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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้
การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ
สนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต
อันน�ำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

นโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การกำ�กับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายก�ำกับดูแลการปฏิบัติตาม
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
กฎเกณฑ์ที่ดีไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยก�ำหนดให้
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกล�ำดับชั้น
• บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการ
ยึดถือนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐาน
		 จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคม
ในการปฏิบัติงาน
		 ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูใ่ นระดับ
นโยบายก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของบริษัทครอบคลุม 		 “ดีเยี่ยม”
• บริษทั ได้รบั การคัดเลือกติดอันดับ ESG100 จากการด�ำเนินงาน
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ความ 		 ทีโ่ ดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยสถาบัน
รับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุม 		 ไทยพัฒน์
• บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability
และบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ โปร่ ง ใส การปฏิ บั ติ ต าม 		 Investment (THSI) หรือรายชือ่ หุน้ ยัง่ ยืนประจ�ำปี 2561 จัด
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง จริยธรรมทาง 		 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียง
พอแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ทัง้ นี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน มีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการ
ติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ �ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
และครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลัก
จากการทีบ่ ริษทั ยึดมัน่ ในการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และได้พิจารณาทบทวนการน�ำหลักการ
หลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ในการบริหารและด�ำเนินงานของ ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี �ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
บริษทั อย่างต่อเนือ่ ง และได้พฒ
ั นาระดับการก�ำกับดูแลกิจการให้มี ที่ออกโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษทั มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษทั เพื่ อ เป็ น หลั ก ปฏิ บัติ ใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น ผู ้ น�ำหรือ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของ
ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท และเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับแนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดหลัก ที่มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้น
เป็นประจ�ำทุกปี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562
ได้พจิ ารณาทบทวนผลการปฏิบตั ติ ามหลัก CG Code ในแต่ละข้อ เพือ่
ให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าว
ตามความเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ส�ำหรับหลัก
ปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนและน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ
ขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม
การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการของบริษทั การเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมอย่างเป็นอิสระ อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติ
ธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งก�ำไร
		 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
		 60 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มเี หตุจ�ำเป็นอืน่ ใด
		 • ในปี 2561 บริษทั จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจ�ำนวนเงิน
			 1.10 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของก�ำไรสุทธิของ
			 ผลประกอบการครึ่งปีแรก

		 ละเว้นการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น
		 ในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
		 • ปี 2561 บริษัทได้ด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญให้
			 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและ
			 ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดย
			 ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์
			 แห่งประเทศไทย และส�ำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้
			 เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.tvothai.com)
			 ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
		 • บริษัทมีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน
			 และข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินแก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน
			 และผู้ถือหุ้น อย่างสม�่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้เข้าพบ
			 ผูบ้ ริหารเพือ่ ซักถามประเด็นต่างๆ เพือ่ สร้างความเข้าใจใน
			 ธุ ร กิ จ และเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท กั บ
			 นักวิเคราะห์ นักลงทุนและผูถ้ อื หุน้ ตลอดทัง้ ปี (รายละเอียด
			 เพิม่ เติมอยูใ่ นหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)
		 • บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน”
			 (SET Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
			 ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทและตอบข้อซักถาม
			 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2561 มีผสู้ นใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 40 คน
			 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถาม
			 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่
			 1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน : นางสาวสุนนั ทา ไตรเทพาภิรกั ษ์
				 โทรศัพท์ : 0 2477 9020 ต่อ 266
				 อีเมล : sunanta@tvothai.com
			 2. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร หรือ
				 นางสาวอลิตศา นิยมรัตน์
				 โทรศัพท์ : 0 2477 9020 ต่อ 542 หรือ 828
				 อีเมล : teerada@tvothai.com หรือ ir@tvothai.com
			 3. ฝ่ายเลขานุการบริษทั : นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์
				 โทรศัพท์ : 0 2477 9020 ต่อ 122
				 อีเมล : kanutsorn@tvothai.com

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
		 บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภท
		 ในปี 2561 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทอย่าง 		 สถาบันได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
		 ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล รวมทั้ง 		 และละเว้นการกระท�ำใดๆ ทีเ่ ป็นการจ�ำกัดโอกาสในการเข้าร่วม
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

		 ประชุมของผูถ้ อื หุน้ และได้ก�ำหนดเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ใิ นการ
		 จัดและด�ำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้
		 1.3.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา
					 สถานทีแ่ ละวาระการประชุม โดยมีค�ำชีแ้ จงและเหตุผล
					 ประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้ง
					 สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
		 1.3.2 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของ
					 ผู้ถือหุ้น ไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
					 ลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยท�ำหน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์
					 ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและ
					 ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ไม่วา่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ในประเทศ
					 หรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
					 รายย่อย หรือผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบันได้ใช้สทิ ธิของตน
					 ทัง้ สิทธิพนื้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ
					 อย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วม
					 ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน และ
					 ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัท
		 1.3.3 คณะกรรมการบริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือ
					 เปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
					 โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการ
					 ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
		 1.3.4 คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ
					 การประชุม ส่งค�ำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคล
					 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนวัน
					 ประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านเว็บไซต์บริษทั โดยเผยแพร่ขา่ วสาร
					 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาด
					 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 1.3.5 ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม
					 และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับ
					 บริษัท โดยประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม
					 ส�ำหรับการตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น
		 1.3.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาใช้
					 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว
					 โปร่งใส มีการลงมติในแต่ละวาระ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียง
					 ลงคะแนนแยกตามวาระ และในวาระเลือกตัง้ กรรมการ
					 ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
					 รายบุคคล

		 1.3.7
					
					
					
					
					
					
					
		 1.3.8
					
					
					
					
					

คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ สิ ท ธิ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ผู ้ อ นุ มั ติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี น�ำเสนอ
นโยบายและหลักเกณฑ์การให้คา่ ตอบแทนกรรมการที่
ชัดเจนในแต่ละคณะ โดยพิจารณาจาก หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ รายได้ และก�ำไรของบริษทั รวมถึงจ�ำนวน
กรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ
กรรมการในกิจการทีม่ ขี นาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน)
คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทใน
วันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

