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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัทกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายกำ�กับดูแลกิจการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่น
ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำ�หนด
ให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกลำ�ดับชั้น
ยึดถือนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน

1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำ�ไร
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของกำ�ไรสุทธิ
• ในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำ�นวน 1.25
บาทต่อหุ้น หรือ 79.68% ของกำ�ไรสุทธิของผลประกอบการ
ครึ่งแรก

นโยบายกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสีย การกำ�หนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความ
เป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล การดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย
และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ การต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน มีการทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเป็นประจำ�ทุก
ปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีการติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ �ำ หนด
ไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนดไว้
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการกำ�กับกิจการทีด่ ีให้มคี วามสมบูรณ์มากขึน้ โดย
คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ แต่สำ�หรับส่วนที่ยังไม่
ได้ปฏิบตั ิ บริษทั พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
มากกว่า เช่น เรื่องวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระไม่
ควรต่อเนื่องเกิน 9 ปีนั้น บริษัทมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
และความชำ�นาญของประสบการณ์จากการดำ�รงตำ�แหน่งในธุรกิจ
บริษัทเป็นระยะเวลานานๆ จะเป็นประโยชน์กับบริษัทมากกว่าผู้ที่มี
ประสบการณ์ ในธุรกิจน้อย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมี
ส่วนแบ่งกำ�ไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่าง
เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
เรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อ
บังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั รวมถึงการอนุมตั ธิ รุ กรรม
ที่สำ�คัญและมีผลต่อทิศทางในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
บริษทั เปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญของบริษทั อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียง
พอ และเชือ่ ถือได้ ละเว้นการกระทำ�ใดๆ ทีเ่ ป็นการจำ�กัดโอกาสของ
ผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
• ปี 2559 บริษทั ได้ด�ำ เนินการเผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ �ำ คัญให้ผถู้ อื หุน้
และนักลงทุนทัว่ ไป ตามช่องทางทีก่ ฎหมายและข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือผ่านระบบ SET Portal
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�หรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
• บริษทั จัดให้มกี ารประชุมสำ�หรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนัก
ลงทุนสถาบันทุกไตรมาส ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พบนักลงทุน
สถาบัน รวมทั้งหมด 23 ครั้ง และบริษัทได้จัดให้มีการประชุม
นักวิเคราะห์ รวมทัง้ หมด 4 ครัง้ คือ วันที 12 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 29 เมษายน 2559 วันที่ 3 สิงหาคม 2559 และวันที่
2 พฤศจิกายน 2559
• บริ ษั ท เข้ า ร่ ว มงาน บริ ษั ท จดทะเบี ย นพบผู้ ล งทุ น กั บ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
• บริษทั เข้าร่วมงาน Thailand Focus 2016 กับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทได้ที่
1. นางสาวสุนนั ทา ไตรเทพาภิรกั ษ์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
โทร.66-2477-9020 ต่อ 266
อีเมล์ : sunanta@tvothai.com
2. นางมนทิพย์ ซือ่ วัฒนากุล ฝ่ายกำ�กับการปฏิบตั งิ าน
โทร.66-2477-9020 ต่อ 822
อีเมล์ : monthip@tvothai.com
3. นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร.66-2477-9020 ต่อ 542
อีเมล์ : teerada@tvothai.com
1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน
ได้ ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น
การกระทำ�ใดๆ ทีเ่ ป็นการจำ�กัดโอกาสในการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้
และได้กำ�หนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนี้

CORPORATE GOVERNANCE POLICY
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 anti-corruption, 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.
The Company develops management system to comply
with corporate governance principle on the best interest
of the Company, we consider that what we could not
comply with the guideline shall be more beneficial
to the Company. For example term of independent
director, which shall not be exceeding than 9 years, we
are confidence that a person who working with long
experience in our business is expertise and useful for
the Company best interest than one who has short
experience.

1. RIGHTS OF SHAREHOLDERS

The Company shall promote shareholder to use his
right particularly basic rights, e.g., buying/selling/
transferring of shares, profit sharing , getting adequate
information, participating shareholder meeting to vote
for appointing and removing directors, 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 violate or restrict shareholder rights.

The following is corporate policy regarding
shareholders right
1.1 Right of sharing profit
The Company is having policy to pay dividend not
less than 60%.
• The interim dividend of 2016 operational
performance was paid at Baht 1.25 per share or
79.68% of net profit of the first half year 2016.
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 2016, 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 Company scheduled the analyst meeting
and institutional investor meeting every quarter.
During 2016, the Company organized 23 meetings
with institutional investor and 4 meetings with the
analyst group, on February 12, 2016, April 29, 2016,
August 3, 2016 and November 2, 2016.
• The Company participated the opportunity day
with the Stock Exchange of Thailand on March
14, 2016.
• The Company participated Thailand Focus with the
Stock Exchange of Thailand on September 1, 2016.
• Shareholders and general investors can contact to
access company information by following details.
1. Ms.Sunanta Tritepapirak,
Finance and Accounting Department
Tel 66- 2477- 9020 Ext 266
email : sunanta@tvothai.com
2. Mrs.Monthip Suewatanakul
Compliance & Sustainable Development
Department
Tel 66-2477-9020 Ext 822
email : monthip@tvothai.com
3. 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 including
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2016
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1.3.1 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
เข้าประชุมได้ด้วยความสะดวก ทั้งวัน เวลา และสถานที่
1.3.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ
และทันเวลา บริษัทไม่ทำ�การใดๆ ที่เป็นการจำ�กัดสิทธิของผู้
ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลา การ
ประชุม ไม่จำ�กัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มาสาย และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออก
เสียงในวาระที่ตนเองเข้าร่วมประชุม
1.3.3 บริษทั ไม่เพิม่ วาระการประชุม หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูล
สำ�คัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำ�คัญทีผ่ ถู้ อื
หุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
1.3.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.3.5 ผู้ถือหุ้น มีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อ
ที่ ป ระชุ ม ในเรื่องเกี่ยวกับ บริษัท โดยบริษัท จัด สรรเวลาที่
เหมาะสม สำ�หรับการแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
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1.3.6 บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด สำ�หรับการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง และโปร่งใส ผู้
ถือหุ้นมีสิทธิออกคะแนนเสียงแยกตามวาระ ในวาระเลือกตั้ง
กรรมการ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
1.3.7 บริษัทมีนโยบายกำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่า
ตอบแทนกรรมการ
1.3.8 บริษัทได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดย
มีนโยบายพิจารณา หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายได้ และกำ�ไร
ของบริษัท รวมถึงจำ�นวนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับค่า
ตอบแทนของกรรมการในกิจการที่มีขนาดเดียวกัน ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน
ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28
เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 3
อาคารน้ำ�มันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวก
ต่อการเข้าร่วมประชุมในเวลาที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 460 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 496,156,699 หรือร้อยละ
61.36 ของหุ้นทั้งหมด และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้
แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า สำ�หรับระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ไม่มีผู้ ใดเสนอล่วงหน้า
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

การส่งหนังสือเชิญประชุม
บริษทั จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกคนล่วงหน้า
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลัก
ทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็นผู้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนวันประชุม 21 วัน พร้อม
ทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมอย่างละเอียด ในแต่ละวาระจะมี
ความเห็นของกรรมการประกอบ รวมทัง้ เหตุผลและความจำ�เป็นและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมและวาระ
การประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน พร้อมทั้งประกาศเชิญ
ประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 เป็นการ
ล่วงหน้า ก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับผู้ถือหุ้นใน
การประกอบการพิจารณาลงคะแนน
การดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติดัง
ต่อไปนี้
ก่อนดำ�เนินการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน โดย
กำ�หนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามลำ�ดับวาระ ประธานจะเป็น
ผู้ดำ�เนินรายการประชุม มีการนำ�เสนอข้อมูลตามระเบียบวาระ
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและประมวลผล โดยระบบบาร์โค้ด
ในการประชุม บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับทุกวาระ โดย
เฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้มีการลงคะแนนเสียงเป็นราย
บุคคล และนับคะแนนทั้งกรณีมีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง การนับคะแนนจะนับเมื่อสิ้นสุดของวาระนั้น เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล โดยประธานทีป่ ระชุมเชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้
2 คน มาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง และ
เป็นผู้ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง และบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
แล้วเสร็จภายในวันประชุม และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีที่ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้
บริษทั อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วย
ตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม
และออกเสียงลงมติแทน โดยเลือกทีจ่ ะมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคล
หนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะ
มาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3
ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงแทน
ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงานได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ
เผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายกำ�กับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้อง
สิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 บริษทั จะปฏิบตั แิ ละอำ�นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน

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;
13.1 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 studied carefully before making decision.
1.3.4 The Company invites Shareholders to
propose agenda for Annual General Meeting on website
before meeting date.
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.
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.
1.3.7 The Company had set policy that shareholders’
meeting shall approve the directors’ remuneration.
1.3.8 The Company had set the directors’ remuneration
policy. The policy is to consider responsibilities,
revenues and profits of the Company including the
number of directors by comparing with the directors’
remuneration of similar business size in the same
industry.
In 2016, the Company organized shareholder’s meeting
as follows

