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Corporate Governance Report
นโยบายการก�ำกับกิจการ

Corporate Governance Policy

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้เกิดขึน้
แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุนและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกล�ำดับชั้น ยึดถือนโยบายการก�ำกับ
กิจการที่ดีเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
นโยบายก�ำกับกิจการของบริษทั ครอบคลุมหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ในเรือ่ งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย การก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
การควบคุมและบริหารความเสีย่ ง และการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล
การด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ โปร่งใส การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจการต่อต้าน
คอรัปชั่น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีการ
ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการติดตาม
ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุม
หลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้ ดังนี้คือ

The Company sets its corporate governance policy to improve
the management efficiency and increase confidence among
shareholders, investors and those who are related. This policy was
set as working standard that the Board of Directors, management
team and employees will perform as their working principle.
The principle is concerning area of right and equity of
shareholder, stakeholders and his role, disclose and transparency
and role and responsibility of directors and their independency.
The Company focus on efficient of internal control and risk
management system, operating business with honesty and
transparency, compliance with the relevant laws, rules and regulation
as well as business ethic, and disclosure of the adequate information.
The Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee
review policy once a year to assure effectiveness of implementation.
There are monitoring systems to assure the implementation will be
done in accordance with the principle.  The principle guidelines are
inclusive 5 principles as the following;

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

RIGHTS OF SHAREHOLDERS

บริษทั ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ การซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งก�ำไร
ของกิจการ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม
เพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรร
เงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั รวมถึง
การอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งก�ำไร

The company shall promote shareholder to use his right
particularly basic rights, e.g., buying/selling/transferring of shares,
profit sharing , getting adequate information, voting of appointing
and removing directors, participating shareholder meeting, voting
in shareholders’ meeting and appointing auditor and any other
significant  matter that would impact the company e.g., dividend
payment, amendment of The Article of Association and the Memorandum
of Association or approval of any transactions that would impact to
corporate direction. The company shall not do any activities that
restrict shareholder rights.
The following is corporate policy regarding shareholders right

บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผถ้ ู อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิ
1.1 Right of sharing profit
• ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจ�ำนวน 1.00 บาท
The company is having policy to pay dividend not less than 60%.
ต่อหุ้น หรือ 77.23% ของก�ำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งปีแรก This year the interim dividend of 2015 operational performance was paid
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
at Baht 1.00 per share or 77.23% of net profit on September 9, 2015.
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร

บริษทั เปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญของบริษทั อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
เพียงพอ และเชื่อถือได้ ละเว้นการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสของ
ผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
      • ปี 2558 บริษัทได้ด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญให้ผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือผ่านระบบ SET Portal ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และส�ำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านช่องทา
งอื่นๆ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
      • บริษัทจัดให้มีการประชุมส�ำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
นักลงทุนสถาบันทุกไตรมาส
        • ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั จัดให้มกี ารประชุมนักวิเคราะห์ รวมทัง้ หมด
4 ครัง้ คือ วันที13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 เมษายน 2558 วันที่ 15 สิงหาคม
2558 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
     • บริษทั เข้าร่วมงานบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุนกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
        ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทได้ที่
      1. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
       โทร.66-2477-9020 ต่อ 266  อีเมล์ : sunanta@tvothai.com
       2. นางมนทิพย์ ซื่อวัฒนากุล ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน
       โทร.66-2477-9020 ต่อ 133  อีเมล์ : monthip@tvothai.com
      3. นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
       โทร.66-2477-9020 ต่อ 542  อีเมล์ : teerada@tvothai.com
1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

        บริษทั มีนโยบายให้ผถู้ อื หุน้ ทุกประเภท รวมทัง้ นักลงทุนสถาบัน
ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น
การกระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และ
ได้ก�ำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
       1.3.1 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้า
ประชุมได้ด้วยความสะดวก ทั้งวัน เวลา และสถานที่
       1.3.2  บริษทั จัดให้ผถู้ อื หุน้ มีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอในการตัดสินใจ และ
ทันเวลาบริษัทไม่ท�ำการใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลา การประชุม ไม่จำ� กัดสิทธิผถู้ อื
หุ้นที่มาสาย และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนเองเข้าร่วมประชุม
     1.3.3 บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
1.3.4 บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ส�ำหรับระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ไม่มีผู้ใดเสนอ
1.3.5 ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิซกั ถาม และแสดงความคิดเห็นต่อทีป่ ระชุม
ในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทจัดสรรเวลาที่เหมาะสม ส�ำหรับ
การแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
1.3.6 บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด ส�ำหรับการลง
ทะเบียนและนับคะแนนเพือ่ ความถูกต้อง และโปร่งใส ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออก
คะแนนเสียงแยกตามวาระ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เป็นรายบุคคล

1.2 Right to have information

The Company shall provide sufficient, accurate, adequate
and reliable information, and shall prohibit any activities that restrict
shareholder’s opportunity to access information they may need.
   • In 2015, the information was disclosed via channels that
comply with laws and regulations of The Stock Exchange Thailand
such as SET Portal, and other  channels such as corporate website.
     • The analyst meeting and institutional investor meeting were
held every quarter,
  • During 2015, we organized analyst meeting 4 times, on
February 13, 2015, April 6 ,2015, August 15,2015 and November
2,2015.
  • The company participated the opportunity day with the
Stock Exchange of Thailand on  August 20, 2015.
• Shareholders and general investors can contact to access
company information by  following details.
   - Ms.Sunanta Tritepapirak ,Finance and Accounting Vice
         President :
   Tel 66 - 2477 - 9020 Ext 266 email : sunanta@tvothai.com
   - Mrs.Monthip Suewatanakul Compliance & Sustainable
Development Director
      Tel 66-2477 - 9020 Ext 133 email : monthip@tvothai.com
   - Ms.Teerada  Korsrilabutr, Investor Relation Department.
   Tel 662 477 9020 Ext 542 email teerada@tvothai.com
1.3 Right to Attend the Meeting

The company shall facilitate shareholders, especially
Institutional Shareholder at most convenience to use their right
and vote and strictly avoid restricting shareholder’s opportunity
to attend the meeting.The following is procedure for shareholders
meeting;
   1.3.1 The company shall set up the meeting where
shareholder can join at their convenient both date, time and place
1.3.2 The company shall provide adequate and on time
information for shareholders, and shall not restrict shareholders’
right, they are able to attend the meeting anytime during meeting
period and vote for agendas that attend.
1.3.3 The Company shall not add any additional agendas
or change any significant information without prior notice, particularly
important agenda that need to be study carefully before making
decision.
1.3.4 Last year, the invitation to propose agenda for AGM
was published on website there was not any agenda proposed.
1.3.5 Shareholders have right to ask and give opinion
freely, especially on the corporate matter, the company shall provide
adequate time for question and inquiry. There was not any agendas
proposed by shareholder for 2015 AGM.
		 1.3.6 For transparency, the company uses the barcode
and computer system for registration and voting, shareholder shall
vote by each agenda, particularly the appointing director agenda,
they shall vote individually.
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2015
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1.3.7 บริษัทมีนโยบายก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่า
1.3.7 The company had set policy that the director’ s remuneration
ตอบแทนกรรมการ
shall be approved by shareholders’ meeting.
      ปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้ดำ� เนินการเกีย่ วกับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้
Last year, the company organized shareholder’s meeting as follows
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารน�้ำมันพืชไทย
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุมในเวลา
ทีเ่ หมาะสม มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 862 ราย คิดเป็นหุน้ ทัง้ หมด
494,254,483 หรือร้อยละ 61.12 ของหุ้นทั้งหมด
การส่งหนังสือเชิญประชุม

Shareholders’ Meeting

In 2015 the shareholders’ meeting was held on April 27, 2015
at 10.00 - 12.00 a.m., the meeting was took place at 3 floor, TVO
Building, at 149 Ratchadapisek Road,(Tapra-Taksin Bukkalow
Thonburi, Bangkok) The time of meeting was proper and the meeting
place was convenience for attending. There were 862 persons
attend the meeting. The total share was 494,254,483 units or 61.12
of total share.
Invitation Letter

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็นผูจ้ ดั ส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบ
วาระการประชุมอย่างละเอียด ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการ
ประกอบ รวมทั้งเหตุผลและความจ�ำเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และ
ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน
3 วัน พร้อมทั้งประกาศเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่
27 มีนาคม 2558 เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุม 30 วัน เพือ่ เป็นข้อมูล
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการประกอบการพิจารณาลงคะแนน

An invitation letter would be forwarded to shareholders prior to
the meeting date by Thailand Securities Depository Co., Ltd., who
is the Company’s registrar. The invitation letter was enclosed with
significant information of each agenda including directors’ comments
on each item.  Moreover, there was explanation of reasonably and
necessity as well as its impact. It was published on the website for
shareholder’s consideration since March 27, 2015 that was more
than 30 days prior to a meeting and on newspaper 3 consecutive
days for shareholders’ consideration.

