิษัััทุมีี ี
พนัักงานทุี�่เข้้าร่่ิวมีกองทุุุนส่ำาริองเล้ี�ยงชีีพ จำานวน 879 คน 
คิิด้เปี็นริ้อยล้ะ 66.69 ของจำานวนพนัักงานทุั�งห้มีด้

ในปีี 2564 บริิษััทุจ่ายค่าตัอบแทุนพนักงาน ด้ังนี� 1) ค่าตัอบแทุน
ริะยะสั่�นทุี�ส่อด้คล้้องกับผล้การิด้ำาเนินงานของบริิษััทุ ได้้แก่ 
เงินเดื้อน ซ้ึ่�งมีีการิปีรัิบเพิ�มีอัตัริาเงินเดื้อนปีีล้ะ 1 คริั�ง , 
โบนัส่ปีริะจำาปีีตัามีผล้ปีริะกอบการิ แล้ะการิปีริะเมิีนผล้ 
การิปีฏิิบัตัิงานของพนักงานริายบุคคล้ ริวมี 603 ล้้านบาทุ 
2) คา่ตัอบแทุนริะยะยาว ได้แ้ก ่เงนิส่มีทุบกองทุนุส่ำาริองเล้ี�ยงชีพ 
แล้ะเงินเกษัียณ์อายุงาน โด้ยบริิษััทุจ่ายเงินส่มีทุบกองทุุนส่ำาริอง
เล้ี�ยงชีพ ริวมี 12 ล้้านบาทุ แล้ะตัั�งส่ำาริองผล้ปีริะโยชน์พนักงาน 
จำานวน 17 ล้้านบาทุ

7.6
ขั้อมูลื่สำำาคัญอื�นๆ

ผู้ควบคุมดูแลื่ 
การทั่ำาบัญชุ่แลื่ะการเงิน
บริิษััทุมีอบห้มีายให้้นางส่าวสุ่นันทุา ไตัริเทุพาภิริักษั์ ปีริะธุาน 
เจ้าห้น้าทุี�ปีฏิิบัตัิการิด้้านการิบริิห้าริ เป็ีนผู้ริับผิด้ชอบสู่งสุ่ด้ 
ในส่ายงานบญัชแีล้ะการิเงนิ มีหี้นา้ทุี�กำากบัด้แูล้การิจดั้ทุำาริายงาน
ทุางการิเงินให้้มีีความีน่าเชื�อถือแล้ะมีีคุณ์ภาพ เป็ีนไปีตัามี
มีาตัริฐานทุางการิบัญชีแล้ะส่อด้คล้้องกับแนวทุางของส่ำานักงาน 
ก.ล้.ตั. โด้ยริายล้ะเอียด้เกี�ยวกับผู้ด้ำาริงตัำาแห้น่งผู้ควบคุมีดู้แล้ 
การิทุำาบัญชีแล้ะการิเงินของบริิษััทุปีริากฏิตัามีเอกส่ารแนบ	1
 

เลื่ขัานุการบริษััทั่
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ เ ป็ีนผู้พิ จาริณ์าแต่ัง ตัั� งผู้ มีี ความีริู ้
ความีส่ามีาริถแล้ะมีีความีเห้มีาะส่มีเป็ีนเล้ขานุการิบริษิัทัุ เพื�อชว่ย
ส่นบัส่นนุการิทุำางานทุี�เกี�ยวขอ้งให้ด้้ำาเนินไปีอย่างมีปีีริะส่ทิุธิุภาพ
แล้ะปีริะส่ิทุธุิผล้ตัามีทุี�กฎ์ห้มีายกำาห้นด้ ซึ่้�งคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ
ได้้มีีมีติัแต่ังตัั�งนางส่าวคณั์ฐศริ บัณ์ฑิ์ตัเนตัร์ิ ให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่ง
เล้ขานุการิบริิษััทุตัั�งแตั่วันทุี� 14 ส่ิงห้าคมี 2561 เพื�อทุำาห้น้าทีุ�
ตัามีพริะริาชบัญญัตัิห้ล้ักทุริัพย์แล้ะตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์ พ.ศ. 2535 
แล้ะตัามีปีริะกาศของคณ์ะกริริมีการิกำากับตัล้าด้ทุุนกำาห้นด้ 
โด้ยริายล้ะเอียด้เกี�ยวกับบทุบาทุห้น้าทุี�แล้ะความีริับผิด้ชอบของ
ผู้ด้ำาริงตัำาแห้น่งเล้ขานุการิบริิษััทุปีริากฏิตัามีเอกส่ารแนบ	1
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ห์ัวห์น้างานนักลื่งทัุ่นสำัมพื่ันธุ์
บริิษััทุจัด้ตัั�งห้น่วยงานนักล้งทุุนสั่มีพันธ์ุ โด้ยมีอบห้มีายให้ ้
นายอังกูริ อิ�มีเอิบธุริริมี เป็ีนตััวแทุนของบริิษััทุทุำาห้น้าทีุ� 
ริบัผดิ้ชอบในการิเปีดิ้เผยขอ้มีลู้แล้ะขา่วส่าริของบริษิัทัุกบัผู้ถอืหุ้้น 
นกัล้งทุนุ นกัวเิคริาะห้ ์แล้ะปีริะชาชนทุั�วไปี ทุั�งนี� ผูล้้งทุนุส่ามีาริถ
ตัิด้ตั่อห้น่วยงานนักล้งทุุนส่ัมีพันธุ์ได้้ทุี�

หน่วยงานนักลงทุนส่ัมพิันธุ์	:
อาคารินำ�ามีันพืชไทุย
เล้ขทุี� 149 ถนนริัชด้าภิเษัก (ทุ่าพริะ-ตัากส่ิน)
แขวงบุคคโล้ เขตัธุนบุริี กริุงเทุพฯ 10600
โทุริศัพทุ์ : 02-477-9020 โทุริส่าริ : 02-477-8022
อีเมีล้ : ir@tvothai.com

ผู้สำอบบัญชุ่	
ผู้ส่อบบัญชีของบริิษััทุแล้ะบริิษััทุย่อยในริอบปีี 2564 ได้้แก ่
นางชล้ริส่ ส่ันตัิอัศวริาภริณ์์ ทุะเบียบผู้ส่อบบัญชีริับอนุญาตั 
เล้ขทุี� 4523 จากบริิษััทุ ส่ำานักงาน อีวาย จำากัด้ โด้ยค่าตัอบแทุน
ผู้ส่อบบัญชีทุี�บริิษััทุแล้ะบริิษััทุย่อยจ่ายให้้กับบริิษััทุ ส่ำานักงาน 
อีวาย จำากัด้ มีีด้ังนี�

 ค่าต่อบแทนจัากการส่อบบัญชุี	(Audit	Fee)	

ค�าตี้อบแทั่น	(บาทั่)

ค่าส่อบบัญชีของบริิษััทุ 1,840,000

ค่าส่อบบัญชีของบริิษััทุย่อย 1,100,000

 ค่าบริการอื�นที�นอกเหนือจัากงานส่อบบัญชุี
	 (Non-Audit	Fee)	

 -ไมี่มีี-

ห์ัวห์น้างานตี้รวจสำอบภายั่ใน
คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบเปี็นผู้พิจาริณ์าแตั่งตัั�ง นายกฤษัณ์์ 
กองแก้ว ผู้จัด้การิส่ำานักตัริวจส่อบภายใน เปี็นห้ัวห้น้าห้น่วยงาน
ตัริวจส่อบภายใน มีีห้น้าทีุ�ตัริวจส่อบภายในแล้ะปีริะเมีินผล้
กจิกริริมีตัา่งๆ ของบริษิัทัุ ส่อบทุานคุณ์ภาพการิปีฏิบัิตังิานภายใน
บริิษััทุให้้เป็ีนไปีตัามีแผนงาน ส่อด้คล้้องกับวัตัถุปีริะส่งค์แล้ะ 
เปี้าห้มีายของบริิษััทุ ริวมีถ้งห้น้าทีุ�ในการิควบคุมีแล้ะตัริวจส่อบ 
อื�นๆ ตัามีทุี�ได้้ริับมีอบห้มีายจากคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ โด้ย
ริายล้ะเอยีด้เกี�ยวกบัผูด้้ำาริงตัำาแห้น่งห้วัห้นา้งานตัริวจส่อบภายใน
ปีริากฏิตัามีเอกส่ารแนบ	3

บริษััทั่ผู้ตี้รวจสำอบภายั่ใน
คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบได้้พิจาริณ์าคัด้เล้ือกบริิษััทุผู้ตัริวจส่อบ
ภายใน แล้ะมีีมีตัิแตั่งตัั�งบริิษััทุ แอส่เซึ่นทุ์ แอด้ไวเซึ่อริี� จำากัด้ 
เปี็นผู้ตัริวจส่อบภายในอิส่ริะปีริะจำาปีี 2564 โด้ยมีีผล้ตัั�งแตั่วันทุี� 
26 กุมีภาพันธุ์ 2564 โด้ยบริิษััทุผู้ตัริวจส่อบภายในมีีห้น้าทุี� 
ตัริวจส่อบการิปีฏิิบัตัิตัามีนโยบาย ริะเบียบ แล้ะวิธุีปีฏิิบัตัิของ
องคก์ริ เพื�อให้ม้ีั�นใจวา่องคก์ริมีรีิะบบการิควบคมุีภายในเพยีงพอ 
ทุี�จะบริริลุ้ตัามีวัตัถุปีริะส่งค์แล้ะเปี้าห้มีายทุี�กำาห้นด้ไว้

ห์ัวห์น้างาน 
กำากับดูแลื่การปฏิิบัตี้ิงาน
บริิษััทุได้้จัด้ตัั�งคณ์ะกริริมีการินโยบายส่ิ�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี บริิห้าริ
ความีเส่ี�ยง แล้ะการิกำากับการิปีฏิบิตััติัามีกฎ์เกณ์ฑ์ข์้�นมีาเพื�อชว่ย
ตัิด้ตัามีการิด้ำาเนินงาน ปีริะมีวล้ผล้ ทุบทุวน แล้ะปีรัิบปีริุง 
ริะบบงานตั่างๆ ให้้มีีความีเห้มีาะส่มีส่อด้คล้้องกับนโยบาย 
แผนธุรุิกจิ แล้ะการิกำากบัด้แูล้กจิการิทุี�ด้ ีพริอ้มีกนันี� คณ์ะกริริมีการิ 
ชุด้ดั้งกล่้าวได้้แตั่งตัั�งคณ์ะทุำางานเพื�อดู้แล้การิปีฏิิบัตัิงานของ
บริิษััทุ โด้ยมีอบห้มีายให้้ นายกฤษัณ์์ กองแก้ว เปี็นผู้ริับผิด้ชอบ
ในการิกำากับดู้แล้ให้้บริิษััทุปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์ห้มีาย กฎ์ริะเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบาย แล้ะข้อกำาห้นด้ของตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่ง
ปีริะเทุศไทุย ส่ำานักงานคณ์ะกริริมีการิกำากับห้ลั้กทุรัิพย์แล้ะ
ตัล้าด้ห้ล้ักทุรัิพย์แห้่งปีริะเทุศไทุย แล้ะกฎ์ห้มีายมีห้าชน โด้ย 
ริายล้ะเอียด้เกี�ยวกับบทุบาทุห้น้าทุี�แล้ะความีรัิบผิด้ชอบของ 
ผูด้้ำาริงตัำาแห้น่งห้วัห้น้างานกำากับด้แูล้การิปีฏิบิตัังิานปีริากฏิตัามี
เอกส่ารแนบ	3

113แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

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

การสำรรห์าแลื่ะแตี้�งตี้ั�ง
กรรมการบริษััทั่
คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน 
มีีห้ล้ักเกณ์ฑ์์ในการิคัด้เล้ือกกริริมีการิ โด้ยพิจาริณ์าจากล้ักษัณ์ะ
การิปีริะกอบธุรุิกจิแล้ะกล้ยุทุธุข์องบริษิัทัุ จง้ได้ก้ำาห้นด้คณุ์ส่มีบตััิ
ของกริริมีการิทุี�ตัอ้งการิส่ริริห้าให้ม้ีคีวามีเห้มีาะส่มีแล้ะส่อด้คล้้อง
กับกล้ยุทุธ์ุในการิด้ำาเนินธุุริกิจของบริิษััทุ โด้ยพิจาริณ์าทัุกษัะ 
ทุี�จำาเป็ีนทุี�ยงัขาด้อยู ่แล้ะมีนีโยบายความีห้ล้ากห้ล้ายในโคริงส่ริา้ง
ของคณ์ะกริริมีการิ (Board Diversity) ทุั�งทุางด้า้นทัุกษัะวชิาชพี 
ความีเชี�ยวชาญเฉพาะด้้าน ความีริู้ความีส่ามีาริถ เพศ ริวมีถ้ง
ปีริะส่บการิณ์์การิทุำางานปีริะกอบการิพิจาริณ์าเพื�อกำาห้นด้ 
ตััวบุคคล้ทุี�มีีความีเห้มีาะส่มี ทัุ�งด้้านปีริะส่บการิณ์์ ความีริู้ 
ความีส่ามีาริถ ริวมีถ้งปีริะส่บการิณ์์การิทุำางานปีริะกอบการิ
พิจาริณ์า เพื�อกำาห้นด้ตััวบุคคล้ทีุ�มีีความีเห้มีาะส่มี ทุั�งด้้าน
ปีริะส่บการิณ์ ์ความีริู ้ความีส่ามีาริถทุี�จะเปีน็ปีริะโยชนต์ัอ่บริษิัทัุ 
เข้ามีาเปี็นกริริมีการิห้ริือผู้บริิห้าริ 

บริิษััทุมีีการิจัด้ทุำาตัาริางองค์ปีริะกอบความีริู้ความีชำานาญ 
ของกริริมีการิ (Board Skill Matrix) แล้ะมีีการิทุบทุวนความี
ห้ล้ากห้ล้ายของคณ์ะกริริมีการิเป็ีนปีริะจำาทุุกปีี ปีริะกอบกับ 
การิพิจาริณ์าผล้การิปีริะเมิีนการิปีฏิิบัตัิงานของคณ์ะกริริมีการิชุ 
ด้ปีัจจุบัน เพื�อใช้ในการิส่อบทุานโคริงส่ริ้างของคณ์ะกริริมีการิ 
ริวมีทุั�งใช้เป็ีนข้อมูีล้เพื�อปีริะกอบการิพิจาริณ์าส่ริริห้ากริริมีการิ 
เพื�อให้้มีั�นใจว่าจะได้้คณ์ะกริริมีการิทุี�มีีคุณ์ส่มีบัตัิเห้มีาะส่มี 
ส่อด้คล้้องกับทิุศทุางการิด้ำาเนินธุุริกิจของบริิษััทุ ทุั�งนี� บุคคล้ทุี� 
ได้้ริับการิแตั่งตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิห้ริือผู้บริิห้าริของ
บริิษััทุ จะตั้องมีีคุณ์ส่มีบัตัิคริบถ้วนตัามีมีาตัริา 68 แห้่งพริะริาช
บัญญัตัิบริิษััทุมีห้าชน พ.ศ.2535 (ริวมีทุั�งทุี�มีีการิแก้ไขเพิ�มีเตัิมี) 

แล้ะปีริะกาศของ ก.ล้.ตั. แล้ะต้ัองไม่ีมีีลั้กษัณ์ะต้ัองห้้ามีตัามี 
พ.ริ.บ.ห้ล้กัทุริพัย ์(ริวมีทุั�งทุี�มีีการิแกไ้ขเพิ�มีเตัมิี) กฎ์ห้มีายอื�น แล้ะ
กฎ์ริะเบียบทุี�เกี�ยวข้อง

ปีัจจุบันคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุปีริะกอบด้้วยกริริมีการิจำานวน 
12 ทุ่าน ซึ่้�งมีีจำานวนทีุ�เห้มีาะส่มีกับการิด้ำาเนินธุุริกิจของบริิษััทุ 
แล้ะกริริมีการิทุกุทุ่านล้้วนแล้้วแต่ัมีปีีริะส่บการิณ์ก์าริทุำางาน ห้ริอื
เคยด้ำาริงตัำาแห้นง่ผูบ้ริหิ้าริริะด้บัส่งูส่ดุ้ของห้นว่ยงานภาคริฐัแล้ะ
ภาคธุรุิกิจ กริริมีการิส่่วนให้ญ่มีปีีริะส่บการิณ์ใ์นอตุัส่าห้กริริมีการิ
นำ�ามีันพืชแล้ะวัตัถุด้ิบอาห้าริส่ัตัว์อันเปี็นปีริะโยชน์แก่บริิษััทุ 
กริริมีการิส่่วนให้ญ่จบการิศ้กษัาด้้านบริิห้าริธุุริกิจ แล้ะมีีความีริู้
เกี�ยวกับตัล้าด้ส่ินค้าโภคภัณ์ฑ์์แล้ะตัล้าด้ส่ินค้าเกษัตัริล้่วงห้น้า 
โด้ยมีีกริริมีการิทุี�จบการิศ้กษัาทุางด้้านกฎ์ห้มีายด้้วย ซึ่้�งทุำาให้้ 
องค์ปีริะกอบของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุในปัีจจุบันมีีผู้มีีคุณ์วุฒิ
ปีริะส่บการิณ์์ ความีเชี�ยวชาญจากห้ล้ากห้ล้ายอาชีพ 

บริิษััทุเปีิด้โอกาส่ให้้ผู้ถือหุ้้นริายย่อยเส่นอริายชื�อบุคคล้ทุี�มีี
คุณ์ส่มีบัตัิแล้ะไมี่มีีล้ักษัณ์ะตั้องห้้ามีตัามีกฎ์ห้มีายว่าด้้วยบริิษััทุ
มีห้าชนจำากัด้ กฎ์ห้มีายว่าด้้วยห้ล้ักทุรัิพย์แล้ะตัล้าด้ห้ลั้กทุรัิพย์ 
แล้ะตัามีเกณ์ฑ์์ทุี�บริิษััทุกำาห้นด้ทุุกปีี เพื�อเข้าริับการิคัด้เล้ือกเปี็น
กริริมีการิบริิษััทุ โด้ยปีริะกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุให้้
ผู้ถือหุ้้นเส่นอริายชื�อแล้ะปีริะวัตัิบุคคล้เข้ามีายังบริิษััทุ เพื�อให้้
คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้าแล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน
พิจาริณ์าแล้ะนำาเส่นอให้้ทุี�ปีริะชมุีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์า 
เพื�อให้้ทุี�ปีริะชุมีผู้ถือหุ้้นอนุมีัตัิแล้้วแตั่กริณ์ี