Shareholders’ Meeting
In 2016, the shareholders’ meeting was held on April 28,
2016 at 10.00 - 12.00 a.m., the meeting was took place
at 3rd floor, TVO Building, at 149 Ratchadapisek Road
(Thapra-Taksin), Bukkalow, Thonburi, Bangkok). The
time of meeting was proper and the meeting place was
convenience for attending. There were 460 persons
attended the meeting. The total shares was 496,156,699
units or 61.36% of total shares. There was no any
additional agenda without prior notice. Nobody
proposed the agendas in advance.
Invitation Letter
An invitation letter would be forwarded to shareholders 21
days 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 26, 2016 that was more than 30 days prior
to a meeting and on newspaper 3 consecutive days for
shareholders’ consideration and vote.
The 2016 AGM Meeting Process
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 and
provide information by 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; approve,
object and abstained. In accordance with good governance
principles regarding transparency, counting process
inspection would have been done after each agenda was
ended by 2 witness shareholders who was not a related
person. Minutes of meeting will be done by Corporate
Secretary 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 3
independent directors were nominated for proxy.
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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2.2 ผูถ้ อื หุน้ หนึง่ คนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2.3 ปัจจุบนั บริษทั มีหนุ้ สามัญประเภทเดียว ดังนัน้ สิทธิในการ
ออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ
2.4 บริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ ใช้ ในการประชุมในเว็บไซต์ของ
บริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญ
ประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า ก่อน
วันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 บริษัทประกาศ
เชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2559
2.5 ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎ
เกณฑ์ที่ ใช้ ในการประชุม
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2.6 คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารที่
เกีย่ วข้อง จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เพือ่ ตอบข้อซักถาม
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น หากมีความจำ�เป็นหรือติด
ภารกิจอื่นที่สำ�คัญ จะส่งใบลาล่วงหน้าก่อนวันประชุม
• ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น ปี 2 5 5 9
คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีจำ�นวน 11 คน
ลาประชุม 1 คน (คณะกรรมการมีทั้งหมด 12 คน เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2559) โดยกรรมการและผู้บริหารที่
เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ ประธาน
กรรมการบริ ห าร กรรมการผู้ จั ด การ และผู้ บ ริ ห าร
ทุ ก คนที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นงานต่ า ง ๆ รวม
ถึ ง คณะอนุ ก รรมการ คื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและกำ � หนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแถลง
ข้อมูลการดำ�เนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ
สอบถามข้ อ มู ล รวมทั้ ง การเสนอแนะอย่ า งเสรี โ ดย
ไม่ มี ก ารจำ � กั ด เวลา ประธานที่ ป ระชุ ม จั ด สรรเวลาที่
เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและตัง้ คำ�ถามต่อทีป่ ระชุมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บริษัทได้อย่างเสรี
2.7 บริษัทเปิดโอกาสให้ผ้ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วย
ตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื มาประชุม
และออกเสียงลงมติแทนได้ ซึง่ บริษทั จะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ
ข. และระบุหลักฐานที่ใช้ ในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ เสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย
1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ทัง้ นีร้ ะบุหลัก
ฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพือ่ อำ�นวยความสะดวก
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
• ปี 2559 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คนเพื่อรับ
มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

2.8 บริษทั จะจัดทำ�รายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่กฎหมายกำ�หนด โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
มีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
2.9 บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เป็ น
กรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำ�ถามในการประชุมมาล่วงหน้า
• การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 บริษัทประกาศเชิญชวน
ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั สำ�หรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธี
การเสนอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31
ตุลาคม 2558 - วันที่ 31 มกราคม 2559 รวมถึงการเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำ�ถามทีต่ อ้ งการให้ตอบ ในทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ ใด
เสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีคำ�ถามที่
ส่งมาล่วงหน้า
2.10 บริษัทกำ�หนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการ
จำ�หน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร ให้รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามทีม่ าตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้กำ�หนด
ไว้ และเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส นโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ
2.11 บริษัทกำ�หนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษสำ�หรับ
การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) และรวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าว
ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี โดย
ประกาศใช้ ในนโยบายธุรกิจของบริษทั และกำ�หนดให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงแจ้งฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงานล่วงหน้า
1 วันก่อนทำ�การซื้อขาย เพื่อดำ�เนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท
• ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารไม่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
2.12 บริษัทกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการทำ�รายการที่เกี่ยวโยง
กันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
และจัดรายงานสรุปการทำ�ธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำ�ปีของบริษัท (แบบ56-1) และรายงาน
ประจำ�ปี

The minutes of meeting was recorded and published on website on the next day of meeting date

2 . E Q U I TA B L E T R E AT M E N T O F
SHAREHOLDERS

The Company shall treat shareholders equally as well as
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 not less than
21 days prior to the meeting date in accordance with
corporate governance principle
• In 2016, the invitation letter was published on
website March 26, 2016.
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.
• There were 11 directors attended 2016 AGM
and 1 director was absent the meeting (The
Board of Directors were 12 persons as of
April 28, 2016). There were 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 allocate proper time and
encourage shareholder to express their
opinions and questions regarding the
Company to the meeting freely.

2.7 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 details
of the evidence presentation together with invitation
letter including nominating at least one independent
director to be their proxy. The letter would describe
all necessary documents needed clearly for the
meeting in order to facilitate shareholders who
could not attend the meeting by themselves.
• In 2016, the Company assigned 3 independent
directors in the proxy form.
2.8 The minutes of meeting shall be done on time
with accuracy and completeness according to the
relevant laws. There are safeguard filing system
that shareholder is able to access if needs.
2.9 The Company invited shareholders to
nominate director and also to send inquiry for
shareholder meeting in advance.
• For 2016 Annual General Shareholder Meeting,
the Company invited shareholders to nominate
qualified person to be a director. The invitation
with criteria and procedure was published on
the Company’s website during October 31,
2015 to January 31, 2016. The Company opened
to send any inquiry in advance, however
neither person nominated to be a director, nor
questions were proposed.
2.10 Management shall report their information
of changing their holding 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. The policy
is in Corporate Ethic.
2.11 The Company sets safeguard and penalty
against insider trading which includes Board
of Directors, Management team and employees
(including their spouse and immaturity child).
They are forbidden to have security trade during
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• ในปี ท่ี ผ่ า นมาบริ ษั ท ไม่ มี ก ารฝ่ า ฝื น หลั ก เกณฑ์ การทำ �
รายการระหว่างกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่าความสำ�เร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงกำ�หนดให้มีกระบวนการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครอง
และรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิ
ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้
บริษัทจะไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
กำ�หนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และได้กำ�หนด
นโยบายของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในจริยธรรมธุรกิจและได้เปิด
เผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท
ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่าง
เคร่งครัด และได้ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
สรุปได้ดังนี้
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• นโยบายด้ า นความปลอดภั ย : บริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งาน โดยมีนโยบายดังนี้
1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำ�หนด เพื่อให้ลูกค้าพึง
พอใจ
2. ดำ�เนินการรักษาคุณภาพของสิง่ แวดล้อม และการป้องกัน
มลพิษ ทีเ่ กิดจากวัตถุดบิ กระบวนการผลิต และกิจกรรม
ต่างๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็น
หน้าที่ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร
งบประมาณ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ จำ � เป็ น ในการ
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยสิง่ แวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
6. มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรค
จากการทำ�งาน และพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม
และสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วน
ได้เสีย
8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ
โครงการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น
ในการปรับปรุงสภาพการทำ�งานและวิธีการทำ�งานให้
ปลอดภัย
9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำ�นึงถึงผลกระทบ
ของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิมนุษยชน
บริษัทเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัย
สำ�คัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิม่ และเพิม่ ผลผลิตจึงได้ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำ�งาน ให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสใน
การฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำ�งาน และส่งเสริมให้พนักงาน
มีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อ
นำ�ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกระทำ�ใดๆ ที่
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทัง้ นี้ บริษทั มีการจ้างแรงงานคนพิการ
คิดเป็น 0.83% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่
กฎหมายกำ�หนด และได้สง่ เงินสมทบตามสัดส่วนทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้ บริษัทเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซท์ของบริษัท และปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมามีกรณีหยุดงานที่
บุคลากร
เกิดจากการทำ�งานคิดเป็น 0.0002% ของวันทำ�งานของพนักงาน
บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็น ทั้งหมด หรือลดลง 71.43% เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยตลอดเวลา
ปัจจัยสำ�คัญของความสำ�เร็จของบริษัท จึงได้กำ�หนดนโยบายต่างๆ ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงานและไม่เคยมี
ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพ กรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด
แวดล้อมในการทำ�งาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดย
ยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำ�หนด โดยมีนโยบายที่สำ�คัญๆ เกี่ยว
• นโยบายด้ า นสวั ส ดิ ก าร : บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการ
กับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อกำ�กับดูแลสวัสดิการและ
ผลตอบแทน โดยยึดปฏิบัติตามขั้นต่ำ�ตามกฎหมายกำ�หนด และมี
• นโยบายค่าตอบแทน : บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมาย ดังนี้
พนั ก งาน โดยยึ ด หลั ก ความเหมาะสม และเป็ น ธรรม ตาม
1. จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน
ความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบเคียงกับ
2. สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงิน
อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ได้ เพื่ อ ให้ ส ามารถรั ก ษาบุ ค คลกรของ
ช่วยเหลือเพื่อจัดงานศพของครอบครัวพนักงาน
บริษัทไว้ได้ โดยมีเกณฑ์เป็นผลการปฏิบัติงานและผลประกอบ
3. ตรวจสุขภาพประจำ�ปีโดยโรงพยาบาลชั้นนำ�
การของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ทำ � การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
4. ประกันอุบัติเหตุ สำ�หรับตำ�แหน่งงานที่มีความเสี่ยง เช่น
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส
พนักงานขับรถ เป็นต้น
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

one month before disclose quarterly and yearly
financial statement. It is a part of corporate ethic
and was announced to all employees. Directors and
the executives are required to inform Compliance
Department one day before trading day in order to
inform the Board of Directors.
• In the past year, the Board and managements
did not have securities trade by using inside
information.
2.12 The Company established related transaction
policy between the Company and its subsidiaries
and connected person, the related transaction report
would be submitted to the Board of Directors. It was
disclosed in filing 56-1 and annual report.
• In the past year, the Company had complied all
relevant rules and regulations. The Company
did not give any financial aid to others who
were not its subsidiaries