การด�ำเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในปี 2558 บริษทั ได้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้

The 2015 AGM Meeting Process

ก่อนด�ำเนินการประชุม ประธานในทีป่ ระชุมได้ชแี้ จงให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม
ทราบถึง วิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและวิธนี บั คะแนน โดยก�ำหนดให้ผถู้ อื หุน้
ลงคะแนนเสียงตามล�ำดับวาระ ประธานจะเป็นผู้ด�ำเนินรายการประชุม
มีการน�ำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงและประมวลผล
โดยระบบบาร์โค้ด
ในการประชุม บริษทั ใช้บตั รลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ โดยเฉพาะ
วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้มีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และ
นับคะแนนทัง้ กรณีมผี เู้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง การนับคะแนน
จะนับเมือ่ สิน้ สุดของวาระนัน้ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล
โดยประธานที่ประชุมเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 คน มาเป็นผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนน และเป็นผูท้ ่ีไม่ได้มคี วามเกีย่ วข้องกับบริษทั โดยตรง และบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน โดยเลขานุการบริษทั เป็นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุมแล้ว
เสร็จภายในวันประชุม และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้
บริษัทอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วย
ตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทน โดยเลือกทีจ่ ะมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรือ
กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้บริษัท
ก่อนล่วงหน้า โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 ท่านเป็น
ผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงแทน
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ
เผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

Prior to the meeting, the Chairperson explained how to cast
and count their votes, shareholder shall cast for each agenda, the
Chairperson will proceed the meeting information it was propose
each agenda, then shareholder will vote, after that it will be calculated
by barcode system.
Shareholders shall use ballot to cast every agenda, particularly
for appointing directors, they shall vote one by one. All votes would
have been counted; agree, disagree and no vote.  Counting process
inspection would have been done after each agenda was ended by
2 shareholders who was not a related person. Minutes of meeting
will be done by Corporate Secretary by at the end of the day with
proper safekeeping for future verification by shareholders if needed.
Shareholders who cannot attend meeting may authorize
someone or independent director to cast votes on their proxy by
sending proxy form in advance, the 4 independent directors were
nominated for proxy.
The minutes of meeting was recorded and published on website
the next day of meeting date.

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษทั มีนโยบายก�ำกับดูแลให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั แิ ละปกป้องสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 บริษัทจะปฏิบัติและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน
2.2 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.3 ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้นสิทธิในการออก
เสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ
2.4 บริษทั เผยแพร่ขอ้ มูลที่ใช้ในการประชุมในเว็บไซต์ของบริษทั ก่อน
การประชุมล่วงหน้า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 บริษทั ประกาศเชิญประชุม
ผ่านเว็บไซต์ในวันที่ 27 มีนาคม 2558
2.5 ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์
ที่ใช้ในการประชุม
2.6 คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เพือ่ ตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ถือหุ้น หากมีความจ�ำเป็นหรือติดภารกิจอื่นที่ส�ำคัญ จะส่งใบลา
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
2.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกคนที่มี
ความรับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงคณะอนุกรรมการ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ แถลงข้อมูลการด�ำเนิน
งาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ทีม่ ีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะอย่าง
เสรีโดยไม่มกี ารจ�ำกัดเวลามี ประธานทีป่ ระชุมจัดสรรเวลาทีเ่ หมาะสมและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�ำถามต่อที่
ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี
2.8 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียง
ลงมติแทนได้ ซึง่ บริษทั จะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุหลักฐาน
ที่ใช้ในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อม
ทัง้ เสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
• ปี 2558 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 คนเพื่อรับมอบฉันทะ
ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
2.9 บริษัทจะจัดท�ำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
กฎหมายก�ำหนด โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีระบบ
การจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
2.10 บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการบริษทั
รวมทั้งส่งค�ำถามในการประชุมมาล่วงหน้า

EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS

The company shall treat shareholder equally as well as to protect
their right and benefits by following principle;
2.1 The Company shall treat shareholders equally.
2.2 The shareholder has one share for one vote.
2.3 The right of voting is according to a common share’s right,
because there is one type of common share.
2.4 The invitation letter was published on website 30 days prior
to the meeting date both thai and English and it was sent to
shareholder 21 day prior to the meeting date in accordance with
corporate governance principle
• In 2015, the invitation letter was published on website March
27, 2015.
2.5 Chairperson shall inform the meeting regarding the
meeting rules.
2.6 Board of Director, sub-committee and management team
shall attend shareholder meeting to clarify operational performance,
in case of necessity they shall notice in advance for absent.
2.7 Last year, Chairman of the Board, Chairman of the Executive
Board, Managing Director, and other Management team
including subcommittees, e.g., Audit committee, Corporate
Governance Nomination and Remuneration Committee, and Risk
Management Committee attended the meeting to give explanation
on operational performance. Shareholders were free to ask questions
and gave comments without any time limitation. Chairperson shall
provide adequate time for the meeting and let shareholders ask
openly and freely.
2.8 Shareholders who could not attend the meeting may delegate
an individual or an independent director by prior submission of a
proxy form. The Company shall send the Proxy form B, and delegate
at least one Independent director to be their proxy. The letter would
describe all necessary document needed for the meeting.
• In 2015, the company assigned 4 independent directors as
proxy.
2.9 The minutes of meeting shall be done on time according to
the relevant laws. There are safeguard filing system that shareholder
is able to access if needs.
2.10 The Company invited shareholders to propose agendas,
and to nominate director. They also invite to send inquiry for
shareholder meeting in advance.
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• การประชุมผูถ้ อื หุน้ ในปี 2558 บริษทั ประกาศเชิญชวนผูถ้ อื หุน้ เสนอ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 โดยประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม
2557 - วันที่ 31 มกราคม 2558 รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
ค�ำถามที่ต้องการให้ตอบ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษทั และไม่มคี ำ� ถาม
ที่ส่งมาล่วงหน้า
2.11 บริษทั ก�ำหนดระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการได้มาหรือการจ�ำหน่าย
ไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร ให้รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ดังกล่าว ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามที่มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ได้ก�ำหนดไว้และเลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั ทุกไตรมาส นโยบายเกีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ ด้บรรจุอยูใ่ นคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจ
2.12 บริษัทก�ำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษส�ำหรับการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ รวมถึง
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) และ
รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
โดยประกาศใช้ในนโยบายธุรกิจของบริษัท และก�ำหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงแจ้งฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานล่วงหน้า 1 วันก่อนท�ำการ
ซื้อขาย เพื่อด�ำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• ในปีทผี่ า่ นมาคณะกรรมการและผูบ้ ริหารไม่มกี ารซือ้ ขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายใน
2.13 บริษัทก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ระหว่างบริษทั บริษทั ย่อย และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน และจัดรายงาน
สรุปการท�ำธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการทราบ ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้เปิดเผย
นโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีของบริษทั (แบบ56-1)
และรายงานประจ�ำปี
• ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ไม่มกี ารฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การท�ำรายการระหว่างกัน
และไม่มรี ายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั ย่อย

• For 2015 Annual General Shareholder Meeting, we invited
shareholders to propose agendas and nominate person to be
a director, as well as send inquiry in advance during October 30,
2014 - January 31, 2015 , there was neither  person nominated to
be a director, nor agendas and questions were proposed.
2.11 The Company set rule which requires Management reports
their information regarding changing their securities to the Board
of Directors, corporate secretary shall present the report as its
regular agenda to The Board of Directors’ meeting every quarter,
in the meantime, they are oblige to report Securities and Exchange
Commission and The Stock Exchange Thailand according to section
59 of BE Acts 2535. It was published on website in Corporate Ethic
and announce to all employee.
2.12 The Company set rule and penalty regarding insider
trading which comply with Board of Director, Management team
and employee including their family member. They are forbidding
having security trade during one month before disclose quarterly
and yearly financial statement. It is a part of corporate ethic and
was announced to all employees.
2.13 The Company established related transaction policy
between company and its subsidiaries and related person, the related
transaction report would be submitted to Board of Directors. It was
disclosed in filing 56-1 and annual report.
• In the past year the company had complied all relevant law,
rules and regulations.
ROLE OF STAKEHOLDERS

We realize that business successful and its sustainable growth
depends on good relation between company and its stakeholders.
Hence we commit to promote the cooperation among stakeholders,
together with protect and preserve their right and benefit fairly
according to their p right, relevant laws and agreement. The company
will not do anything to violate stakeholder’s right. The Company
established the stakeholder policy which is a statement of
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
Corporate Business Ethic policy and strictly follow its principle, it
บริษัทตระหนักดีว่าความส�ำเร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับ was published on website.
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงก�ำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริม
The following activities are implemented under policy which was
การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิ executed during last year.
ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระท�ำการ
ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้ก�ำหนดนโยบายของ
บริษทั ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในจริยธรรมธุรกิจและได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท
ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เคร่งครัด และได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้
ดังนี้
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สิทธิมนุษยชน

Human Rights

บริษัทเคารพหลักสิทธิมนุษยชนมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
เงือ่ นไขในการท�ำงาน ให้พนักงานมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และได้มโี อกาสแสดง
ศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการ
ท�ำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษย
ชนสากล เพื่อน�ำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกระท�ำ
ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทมีการจ้างแรงงานคน
พิการ คิดเป็น 0.82%  ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่
กฎหมายก�ำหนดและได้ส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมายก�ำหนดไว้

The Company fully respects Human Right, and fair treatment
to labors. We realize that human resource is a significant factor to
add value and increase productivity to company. Thus we frequently
provide environment and working condition to improve their quality
of life, develop their skills to improve potential, and educate them
to understand about human right and how behave properly. The
company has never violated human right. In according with labor law
there was 0.82% of handicap labour in the company, and subsidied
the Department of labour according to relevant law.

