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

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

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

จากการทีบ่รษิทัยดึมัน่ในการนำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
หลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำาเนินงานของ
บรษิทัอย่างต่อเนือ่ง และได้พฒันาระดบัการกำากบัดแูลกจิการให้มี
ประสทิธภิาพและเหมาะสมกับบรษิทัมาโดยตลอด เป็นผลให้บรษิทั
ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

การก�ากับดูแลกิจการ

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

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี และได้พิจารณาทบทวนการนำาหลักการ
กำากบัดูแลกจิการทีด่สีำาหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) 
ที่ออกโดยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเป็นผู้นำาหรือ 
ผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของ
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

หมวดที่ 5 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร



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

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

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

1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
  ในปี 2561 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญของบริษัทอย่าง 
  ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล รวมทั้ง 

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

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
  บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภท 
  สถาบนัได้ใช้สิทธใินการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเตม็ที่ 
   และละเว้นการกระทำาใดๆ ทีเ่ป็นการจำากดัโอกาสในการเข้าร่วม 

   รายงานประจำาปี 256158



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

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

  ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม 
  สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

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

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

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

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

  วันประชุมผู้ถือหุ้น
  • บรษิทัจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจำาปี 2561 เม่ือวนัศกุร์ที่  
   27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. 
    ณ ชั้น 3 อาคารนำ้ามันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก  
   (ท่าพระ - ตากสิน) แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรงุเทพมหานคร  
   ซ่ึงเป็นท่ีตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่สะดวกต่อ 
   การเดนิทางเข้าร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ 
   เวลาในการประชุมที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 
   และรบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 587 ราย คดิเป็น 
   หุ้นทั้งหมด 499,934,369 หรือร้อยละ 61.83 ของหุ้นท่ี 
   จำาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่มีการเพิ่มวาระใน 
   ที่ประชุม สำาหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
   ประจำาปี 2561 ไม่มีผู ้ถือหุ้นใดเสนอระเบียบวาระการ 
   ประชุมล่วงหน้า
  • บรษัิทเปิดให้ผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุได้ 
   ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น 
   ทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ด 
   ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเพือ่ความถกูต้อง รวดเรว็ 
   และแม่นยำา พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่าย 
   เอกสาร และอากรแสตมป์ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ 
   ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ 
  • บรษิทัอำานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วม 
   ประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิ 
   ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู ้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและ 
   ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะมอบ 
   ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าร่วม 
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน กรณมีอบฉนัทะให้ 
   แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะนั้นมาให ้
   บริษัทก่อนล่วงหน้า  ในการนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการ 
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   อิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และดร.ชัยพัฒน์  
   สหัสกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและ 
   ออกเสียงลงคะแนนแทน 
  • ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำาหนด 
   ค่าตอบแทน กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสงูสดุด้านการเงนิ  
   ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ร่วมประชุมเพื่อ 
   ตอบข้อซักถามต่างๆ (ปี 2561 มีจำานวนกรรมการบริษัทที่ 
   เข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครบ 12 คน คดิเป็นร้อยละ 100)
  • ประธานกรรมการบรษิทัทำาหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ 
   ดำาเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยเรียง 
   ตามวาระท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพ่ิมเติม 
   หรือแก้ไขวาระนอกเหนอืจากทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ 
    พร้อมทั้งจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 
   สำาหรับผู้ถือหุ้นในการซักถามแต่ละวาระก่อนการลงมติ
  • เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม จำานวน และสัดส่วนของ 
   ผูถ้อืหุน้ทีม่าด้วยตนเองและรบัมอบฉนัทะ พร้อมท้ังช้ีแจงให้ 
   ผูเ้ข้าร่วมประชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน วธินีบั 
   คะแนน และการประมวลผลด้วยระบบบาร์โค้ด โดยกำาหนด 
   ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามลำาดับวาระ
  • บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำาหรับทุกวาระ และการนับ 
   คะแนนเสยีงจะนบัเมือ่สิน้สดุวาระนัน้ สำาหรบัวาระการแต่งตัง้ 
   กรรมการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล  
   รวมทั้งได้เชิญท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เบเคอร ์ 
   แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จำากัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีความ 
   เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง ทำาหน้าท่ีตรวจสอบการนับ 
   คะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  • เลขานกุารบริษทับันทกึประเดน็คำาถาม คำาตอบ ข้อเสนอแนะ 
    ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม
  • มติของที่ประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย  
   ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไม่มีผู้ถือหุ้น 
   คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว

  ภายหลังการประชุม
  • เลขานุการบริษัทบันทึกมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร ่
   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ 
   วาระทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางระบบเผยแพร่ 

   ข้อมลู (Set Portal) ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
   ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ 
   บริษัทในวันทำาการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการจัดเก็บ 
   บัตรลงคะแนนเสียงอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
  • บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศใน 
   การประชุม เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้ 
   รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
  • เลขานุการบริษัท จัดทำารายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น 
   อย่างถูกต้อง โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำาคัญ 
   ไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้า /  
   ไม่เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้สาเหตกุารลา คำาช้ีแจงทีเ่ป็นสาระ 
   สำาคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำาถามหรือ 
   คำาตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระ 
   เป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปคะแนนเสียง 
   ในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 
   งดออกเสยีง ตามแนวทางหลกัการกำากบัดูแลกจิการท่ีดขีอง 
   ตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมดังกล่าวลงนาม 
   โดยประธานกรรมการบรษัิทซึง่เป็นประธานทีป่ระชมุ และ 
   จดัส่งรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในวนัที่  
   11 พฤษภาคม 2561 (14 วันนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้ง 
   เผยแพร่ข้อมลูและบนัทกึภาพการประชุมผู้ถอืหุน้ในเวบ็ไซต์ 
   ของบริษทั ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่เป็นช่องทาง 
   ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดย 
   ไม่ต้องรอให้ถงึการประชมุในคราวถดัไป พร้อมทัง้ดำาเนนิการ 
   นำาส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย 
   กำาหนด
  • หลงัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้อนมุตักิารจ่ายเงนิปันผล บรษัิท 
   ได้แจ้งมตทิีป่ระชมุรวมถงึรายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลให้ 
   ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
   ประสานงานกบันายทะเบียน บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์  
   (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อให้ผู้ถือหุ ้นม่ันใจว่าจะได้รับ 
   ผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    61



หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับ
การปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม โดยได้ดำาเนินการดังนี้ 
 2.1 ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการ 
  ออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ ้น 
  แต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2.2 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญั 
  ประจำาปี 2561 ตลอดจนเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 
   เพือ่รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั โดยประกาศหลักเกณฑ์ 
  และวิธีการเสนอช่ือบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  
  รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของ 
  ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าประมาณ 3 เดอืน  
  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าผ่านทาง 
  เว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคล 
  เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและไม่มีคำาถามที่ 
  ส่งมาล่วงหน้า 
  การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัการพจิารณา 
  เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัก่อนวนัประชมุเป็นการล่วงหน้า  
  บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำาหนดขั้นตอนแนวทาง 
  การพจิารณาให้สทิธผิูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อืหุ้น 
  นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำานวนหุน้ทีอ่อกจำาหน่าย 
  และชำาระเต็มตามมูลค่า และถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ 
  เสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของ 
  บริษัท 
  สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัทได้นำา 
  หลักเกณฑ ์ดั งกล ่าวเผยแพร ่บนเว็บไซต ์ของบริษัท  
  www.tvothai.com ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”  
  ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561  
  โดยแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลู (Set Portal) 
   ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  
  2560
  ทัง้นี้ ในชว่งเวลาดังกล่าว ไมม่ีผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชมุ 
  และไม่มีการเสนอชี่อบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่ง 
  เลขานกุารบรษิทัได้รายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั  
  รับทราบแล้ว 

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

   รายงานประจำาปี 256162



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

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

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

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

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

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

บริษัทมีการรายงานผลการดำาเนินกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
ความเป็นจริงทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำารายการกับบุคคลท่ี
เกีย่วโยงในเงือ่นไขทีเ่สมอืนกบับคุคลภายนอก ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท
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บุคลากร
บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าขององค์กร และ
เป็นปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จของบริษัท คณะกรรมการบริษัท
ได้กำาหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดล้อมในการทำางาน รวมถงึด้านสวสัดกิาร 
ให้กบัพนกังาน โดยยดึตามแนวทางทีก่ฎหมายกำาหนด เคารพสทิธิ
มนุษยชน และสอดคล้องกบัทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร บริษทั
มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความสามคัคีและความเป็นนำา้หนึง่ 
ใจเดยีวกนัในระหว่างผูร่้วมงาน ให้ความร่วมมอื และการประสานงาน 
ในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท โดยมีนโยบายที่สำาคัญเกี่ยวกับ
ด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