3. ROLE OF STAKEHOLDERS

We realize that successfulness of business and its
sustainable growth depends on mutual relation
between the Company and its stakeholders. Hence, we
commit to promote the cooperation among stakeholders,
together with safeguard and preserve their right and
benefit fairly according to their right, relevant laws and
agreement. The Company will not take any action to
violate stakeholder’s right and intellectual property, fair
practice, including anti-corruption Policy. The Company
established the stakeholder policy which is a statement
of Corporate Business Ethic and published on the
Company’s website.
In the past year, the Company had strictly follow its
principle and had done various activities related to
stakeholders as following details;
Human Rights
The Company fully respects Human Rights, 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 the
potential as well as working skills, and educate them to
understand about human right to behave properly. The
Company has never violated human right. In according

with labor law, there was 0.83% of handicap labor in the
Company, though it does not reached as required
by law, the Company supports contributions at the
proportion prescribed by law.
Employees
As the employee is value asset of the Company
which is key major of our success, we provide quality
environment workplace, welfare and incentive with
policies to work on developing quality of their life. The
Company strictly implement as required by laws and
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 Company appointed the
Occupational Health and Safety and Environment
committee with policies as follow;
1. To produce standardized products for customer
satisfication
2. Maintain the quality of environment and
prevent the pollution caused by raw materials
and production process including other related
activities
3. Strictly follow laws and regulations related to
the business
4. Energy and resources efficiency is the duty of
every employee
5. Providing resources; human resource, budget,
tools and equipment which is necessary for
improving and problem resolving in regard
to the quality, safety, health, environment and
security.
6. Determine to prevent injuries and disease from
work and develop health and safety management
system continuity
7. Quality, safety, health, environment and
society policy is distributed to employees and
stakeholders
8. Encourage all employees to participate in
activities or projects regarding occupational
health, safety and environment of the Company
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5. ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
6. เครือ่ งแบบพนักงาน
• นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทกำ�หนดแผนฝึก
อบรมประจำ�ปีสำ�หรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถ
ทีเ่ ป็นทักษะทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับแต่ละตำ�แหน่งงาน เพือ่ พัฒนาขีดความ
สามารถของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ในปีทผี่ า่ นมา ได้มกี าร
จัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบัน
ฝึกอบรมภายนอก คิดเป็น 88.30% ของพนักงานทัง้ หมด (มีจ�ำ นวน
ผู้เข้าฝึกอบรมมากกว่าปี 2558 จำ�นวน 37.45% จำ�นวนชั่วโมงการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 62.88%)

ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริโภค และคุณภาพผลิตภัณฑ์
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บริษัทดำ�เนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมุ่งเน้นไปในเรื่อง คุณภาพสินค้า ตั้งแต่
การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือ
ลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อคุณภาพตลอดเวลา ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพใน
การผลิตจากมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001:
2015 เป็นต้น
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้น
การดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์
ของคูค่ า้ ลูกค้า และผูบ้ ริโภคอย่างเป็นธรรม เพือ่ ให้ได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ
จากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้
1. มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยี
การผลิตทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ
และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ ในการตัดสินใจ
3. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำ�ข้อมูลไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อ
เวลา เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
5. จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า
และดำ�เนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนอง
ผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำ�แบบประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้า เพือ่ นำ�มาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
6. ไม่จา่ ยผลประโยชน์ ใดๆ ให้ลกู ค้า เพือ่ เป็นการให้ได้มาหรือแย่ง
ชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อกำ�หนด
ของกฎหมาย
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค
และการแข่งขันทางการค้า

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายดำ�เนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ง
แวดล้อม เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างผาสุก และได้ดำ�เนิน
การตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีนโยบายใน
การปฏิบัติ ดังนี้
1. รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งถิ่นฐานอยู่
2. สนับสนุน และดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และ
สร้างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำ�เสมอ
3. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับ
ต่ำ�กว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการ
ดำ�เนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้า
หน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สังคม ชุมชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทมีนโยบาย
รับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน ได้ริเริ่มเข้าร่วม
โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมด้วย
• บริษทั ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และคูม่ อื
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและ
พนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดำ�เนินการหรือยอมรับ
การคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและให้มกี าร
สอบทานการปฏิบตั ิ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ นีอ้ ย่าง
สม่�ำ เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้อกำ�หนด
ในการดำ�เนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำ�หนดของกฎหมาย
• สำ�หรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้ทำ�ร่วม
กันกับชุมชนนั้น ได้รายงานไว้ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(แยกเล่ม)
สิ่งแวดล้อม
• บริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อม และกำ�หนดแนวทางรวมทั้งบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืน เพื่อ
ให้พนักงานโดยเฉพาะในส่วนการผลิตดำ�เนินการอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ได้ติดประกาศใช้ภายในบริษัท และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรม

9. Continuous policy review and improvement to
be suitable for the current situation by considering
the impacts of employees and stakeholders
The Company disclosed its policy on website and keep
following as proclaim. Last year, there was 0.0002% of
man-days sick leave by working, decreased 71.43%
compared with 2015. There is not any violated labor
law or any labor cases disputed.
• Welfare Policy: The committee governs welfare
and wages policy to comply according to labor standard
and there are other welfares in addition to the law as
follows;
1. Provident fund
2. Welfare benefits for employees in case of death
and grants for the funeral of employee’s family
3. Annual health checkup by leading hospital
4. Accident insurance for risky job such as driver
5. Medical expenses other than social security
6. Uniform
• Human resource development policy: The
Company sets annual training plans for employees at
all levels, particularly competency and skills to gain
expertise in their career path to develop the capabilities
of the executives and employees. Last year, we have
record of 88.30% of employees were attended both in
house training and other external courses. (Training
participants were 37.45%, the number is increasing
than year 2015. The training hour increased by 62.88%)

Customer, Suppliers, Consumers and Product
Quality

them the best highest interest. The policy is to;
1. Commit to the development and delivery of
products with high standard quality to meet
customers’ need with modern and high technology,
according to quality assurance system at each step
with fair conditions
2. Provide accurate information of product and
services sufficiently and timely to customers for
decision making
3. Maintain customer confidential information
including not using the information for their own
benefits or other related parties
4. Respond to customer’s demand quickly and
punctual to maximum customers satisfaction
5. Provide a process to receive problems and
complaints from customers and do the best to
respond our customers quickly including customer
satisfaction evaluation form to further improve and
develop products and services
6. Do not pay any benefit to customers for the purpose
of acquiring or hijacking the customer by using
dishonest means or violate the requirements of
the law
In the past year, we have not any case violated the
interest of consumer and trade competition.

Social Community and Environment

The Company conducts its business activities with
responsibility to social, community and environment
in order to live with community and to conform with
policy, we had done activities with guidelines as follows;

1. Responsible to environment protection as well as
The Company determines to produce high quality
customs, local tradition that the Company located
products all through process, under the philosophy: We 2. Usually support and conduct activities beneficial
will be a sustainable growth company who produces
and creative to the community, society and the
high quality products for better life of people and will
environment
generate value added to shareholders, with responsibility 3. Prevent accident and control of emissions to a level
to society and environment. The policy focuses on
below standards acceptable
quality of product starting with the purchasing of raw 4. Quickly and effectively respond to incidents that
material, production process to the delivery to customers
affect the environment and community due to the
and consumers. We are continuing with the research
Company’s operation by fully cooperating with
and development to improve its quality of products.
government officials and related agencies
Currently, it is certified by international production
standards, e.g., GMP, HACCP, ISO 9001: 2015 etc.
Social and Community
The Company shall treat our clients and suppliers by
doing business with fair and integrity in order to give The Company has a policy to hire people neighboring
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พนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
• บริษัทมีนโยบายที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุม
ขั้นตอนในการผลิตให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุด มีคณะกรรมการ
วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ องค์ ก รและชุ ม ชนที่
โรงงานตั้งอยู่ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทำ�หน้าที่
ประเมินและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการจัดให้
มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขในเรื่องดังกล่าว

เจ้าหนี้และคู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานที่กำ�กับดูแล
บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขต
ของกฎหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นที่ผ่านมาจึงไม่เคยฝ่าฝืน
กฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานที่กำ�กับดูแล พนักงาน การ
จ้างงาน ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า โดยมี
แนวปฏิบัติ ดังนี้
นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
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1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้ง
สองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้า
หนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการ
ค้าในการเจรจา ต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
4. รายงานข้อมูลทางการเงินทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา
ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำ�เสมอ
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วย
วิธีการที่ไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม
3. ไม่ท�ำ ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใน
ทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
4. ไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของคู่แข่งทางการค้า
นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำ�กับดูแล
1. ปฏิ บั ติ แ ละควบคุ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วย
งานกำ�กับดูแล
2. งดเว้นการกระทำ�ใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน
หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำ�ให้เกิดการหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำ�กับดูแล และรายงานข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท
และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินโดยเปิดเผยไว้ ในรายงาน
ประจำ�ปี เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
ที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
4.1 บริ ษั ท เผยแพร่ ง บการเงิ น ประจำ � ปี รายงานประจำ � ปี
แบบแสดงรายการประจำ�ปี (แบบ 56-1) ผ่านทางช่องทางที่
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงให้ขอ้ มูลเป็นปัจจุบนั
อยู่เสมอ
4.2 บริษทั เผยแพร่นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และรายงาน
การปฏิบัติงานไว้ ในรายงานประจำ�ปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำ�ปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท
4.3 คณะกรรมการจัดให้มรี ายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้
ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท
4.4 บริษทั เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั และการถือ
หุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้ ในรายงานประจำ�ปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของ
บริษัท
4.5 บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำ�นวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการชุดต่างไว้ ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
4.6 บริษัทกำ�หนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำ�
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับตำ�แหน่ง และภายใน
14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุงรายงาน
ทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

factory to promote quality of living and initiative to
participate in various projects beneficial to the
community
• The Company announced anti-corruption
policy and manual to the executives and employees to
comply as follows;
Directors, executives and employees are prohibited
from taking or accepting corruption in any form
either directly or indirectly, covering in every
business and related agencies also have a practice
review according to this anti-corruption policy
regularly as well as review the guidelines of
implementation requirements to be consistent
with change of business, regulations and legal
requirements
• Projects and activities that the Company
has worked with the community are reported in
Sustainability report separately.