8.1
สำรุปผลื่การปฏิิบัตี้ิห์น้าทั่่�ขัองคณะกรรมการในรอบปีทั่่�ผ�านมา

แบบ	56-1	One	Report/รายั่งานประจำาปี	2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลื่กิจการ

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

 มีีคุณ์ส่มีบัตัิแล้ะไม่ีมีีล้ักษัณ์ะต้ัองห้้ามีตัามี พ.ริ.บ. บริิษััทุ
มีห้าชนจำากัด้ พ.ศ. 2535 ห้ริือกฎ์ห้มีายอื�นทีุ�เกี�ยวข้อง 
ตัล้อด้จนข้อกำาห้นด้ของตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห่้งปีริะเทุศไทุย 
แล้ะ ก.ล้.ตั. แล้ะข้อบังคับบริิษััทุ

 เปี็นผู้ทุริงคุณ์วุฒิ มีีภาวะผู้นำา วิส่ัยทัุศน์ มีีคุณ์ธุริริมีแล้ะ
จริิยธุริริมี มีีความีริู้ ความีส่ามีาริถ มีีปีริะส่บการิณ์์ทุี�เปี็น
ปีริะโยชน์แล้ะมีีความีเข้าใจในลั้กษัณ์ะการิด้ำาเนินธุุริกิจแล้ะ
อุตัส่าห้กริริมีทุี�บริิษััทุด้ำาเนินกิจการิอยู่ ซึ่้�งส่อด้คล้้องกับ
กล้ยทุุธุข์องบริษิัทัุแล้ะองคป์ีริะกอบความีริูค้วามีชำานาญของ
กริริมีการิ (Board Skill Matrix)

 มีคีวามีรัิบผดิ้ชอบ แล้ะส่ามีาริถอุทุศิเวล้าในการิปีฏิบัิตัหิ้น้าทุี�
กริริมีการิของบริิษััทุได้้อย่างเตั็มีทีุ� ทัุ�งนี� กริริมีการิส่ามีาริถ
ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิในกิจการิอื�นได้้ แตั่ตั้องไมี่เปี็น
อุปีส่ริริคตั่อการิปีฏิิบัตัิห้น้าทีุ�กริริมีการิบริิษััทุ แล้ะเพื�อส่่ง
เส่ริมิีให้ก้ริริมีการิบริษิัทัุอทุุศิเวล้าในการิปีฏิบิตััหิ้นา้ทุี�ได้อ้ยา่ง
มีีปีริะส่ิทุธิุภาพ กำาห้นด้ให้้กริริมีการิแตั่ล้ะคนด้ำาริงตัำาแห้น่ง
กริริมีการิในบริิษััทุจด้ทุะเบียนในตัล้าด้ห้ลั้กทุริัพย์แห้่ง
ปีริะเทุศไทุยริวมีไมี่เกิน 5 บริิษััทุ

คุณสำมบัตี้ิขัองกรรมการอิสำระ
กริริมีการิอิส่ริะมีจีำานวนไม่ีนอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกริริมีการิ
ทุั�งห้มีด้ ปีัจจุบันคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุปีริะกอบด้้วยกริริมีการิ
อิส่ริะจำานวน 5 คน มีีคุณ์ส่มีบัตัิคริบถ้วนตัามีห้ลั้กเกณ์ฑ์์ของ
ปีริะกาศคณ์ะกริริมีการิกำากับตัล้าด้ทุุน ด้ังนี�

 ถือหุ้้นไมี่เกินริ้อยล้ะ 1 ของจำานวนหุ้้นทุี�มีีส่ิทุธุิออกเส่ียง
ทัุ�งห้มีด้ของบริิษัทัุ บริิษัทัุให้ญ ่บริิษัทัุยอ่ย บริิษัทัุริว่มี ผูถ้อืหุ้น้ 
ริายให้ญ่ ห้ริือผู้มีีอำานาจควบคุมีของบริิษััทุ ทุั�งนี� ให้้นับริวมี
การิถือหุ้น้ของผู้ทุี�เกี�ยวข้องของกริริมีการิอิส่ริะริายนั�นๆ ด้ว้ย

 ไม่ีเปี็นกริริมีการิทุี�มีีส่่วนริ่วมีบริิห้าริงาน ลู้กจ้าง พนักงาน 
ทุี�ปีริ้กษัาทุี�ริับเงินเด้ือนปีริะจำา ห้ริือมีีอำานาจควบคุมีของ
บริิษััทุ บริิษััทุให้ญ่ บริิษััทุย่อย บริิษััทุริ่วมี บริิษััทุย่อยล้ำาด้ับ
เด้ียวกัน ผู้ถือหุ้้นริายให้ญ่ ห้ริือของผู้มีีอำานาจควบคุมีของ
บริิษััทุ เว้นแตั่จะได้้พ้นจากการิมีีล้ักษัณ์ะด้ังกล่้าวมีาแล้้ว 
ไม่ีน้อยกว่า 2 ปีีก่อนห้น้า ทุั�งนี� ล้ักษัณ์ะตั้องห้้ามีดั้งกล้่าว 
ไมี่ริวมีถ้งกริณี์ทุี�กริริมีการิอิส่ริะเคยเป็ีนข้าริาชการิ ห้ริือ 
ทุี�ปีริ้กษัาของส่่วนริาชการิซ้ึ่�งเป็ีนผู้ถือหุ้้นริายให้ญ่ ห้ริือ 
ผู้มีีอำานาจควบคุมีของบริิษััทุ

 ไมี่เปี็นบุคคล้ทุี�มีีความีสั่มีพันธุ์ทุางส่ายโล้หิ้ตั ห้รืิอโด้ยการิ 
จด้ทุะเบียนตัามีกฎ์ห้มีายในลั้กษัณ์ะทีุ�เปี็นบิด้า มีาริด้า 
คู่ส่มีริส่ พี�น้อง แล้ะบุตัริ ริวมีทุั�งคู่ส่มีริส่ของบุตัริ ของ
กริริมีการิริายอื�น ผู้บริิห้าริ ผู้ถือหุ้้นริายให้ญ่ ผู้มีีอำานาจ
ควบคุมี ห้ริือบุคคล้ทุี�จะได้้รัิบการิเส่นอให้้เป็ีนกริริมีการิ 
ผู้บริิห้าริ ห้ริือผู้มีีอำานาจควบคุมีของบริิษััทุห้ริือบริิษััทุย่อย

 ไมี่มีีห้รืิอเคยมีีความีสั่มีพันธ์ุทุางธุุริกิจกับบริิษััทุ บริิษััทุให้ญ่ 
บริิษััทุย่อย บริิษััทุริ่วมี ผู้ถือหุ้้นริายให้ญ่ ห้ริือผู้มีีอำานาจ
ควบคุมีของบริิษััทุ ในลั้กษัณ์ะทุี�อาจเป็ีนการิขัด้ขวางการิใช้
วิจาริณ์ญาณ์อย่างอิส่ริะของตัน ริวมีทุั�งไม่ีเปี็นห้ริือเคยเป็ี 
นผูถื้อหุ้น้ทุี�มีนียั ห้รืิอผูม้ีอีำานาจควบคมุีของผูทุ้ี�มีคีวามีสั่มีพันธุ์
ทุางธุุริกิจกับบริิษััทุ บริิษััทุให้ญ่ บริิษััทุย่อย บริิษััทุริ่วมี 
ผูถ้อืหุ้น้ริายให้ญ่ ห้ริอืผูมี้ีอำานาจควบคุมีของบริษิัทัุ เวน้แต่ัจะ
ได้้พ้นจากการิมีีล้ักษัณ์ะดั้งกล้่าวมีาแล้้วไมี่น้อยกว่า 2 ปี ี
ก่อนห้น้า
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วาระการดำารงตี้ำาแห์น�ง
บริษิัทัุกำาห้นด้วาริะการิด้ำาริงตัำาแห้น่งของกริริมีการิให้เ้ปีน็ไปีตัามี 
พริะริาชบัญญัตัิบริิษััทุมีห้าชนจำากัด้ พ.ศ. 2535 แล้ะข้อบังคับ
ของบริษิัทัุ กล้า่วคอื ในการิปีริะชมุีส่ามีญัผูถ้อืหุ้น้ปีริะจำาปีทีุกุคริั�ง 
ให้้กริริมีการิออกจากตัำาแห้น่งจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวน
กริริมีการิบริษิัทัุทุั�งห้มีด้ ถา้จำานวนกริริมีการิทุี�แบง่ออกให้ต้ัริงเปีน็ 
3 ส่่วนไมี่ได้้ ก็ให้้ออกโด้ยจำานวนใกล้้เคียงทุี�สุ่ด้กับส่่วน 1 ใน 3 
กริริมีการิทุี�ตั้องออกจากตัำาแห้น่งในปีีแริกแล้ะปีีทุี�ส่องภายห้ล้ัง 
จด้ทุะเบียนบริิษััทุนั�นให้้จับส่ล้ากกันว่าผู้ใด้จะออก ส่่วนปีีห้ล้ังๆ 
ตัอ่ไปี ให้ก้ริริมีการิคนทุี�อยูใ่นตัำาแห้นง่นานทุี�ส่ดุ้นั�นเปีน็ผูอ้อกจาก
ตัำาแห้น่ง อย่างไริก็ตัามี คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีีวาริะการิด้ำาริง
ตัำาแห้น่งคริาวล้ะ 3 ปีี แล้ะอาจได้้ริับการิแตั่งตัั�งกล้ับเข้ามีาด้ำาริง
ตัำาแห้น่งต่ัอไปีได้้อีกตัามีทุี�คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุเห็้นว่าเห้มีาะส่มี 
กริริมีการิซ้ึ่�งพ้นจากตัำาแห้น่งแล้้วอาจได้้รัิบเลื้อกเข้าริับตัำาแห้น่ง
อีกก็ได้้

บริิษััทุได้้กำาห้นด้วาริะการิด้ำาริงตัำาแห้น่งของกริริมีการิอิส่ริะไว ้
ไมี่เกิน 3 วาริะตัิด้ตั่อกัน โด้ยกำาห้นด้ไว้ในกฎ์บัตัริคณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุ ห้ากมีีกริริมีการิทุ่านใด้มีีความีเห้มีาะส่มีในการิด้ำาริง
ตัำาแห้น่งนานกว่าทุี�กำาห้นด้ไว้คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุจะเปี็น 
ผู้พิจาริณ์าวาริะการิด้ำาริงตัำาแห้น่งด้ังกล้่าวจากห้ล้ายด้้าน เช่น 
ความีริู้ ความีเข้าใจ ความีส่ามีาริถ ปีริะส่บการิณ์์ ปีริะส่ิทุธุิภาพ
ในการิปีฏิิบัตัิงาน แล้ะ/ห้รืิอความีเชี�ยวชาญเฉพาะด้้านทีุ�เปี็น
ปีริะโยชน์ตั่อบริิษััทุ โด้ยคำาน้งถ้งผล้ปีริะโยชน์สู่งสุ่ด้ของบริิษััทุ 
แล้ะในปีีทุี�กริริมีการิอิส่ริะดั้งกล่้าวคริบกำาห้นด้ออกตัามีวาริะ 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุจะนำาเส่นอชื�อกริริมีการิด้ังกล้่าวพริ้อมีทัุ�ง
เห้ตัุผล้ให้้ทุี�ปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นพิจาริณ์าอนุมีัตัิเล้ือกตัั�ง
กริริมีการิด้ังกล้่าวกล้ับเข้าเปี็นกริริมีการิอิส่ริะตั่อไปี 

 ไมี่เปี็นห้ริือเคยเปี็นผู้ส่อบบัญชีของบริิษััทุ บริิษััทุให้ญ่ บริิษััทุ
ย่อย บริิษััทุริ่วมี ผู้ถือหุ้้นริายให้ญ่ ห้ริือผู้มีีอำานาจควบคุมีของ
บริิษััทุ แล้ะไมี่เปี็นผู้ถือหุ้้นทีุ�มีีนัย ผู้มีีอำานาจควบคุมี ห้ริือ 
หุ้้นส่่วนของส่ำานักงานส่อบบัญชี ซึ่้�งมีีผู้ส่อบบัญชีของบริิษััทุ 
บริิษััทุให้ญ่ บริิษััทุย่อย บริิษััทุริ่วมี ผู้ถือหุ้้นริายให้ญ่ ห้ริือ 
ผู้มีีอำานาจควบคุมีของบริิษััทุส่ังกัด้อยู่ เว้นแตั่จะได้้พ้นจาก 
การิมีีล้ักษัณ์ะด้ังกล้่าวมีาแล้้วไมี่น้อยกว่า 2 ปีีก่อนห้น้า 

 ไมี่เปี็นห้รืิอเคยเป็ีนผู้ให้้บริิการิทุางวิชาชีพใด้ ๆ ซ้ึ่�งริวมีถ้ง 
การิให้บ้ริกิาริเปีน็ทุี�ปีริก้ษัากฎ์ห้มีายห้รืิอทุี�ปีริก้ษัาทุางการิเงิน 
ซึ่้�งได้้ริับค่าบริิการิเกินกว่า 2 ล้้านบาทุตั่อปีี จากบริิษััทุ 
บริิษััทุให้ญ่ บริิษััทุย่อย บริิษััทุริ่วมี ผู้ถือหุ้้นริายให้ญ่ ห้ริือ 
ผู้มีีอำานาจควบคุมีของบริิษััทุ แล้ะไม่ีเป็ีนผู้ถือหุ้้นทุี�มีีนัย 
ผู้มีีอำานาจควบคุมี ห้ริือหุ้้นส่่วนของผู้ให้้บริิการิทุางวิชาชีพ 
นั�นด้้วย เว้นแตั่จะได้้พ้นจากการิมีีล้ักษัณ์ะด้ังกล้่าวมีาแล้้ว 
ไมี่น้อยกว่า 2 ปีีก่อนห้น้า

 ไมี่เปี็นกริริมีการิทีุ�ได้้รัิบการิแต่ังตัั�งข้�นเพื�อเป็ีนตััวแทุนของ
กริริมีการิของบริิษััทุ ผู้ถือหุ้้นริายให้ญ่ ห้ริือผู้ถือหุ้้นซ้ึ่�งเปี็น 
ผู้ทุี�เกี�ยวข้องกับผู้ถือหุ้้นริายให้ญ่

 ไมีป่ีริะกอบกิจการิทุี�มีสี่ภาพอย่างเดี้ยวกันแล้ะเป็ีนการิแขง่ขัน
ทุี�มีีนัยกับกิจการิของบริิษััทุห้รืิอบริิษััทุย่อย ห้ริือไม่ีเป็ีน 
หุ้้นส่่วนทุี�มีีนัยในห้้างหุ้้นส่่วน ห้ริือเปี็นกริริมีการิทุี�มีีส่่วนริ่วมี
บริิห้าริงาน ลู้กจ้าง พนักงาน ทุี�ปีริ้กษัาทุี�ริับเงินเด้ือนปีริะจำา 
ห้รืิอถือหุ้้นเกินร้ิอยล้ะ 1 ของจำานวนหุ้้นทุี�มีีสิ่ทุธิุออกเสี่ยง
ทุั�งห้มีด้ของบริิษััทุอื�น ซึ่้�งปีริะกอบกิจการิทุี�มีีส่ภาพอย่าง
เด้ียวกันแล้ะเปี็นการิแข่งขันทีุ�มีีนัยกับกิจการิของบริิษััทุห้รืิอ
บริิษััทุย่อย

 ไมี่มีีล้ักษัณ์ะอื�นใด้ทีุ�ทุำาให้้ไมี่ส่ามีาริถให้้ความีเห้็นอย่างเปี็น
อิส่ริะเกี�ยวกับการิด้ำาเนินงานของบริิษััทุ
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การแตี้�งตี้ั�งกรรมการ
ในการิปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีีทุุกคริั�ง ให้้กริริมีการิ 
ออกจากตัำาแห้น่งห้น้�งในส่ามีเป็ีนอัตัริา ถ้าจำานวนกริริมีการิ 
ทุี�แบง่ออกให้้ตัริงเปีน็ส่ามีส่ว่นไมีไ่ด้้ กใ็ห้้ออกโด้ยจำานวนใกล้ทุ้ี�ส่ดุ้
กับส่่วนห้น้�งในส่ามี ให้้ทีุ�ปีริะชุมีผู้ถือหุ้้นเล้ือกตัั�งกริริมีการิตัามี
ห้ล้ักเกณ์ฑ์์แล้ะวิธุีการิด้ังตั่อไปีนี�

 ผู้ถือหุ้้นคนห้น้�งมีีคะแนนเส่ียงเทุ่ากับห้น้�งหุ้้นตั่อห้น้�งเส่ียง

 ผู้ ถือหุ้้นแตั่ล้ะคนจะตั้องใช้คะแนนเส่ียงทุี�มีีอยู่ ทัุ�งห้มีด้ 
เล้ือกตัั�งบุคคล้คนเดี้ยว ห้ริือห้ล้ายคนเป็ีนกริริมีการิก็ได้ ้
แตั่จะแบ่งคะแนนเส่ียงให้้แก่ผู้ใด้มีากน้อยเพียงใด้ไมี่ได้้

 ในการิล้งคะแนนเสี่ยงเลื้อกตัั�งกริริมีการิ บริิษััทุให้้ผู้ถือหุ้้น 
ใช้บัตัริล้งคะแนนเล้ือกตัั�งกริริมีการิเปี็นริายบุคคล้ โด้ยให้้ 
ผู้ถือหุ้้นล้งคะแนนเสี่ยงทัุ�งห้มีด้ทีุ�ตันมีีอยู่เลื้อกบุคคล้ทุี�ได้้รัิบ
การิเส่นอชื�อเปี็นกริริมีการิทุีล้ะคน