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

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

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

นโยบำยด้ำนสวัสดิกำร : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
เพ่ือดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริม
การออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติ
งานกับบริษัทเป็นระยะยเวลานาน โดยพนักงานท่ีเป็นสมาชิก
กองทนุสำารองเล้ียงชพี จะได้รบัเงนิสมทบกองทนุทกุเดอืนในอัตรา
ร้อยละ 3 ของอตัราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงนิเข้ากองทนุใน
อัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับ
เงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน 
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บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมี
วาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี เพือ่เป็นตวัแทนของพนกังาน 
และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพ่ิมเติมจาก
ที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่
พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำาปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น
ของพนักงาน 

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

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

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

ลูกค้า ผู้บริโภค 
บริษทัดำาเนนิกจิการภายใต้ปรชัญาขององค์กรทีว่่า บรษิทัจะเตบิโต
อย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ
สินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระท่ัง
สินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค  ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าตลอดเวลา ปัจจุบัน 
บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตจากมาตรฐานสากล 
ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS 22002-1, 
FSSC 22000, ISO/IEC17025, ISO 50001, ISO 14001, Halal, 
Kosher, Carbon Footprint of Products, Carbon Footprint 
Reduction เป็นต้น

บรษิทัมนีโยบายปฏบิตัต่ิอลกูค้าและผูบ้รโิภคอย่างเป็นธรรม ไม่เอา
เปรยีบ  เน้นการดำาเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์ เอาใจใส่ดแูลรกัษา
ผลประโยชน์ของคูค้่า ลูกค้า และผู้บรโิภคอย่างเป็นธรรม เพือ่ให้ได้
รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้
 1. มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ 
  มาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ 
  เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบ 
  การตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเง่ือนไขท่ี 
  เป็นธรรม
 2. ให้ข้อมลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิารทีถ่กูต้อง เพยีงพอและ 
  ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็น 
  ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
 3. รกัษาข้อมลูทีเ่ป็นความลับของลูกค้า รวมถงึไม่นำาข้อมูลไปใช้ 
  เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ

   รายงานประจำาปี 256166



 4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเรว็ ตรงต่อเวลา 
   เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
 5. จดัให้มกีระบวนการเพือ่รับปัญหาและข้อร้องเรยีนจากลกูค้า  
  และดำาเนนิการอย่างดีทีส่ดุเพือ่ให้ลกูค้าได้รบัการตอบสนองผล 
  อย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำาแบบประเมินความพึงพอใจ 
  ของลูกค้า เพื่อนำามาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการ 
  ต่อไป
 6. ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือ 
  แย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืน 
  ข้อกำาหนดของกฎหมาย
ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค 
และการแข่งขันทางการค้า ในปี 2561 ไม่ปรากฎข้อร้องเรียน
จากลูกค้าที่เป็นนัยสำาคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำามา
วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำาเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ
และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก 

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

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

 ในปี 2561 บรษัิทไม่มข้ีอพพิาทหรอืการฟ้องร้องคดคีวามใดๆ จาก
คู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานที่ก�ากับดูแล
บริษัทมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติที่กำาหนดไว้ตามกฎหมาย ดำาเนินการด้วยความโปร่งใส 
เปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้องครบถ้วนตามทีห่น่วยงานกำากบัดแูลกำาหนด

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

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

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

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

นอกจากนี้ ยงัเปิดโอกาสให้ชมุชนและผู้มีสว่นได้เสยีทุกกลุ่มมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

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

   รายงานประจำาปี 256168



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

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

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

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

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

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

กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและประกาศนโยบายต่อต้านการ
คอร์รปัชนั และคู่มอืมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน ตัง้แต่ปี 2559 
เพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการดำาเนนิธรุกจิและเป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัด และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัการดำาเนนิธรุกจิในปัจจบัุน โดยกำาหนด
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง ดำาเนินการ หรือ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    69



ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม  
เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก  
โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้
มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี ้
อย่างสมำ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อ
กำาหนดในการดำาเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนดของกฎหมาย ทั้งน้ี  
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนต้องลงนามรบัทราบในคูม่อืมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว นอกจากน้ี บริษัทจัดฝึกอบรมแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อเรื่อง “Anti-Corruption :  
The Practical Guide” 

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

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

ธรุกจิ รวมถงึตวัแทนทางธรุกจิตามช่องทีเ่หมาะสม เพือ่ให้รบัทราบ
และถือปฏิบัติร่วมกัน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและ
ติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต
บริษัทกำาหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแล และควบคุม
ดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
 1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุม 
  ภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน 
  สำาคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบ 
  การบันทึกบัญชี การชำาระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและ 
  ตดิตามความเส่ียงจากการทจุรติคอร์รปัชัน รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ 
  เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
 2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน  
  การกระทำาผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับของบรษิทั  
  หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีนโยบาย 
  การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูล 
  ของผูใ้ห้ข้อมลูเป็นความลบั รวมทัง้มมีาตรการในการตรวจสอบ 
  และกำาหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และกฎหมายที่ 
  เกี่ยวข้อง 
 3. หัวหน้าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการ 
  ปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ 
  ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงานตามลำาดับ
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คณะกรรมการบริษทักำาหนดแนวปฏบิตัใินเรือ่งการรบั-ให้ของขวัญ 
การเลีย้งรับรอง หรอืประโยชน์อืน่ใด เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศใช้ทั่วองค์กรเพื่อให้บุคลากร 
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำาอันอาจมีผลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอก
ที่มีส่วนร่วมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้รับทราบ และได้ม ี
การประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท

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

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

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายและแนวทางในการ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสผู้กระทำาผิด โดยเก็บรักษา
ข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิด
เผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการ 
กระทำาผิดทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่ประการใด

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

  ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทาง 
  การเงนิและรายงานทางการเงินทีไ่ด้ทำาขึน้ตามมาตรฐานบญัชี  
  รวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน 
  เกีย่วกบัการรายงานทางการเงนิและการป้องกนัสนิทรพัย์ของ 
  บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  คุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของ 
  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัท 
  ทำาขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิผล ฝ่ายจัดการมั่นใจว่า 
  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานท่ีเป็นอยู่  

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)    71



  ทำาให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความน่าเชื่อถือ 

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

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

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

   รายงานประจำาปี 256172



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

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

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

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

  ในปี 2561 ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ 
  หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อ 
  นำาเสนอผลการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอ สรุปได้ดังนี้
  • การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ในวันที่ 5  
   มนีาคม 2561 วนัที ่21 พฤษภาคม 2561 วนัที ่20 สิงหาคม  
   2561 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
  • จัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ 
   เผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบ 
   ผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  
   2561 และ “Thailand Focus” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  
   2561
  • จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารตามการนัดหมายของนักลงทุน 
   สถาบันและนักวิเคราะห์ ทั้งหมด 26 ครั้ง
  • การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอดทั้งปี รวม 4 ครั้ง  
   (Money Talk, Money Plus, Infoquest, ข่าวหุ้นธุรกิจ)

  นอกจากนี้ บริษัทได้กำาหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับ 
  นักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบ 
  การของบริษัท (Silent Period) เป็นเวลา 30 วันก่อน 
  วันประกาศผลการดำาเนินงานรายไตรมาสและรายปีของ 
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  บริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยง 
  การให้ข้อมูลท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อราคา 
  หลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถ 
  ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ 

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

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

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

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

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

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

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

   รายงานประจำาปี 256174



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทนรบัผดิชอบในการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดีของบริษัท และทบทวนนโยบายการกำากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์เป็นประจำาทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัท
ภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   รายงานประจำาปี 256180



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

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

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

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

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

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

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงู ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นผูพิ้จารณา 
สรรหาและแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำาแหน่งและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
ในธุรกิจ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของ
บริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคล
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กำรประชมุคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประชุมเป็นประจำาทุกเดือน 
โดยมีการกำาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมอบหมาย 
ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งกำาหนดการและวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ดี การ
กำาหนดวันประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
ขึน้อยูก่บัความสำาคญัของวาระการประชมุทีจ่ะต้องนำาเข้าพจิารณา 