2. Follow the agreement, terms or conditions to
debtors strictly. In case of unable to comply,
the debtors will be informed in advance to work
together to find solution and prevent damage
3. Shall not call or receive any benefits, dishonest
trade in business negotiations with debtors
4. Report accuracy and completed financial
information to the debtors regularly
Policy to Competitor
1. Follow the rules of good competition
2. Do not seek confidential information of
competitor in a dishonest or inappropriate
manner
3. Do not ruin the reputation of competitor with
malicious accusations without truth
4. Do not do anything violated the intellectual
property of competitor

Policy to Regulator
1. Practice and follow strictly in accordance with
Environment
the intent of the laws and regulations issued
• Policy on the Usage of Resource and Environment
by regulators
is announced to employees to strictly follow, especially
2. Refrain from any action with help or support to
for production department and also published on
avoid laws or regulations
website. Human resource department provides
3. Collaborate with regulators and report information
adequate training on the environment continuously
about violation or non-observance of any law
throughout the year.
or regulation against them.
• The Company continues improving
production process to reduce environmental impacts. Risk 4. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
Management Committee analyzed risk factors that The Company shall disclose essential information such
would affect surrounding community. It directly as financial information and other significant information
reports to the Board of Directors and provides accurately, adequately and transparency in ample time
preventive measurement to protect impact which may in accordance with rules and regulations of Securities
and Exchange Commission and Stock Exchange of
happen to community.
Thailand.

Debtors, Competitor and Regulator

Board of Directors is responsible for preparation of
As the Company conduct its business with honesty financial statement of the Company and its subsidiary.
and transparently under the relevant laws and other The financial statement was disclosed in annual report,
related regulation, thus there are not any legally violated and it was prepare in accordance with Accounting
cases depute happened with stakeholders, regulator, Standard, reviewed by independent auditor
employee, customer, debtor and competitor during the
During the past year, we disclosed the significant
past years. The guidelines are as follows;
information as follows;
4.1. Disclosure of Financial Statements, Annual
Policy to Debtors
Report, and form 56-1, through the Stock Exchange
1. Equitably and fairly treat debtors fairly based
of Thailand channel and on website both in Thai and
on a fair return to both parties
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4.7 นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ บริษัท
ยึดเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับ
เดียวกันกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงพอที่จะดึงดูดและ
รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ ทั้งนี้
มีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับระดับค่าตอบแทนที่จ่าย และ
เปิดเผยให้ทราบพร้อมด้วยนโยบาย โดยได้เปิดเผยรายงานค่า
ตอบแทนไว้ ในรายงานประจำ�ปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำ�ปี (แบบ56-1) ของบริษัท

4.11 บริษทั เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสและวิธกี ารบนเว็บ
ไซท์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้ ว ยบุ ค คลที่ มีค วามรู้ ค วามสามารถ มี
คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลายจากสาขาวิ ช าชี พ มี ป ระสบการณ์ ใ นด้ า น
อุตสาหกรรมน้ำ�มันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท
4.8 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง บริษัทพิจารณา เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของ
จากหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการ บริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบาย
ดำ�เนินงานของบริษัท อยู่ในระดับที่จูงใจและเทียบเคียงได้กับ และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้อยู่ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัทให้เป็น
และอื่นๆ
ไปตามแผนที่วางไว้

84

4.9 งบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงิน
ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการ
เงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ทำ�ขึ้นตามมาตรฐานบัญชี
รวมถึงการจัดให้มแี ละรักษาไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในเกีย่ ว
กับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำ�ขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มี
ประสิทธิผล ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ ทำ�ให้รายงานทางการเงินและ
การรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี
ความน่าเชื่อถือ

• ปัจจุบันองค์ประกอบคณะกรรมการของบริษัทมีจำ�นวน
13 คน ทั้งนี้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ทัง้ หมด ปัจจุบนั มีกรรมการ 13 คน เป็นกรรมการเพศชาย 12 คน
กรรมการเพศหญิ ง 1 คน ทั้ ง หมดเป็ น บุ ค คลที่ ป ระกอบด้ ว ย
คุณสมบัติและทักษะ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับ
ธุรกิจขององค์กร
• กรรมการมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อ
บังคับของบริษทั กำ�หนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจำ�ปี กรรมการ
ต้องออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่
ในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภาย
• ในปีที่ผ่านมา บริษัทนำ�ส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและ หลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปี
งบการเงินประจำ�ปีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลา หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อก
ที่กฎหมายกำ�หนด
จากตำ�แหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับ
เลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้
4.10 งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย
• การคัดเลือกกรรมการ บริษัทพิจารณาจากคุณสมบัติที่
บัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักลงทุน คณะกรรมการยังขาดอยู่ โดยกระบวนการสรรหาดำ�เนินการโดยคณะ
โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นัก กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน
วิเคราะห์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท และพบผู้บริหาร
• บริษัทกำ�หนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และ คณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะ
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นักลงทุน กรรมการทำ�หน้าที่ในการกำ�หนดนโยบาย และกำ�กับดูแลการดำ�เนิน
สามารถติดต่อเรื่องข้อมูลของบริษัทได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน งานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำ�หน้าที่บริหาร
อีเมล์: sunanta@tvothai.com และแผนกกำ�กับการปฏิบัติ งานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนด
งาน อีเมล์ : monthip@tvothai.com (รายละเอียดโปรดดู
• ประธานกรรมการ มิ ไ ด้ เ ป็ น บุ ค คลเดี ย วกั บ ประธาน
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)
กรรมการบริหาร มีอำ�นาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อเป็นการถ่วงดุล
การจัดการและไม่มีผู้ ใดมีอำ�นาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็น
• สำ�หรับในปี 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ กรรมการอิสระ และไม่มคี วามสัมพันธ์ ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มกี าร
สือ่ มวลชน และผูถ้ อื หุน้ เข้าพบผูบ้ ริหารเพือ่ ซักถามปัญหาต่างๆ ถือหุ้นในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
1. ดำ�เนินการและให้คำ�ปรึกษา ในการกำ�หนดนโยบาย และ
ระหว่างบริษัทกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนตลอด
กำ�หนดกลยุทธ์ของบริษัท
ทัง้ ปี (รายละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในข้อ 1.2)
2. กำ�กับดูแลให้คณะกรรมการมีโครงสร้างทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

English, the information always keeps updated.
4.2. Disclosure of Corporate Governance policy is
in annual report, form 56-1, and corporate website.
4.3. Disclosure of Financial report is in annual
report.
4.4. Disclosure of Corporate and Management
Share Holding Structure is in annual report, form
56-1 and corporate website
4.5. Disclosure of Role and Responsibility of
Committee and Subcommittee, including the
attendance record of each person is in annual report
and form 56-1.
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
shall be approved by shareholders and disclosed
in the annual report and form 56-1
4.8 Executive Remuneration depends on
responsibility and accountability which is according
to corporate performance, and it is at comparable
level to the industry’ standard. 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 safeguard
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, 2016 a reliable one.
• Last year, the Company submitted the Financial
Statements on time in accordance with laws and
regulation
4.10 . Investor Relation: Assistant Managing Director,
Accounting and Finance is responsible for investor
communications. The Company organizes activities
to promote relationship between investors, analysts
and shareholders e.g. Company visit, Analyst
meeting and Management discussion panel.
Information regarding Account and Finance is
available to contact by email : sunanta@tvothai.com,
Compliance department email : monthip@tvothai.
com (more information is disclosed in item 1.2 : The
right of Shareholder)
• During 2016, the Company provided opportunity
to analyst, reporter and shareholder to acknowledge
necessary information and to strengthen the
relationship. (more information is disclosed in
item 1.2)
4.11 The whistle blow policy is disclosed on website.
5. BOARD OF DIRECTOR RESPONSIBILITY
Structure of the Board
The Board of Directors consists of qualified members
with the experience of diversity, vegetable oil industry
expertise and others which is beneficial to the business.
They devote time and effort on their duties. They set
up policy and corporate direction, and play major role
monitor, supervise and evaluate in order to make the
business operation corresponding to corporate goal
• Board of Directors consists of 13 members, one
of third are independent directors which qualified by
the definition of Security and Exchange Commission
and Stock Exchange of Thailand. There are 12 men and 1
woman, their qualification consists of skill and expertise
which is beneficially to the business.
• Term of position is 3 years, there is specified
in the Corporate Article Associations that every annual
general shareholder’s meeting one of third members
will be terminated, if it is unable to divide by three, the
nearest amount will be terminated. In first and second
year the rotation is by drawing out, after that director
who is in longest term will be take rotation turn. The
person who retired on rotation can be re-elected.
• Director selection is considered base on the
qualification that are missing, the nomination process
is done by the Corporate Governance, Nomination and
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3. กำ�กับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
4. เป็นผู้นำ�ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เป็นผู้นำ�ในการประชุมผู้ถือหุ้น และดำ�เนินการประชุม
ตามให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
• ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด
การงานประจำ�วันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจ
หน้าที่ของประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน
ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
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1. ในการดำ�เนินกิจการของบริษทั กรรมการต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอด
จนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการมีอ�ำ นาจในการพิจารณาและอนุมตั เิ รือ่ งทัง้ หลาย
ทั้งปวงเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำ�เนินงานของบริษัท
และมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำ�คัญดังนี้:
• กำ�หนดนโยบายการดำ�เนินธุรกิจ
• อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่สำ�คัญ ตลอดจนแผนงาน
ต่างๆ และงบประมาณของบริษัท
• กำ�หนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน
• และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและประเมินผลงาน
ของฝ่ายจัดการโดยสม่ำ�เสมอ
• กำ�หนดนโยบายเพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่า ระบบการบัญชี การ
รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้
รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียง
พอของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง การ
รายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
ที่มีประสิทธิผล
• สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ของฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
การใช้สนิ ทรัพย์ของบริษทั ในทางมิชอบและการกระทำ�ทีไ่ ม่
ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
• ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความมั่นใจว่า
โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการที่เป็น
อยู่ได้ปูทางไว้สำ�หรับการกำ�กับดูแลที่เหมาะสม และการ
ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี
อำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
• แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป
• อนุมัติงบประมาณ ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
• อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงิน แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอก
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

• อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค้ำ�ประกันโดย
ธนาคารและการใช้วงเงินหนังสือค้ำ�ประกัน
• อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และ
กำ�หนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่าย
บัญชีธนาคาร
• อนุมตั หิ ลักเกณฑ์การทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการ
ระหว่างกัน
• อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำ�หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารทำ�งานเต็มเวลาให้กับบริษัท
มีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจำ�วันภายใต้กรอบ
นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้น
ยังช่วยกลั่นกรองงานให้กับคณะกรรมการอีกระดับหนึ่ง ประกอบ
ด้วยบุคคลจำ�นวน 7 คน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิสุทธิ
นายวิชิต
นางสาวอรัญญา
ดร.วิทูร
นายชาญวิทย์
นายศุภชัย
นายวินัย

วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
ซื่อวัฒนากุล
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
ชัยบุรานนท์

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจแต่งตั้งบุคคลตามจำ�นวนที่จำ�เป็น
และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำ�แหน่ง
พร้อมทั้งกำ�หนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดูแลรายงาน
ทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ
และเชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
รวมทั้งการกำ�หนดระเบียบปฏิบัติงานแก่พนักงานโดยไม่ขัดแย้งต่อ
ข้อบังคับนี้ และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริษัท
2. กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงาน
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตัง้ บุคคลตามจำ�นวนทีจ่ �ำ เป็นและเหมาะสมให้เป็นผูบ้ ริหาร
ของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งกำ�หนดขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะมอบอำ�นาจให้บุคคล
ใด ๆ ไปดำ�เนินการแทนในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควร

Remuneration Committee.
• The Company clearly separates role and
responsibility between Board of Directors and management.
Board of Directors will set the corporate policy,
and monitor management to perform their work to
correspond the goal, on the meantime, management
will operate daily work according to policy.
• The Chairman of the Board of Directors is not
the same person of Chairman of the Executive Board;
they have authority and function to counterbalance
each other. The Chairman of the Board must be an
independent director and will not be associated with
management, does not hold any corporate shares.
Role and Responsibility
1. Advise the Board of Director to set Corporate
policy and it’s strategy
2. Govern the Board of Directors structure that
suitable for business.
3. Conduct the committee and subcommittee to
perform their duty with efficiency and effectiveness.
4. Preside over the meeting of Board of Directors
5. Preside over the shareholders’ meeting and
execute the meeting toward agendas, which
was complied with the 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.
Role and Responsibilities
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 evaluation system, adequately

of internal audit system, risk management, 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 the Company to comply with laws
and regulation to ensure that management
structure is align with corporate governance
principle and ethic.
Board of Directors’ authority
• Authorize to appoint advisory and management
team from Managing Director level and above
• Approve budget from Baht 100 million and above
• Approve the loan for company or other person
on corporate business objective
• Approve the loan and issued Bank of guarantee
and its credit line
• Approve to open and close bank account, financial
institution, and set credit line and authorize
person for account payment
• Approve the connected and related transaction
policy
• Perform any other duty according to laws and
company articles of association

Sub-Committees

The Board of Director appointed as following:
The Executives Board
Management Executive members are 7 persons, all are
working full times, supporting management team in
daily operation work under the policy set forth by Board
of Directors as well as screening work task for Board of
Directors, the members are as following :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mr.Visuth
Mr.Vichit
Miss Aranya
Dr.Witoon
Mr.Chanvit
Mr.Supachai
Mr.Vinai

Vitayathanagorn
Vitayatanagorn
Vitayatanagorn
Suewatanakul
Vitayatanagorn
Vitayatanagorn
Chaiburanont

Chairman
Vice Chairman
Vice Chairman
Executive Director
Executive Director
Executive Director
Executive Director
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4. กำ�หนดระเบียบ วิธปี ฏิบตั งิ านของพนักงาน โดยไม่ขดั หรือแย้ง
ต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาการจัดทำ�โครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และ
ผลประโยชน์ตอบแทน และการช่วยเหลือพนักงานด้านอื่นๆ
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ มติ ข องคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บาล
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
6. พิจารณากลั่นกรอง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานของธุรกิจ ที่จะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณา
7. ดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 คน และเป็นกรรมการที่เป็น
อิสระตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ กำ�กับดูแลการบริหารงานของ
บริษทั โดยใช้วธิ กี ารตรวจสอบและสอบทานให้การบริหารจัดการของ
บริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
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1. ดร.ศิริ
2. นายสมพล
3. ดร.ชัยพัฒน์

การเจริญดี ประธาน
เกียรติไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
สหัสกุล
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ�รายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนก
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิก
จ้างบุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

7.

8.
9.
10.
11.

อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
6) จำ�นวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจ
สอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ� ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนิน
งานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ �ำ คัญ
ในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำ�เนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำ�หนด กรรมการตรวจสอบราย
ใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังกล่าว ต่อ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำ�
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำ�ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น
ใดตามที่เห็นว่ามีความจำ�เป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น
สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ง
เบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการ สอบสวน
ที่เป็นอิสระ และมีการดำ�เนินการในการติดตามที่เหมาะสม
โดยคำ�นึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้ง
เบาะแสเป็นสำ�คัญ

Roles and Responsibilities
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 of 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. Responsible for audit and
review management operation to ensure shareholders
their mutual benefit.
1. Dr.Siri
Ganjarerndee Chairman
2. Mr.Sompol Kiatphaibool Member
3. Dr.Chaipat Sahasakul
Member

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 system, as well as the independent
of the internal audit unit, consider and approve
the appointing, moving 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
terminating the independent person to be an
auditors and set their fees also attend the meeting
with auditor without management team at least
once a year.
5. Verify the connected and related transactions to
prevent a conflict of interest according to the rules
and regulations of the Stock Exchange of Thailand
and assure that transactions are reasonable and for
highest benefit to corporate.
6. Prepare an Audit Committee report, signed by
Chairman of Audit Committee and disclose in
annual report with following necessary content:
1) The accuracy, adequacy and reliability of
corporate financial statements
2) The adequacy of internal audit control system
3) The compliance of rules and regulations of
Stock Exchange of Thailand and relevant business
laws
4) The suitable of auditor
5) The conflict of interest transactions
6) Number of the meeting of audit committee
members and their attendant
7) Overall opinion and observations that audit
committee has received from performing
their duties according to the Audit Committee
Charter
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
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12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและกำ � หนดค่ า
ตอบแทน

คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
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1. สมพล
เกียรติไพบูลย์ ประธาน
2. ดร.ศิริ
การเจริญดี กรรมการ
3. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
4. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
ขอบเขตและอำ � นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1. กำ�หนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพื่อนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงให้ทัน
สมัยอย่างต่อเนื่อง
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
3. กำ�หนดวิธีการและหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการ
4. พิ จ ารณากำ � หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะดำ � รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับ
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป
5. กำ�หนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และพิจารณา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึน้
ไปและพิจารณาเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำ�เสนอความ
เห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
6. จัดทำ�และรับผิดชอบแผนสืบทอดตำ�แหน่งงานของบริษัท
7. ภารกิจอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด และลดโอกาส
ของความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด คณะกรรมการทำ�หน้าที่จัดให้
มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการ
ควบคุม ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ
ทบทวนกระบวนการ เพือ่ ปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจอยู่เสมอ คณะกรรมการได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ
ถึงจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสีย่ ง มอบหมายความรับผิด
ชอบและกรอบของการจัดการความเสีย่ งตามระดับของความสำ�คัญผู้
ที่หน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ดร.วิทูร
2. นางสาวอรัญญา
3. นายชาญวิทย์
4. นายศุภชัย
5. นายวินัย

ซื่อวัฒนากุล
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
ชัยบุรานนท์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
อำ�นาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. สั่งให้หน่วยงานใด ๆ ของบริษัท ให้ถ้อยคำ� และ/หรือ ชี้แจง
ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งในเรือ่ งเกีย่ วกับความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั
และการปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
หน่วยงานนั้น ๆ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเห็นว่าจำ�เป็นและสมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. เชิญให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ถ้อยคำ�
ชี้แจง และ/หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่และความรับ
ผิดชอบของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่นั้น ๆ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ
ทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเห็นว่าจำ�เป็นและสมควรต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. สั่งให้หน่วยงานใด ๆ ของบริษัท ดำ�เนินการหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำ�เป็นเพื่อให้เป้าหมาย กลยุทธ์ และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่กำ�หนดขึ้นตาม
กฎบัตรนี้ ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ หรือ
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบจนสำ�เร็จลุล่วง
4. ในกรณีที่มีความจำ�เป็นและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
สำ�เร็จลุลว่ ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอาจขอความเห็น
ชอบจากที่ปรึกษาอิสระ รวมถึงให้กรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้รบั การอบรมและเสริมสร้างความรู้ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงด้วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำ�กรอบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันกับนโยบายและ
แผนธุรกิจ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำ�คัญทั้งหมดที่อาจเกิด

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

financial status and operational performance, they
shall report to Board of Directors to justify within
proper time:
1) Conflict of interest transaction
2) Fraud, corruption or any other essential flaw
from internal audit system
3) Violation against SET regulations or another
relevant law,
If there is any above mentioned transaction are not
rectified as scheduled may happen, Audit committee
shall report to Securities and Exchange Commission
and Stock Exchange of Thailand in that case.
8. Support and monitor the efficient Risk Management
system,
9. Review Audit Committee Charter to propose the
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 whistleblowing and complaint that had
investigation system independently, properly pursuing,
confidentially concerning in order to protect those
who complain,
12. Any other duties assigned by the Board of Directors
against Audit Committee consent.