 คะแนนเส่ยีงส่ำาห้ริบัการิอนมุีตัั ิบริษิัทัุใชค้ะแนนเส่ยีงขา้งมีาก
ของผู้ถือหุ้้นซึ่้�งมีาปีริะชุมีแล้ะออกเส่ียงล้งคะแนน บุคคล้ 
ซึ่้�งได้้ริับคะแนนเส่ียงสู่งสุ่ด้ตัามีล้ำาด้ับล้งมีาเปี็นผู้ได้้ริับ 
การิเล้อืกตัั�งเปีน็กริริมีการิเทุา่จำานวนกริริมีการิทุี�จะพง้มีหี้ริอื
จะพ้งเล้ือกตัั�งในคริั�งนั�น กริณ์ีทีุ�บุคคล้ซ้ึ่�งได้้รัิบการิเลื้อกตัั�ง 
ในล้ำาด้ับถัด้ล้งมีามีีคะแนนเสี่ยงเทุ่ากันเกินจำานวนกริริมีการิ
ทุี�จะพ้งมีีห้รืิอจะพ้งเลื้อกตัั�งในคริั�งนั�น ให้้ปีริะธุานกริริมีการิ
เปี็นผู้ออกเส่ียงชี�ขาด้

กริณ์ีทุี�ตัำาแห้น่งกริริมีการิว่างล้งเนื�องจากส่าเห้ตุัอื�นนอกจากการิ
คริบวาริะการิด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิ ให้้คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุ 
ภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนพิจาริณ์าส่ริริห้าบุคคล้ 
ทุี�มีีคุณ์ส่มีบัตัิเห้มีาะส่มีแล้ะไม่ีมีีล้ักษัณ์ะต้ัองห้้ามีตัามีกฎ์ห้มีาย 
เส่นอให้้คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์าแตั่งตัั�งเข้าเปี็นกริริมีการิ
แทุนในการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิภายในริะยะเวล้าทุี�กฎ์ห้มีาย
กำาห้นด้ เว้นแตั่วาริะของกริริมีการิทีุ�พ้นจากตัำาแห้น่งเห้ล้ือน้อย
กวา่ 2 เดื้อน โด้ยบุคคล้ทุี�เขา้เป็ีนกริริมีการิแทุนจะอยูใ่นตัำาแห้น่ง
กริริมีการิได้้เพียงเทุ่าวาริะทุี�ยังเห้ล้ืออยู่ของกริริมีการิทุี�ตันแทุน 
ทุั�งนี�  มีตัิการิแตั่งตัั�งบุคคล้เข้าเปี็นกริริมีการิแทุนด้ังกล้่าว 
ตั้องได้้ริับคะแนนเส่ียงไมี่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกริริมีการิ
ทุี�ยังเห้ล้ืออยู่

การิปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2564 ทุี�ปีริะชุมีได้้พิจาริณ์า
อนุมีตััแิตัง่ตัั�งกริริมีการิทุี�ออกจากตัำาแห้น่งตัามีวาริะจำานวน 2 คน 
คือ นายอภิชาติั จีริะพันธุุ์ (กริริมีการิอิส่ริะ) แล้ะ ริศ.น.ส่พ. 
กิจจา อุไริริงค์ (กริริมีการิอิส่ริะ) กล้ับเข้าด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิ
บริิษััทุอีกวาริะห้น้�ง แล้ะพิจาริณ์าอนุมีัตัิแตั่งตัั�งให้้นายคุณ์า 
วิทุยฐานกริณ์์ เปี็นกริริมีการิบริิษััทุแทุนนายวิชิตั วิทุยฐานกริณ์์ 
(กริริมีการิทุี�ถ้งแก่กริริมี) แล้ะพิจาริณ์าอนุมัีตัิแตั่งตัั�งนางสุ่วิมีล้ 
กฤตัยาเกียริณ์์ บุคคล้ผู้ได้้รัิบการิเส่นอชื�อจากผู้ถือหุ้้นเปี็น
กริริมีการิอิส่ริะแทุนกริริมีการิทุี�ออกตัามีวาริะ โด้ยกริริมีการิ 
ทุั�ง 4 คน ได้้ผ่านกริะบวนการิกล้ั�นกริองของคณ์ะกริริมีการิ 
บริริษัทัุภบิาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้คา่ตัอบ แล้ะผา่นความีเห้น็ชอบ 
จากคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุแล้้ว ว่ามีีคุณ์ส่มีบัตัิทุี�เห้มีาะส่มีกับ 
การิปีริะกอบธุรุิกจิของบริษัิัทุ ตัล้อด้จนมีผีล้การิปีฏิบิตัังิานเปีน็ทุี�
น่าพอใจตัล้อด้ริะยะเวล้าทุี�ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิบริิษััทุ

อย่างไริก็ด้ี นางสุ่วิมีล้ กฤตัยาเกียริณ์์ ได้้ยื�นจด้ห้มีายขอล้าออก
จากตัำาแห้น่งกริริมีการิบริิษััทุ โด้ยมีีผล้ตัั�งแตั่วันทุี� 16 กริกฎ์าคมี 
2564 เนื�องจากมีีภาริกิจส่่วนตััว ทุำาให้้ไมี่ส่ามีาริถปีฏิิบัติัห้น้าทุี�
กริริมีการิได้้อย่างเตั็มีทุี� ด้ังนั�น ทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
คริั�งทุี� 13/2564 เมีื�อวันทุี� 15 ตัุล้าคมี 2564 จ้งมีีมีติัแต่ังตัั�ง 
นายวิภูธุา ตัริะกูล้ฮุิน ให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิอิส่ริะแล้ะ
กริริมีการิตัริวจส่อบแทุนกริริมีการิทุี�ล้าออก 

การแตี้�งตี้ั�งทั่่�ปร้กษัา
คณะกรรมการบริษััทั่
ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุได้้มีีมีตัิแตั่งตัั�งผู้ทุริงคุณ์วุฒิ 
เปี็นทุี�ปีริ้กษัาคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ โด้ยปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุ คริั�งทุี� 3/2564 เมีื�อวันทุี� 28 มีกริาคมี 2564 มีีมีตัิแตั่งตัั�ง
นางส่าววิบูล้ย์ล้ักษัณ์์ ริ่วมีริักษั์ ผู้ทุี�มีีความีริู้ความีเชี�ยวชาญแล้ะ
ปีริะส่บการิณ์์ด้้านการิพาณิ์ชย์ทุั�งในแล้ะต่ัางปีริะเทุศ ริวมีถ้งมีี
ความีส่ามีาริถในการิวางแผนการิพัฒนาบุคล้ากริ เขา้ด้ำาริงตัำาแห้น่ง 
ทุี�ปีริ้กษัาคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ แล้ะกริริมีการิผู้ทุริงคุณ์วุฒิใน 
คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน 
นอกจากนั�น ทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 9/2564 
เมีื�อวันทุี� 14 พฤษัภาคมี 2564 มีีมีตัิแตั่งตัั�งนายวิภูธุา ตัริะกูล้ฮิุน 
ผู้ทุี�มีีความีริู้ความีเชี�ยวชาญแล้ะปีริะส่บการิณ์์ด้้านบัญชีการิเงิน 
การิล้งทุนุ แล้ะความีเสี่�ยงทุี�เกี�ยวเนื�องกบัธุรุิกิจ เขา้ด้ำาริงตัำาแห้นง่
ทุี�ปีริ้กษัาคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุอีกห้น้�งทุ่าน
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การสำรรห์าแลื่ะแตี้�งตี้ั�ง
ผู้บริห์ารระดับสำูงสำุด
ทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุคริั�งทุี� 16/2563 มีีมีตัิเห้็นชอบให้้
แตั่งตัั�งนายจาริุพจน์ ณ์ีศะนันทุ์ ด้ำาริงตัำาแห้น่งริักษัาการิปีริะธุาน
เจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ โด้ยมีีผล้ตัั�งแตั่วันทุี� 1 มีกริาคมี 2564 โด้ยในปีี 
2564 คณ์ะกริริมีการิส่ริริห้าปีริะธุานเจ้าห้น้าทีุ�บริิห้าริ (“คณ์ะ
กริริมีการิส่ริริห้าฯ”) ได้้ด้ำาเนินการิส่ริริห้าด้้วยการิเปิีด้ริับส่มีัคริ 
ผู้บริิห้าริมีืออาชีพทุี�มีีความีริู้ความีส่ามีาริถแล้ะปีริะส่บการิณ์์ 
ผ่านส่ื�อส่ิ�งพิมีพ์แล้ะส่ื�อออนไล้น์ ตัั�งแตั่วันทุี� 16 ธุันวาคมี 2563 
ถ้งวันทุี� 15 มีกริาคมี 2564 ซึ่้�งมีผีู้ให้้ความีส่นใจส่มีัคริเปี็นจำานวน
มีาก แตั่ผู้ส่มีัคริทุี�มีีคุณ์ส่มีบัตัิผ่านเกณ์ฑ์์การิส่ัมีภาษัณ์์ ยังไมี่ผ่าน
คุณ์ส่มีบัตัิตัามีทีุ�บริิษััทุกำาห้นด้ ด้ังนั�น ทีุ�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุคริั�งทุี� 11/2564 จ้งได้้แต่ังตัั�งคณ์ะกริริมีการิส่ริริห้าฯ 
ชุด้ให้ม่ี โด้ยมีอบห้มีายให้้นายอภิชาตัิ จีริะพันธุุ์ (ปีริะธุาน 
คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ) เปี็นปีริะธุานคณ์ะกริริมีการิส่ริริห้าฯ 
พริ้อมีด้้วยกริริมีการิผู้ทุริงคุณ์วุฒิอีก 2 คน โด้ยให้้ด้ำาเนินการิ
ส่ริริห้าด้้วยวิธุีการิผส่มีผส่านห้ล้ายแนวทุางเข้าด้้วยกัน แล้ะเปีิด้
ริับส่มีัคริอีกคริั�งในเด้ือนส่ิงห้าคมี 2564 แตั่ไมี่มีีผู้ส่มีัคริทุี�ผ่าน
เกณ์ฑ์ค์ดั้เล้อืก อยา่งไริก็ตัามี คณ์ะกริริมีการิส่ริริห้าฯ ยงัคงด้ำาเนนิ
การิส่ริริห้าบุคคล้ทุี�มีีความีริู้ความีเชี�ยวชาญ แล้ะปีริะส่บการิณ์ ์
ในอุตัส่าห้กริริมีอาห้าริ ส่ินค้าโภคภัณ์ฑ์์ ริวมีถ้งอุตัส่าห้กริริมี
อาห้าริสั่ตัว์ห้รืิอนำ�ามัีนพืช อนัจะเป็ีนปีริะโยชน์ส่ำาห้รัิบการิด้ำาเนิน
ธุุริกิจของบริิษััทุตั่อไปี

การจำากัดจำานวน
การไปดำารงตี้ำาแห์น�งขัองกรรมการ
ในบริษััทั่อื�น
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีีนโยบายในเริื�องการิจำากัด้จำานวนบริิษััทุ 
ทุี�กริริมีการิไปีด้ำาริงตัำาแห้น่งในบริิษััทุจด้ทุะเบียน โด้ยกำาห้นด้ให้้
กริริมีการิด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิบริิษััทุจด้ทุะเบียน ริวมีไม่ีเกิน 
5 บริิษััทุ เพื�อให้้กริริมีการิได้้มีีเวล้าทุำาห้น้าทุี�ของตััวเองในบริิษััทุ
ได้้อย่างมีีปีริะสิ่ทุธุิภาพ ในปีี 2564 ไม่ีมีีกริริมีการิบริิษััทุริายใด้
ด้ำาริงตัำาแห้น่งเปี็นกริริมีการิในบริิษััทุจด้ทุะเบียนเกิน 5 บริิษััทุ

การดำารงตี้ำาแห์น�งขัอง
ประธุานเจ้าห์น้าทั่่�บริห์ารแลื่ะ
กรรมการผู้จัดการในบริษััทั่อื�น
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีีนโยบายเริื�องการิเข้าด้ำาริงตัำาแห้น่ง 
ในบริษิัทัุอื�นของปีริะธุานเจา้ห้น้าทุี�บริหิ้าริ แล้ะกริริมีการิผูจั้ด้การิ 
โด้ยพิจาริณ์าจากกิจการิทุี�ตัอ้งได้รั้ิบการิส่นับส่นุนจากกิจการิของ
บริิษััทุ เช่น การิเข้าด้ำาริงตัำาแห้น่งในบริิษััทุย่อย ซ้ึ่�งเปี็นไปีเพื�อ 
การิควบคุมี เปี็นตั้น 

อยา่งไริกต็ัามี การิไปีด้ำาริงตัำาแห้นง่กริริมีการิในบริษิัทัุจด้ทุะเบียน
อื�นของปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ แล้ะกริริมีการิผู้จัด้การิ ตั้อง 
ไมี่เปี็นอุปีส่ริริคตั่อการิปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�ปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ 
แล้ะกริริมีการิผูจั้ด้การิของบริษิัทัุ แล้ะกิจการินั�นตัอ้งไมีเ่ปีน็ธุรุิกิจ
ปีริะเภทุเดี้ยวกัน ห้ริือเป็ีนการิแข่งขันกับธุุริกิจของบริิษััทุ ทุั�งนี� 
ยังส่ามีาริถนำาความีริู้แล้ะปีริะส่บการิณ์์จากการิไปีทุำาห้น้าทุี�
กริริมีการิในบริิษััทุอื�น มีาช่วยเส่ริิมีปีริะโยชน์กับบริิษััทุได้้ 

ในปีี 2564 ริักษัาการิปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ แล้ะกริริมีการิ 
ผู้จัด้การิของบริิษััทุ ไม่ีได้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิในบริิษััทุ 
จด้ทุะเบียนอื�นแตั่อย่างใด้

การพื่ัฒนากรรมการแลื่ะผู้บริห์าร
กรรมการปัจจุบันแลื่ะผู้บริห์าร

บริิษััทุให้้ความีส่ำาคัญต่ัอการิส่่งเส่ริิมีความีริู้แก่กริริมีการิปีัจจุบัน 
แล้ะส่นับส่นุนให้้กริริมีการิเข้าอบริมีห้ล้ักสู่ตัริทุี�เกี�ยวข้องกับ
บทุบาทุห้น้าทุี�กริริมีการิทุี�จดั้โด้ยส่มีาคมีส่่งเส่ริมิีส่ถาบันกริริมีการิ
บริิษััทุไทุย (IOD) ปีัจจุบัน กริริมีการิบริิษััทุได้้ผ่านการิอบริมี
ห้ล้ักสู่ตัริกริริมีการิเบื�องตั้นกับทุาง IOD แล้้วจำานวน 12 คน จาก
จำานวนกริริมีการิทุั�งห้มีด้ 12 คน คิด้เปี็นริ้อยล้ะ 100 ริวมีถ้ง
ห้ล้กัสู่ตัริอื�นทุี�เกี�ยวข้องกับบทุบาทุห้น้าทุี�กริริมีการิแล้ะเกี�ยวข้อง
กบัธุรุิกจิของบริษิัทัุ นอกจากนี� บริษิัทัุยงัส่ง่เส่ริมิีให้ผู้บ้ริหิ้าริได้ร้ิบั
ความีริูเ้กี�ยวกับกฎ์ห้มีาย กฎ์เกณ์ฑ์ต่์ัางๆ ทุี�เกี�ยวข้องต่ัอการิปีฏิบัิตัิ
ห้น้าทุี�ผู้บริิห้าริ ริวมีถ้งการิอบริมีสั่มีมีนาทุี�เปี็นปีริะโยชน์ตั่อ
องค์กริแล้ะผู้เข้าอบริมี

ในปี ี2564 กริริมีการิบริษิัทัุทุั�ง 12 ทุา่น ได้เ้ขา้ร่ิวมีสั่มีมีนาออนไล้น์
ในห้วัขอ้ “National Director Conference 2021: Leadership 
Behind Closed Door” ริะห้ว่างวันทุี� 17 ส่ิงห้าคมี 2564 
ถ้งวันทุี� 12 ตัุล้าคมี 2564 จัด้โด้ย IOD เพื�อให้้กริริมีการิบริิษััทุ
ตัริะห้นักถ้งบทุบาทุความีเปี็นผู้นำาในการิขับเคล้ื�อนองค์กริ 
ให้้บริริลุ้วัตัถุปีริะส่งค์แล้ะเตัิบโตัอย่างยั�งยืน
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ตัา่งๆ ทุี�เกี�ยวขอ้ง ริวมีถง้กริอบการิทุำางาน ขอบเขตัอำานาจห้นา้ทีุ�
ของคณ์ะกริริมีการิชุด้ตั่างๆ ริวมีทุั�งเริื�องทุี�อยู่ในริะห้ว่างการิ
พิจาริณ์าของคณ์ะกริริมีการิ เพื�อให้้กริริมีการิมีีข้อมูีล้อ้างอิง 
แล้ะส่ามีาริถสื่บค้นได้้ในเบื�องต้ัน นอกจากนี� คณ์ะกริริมีการิ 
ยังมีอบห้มีายให้้เล้ขานุการิบริิษััทุจัด้ให้้มีีการิพบปีะห้าริือกับ
ปีริะธุานกริริมีการิ กริริมีการิบริษิัทัุ ห้ริอืฝ่า่ยจดั้การิ เพื�อริบัทุริาบ
แล้ะส่อบถามีข้อมีูล้เชิงล้้กเกี�ยวกับการิด้ำาเนินธุุริกิจของบริิษััทุ

กรรมการให์ม�
บริิษััทุกำาห้นด้แนวปีฏิิบัตัิเกี�ยวกับการิเตัริียมีความีพริ้อมีใน 
การิปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�กริริมีการิบริิษััทุ ส่ำาห้ริับกริริมีการิทุี�ได้้ริับ 
การิเล้ือกตัั�งริายให้ม่ี โด้ยจัด้ให้้มีีห้ล้ักสู่ตัริปีฐมีนิเทุศส่ำาห้ริับ
กริริมีการิให้ม่ี เพื�อเตัรีิยมีความีพร้ิอมีในการิปีฏิิบัติัห้น้าทุี�
กริริมีการิบริิษััทุ โด้ยมีอบห้มีายให้้เล้ขานุการิบริิษััทุจัด้โปีริแกริมี
เข้าเยี�ยมีชมีโริงงานแล้ะกริะบวนการิผลิ้ตั จัด้ทุำาคู่มีือกริริมีการิ 
เพื�อให้้คำาแนะนำาเกี�ยวกับบริิษััทุ เช่น วิส่ัยทุัศน์ เปี้าห้มีายบริิษััทุ 
ภาพริวมีของอุตัส่าห้กริริมี ตัล้อด้จนข้อบังคับบริิษััทุ กฎ์ห้มีาย

นอกจากนี� กริริมีการิบริิษััทุแล้ะผู้บริิห้าริริะด้ับสู่ง ยังผ่านการิอบริมีห้ล้ักสู่ตัริอื�นทุี�จัด้โด้ย IOD แล้ะห้ล้ักสู่ตัริทุี�จัด้โด้ยส่ถาบันอื�น ด้ังนี�

ตี้ารางการอบรมขัองกรรมการแลื่ะผู้บริห์าร	ปี	2564

รายั่ชุื�อ ห์ลื่ักสำูตี้ร สำถุาบัน	/	วิทั่ยั่ากร

1. ด้ริ.สุ่วิทุย์ เมีษัินทุริีย์ ห้ล้ักสู่ตัริ Role of Chairman Program (RCP) ริุ่นทุี� 47/2564 ส่มีาคมีส่่งเส่ริิมีส่ถาบัน
กริริมีการิบริิษััทุไทุย 

2. นายวิภูธุา ตัริะกูล้ฮิุน ห้ล้ักสู่ตัริ Advanced Audit Committee Program (AACP) ริุ่น
ทุี� 42/2564

ส่มีาคมีส่่งเส่ริิมีส่ถาบัน
กริริมีการิบริิษััทุไทุย 

3. นายคุณ์า วิทุยฐานกณ์์ ห้ล้ักสู่ตัริ ริุ่นทุี� (DCP 305/2564) ส่มีาคมีส่่งเส่ริิมีส่ถาบัน
กริริมีการิบริิษััทุไทุย

4. นางส่าวสุ่นันทุา ไตัริเทุพาภิริักษั์ ห้ล้ักสู่ตัริ ส่าริะส่ำาคัญเบื�องตั้นเกี�ยวกับพริะริาชบัญญัตัิคุ้มีคริอง
ข้อมีูล้ส่่วนบุคคล้ พ.ศ.2562

บริิษััทุ เบเคอริ์ แอนด้์ 
แมี๊คเค็นซึ่ี� จำากัด้

ห้ล้ักสู่ตัริการิบัญชีส่ินค้าคงเห้ล้ือ บริิษััทุ ฝ่ึกอบริมีแล้ะ
ส่ัมีมีนาธุริริมีนิตัิ จำากัด้ 

ห้ลั้กสู่ตัริเคล็้ด้ลั้บการิจัด้ทุำาแล้ะนำาเส่นองบกริะเส่เงินส่ด้ย่อยอย่างง่าย

5. นางส่าวคณ์ัฐศริ บัณ์ฑ์ิตัย์เนตัริ์ ห้ล้ักสู่ตัริ ส่าริะส่ำาคัญเบื�องตั้นเกี�ยวกับพริะริาชบัญญัตัิคุ้มีคริอง
ข้อมีูล้ส่่วนบุคคล้ พ.ศ.2562 

บริิษััทุ เบเคอริ์ แอนด้์ 
แมี๊คเค็นซึ่ี� จำากัด้ 

เตัริียมีความีพริ้อมีปีริับเปีล้ี�ยนเพื�อความียั�งยืน
กับ One Report 

ส่ำานักงานคณ์ะกริริมีการิ
กำากับห้ล้ักทุริัพย์แล้ะ
ตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์ 

แนวปีฏิิบัตัิการิจัด้ทุำาริายงานการิมีีส่่วนได้้เส่ีย
แล้ะข้อควริริู้เกี�ยวกับนโยบายการิใช้ข้อมีูล้ภายใน 

ส่มีาคมีบริิษััทุ
จด้ทุะเบียนไทุย

ESG Showcase ในห้ัวข้อ "การิเปีิด้เผยข้อมีูล้ด้้าน ESG
ใน one report 

การิส่ริริห้ากริริมีการิมีกีริะบวนการิอยา่งไริ ให้ถ้กูตัอ้งตัามีห้ล้กั CG 

CGR Workshop ส่ัมีมีนา ห้ัวข้อ ห้ล้ักเกณ์ฑ์์การิส่ำาริวจโคริงการิ 
CGR ปีี 2566 คริั�งทุี� 2/2564 

ส่มีาคมีส่่งเส่ริิมีส่ถาบัน
กริริมีการิบริิษััทุไทุย 
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ในปีี 2564 ฝ่่ายเล้ขานุการิบริิษััทุได้้จัด้ทุำาคู่มีือส่ำาห้ริับกริริมีการิ
เข้าให้มี่ เพื�อเปี็นการิแนะนำาแนวทุางการิด้ำาเนินงานในภาพริวมี
ของบริิษััทุ แล้ะจัด้ปีฐมีนิเทุศส่ำาห้รัิบกริริมีการิให้ม่ี โด้ยมีี 
ริองปีริะธุานกริริมีการิ ริักษัาการิปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริแล้ะ
กริริมีการิผู้จัด้การิ พริ้อมีทุั�งผู้บริิห้าริริะด้ับสู่งพบปีะห้าริือ 
เพื�อให้้ข้อมีูล้ส่ำาคัญเกี�ยวกับการิด้ำาเนินธุุริกิจของบริิษััทุ

ผู้ทั่่�เก่�ยั่วขั้องกับ

สำ�วนการกำากับดูแลื่กิจการ
บริษัิัทุมีนีโยบายส่ง่เส่ริมิีให้ผู้ทุ้ี�ส่นับส่นนุงานคณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุ 
อาทุิ เล้ขานุการิบริิษััทุ เล้ขานุการิคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ แล้ะ
ผูทุ้ี�เกี�ยวข้อง ได้รั้ิบการิพัฒนาอย่างส่มีำ�าเส่มีอแล้ะต่ัอเนื�อง โด้ยให้้
ได้ร้ิบัการิอบริมีส่มัีมีนาในห้ลั้กส่ตูัริตัา่งๆ ทุี�เกี�ยวขอ้งตัอ่การิปีฏิบิตััิ
ห้น้าทุี� ทุี�จัด้โด้ยส่ำานักงานคณ์ะกริริมีการิกำากับห้ล้ักทุริัพย์แล้ะ
ตัล้าด้ห้ล้ักทุรัิพย์ (ก.ล้.ตั.) ตัล้าด้ห้ล้ักทุรัิพย์แห้่งปีริะเทุศไทุย 
ส่มีาคมีบริิษััทุจด้ทุะเบียนไทุย ส่มีาคมีส่่งเส่ริิมีส่ถาบันกริริมีการิ
บริิษััทุไทุย (IOD) แล้ะส่ถาบันตั่างๆ อย่างตั่อเนื�อง

การสำ่บทั่อดตี้ำาแห์น�งงาน
เพื�อเปี็นการิเตัริียมีความีพริ้อมีแล้ะให้้เกิด้ความีตั่อเนื�องใน 
การิบริิห้าริกิจการิของบริิษััทุ คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุจ้งกำาห้นด้ให้้
ฝ่่ายบริิห้าริมีีแผนส่ืบทุอด้ตัำาแห้น่งงานของปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�
บริิห้าริแล้ะผู้บริิห้าริริะด้ับสู่ง โด้ยมีอบห้มีายให้้คณ์ะกริริมีการิ 
บริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน เปี็นผู้จัด้ทุำาแผน
ส่บืทุอด้ตัำาแห้น่งงานทุี�ส่ำาคญัของบริษิัทัุร่ิวมีกับปีริะธุานเจา้ห้น้าทุี�
บริิห้าริ เพื�อนำาเส่นอให้้คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์า ริวมีทัุ�ง
กำาห้นด้ความีริู้ความีส่ามีาริถแล้ะปีริะส่บการิณ์์ของตัำาแห้น่งงาน
ทุี�มีีความีส่ำาคัญแล้ะมีีผล้กริะทุบตั่อธุุริกิจของบริิษััทุ ตัล้อด้จน 
จดั้ทุำาแผนการิปีริะเมีนิความีริูค้วามีส่ามีาริถ จดุ้ออ่น จดุ้แขง็ แล้ะ
ความีพริ้อมีของพนักงานริะด้ับตัำาแห้น่งริองกริริมีการิผู้จัด้การิ 
ข้�นไปี โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งตัำาแห้น่งปีริะธุานเจ้าห้น้าทีุ�บริิห้าริ 
เพื�อห้าผูทุ้ี�มีคุีณ์ส่มีบัตัทิุี�เห้มีาะส่มีเขา้ร่ิวมีโปีริแกริมีพัฒนาเฉพาะ
ริายบุคคล้ ซึ่้�งเปี็นการิพัฒนาความีริู้ความีส่ามีาริถของผู้บริิห้าริ 
ทุี�มีีศักยภาพให้้มีีความีพร้ิอมีในการิบริิห้าริกิจการิ ริองรัิบการิ
ขยายธุุริกิจ แล้ะการิเปีล้ี�ยนแปีล้งโคริงส่ร้ิางของบริิษััทุ ริวมีถ้ง
ทุด้แทุนกริณ์ีการิเกษัียณ์อายุ ปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริมีีห้น้าทุี�
ริายงานแผนการิส่ืบทุอด้ตัำาแห้น่งงานตั่อคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุ 
ภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน เพื�อทุำาส่ริุปีแล้ะริายงาน
ตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุทุริาบอย่างน้อยปีีล้ะ 1 คริั�ง

ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุได้้มีอบห้มีายให้้ฝ่่ายจัด้การิ
ด้ำาเนนิการิตัามีแผนการิส่บืทุอด้ตัำาแห้นง่ โด้ยการิพฒันาศกัยภาพ
บคุล้ากริแล้ะห้มีนุเวยีนงาน เพื�อเตัรีิยมีความีพริอ้มีในการิปีริบัตัวั
ให้้เข้ากับส่ถานการิณ์์แล้ะธุุริกิจทุี�กำาล้ังเปีล้ี�ยนแปีล้ง

การประเมินผลื่การปฏิิบัตี้ิงาน
การประเมินผลื่การปฏิิบัตี้ิงานขัอง

คณะกรรมการบริษััทั่
คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน 
จัด้ให้้มีีการิปีริะเมีินผล้การิปีฏิิบัตัิงานของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
โด้ยนำาแบบปีริะเมีนิของตัล้าด้ห้ล้กัทุรัิพยแ์ห้ง่ปีริะเทุศไทุยมีาปีริบั
ใช้ให้้เห้มีาะส่มีกับลั้กษัณ์ะแล้ะโคริงส่ร้ิางของคณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุ แล้ะมีีการิพิจาริณ์าทุบทุวนเป็ีนปีริะจำาทุุกปีี เพื�อใช้เป็ีน 
กริอบในการิตัริวจส่อบการิปีฏิบัิตังิานในห้น้าทุี�ของคณ์ะกริริมีการิ
บริษิัทัุ ซึ่้�งผล้การิปีริะเมีนิของคณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุจะถกูนำาไปีใช้
ปีริะกอบการิพิจาริณ์าความีเห้มีาะส่มีขององค์ปีริะกอบของ 
คณ์ะกริริมีการิตั่อไปี ทุั�งนี� การิปีริะเมีินผล้การิปีฏิิบัตัิงานของ 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีีห้ัวข้อในการิปีริะเมีินด้ังนี�

หัวข้อการป้ระเมินกรรมการทั�งคณะ
 โคริงส่ริ้างแล้ะคุณ์ส่มีบัตัิของคณ์ะกริริมีการิ
 ห้น้าทุี�แล้ะความีริับผิด้ชอบของคณ์ะกริริมีการิ
 การิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิ
 การิทุำาห้น้าทุี�ของกริริมีการิ
 ความีส่ัมีพันธุ์กับฝ่่ายจัด้การิ
 การิพัฒนาตันเองของกริริมีการิแล้ะการิพัฒนา
 ผู้บริิห้าริ

หัวข้อการป้ระเมินกรรมการรายบุคคล
  โคริงส่ริ้างแล้ะคุณ์ส่มีบัตัิของคณ์ะกริริมีการิ
 การิปีริะชุมี
 บทุบาทุ ห้น้าทุี� แล้ะความีริับผิด้ชอบของ
 คณ์ะกริริมีการิ
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การประเมินผลื่การปฏิิบัตี้ิงาน

ขัองคณะอนุกรรมการ
คณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุกำาห้นด้ให้ค้ณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย ซ้ึ่�งปีริะกอบ 
ด้้วย คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ 
ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน คณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC 
มีีการิปีริะเมีินผล้การิปีฏิิบัตัิงานของตันเองแบบริายคณ์ะ แล้ะ 
ให้้ริายงานผล้การิปีริะเมิีนต่ัอทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
เปี็นปีริะจำาทุุกปีี เพื�อส่อบทุานการิปีฏิิบัตัิงานของคณ์ะกริริมีการิ
ชุด้ย่อย โด้ยแบบปีริะเมีินผล้การิปีฏิิบัตัิงานของคณ์ะกริริมีการิ 
ชุด้ย่อยจัด้ทุำาข้�นตัามีขอบเขตัอำานาจห้น้าทุี�แล้ะความีรัิบผิด้ชอบ
ตัามีกฎ์บัตัริของคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อยแตั่ล้ะคณ์ะ แล้ะอ้างอิง
แบบปีริะเมีนิตันเองของคณ์ะกริริมีการิจากตัล้าด้ห้ล้กัทุรัิพยแ์ห้ง่
ปีริะเทุศไทุย ซ้ึ่�งมีีหั้วข้อเกี�ยวกับโคริงส่ร้ิางแล้ะคุณ์ส่มีบัตัิของ 
คณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย บทุบาทุห้น้าทุี� แล้ะความีริับผิด้ชอบของ
คณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย

โด้ยในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ แล้ะคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย
ทุุกชุด้ ได้้ปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�ด้้วยความีริู้ ความีส่ามีาริถ ตัามีขอบเขตั
อำานาจห้นา้ทุี�แล้ะความีริบัผดิ้ชอบทุี�ได้ร้ิบัมีอบห้มีายตัามีกฎ์บัตัริ 
แล้ะส่อด้คล้้องกับแนวปีฏิิบัตัิทุี�ด้ีของห้น่วยงานกำากับดู้แล้ 
เล้ขานกุาริบริษัิัทุได้ส้่ริปุีผล้การิปีริะเมีนิของคณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุ
ทุั�งแบบริายคณ์ะแล้ะริายบุคคล้ ริวมีทุั�งผล้การิปีริะเมีินของ 
คณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อยทุุกชุด้ แล้ะริายงานต่ัอคณ์ะกริริมีการิ 
บริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน เพื�อนำาเส่นอตั่อ
ทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 1/2565 เมืี�อวันทุี� 25 
กุมีภาพันธ์ุ 2565 โด้ยผล้การิปีริะเมิีนของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ
แล้ะคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย มีีด้ังนี�

คณะกรรมการบริษััทั่ ผลื่ประเมิน	%

การิปีริะเมีินกริริมีการิทุั�งคณ์ะ 91.9

การิปีริะเมีินกริริมีการิริายบุคคล้ 96.6

คณะกรรมการชุุดยั่�อยั่ ผลื่ประเมิน	%

คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ 96.0

คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า 
แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน

99.0

คณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC 96.6

การประเมินผลื่การปฏิิบัตี้ิงานขัอง

ประธุานเจ้าห์น้าทั่่�บริห์าร

แลื่ะกรรมการผู้จัดการ
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุจัด้ให้้มีีการิปีริะเมีินผล้การิปีฏิิบัตัิงานของ
ปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริเปี็นปีริะจำาทุุกปีี โด้ยใช้แนวทุาง 
การิปีริะเมีินจากตัล้าด้ห้ล้ักทุรัิพย์แห้่งปีริะเทุศไทุยในห้ัวข้อ 
เกี�ยวกับความีเปี็นผู้นำา การิกำาห้นด้แล้ะปีฏิิบัตัิตัามีแผนกล้ยุทุธ์ุ 
การิวางแผนแล้ะผล้ปีฏิิบัตัิทุางการิเงิน ความีสั่มีพันธุ์กับ 
คณ์ะกริริมีการิ การิส่ืบทุอด้ตัำาแห้น่ง การิบริิห้าริความีเส่ี�ยง แล้ะ
การิควบคุมีภายใน การิกำากับดู้แล้กิจการิ ซึ่้�งห้ลั้กเกณ์ฑ์์การิ
ปีริะเมิีนด้ังกล้่าวได้้ผ่านความีเห็้นชอบจากทุั�งคณ์ะกริริมีการิ 
บริริษัทัุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบ ริวมีทุั�งกริริมีการิทุี�เปีน็
ผู้บริิห้าริแล้ะกริริมีการิทุี�ไมี่ใช่ผู้บริิห้าริ 

เล้ขานุการิบริิษััทุจัด้ส่่งแบบปีริะเมีินดั้งกล่้าวให้้กริริมีการิบริิษััทุ
ทุุกทุ่านริวมีถ้งกริริมีการิทุี�ไม่ีเปี็นผู้บริิห้าริ เปี็นผู้ปีริะเมีินผล้ 
การิปีฏิิบัตัิงานของปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ แล้ะริวบริวมีผล้ 
การิปีริะเมิีนริายงานต่ัอคณ์ะกริริมีการิบริริษัทัุภิบาล้ ส่ริริห้าแล้ะ
กำาห้นด้ค่าตัอบแทุน เพื�อนำาเส่นอตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ
พิจาริณ์ากำาห้นด้ค่าตัอบแทุนปีริะจำาปีีของปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�
บริหิ้าริ แล้ะจัด้ให้้มีกีาริอภิปีริายเพื�อให้้ความีเห็้นในการิปีรัิบปีริงุ
ผล้การิปีฏิิบัตังิาน โด้ยผล้การิปีริะเมิีนการิปีฏิิบัตังิานของปีริะธุาน
เจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริแล้ะกริริมีการิผู้จัด้การิ ปีริะจำาปีี 2564 อยู่ใน
เกณ์ฑ์์ด้ีมีาก 

แบบ	56-1	One	Report/รายั่งานประจำาปี	2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลื่กิจการ

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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การประชุุมคณะกรรมการ
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุกำาห้นด้ให้้มีีการิปีริะชุมีไม่ีน้อยกว่า 6 คริั�ง
ตัอ่ปี ีโด้ยมีกีาริกำาห้นด้วันปีริะชุมีไวล้้ว่งห้น้าทุั�งปี ีแล้ะมีอบห้มีาย
ให้้เล้ขานุการิบริิษััทุจัด้ส่่งกำาห้นด้การิแล้ะวาริะการิปีริะชุมี 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุแต่ัล้ะคริั�งเป็ีนการิล่้วงห้น้า อย่างไริก็ด้ี 
การิกำาห้นด้วันปีริะชุมีอาจมีกีาริเปีล้ี�ยนแปีล้งตัามีความีเห้มีาะส่มี
ข้�นอยูก่บัความีส่ำาคญัของวาริะการิปีริะชมุีทุี�จะตัอ้งนำาเขา้พจิาริณ์า 
โด้ยในปีี 2564 มีีการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุริวมี 15 คริั�ง 
ส่ัด้ส่่วนการิเข้าปีริะชุมีของคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุทุั�งคณ์ะคิด้เป็ีน
ริ้อยล้ะ 94.44 