		 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม
		 สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้
		 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
		 คณะกรรมการบริ ษั ท ก�ำหนดให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม สามั ญ
		 ผูถ้ อื หุน้ เป็นประจ�ำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี
		 บัญชีของบริษัท และหากมีความจ�ำเป็นที่จะต้องพิจารณา
		 วาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์
		 ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญ
		 ผู้ถือหุ้นตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
		 ทัง้ นี้ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคูไ่ ปกับ
		 แนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริม
		 ผูล้ งทุนไทย อีกทัง้ ยังค�ำนึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ิ
		 ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
		 ที่ดี โดยในปี 2561 คณะกรรมการก�ำหนดจัดประชุมสามัญ
		 ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561
		 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
		 • บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ
			 เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั
			 เป็ น การล่ ว งหน้ า ตั้ ง แต่ วั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2560 -
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30 มกราคม 2561 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอ
ผ่านเว็บไซต์บริษัท และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์บริษัท
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นการล่วงหน้า 32 วัน
ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและส่ง
ข้อสอบถามมายังบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งได้มีโอกาสมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอืน่ ๆ เข้าร่วมการประชุม
แทนในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ บริษัทมี
การประกาศเรือ่ งการเผยแพร่ดงั กล่าวผ่านทางระบบเผยแพร่
ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามล่วงหน้า
มายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กั บ วาระการประชุ ม หรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ที่ ส�ำคั ญ ของบริ ษั ท
ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 - 20 เมษายน 2561
โดยบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าไว้
อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและ
มีการประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด
บริ ษั ท จั ด ท�ำหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และเอกสาร
ประกอบการประชุมฉบับภาษาไทยส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ไทย และ
ฉบับแปลภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดย
มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็นผูจ้ ดั ส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน วันที่
5 เมษายน 2561 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 22 วัน หนังสือเชิญ
ประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมพร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบวาระการประชุมตามสมควร ในแต่ละวาระจะมี
ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และได้ประกาศ
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ดั ง กล่ า วในหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ นวหน้ า
ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2561 ติดต่อกัน 3 วัน ก่อน
วันประชุม

		 •
			
			
			
			
			
			

บริษทั อ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ สถาบันและคัสโตเดียน
สามารถส่งเอกสารเพือ่ ขอตรวจสอบรายละเอียดการถือครอง
หลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดย
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ บริษทั จะด�ำเนินการส่งส�ำเนาใบมอบฉันทะ
ทีม่ ลี ายเซ็นของกรรมการอิสระผูร้ บั มอบ กลับไปให้ผถู้ อื หุน้
ภายหลังจากการประชุม

		 วันประชุมผู้ถือหุ้น
		 • บริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันศุกร์ที่
			 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น.
			 ณ ชั้น 3 อาคารน�้ำมันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก
			 (ท่าพระ - ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
			 ซึ่งเป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่สะดวกต่อ
			 การเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ
			 เวลาในการประชุมที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
			 และรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 587 ราย คิดเป็น
			 หุ้นทั้งหมด 499,934,369 หรือร้อยละ 61.83 ของหุ้นที่
			 จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่มีการเพิ่มวาระใน
			 ที่ประชุม ส�ำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
			 ประจ�ำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอระเบียบวาระการ
			 ประชุมล่วงหน้า
		 • บริษทั เปิดให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้
			 ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
			 ทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ด
			 ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพือ่ ความถูกต้อง รวดเร็ว
			 และแม่นย�ำ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่าย
			 เอกสาร และอากรแสตมป์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
			 ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
		 • บริษทั อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วม
			 ประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิ
			 ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและ
			 ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะมอบ
			 ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าร่วม
			 ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน กรณีมอบฉันทะให้
			 แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะนั้นมาให้
			 บริษัทก่อนล่วงหน้า ในการนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการ
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		 •
			
			
			
			
			
		 •
			
			
			
			
			
		 •
			
			
			
			
		 •
			
			
			
			
			
			
		 •
			
		 •
			
			

อิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงิน
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ร่วมประชุมเพื่อ
ตอบข้อซักถามต่างๆ (ปี 2561 มีจ�ำนวนกรรมการบริษัทที่
เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครบ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100)
ประธานกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุม
ด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยเรียง
ตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติม
หรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
พร้ อ มทั้ ง จั ด สรรเวลาอย่ า งเหมาะสมและเท่ า เที ย มกั น
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการซักถามแต่ละวาระก่อนการลงมติ
เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม จ�ำนวน และสัดส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน วิธนี บั
คะแนน และการประมวลผลด้วยระบบบาร์โค้ด โดยก�ำหนด
ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามล�ำดับวาระ
บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ และการนับ
คะแนนเสียงจะนับเมือ่ สิน้ สุดวาระนัน้ ส�ำหรับวาระการแต่งตัง้
กรรมการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล
รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เบเคอร์
แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
เลขานุการบริษทั บันทึกประเด็นค�ำถาม ค�ำตอบ ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม
มติของที่ประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไม่มีผู้ถือหุ้น
คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว

		 ภายหลังการประชุม
		 • เลขานุการบริษัทบันทึกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่
			 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
			 วาระทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบเผยแพร่

			
			
			
			
		 •
			
			
		 •
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		 •
			
			
			
			
			

ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทในวันท�ำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการจัดเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศใน
การประชุ ม เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้
รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
เลขานุ ก ารบริ ษั ท จั ด ท�ำรายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
อย่างถูกต้อง โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระส�ำคัญ
ไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า /
ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้ สาเหตุการลา ค�ำชีแ้ จงทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง ค�ำถามหรือ
ค�ำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระ
เป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง ตามแนวทางหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วลงนาม
โดยประธานกรรมการบริษทั ซึง่ เป็นประธานทีป่ ระชุม และ
จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่
11 พฤษภาคม 2561 (14 วันนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้ง
เผยแพร่ขอ้ มูลและบันทึกภาพการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์
ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ เป็นช่องทาง
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดย
ไม่ตอ้ งรอให้ถงึ การประชุมในคราวถัดไป พร้อมทัง้ ด�ำเนินการ
น�ำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�ำหนด
หลังจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล บริษทั
ได้แจ้งมติทปี่ ระชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ประสานงานกับนายทะเบียน บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน 2.3 เพือ่ ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั เผยแพร่

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับ
การปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม โดยได้ด�ำเนินการดังนี้
2.1 ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการ
		 ออกเสี ยงจึ งเป็น ไปตามสิทธิของหุ้น สามัญ โดยผู้ถื อหุ้ น
		 แต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.2 บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
		 ประจ�ำปี 2561 ตลอดจนเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
		 เพือ่ รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยประกาศหลักเกณฑ์
		 และวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
		 รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของ
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน
		 รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าผ่านทาง
		 เว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
		 เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและไม่มีค�ำถามที่
		 ส่งมาล่วงหน้า
		 การเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณา
		 เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า
		 บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งก�ำหนดขั้นตอนแนวทาง
		 การพิจารณาให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายทีถ่ อื หุน้
		 นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกจ�ำหน่าย
		 และช�ำระเต็มตามมูลค่า และถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่
		 เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการของ
		 บริษัท
		 ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัทได้น�ำ
		 หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
		 www.tvothai.com ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”
		 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561
		 โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล (Set Portal)
		 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
		 2560
		 ทัง้ นี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ถู อื หุ้นเสนอวาระการประชุม
		 และไม่มีการเสนอชี่อบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่ง
		 เลขานุการบริษทั ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
		 รับทราบแล้ว
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2.5
		
		
		
		
		
		
		
2.6
		
		
		