4. Define and establish qualification and nominate
directors and top management positions from
Managing Director level and above
5. Formulate evaluation and remuneration process for
executive’s management from Managing Director,
and above and consider director’s remuneration by
proposing to the Board of Directors for approval
or presenting opinions to the Board of Directors in
order to propose to the shareholders meeting for
approval. (As the case may be)
6. Responsible for preparing succession plan
7 Other duties according to assignment from the
Board of Directors

Risk Management Committee

The Committee consists of 5 persons as named below,
its objective is to optimize business opportunities
and minimize its lost, they shall evaluate and analyze
potential risk factors that may affect the Company, and
provide risk management measures corresponding to
business plans including control and monitoring of
risk management process as well as its revision to suit
business needs. The Committee has been communicating
common risk management objectives to all levels of
employees and delegated functions and responsibilities
to all levels of related personnel accordingly.
1. Dr.Witoon Suewatanakul Chairman
Corporate Governance, Nomination and
2. Ms.Aranya Vitayatanagorn Member
Remuneration Committee
Member of Corporate Governance, Nomination and 3. Mr.Chanvit Vitayatanagorn Member
Remuneration committee are 4 directors as named 4. Mr.Supachai Vitayatanagorn Member
belows;
5. Mr.Vinai Chaiburanont Member
1. Mr.Sompol Kiatphaibool
Chairman
Authorization of the Risk Management Committee
1. Instruct any department of the Company to
2. Dr.Siri
Ganjarerndee Member
provide explanatory and/or written information
3. Mr.Visuth Vitayathanagorn Member
to the Risk Management Committee about the
4. Mr.Vichit Vitayatanagorn Member
Company’s business risk and performance under
their duties and responsibilities as well as other
matters deemed necessary and appropriate for the
performance of the Risk Management Committee
Role and Responsibilities
2.
Invite the executives and related staff of the
1. Establish Corporate Governance policy to propose
Company to attend a meeting with the Risk
to the Board of Directors as well as always keep it
Management Committee to provide explanatory
continuously updating
and/or information about risks of the Company’s
2. Provide Corporate Governance guideline
business and operations under their duties and
3. Formulate criteria and process of director
responsibilities, as well as other matters deemed
nomination
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ขึ้นกับบริษัท
2. ประเมิน และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญที่อาจเกิด
ขึ้นกับบริษัท
3. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำ�หนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance)
4. กำ�หนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ควบคุม
ติดตาม และพัฒนากระบวนการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจ
เกิดขึ้น
5. สือ่ สารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทราบ ทั้ ง นี้ รวมถึ ง การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ค ณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
6. หน้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็นครัง้ คราว
7. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยคณะกรรมการ
บริษทั ยังคงเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อการดำ�เนินการทุกประการของ
บริษัทต่อบุคคลภายนอก
การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงสุด
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ทำ�
หน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็น กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ทบี่ ริษทั กำ�หนด พร้อม
ด้วยประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั
การอุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติงาน และอุปนิสัย เพื่อนำ�
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมัติแล้วแต่กรณี
บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์
ที่บริษัทกำ�หนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอราย
ชือ่ และประวัตบิ คุ คลเข้ามายังบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาล สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
นำ�เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
แล้วแต่กรณี
การแต่งตั้งกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง
หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับจำ�นวนหนึ่งในสาม
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม
ข้อ 1. เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการมีอำ�นาจเลือกตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
จำ�นวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั้งมอบอำ�นาจและกำ�หนด
ขอบเขตอำ � นาจในการอนุ มั ติ แ ละสั่ ง การให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ
บริหาร เพื่อให้การบริหารกิจการบริษัทดำ�เนินไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของบริษัท
คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจแต่งตั้งบุคคลตามจำ�นวนที่จำ�เป็น
และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษทั เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ กุ ตำ�แหน่ง
พร้อมทั้งกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจตลอดทั้งอัตราเงินเดือน
กรรมการอิสระ
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการอิสระมีทั้งหมด 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์ของสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำ�หน้าทีด่ แู ลรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ กรรมการอิสระมีการประชุมกันเองโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเพือ่
อภิปรายเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท รวม
ทั้งการพัฒนาคุณภาพในการกำ�กับดูแลกิจการ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ
นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ การถือหุน้ ของ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วยและไม่ประกอบกิจการทีม่ ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
2. ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือมีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้า โดยลักษณะ
ความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
• มีความสัมพันธ์ทางโลหิตกับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อำ�นาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
• มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ�หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัด

necessary and appropriate for the performance of
the Risk Management Committee
3. Instruct any department of the Company to conduct
or perform any action as necessary to meet the
Company’s goals, strategies and risk management
processes set forth in this charter, always adhered
to appropriately, enable the Risk Management
Committee to perform any other duties as assigned
by the Board of Directors
4. The Risk Management Committee may seek for
approval from an independent consultant to
perform their duties and responsibilities when
necessary and properly including be trained and
enhanced their knowledge in the areas of risk
management
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. Consider and give an opinion on the acceptable risk
appetite and risk tolerance deviations
4. Formulate risk management procedures, evaluate,
control, monitoring, and develop work processes
to ensure optimal efficiency and suitable for managing
of all risk categories
5. Communicate and report outcomes to the Board
of Directors and related parties including performance
reports that the Risk Management Committee has
to propose to the Board of Directors
6. Other duties as assigned by the Board of Directors
from time to time
7. The Risk Management Committee is responsible
for their duties directly to the Board of Directors
and the Board of Directors is still responsible for
all actions of the Company to outsiders
Nomination and Appointment of Directors and
Executive Management
The Corporate Governance Nomination and Remuneration
Committee shall nominate proper candidates as
members of the Board and Executive Management
by considering based on corporate criteria; qualifications,
experience, expertise which will be useful to the
Company, plus devotion, afford and personality in
order to submit to the Board of Directors for approval or

for Shareholders’ meeting approval, as the case may be.
Every year, the Company invites shareholders on
website to nominate qualified person to be a director
according to the criteria set by Company, Securities and
Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand
every year. The Corporate Governance Nomination and
Remuneration committee will consider and propose
to Board of Directors or shareholder’s meeting, as the
case may be.
Appointing Director
In Annual General Shareholder Meeting, one third of
members of the Board shall vacate their posts, if number
of directors could not be divided by third, the directors
shall leave their posts at nearest amount, and 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 authorization
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.
Independent Director
Criteria
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
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แย้งทางผลประโยชน์
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัด
ขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท
• เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่
ปรึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อำ�นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้ ให้บริการวิชาชีพนัน้ ด้วย
• เป็นผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
• มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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คณะกรรมการมีหน้าที่กำ�หนดนโยบาย และทิศทางการดำ�เนินงาน
ของบริษัท (Directing) และกำ�กับควบคุมดูแล (Monitoring
and Supervision) ให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงขึน้ ให้แก่กจิ การ และสร้างผลตอบแทนทีด่ ีให้แก่ผถู้ อื หุน้
มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำ�เสมอ (Accountability to
Shareholders) ดำ�เนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มี
การเปิดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและ
โปร่งใส โดยมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
• กำ�หนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร
คณะกรรมการกำ�หนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร และ
ทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทุกๆ 5 ปี
• วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ
เป็นบริษทั ชัน้ นำ�ในอุตสาหกรรมน้�ำ มันพืชในอาเซียน เข้าสูธ่ รุ กิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องเกือ้ กูลทัง้ ในและต่างประเทศ มีธรรมภิบาล ร่วมดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม
• ภารกิจ
เป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรมน้ำ�มันพืชมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
• การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการมอบหมายให้ ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
สรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็น
ประจำ�ทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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• จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการดำ�เนินการให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ
ถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ ในการดำ�เนินธุรกิจ โดย
ได้จัดทำ�จรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้ง
ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ใิ นการ
ทำ�งาน รวมทัง้ บรรจุไว้ ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษทั รวม
ทัง้ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับเรือ่ งนีอ้ ย่างสม่�ำ เสมอ
เพือ่ ปลูกฝังให้พนักงานมีจติ สำ�นึกในเรือ่ งนี้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้เผย
แพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการทำ�ธุรกรรมระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย มีหลักการว่า
การพิจารณาทำ�รายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติการทำ�รายการ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยยึดถือนโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
คำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นสำ�คัญ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทกำ�หนดให้ผู้ที่มีส่วนได้
เสียหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตน และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำ�นาจในการอนุมัติรายการดัง
กล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำ�กับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำ�เนินการและการ
เปิดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้ถูกต้องครบถ้วน
• การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษัทกำ�หนดแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหารดังนี้
(1) ให้ ก รรมการและผู้ บริ ห ารจั ด ทำ � รายงานการมีส่ว นได้
เสียของตนเอง ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน
หลังจากวันที่ได้รับตำ�แหน่ง และภายใน 14 วัน นับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน
(2) กำ�หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบทุกครั้ง
(3) ในการพิ จ ารณาระเบี ย บวาระต่ า งๆ ของการประชุ ม
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียง
และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
• ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้าน
การเงิน การดำ�เนินงาน และการกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน รวม
ทัง้ การกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องกรรมการชุดต่างๆ และ
ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทมีหน่วยงานภายในเป็นผู้