ส่ำาห้ริับการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุปีี 2565 คณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุกำาห้นด้วันปีริะชุมีเปี็นการิล้่วงห้น้าตัล้อด้ทุั�งปีี แล้ะแจ้งให้้
กริริมีการิแต่ัล้ะคนทุริาบกำาห้นด้การิดั้งกล่้าว เพื�อให้้กริริมีการิ
ส่ามีาริถจัด้เวล้าแล้ะเข้าร่ิวมีปีริะชุมีได้้ ทัุ�งนี� ห้ากไม่ีมีีการิจัด้
ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุในเด้ือนนั�น ฝ่่ายจัด้การิจะมีีการิ
ริายงานผล้การิด้ำาเนินงานให้้คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุทุริาบผ่าน 
ช่องทุางอิเล้็กทุริอนิกส่์ (e-mail) เพื�อให้้คณ์ะกริริมีการิส่ามีาริถ
กำากับ ควบคุมี แล้ะดู้แล้การิปีฏิิบัตัิงานของฝ่่ายจัด้การิได้้อย่าง 
ตั่อเนื�องแล้ะทุันเห้ตัุการิณ์์

ปีริะธุานกริริมีการิแล้ะปีริะธุานเจา้ห้นา้ทุี�บริหิ้าริริว่มีกันพิจาริณ์า
เริื�องเข้าสู่่วาริะการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิ แล้ะกำาห้นด้ริะเบียบ 
วาริะการิปีริะชุมี โด้ยเปิีด้โอกาส่ให้้กริริมีการิแต่ัล้ะคนส่ามีาริถ
เส่นอเริื�องตั่างๆ เพื�อเข้าริับการิพิจาริณ์าเปี็นวาริะการิปีริะชุมีได้้ 
นอกจากนี� ผูบ้ริหิ้าริทุี�เกี�ยวข้องในวาริะส่ำาคญัอาจได้รั้ิบมีอบห้มีาย
ให้เ้ขา้ร่ิวมีการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุ เพื�อให้ข้้อมูีล้ทุี�จำาเป็ีน
เพิ�มีเตัิมีได้้

เล้ขานุการิบริิษััทุรัิบผิด้ชอบในการิส่่งห้นังส่ือเชิญปีริะชุมีพริ้อมี
เอกส่าริปีริะกอบวาริะการิปีริะชุมีให้้กริริมีการิเปี็นการิล้่วงห้น้า
อย่างน้อย 7 วัน เพื�อให้้กริริมีการิมีีเวล้าทุี�จะศ้กษัาข้อมีูล้ในเริื�อง
ตั่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแตั่กริณ์ีมีีเห้ตัุจำาเปี็นเริ่งด้่วน

องค์ประชุุม
การิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุต้ัองมีีกริริมีการิมีาปีริะชุมีไมี่ตัำ�า
กว่าก้�งห้น้�งของจำานวนกริริมีการิทุั�งห้มีด้จ้งนับเปี็นองค์ปีริะชุมี 
การิปีริะชุมีด้ำาเนินไปีในล้ักษัณ์ะทุี�เอื�ออำานวยให้้มีีการินำาเส่นอ 
พิจาริณ์า แล้ะอภิปีริายในรูิปีแบบทุี�เห้มีาะส่มีในการิพิจาริณ์า 
เริื�องต่ัางๆ ปีริะธุานกริริมีการิซ้ึ่�งทุำาห้น้าทุี�ปีริะธุานในทุี�ปีริะชุมี 
เปีิด้โอกาส่ให้้กริริมีการิแส่ด้งความีคิด้เห้็นอย่างเป็ีนอิส่ริะ 
ในบางวาริะอาจมีีผู้บริิห้าริริะดั้บสู่งเข้าริ่วมีปีริะชุมีด้้วย เพื�อให้้
ริายล้ะเอียด้ข้อมีูล้ทุี�เปี็นปีริะโยชน์เพิ�มีเตัิมีในฐานะผู้ทุี�เกี�ยวข้อง 
ริวมีทุั�งจะได้ร้ิบัทุริาบนโยบายโด้ยตัริงเพื�อให้ส้่ามีาริถนำาไปีปีฏิบิตััิ
ได้้อย่างมีีปีริะส่ิทุธุิภาพ

การิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุทุี�มีีวาริะส่ำาคัญทุี�ตั้องอนุมีัตัิ 
องคป์ีริะชมุีต้ัองมีจีำานวนกริริมีการิเขา้ริว่มีไมีน่อ้ยกวา่ส่องในส่ามี
ของจำานวนกริริมีการิทุั�งห้มีด้ขณ์ะทุี�ตัอนล้งมีติั เพื�อริ่วมีกัน
พิจาริณ์าวาริะทุี�ส่ำาคัญๆ

การิล้งมีตัใินทุี�ปีริะชมุีคณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุให้ถ้อืมีตัเิส่ยีงขา้งมีาก
เปี็นห้ล้ัก โด้ยให้้กริริมีการิห้น้�งคนมีีเส่ียงห้น้�งเส่ียงในการิล้ง
คะแนน เว้นแตั่กริริมีการิทุี�มีีส่่วนได้้เส่ียในเริื�องใด้จะไมี่มีีสิ่ทุธุ ิ
เข้าริ่วมีปีริะชุมีแล้ะไม่ีมีีสิ่ทุธุิออกเสี่ยงล้งคะแนนในเริื�องนั�น 
ถ้าคะแนนเส่ียงเทุ่ากัน ปีริะธุานในทุี�ปีริะชุมีมีีส่ิทุธิุออกเสี่ยง 
อีกเส่ียงห้น้�งเปี็นเส่ียงชี�ขาด้

เล้ขานุการิบริษิัทัุได้้รัิบมีอบห้มีายให้เ้ขา้ร่ิวมีปีริะชุมี โด้ยเป็ีนผูดู้้แล้
การิจัด้ทุำาริายงานการิปีริะชุมีแล้ะจัด้ส่่งให้้ปีริะธุานกริริมีการิ
บริิษััทุพิจาริณ์าล้งล้ายมีือชื�อริับริองความีถูกตั้อง โด้ยเส่นอให้้ 
ทุี�ปีริะชุมีริับริองริายงานการิปีริะชุมีในการิปีริะชุมีคริั�งถัด้ไปี 
ริวมีทุั�งเปี็นผู้จัด้เก็บข้อมูีล้ เอกส่าริริายงานทุี�ริับริองแล้้ว ห้ริือ
เอกส่าริเกี�ยวกับการิปีริะชุมีทุั�งห้มีด้ เพื�อส่ะด้วกในการิส่ืบค้น
อ้างอิง  
 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุส่นับส่นุนให้้มีีการิปีริะชุมีกันเองของ
กริริมีการิทุี�ไมีเ่ปีน็ผูบ้ริหิ้าริ โด้ยการิปีริะชมุีเปีน็ไปีอยา่งอสิ่ริะแล้ะ
ไมี่มีีฝ่่ายจัด้การิเข้าริ่วมี เพื�ออภิปีริายปีัญห้าธุุริกิจ ริวมีทัุ�ง 
การิปีรัิบปีริุงพัฒนาด้้านต่ัางๆ ของบริิษััทุ แล้ะริายงานผล้ 
การิปีริะชุมีตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ โด้ยในปีี 2564 กริริมีการิ
อิส่ริะมีีการิปีริะชุมีริะห้ว่างกันเอง โด้ยไมี่มีีฝ่่ายจัด้การิเข้าริ่วมี
ปีริะชุมี จำานวน 1 คริั�ง เมีื�อวันทุี� 17 ธุันวาคมี 2564 เพื�อปีริ้กษัา
ห้าริือเกี�ยวกับแนวทุางการิด้ำาเนินงานในปีี 2565

123แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

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



รายั่ชุื�อ ตี้ำาแห์น�ง BOD AC CGNR ESRC AGM
ประชุุมกรรมการอิสำระ	/	
ประชุุมกรรมการทั่่�ไม�ได้

เป็นผู้บริห์าร

1. นายส่มีพล้ เกียริตัิไพบูล้ย์
ปีริะธุาน
กริริมีการิ 
(อิส่ริะ)

7/7/1 

(100%)
2/2 6/6 - 1/1 -

2. ด้ริ. สุ่วิทุย์ เมีษัินทุริีย์
ปีริะธุาน
กริริมีการิ 
(อิส่ริะ)

14/14/2 
(100%)

- 12/12 2/2 1/1 1/1

3. นายอภิชาตัิ จีริะพันธุุ์
ริองปีริะธุาน
กริริมีการิ 
(อิส่ริะ)

15/15
(100%)

5/5 12/12 - 1/1 1/1

4. ด้ริ.ชัยพัฒน์ ส่ห้ัส่กุล้
กริริมีการิ 
(อิส่ริะ)

15/15
(100%)

5/5 - 2/2 1/1 1/1

5. ริศ.น.ส่พ.กิจจา อุไริริงค์
กริริมีการิ 
(อิส่ริะ)

15/15
(100%)

- 12/12 - 1/1 1/1

6. นางสุ่วิมีล้ กตัยาเกียริณ์์
กริริมีการิ 
(อิส่ริะ)

3/3/3

(100%)
1/1 - - - -

7. นายวิภูธุา ตัริะกูล้ฮิุน
กริริมีการิ 
(อิส่ริะ)

3/3/4

(100%)
1/1 - 1/1 - 1/1

8. นายวิชิตั วิทุยฐานกริณ์์ กริริมีการิ 
3/6/5

(50%)
- - - - -

9. นางส่าวอริัญญา วิทุยฐานกริณ์์ กริริมีการิ
14/15/6

(93.33%)
- - 2/2 1/1 -

10. นายวิชัย วิทุยฐานกริณ์์ กริริมีการิ
14/15/6

(93.33%)
- - - 1/1 -

11. นายวัชริ วิทุยฐานกริณ์์ กริริมีการิ
15/15
(100%)

- - - 1/1 -

12. นายพาชัย จันทุริ์พิทุักษั์ กริริมีการิ 
15/15
(100%)

- - - 1/1 -

13. นายเอกริัฐ วงศ์ศุภชาตัิกุล้ กริริมีการิ
15/15
(100%)

- - - 1/1 -

14. นายวริวุฒิ ตัั�งพิริุฬห้์ธุริริมี กริริมีการิ
12/15/6

(80%)
- - - 1/1 -

15. นายคุณ์า วิทุยฐานกริณ์์ กริริมีการิ
8/8/7

(100%)
- - - - -

รวม 94.44%

ห้มีายเห้ตัุ: /1 คริบวาริะการิด้ำาริงตัำาแห้น่งในการิปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2564 เมีื�อวันทุี� 23 เมีษัายน 2564 
 /2 ได้้ริับการิแตั่งตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิบริิษััทุ โด้ยทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 2/2564 เมีื�อวันทุี� 13 มีกริาคมี 2564 แล้ะได้้ริับ 

การิแต่ังตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิอิส่ริะ แล้ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน โด้ยทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 
คริั�งทุี� 3/2564 เมีื�อวันทุี� 28 มีกริาคมี 2564 แล้ะได้้ริับการิแตั่งตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการินโยบายส่ิ�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี บริิห้าริความีเส่ี�ยง แล้ะ
การิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ โด้ยทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 6/2564 เมีื�อวันทุี� 19 มีีนาคมี 2564

 /3 ได้ร้ิบัการิแตัง่ตัั�งให้ด้้ำาริงตัำาแห้นง่กริริมีการิอสิ่ริะจากทุี�ปีริะชมุีส่ามีญัผูถ้อืหุ้น้ปีริะจำาปี ี2564 เมีื�อวนัทุี� 23 เมีษัายน 2564 แล้ะล้าออกจากตัำาแห้นง่
ในการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 11/2564 เมีื�อวันทุี� 16 กริกฎ์าคมี 2564

 /4 ได้รั้ิบการิแต่ังตัั�งให้ด้้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิอิส่ริะ กริริมีการิตัริวจส่อบ แล้ะกริริมีการินโยบายส่ิ�งแวด้ล้อ้มี ส่งัคมี บริิห้าริความีเส่ี�ยง แล้ะการิกำากบั
การิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ โด้ยทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 13/2564 เมีื�อวันทุี� 15 ตัุล้าคมี 2564 

 /5 ล้าปีริะชุมีเนื�องจากไมี่ส่บาย แล้ะถ้งแก่กริริมีเมีื�อวันทุี� 2 เมีษัายน 2564
 /6 ล้าปีริะชุมีเนื�องจากตัิด้ภาริกิจส่ำาคัญ
 /7 ได้้ริับการิแตั่งตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิบริิษััทุ โด้ยทุี�ปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2564 เมีื�อวันทุี� 23 เมีษัายน 2564

แบบ	56-1	One	Report/รายั่งานประจำาปี	2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลื่กิจการ

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ค�าตี้อบแทั่นกรรมการ
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุได้้กำาห้นด้นโยบายการิจ่ายค่าตัอบแทุน
กริริมีการิบริิษััทุอย่างเป็ีนธุริริมีแล้ะส่มีเห้ตุัส่มีผล้ตัามีห้ลั้กการิ
กำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี โด้ยมีอบห้มีายให้้คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุ 
ภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนมีีห้น้าทุี�พิจาริณ์า 
กำาห้นด้ค่าตัอบแทุนทีุ�เห้มีาะส่มีแล้ะส่อด้คล้้องกับกล้ยุทุธ์ุ 
เปีา้ห้มีายริะยะยาว ผล้การิด้ำาเนินงานของบริษิัทัุ แล้ะภาริะห้น้าทุี�
ความีรัิบผิด้ชอบทุี�ได้้ริับมีอบห้มีาย โด้ยเปีริียบเทีุยบกับบริิษััทุ 
จด้ทุะเบียนในตัล้าด้ห้ลั้กทุรัิพย์ทุี�อยูใ่นกลุ้ม่ีอุตัส่าห้กริริมีเดี้ยวกัน
แล้ะบริิษััทุทุี�มีีขนาด้ใกล้้เคียงกัน ริวมีทัุ�งใช้ข้อมีูล้การิส่ำาริวจ 
คา่ตัอบแทุนกริริมีการิของส่มีาคมีส่ง่เส่ริมิีส่ถาบันกริริมีการิบริษิัทัุ
ไทุย แล้ะตัล้าด้ห้ล้กัทุรัิพยแ์ห้ง่ปีริะเทุศไทุยปีริะกอบการิพิจาริณ์า 
เพื�อกำาห้นด้ค่าตัอบแทุนให้้อยู่ในริะด้ับทุี�เห้มีาะส่มีแล้ะเพียงพอ 
ทุี�จะจูงใจแล้ะริักษัากริริมีการิทีุ�มีีคุณ์ภาพ โด้ยกริริมีการิทุี�ได้้ริับ
มีอบห้มีายให้้เปี็นกริริมีการิในคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อยจะได้้ริับ 
ค่าตัอบแทุนเพิ�มีตัามีความีรัิบผิด้ชอบทุี�เพิ�มีข้�น แล้ะกริริมีการิ 
ทีุ�เปี็นผู้บริิห้าริจะได้้ริับค่าตัอบแทุนจากการิทุำางานในฐานะ
พนักงานของบริิษััทุ อย่างไริก็ตัามี เพื�อให้้เปี็นไปีตัามีห้ล้ักเกณ์ฑ์์
การิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุจะมีีการินำาเส่นอ
ค่าตัอบแทุนกริริมีการิต่ัอทุี�ปีริะชุมีส่ามัีญผู้ถือหุ้้นเพื�อพิจาริณ์า
อนุมีัตัิเปี็นปีริะจำาทุุกปีี ทุั�งนี� กำาห้นด้ค่าตัอบแทุนกริริมีการิ 
ในริูปีของค่าตัอบแทุนริายเด้ือน เบี�ยปีริะชุมี แล้ะเงินริางวัล้ ด้ังนี�  

 ค่าต่อบแทนกรรมการบริษััท
 ให้ก้ริริมีการิบริษิัทัุได้ร้ิบัคา่ตัอบแทุนตัอ่คริั�งทุี�เขา้ริว่มีปีริะชมุี 

แล้ะ/ห้รืิอ ได้้รัิบค่าตัอบแทุนริายเดื้อนเฉล้ี�ยไม่ีเกินเดื้อนล้ะ 
600,000 บาทุ โด้ยให้้ไปีพิจาริณ์าแบ่งจ่ายกันเอง

 

 ค่าต่อบแทนกรรมการชุุดย่อย มีีริายล้ะเอียด้ด้ังนี�

คณะอนุกรรมการ ตี้ำาแห์น�ง
เบ่�ยั่ประชุุม 

(บาทั่/คน/ครั�ง)

คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ
ปีริะธุาน 50,000

กริริมีการิ 40,000

คณ์ะกริริมีการิ
บริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า
แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน

ปีริะธุาน 40,000

กริริมีการิ 30,000

คณ์ะกริริมีการินโยบาย
ส่ิ�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี
บริิห้าริความีเส่ี�ยง  
แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิ
ตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์

ปีริะธุาน 40,000

กริริมีการิ 30,000

 เงินรางวัล
 ให้้กริริมีการิบริิษััทุได้้รัิบเงินริางวัล้ปีริะจำาปีีในอัตัริาไม่ีเกิน

ริ้อยล้ะ 1 ของกำาไริสุ่ทุธุิตัามีงบการิเงินริวมี ในวงเงินสู่งสุ่ด้ 
ไมี่เกิน 20 ล้้านบาทุ โด้ยให้้พิจาริณ์าแบ่งจ่ายกันเอง ทุั�งนี� 
ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์ากำาห้นด้เงินริางวัล้
ปีริะจำาปีี เปี็นจำานวนเงิน 18 ล้้านบาทุ