บุคลากร

In order to provide quality environment workplace, welfare and
incentive for employee, we established many policies to work on
developing quality of our people life. The company restrict implement
according to standard of policy as following ;
• Wages Policy :   The wages policy are fair and appropriate, it
based on knowledge ,expertise, labor market and it would be able
to be competition with other same industry in order to preserve
human resource. The evaluation is based on staff performance and
it is related to operational corporate performance. The evaluation
process for salary increasing and bonus is scheduled once a year.
• Safety Policy :  The Safety and Hygiene and Environment
committee is responsible regarding safety and Hygiene aspect and
disclosed its policy on website. Last year there was 0.0007% of
man-days sick leave by working. There is not any violated labor
law or any labor cases dispute.
• Welfare Policy: The committee governs welfare and wages
policy to comply according to labor standard. We also provide
provident fund.
• Human resource development policy : we focus on human
training, particularly competency and skills to gain expertise in their
career path. Last year, we have record of 82.30% of employees
were attended both in house training and other external courses.

บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และ
เป็นปัจจัยส�ำคัญของความส�ำเร็จของบริษัท จึงได้ก�ำหนดนโยบายต่างๆ
ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทาง
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยมีนโยบายทีส่ ำ� คัญๆ เกีย่ วกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้
• นโยบายค่าตอบแทน : บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
โดยยึดหลักความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรูค้ วามสามารถ ภาวะ
ตลาดแรงงาน และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เพือ่ ให้สามารถ
รักษาบุคคลกรของบริษัทไว้ได้ โดยมีเกณฑ์เป็นผลการปฏิบัติงานและ
ผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้บริษัทท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส
• นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยเปิดเผย
นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซท์ของบริษทั และปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
มาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมามีกรณีหยุดงานที่เกิดจาการเจ็บป่วยจากการ
ท�ำงานคิดเป็น 0.0007% ของวันท�ำงานของพนักงานทั้งหมด และตลอด
เวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงานและไม่เคยมี
กรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด
• นโยบายด้านสวัสดิการ : คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ เพื่อก�ำกับดูแลสวัสดิการและผลตอบแทน โดยยึดปฏิบัติตามขั้น
ต�ำ่ ตามกฎหมายก�ำหนด ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงาน
ตั้งแต่ปี 2536
• นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทก�ำหนดแผนฝึกอบรมประจ�ำปี
ส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับแต่ละต�ำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน
และส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็น 82.30%
ของพนักงานทั้งหมด

Employees

Customer, Suppliers and Consumers

The Company determines to produce high quality products all
through process, under the philosophy: We will be a sustainable
growth company who produces high quality products for better
life of people and will generate value added to shareholders, with
responsibility to society and environment. The Policy focuses on
research and development process to improve its quality of products.
Currently, it is certified by international production standards, e.g.,
ลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภค
บริษัทด�ำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโต GMP, HACCP, ISO 9001:2008, etc.
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
ของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผถู้ อื หุน้ ร่วมดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม
ดังนัน้ นโยบายต่างๆจึงมุง่ เน้นไปในเรือ่ งคุณภาพ เช่น คุณภาพสินค้า
ตัง้ แต่การจัดซือ้ วัตถุดบิ กระบวนการการผลิต จนกระทัง่ สินค้าถึงมือลูกค้า
และผูบ้ ริโภค  ตลอดจนการค้นคว้าวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ คุณภาพ
ตลอดเวลา ปัจจุบนั บริษทั ได้รบั การรับรองคุณภาพในการผลิตจากมาตรฐาน
สากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001: 2008
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2015
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บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ  เน้นการ
The company had fair treat policy to our clients and suppliers by
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของ doing business with integrity in order to give them the best highest
คูค่ า้ ลูกค้า และผูบ้ ริโภคอย่างเป็นธรรม เพือ่ ให้ได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ จากบริษทั interest. The policy is a part of Ethic Policy.
โดยบรรจุนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
In the past year, we have not any case violated the interest of
ทีผ่ า่ นมาบริษทั ไม่เคยมีกรณีฝา่ ฝืนเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ อ่ ผูบ้ ริโภค และ consumer and trade competition.
การแข่งขันทางการค้า
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษทั มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม ทัง้ นี้ได้ดำ� เนินการ
ตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
นโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้
• บริษทั ได้ประกาศนโยบายเรือ่ งการใช้ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม และ
ก�ำหนดแนวทางรวมทัง้ บทลงโทษในกรณีฝา่ ฝืน เพือ่ ให้พนักงานโดยเฉพาะ
ในส่วนการผลิตด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้ติดประกาศใช้ภายใน
บริษัท และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
• บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุม
ขั้นตอนในการผลิตให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุด มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทำ� หน้าที่ประเมินและรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการจัดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไข
ในเรื่องดังกล่าว
• เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทมีนโยบาย
รับคนในพืน้ ทีท่ บี่ ริษทั ตัง้ โรงงานเข้าเป็นพนักงาน ได้รเิ ริม่ เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมด้วย
ส�ำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทีบ่ ริษทั ได้ทำ� ร่วมกันกับชุมชนนัน้
ได้รายงานไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		 		
เจ้าหนี้และคู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล

Social and Community

The Company conducts its business activities with responsibility
to social and community as the statement of Mission, thus; to align
with policy, we  had done activities as follows
• Policy on the Usage of Resource and Environment, it is
announced to employee to strictly follow, especially for production
department. It is published on website. The company continues
improving production process to reduce environmental impacts.
•  The company also analyzed risk factors that would affect
surrounding community by Risk Management Committee and directly
reports to the Board of Directors and having preventive measurement
to protect impact which may happen to community.
• The company opts to employ local members of the community
and has initiated several projects to develop and raise the quality
of living within the community.
The activity during the past year is disclosed on Sustainability
Report
Debtors, Competitor and Governor Agency

As the company conduct its business with honesty and transparently
under the relevant laws and other related regulation, thus there are not
any legally violated cases depute happened with stakeholders regulator,
employee, customer, debtor and competitor during the past years.

บริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และซือ่ สัตย์ อยู่ในขอบเขตของ DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
กฎหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นที่ผ่านมาจึงไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมาย
The Company has policy to disclose essential information such
ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล พนักงาน การจ้างงาน as financial information and other significant information accurately,
ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า
adequate and transparency in ample time in accordance with rules
and regulations of SET and SEC.
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
Board of Directors is responsible for preparation of financial
คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ statement of the Company and its subsidiary. The financial statement
บริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส�ำคัญอืน่ ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน was disclosed in annual report, and it was prepare in accordance
ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบตั ติ ามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูล with Accounting Standard, reviewed by independent auditor.
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
During the past year, we disclosed the significant information
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
as follows;
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และ
บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีแ่ สดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีรับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
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4.1 บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจ�ำปี รายงานประจ�ำปี แบบแสดง
รายการประจ�ำปี (แบบ 56-1) ผ่านทางช่องทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์กำ� หนด
และผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
มีการปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4.2 บริษัทเผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และรายงานการ
ปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท
4.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปีของบริษัท
4.4 บริษทั เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั และการถือหุน้ ของ
กรรมการและผูบ้ ริหารไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท
4.5 บริษทั เปิดเผยบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย รวมทั้งจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ชุดต่างไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
4.6 บริษัทก�ำหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหาร จัดท�ำรายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษัททราบภายใน 30 วัน
หลังจากวันที่ได้รบั ต�ำแหน่ง และภายใน 14 วันนับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
และ ปรับปรุงรายงานทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
4.7 นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ บริษทั ยึดเกณฑ์การ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการทีม่ ีคุณสมบัติที่ตอ้ งการ
ณ เวลานัน้ ๆ ทัง้ นีม้ กี ารขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ เกีย่ วกับระดับค่าตอบแทนทีจ่ า่ ย
และเปิดเผยให้ทราบพร้อมด้วยนโยบาย โดยได้เปิดเผยรายงานค่าตอบแทน
ไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ56-1)
ของบริษัท
4.8 นโยบายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง บริษทั พิจารณาจากหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละคน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงานของบริษทั
อยู่ในระดับที่จูงใจและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้อยู่ใน
รูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ
4.9 งบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงิน
ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินและ
รายงานทางการเงิน ซึ่งได้ท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีรวมถึงการจัดให้มี
และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน
และการป้องกันสินทรัพย์ของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพ
แวดล้อมการควบคุมภายในทีฝ่ า่ ยจัดการของบริษทั ท�ำขึน้ ซึง่ เป็นระบบที่
มีประสิทธิผล ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและ
ระบบงานที่เป็นอยู่ ท�ำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความน่าเชื่อถือ
• ในปีที่ผ่านมา บริษัทน�ำส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
4.10 งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักลงทุน โดยจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ เช่น การเข้าเยี่ยม
ชมกิจการบริษทั และพบผูบ้ ริหาร การจัดประชุมนักวิเคราะห์เพือ่ สอบถาม
ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
นักลงทุนสามารถติดต่อเรื่องข้อมูลของบริษัทได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อีเมล์: sunanta@tvothai.com และแผนกก�ำกับการปฏิบัติงาน อีเมล์ :
monthip@tvothai.com (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในข้อ 1.2)