หนั ง สื อ เชิ ญประชุ มสามั ญผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ�ำปี 2561 และ
ข้ อ มู ล ประกอบวาระการประชุ ม ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.tvothai.com ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ก่อนการ
ประชุมล่วงหน้า 32 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
22 วัน ทางไปรษณียล์ งทะเบียน นอกจากนี้ บริษทั ลงประกาศ
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 16 วัน
บริษัทปฏิบัติและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ได้ด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทส่งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเสนอ
ชือ่ กรรมการอิสระ 2 คน ทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียในการประชุม เป็น
ทางเลือกส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุ
หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.
หรือแบบ ค.(แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท
www.tvothai.com เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ Download ได้
บริษทั จัดให้มอี ากรแสตมป์ไว้บริการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นส�ำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์
และวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช้ในการประชุม โดยประธาน
คณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมด�ำเนินการประชุม
ตามวาระทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มกี ารเพิม่ เติมหรือ
แก้ไขวาระนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพือ่
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง
จัดให้มบี ตั รลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ เพือ่ ความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทครบทั้ง 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
กรรมการทั้งหมด) โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม
ประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และ
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ผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ รวมถึง
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย คื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ แถลงข้อมูลการด�ำเนินงาน
และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการ
เสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มกี ารจ�ำกัดเวลา ประธานทีป่ ระชุม
จัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส
ในการแสดงความเห็น และตั้งค�ำถามในที่ประชุมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี
บริษทั จัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561
แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กฎหมายก�ำหนด และ
จัดส่งส�ำเนารายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
มีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้
มาหรือการจ�ำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร
และผู ้ ส อบบั ญ ชีของบริษัท โดยให้รายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษทั ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับต�ำแหน่ง
หรือภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือ
รับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และทีม่ กี ารแก้ไข
เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อน
พิจารณาวาะการประชุม เพื่อรับทราบเป็นวาระประจ�ำใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกเดือน นโยบาย/ระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่ปรากฏการกระท�ำความผิดของกรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูงแต่อย่างใด
บริษทั ก�ำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษส�ำหรับการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ

		 นิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว) รวมทัง้ ห้ามบุคคลดังกล่าวท�ำการ
		 ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (Blackout
		 Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
		 ประจ�ำปีของบริษทั หรือข้อมูลอืน่ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคา
		 หลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
		 บริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้
		 เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว โดยประกาศไว้ในคู่มือ
		 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้ง
		 ทางจดหมายหรืออีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วง
		 ระยะเวลาดังกล่าว และก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
		 ระดับสูงแจ้งเลขานุการบริษทั ล่วงหน้า 1 วันก่อนท�ำการซือ้ ขาย
		 เพื่อด�ำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี
		 2561 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
2.10 คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการท�ำรายการ
		 ทีเ่ กีย่ วโยงกันระหว่างบริษทั บริษทั ย่อย และบุคคลทีม่ คี วาม
		 เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
		 และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
		 โดยให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของ
		 ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับ
		 ต�ำแหน่ ง หรื อ ภายใน 14 วั น ท�ำการนั บ แต่ วั น ที่ มี ก าร
		 เปลี่ยนแปลง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทท�ำรายงาน
		 สรุปการท�ำธุรกรรม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริษทั
		 และคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพือ่
		 ตรวจสอบและควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
		 ผูบ้ ริหาร เพือ่ ให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ทัง้ นี้
		 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ
		 ข้อมูลประจ�ำปีของบริษทั (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
		 ในปี 2561 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การท�ำรายการ
		 ระหว่างกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
		 ให้แก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
2.11 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
		 บริษทั ได้ก�ำหนดนโยบายในการดูแลรายการทีอ่ าจก่อให้เกิด
		 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยก�ำหนด
		 ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์
		 อักษรในนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัท โดย
		 ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ

64

รายงานประจำ�ปี 2561

		
		
		
		
		
		
		

จ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ำรายการดังกล่าว
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการ
ดังกล่าวว่าได้กระท�ำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณา
อนุมตั กิ ารเข้าท�ำรายการ โดยผูบ้ ริหารหรือกรรมการทีม่ สี ว่ น
ได้เสีย จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

บริษทั ให้ความส�ำคัญกับผูถ้ อื หุน้ ในฐานะเจ้าของกิจการ จึงก�ำหนด
ให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผู้ถือหุ้นระยะยาว ตลอดจนเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
ตามทีก่ �ำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณของบริษทั และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตของ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าความส�ำเร็จและความยั่งยืน มูลค่าบริษทั ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม
ของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบ
บริษัทจึงก�ำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม บัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วน บริษทั มีการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกัน
ได้เสียกลุม่ ต่างๆ อย่างยุตธิ รรมตามสิทธิทมี่ ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไป
หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระท�ำการใดๆ ใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ทัง้ นี้ บริษทั ยังสร้างความมัน่ ใจให้ผถู้ อื หุน้
ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย มีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น
มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งก�ำหนดแนวทางในการต่อต้าน โดยจะแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การ
การทุจริต คอร์รปั ชัน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตั ไิ ว้ใน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ให้ ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายปันผลประจ�ำปีในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท
เกิดความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม โดยบริ ษั ท ได้ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลงวด 6 เดื อ น ให้แก่
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.10 รวมเป็น 1,536,360,871.50 บาท คิดเป็น
“การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท
ร้อยละ 82.27 ของก�ำไรสุทธิปี 2561 โดยจ่ายจากก�ำไรสุทธิของ
กิจการ
ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เคร่งครัด และได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทมีการรายงานผลการด�ำเนินกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
สรุปได้ดังนี้
ความเป็นจริงทุกไตรมาส และเปิดเผยการท�ำรายการกับบุคคลที่
เกีย่ วโยงในเงือ่ นไขทีเ่ สมือนกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบเผยแพร่
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทให้ความเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ผูถ้ อื หุน้ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี สิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ จัดให้มชี อ่ งทางติดต่อกับผูถ้ อื
หุน้ ทางเว็บไซต์และอีเมลตามทีไ่ ด้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผูถ้ อื หุน้
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บุคลากร
2. ด�ำเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน
บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และ 		 มลพิษ ทีเ่ กิดจากวัตถุดบิ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ
เป็นปัจจัยส�ำคัญของความส�ำเร็จของบริษัท คณะกรรมการบริษัท 3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ได้ก�ำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต 		 ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
ความเป็นอยูแ่ ละสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการ 4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็น
ให้กบั พนักงาน โดยยึดตามแนวทางทีก่ ฎหมายก�ำหนด เคารพสิทธิ 		 หน้าที่ของพนักงานทุกคน
มนุษยชน และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร บริษทั
5. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร
มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคีและความเป็นนำ�้ หนึง่ 		 งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการปรับปรุง
ใจเดียวกันในระหว่างผูร้ ว่ มงาน ให้ความร่วมมือ และการประสานงาน 		 และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท โดยมีนโยบายที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ 		 สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
ด้านบุคลากรดังต่อไปนี้
6. มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจาก
		 การท�ำงาน และพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและ
นโยบายค่าตอบแทน : บริษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 		 ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการ 7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินงานของบริษัทแต่ละปี โดยยึดหลักความเหมาะสมและ 		 และสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และ 8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม หรือโครงการ
เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และในระยะยาวมีการวัดผล 		 อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
การปฏิบตั งิ านและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้ 		 ของบริษทั และมีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพ
มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ 		 การท�ำงานและวิธีการท�ำงานให้ปลอดภัย
ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
และเพื่อให้บริษัทสามารถรักษาบุคลากรของไว้ได้ โดยมีเกณฑ์ 		 เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
เป็นผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท 		 พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ท�ำการประเมินผลการปฏิบตั งิ านปีละ 1 ครัง้ เพือ่ พิจารณาการจ่าย
ค่าตอบแทนและโบนัส อีกทัง้ จัดให้มสี วัสดิการเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ บริษทั เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั และปฏิบตั ิ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปี 2561 บริษัทมีบุคคลากร
เพื่อให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือ หยุดงานที่เกิดจากการท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 0.012 เพิ่มขึ้นจากปี
ร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการท�ำงาน
2560 ซึ่งไม่มีบุคคลากรหยุดงานที่เกิดจากการท�ำงาน โดยตลอด
เวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่
นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษัทก�ำหนดนโยบายที่สนับสนุน เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด
ให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี โดย
จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อให้ นโยบายด้านสวัสดิการ : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานและผู้ปฎิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความปลอดภัย เพื่อดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริม
มีสุขภาพ อนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการท�ำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี การออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติ
และมุง่ เน้นการป้องกันอุบตั เิ หตุและอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานอยู่ งานกับบริษัทเป็นระยะยเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิก
เสมอ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ จะได้รบั เงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรา
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยมีนโยบายดังนี้
ร้อยละ 3 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนใน
1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อก�ำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ อัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับ
เงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
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บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมี
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี เพือ่ เป็นตัวแทนของพนักงาน
และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจาก
ที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่
พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น
ของพนักงาน

ฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็นร้อยละ 73.89 ของ
พนักงานทั้งหมด

บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของ
พนักงาน โดยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่
กฎหมายก�ำหนด อาทิ วันเวลาท�ำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อน
ประจ�ำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงประกันสังคม กองทุน
เงินทดแทน โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
2. เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเพื่อ
		 จัดพิธีฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน
3. กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย
4. ตรวจสุขภาพประจ�ำปีทสี่ �ำนักงานของบริษทั โดยโรงพยาบาล
		 ชัน้ น�ำ โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
		 และอายุของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งเจรจาต่อรองกับ
		 โรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้
		 ในราคาพิเศษ
5. ประกันอุบัติเหตุ ส�ำหรับต�ำแหน่งงานที่มีความเสี่ยง เช่น
		 พนักงานขับรถ
6. ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรมนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
7. เครื่องแบบพนักงาน
8. ท่องเที่ยวประจ�ำปี

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

ในปี 2561 บริษัทได้ด�ำเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท�ำงานของบริษัทและแนวทางที่ก�ำหนดในคู่มือสวัสดิการอย่าง
ครบถ้วนและสม�่ำเสมอ

บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าและผูบ้ ริโภคอย่างเป็นธรรม ไม่เอา
เปรียบ เน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ เอาใจใส่ดแู ลรักษา
ผลประโยชน์ของคูค่ า้ ลูกค้า และผูบ้ ริโภคอย่างเป็นธรรม เพือ่ ให้ได้
รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้
1. มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
		 มาตรฐานสู ง ตรงตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า ภายใต้
		 เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษทั มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา 		 การตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่
บุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 		 เป็นธรรม
ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา บริษทั ก�ำหนดแผนฝึกอบรม 2. ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการทีถ่ กู ต้อง เพียงพอและ
ประจ�ำปีส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่ 		 ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ก่ ลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า มี ข ้ อ มู ล อั น เป็ น
เป็นทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับแต่ละต�ำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีด 		 ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 3. รักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�ำข้อมูลไปใช้
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในปี 		 เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
2561 ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไป
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4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
		 เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
5. จัดให้มกี ระบวนการเพือ่ รับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า
		 และด�ำเนินการอย่างดีทสี่ ดุ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั การตอบสนองผล
		 อย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดท�ำแบบประเมินความพึงพอใจ
		 ของลูกค้า เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการ
		 ต่อไป
6. ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือ
		 แย่ ง ชิ ง ลู ก ค้ า มาโดยการใช้ วิ ธี ก ารที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต หรื อ ฝ่ า ฝื น
		 ข้อก�ำหนดของกฎหมาย
ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค
และการแข่งขันทางการค้า ในปี 2561 ไม่ปรากฎข้อร้องเรียน
จากลูกค้าที่เป็นนัยส�ำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้น�ำมา
วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ
และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก
คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า
บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และซื่อสัตย์
อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ที่ผ่านมา
จึงไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่ง
ทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค�ำนึง
ถึงประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและความ
เชือ่ ถือซึง่ กันและกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดย
		 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ
		 ทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า
		 อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า
		 ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และ
		 ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียกร้อง หรือรับข้อเสนอและประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
		 ทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับคู่ค้า
4. บริษัทปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการก�ำหนด
		 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเกณฑ์ใน