   รายงานประจำาปี 256182



โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 11 ครั้ง 
สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะคิดเป็น
ร้อยละ 95.16 รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ได้เปิดเผยไว้ในหน้า หน้า 84 สำาหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดจัดประชุมเป็นวัน
อังคารที่ 3 ของทุกเดือน 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกันพิจารณา
เรือ่งเข้าสูว่าระการประชุมคณะกรรมการ และกำาหนดระเบยีบวาระ
การประชมุ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่ง
ต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน เพ่ือให้กรรมการมีเวลาท่ีจะศึกษาข้อมูลในเรื่อง
ต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วน

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำาคัญที่ต้องอนุมัติ  
องค์ประชุมต้องมีจำานวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำานวนกรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่สำาคัญๆ

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก
เป็นหลกั โดยให้กรรมการหนึง่คนมเีสยีงหนึง่เสยีงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสียในเรือ่งใดจะไม่มีสิทธเิข้าร่วมประชมุ
และไม่มีสทิธอิอกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั 
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

   รายงานประจำาปี 256186



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้

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

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

   รายงานประจำาปี 256188



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

 ในกรณีที่มีความจำาเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบสำาเร็จลุล่วง คณะกรรมการนโยบาย
บรหิารความเส่ียงอาจขอความเหน็ชอบจากทีป่รกึษาอสิระ รวมถงึ
ให้กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงได้รับการอบรม และเสริม
สร้างความรูใ้นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบัติงานบรหิารความเสีย่งด้วย 

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

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

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

ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ได้รบัเงนิเดอืนท้ังส้ิน 6 ล้านบาท 

สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
กำาหนด ซึง่พจิารณาจากผลการปฏบิตังิานตามบทบาท หน้าที ่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน

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

ในปี 2561 ไม่มกีรรมการบรษิทัรายใดดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

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

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

ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
ของบริษัทดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวม  
3 บริษัท

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

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ผ่านการอบรม
หลักสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

ล�าดับ รายช่ือ หลักสูตร สถาบัน

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

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

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

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

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

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

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

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

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

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

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

มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

หลกัสตูร Leadership Succession Program 
(LSP) รุน่ที ่9

มลูนธิสิถาบนัวจัิยและพฒันาองค์กรภาครฐั 
(IRDP) 

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

The Next Gen Corporation of Design คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

Robotics Summit 2018 -  Shaping 
The Future With Robotics and AI  

กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม และ
สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไทย 
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ล�าดับ รายช่ือ หลักสูตร สถาบัน

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

The Next Gen Corporation of Design คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

eLogistics Summit 2018 - Reimaging 
The Future of Digital Logistics 

กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม และ
สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไทย

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

การวางกลยทุธ์วเิคราะห์เครดติ ครัง้ที ่1/2561 บจก.เศรษฐลักษมิ์

การวางกลยทุธ์วเิคราะห์เครดติ ครัง้ที ่2/2561 บจก.เศรษฐลักษมิ์

e-Payment System กระบวนการ การรบั-จ่าย
เงนิอิเลก็ทรอนกิส์ สำาหรบัผูป้ระกอบการ 
และผูป้ฏบิตังิานทางบญัชกีารเงนิ

บจก.ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนติิ 

13. นายศกัดิช์ยั  ผดงุเกยีรตวิงศ์ Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

การวางกลยทุธ์วเิคราะห์เครดติ ครัง้ที ่1/2561 บจก.เศรษฐลักษมิ์

14. นายกำาธร   เอกเมธพีนัธ์ การสมัมนาเชิงปฏบิตักิารเพือ่ยกร่างมาตรฐาน
สนิค้าเกษตร

สำานกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิ(มกอช.)

ประเทศไทยปลอดไขมนัทรานส์ สมาคมนสิติเก่าคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

   รายงานประจำาปี 256192



การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่
บรษิทัจดัให้มหีลักสตูรปฐมนเิทศสำาหรบักรรมการใหม ่เพือ่เตรยีม
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้
เลขานุการบรษิทัและฝ่ายกำากบัการปฏบิติังาน จดัโปรแกรมให้เข้า
เยีย่มชมโรงงานและกระบวนการผลติ จัดทำาคู่มอืกรรมการ เพือ่ให้
คำาแนะนำาเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวม 
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆ ที่
เกีย่วข้อง รวมถงึกรอบการทำางาน ขอบเขตอำานาจหน้าทีข่องคณะ
กรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการ

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

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

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

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

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