4.1. Disclosure of Financial Statements, annual report, and
file 56-1, through The Stock Exchange of Thailand channel and on
website in Thai and English, the information always keeps updated.
4.2. Disclosure of Corporate Good Governance policy,
Environment policy was in annual report, filing 56-1, and corporate
website.
4.3. Disclosure of financial report is in annual report.
4.4. Disclosure of share holding structure of corporate and
management in annual report and Filing 56-1and on Coporate
Website.
4.5. Disclosure of role and responsibility of committee and
subcommittee, including the attendance record of each person is
in annual report.
4.6 Board of Director and Management are required to submit the
Stakeholder report to the Company within 30 days after appointment
and within 14 days, from the date of any changes, and the report
is updated every year.
4.7 Remuneration for Directors has matched with the industry’
standard that high enough to retain Directors with qualifications
we required at all time. The amount of remuneration including its
policies have been approved by shareholders and disclosed in the
annual report and file 56-1
4.8   Executive Remuneration depends on job description and
accountability which is according to corporate performance and
with the industry’ standard that high The amount of remuneration
including salary bonus and others.
4.9 Financial Statement, Financial Information, and Financial
Report, management is responsible to provide financial
statements financial information and financial report which is prepared
in accordance with Accounting standard including the internal control
system and asset preservation system. The Audit Committee is
responsible for quality of report and optimal environment for
implementation and ensure that would be achieved the effective
internal Control system. Hence, the Management is confident of its
Internal Control environment and current internal processes
making the financial report and corporate property management as
of December 31, 2015 a reliable one.
• Last year, we submitted the Financial Statements on time in
accordance with laws and regulation.
    4.10. Investor Relation: Assitance Managing Director Accounting
and Finance is responsible for investor communications.The company
always organized activities to promote relationship between
investor,analysts and shareholders e.g. Corporate visit, Analyst
meeting and Management panel. For contact further the information
of contact person is disclosed in item 1.2.
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• ส�ำหรับในปี 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน
• During 2015, analyst meeting, reporter meeting and
และผูถ้ อื หุน้ เข้าพบผูบ้ ริหารเพือ่ ซักถามปัญหาต่างๆ เพือ่ สร้างความเข้าใจ shareholder meeting occurred all year round, more information is
ในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักลงทุน นัก disclosed in item 1.2
วิเคราะห์ และสื่อมวลชนตลอดทั้งปี (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิ
4.11 The whistle blow policy is disclosed on website.
ของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)
4.11 บริษัทเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสและวิธีการบนเว็บไซท์ BOARD OF DIRECTOR RESPONSIBILITY
5.1 Structure of the Board
ของบริษัท
The Board of Directors consists of qualified members with their
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
experience and industry expertise, they devote time and effort on
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
their duties. They set up policy and corporate direction, and play
คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีคณุ สมบัติ major role monitor, supervise and evaluate in order to make the
หลากหลายจากสาขาวิชาชีพมีประสบการณ์ ในด้านอุตสาหกรรมน�้ำมัน business operation corresponding to corporate goal.
พืชโดยตรง และประสบการณ์ดา้ นอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงาน
• Board of Directors consists of 13 members, some of them are
ของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ท่ีมีเวลาเพียงพอและ independent directors which qualified by the definition of Security and
ให้ความทุม่ เทในการปฏิบตั งิ านของบริษทั คณะกรรมการเป็นผูม้ บี ทบาท Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand which is
ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาท one of third. Now there are 10 men and 2 women, their qualification
ส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของ consists of skill and expertise which is beneficially to the business
บริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
due to a resignation of director in 2015, and the Board does not
• องค์ประกอบคณะกรรมการของบริษทั มีจำ� นวน 13 คน ทัง้ นีป้ ระกอบ appoint anyone yet.
ด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน
• Term of position is 3 years, there is specified in the Corporate
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดในสัดส่วน 1 Article Associations that every annual general shareholder’s meeting
ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันมีกรรมการ 12 คน เนื่องจากมี one of third members will be terminated, if it is unable to divide by
ผูล้ าออกเมือ่ ปี 2558 และยังไม่ได้แต่งตัง้ มาแทนที่ เป็นกรรมการเพศชาย three, the nearest amount will be terminated. In first and second year
10 คน กรรมการเพศหญิง 2 คน ทั้งหมดเป็นบุคคลที่ประกอบด้วย the rotation is by drawing out, after that director who is in longest
คุณสมบัติและทักษะ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจ term will be take rotation turn. The person who retired on rotation
can be re-elected.
ขององค์กร
• Director selection is considered base on the qualification that
• กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อบังคับของ
บริษัทก�ำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ�ำปี กรรมการต้องออกจาก are missing , the nomination process is done by the Corporate
ต�ำแหน่งหนึง่ ในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน Governance, Nomination and Remuneration Committee.
• The company clearly separate role and responsibility between
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะ
ต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น Board of Directors and management. Board of Directors will set the
ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ corporate policy, and monitor management to perform their work to
ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ correspond the goal, on the meantime, management will operate
daily work according to policy.
ที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
• The Chairman of the Board of Directors is not the same
• การคัดเลือกกรรมการ บริษทั พิจารณาจากคุณสมบัตทิ คี่ ณะกรรมการ
ยังขาดอยู่ โดยกระบวนการสรรหาด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบรรษัทภิ person of Chairman of the Executive Board; they have authority and
function to counterbalance each other. The Chairman of the Board
บาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
• บริษัทก�ำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะ must be an independent director and will not be associated with
กรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ management, does not hold any corporate shares, and is responsible
ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหาร for setting policy counseling and setting corporate strategies and is
ในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารท�ำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้าน also free from day-to-day operations.
ต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด
Role and Responsibility
• ประธานกรรมการ มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร
1. Advise the Board of Director to set Corporate policy and it’s
มีอ�ำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใด strategy
มีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความ
2. Regulate the suitable of Board of Directors structure.
สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
3. Conduct the committee and subcommittee to perform their
ดังนี้
duty with efficiency and effectiveness.
1. ด�ำเนินการและให้ค�ำปรึกษา ในการก�ำหนดนโยบาย และก�ำหนด
กลยุทธ์ของบริษัท
2. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจ
3. ก�ำกับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
70 บริรายงานประจ�
ำปี 2558

4. เป็นผู้น�ำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เป็นผู้น�ำในการประชุมผู้ถือหุ้น และด�ำเนินการประชุมตามให้
เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
• ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการงานประจ�ำ
วันของบริษทั ภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
บริหารไว้อย่างชัดเจน

4. Preside over the meeting of Board of Directors
5. Preside over the shareholders’ meeting and execute the meeting
toward agendas which was complied to company’s article of
associations.
• Chairman of the Executive Board is responsible for day-to-day
operation of the Company under the policies set forth by the Board
of Director.