		 การคัดเลือกคูค่ า้ ทีม่ มี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับของอุตสาหกรรม
		 มีจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ มีใบรับรองระบบคุณภาพ
		 ตามมาตรฐาน มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีการประเมิน
		 คู่ค้าทุก 6 เดือน
5. บริษทั ไม่มนี โยบายสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ทีท่ �ำธุรกิจ
		 ผิดกฎหมาย
6. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้คู่ค้าได้
		 รับทราบ
บริษัท ได้จัดท�ำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การ
ด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นธรรมตามหลัก
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม โดยปฏิบตั ติ ามสัญญาและเงือ่ นไขทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีโ้ ดยเคร่งครัด
พร้อมสร้างความสัมพันธ์กบั เจ้าหนีม้ กี ารเปิดเผยฐานะทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
กัน ดังนี้
1. ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อก�ำหนด หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ เจ้าหนี้
		 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค�้ำประกัน และ
		 การบริหารเงินทุนให้มโี ครงสร้างทีเ่ หมาะสม กรณีทไี่ ม่สามารถ
		 ปฏิบตั ไิ ด้หรือมีเหตุท�ำให้ผดิ นัดช�ำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
		 ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และ
		 ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการเจรจา
		 ต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
3. รายงานข้อมูลทางการเงินทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้
		 แก่เจ้าหนี้อย่างสม�่ำเสมอ
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความ
ลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคูแ่ ข่งด้วยวิธฉี อ้ ฉล จึงก�ำหนด
หลักนโยบายดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี
		 การที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหา
		 ในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
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4. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
		 คู่แข่งทางการค้า
ในปี 2561 บริษทั ไม่มขี อ้ พิพาทหรือการฟ้องร้องคดีความใดๆ จาก
คู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย ด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส
เปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วนตามทีห่ น่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด
นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล
1. ปฏิบตั แิ ละควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์
		 ของกฎหมายและกฎระเบียบทีอ่ อกโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล
2. งดเว้นการกระท�ำใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน
		 หรือยอมเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำให้เกิดการหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ิ
		 ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแล และรายงานข้อมูล
		 ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
		 กฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันกับชุมชนอย่างผาสุก โดยบูรณาการกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อน�ำไปสู่การสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน เพือ่ ด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดย
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
		 ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งถิ่นฐานอยู่
2. สนับสนุนและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และ
		 สร้างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอ
3. ป้องกันอุบตั เิ หตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยูใ่ นระดับ
		 ต�่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์
		 ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการ
		 ด�ำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ
		 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สังคม ชุมชน
เพือ่ เป็นการส่งเสริมสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานให้มคี วามเป็น
อยู่ที่ดี บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็น
พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และ
เสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคม รวมทั้งปลูกฝังจิตส�ำนึก
และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและท�ำประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคมโดยรวม
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับชุมชน โดย
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนโดยรอบ ร่วมกับ
โรงพยาบาลนครชัยศรี และบริษัทได้ร่วมกับสถาบันการจัดการ
บรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม จัด
โครงการแยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ต�ำบล (ต�ำบลนครชัยศรี ต�ำบล
ไทยาวาส ต�ำบลขุนแก้ว และต�ำบลงิ้วราย) เพื่อให้ชุมชนบริหาร
จัดการขยะด้วยตนเอง และลดปริมาณขยะในชุมชน
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชมุ ชนและผู้มีสว่ นได้เสียทุกกลุ่มมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
และก�ำหนดแนวทางรวมทั้ ง บทลงโทษในกรณี ฝ ่ า ฝื น เพื่ อ ให้
พนักงานโดยเฉพาะในส่วนการผลิตด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยมี
กรอบในการด�ำเนินงานตามาตรฐานเพือ่ ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมตาม
นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้
บริษทั ได้ตดิ ประกาศไว้ภายในบริษทั และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรม
พนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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ในปี 2561 บริษัทมีจัดอบรมเรื่อง โครงการประหยัดพลังงาน
ลดโลกร้อน โดยมีเนือ้ หาในการจัดการพลังงานแบบมีสว่ นร่วม รวม
ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง

และเพิ่มพูนทักษะในการท�ำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความ
รู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อน�ำไปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการ คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 0.87 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวยัง
ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใช้ทรัพยากรอย่างมี คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการ ก�ำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
สื่อสารและให้ความรู้เพื่อสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงานในการบริหาร บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ผ่านการ ไทย โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรม
จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น โครงการลดการใช้กระดาษในส�ำนักงาน และเลี้ยงสัตว์ส�ำหรับผู้พิการ หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่) กับ
โครงการ TVO ร่วมใจประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ หอการค้าไทย มูลนิธิหอการค้าไทย มูลนิธิเออร์ และหน่วยงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมขั้นตอนในการผลิตให้เกิด ภาคเอกชนอีกหลายแห่ง เพื่อทดแทนการจ้างงานผู้พิการ ขณะ
ของเสียให้นอ้ ยทีส่ ดุ เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนา เดียวกัน เพื่อต้องการให้เงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจ คุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ถูกส่งไปให้การช่วยเหลือคนพิการให้ได้
เกิดขึ้นกับองค์กรและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดยคณะกรรมการ มีอาชีพอย่างแท้จริง ซึง่ หลักสูตรดังกล่าวได้ผา่ นความเห็นชอบจาก
บริหารความเสีย่ งเป็นผูท้ �ำหน้าทีป่ ระเมินและรายงานตรงต่อคณะ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้ว
กรรมการบริษัท รวมทั้งการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขใน
เรื่องดังกล่าว
การต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส
บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ เป็นธรรม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความส�ำคัญ
มี ร ะบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งานตามมาตรฐาน ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยเชื่อมั่นว่าจะเป็น
ISO 14001 และ ISO 50001 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรอง แรงสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกระบวนการ
“อุตสาหกรรมสีเขียว” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัท บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปราม
จัดท�ำรายงานความยัง่ ยืน (แยกเล่ม) ส�ำหรับโครงการและกิจกรรม การทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้าง
ต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บน วั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ แ ละความถู ก ต้ อ ง
เว็บไซต์ของบริษัท
ชอบธรรม
สิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างเคร่งครัด และมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุผลแห่งเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ
สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทาง
เพศ บริษทั ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมและเงื่อนไขในการท�ำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน

การต่อต้านการคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษั ท อนุ มัติ และประกาศนโยบายต่ อ ต้ า นการ
คอร์รปั ชัน และคูม่ อื มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ตัง้ แต่ปี 2559
เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจและเป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั โดยก�ำหนด
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง ด�ำเนินการ หรือ
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ยอมรั บ การคอร์ รั ป ชั น ในทุ ก รู ป แบบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก
โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้
มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้
อย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อ
ก�ำหนดในการด�ำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบในคูม่ อื มาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจัดฝึกอบรมแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อเรื่อง “Anti-Corruption :
The Practical Guide”

การประเมินความเสี่ยง
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (ERMC)
ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นตามแผน
จัดการความเสี่ยง และก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการ
ประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสีย่ ง (RMC) เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับ และควบคุมดูแลการ
บริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ
การฝึกอบรมและการสื่อสาร
ในปี 2561 บริษัทได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเกีย่ วกับนโยบาย และแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน รวมทัง้ นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง เช่น จรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับ
สามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัท
(intranet) และผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท ตลอดจน
สือ่ สารนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันไปยังคูค่ า้ และผูเ้ กีย่ วข้องทาง

ธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้รบั ทราบ
และถือปฏิบัติร่วมกัน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและ
ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
บริษัทก�ำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล และควบคุม
ดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุม
		 ภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน
		 ส�ำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบ
		 การบันทึกบัญชี การช�ำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและ
		 ติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ
		 เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน
		 การกระท�ำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั
		 หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีนโยบาย
		 การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูล
		 ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นความลับ รวมทัง้ มีมาตรการในการตรวจสอบ
		 และก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และกฎหมายที่
		 เกี่ยวข้อง
3. หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการ
		 ปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้
		 ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงานตามล�ำดับ
การงดรับของขวัญ No Gift Policy
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คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการรับ-ให้ของขวัญ
การเลีย้ งรับรอง หรือประโยชน์อนื่ ใด เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศใช้ทั่วองค์กรเพื่อให้บุคลากร
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท�ำอันอาจมีผลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอก
ที่มีส่วนร่วมในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับทราบ และได้มี
การประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท
การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการ
เงิน ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดย
ออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการ
และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยก�ำหนดขั้นตอนการ
รับข้อร้องเรียนผ่านทางฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั งิ านหรือประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ และบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เป็นกรณีไป โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่าน
ช่องทาง ดังนี้
		 ไปรษณีย์ แผนกก�ำกับการปฏิบัติงาน		
						