among themselves without the management 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 or related companies or juristic
person that may have a conflict of interest including
shareholding of their connected persons, not engage in
the same business or significant competitor and not a
partner in a partnership to the business of the Company
or its subsidiaries
2. Shall not be a part of management, employee,
staff or consultant who receives regular salary or have
power of controlling over the Company, parent company,
its subsidiary, associated company or juristic person
which may have conflict of interest currently and at
least two yeas previously, such as
• Blood relation with other directors, executives,
major shareholders, controlling authority, or
person to be nominated as directors, executive
or controlling persons of the Company or its
subsidiary
• Management as employee, staff, consultant
who receive regular salary or the controlling
authority of the Company or its subsidiary or
person who may have a conflict of interest
• Business relationships in a way that could be
hindrance such as using their independent
judgement, not a significant shareholder,
controlling authority of the person who has a
business relationship or partner of the audit
firm which has the auditor of the Company
• Professional service provider such as auditor,
legal advisor, financial advisor who receive
service fee more than Baht 2 million per year,
as well as being a significant shareholder,
controlling authority or partner of that
professional service provider
• Persons appointed to represent the Company’s
directors, major shareholders or shareholders
who are related to major shareholders
• Any other that cause unable to give opinion
about the Company’s operation freely
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 policy
established efficiently and effectively to achieve the
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 and to disclose information to the investors
accurately, completely, standardized and transparent
with details covered in the following;
• Corporate Policy and Vision
Board of Directors set up corporate policy and
vision, and review every 5 years to ensure that is
suitable for business environment.
• Vision
An ASEAN leading vegetable oil manufacturer,
investing in any potential affiliate business
local and aboard, having good corporate
governance with responsibility to develop social and
environment.
• Mission
As a leader in the vegetable oil industry, manufacturing
a high quality product to meet customers’ needs in
both domestic and international market
• Corporate Governance
The Board of Directors authorize the Corporate
Governance, Nomination and Remuneration
Committee to be responsible to provide corporate
governance policy, and be reviewed every year to
comply with the Corporate Governance principle.
• Business Ethic
Business Ethics has been made in writing and
was communicated to everyone in order to
acknowledge and adhere to work. It is in the Company’s
orientation program and published on website. The
Company also organizes activities on this issue
regularly to instill employees to have conscience
in this regard.
• Conflicts of Interests
The Company had set policy regarding conflicts of
interest and transactions between the Company
and its subsidiaries. Considerations of any
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ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำ�
ปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอิสระ โดย
แยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข
(ถ้ามี) ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั มีการดำ�เนินงานตามแนวทางที่
กำ�หนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในปีละ 1 ครั้ง
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บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่า
เชื่อถือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำ�เนินการเกี่ยวกับ
การประเมินความเสี่ยงโดยรอบคอบและระมัดระวังในทุกๆ
ด้าน ทั้งในด้านการตลาด การเงิน การผลิต กฎหมาย และ
สภาพแวดล้อมธุรกิจโดยทั่วไป มีคณะกรรมการความเสี่ยง
ที่ประกอบด้วยพนักงานทุกฝ่าย ทำ�หน้าที่ประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง และชีแ้ จงให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
จัดการความเสีย่ ง ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทมีการประชุมเพื่อจัดการในการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการทบทวนและจัดทำ�มาตรการในการจัดการ
กับความเสีย่ งอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ
• การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน
บริษทั เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย สามารถให้ขอ้ มูลและข้อร้อง
เรียนเกี่ยวกับการกระทำ�ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยออกเป็นระเบียบ
การร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการดำ�เนินการ และประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำ�หนดขั้นตอนการรับข้อร้อง
เรียนผ่านทางแผนกกำ�กับการปฏิบัติงาน และบริษัทจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป ทัง้ นีบ้ ริษทั มีกระบวนการ
ที่จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อปกป้องผู้ที่ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องนี้
การประชุมคณะกรรมการ
• คณะกรรมการมีการกำ�หนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี
ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อม
วาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำ�เป็น
เร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวม
เอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ ในการอ้างอิง และสามารถ
ตรวจสอบได้ ในการประชุม ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บริหาร จะร่วมกันกำ�หนดวาระการประชุมและพิจารณาเรือ่ งเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรือ่ งต่างๆ เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุม
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ได้ โดยในแต่ละครัง้ บริษทั จะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม
ล่วงหน้า เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูลในเรือ่ งต่างๆ อย่าง
เพียงพอการประชุมดำ�เนินไปในลักษณะที่เอื้ออำ�นวยให้มีการนำ�
เสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณา
เรือ่ งต่างๆ ประธานกรรมการซึง่ ทำ�หน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมจะเปิด
โอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระ
อาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศราย
ละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
จะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรงเพือ่ ให้สามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติ
เสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง โดย
กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าดในการประชุมแต่ละครัง้
เลขานุการบริษทั ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผูบ้ นั ทึกรายงานการ
ประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชือ่
รับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ทปี่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกีย่ ว
กับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร จะจัดขึ้นอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมได้ทันทีกรณีมีวาระสำ�คัญ
ที่ต้องพิจารณา ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารจะเชิญ
กรรมการอิสระเข้าร่วมฟังรายงานและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ ให้
ข้อเสนอแนะ แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะจัดขึ้นอย่าง
น้อยปีละ 4 ครัง้ และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการ
ประชุมปีละ 4 ครั้ง โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริษัท
• การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน จะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงนโยบายการกำ�กับกิจการทีด่ ีให้ทนั สมัย และประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รวมทัง้ สรรหา
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกรณีที่จำ�เป็น
• การประชุมกันเองของกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จะมี
การประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างเป็นอิสระ เพื่ออภิปรายปัญหา
ธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆของบริษัท และรายงาน
ผลการประชุมต่อกรรมการบริษัท

transaction including transaction approval must
comply with rules of Securities and Exchange
Commission and the Stock Exchange Thailand,
and are subject to normal business conditions
with the best interest of the Company and
shareholders. The Company shall avoid such
transaction. The Director and Management are
required to disclose their connected persons,
they will not participate any meeting of such
approval, and do not have authorization to
approve. Audit Committee is responsible for
considering any conflicts of interests corresponding
with the policy by concerning procedures and
disclosure of transaction that may cause conflict
of interest accurately.
• Disclosure of Stakeholder report
The Company has established guidelines
concerning Stakeholder of Board Member and
Management as follows;
1) The Board of Directors and Managements are
required to submit Stakeholder report to the Board
of Director within 30 days after appointing and
within 14 days, from the date of any changes, and
the report shall be updated every year.
(2) The Directors and Management are required to
report to the Board of Directors when they change
their securities holding.
(3) Member of the Board of Directors who may
have conflicts of interest would not be eligible to
vote and shall not present at the related agenda.
• Control system and internal audit
In order to ensure that corporate performance
is in line with guidelines established under the
Internal Control system and the effectiveness of risk
management set forth, Board of Directors
hasestablished internal control system in finance,
operation and management, including clearly
set authority of committees and management.
Internal auditors will perform their function
adequate to monitor the performance of each
department according to the annual audit plan to
create an effective monitoring system as independent
department to monitor and track corrective action
(if applicable). Internal auditors is responsible to
report directly to Audit Committee. The Board of
Directors will review the suitability and adequacy

of the internal control system once a year.
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, finance, production,
legal, and general business environment. Risk
Management Committee consists of employee from
each department to assess the potential risk to the
organization and report to the Risk Management
Committee and clarify to those involved to follow
the risk management guidelines. The Risk Management
Committee reports to the Audit Committee and
the Board of Directors to prevent and minimize
potential losses.
The Company had meetings regarding risk
management in order to review risk factors and
set measurement to ensure it is accurately and
appropriately with business goals.
• Whistleblowing and Complaints
The Company has organized channel for those
who need to submit information and grievances
concerning the indication of any offences against
the laws or ethics, financial report and internal
control system by issuing a complaint procedure
as a guideline for action and was published on
website. The procedure of grievances is set through
compliance department, then the Company will
set up committee to investigate and report to
the Board of Directors. The Company will keep
Whistleblower list as confidential to protect those
provided information about this.
Board Meeting
• The Board of Directors’ meetings have been
annually scheduled in advance. Management shall be
submitted invitation circulated and agenda at least 7
days prior to the meeting, except an urgent matter. The
minutes of meeting shall be recorded for reference and
safety kept for verification.
Chairman and Chairman of the Executive Board establish
meeting agenda, by the ways member of the Board is
free to submit his own agenda. The invitation letter with
its enclosure will be delivered to directors in advance
in order to have enough times for studying.
The meeting process is open for discussion, Chairperson
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ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่
จูงใจในระดับทีเ่ หมาะสม โดยให้สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของ
บริษทั และเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง
เหมาะสมตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหาร
แต่ละท่าน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ ประชุมและ/
หรือเงินเดือนและโบนัส ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะนำ�เสนอค่าตอบแทน
คณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำ�หนดให้เปิด
เผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ ในรายงาน
ประจำ�ปีและแบบ 56-1
การจำ�กัดจำ�นวนการไปดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการในบริษทั อืน่
บริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำ�กัดจำ�นวนบริษัทที่กรรมการไปดำ�รง
ตำ�แหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการ
ได้มีเวลาทำ�หน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่
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การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น
บริษทั มีนโยบายเรือ่ งการเข้าดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั อืน่ ของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากกิจการทีต่ อ้ งมีความสนับสนุนกิจการของ
บริษัท เช่น การเข้าดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการ
ควบคุม เป็นต้น และลักษณะธุรกิจที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งว่ามีความ
เหมาะสม ต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และต้องไม่ขัดแย้งกับ
กิจการของบริษทั ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ ความเชีย่ วชาญของกรรมการผูจ้ ดั การ
ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในบริษัทอื่น
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
บริษัทได้กำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการไว้ไม่เกิน 3
วาระติดต่อกัน โดยกำ�หนดไว้ ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของ
บริษทั หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่ง
นานกว่าที่กำ�หนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าว จากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหารระดับ
สูงได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดฝึกอบรมภายใน
องค์กรและการเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกเช่น
สถาบัน IOD และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ มีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของคนในองค์ ก ร ให้ พ ร้ อ มในการทำ � งานและ
สอดคล้องกับแผนการขยายงานของบริษัท
การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่
บริษทั มีหลักสูตรปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมการใหม่โดย มอบหมายให้
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน จัดโปรแกรมให้เข้า
เยี่ยมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำ�คู่มือกรรมการ เพื่อให้คำ�
แนะนำ�เกีย่ วกับบริษทั เช่น วิสยั ทัศน์ เป้าหมายบริษทั ภาพรวมของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงกรอบการทำ�งาน ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
การสืบทอดตำ�แหน่งงาน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนื่องในการบริหารกิจการ
ของบริษัท บริษัทจึงมีแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง โดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เป็นผู้
จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งงานทีส่ �ำ คัญของบริษทั และกำ�หนดความ
รู้ความสามารถและประสบการณ์ ของตำ�แหน่งงานที่มีความสำ�คัญ
และมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และจัดทำ�แผนการประเมิน
ความรูค้ วามสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงาน
ระดับตำ�แหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป เพือ่ หาผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ี่
เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล เป็นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการ
บริหารกิจการต่อไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้ง
คณะทุกปี โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ รวม
ทัง้ การหาแนวทางปรับปรุงการทำ�งานของคณะกรรมการ โดยแผนก
กำ�กับการปฏิบตั งิ านเป็นผูด้ �ำ เนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน
จากนัน้ รวบรวมกลับมาประมวลผล เพือ่ ส่งให้คณะกรรมการสรรหา
ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ปีทผี่ า่ นมา ผลการประเมินได้
คะแนน 92.70 % หัวข้อทีป่ ระเมินโดย ประเมินจากหัวข้อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงสร้างของคณะกรรมการ
ความพร้อมของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การมอบหมายอำ�นาจดำ�เนินการ
การประชุม
การทำ�หน้าที่ของประธานกรรมการ
การประเมินผลและการเตรียมบุคลากรระดับบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งคณะ
และเป็นรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทน ผลการประเมิ น ทุ ก คณะอยู่
ในเกณฑ์ ดี เ ยี่ ย มและได้ ร ายงานผลการประเมิ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ

will give an opportunity for the Committee to freely
express opinions, sometimes, management team will
join the meeting to present an important information,
in the mean times, to directly acknowledge policy
from the Board of Director themselves in order to have
it implemented efficiently. The meeting vote takes
majority, each person has one vote, and Directors who
has conflict of interest will not attend the meeting and
will not exercise their right to vote on that matter, if the
vote is equal, Chairperson will put his vote to decide.

Remuneration
The Company has a policy to pay for remuneration
of directors and executives at an appropriate level
and consistent with the Company’s performance and
comparable with the same business or industry and
according to their experience and responsibility in term
of remuneration, meeting allowance and/or salary and
bonus. The remuneration for Directors and Management
Executives will be approved by Shareholders and
disclosed in the Annual Report and Form 56-1.

Corporate secretary shall attend the meeting to take
minutes of meeting and keep it for reference. Chairman
of the Board will certify by his signature and proposed
to the next meeting for approval.

Limitation of Director’s positions in other company

• Board of Executive Directors Meeting is
scheduled once a month and able to call for meeting
if there is urgent matter. The Independent Directors
shall be entitled to attend meeting, they can give their
opinions, suggestions and comments, but has no right
to vote. The minutes of meeting shall be written and
kept for further verification.
• The Auditing Committee Meetings are scheduled
to be convened at least four meetings per year, the
minute of meeting will be written and kept for further
verification.
• The Risk Management Committee Meetings
are scheduled four times a year to report the results of
the meeting the Board of Directors.

The Company has established a definite policy on a
limitation of numbers of company that a director should
not be holding in other listed companies exceeding
than 5 companies in order to have adequate time to do
their own duties.
The Position of Managing Director in other Company
The Company has established a definite policy in other
company of Managing Director by considering that it
should be a business which are beneficial to our business
for example; position in subsidiary company or it will
be a part of controlling other business that company
invested and not conflict to the Company’s business as
well as to enhance the expertise of Managing Director.
Currently, Managing Director does not hold any positions
in other company.

Director’s Term
The Company established the terms of director not
exceed 3 consecutive terms, as indicated in the Good
• The Corporate Governance Nomination and Governance policy. Should any director are suitable to
Remuneration Committee Meetings are scheduled be appointed longer than the specified period, the Board
at least twice a year, to update Corporate Governance of Directors shall consider the period of such appointment
policy, evaluate performances of the Board of Directors based on the efficiency of the performance and expertise
and high level managements and recruit executives of that is considered beneficial to the maximum benefit of
the Company if necessary.
the Company.
• Non-Executive Directors Meetings have their
own independent meetings that are not attended by
the managements to discuss about business problem
including developments in various aspects of the
Company and report the results of the meetings to the
Board of Directors.

Directors and Management Development
In order to obtain the Board of Director’s efficiency
in the operation, the Company has a policy to promote
the Directors and Managements, and high level
managements to have a continuous training, both
in-house training and external training in other
organizations such as IOD Institute and overseas
trainings. The Human Resource Department has policy
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การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินประธานกรรมการบริษัท และ
จัดให้มกี ารอภิปรายเพือ่ ให้ความเห็นเพือ่ การปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ าน
และกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ด์ เี ยีย่ ม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน เป็น
ผู้ดำ�เนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวม
ทั้งแผนในการพัฒนาและแนวทางปรับปรุงผลงาน และกำ�หนดค่า
ตอบแทนประจำ�ปี ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำ�คัญที่ต้องอนุมัติ บริษัท
กำ�หนดให้องค์ประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองใน
สามของกรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่สำ�คัญๆ ซึ่ง
รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ ในหน้า 102
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การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปกรรมการของบริษัทย่อย
เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้
เป็นข้อตกลงระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในการร่วม
ลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบายที่สำ�คัญในการดำ�เนิน
กิจการ รวมทั้งการดูแลให้ บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม และมีกลไกในการกำ�กับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์
เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทย่อยมีหน้าที่นำ�ส่งงบการเงินให้กับ
บริษัทเพื่อทำ�งบการเงินรวม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปีที่
ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม 2,180,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี

ตารางการอบรมของกรรมการในปี 2559 /The report of director development in 2016.
รายชื่อ / Name
1. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
Miss Aranya Vitayatanagorn

หลักสูตร / Program
• หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)” รุ่นที่ 23/2559
“Capital Market Academy
Leadership Program“ Class 23/2016
2. ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล
• หลักสูตร “Successful Formulation &
Dr.Witoon Suewatanakul
Executive of Strategy (SFE)” รุน่ ที่ 27/2559
Successful Formulation &
Executive of Strategy (SFE)” Class 27/2016
• หลักสูตร “The Boss Learn on the Road” รุ่นที่ 7/2559
The Boss Learn on the Road 7/2016
3. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
• หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)” รุ่นที่ 22/2559
Mr.Vachara Vitayatanagorn
“Capital Market Academy
Leadership Program“ Class 22/2016
4. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
• หลักสูตร “Director Certification Program
Mr.Pachai Chanpitaksa
(DCP)” รุ่นที่ 216/2559
Director Certification Program (DCP 216/2016)
• หลักสูตร “สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ABC”
รุ่นที่ 5/2559
Academy of Business of
Creativity Program (ABC) Class 5/2016
• หลักสูตร “Executive Development Program (EDP)”
Executive Development Program (EDP)
5. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
• หลักสูตร “Director Certification Program (DCP)”
Mr.Ekarat Wongsupbhasatigul รุ่นที่ 227/2559
Director Certification Program (DCP 227/2016)
6. นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์
• หลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมัน่ คงขัน้ สูง”รุน่ ที่ 7/2559
Mr.Chanvit Vitayatanagorn
Advanced Security Management Program (ASMP)
Class 7/2016
7. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
• หลักสูตร “The TLCA Leadership
Mr.Supachai Vitayatanagorn
Development Program รุ่นที่ 4/2559
The TLCA Leadership Development Program
Class 4/2016
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

สถาบัน / Organization
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Capital Market Academy,
The Stock Exchange of Thailand
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Thai Institute of Directors Association (IOD)
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
Management & Psychology Institute (MPI)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Capital Market Academy,
The Stock Exchange of Thailand
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Thai Institute of Directors Association
(IOD)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Sripatum University
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Thai Listed Companies Association (TLCA)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Thai Institute of Directors Association
(IOD)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Thailand National Defence College (TNDC)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Thai Listed Companies Association (TLCA)

and development plan for the executives as an individual to
develop the potential of people in the organization to
be competent for the operation and in compliance with
an expansion plan of the Company.
Directors Orientation
The Company organized the orientation procedure
for a new director, the Corporate Secretary and
Compliance Department will organize program to
visit the factory and its production process, prepare
Director’s handbook as an introduction to the Company
such as vision, goal of the Company, scope of the industry
as well as the Company’s regulations, related laws
including framework of the operation, scope of duties
and responsibility of the directors including matters
under consideration by the Board.
Succession Plan
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, ranking of vice president
level, 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 Directors self assessment
The Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee is responsible for assessment
process and performance improvement of the Board
of Directors. Compliance department is responsible
for submitting assessment forms to all directors then
gather back and forth to submit to the Nomination
Committee and report to the Board of Directors. Last
year, the performance evaluation result is 92.70%. The
evaluation is covered following aspect;
1. Structure of the Board of Directors
2. Board’s Readiness
3. Role and Responsibility of the Board
4. Risk Management and Internal Control
5. Conflict of Interest Management
6. Delegation
7. Board Meeting

8. Role of Chairman
9. Assessment and Succession Plan
		
Sub-committee Self Assessment
The Executive Board, Audit committee, Risk Management
Committee, Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee had self-assessment and
reported result to the Board of Directors which is
excellent.
Chairman of the Executive Board evaluation
The Board of Director is responsible to evaluate Chief
Executive Office and arranges session to comments and
feedback to performance to improve and for annual
remuneration The result is excellent.
Managing Director Evaluation
The Corporate Governance Nomination and
Remuneration Committee is responsible for
evaluation and remuneration as well as development and
improvement plan of Managing Director The result is
excellent.
Board Quorums
The significant agenda to be approved at the Board
of Directors’ meeting, the Company requires a board
quorum at least two of third for dissolving that agenda.
Supervision of Operation of Subsidiaries and
Affiliated Companies
The Company assigns qualified persons to be director
in subsidiary companies to represent the Company
in proportion according to the Shareholding of the
Company. This is an agreement between the Company,
its subsidiaries and affiliated companies to participate
in formulating an important policy and supervise its
subsidiaries to have proper internal control system
and mechanisms of governance in various fields under
the same criteria as the Company. Its subsidiaries are
responsible for submitting financial statement to the
Company to make consolidated financial statement.

Audit Fee

1. In 2016, the Company and its subsidiaries paid Baht
2,180,000 for audit fee
2. There was not any other fee
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