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

Role and Responsibilities

1. ในการด�ำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท
2. คณะกรรมการมีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องทั้งหลาย
ทัง้ ปวงเกีย่ วกับการบริหารงานและการด�ำเนินงานของบริษทั และมีหน้าที่
รับผิดชอบที่ส�ำคัญดังนี้:
• ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ
• อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญ ตลอดจนแผนงานต่างๆ และ
งบประมาณของบริษัท
•  ก�ำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน
• และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและประเมินผลงานของ
ฝ่ายจัดการโดยสม�่ำเสมอ
• ก�ำหนดนโยบายเพื่อให้ความมั่นใจว่า ระบบการบัญชี การรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชีมคี วามเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ระบวนการ
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การจัดการความเสีย่ ง
การรายงานทางการเงิน และการติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามทีม่ ปี ระสิทธิผล
• สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
ฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัท
ในทางมิชอบและการกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้องในรายการระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
• ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและ
วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้ส�ำหรับการก�ำกับ
ดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี

1. Members of the Board must perform their duties in compliance
with the law, regulation objective and the Corporate Article
Associations, including resolutions of shareholder meetings’ with
honesty, carefully and for corporate best interest.
2. Member of the Board has authorization to consider and approve
all matter about company operation and major responsibilities
as follows:
• Set corporate business policy
• Approve key strategies and policies, operation plan and
budgeting plan.
• Set investment policy for financial management.
• Supervise and ensure the operational implementation to be
done according to plan and evaluate management regularly.
• Set policy of ensure reliability of accounting system, financial
report and accounting audit system, and the adequately of evaluation
system, internal audit system, risk management system, and financial
report including supervisory of its efficiency of all system.
• Guards and resolves potential conflict of interest among the
management, directors, and shareholders, including the improperly
use of assets and other transactions of connected person.
• Supervise to ensure the company complies with laws and
regulation to ensure that management structure is align with
corporate governance principle and ethic,

อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

Board of Directors’ authority

• แต่งตัง้ คณะทีป่ รึกษา และผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป
• Authorize to appoint advisory and management team from
• อนุมัติงบประมาณ ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
Managing Director level.
• อนุมตั ริ ายการให้กยู้ มื เงิน แก่บริษทั หรือบุคคลภายนอกเพือ่ วัตถุประสงค์
• Approve budget from Baht 100 million and above,
ทางธุรกิจของบริษัท
• Approve the loan for company or other person on corporate
• อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค�้ำประกันโดยธนาคารและ business objective,
การใช้วงเงินหนังสือค�้ำประกัน
• Approve the loan and issued Bank of guarantee and its credit line,
• อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และก�ำหนด
• Approve open and close bank account, financial institution,
ผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
and set credit line and authorize person for account payment.
• อนุมตั หิ ลักเกณฑ์การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการระหว่างกัน
• Approve connected and related transaction policy,
• อืน่ ๆ ตามขอบเขตหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั
• Perform any other duty according to laws and company articles
of association.
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร

Sub-Committees
Executives Board

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

Roles and Responsibilities

Management Executive members are 7 persons, all are working
คณะกรรมการบริหารเป็นผูบ้ ริหารท�ำงานเต็มเวลาให้กบั บริษทั มีหน้า
ที่ช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจ�ำวันภายใต้กรอบนโยบายที่ full times, supporting management team in daily operation work
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั นอกจากนัน้ ยังช่วยกลัน่ กรองงาน under the policy set forth by Board of Directors as well as considering
work task for Board of Directors, the members are as following :
ให้กับคณะกรรมการอีกระดับหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลจ�ำนวน 7 คน
1. Mr.Visuth Vitayathanagorn Chairman of the Executive Board
1. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. Mr.Vichit Vitayatanagorn Vice Chairman
2. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
รองประธานกรรมการบริหาร
3. Miss Aranya Vitayatanagorn Vice Chairman
3. นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์ รองประธานกรรมการบริหาร
4. Dr.Witoon Suewatanakul
Executive Director
4. ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
กรรมการบริหาร
5. Mr.Chanvit Vitayatanagorn Executive Director
5. นายชาญวิทย์    วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหาร
6. Mr.Supachai Vitayatanagorn Executive Director
6. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
กรรมการบริหาร
7. Mr.Vinai Chaiburanont
Executive Director
7. นายวินัย ชัยบุรานนท์
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจแต่งตัง้ บุคคลตามจ�ำนวนทีจ่ ำ� เป็น และ
เห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษทั เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ กุ ต�ำแหน่ง พร้อมทัง้
ก�ำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดูแลรายงานทางการเงิน
ของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ ดูแล
ให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การก�ำหนดระเบียบ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานโดยไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับนี้ และมีขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษทั ภายใต้กฎหมาย เงือ่ นไข กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของบริษัท
2. ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงาน
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตัง้ บุคคลตามจ�ำนวนทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมให้เป็นผูบ้ ริหารของ
บริษทั เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ร้อมทัง้ ก�ำหนดขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบ รวมทั้งสามารถที่จะมอบอ�ำนาจให้บุคคลใด ๆ ไปด�ำเนินการแทน
ในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
4. ก�ำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงานของพนักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาการจัดท�ำโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และผล
ประโยชน์ตอบแทน และการช่วยเหลือพนักงานด้านอืน่ ๆ ทัง้ นี้ให้สอดคล้อง
กับมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
6. พิจารณากลั่นกรอง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจ ที่จะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
7. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

The Executive Board shall appoint an appropriate number of
qualified employees in all positions with proper roles and responsibilities
including the responsibility to ensure accuracy, adequacy, and
reliability of corporate financial statements as well as implementing
an internal control system and employee regulations without any
conflict to these regulations with following details:
1. Govern the corporate operational performance to be in
accordance with Board of Directors policy under relevant laws,
condition, regulation and corporate Association.
2. Set direction, development and expanding the business
corresponding with Board of Directors’ policy.
3. Appoint number of appropriated persons from Deputy Managing
Director level to operate routine work and specify job description
and authorization to authorize them to handle appropriate work.
4. Specify employee regulation without any conflict of relevant
laws and regulation.
5. Review salary structure, wages, welfare, employees’ benefit
and other support to comply with resolution of Corporate Governance
Nomination and Remuneration committee.
6. Verify and examine information and facts regarding business
operation and propose to Board of Directors for consideration.
7. Perform other duties according to Board of Directors assignment.
Audit Committee

The Audit Committee consists of 3 members all of whom are
independent Directors as defined by the Stock Exchange of Thailand.
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีทงั้ หมด 3 คน และเป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ Responsible audit and review management operation to ensure
ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ ก�ำกับดูแลการบริหารงานของบริษทั shareholders their mutual benefit.
The Audit Committee is authorized to freely access and meet
โดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานให้การบริหารจัดการของบริษัท
with internal and external auditors, they are :
ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
1. Dr.Siri
Ganjarerndee Chairman of Audit Committee
1. ดร.ศิริ
  การเจริญดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. Mr.Sompol Kiatphaibool Member of Audit Committee
2. นายสมพล   เกียรติไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
3. Dr.Chaipat Sahasakul
Member of Audit Committee
3. ดร.ชัยพัฒน์   สหัสกุล
กรรมการตรวจสอบ
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และ
ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจ�ำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจ
สอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
แผนกตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้าง
บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท
6.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
6.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ
มีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำ ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่าง
มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ่ ด�ำเนิน
การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
7.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญ
ในระบบควบคุมภายใน
7.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้มกี ารปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาทีก่ ำ� หนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงาน
ว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังกล่าว ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Role and Responsibilities

1. Verify the accuracy and adequate disclosure of the financial
statement in coordinate with auditor and management who
responsible of financial report quarterly and yearly.
2. Verify the efficient of internal control system and internal audit,
as well as the independent of the internal audit unit, consider and
approve the appointing, hiring and terminating of the internal auditor
and whom may concern with internal audit work.
3. Verify the company operations to comply accurately and
appropriately with rules and regulations of Stock Exchange of
Thailand and the Securities and Exchange Commission of Thailand
and business relevant laws.
4. Nominating , appointing, re-appointing and terminate the
independent person to be an auditors and set their fees.
5. Verify the disclosure of related transactions and prevent a
conflict of interest according to the rules and regulations of the Stock
Exchange of Thailand and assure that transactions is reasonable
and for highest benefit to corporate.
6. To prepare an Audit Committee report, signed by Chairman
of Audit Committee and disclose in annual report with following
necessary content :
		 6.1 The accuracy, adequacy and reliability of corporate
financial statements,
		 6.2 The adequacy of internal audit control system,
		 6.3 The compliance of rules and regulations of Stock
Exchange of Thailand and relevant business laws,
		 6.4 The suitable of auditor,
		 6.5 The conflict of interest transactions.
		 6.6 The meeting of audit committee members and their attendant.
6.7 Opinion and observation of audit committee is working
in accordance with charter.
		 6.8 Other transactions that shareholders and investors may
acknowledge under responsibility assign by Board of Directors.
7. During performing duty, if there are any suspicious transactions
which may significantly affected to financial status and operational
performance, they shall report to Board of Directors to justify within
proper time :
7.1 Conflict of interest transaction,
7.2   Fraud, corruption or any other essential flaw from internal
audit system,
7.3 Violation against SET regulations or another relevant law,
If there is any above mentioned transaction may happen, Audit
committee shall report to SEC or SET in that case.
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8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่าง
มีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�ำปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด
ตามที่เห็นว่ามีความจ�ำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
11. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการภายในเกีย่ วกับการรับแจ้งเบาะแส
และการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการ สอบสวนที่เป็นอิสระ และมี
การด�ำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงการรักษาความลับ
และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสเป็นส�ำคัญ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