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
						
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน)
						
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
		 โทรศัพท์
0 2477 9020
		 อีเมล		
compliance@tvothai.com
		
หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ถึง			
		 ไปรษณีย์
						
						
		 อีเมล		
						

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
ac@tvothai.com
หรือ acchairman@tvothai.com

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดนโยบายและแนวทางในการ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสผู้กระท�ำผิด โดยเก็บรักษา
ข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิด
เผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด
ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการ
กระท�ำผิดทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่ประการใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส�ำคั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม
กัน มีขอ้ มูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม�ำ่ เสมอ
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ภายใต้หวั ข้อนักลงทุนสัมพันธ์
ในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
4.1 บริษทั เผยแพร่งบการเงินประจ�ำปี รายงานประจ�ำปี แบบแสดง
		 รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล
		 (SET Portal) ทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด และ
		 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
		 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
		 ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทาง
		 การเงินและรายงานทางการเงินทีไ่ ด้ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานบัญชี
		 รวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน
		 เกีย่ วกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของ
		 บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
		 คุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของ
		 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัท
		 ท�ำขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิผล ฝ่ายจัดการมั่นใจว่า
		 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่
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		 ท�ำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท 		 ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความน่าเชื่อถือ
		 ต้องรายงานการถือครองหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงคู่สมรส
		 และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ ค คลดั ง กล่ า ว ให้
		 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ 		 คณะกรรมการบริษัททราบปีละ 2 ครั้ง และรายงานสรุป
		 บริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่เปิดเผย 		 ประจ�ำปีไว้ในรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูล
		 ไว้ในรายงานประจ�ำปี โดยจัดให้มีรายงานทางการเงินและ 		 ประจ�ำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท
		 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง 4.4 บริ ษั ท เปิ ด เผยบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการและ
		 การเงิน เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้อง 		 คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจ�ำนวนครั้งของการประชุม
		 เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไปและผ่านการ 		 และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึง
		 ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ในปี 2561 บริษัท 		 การฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งของ
		 น�ำส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีได้ 		 คณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการ
		 ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายก�ำหนด 		 ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
4.2 บริษทั เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ 4.5 บริ ษั ท ก�ำหนดระเบี ย บให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห าร จั ด ท�ำ
		 จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ 		 รายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของตนเองและบุ ค คลที่ มี ค วาม
		 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการ 		 เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับบการบริหารจัดการ
		 ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ 		 กิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติ
		 ตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานไว้ใน 		 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
		 รายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 		 • รายงานเมือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูง
		 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท
			 เป็นครั้งแรก
4.3 บริ ษั ท เปิ ด เผยโครงสร้ า งการถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท และการ 		 • รายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลการมีสว่ นได้เสีย
		 ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่ 		 • รายงานเป็นประจ�ำทุกสิ้นปี
		 สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดท�ำแบบรายงาน 		 • ในกรณีทกี่ รรมการพ้นจากต�ำแหน่งและได้กลับเข้ามาด�ำรง
		 ต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 			 ต�ำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนือ่ ง กรรมการท่านนัน้ ไม่ตอ้ ง
		 และผู้บริหาร รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ 			 ยืน่ แบบรายงานใหม่ หากไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลการมี
		 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้
			 ส่วนได้เสีย
		 • รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับการแต่งตั้ง 		 • กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดท�ำรายงานการมีส่วน
			 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก (แบบ 			 ได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่
			 59-1) ภายใน 30 วันท�ำการ นับแต่ด�ำรงต�ำแหน่ง
			 ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
		 • รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท 			 ปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
			 ทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59-2
			 ผ่านระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันท�ำการ 		 ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ด�ำเนินการ
			 นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
		 จัดท�ำรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์
		 • การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ 		 ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
			 ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 		 ในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
			 7 วันท�ำการนับแต่วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
		 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
4.6 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้
		 บริการไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล
		 ประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
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4.7 บริษทั เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึง
		 รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน โดยยึดเกณฑ์การพิจารณา
		 ค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นระดับเดียวกับในอุตสาหกรรม
		 เดียวกัน ตลอดจนสะท้อนถึงภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
		 ของแต่ละคน ทัง้ นี้ จะต้องมีการขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ เกีย่ วกับการ
		 จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดเผยรายงานค่าตอบแทน
		 ไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
		 (แบบ56-1) ของบริษัท
4.8 บริษัทเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวมถึง
		 รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน
		 โบนัส และอื่นๆ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความ
		 รับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ผลการด�ำเนินงาน
		 ของบริษทั ตลอดจนการเทียบเคียงกับบริษทั ในอุตสาหกรรม
		 เดียวกัน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดง
		 รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ56-1) ของบริษัท
4.9 บริษัทมีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันตามความจ�ำเป็น
		 และเพื่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจและบริหารต้นทุน
		 โดยรายการระหว่างกันได้กระท�ำอย่างยุตธิ รรม ตามราคาตลาด
		 และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การท�ำรายการดังกล่าวจะต้องได้
		 รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
		 อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขจัดปัญหาความขัดแย้ง
		 ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์
		 สูงสุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ บริษทั จัดให้มกี ารเปิดเผยรายการ
		 ดั ง กล่ าวที่ ไ ด้ รับ การพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิ บัติต าม
		 กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
		 คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท
		 เปิดเผยรายละเอียดของแต่ละรายการไว้ในรายงานประจ�ำปี
		 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษทั
		 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการท�ำรายการ
		 ทีเ่ กีย่ วโยงกัน 7 รายการ ซึง่ ได้ปฎิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้
		 แล้ ว รวมถึ ง การท�ำรายการไม่ เ กิ น วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
		 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
4.10 คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
		 เพือ่ เป็นตัวแทนบริษทั ในการสือ่ สารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
		 ต่างๆ ของบริษทั ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ
		 ลงทุนต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่