 อื�นๆ
 ปีริะกันความีริับผิด้ของกริริมีการิ วงเงิน 100 ล้้านบาทุ

ในปีี 2564 ค่าตัอบแทุนกริริมีการิทุี�เปี็นตััวเงินส่ำาห้ริับกริริมีการิ
ริวมี 15 ริาย เทุ่ากับ 10.19 ล้้านบาทุ ปีริะกอบด้้วยค่าตัอบแทุน
ริายเด้ือน จำานวน 3,416,527 บาทุ เบี�ยปีริะชุมี จำานวน 
4,555,000 บาทุ ค่าตัอบแทุนกริริมีการิตัริวจส่อบ จำานวน 
610,000 บาทุ แล้ะค่าตัอบแทุนกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า 
แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน จำานวน 1,380,000 บาทุ แล้ะ 
ค่าตัอบแทุนกริริมีการินโยบายสิ่�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี บริิห้าริ 
ความีเสี่�ยง แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ จำานวน 
230,000 บาทุ นอกเห้นือจากค่าตัอบแทุนทุี�เปี็นตััวเงินแล้้ว 
บริิษััทุไมี่มีีการิให้้สิ่ทุธิุปีริะโยชน์อื�นใด้แก่กริริมีการิ ทุั�งนี� 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุจะนำาเส่นอค่าตัอบแทุนกริริมีการิปีริะจำาปีี 
2564 ตั่อทุี�ปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้น ปีริะจำาปีี 2565 ในวันศุกริ์ทุี� 
22 เมีษัายน 2565 โด้ยมีีริายล้ะเอียด้ด้ังนี�

125แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ
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ค�าตี้อบแทั่นกรรมการบริษััทั่ปี	2564

รายชุื�อ
ค่าต่อบแทน
รายเดือน
(12	เดือน)

เบี�ยป้ระชุุม
คณะ

กรรมการ
บริษััท

ค่าต่อบแทน
คณะกรรมการ
ต่รวจัส่อบ

ค่าต่อบแทน
คณะกรรมการ	
บรรษััทภิบาล	
ส่รรหา

และกำาหนด
ค่าต่อบแทน

ค่าต่อบแทน
คณะกรรมการ
นโยบาย

ส่่�งแวดล้อม	ส่ังคม	
บริหารความเส่ี�ยง	
และการกำากับ
การป้ฏิิบัต่ิต่าม
กฎเกณฑ์์

รวมเงินรับ
 

1. นายส่มีพล้ เกียริตัิไพบูล้ย์ 376,667  595,000  80,000  240,000  -   1,291,667

2. ด้ริ.สุ่วิทุย์ เมีษัินทุริีย์ 1,027,441 960,000 420,000 80,000 2,487,441

3. นายอภิชาตัิ จีริะพันธุุ์ 600,000 600,000 250,000 360,000 1,810,000

4. ด้ริ.ชัยพัฒน์ ส่ห้ัส่กุล้ 600,000 600,000 200,000 60,000 1,460,000

5. ริศ.น.ส่พ.กิจจา อุไริริงค์ 600,000 600,000 360,000 1,560,000

6. นางสุ่วิมีล้ กฤตัยาเกียริณ์์ 85,000  120,000  40,000 245,000

7. นายวิภูธุา ตัริะกูล้ฮิุน 127,419 120,000 40,000 30,000 317,419

8. นายวิชิตั วิทุยฐานกริณ์์  30,000 30,000

9. นางส่าวอริัญญา วิทุยฐานกริณ์์ 140,000 60,000 200,000

10. นายวิชัย วิทุยฐานกริณ์์ 140,000 140,000

11. นายวัชริ วิทุยฐานกริณ์์ 150,000 150,000

12. นายพาชัย จันทุริ์พิทุักษั์ 150,000 150,000

13. นายเอกริัฐ วงศ์ศุภชาตัิกุล้ 150,000 150,000

14. นายวริวุฒิ ตัั�งพิริุฬห้์ธุริริมี 120,000 120,000

15. นายคุณ์า วิทุยฐานกริณ์์ 80,000 80,000

รวม 3,416,527 4,555,000	 610,000	 1,380,000	 230,000	 10,191,527

แบบ	56-1	One	Report/รายั่งานประจำาปี	2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลื่กิจการ

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

126



นอกจากนี� บริิษััทุมีีการิตัิด้ตัามีเพื�อให้้เกิด้การิปีฏิิบัตัิตัามีการิ
กำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ีในปีริะเด้็นห้ล้ักด้ังนี�

การป้องกัน

ความขััดแยั่้งทั่างผลื่ประโยั่ชุน์
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุกำาห้นด้นโยบายเกี�ยวกับความีขัด้แย้ง 
ทุางผล้ปีริะโยชน์ แล้ะการิทุำาธุุริกริริมีริะห้ว่างบริิษััทุแล้ะ 
บริิษััทุย่อย โด้ยมีีห้ล้ักการิว่าการิพิจาริณ์าทุำาริายการิใด้ๆ ริวมีถ้ง
การิอนุมีัตัิการิทุำาริายการิต้ัองเป็ีนไปีตัามีห้ลั้กเกณ์ฑ์์ของ
ส่ำานักงานกำากับห้ลั้กทุรัิพย์แล้ะตัล้าด้ห้ลั้กทุรัิพย์ ตัามีปีริะกาศ
ของคณ์ะกริริมีการิกำากับตัล้าด้ทุุน โด้ยย้ด้ถือนโยบายให้้ทุุก
ริายการิเปีน็ไปีตัามีเงื�อนไขธุรุิกิจปีกติั คำานง้ถง้ผล้ปีริะโยชนส์่งูส่ดุ้
ของบริิษััทุ แล้ะผู้ถือหุ้้นโด้ยริวมีเป็ีนส่ำาคัญ แล้ะต้ัองห้ลี้กเล้ี�ยง
การิกริะทุำาทุี�ก่อให้้เกิด้ความีขัด้แย้งทุางผล้ปีริะโยชน์ ทุั�งนี�บริิษััทุ
กำาห้นด้ให้้กริริมีการิแล้ะผู้บริิห้าริทุี�มีีส่่วนได้้เส่ียห้ริือเกี�ยวโยงกับ
ริายการิทุี�พิจาริณ์าแจ้งให้้บริิษััทุทุริาบถ้งความีสั่มีพันธุ์ห้รืิอ 
การิเกี�ยวโยงของตันแล้ะผู้ทุี�เกี�ยวข้องก่อนการิพิจาริณ์าวาริะ 
การิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ แล้ะบันทุ้กไว้ในริายงาน 
การิปีริะชุมี แล้ะต้ัองไมี่เข้าริ่วมีการิพิจาริณ์าตััด้ส่ินใจ ริวมีถ้ง 
ไมี่มีีอำานาจในการิอนุมีัตัิริายการิดั้งกล่้าว โด้ยคณ์ะกริริมีการิ 
ตัริวจส่อบเปีน็ผูก้ำากบัดู้แล้ให้ม้ีกีาริปีฏิบิตััติัามีขอ้กำาห้นด้ เกี�ยวกบั 
ขั�นตัอนการิด้ำาเนนิการิแล้ะการิเปิีด้เผยข้อมีลู้ของริายการิทุี�อาจมี ี
ความีขัด้แย้งทุางผล้ปีริะโยชน์ให้้ถูกตั้องคริบถ้วน

ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุกำากับดู้แล้ให้้กริริมีการิแล้ะ 
ผูบ้ริหิ้าริริะด้บัส่งูจดั้ทุำาริายงานการิมีสี่ว่นได้เ้ส่ยีให้ก้บัเล้ขานกุาริ
บริิษััทุเปี็นปีริะจำาทุุกปีี เพื�อปีรัิบปีรุิงข้อมูีล้ให้้เปี็นปัีจจุบันแล้ะ
ส่อด้คล้้องตัามีห้ล้ักกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี

การกำากับดูแลื่บริษััทั่ยั่�อยั่
แลื่ะบริษััทั่ร�วม
บริษัิัทุมีนีโยบายส่ง่กริริมีการิห้ริอืผูบ้ริหิ้าริทุี�มีคีณุ์ส่มีบตััเิห้มีาะส่มี
ไปีเปี็นกริริมีการิของบริิษััทุย่อย เพื�อให้้การิบริิห้าริงานเปี็นไปีใน
ทุศิทุางเด้ยีวกนั ทุั�งนี� เปีน็ขอ้ตักล้งริะห้วา่งบริษิัทัุแล้ะบริษิัทัุยอ่ย
แล้ะบริิษััทุร่ิวมีในการิร่ิวมีล้งทุุน เพื�อมีีส่่วนร่ิวมีในการิกำาห้นด้
นโยบายทุี�ส่ำาคัญในการิด้ำาเนินกิจการิ ริวมีทุั�งการิดู้แล้ให้้บริิษััทุ
ย่อยมีีริะบบการิควบคุมีภายในทุี�เห้มีาะส่มี แล้ะมีีกล้ไกใน 
การิกำากับกิจการิในด้้านต่ัางๆ ภายใต้ัเกณ์ฑ์์เดี้ยวกันกับบริิษััทุ 
คณ์ะกริริมีการิบริิ ษััทุมีอบห้มีายให้้ฝ่่ายจัด้การิพิจาริณ์า 
ความีเห้มีาะส่มีของบุคคล้ทีุ�เปี็นตััวแทุนของบริิษััทุ เพื�อเปี็น
กริริมีการิห้ริือผู้บริิห้าริในบริิษััทุย่อยตัามีสั่ด้ส่่วนการิถือหุ้้น 
โด้ยให้้ส่อด้คล้้องกับวาริะการิด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิของ 
บริิษััทุย่อย ทุั�งนี� บริิษััทุย่อยมีีห้น้าทุี�นำาส่่งงบการิเงินให้้กับบริิษััทุ
เพื�อจัด้ทุำางบการิเงินริวมี

ในปีี 2564 บริิษััทุมีีการิปีริับโคริงส่ริ้างองค์กริให้้ส่อด้คล้้องกับ 
วิส่ัยทุัศน์แล้ะกล้ยุทุธุ์ในการิด้ำาเนินงานทุ่ามีกล้างวิกฤตัการิณ์์
ตั่างๆ แล้ะบริิษััทุอยู่ริะห้ว่างการิพิจาริณ์าส่ริริห้าผู้บริิห้าริ 
ทุี�เห้มีาะส่มี เพื�อแตั่งตัั�งเปี็นตััวแทุนในบริิษััทุย่อยตัามีส่ัด้ส่่วน 
การิถือหุ้น้ เพื�อควบคมุีด้แูล้แล้ะมีสี่ว่นริว่มีในการิกำาห้นด้นโยบาย
บริิห้าริงานทุี�ส่ำาคัญตั่อการิปีริะกอบกิจการิของบริิษััทุ

การตี้ิดตี้ามให์้ม่การปฏิิบัตี้ิตี้าม
นโยั่บายั่แลื่ะแนวปฏิิบัตี้ิ
ในการกำากับดูแลื่กิจการ
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุให้้ความีส่ำาคัญในเริื�องห้ลั้กการิกำากับดู้แล้
กิจการิทุี�ด้ี โด้ยได้้กำาห้นด้นโยบายแล้ะแนวปีฏิิบัตัิทีุ�เกี�ยวข้องไว้ 
ในนโยบายการิกำากับดู้แล้กิจการิแล้ะจริริยาบริริณ์ธุุริกิจของ
บริิษััทุ พริ้อมีทุั�งส่่งเส่ริิมีให้้เกิด้การิปีฏิิบัตัิอย่างแทุ้จริิง เพื�อส่ริ้าง
ความีเชื�อมีั�นตั่อผู้มีีส่่วนได้้เส่ียทุุกกลุ่้มี ในปีี 2564 บริิษััทุได้้มีี 
การิติัด้ตัามีการิปีฏิิบัตัิตัามีห้ลั้กการิกำากับดู้แล้กิจการิทุี�ด้ี
คริอบคลุ้มีเริื�องตั่างๆ ด้ังนี� การิดู้แล้ส่ิทุธุิของผู้ถือหุ้้น การิปีฏิิบัตัิ
ตั่อผู้ถือหุ้้นอย่างเทุ่าเทุียมี ความีริับผิด้ชอบตั่อผู้มีีส่่วนได้้เส่ีย 
ทุุกฝ่่าย คริอบคลุ้มีในเริื�องการิดู้แล้พนักงาน ส่ิทุธุิมีนุษัยชน 
การิแข่งขันทุางการิค้าอย่างเส่ริีแล้ะเปี็นธุริริมี การิดู้แล้สุ่ขภาพ
อนามีัย ความีปีล้อด้ภัย แล้ส่ภาพแวด้ล้้อมีการิทุำางาน การิดู้แล้
ริับผิด้ชอบส่ังคมี ชุมีชน ส่ิ�งแวด้ล้้อมี การิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ 
ขอ้บงัคบัของห้นว่ยงานกำากบัด้แูล้ ซึ่้�งผล้การิตัดิ้ตัามีพบวา่บริษิัทัุ
ได้้ด้ำาเนินการิตัามีแนวทุางของแต่ัล้ะปีริะเด็้นได้้อย่างคริบถ้วน 
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การใชุ้ขั้อมูลื่ภายั่ใน

เพื่่�อแสำวงห์าผลื่ประโยั่ชุน์
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุกำาห้นด้นโยบายเริื�องการิใช้ข้อมูีล้ภายใน 
ไว้ในนโยบายการิกำากับดู้แล้กิจการิทีุ�ด้ี แล้ะจริริยาบริริณ์ธุุริกิจ 
เพื�อให้้ส่อด้คล้้องกับกฎ์ห้มีายเกี�ยวกับห้ล้ักทุริัพย์ แล้ะมีุ่งเน้น
ความีโปีร่ิงใส่ในการิปีริะกอบธุุริกิจ เพื�อป้ีองกันดู้แล้ไม่ีให้้
กริริมีการิ ผูบ้ริหิ้าริ แล้ะพนกังานนำาขอ้มีลู้ภายในของบริษิัทัุไปีใช้
เพื�อปีริะโยชน์ส่่วนตัน ห้ริือนำาไปีเปีิด้เผยให้้แก่บุคคล้อื�นทุริาบ 
ริวมีทุั�งเพื�อการิซึ่ื�อขายห้ล้กัทุรัิพย ์ทุั�งนี� บริษิัทัุได้เ้ปีดิ้เผยนโยบาย
ด้ังกล้่าวไว้บนเว็บไซึ่ตั์ของบริิษััทุเพื�อให้้ผู้ถือหุ้้นริับทุริาบ โด้ยมีี
ส่าริะส่ำาคัญส่ริุปีด้ังนี�

 กริริมีการิแล้ะผูบ้ริหิ้าริตัามีนิยามีของ ก.ล้.ตั. มีหี้น้าทุี�ริายงาน
การิเปีล้ี�ยนแปีล้งการิถือห้ลั้กทุริัพย์ของบริิษััทุตั่อ ก.ล้.ตั. 
ภายใน 3 วันทุำาการิตัามีข้อกำาห้นด้ของ ก.ล้.ตั. อีกทุั�งบริิษััทุ
ได้้กำาห้นด้ให้้กริริมีการิแล้ะผู้บริิห้าริริะดั้บสู่งต้ัองแจ้ง
เล้ขานุการิบริิษััทุล้่วงห้น้า 1 วันก่อนทุำาการิซึ่ื�อขาย เพื�อ
ด้ำาเนินการิแจ้งตั่อทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 

 บริิษััทุกำาห้นด้ให้ก้ริริมีการิ ผูบ้ริหิ้าริ แล้ะพนักงานทุี�เกี�ยวข้อง
กับข้อมีูล้ (ริวมีทัุ�งคู่ส่มีริส่แล้ะบุตัริทีุ�ยังไมี่บริริลุ้นิตัิภาวะ 
ของบคุคล้ด้งักล้า่ว) ห้า้มีทุำาการิซึ่ื�อขายห้ล้กัทุริพัยข์องบริษิัทัุ
ในชว่งริะยะเวล้า 1 เด้อืน (Blackout Period) กอ่นการิเปีดิ้เผย 
งบการิเงินริายไตัริมีาส่แล้ะงบการิเงินปีริะจำาปีีของบริิษััทุ 
ห้ริอืข้อมูีล้อื�นทุี�อาจมีผีล้กริะทุบตัอ่ริาคาห้ล้กัทุริพัย์ของบริษิัทัุ 
แล้ะไม่ีทุำาการิซืึ่�อขายห้ลั้กทุรัิพย์ของบริิษััทุจนกว่าจะพ้น 
ริะยะเวล้า 24 ชั�วโมีง ภายห้ล้ังจากทุี�ได้้เปีิด้เผยข้อมูีล้นั�น 
สู่ส่่าธุาริณ์ชนแล้ว้ ทุั�งนี� เล้ขานุการิบริษิัทัุจะแจง้ทุางจด้ห้มีาย
ห้รืิออีเมีล้ไปียังบุคคล้ทุี�เกี�ยวข้องให้้ทุริาบช่วงริะยะเวล้า 
ด้ังกล้่าว 

 เล้ขานุการิบริิษััทุได้้จัด้ทุำาริายงานการิเปีลี้�ยนแปีล้งการิถือ
คริองห้ลั้กทุรัิพย์ให้้กริริมีการิล้งนามีรัิบริองก่อนการิปีริะชุมี
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุเปี็นปีริะจำาทุุกเด้ือน โด้ยบริิษััทุเปีิด้เผย
ขอ้มูีล้การิเปีล้ี�ยนแปีล้งการิถือคริองห้ลั้กทุรัิพย์ของกริริมีการิ
แล้ะผู้บริิห้าริทุั�งตั้นปีีแล้ะปีล้ายปีีแล้ะการิเปีล้ี�ยนแปีล้ง 
ในริะห้ว่างปีีในเอกส่าริแนบ ในแบบ 56-1 One Report 
ปีริะจำาปีี 2564

ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุแล้ะผู้บริิห้าริไมี่มีีการิซึ่ื�อขาย 
ห้ลั้กทุริัพย์โด้ยใช้ข้อมีูล้ภายในแตั่อย่างใด้ แล้ะในการิปีริะชุมี 
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุคริั�งทุี� 1/2565 เล้ขานุการิบริิษััทุได้้ริายงาน
การิเปีลี้�ยนแปีล้งการิถือคริองห้ลั้กทุรัิพย์ของกริริมีการิแล้ะ 
ผู้บริิห้าริให้้ทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุทุริาบ

การตี้�อตี้้านทัุ่จริตี้คอร์รัปชุัน
เพื�อให้เ้ป็ีนไปีตัามีเจตันาริมีณ์ใ์นการิด้ำาเนินธุรุิกิจแล้ะเป็ีนแนวทุาง
ให้้กริริมีการิ ผู้บริิห้าริ แล้ะพนักงานย้ด้ถือปีฏิิบัตัิอย่างเคริ่งคริัด้ 
ในปีี 2564 ทุี�ผ่านมีา บริิษััทุได้้ส่ื�อส่าริถ้งคู่ค้าแล้ะเชิญชวนให้้ 
เขา้ริว่มีเปีน็ส่มีาชกิแนวริว่มีตัอ่ตัา้นคอริร์ิปัีชนัของภาคเอกชนไทุย 
พริอ้มีทุั�งขอความีริว่มีมีอืจากคูค่า้ งด้การิให้ข้องขวญัทุกุปีริะการิ
แก่ผู้บริิห้าริแล้ะเจ้าห้น้าทุี�ของบริิษััทุในทุุกเทุศกาล้ นอกจากนี� 
บริิษััทุยังได้้ทุบทุวนปีรัิบปีริุงริะเบียบการิร้ิองเริียนให้้มีีความี
เห้มีาะส่มีแล้ะส่อด้คล้้องกับการิด้ำาเนินธุุริกิจในปีัจจุบัน ทุั�งนี� 
บริษิัทัุได้เ้ผยแพร่ินโยบายการิต่ัอต้ัานการิคอร์ิริปัีชั�นแล้ะริะเบียบ
ข้อริ้องเริียนภายใตั้ห้ัวข้อ “การิกำากับดู้แล้กิจการิ” ในแบบ 56-1 
One Report หนา้	75 แล้ะบนเวบ็ไซึ่ตัข์องบริษิัทัุ (www.tvothai.
com/th/corporate-governance)

บริิษััทุได้้แส่ด้งเจตันาริมีณ์์เข้าริ่วมีเปี็นส่มีาชิกแนวริ่วมีตั่อตั้าน
คอริ์ริัปีชันของภาคเอกชนไทุย เมืี�อวันทุี� 19 เมีษัายน 2561 
ด้้วยความีมีุ่งมีั�นในการิป้ีองกันแล้ะต่ัอต้ัานการิคอร์ิริัปีชั�นในทุุก
ริปูีแบบทุั�งทุางตัริงแล้ะทุางออ้มี บริษิัทัุได้ร้ิบัการิพจิาริณ์าริบัริอง
การิเปีน็ส่มีาชกิแนวริว่มีปีฏิบิตััขิองภาคเอกชนไทุยในการิตัอ่ตัา้น
การิทุุจริิตั ปีริะจำาปีี 2562 จากโคริงการิแนวร่ิวมีปีฏิิบัตัิของ 
ภาคเอกชนไทุยในการิตั่อตั้านการิทุุจริิตั (CAC) เมีื�อวันศุกริ์ทุี� 18 
ตัุล้าคมี 2562 แล้ะเพื�อให้้เปี็นไปีตัามีนโยบายการิตั่อตั้าน 
การิคอริ์ริัปีชั�น บริิษััทุได้้ด้ำาเนินการิในเริื�องตั่อไปีนี� 

 การป้ระเมินความเส่ี�ยงของธุุรกิจั
 ในปีี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิห้าริความีเส่ี�ยงริะด้ับจัด้การิ 

(ESRC-E) ได้้ปีริะเมิีนความีเส่ี�ยงการิทุุจริิตัคอร์ิริัปีชันทีุ�อาจ
เกิด้ข้�นตัามีแผนจัด้การิความีเส่ี�ยง แล้ะกำากับดู้แล้การิปีฏิิบัตัิ
ตัามีริายงานการิปีริะเมีินความีเสี่�ยง เพื�อริายงานตั่อ 
คณ์ะกริริมีการินโยบายส่ิ�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี บริิห้าริความีเส่ี�ยง 
แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ (ESRC) เพื�อกำาห้นด้
นโยบาย กำากับแล้ะควบคุมีดู้เล้การิบริิห้าริความีเสี่�ยง แล้ะ
ริายงานตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุตัามีล้ำาด้ับ

แบบ	56-1	One	Report/รายั่งานประจำาปี	2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)
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 แนวป้ฏิบิัต่ิเกี�ยวกับการกำากับด้แลและควบคุม
	 เพิ่�อป้้องกันและต่ิดต่ามความเส่ี�ยงจัากการทุจัริต่
 บริิษััทุกำาห้นด้ให้้มีีแนวปีฏิิบัตัิเกี�ยวกับการิกำากับดู้แล้ แล้ะ

ควบคุมีดู้แล้เพื�อปี้องกันแล้ะตัิด้ตัามีความีเส่ี�ยงทุางทุุจริิตั
คอริ์ริัปีชัน ด้ังนี�

 ส่ำา นักตัริวจส่อบภายในจัด้ให้้มีีกริะบวนการิ 
ตัริวจส่อบ ปีริะเมีินริะบบการิควบคุมีภายใน แล้ะ 
การิบริหิ้าริความีเส่ี�ยงทุี�คริอบคลุ้มีริะบบงานส่ำาคญัๆ 
เช่น ริะบบการิจัด้ซืึ่�อจัด้จ้าง ริะบบการิขาย ริะบบ 
การิบันทุ้กบัญชี การิชำาริะเงิน เป็ีนตั้น ทัุ�งนี� เพื�อ
ปี้องกันแล้ะติัด้ตัามีความีเสี่�ยงจากการิทุุจริิตั
คอริ์ริัปีชัน ริวมีทุั�งให้้ข้อเส่นอแนะเกี�ยวกับแนวทุาง
การิปีริับปีริุงแก้ไขทุี�เห้มีาะส่มี

 จัด้ให้้มีีช่องทุางการิรัิบแจ้งข้อมีูล้ เบาะแส่ ห้ริือ 
ข้อริ้องเริียน การิกริะทุำาผิด้ การิฝ่่าฝ่้นกฎ์ห้มีาย 
ริะเบียบ ข้อบังคับของบริิษััทุ ห้ริือข้อปีฏิิบัตัิตัามี
นโยบายตั่อตั้านคอริ์ริัปีชัน โด้ยมีีนโยบายการิ
คุ้มีคริองผู้ให้้ข้อมีูล้ห้รืิอเบาะแส่ แล้ะจะเก็บริักษัา
ขอ้มีลู้ของผูใ้ห้ข้อ้มีลู้เปีน็ความีล้บั ริวมีทุั�งมีมีีาตัริการิ
ในการิตัริวจส่อบแล้ะกำาห้นด้บทุล้งโทุษัทุางวนิยัของ
บริิษััทุ แล้ะกฎ์ห้มีายทุี�เกี�ยวข้อง 

 ห้ัวห้น้าห้น่วยงานทีุ�เกี�ยวข้องริับผิด้ชอบในการิ
ตัิด้ตัามีการิปีฏิิบัตัิ การิปีรัิบปีริุงแก้ไขข้อบกพร่ิอง 
(ถา้มี)ี แล้ะริายงานให้ผู้้บงัคบับัญชาทุริาบตัามีส่ายงาน 
ตัามีล้ำาด้ับ

 การฝ่ึกอบรมและการส่ื�อส่าร	
 บริิษััทุวางแผนการิฝ่ึกอบริมีให้้ความีริู้แก่พนักงานเกี�ยวกับ

นโยบายแล้ะแนวปีฏิิบัตัิในการิต่ัอต้ัานการิทุุจริิตัคอร์ิริัปีชัน 
ริวมีทุั�งนโยบายทุี�เกี�ยวข้องอย่างตั่อเนื�องเปี็นปีริะจำาทุุกปีี 
เชน่ จริริยาบริริณ์ธุรุิกิจ นโยบายของขวัญแล้ะการิเล้ี�ยงรัิบริอง 
โด้ยในปีี 2564 บริิษััทุจัด้ฝ่ึกอบริมีแก่ ผู้บริิห้าริแล้ะพนักงาน 
เมีื�อวันทุี� 10 ธุันวาคมี 2564 ส่ริ้างความีเข้าใจในการินำาไปี
ปีฏิิบัตัิจริิงตัามีนโยบายแล้ะแนวปีฏิิบัตัิในการิตั่อตั้าน 
การิทุุจริิตัคอร์ิริปัีชันของบริษิัทัุ นอกจากนี� พนักงานทุกุริะดั้บ
ส่ามีาริถเข้าถ้งนโยบายตั่างๆ ผ่านริะบบส่ื�อส่าริภายในบริิษััทุ 
(intranet) แล้ะผ่านทุางบอริ์ด้ปีริะชาส่ัมีพันธุ์ของบริิษััทุ 
ตัล้อด้จนส่ื�อส่ารินโยบายตัอ่ตัา้นการิคอร์ิริปัีชนัไปียงัคูค่า้ แล้ะ
ผู้เกี�ยวข้องทุางธุุริกิจ ริวมีถ้งตััวแทุนทุางธุุริกิจตัามีช่องทุาง 
ทุี�เห้มีาะส่มี เพื�อให้้ริับทุริาบแล้ะถอืปีฏิิบัตัิริ่วมีกัน

 แนวทางในการต่ิดต่ามป้ระเมินผลการดำาเนินงาน
	 ต่ามมาต่รการต่่อต่้านการคอร์รัป้ชุัน
 ในปีี 2564 บริิษััทุไมี่ได้้ริับการิแจ้งเบาะแส่ห้ริือข้อริ้องเริียน

การิกริะทุำาผิด้ทุุจริิตั ห้ริือคอร์ิริัปีชันแตั่ปีริะการิใด้ ทัุ�งนี� 
บริิษััทุจัด้ทุำาส่ริุปีริายงานผล้การิด้ำาเนินการิตัามีมีาตัริการิ 
ตั่อตั้านการิคอร์ิริัปีชันแล้ะริายงานต่ัอคณ์ะกริริมีการิ 
ตัริวจส่อบ แล้ะคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะ
กำาห้นด้ค่าตัอบแทุน พริ้อมีทุั�งริายงานส่ริุปีให้้ผู้ถือหุ้้นทุริาบ
ในริายงานปีริะจำาปีีด้้วย

 การส่อบทานความครบถื้วนเพิียงพิอของ
	 กระบวนการทั�งหมด 
 คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบได้้ส่อบทุานข้อมูีล้ทุั�งห้มีด้แล้ะ 

ให้ค้วามีเห้น็ชอบตัอ่ความีคริบถว้นเพยีงพอของกริะบวนการิ 
พริอ้มีทุั�งล้งนามีริบัริองโด้ยปีริะธุานคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ

การแจ้งเบาะแสำ	(whistleblowing)
บริิษััทุเปีิด้ช่องทุางให้้ผู้มีีส่่วนได้้เส่ียส่ามีาริถแจ้งเบาะแส่แล้ะ 
ข้อริ้องเริียนผ่านช่องทุางทุี�บริิษััทุกำาห้นด้ไว้ผ่านทุางไปีริษัณี์ย์ 
อเีมีล้ แล้ะโทุริศัพทุ ์โด้ยมีคีณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบซ้ึ่�งมีีความีเป็ีน
อิส่ริะจากฝ่่ายจัด้การิเปี็นผู้พิจาริณ์าแล้ะมีีฝ่่ายส่ำานักตัริวจส่อบ
ภายในทุำาห้น้าทุี�กล้ั�นกริองเบาะแส่แล้ะข้อริ้องเริียนด้ังกล้่าว

ในปีี 2564 บริิษััทุได้้ทุบทุวนปีริับปีริุงริะเบียบการิริ้องเริียนให้้มีี
ความีเห้มีาะส่มีแล้ะส่อด้คล้้องกบัการิด้ำาเนนิธุรุิกจิในปีจัจบุนั ทุั�งนี� 
ไมีพ่บการิแจง้เบาะแส่แล้ะขอ้ริอ้งเริยีนเกี�ยวขอ้งกบัการิทุจุริติัห้ริอื
การิล้ะเมีิด้นโยบายการิกำากับดู้แล้กิจการิของบริิษััทุ

การคุ้มครองขั้อมูลื่สำ�วนบุคคลื่
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุตัริะห้นักถ้งความีส่ำาคัญของการิคุ้มีคริอง
ข้อมีูล้ส่่วนบุคคล้ (Data Privacy) เพื�อให้้ส่อด้คล้้องแล้ะเปี็นไปี
ตัามีพริะริาชบัญญัตัิคุ้มีคริองข้อมีูล้ส่่วนบุคคล้ พ.ศ. 2562 
ทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 14/2563 เมีื�อวันทุี� 13 
พฤศจกิายน 2563 มีมีีตัอินมุีตัันิโยบายคุม้ีคริองขอ้มีลู้ส่ว่นบุคคล้ 
เพื�อกำาห้นด้มีาตัริการิด้้านการิรัิกษัาความีมีั�นคงปีล้อด้ภัยของ
ข้อมีูล้ส่่วนบุคคล้ให้้ส่อด้คล้้องกับกฎ์ห้มีาย ริะเบียบ ห้ล้ักเกณ์ฑ์์ 
แล้ะแนวปีฏิิบัตัิด้้านการิคุ้มีคริองข้อมีูล้ส่่วนบุคคล้

129แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

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



8.2
รายั่งานผลื่การปฏิิบัตี้ิห์น้าทั่่�ขัองคณะกรรมการตี้รวจสำอบ
ในรอบปีทั่่�ผ�านมา

คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบปีริะกอบด้ว้ยกริริมีการิอิส่ริะจำานวนไม่ีนอ้ยกว่า 3 คน ในปี ี2564 มีกีาริปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบริวมี 5 คริั�ง 
แล้ะมีีการิปีริะชุมีริ่วมีกับผู้ส่อบบัญชีโด้ยไมี่มีีฝ่่ายจัด้การิเข้าปีริะชุมีจำานวน 1 คริั�ง เพื�อขอความีเห้็นจากผู้ส่อบบัญชีในเริื�องตั่างๆ นอกจากนี� 
คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบยังมีีการิปีริะชุมีกันเองริะห้ว่างคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบแล้ะแผนกตัริวจส่อบภายในจำานวน 1 คริั�ง
 

รายั่ชุื�อ ตี้ำาแห์น�งในคณะกรรมการตี้รวจสำอบ จำานวนครั�งทั่่�เขั้าร�วมประชุุม	ประจำาปี	2564

1. นายอภิชาตัิ จีริะพันธุุ์ ปีริะธุาน (อิส่ริะ) 5/5

2. นายส่มีพล้ เกียริตัิไพบูล้ย์/1 กริริมีการิ (อิส่ริะ) 2/2

3. ด้ริ.ชัยพัฒน์ ส่ห้ัส่กุล้ กริริมีการิ (อิส่ริะ) 5/5

4. นางสุ่วิมีล้ กฤตัยาเกียริณ์์/2 กริริมีการิ (อิส่ริะ) 1/1

5. นายวิภูธุา ตัริะกูล้ฮิุน/3 กริริมีการิ (อิส่ริะ) 1/1

ห้มีายเห้ตัุ : /1 คริบวาริะการิด้ำาริงตัำาแห้น่งในการิปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2564 เมีื�อวันทุี� 23 เมีษัายน 2564
 /2 ได้้ริับการิแตั่งตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิตัริวจส่อบ โด้ยทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 8/2564 เมีื�อวันทุี� 23 เมีษัายน 2564
  แล้ะล้าออกจากตัำาแห้น่งในการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 11/2564 เมีื�อวันทุี� 16 กริกฎ์าคมี 2564
 /3 ได้้ริับการิแตั่งตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิตัริวจส่อบ โด้ยทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 13/2564 เมีื�อวันทุี� 15 ตัุล้าคมี 2564

โด้ยส่ริปุีส่าริะส่ำาคัญของการิปีฏิบิตััหิ้นา้ทุี�คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ 
ในปีี 2564 มีีด้ังนี� 

 ริายงานทุางการิเงินของบริิษััทุ มีีความีถูกตั้อง คริบถ้วน เปี็นทุี� 
เชื�อถือได้้ 

 บริิษััทุมีีริะบบควบคุมีภายในทุี�เพียงพอ

 บริิษััทุมีีการิปีฏิิบัติัตัามีกฎ์ห้มีายว่าด้้วยห้ล้ักทุรัิพย์แล้ะตัล้าด้ 
ห้ลั้กทุรัิพย์ ข้อกำาห้นด้ของตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์ ห้ริือกฎ์ห้มีาย 
ทุี�เกี�ยวข้องกับธุุริกิจของบริิษััทุ

 ได้้พิจาริณ์า คัด้เล้ือก เส่นอแตั่งตัั�งบุคคล้เพื�อทุำาห้น้าทุี�เปี็น 
ผูส้่อบบญัช ีแล้ะค่าส่อบบญัช ีโด้ยได้พิ้จาริณ์าผล้การิปีฏิบิตัังิาน 
ความีเป็ีนอิส่ริะ แล้ะชื�อเสี่ยงของผู้ส่อบบัญชี ริวมีทัุ�งความี
เห้มีาะส่มีของผู้ส่อบบัญชีแล้ะค่าส่อบบัญชีแล้้ว เห้็นชอบให้้ 

นางชล้ริส่  ส่ันตัิอัศวริาภริณ์์ แล้ะ/ห้ริือ นางส่าวศิริาภริณ์์ 
เอื�ออนันตั์กุล้ แล้ะ/ห้ริือ นายฉัตัริชัย เกษัมีศริีธุนาวัฒน์ แห้่ง
บริิษััทุส่ำานักงาน อีวาย จำากัด้ เป็ีนผู้ส่อบบัญชีของบริิษััทุ
ปีริะจำาปีี 2565 แล้ะนำาเส่นอคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุเพื�อ
พิจาริณ์าเส่นอต่ัอทุี�ปีริะชุมีผู้ถือหุ้้นพิจาริณ์าแต่ังตัั�งผู้ส่อบ 
บัญชีแล้ะอนุมีัตัิค่าส่อบบัญชี

 ริายการิทีุ�เกี�ยวโยงกัน ห้ริือริายการิทีุ�อาจมีีความีขัด้แย้งทุาง
ผล้ปีริะโยชน์ เปี็นไปีตัามีข้อกำาห้นด้ส่ำานักงานคณ์ะกริริมีการิ
กำากับห้ลั้กทุรัิพย์แล้ะตัล้าด้ห้ลั้กทุรัิพย์ แล้ะข้อกำาห้นด้ของ
ตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์ 

 ได้้ปีฏิิบัตัิงานตัามีห้น้าทีุ�แล้ะความีรัิบผิด้ชอบตัามีทุี�ริะบุไว้ 
ในกฎ์บัตัริคณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบตัามีทุี�ได้้ริับอนุมีัตัิจาก
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ

แบบ	56-1	One	Report/รายั่งานประจำาปี	2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลื่กิจการ

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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8.3
สำรุปผลื่การปฏิิบัตี้ิห์น้าทั่่�ขัองคณะกรรมการชุุดยั่�อยั่อื�นๆ

คณะกรรมการบรรษััทั่ภิบาลื่	
สำรรห์า	แลื่ะกำาห์นดค�าตี้อบแทั่น
คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน 
ปีริะกอบด้้วยกริริมีการิอิส่ริะไมี่น้อยกว่า 3 คน แล้ะกำาห้นด้ให้้มีี
การิปีริะชุมีอย่างน้อยไตัริมีาส่ล้ะ 1 คริั�ง โด้ยในปีี 2564 
มีีการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า แล้ะกำาห้นด้ 
ค่าตัอบแทุนริวมี 12 ครัิ�ง แล้ะเพื�อเป็ีนการิยกริะด้ับมีาตัริฐาน 
การิกำากับดู้แล้องค์กริ ในการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ 

ด้านบรรษััทั่ภิบาลื่
 พจิาริณ์าทุบทุวนนโยบายการิกำากับด้แูล้กจิการิ แล้ะนโยบาย

ด้า้นบุคล้ากริ ริวมีถ้งริะเบียบในการิปีฏิบัิตังิาน อาทิุ ริะเบียบ
ขอ้ร้ิองเริยีน, ริะเบียบวา่ด้ว้ยค่าตัอบแทุน แล้ะริะเบียบวา่ด้ว้ย
การิบริิห้าริจัด้การิเอกส่าริแล้ะข้อมูีล้การิปีริะชุมี เพื�อให้้ 
เห้มีาะส่มีกบัธุรุิกจิ ส่อด้คล้อ้งกับกฎ์ห้มีาย แล้ะแนวปีฏิิบติััของ 
ตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์แห้่งปีริะเทุศไทุย ส่ำานักงานคณ์ะกริริมีการิ
กำากบัห้ล้กัทุริพัยแ์ล้ะตัล้าด้ห้ล้กัทุริพัยค์ณ์ะกริริมีการิตัล้าด้ทุนุ 
ตัล้อด้จนห้น่วยงานกำากับดู้แล้ทุี�เกี�ยวข้อง

 ทุบทุวนแบบปีริะเมิีนผล้การิปีฏิิบัตัิงานของคณ์ะกริริมีการิ
บริิษััทุแล้ะคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย ริวมีถ้งแบบปีริะเมีินผล้ 
การิปีฏิิบัตัิงานของปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริ ทุบทุวนตัาริาง
ทุักษัะของคณ์ะกริริมีการิ (Board Skill Matrix) เพื�อเปี็น 
การิส่อบทุานโคริงส่ริา้ง องคป์ีริะกอบ แล้ะความีเชี�ยวชาญของ
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ แล้ะใช้ปีริะกอบการิพิจาริณ์าส่ริริห้า
กริริมีการิ แล้ะให้้เห็้นถ้งความีจำาเปี็นตั่อองค์ปีริะกอบของ
กริริมีการิทุี�ยังขาด้อยู่

 ริับทุริาบริายงานการิปีฏิิบัตัิตัามีห้ล้ักการิกำากับดู้แล้กิจการิ 
ทุี�ด้ี (CG Code) เพื�อนำาเส่นอคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ

รายั่ชุื�อ
ตี้ำาแห์น�งในคณะกรรมการบรรษััทั่ภิบาลื่

สำรรห์า	แลื่ะกำาห์นดค�าตี้อบแทั่น
จำานวนครั�งทั่่�เขั้าร�วมประชุุม

ประจำาปี	2564

1. นายส่มีพล้ เกียริตัิไพบูล้ย์/1 ปีริะธุาน (อิส่ริะ) 6/6

2. ด้ริ.สุ่วิทุย์  เมีษัินทุริีย์/2 ปีริะธุาน (อิส่ริะ) 12/12

3. นายอภิชาตัิ จีริะพันธุุ์ กริริมีการิ (อิส่ริะ) 12/12

4. ริศ.น.ส่พ.กิจจา อุไริริงค์ กริริมีการิ (อิส่ริะ) 12/12

5. นางส่าววิบูล้ย์ล้ักษัณ์์ ริ่วมีริักษั์/3 กริริมีการิผู้ทุริงคุณ์วุฒิ 10/10

ห้มีายเห้ตัุ : /1 คริบวาริะการิด้ำาริงตัำาแห้น่งในการิปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีี 2564 เมีื�อวันทุี� 23 เมีษัายน 2564
 /2 ได้้ริับการิแตั่งตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งปีริะธุานคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ฯ โด้ยทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 8/2564 เมีื�อวันทุี� 23 เมีษัายน 2564 
 /3 ได้้ริับการิแตั่งตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิผู้ทุริงคุณ์วุฒิ โด้ยทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 3/2564 เมีื�อวันทุี� 28 มีกริาคมี 2564

คริั�งทีุ� 3/2564 เมีื�อวันทีุ� 28 มีกริาคมี 2564 ทุี�ปีริะชุมีมีีมีติั 
แตั่งตัั�ง นางส่าววิบูล้ย์ล้ักษัณ์์ ริ่วมีริักษั์ เข้าด้ำาริงตัำาแห้น่ง 
กริริมีการิผู้ทุริงคุณ์วุฒิในคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า 
แล้ะกำาห้นด้คา่ตัอบแทุน เพื�อช่วยให้ค้ำาปีริก้ษัา ขอ้เส่นอแนะ ห้ริอื
ความีคิด้เห้็นด้้านธุริริมีาภิบาล้ส่ำาห้ริับองค์กริ 

ณ์ วันทุี� 31 ธุันวาคมี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ ส่ริริห้า 
แล้ะกำาห้นด้คา่ตัอบแทุน ปีริะกอบด้ว้ยกริริมีการิอสิ่ริะ 3 คน แล้ะ
กริริมีการิผู้ทุริงคุณ์วุฒิ 1 คน ด้ังนี�

131แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

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



ด้านการพื่่จารณาสำรรห์า	
ในวาริะการิพิจาริณ์ากริริมีการิของบริิษััทุแทุนกริริมีการิทุี�คริบ
กำาห้นด้ออกจากตัำาแห้น่งตัามีวาริะจำานวน 4 ทุ่าน ซึ่้�งได้้แก่นาย
ส่มีพล้ เกียริตัิไพบูล้ย์ นายอภิชาตัิ จีริะพันธุุ์ ริศ.น.ส่พ.กิจจา 
อุไริริงค์ แล้ะนายวิชิตั วิทุยฐานกริณ์์ คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุ 
ภิบาล้ฯ ไมี่ได้้พิจาริณ์ากริริมีการิทุี�ออกตัามีวาริะด้ังกล่้าว 
เนื�องจากคริั�งนี�มีกีริริมีการิอิส่ริะทุี�เปีน็กริริมีการิในคณ์ะกริริมีการิ 
บริริษัทัุภบิาล้ฯ ทุี�ตัอ้งออกจากตัำาแห้นง่ 3 ทุา่น เพื�อความีโปีริง่ใส่
ตัามีห้ล้กัการิกำากบัด้แูล้กจิการิทุี�ด้ ีทุั�งนี� นายส่มีพล้ เกยีริตัไิพบลู้ย์ 
ได้แ้ส่ด้งความีปีริะส่งคไ์มีข่อริบัการิเส่นอชื�อเพื�อคดั้เล้อืกเขา้ด้ำาริง
ตัำาแห้น่งกริริมีการิบริิษััทุ

 บริษิัทัุเปิีด้โอกาส่ให้ผู้ถื้อหุ้น้มีสิี่ทุธิุเส่นอชื�อบุคคล้ทุี�มีคุีณ์ส่มีบัตัิ
เห้มีาะส่มีในการิด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการิ ผ่านเว็บไซึ่ตั์ของ
บริิษััทุแล้ะแจ้งผ่านริะบบอีเล้็กทุริอนิกส่์ (SET Portal) ของ
ตัล้าด้ห้ล้ักทุริัพย์ ริะห้ว่างวันทุี� 28 ตัุล้าคมี 2563 ถ้งวันทุี� 
27 มีกริาคมี 2564 ปีริากฏิว่ามีีผู้ถือหุ้้นเส่นอชื�อ นางสุ่วิมีล้ 
กฤตัยาเกียริณ์์ เข้าริับการิพิจาริณ์าเลื้อกตัั�งเป็ีนกริริมีการิ
บริิษััทุ คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ฯ จ้งได้้พิจาริณ์าปีริะวัตัิ 
ความีริู้ ความีส่ามีาริถแล้ะปีริะส่บการิณ์์ ริวมีถ้งความีริู ้
ความีชำานาญเฉพาะด้า้นทีุ�จำาเปีน็ตัอ้งมี ี(Board Skill Matrix) 
แล้ะความีห้ล้ากห้ล้ายในคณ์ะกริริมีการิ จง้เห็้นส่มีควริเส่นอชื�อ 
ตั่อคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ เพื�อพิจาริณ์าเส่นอชื�อต่ัอทุี�ปีริะชุมี 
ผู้ถือหุ้้น เพื�อพิจาริณ์าเล้ือกตัั�งเปี็นกริริมีการิของบริิษััทุ

 นายวิชิตั วิทุยฐานกริณ์์ กริริมีการิทุี�ออกตัามีวาริะถ้งแก่กริริมี 
คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ฯ จ้งได้้พิจาริณ์าปีริะวัตัิ 
คุณ์ส่มีบัตัิ แล้ะความีเห้มีาะส่มี จ้งเห้็นชอบให้้เส่นอชื�อ 
นายคุณ์า วิทุยฐานกริณ์์ เป็ีนกริริมีการิแทุนกริริมีการิทุี�ถ้ง 
แก่กริริมี

 ด้ำาเนินกริะบวนการิส่ริริห้าปีริะธุานเจ้าห้น้าทุี�บริิห้าริตัามี
คุณ์ส่มีบัตัิ ห้ล้ักเกณ์ฑ์์แล้ะแนวทุางการิคัด้เล้ือก เพื�อแตั่งตัั�ง
บุคคล้เป็ีนปีริะธุานเจ้าห้น้าทีุ�บริิห้าริ เพื�อให้้การิบริิห้าริงาน
ของบริิษััทุส่ามีาริถด้ำาเนินไปีได้้อย่างตั่อเนื�อง 

 พิจาริณ์าให้้ความีเห้็นเส่นอแตั่งตัั�งทุี�ปีริ้กษัา ผู้ทุริงคุณ์วุฒ ิ
แล้ะกริริมีการิแทุนกริริมีการิทุี�ล้าออก นำาเส่นอต่ัอทุี�ปีริะชุมี
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุพิจาริณ์าอนุมีัตัิ ด้ังนี�

 ด้ริ.สุ่วิทุย์ เมีษัินทุรีิย์ เข้าด้ำาริงตัำาแห้น่ง ปีริะธุาน
กริริมีการิ, ปีริะธุานคณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ฯ 
แล้ะปีริะธุานคณ์ะกริริมีการินโยบายสิ่�งแวด้ล้้อมี 
ส่ังคมี บริิห้าริความีเสี่�ยง แล้ะการิกำากับการิปีฏิิบัตัิ
ตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์

  นายวิภูธุา ตัริะกูล้ฮิุน เข้าด้ำาริงตัำาแห้น่ง ทุี�ปีริ้กษัา
คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ กริริมีการิ (อิส่ริะ) แล้ะ
กริริมีการิตัริวจส่อบ แทุนนางสุ่วิมีล้ กฤตัยาเกียริณ์์

ด้านกำาห์นดค�าตี้อบแทั่น
 พิจาริณ์ากำาห้นด้ค่าตัอบแทุนกริริมีการิปีริะจำาปีี 2564 

ปีริะกอบไปีด้้วย ค่าตัอบแทุนริายเด้ือน เงินริางวัล้ แล้ะ 
ค่าตัอบแทุนคณ์ะกริริมีการิชุด้ย่อย ซึ่้� งปีริะกอบด้้วย 
คณ์ะกริริมีการิตัริวจส่อบ คณ์ะกริริมีการิบริริษััทุภิบาล้ 
ส่ริริห้าแล้ะกำาห้นด้ค่าตัอบแทุน คณ์ะกริริมีการินโยบาย 
สิ่�งแวด้ล้้อมี ส่ังคมี บริิห้าริความีเสี่�ยง แล้ะการิกำากับ 
การิปีฏิบิตัังิาน เพื�อนำาเส่นอตัอ่ทุี�ปีริะชมุีคณ์ะกริริมีการิบริษิัทัุ 
แล้ะทุี�ปีริะชุมีส่ามีัญผู้ถือหุ้้นปีริะจำาปีีพิจาริณ์าอนุมีัตัิ

 พจิาริณ์าค่าตัอบแทุนปีริะธุานเจา้ห้น้าทีุ�บริิห้าริแล้ะกริริมีการิ
ผู้จัด้การิ

 พิจาริณ์าค่าตัอบแทุนทุี�ปีริ้กษัา แล้ะผู้ทุริงคุณ์วุฒิ

แบบ	56-1	One	Report/รายั่งานประจำาปี	2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลื่กิจการ

(8) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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คณะกรรมการนโยั่บายั่สำ่�งแวดลื่้อม	สำังคม	บริห์ารความเสำ่�ยั่ง
แลื่ะการกำากับการปฏิิบัตี้ิตี้ามกฎเกณฑ์์	(ESRC)
คณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC ปีริะกอบด้้วยกริริมีการิจำานวนไมี่น้อยกว่า 3 คน มีีการิเริียกปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิอย่างน้อยปีีล้ะ 2 คริั�ง 
โด้ยในปีี 2564 มีีการิปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC ริวมี 2 คริั�ง 

ณ์ วันทุี� 31 ธุันวาคมี 2564  คณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC ปีริะกอบด้้วยกริริมีการิบริิษััทุ 4 คน ด้ังนี�

รายั่ชุื�อ
ตี้ำาแห์น�งในคณะกรรมการนโยั่บายั่สำ่�งแวดลื่้อม	

สำังคม	บริห์ารความเสำ่�ยั่ง
แลื่ะการกำากับการปฏิิบัตี้ิตี้ามกฎเกณฑ์์

จำานวนครั�งทั่่�เขั้าร�วมประชุุม
ประจำาปี	2564

1. ด้ริ.สุ่วิทุย์ เมีษัินทุริีย์/1 ปีริะธุาน (อิส่ริะ) 2/2

2. ด้ริ.ชัยพัฒน์   ส่ห้ัส่กุล้ กริริมีการิ (อิส่ริะ) 2/2

3. นางส่าวอริัญญา วิทุยฐานกริณ์์ กริริมีการิ 2/2

4. นายวิภูธุา ตัริะกูล้ฮิุน/2 กริริมีการิ (อิส่ริะ) 1/1

ห้มีายเห้ตัุ : /1 ได้้ริับการิแตั่งตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการินโยบาย ESRC โด้ยทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 6/2564 เมีื�อวันทุี� 19 มีีนาคมี 2564 

 /2 ได้้ริับการิแตั่งตัั�งให้้ด้ำาริงตัำาแห้น่งกริริมีการินโยบาย ESRC โด้ยทุี�ปีริะชุมีคณ์ะกริริมีการิบริิษััทุ คริั�งทุี� 13/2564 เมีื�อวันทุี� 15 ตัุล้าคมี 2564

ในปีี 2564 บริิษััทุยังคงริักษัามีาตัริฐานการิด้ำาเนินธุุริกิจทีุ�ส่ริ้าง
ผล้ปีริะกอบการิทุี�ด้คีวบคูไ่ปีกบัการิด้แูล้สั่งคมี ชมุีชน เปีน็มีติัริตัอ่
ส่ิ�งแวด้ล้้อมี ให้้ความีส่ำาคัญกับปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์ห้มีาย กฎ์เกณ์ฑ์ ์
ทุี�เกี�ยวข้อง แล้ะเพื�อพัฒนาให้้การิด้ำาเนินงานแตั่ล้ะด้้านปีริะส่าน
ไปีในทุิศทุางเด้ียวกันอย่างมีีปีริะส่ิทุธุิภาพยิ�งข้�น

ในปี ี2564 คณ์ะกริริมีการินโยบาย ESRC ได้พ้จิาริณ์าเริื�องส่ำาคญั 
ส่ริุปีได้้ด้ังนี�

 พจิาริณ์าแล้ะให้ค้วามีเห็้นตัอ่ริา่งนโยบาย แล้ะกริอบ
การิด้ำาเนินงานด้้านสิ่�งแวด้ล้้อมี ความีรัิบผิด้ชอบ 
ตั่อสั่งคมี การิบริิห้าริความีเสี่�ยงริะดั้บองค์กริ แล้ะ 
การิกำากับปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์

 พิจาริณ์าแล้ะให้้ความีเห้็นในผล้การิด้ำาเนินงาน 
ด้า้นส่ิ�งแวด้ล้้อมี ความีรัิบผิด้ชอบต่ัอสั่งคมี การิปีฏิบัิตัิ
ตัามีกฎ์ห้มีาย การิปีริะเมีินความีเส่ี�ยง แนวทุางแล้ะ
มีาตัริการิจัด้การิความีเส่ี�ยง แล้ะแผนปีฏิิบัตัิการิใน
การิจัด้การิความีเส่ี�ยงทุี�เห้ล้ืออยู่ของบริิษััทุ

 ให้้คำาแนะนำาแล้ะการิส่นับส่นุนแก่คณ์ะจัด้การิ 
ESRC แล้ะผู้บริิห้าริริะดั้บสู่ง ในเริื�องส่ิ�งแวด้ล้้อมี 
ความีริับผิด้ชอบตั่อส่ังคมี การิบริิห้าริความีเส่ี�ยง
ริะด้ับองค์กริ แล้ะการิกำากับปีฏิิบัตัิตัามีกฎ์เกณ์ฑ์์ 
ริวมีถ้งส่่งเส่ริิมีแล้ะส่นับส่นุนให้้มีีการิปีรัิบปีรุิง แล้ะ
พัฒนาการิด้ำาเนินงานทุี�เกี�ยวข้องอย่างตั่อเนื�องแล้ะ
ส่มีำ�าเส่มีอ

 ปีฏิิบัตัิห้น้าทุี�ตัามีทุี�คณ์ะกริริมีการิบริิษััทุมีอบห้มีาย

133แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

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