8. Support and monitor the efficient Risk Management system,
9. Review Audit Committee Charter to propose Board of Director
for approval,
10. Audit committee shall consult any professional advisors if
necessary, on account of company expense,
11. Review to ensure that the company had internal process of
petition and grievance that had investigation system independently,
properly pursuing, confidentially concerning in order to protect those
who complain,  
12. Any other duties assigned by Board of Directors against
Audit Committee consent.
Corporate Governance, Nomination and Remuneration
Committee

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบ
Member of Corporate Governance, Nomination and Remuneration
ด้วยกรรมการ 4 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
committee are 4 directors as name belows;
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
1. Mr.Sompol Kiatphaibool
Chairman of the Committee
1. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. Dr.Siri
Ganjarerndee Member of the Committee
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
3. Mr.Visuth Vitayathanagorn Member of the Committee
2. ดร.ศิร  ิ การเจริญดี
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
4. Mr.Vichit Vitayatanagorn Member of the Committee
          
และก�ำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิสุทธิ  วิทยฐานกรณ์       กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา    Role and Responsibilities
                                  และก�ำหนดค่าตอบแทน
1. Establish Corporate Governance policy and regulate according
4. นายวิชิต  วิทยฐานกรณ์
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา    to the Good Governance Principle of Stock Exchange of Thailand.
                                  และก�ำหนดค่าตอบแทน
2. Advise Good Corporate Governance Principle Guideline.
3. Formulate criteria and process of director nomination.
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
4. Define and establish qualification and nominate directors and top
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
management positions from Managing Director level and above, then
1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพื่อน�ำเสนอต่อ propose to Board of directors and or shareholders meeting to approve.
คณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ การพิจารณาปรับปรุงให้ทนั สมัยอย่างต่อเนือ่ ง
5. Formulate evaluation and remuneration process for executive’s
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
management from Managing Director, and above and propose to
3. ก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
Board of Director and / or shareholders meeting to approve.
4. พิจารณาก�ำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
6. Prepare Succession Plan
กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป
7. Other duty according to Board of Directors assignment.
5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และพิจารณาค่า
ตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไปและพิจารณา Risk Management Committee
เงินรางวัลกรรมการบริษทั โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
The Committee consists of 5 persons, its objective is to optimize
อนุมตั หิ รือน�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอทีป่ ระชุม business opportunities and minimize its lost, they shall evaluate
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
and analyze potential risk factors that may affect the Company,
6. จัดท�ำและรับผิดชอบแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานของบริษัท
and provide risk management measures corresponding to business
7. ภารกิจอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
plans including control and monitoring of risk management process
as well as its revision to suit business needs. The Committee has
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
been communicating common risk management objectives to all
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน levels of employees and delegated functions and responsibilities to
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด และลดโอกาสของ all levels of related personnel accordingly.
ความสูญเสียให้เหลือน้อยทีส่ ดุ คณะกรรมการท�ำหน้าทีจ่ ดั ให้มกี ระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการควบคุม ติดตามการ
ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และทบทวนกระบวนการ เพื่อ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจอยู่เสมอ คณะกรรมการ
ได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ ถึงจุดหมายร่วมกันในการบริหาร
ความเสี่ยง มอบหมายความรับผิดชอบและกรอบของการจัดการ
ความเสี่ยงตามระดับของความส�ำคัญผู้ที่หน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ดร.วิทูร  ซื่อวัฒนากุล
2. นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์
3. นายชาญวิทย์  วิทยาฐานกรณ์
4. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
5. นายวินัย ชัยบุรานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดท�ำกรอบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันกับนโยบายและ
แผนธุรกิจ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
2. ประเมิน และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
3. ก�ำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ควบคุม ติดตาม
และพัฒนากระบวนการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสม
ในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น
4. สื่อสารและรายงานผลคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่
คัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้ามาเป็น กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง โดย
จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด พร้อมด้วยประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การอุทิศเวลา
ความพยายามในการปฏิบัติงาน และอุปนิสัย เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์ที่
บริษัทก�ำหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดย
ประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ และประวัติ
บุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนพิจารณา และน�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ เพือ่
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
การแต่งตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง
หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทส่ี ดุ กับจ�ำนวนหนึง่ ในสาม ให้ทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1.
เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือก
ตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการมีอำ� นาจเลือกตัง้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงจ�ำนวน
หนึง่ เป็นกรรมการบริหาร พร้อมทัง้ มอบอ�ำนาจและก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ
ในการอนุมัติและสั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหาร
กิจการบริษัทด�ำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจแต่งตัง้ บุคคลตามจ�ำนวนทีจ่ ำ� เป็น และ
เห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษทั เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ กุ ต�ำแหน่งพร้อมทัง้
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจตลอดทั้งอัตราเงินเดือน

1. Dr.Witoon Suewatanakul
2. Ms.Aranya Vitayatanagorn
3. Mr.Chanvit Vitayatanagorn
4. Mr.Supachai Vitayatanagorn
5. Mr.Vinai Chaiburanont

Chairman of the Committee
Member of the Committee
Member of the Committee
Member of the Committee
Member of the Committee

Roles and Responsibilities

1. Design a risk management framework corresponding to
corporate policies and business plans in order to encompass
potential corporate risks
2. Analyze and evaluate risk factors that may affect the company
3. Formulate risk management procedures, evaluate, control,
monitoring, and develop work processes to ensure optimal efficiency
and suitable for managing of all risk categories
4. Communicate and report outcomes to Board of Directors and
related parties.
NOMINATION OF DIRECTORS, INDEPENDENT
DIRECTORS AND EXECUTIVES MANAGEMENT

Every year, the Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee shall nominate proper candidates as
members of the Board, Independent Director, and Executives
Management from Managing Directors and above base on
qualifications, experience, expertise which will be useful to the
Company, plus devotion, afford and personality in order to submitted
to the Board of Directors for approval or for Shareholders’ meeting
approval, it’s depend.
The company invites shareholders through website to nominate
qualified person according to SEC and SET notification, the
Governance, Nomination and Remuneration committee will consider
and propose to Board of Directors or shareholder’s meeting, it’s
depend.
Appointing Director

In every Annual General Shareholder Meeting, one third of
members of the Board shall vacate their posts, if directors could not
be devided by third, the directors shall leave their posts at nearest
amount, then new members shall be selected by shareholders based
on following criterion:
1. Each shareholder may cast a vote for each share held.
2. Each shareholder shall cast his/her vote based on (1) for one or
more candidate(s) but may not split his/her vote for different candidates.
Candidates equaled to number of vacancies with highest
subsequent votes shall be appointed as members of the Board of
Directors. In the event of excessive elected candidates due to equal
votes, Chairperson shall cast a deciding vote.
Board of Directors shall appoint Executive Directors or a
number of Executives Management with authority to manage
corporate affairs corresponding to corporate policies and objectives.
Executive Board shall appoint an appropriate number of
qualified employees in all positions with specific responsibilities
and compensation.
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กรรมการอิสระ
เกณฑ์การคัดเลือก

คณะกรรมการอิสระมีทั้งหมด 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
ของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท�ำหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการ
อิสระมีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพในการ
ก�ำกับดูแลกิจการ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
2. ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านเต็มเวลาและได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้า
โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
• มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ�ำหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท
บริษทั ย่อย หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ในลักษณะทีจ่ ะท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ
• เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
• เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Independent Director

There are 5 independent directors qualified in accordance
with rules and regulation of Securities and Exchange Commission
and Stock Exchange of Thailand. They protect the interests of
shareholders. Independent directors can have meeting to discuss
among themselves on company business issue and develop
guidelines of corporate governance system.
Qualifications

1. Shall not hold more than 1% of Share of the total voting
rights of the company and its subsidiary or affiliated companies.
2 Shall not have any relationship to a company and
associated companies as a stakeholder or as recipient of financial or
management benefits for at least two years, such as
• Management member e.g. employee, staff, or advisor who
receives a permanent salary, or a person with power of controlling
of in company and its subsidiary companies, or a person with a
conflict of interest.
• Having a business relationship, or interest or stakeholder both
directly or indirectly
• Provider of professional service such as auditor, legal advisor,
financial advisor or asset assessor.
• Relative of an executive management, a major shareholder
of company and its subsidiary or affiliated or a nominee of director
or major shareholder.
Role Duty and Responsibility of the Director:

It is a duty of Director to determine the policy and direction of the
Company; and to monitor and supervise the management to be in
compliance with the efficient and effective to achieve the policy that
established to maximize value of business, and to generate good
profit to shareholders with responsibility and accountability in the
operation of business to preserve benefit for shareholders; disclose
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย และทิศทางการด�ำเนินงาน information to the investors accordingly, completely, standardized
ของบริษทั (Directing) และก�ำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) and transparent. There are concerning following aspects:
Corporate Policy and Vision
ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
Board of Directors set up corporate policy and vision, and review
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
every
five years to ensure that is suitable for business environment.
เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึน้ ให้แก่กจิ การ และสร้างผลตอบแทน
ทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม�ำ่ เสมอ (Accountability The statement of Corporate mission is disclosed in the first part of
to Shareholders) ด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการ this report;
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
Vision
โดยมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
We are an Asian leading vegetable oil manufacturer, investing
• ก�ำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร และทบทวน in potential affiliate business local and aboard, which contributes
profit for operational performance. We will conduct a business to
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทุกๆ 5 ปี
be aligned with corporate government principle with responsibility
to develop social and environment.
วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ
เป็นบริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรมน�้ำมันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องเกื้อกูลทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมภิบาล ร่วมดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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• การก�ำกับดูแลกิจการ