		 สนใจทั่วไปรับทราบ ตามนโยบายและแนวทางการเปิดเผย
		 ข้อมูลตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
		 เพียงพอ ทันเวลา และปฏิบตั ติ อ่ ผูล้ งทุนทุกคนอย่างเท่าเทียม
		 และเป็นธรรม บริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ
		 ทันเวลา และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 ก�ำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
		 การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุน
		 ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั จัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
		 นักลงทุนสัมพันธ์และการพบปะกับนักลงทุนทั้งเพื่อแถลง
		 นโยบายและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
		 และตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมความ
		 สัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น การเข้า
		 เยี่ ย มชมกิ จ การบริ ษั ท และพบผู ้ บ ริ ห าร การจั ด ประชุ ม
		 นักวิเคราะห์ เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ
		 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
		 ในปี 2561 ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
		 หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
		 น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ สรุปได้ดังนี้
		 • การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ในวันที่ 5
			 มีนาคม 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 วันที่ 20 สิงหาคม
			 2561 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
		 • จัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
			 เผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบ
			 ผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
			 2561 และ “Thailand Focus” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
			 2561
		 • จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารตามการนัดหมายของนักลงทุน
			 สถาบันและนักวิเคราะห์ ทั้งหมด 26 ครั้ง
		 • การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอดทั้งปี รวม 4 ครั้ง
			 (Money Talk, Money Plus, Infoquest, ข่าวหุ้นธุรกิจ)
		 นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับ
		 นักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบ
		 การของบริษัท (Silent Period) เป็นเวลา 30 วันก่อน
		 วันประกาศผลการด�ำเนินงานรายไตรมาสและรายปีของ
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รายงานประจำ�ปี 2561

		 บริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยง
		 การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา
		 หลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถ
		 ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
		 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
		 อาคารน�้ำมันพืชไทย
		 เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน)
		 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
		 โทรศัพท์ : 0 2477 9020
		 โทรสาร : 0 2477 8022
		 อีเมล : ir@tvothai.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ในด้าน
อุตสาหกรรมน�้ำมันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของ
บริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวร่วมกับ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่
วางไว้
ตามข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 12 คน
ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี �ำหรับบริษทั จดทะเบียน ซึง่ เป็น
จ�ำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ท่ีส�ำคัญในการก�ำกับดูแล
การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ก�ำกับดูแล
กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการท�ำงานของฝ่ายจัดการ
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย และ
สังคมโดยรวม โดยค�ำนึงถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่าบริษัท
ก�ำกั บ ตลาดทุ น ประกาศและข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
• มี ก ารกระท�ำที่ ขั ด ต่ อ กฎระเบี ย บที่ ร ้ า ยแรงตามกฎระเบี ย บ ประเทศไทยก�ำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยกรรมการอิสระจะท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการท�ำงานของ
• มีการกระท�ำผิดด้านการทุจริตหรือกระท�ำผิดจริยธรรม
ฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบาย
• มีกรณีที่กรรมการไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็น ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิด
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
ความเป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ
• มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทก�ำหนดและ
ล้มเหลวในการท�ำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
เปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โครงสร้างคณะกรรมการ
ส�ำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ อุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ด�ำเนินการอยู่ โดยกรรมการทัง้ หมดเป็น
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะ บุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร โครงสร้างคณะกรรมการสามารถ
บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ แบ่งได้ดังนี้
และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน
		 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 75 ของ
			 จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

			 - กรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
				 จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด)
			 - กรรมการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องในการบริหารงานประจ�ำของ
				 บริษัท จ�ำนวน 5 คน
		 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25 ของ
			 จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)
ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2561 ได้อนุมัติ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code)
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2559 (มาตรา 225)
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
• มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชน
จ�ำกั ด พ.ศ.2535 หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจน
ข้อก�ำหนดของ ตลท. (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และ ก.ล.ต. และ
ข้อบังคับบริษัท
• เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีภาวะผูน้ �ำ วิสยั ทัศน์ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และ
มีความเข้าใจในลักษณะการด�ำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมที่
บริษัทด�ำเนินกิจการอยู่
• มีความรับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทัง้ หมด ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
		 ทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
		 รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม
		 การถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
		 ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือมีอ�ำนาจควบคุมของบริษทั