• Corporate Governance

The Board of Directors authorize the Corporate Governance,
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
ก�ำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ Nomination and Remuneration Committee to be responsible to
บริษทั เป็นลายลักษณ์อกั ษร และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี provide corporate governance policy, it was written and review to
เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ comply with the Corporate Governance principle every year.
• Business Ethic
แห่งประเทศไทย
Business Ethics has been made in writing, it is clarified on
• จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการด�ำเนินการให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง conducting standards for Directors and Executives Management
มาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยได้จดั ท�ำจรรยา and employees, and communicate to everyone. It was published
บรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงาน on website.
• Conflicts of Interests
ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิในการท�ำงาน รวมทัง้ บรรจุไว้ในเอกสารการ
The Company had set policy regarding conflicts of interest
ปฐมนิเทศของบริษัท รวมทั้งการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง
นี้อย่างสม�ำ่ เสมอเพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในเรื่องนี้ ทั้งนี้ บริษัท between company and its subsidiaries and connected transactions.
They would be approved against condition of ordinary basis
ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์
business and comply with rules of Securities and Exchange
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการ Commission and The Stock Exchange Thailand. The decision is
ท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย มีหลักการว่า การพิจารณาท�ำ concerning shareholders’ highest profit; however the Company shall
รายการใดๆ รวมถึงการอนุมตั กิ ารท�ำรายการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ avoid such transaction. The Director and Management are required
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ to disclose relation with connected persons, and will not participate
แห่งประเทศไทย โดยยึดถือนโยบายให้ทกุ รายการเป็นไปตามเงือ่ นไขธุรกิจ any meeting of such approval. Audit Committee is responsible for
ปกติ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นส�ำคัญ considering any conflicts of interests corresponding with the policy.
และควรหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ Board of Directors will supervise and conduct the company perform
ทัง้ นี้ บริษทั ก�ำหนดให้ผทู้ มี่ สี ว่ นได้เสียหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณา and disclose in accordance with its policy.
• Disclosure of Stakeholder report
แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตน และต้องไม่
The Company has established guidelines concerning Stakeholder
เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ�ำนาจในการอนุมัติรายการดัง
กล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม of Board Member and Management, as follows;
(1) The Board of Directors and Management are required to
ข้อก�ำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ
submit Stakeholder report to the Board of Director within 30 day
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
after appointing and within 14 days, from the date of any changes,
• การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ and the report is updated every year.
(2) The Management is required to report to the Board of
ผู้บริหารดังนี้
(1) ให้กรรมการและผูบ้ ริหารจัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเอง Directors when they change their securities holding.
(3) The Board of Director who may have conflicts of interest
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับต�ำแหน่ง
และภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงาน would not be eligible to vote and must not be present at the related
agenda.
ทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
• Control system and internal audit
(2) ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
In order to keeps the corporate performance corresponding with
ครองหลักทรัพย์ของบริษทั ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกครัง้
(3) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม กรรมการที่มี policies that set forth by Board of Directors. The Company has
ส่วนได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาไม่มสี ทิ ธิออกเสียง และต้องไม่อยู่ในทีป่ ระชุม established internal control system in finance, operation and
management, including set authority of committees. Internal auditors
ในวาระดังกล่าว
will perform their function adequate to counterbalance the Management,
• ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการเงิน verify and improve work processes according to audit plan to aim
การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการก�ำหนด highest efficiency and directly report to Audit Committee. Overall,
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการชุดต่างๆ และผูบ้ ริหารไว้อย่างชัดเจน internal control system of the Company and its subsidiaries is sufficient.
และบริษทั ได้แต่งตัง้ หน่วยงานภายในเป็นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน
เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ�ำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอิสระ
โดยแยกเป็นสายงานอิสระ เพือ่ ตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข (ถ้ามี)
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด�ำเนินงานตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ภาย
ใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ กรรมการ
บริษทั จะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการ
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บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด�ำเนินการเกีย่ วกับการประเมินความเสีย่ ง
โดยรอบคอบและระมัดระวังในทุกๆด้าน ทั้งในด้านการตลาด การเงิน
การผลิต กฎหมาย และสภาพแวดล้อมธุรกิจโดยทั่วไป มีคณะกรรมการ
ความเสี่ยงที่ประกอบด้วยพนักงานทุกฝ่าย ท�ำหน้าที่ประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และชีแ้ จงให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการจัดการความเสีย่ ง ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ที่ผ่านมาบริษัทจัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทบทวนและจัดท�ำมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ

The Company keeps an efficient and reliable risk management
where Risk Management Committee has carefully performed its
risk management tasks in all areas including marketing, financial,
production, legal, and general business environment through Audit
Committee and Board of Directors to prevent and minimize potential lost.
During last year the company had several workshops regarding
risk management in order to review risk factors and set measurement
to ensure it is suitable with business environment.  
• Arrangement for Grievances:

The Company has organized channel for those who have want
to submit information and grievances concerning the indication of
any offences against the laws or ethics, financial report and internal
• การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน
control system on website. The procedure of grievances is through
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียน compliance department, the Company will set up committee to
เกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และ investigate and report to Board of Directors.
ระบบการควบคุมภายใน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยก�ำหนด Board Meeting
ขัน้ ตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางแผนกก�ำกับการปฏิบตั งิ าน และบริษทั
The Board of Directors’ meetings: The meetings have been
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทมีกระบวนการที่ annually scheduled in advance; the Management shall be submitted
จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อปกป้องผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ invitation circular and agenda at least 7 days prior to the meeting,
except an urgent matter. The minutes of meeting shall be record
for reference and safety kept for verification.
การประชุมคณะกรรมการ
Chairman and Chairman of the executive board establish meeting
• คณะกรรมการมีการก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี ก่อน
การประชุมคณะกรรมการจะได้รบั หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม agenda, by the ways member of the Board   is free to submit his
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมเี หตุจำ� เป็นเร่งด่วน และมีการบันทึก own agenda. The invitation letter with its enclosure will be delivered
รายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อ to directors in advance in order to have enough times for studying.
The meeting process is open for discussion, chairperson lets
ใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ในการประชุม ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร จะร่วมกันก�ำหนดวาระการประชุมและ board member participate freely, sometime  management team will
พิจารณาเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ join the meeting to present important information, in the mean times,
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ to directly acknowledge policy from the Board of Director themselves
การประชุมได้ โดยในแต่ละครั้งบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระ in order to have it implemented efficiently. The meeting vote takes
การประชุมล่วงหน้า เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูลในเรือ่ งต่างๆ majority, each person has one vote, if it is equal, and Chairperson
อย่างเพียงพอการประชุมด�ำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออ�ำนวยให้มีการ will put his vote to decide.
Corporate secretary shall attend the meeting to take minutes
น�ำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการพิจารณาเรือ่ ง
ต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ of meeting and keep it for reference. It will be verify by chairperson
กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหาร and will get approval on the next meeting
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็น
Board of Executive Directors Meetings:The meetings are
ประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบาย scheduled to be convened once a month and able to call for
โดยตรงเพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่ในการ meeting if there is urgent matter. The independent directors shall
ลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดย be entitled to attend meeting, they can give their opinion, suggest
ให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะ and comments, but has no right to vote. The written minutes of
ไม่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้ น meeting shall be kept for further verification.
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียง
The Auditing Committee Meetings: The Audit Committee
เป็นเสียงชีข้ าดในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการบริษทั ได้เข้าร่วมประชุมด้วย meeting is scheduled to be convened at least at four meetings per
โดยเป็นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั year, the minute of meeting will be recorded and kept for further
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรอง verification.
รายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล
The Risk Management Committee Meetings:
หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง The meetings were set to examine and evaluate the risk of the
organization by reporting result of the meetings to the Audit
Committee and the Board of Directors; the meetings were scheduled
at least four times a year.
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The Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee Meetings: The meeting is at least

• การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และสามารถเรียกประชุมได้ทันทีกรณีมีวาระส�ำคัญที่ต้องพิจารณา
ในการประชุมทุกครัง้ คณะกรรมการบริหารจะเชิญกรรมการอิสระเข้าร่วม
ฟังรายงานและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียง มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร และมีระบบ
การจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบ
การจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการประชุมปีละ 4 ครัง้
โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบาย
การก�ำกับกิจการที่ดีให้ทันสมัย และสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
• การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีการประชุม
โดยไม่มฝี า่ ยจัดการอย่างเป็นอิสระ เพือ่ อภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทัง้ การ
ปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อกรรม
การบริษัท

Remuneration for Board of Directors is of industry standard
according to their experience and responsibility. In addition, Directors
who are also members of subcommittees shall also receive additional
compensation corresponding to additional responsibility. It will
be allotted to remuneration, salary and bonus. The remuneration
for Directors and Management Executives will be approved by
Shareholders will be disclosed in the Annual Report and Form 56-1.

ค่าตอบแทน

Limitation for Director regarding Number of positions for:

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั และเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ เหมาะสม
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน
โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ ประชุมและ/หรือเงินเดือนและ
โบนัส ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะน�ำเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการเพือ่ อนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และก�ำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่
กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1

twice a year, the purpose of the meetings is to update Corporate
Governance policy and to new directors; and to select a high level
management of the organization; including the evaluation of
performances of the Board of Directors and high level management.
Non Executive Directors Meeting:The None Executive
Directors have their own independent meetings; that are not
attended by the management; to discuss a problematic business;
including development in various aspects of the Company.
Remuneration

The Company has established a definite policy on a limitation
of numbers of company and that a director should not be appointed
in other listed companies exceeding than 5 companies.
The position of Managing Director in other Company

The Company has established a definition policy in other company
of Managing Director by considering that should be a business which
are beneficial to our business, or it will be a part of controlling other
business that company invested, for example; position in subsidiary
company. It will not be a conflict business. Moreover, it must have
การจ�ำกัดจ�ำนวนการไปด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น
บริษัทมีนโยบายในเรื่องการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการไปด�ำรง been accumulated his knowledge and expertise.  
ต�ำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการ
ได้มีเวลาท�ำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่
Director’s Term:

การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบายการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากกิจการทีต่ อ้ งมีความสนับสนุนกิจการของบริษทั
เช่น การเข้าด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ย่อย ซึง่ เป็นไปเพือ่ การควบคุม เป็นต้น
และลักษณะธุรกิจทีเ่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่งว่ามีความเหมาะสม ต้องเป็นประโยชน์
ต่ อ บริ ษั ท และต้ อ งไม่ ขั ด แย้ ง กั บ กิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้จัดการ

The Company established the terms of director not exceed 3
consecutive terms, as indicated in the Good Governance policy.
Should any director are suitable to be appointed longer than the
specified period; the Board of Director shall consider the period of
such appointment based on the efficiency of the performance and
expertise that is considered beneficial to the maximum benefit of
the Company.

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ

บริษทั ได้กำ� หนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการไว้ไม่เกิน 3 วาระ
ติดต่อกัน โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งนานกว่า
ทีก่ ำ� หนดไว้ คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ารณาวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ดังกล่าว จากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูง
ได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การจัดฝึกอบรมภายในองค์กรและ
การเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกเช่น สถาบัน IOD และ
การร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีนโยบายและ
แผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คนในองค์กร ให้พร้อมในการท�ำงานและสอดคล้องกับแผนการขยายงาน
ของบริษัท
รายงานการพัฒนากรรมการของปี 2558 มีดังนี้
รายชื่อ / Name
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
Miss Aranya Vitayatanagorn
ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
Dr.Witoon Suewatanakul

Directors and Management Development:

In order to obtain efficiency in the operation; the Company has
a policy to promote the Directors and Management, and high level
management to have a continuous training, both in-house training
and external training in other organizations such as IOD Institute
and those overseas. The Human Resource Department has policy
and development plan for the executives as an individual to develop
the competency of personnel of the organization to be competent
for the operation and in compliance with a plan of expansion of the
Company.
The report of director development in 2015 as the following

หลักสูตร / Program
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร”
รุ่นที่ 5/2558
Risk Management Class 5/2015
หลักสูตร “ธุรกิจครอบครัว ก�ำกับดูแลอย่างไร
ให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 2/2558
Family Business Governance for
Sustainability Class 2/2015

สถาบัน / Organization
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Thai Institute of Directors Association
(IOD)

การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่

Directors Orientation:

การสืบทอดต�ำแหน่งงาน

Succession Plan:

บริษัทมีหลักสูตรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่โดย มอบหมายให้
เลขานุการบริษัทและผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน จัดโปรแกรม
ให้เข้าเยี่ยมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดท�ำคู่มือกรรมการ เพื่อให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวม
ถึงกรอบการท�ำงาน ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ รวม
ทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนือ่ งในการบริหารกิจการของ
บริษัท บริษัทจึงมีแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรม
การบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผูจ้ ดั ท�ำแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญของบริษัท และก�ำหนดความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ของต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัท และจัดท�ำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน
จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการขึ้นไป
เพือ่ หาผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล
เป็นการพัฒนาความรูค้ วามสามารถผูบ้ ริหารทีม่ ศี กั ยภาพให้มคี วามพร้อม
ในการบริหารกิจการต่อไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ
ทุกปี โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ การหาแนวทาง
ปรับปรุงการท�ำงานของคณะกรรมการ โดยแผนกก�ำกับการปฏิบัติงาน
เป็นผู้ด�ำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน จากนั้นรวบรวมกลับ
มาประมวลผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหา ให้รายงานผลต่อ
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

The Company organized the orientation procedure for a new
director in a program that includes the visit to the factory and its
production process; director handbook as an introduction to
information of the Company, such as its vision, goal of the Company,
scope of the industry; the Company’s regulations and related
laws including framework of the operation; scope of duties and
responsibility of the directors as for instance.

In order to be prepared for a continuation of the business, a
succession plan of a high level management is undertaken by the
Corporate Governance Remuneration and Nomination Committee,
who determine the qualifications and experience required of the
successors, which are important and could affect business of the
Company; and to establish a plan to evaluate the knowledge,
competency, deficiency, prominence and enthusiasm of the
employees, who are in the positions of the level of manager, to get
those who are qualified to participate in an individual development
program, to develop the knowledge and skill of the executives who
could be qualified to manage the business in the future.
Board of Director self assessment

The Nomination and Remuneration Committee is responsible
for assessment process and performance improvement of Board of
Director and report to Board of Director. Last year the performance
evaluation result is 92.9 %. The evaluation is covered following
aspect ;

คณะกรรมการบริษัท ปีท่ีผ่านมา ผลการประเมินได้คะแนน 92.9 %
1. Structure and Characteristics of the Board Committee
หัวข้อที่ประเมินโดย ประเมินจากหัวข้อดังต่อไปนี้
2. Board’s Readiness
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
3. Role and Responsibility of the Board
2. ความพร้อมของคณะกรรมการ
4. Risk Management and Internal Control
3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. Conflict of Interest Management
4. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. Delegation
5. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. Board Meeting
6. การมอบหมายอ�ำนาจด�ำเนินการ
8. Role of Chairman
7. การประชุม
9. Assessment and Succession Plan
8. การท�ำหน้าที่ของประธานกรรมการ
9. การประเมินผลและการเตรียมบุคลากรระดับบริหาร
Sub-committee Self Assessment
The Audit committee, Risk Management Committee, Corporate
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
Governance Committee had self assessment and report result to
คณะอนุกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งคณะ Board of Director.
และเป็นรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน Chief Executive Officer evaluation
และได้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
The Board of Director is responsible to evaluate Chairman of
the Executive Board, the members of the Board had session to
การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร
comments and feed back to Chairman of the Executive Board of
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินประธานกรรมการบริหาร และ performance to improve and for annual remumeration.
จัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้ความเห็นเพื่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
และก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี
Managing Director Evaluation
The Corporate Governance Nomination and Remuneration
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
Committee is responsible for Evaluation and remuneration as well
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน เป็น as development plan of Managing Director, and propose to Board
ผูด้ ำ� เนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทัง้ แผน of Director for acknowledge.
ในการพัฒนาและแนวทางปรับปรุงผลงาน และก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี
องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท

Board Quorums

The board quorums shall be two of third for dissolving the
การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระส�ำคัญที่ต้องอนุมัติ บริษัท significant agenda.
ก�ำหนดให้องค์ประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่ส�ำคัญๆ ซึ่งรายงาน Directing of its Subsidiaries and Affiliated Company
การเข้าประชุมของคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหน้า 49
The company assign individual to be a director in subsidiary
companies to participate in establishing significant business policy
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
and to govern them to provide necessaries system and internal
บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปกรรมการของบริษัทย่อย control system under the same standard of the company.
เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เป็น The subsidiary obliges to submit financial statement to the
ข้อตกลงระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในการร่วมลงทุน เพือ่ company to consolidate.
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการ รวมทั้ง
การดูแลให้ บริษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และมีกลไก Audit Fee
ในการก�ำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้
1. In 2015, the Company and its subsidiary paid Baht1,920,000
บริษัทย่อยมีหน้าที่น�ำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อท�ำงบการเงินรวม
for audit fee.
2. Others, none
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา
มีจ�ำนวนเงินรวม 1,920,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น
   ไม่มี
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