		 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
		 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่
		 จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
		 ก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
		 กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
		 ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
		 บริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
		 จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส
		 พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่
		 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
		 ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจ
		 ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
		 บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
		 ของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
		 อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
		 หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
		 บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
		 ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
		 บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั
		 และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
		 ส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
		 บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
		 ของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
		 ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
		 ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่
		 บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
		 ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
		 หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
		 จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
		 กรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ ี่
		 เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
		 ทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วน
		 ทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
		 ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
		 เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
		 บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
		 เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
		 อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
บริษัทก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้อง
ออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
และอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้อกี ตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเหมาะสม กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่ง
แล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2561 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระนานกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์อนั เป็นทีต่ อ้ งการของบริษทั และสามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะประธานกรรมการและกรรมการอิ ส ระ
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง สนับสนุนให้การด�ำเนินธุรกิจบรรลุผลส�ำเร็จ
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่านายสมพล เกียรติไพบูลย์
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอให้พจิ ารณาขยายวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท
ตามกฎบั ต รคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 9/2561 เมื่ อ วั น ที่ 17 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและ
ทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัท (Directing) และก�ำกับควบคุม
ดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนิน
การให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (Duty
of Care and Duty of Loyalty) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น มี
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ (Accountability to
Shareholders) ด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่าง
บริษัทได้ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส (Duty of Disclosure)
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียดที่ส�ำคัญครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งนาน 1. ในการด�ำเนินกิจการของบริษทั กรรมการต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
กว่าที่ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาวาระ 		 เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว จากหลายด้าน เช่น ความรู้ ความเข้าใจ 		 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วย
ความสามารถ ประสบการณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และ/ 		 ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดย 		 บริษัท
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในปีที่กรรมการอิสระ 2. คณะกรรมการบริษทั มีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมตั เิ รือ่ ง
ดังกล่าวครบก�ำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการจะน�ำเสนอ 		 เกี่ยวกับการบริหารงานและการด�ำเนินงานของบริษัท และ
ชื่อกรรมการดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 		 มีหน้าที่รับผิดชอบที่ส�ำคัญดังนี้:
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการ 		 • ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
อิสระต่อไป
			 เป้าหมายระยะยาว และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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		 •
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แวดล้อมทางธุรกิจเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีจดุ มุง่ หมายในการด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและ
อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงทบทวนนโยบายทีส่ �ำคัญ
ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องต่อการด�ำเนินธุรกิจตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ นโยบายและ
คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน กฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท เป็นต้น
ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงอ�ำนาจ
อนุมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนก�ำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้ง
กรรมการบริษทั อย่างโปร่งใส และมีการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม
ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการบริหารที่
เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้มกี าร
สร้างวัฒธรรมองค์ท่ียึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม และ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายและคูม่ อื ต่างๆ ทีบ่ ริษทั ก�ำหนด รวมทัง้
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญ ตลอดจนแผนการ
ด�ำเนินงานต่างๆ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษทั ตลอดจน
ติดตามให้มกี ารน�ำกลยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ติ ามแผนงาน
ที่ก�ำหนดไว้และดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ โดยใน
ปี 2561 ก�ำหนดให้ มี ก ารรายงานผลการด�ำเนิ น งาน
ผลประกอบการของบริษทั และแผนงานต่างๆ ตามกลยุทธ์
ที่วางไว้เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ก�ำหนดโครงสร้างอ�ำนาจอนุมัติ และอ�ำนาจด�ำเนินการที่
เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
ก�ำหนดนโยบายการลงทุ น เพื่ อ การบริ ห ารทางการเงิ น
รวมถึงนโยบายและวงเงินส�ำหรับการซื้อขายเครื่องมือ
ทางการเงิน (Option) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติและให้
ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระส�ำคัญ เช่น การอนุมัติ
ใช้วงเงินสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน การกูย้ มื การคำ�้ ประกัน
โครงการลงทุนใหม่ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการ
สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล
ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะ
ทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน และ
ความสามารถในการช�ำระหนี้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
อย่างสม�่ำเสมอ
ก�ำกับดูแลให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
ครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร และมีการประเมินระบบการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
ก�ำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
มูลค่าแก่กจิ การควบคูก่ บั การสร้างคุณประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝ่าย
ก�ำกับดูแลให้มกี ารบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมัติกฎบัตร
เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบาย
บริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น เฉพาะเรื่ อ ง
กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา
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ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและ
อนุ มั ติ ก ฎบั ต รคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เช่ น กฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการนโยบาย
บริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องต่อการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
สนับสนุนให้บริษัทมีการด�ำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี และ
ดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�ำเนินการ
กรณีมีการชี้เบาะแส
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ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ และ
ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ การใช้สนิ ทรัพย์ของบริษทั ในทางมิชอบและ
การกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้องในรายการระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียโดยรวม
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�ำทุ ก ปี โดยมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุ ค คล รวมทั้ ง ก�ำกั บ ดู แ ลให้ มี ก ารประเมิ น ผลของ
คณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทัง้ ติดตามผลการประเมิน และ
ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
ก�ำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่ำเสมอ และก�ำหนดค่าตอบแทน
ให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ก�ำกับดูแลให้มรี ะบบการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
ทีม่ คี วามเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษทั
เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ก�ำกั บ ดู แ ลให้ มี แ ผนพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และแผน
สืบทอดต�ำแหน่ง (Succession plan) เพื่อความต่อเนื่อง
ของการบริหารงาน
ก�ำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบาย
และการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย และพิจารณาความ
เหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและวิธี
ปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นอยู่ได้ปูทาง
ไว้ส�ำหรับการก�ำกับดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงาน
อย่างมีจริยธรรมที่ดี
ก�ำหนดกรอบการจั ด สรรทรั พ ยากร การพั ฒ นา และ
งบประมาณ
ก�ำกับดูแลให้มกี ารส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลและรับผิดชอบ
งานต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ และจัดการงานส�ำคัญ
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท และทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัท
ภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
โดยได้จัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและ
พิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุก 2 ปี พร้อมทั้งประกาศและแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการท�ำงาน รวมทั้ง
บรรจุไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษทั รวมทัง้ การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังให้
พนักงานมีจิตส�ำนึกในเรื่องนี้
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 ได้พิจารณา
ทบทวนคู ่ มื อ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ
สภาวการณ์ และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษั ท ก�ำหนดนโยบายเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ และการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย
มีหลักการว่า การพิจารณาท�ำรายการใดๆ รวมถึงการอนุมตั กิ ารท�ำ
รายการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดถือ
นโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ ค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นส�ำคัญ และ
ควรหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทั้งนี้ บริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือ
เกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณาแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์
หรือการเกี่ยวโยงของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ�ำนาจ
ในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
• อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น แผนธุรกิจ
		 ระยะยาว และนโยบายที่ส�ำคัญ
• แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการ
		 ผู้จัดการขึ้นไป
ระบบควบคุมภายใน
• พิจารณาเบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ เพื่อน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทัง้ ด้านการเงิน
การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ 		 ต่อผู้ถือหุ้น
• อนุมัติงบประมาณที่มีวงเงินเกินกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
• อนุมตั แิ ผนงบประมาณการเงินประจ�ำปี รวมถึงเป้าหมายและ
และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทมีหน่วยงานภายในเป็นผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั ิ 		 หลักเกณฑ์การเงินและการลงทุน
• อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอก
งานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี เพื่อ
สร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ โดย 		 เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
• อนุ มั ติ ก ารกู ้ ยื ม เงิ น และการออกหนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น โดย
แยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข
(ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด�ำเนินงานตามแนวทางที่ 		 ธนาคารและการใช้วงเงินหนังสือค�้ำประกัน
• อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และ
ก�ำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ 		 ก�ำหนดผูล้ งนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสัง่ จ่ายบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา 		 ธนาคาร
• อนุมัติหลักเกณฑ์การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการ
ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม
		 ระหว่างกัน
ภายในปีละ 1 ครั้ง
• อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
• อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้บริษทั มีนโยบายการบริหารความเสีย่ ง 		 ของบริษัท
ที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสีย่ งด�ำเนินการเกีย่ วกับการประเมินความเสีย่ งโดยรอบอย่าง การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
ระมัดระวัง โดยพิจารณาทัง้ ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรทีอ่ าจ บริษัทและฝ่ายจัดการ
ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการนโยบายความ คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่
เสี่ยงระดับจัดการประกอบด้วยพนักงานจากทุกฝ่าย ท�ำหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และรายงานต่อคณะ การบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้
กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง และชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุทธ์ การก�ำกับดูแลกิจการ
ให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง บริษัทมีการประชุม ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัท
เพื่อจัดการในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดท�ำ ตามนโยบายที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ
• ประธานกรรมการ มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่
มาตรการในการจัดการกับความเสีย่ งอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
เป้าหมายทางธุรกิจ และมีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง 		 บริหาร มีอ�ำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
เป็นประจ�ำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 		 ตรวจสอบและเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจการจัดการระหว่าง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย 		 คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ไม่มีผู้ใดมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ
		 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่เป็น
ที่อาจเกิดขึ้น
		 ผูบ้ ริหาร ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มกี ารถือหุน้
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รายงานประจำ�ปี 2561

		 ในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
		 1.		 ด�ำเนินการและให้ค�ำปรึกษาในการก�ำหนดนโยบาย และ
				 ก�ำหนดกลยุทธ์ของบริษัท
		 2.		 ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษทั มีโครงสร้างทีเ่ หมาะสม
				 กับธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 3.		 ก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
				 และคณะชุดย่อยต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้
				 เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ำกับดูแล
				 กิจการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
				 ขององค์กร และเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
				 และประสิทธิผล
		 4.		 ก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้
				 เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก�ำกับดูแล
				 กิจการที่ดี
		 5.		 เป็นผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานใน
				 การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติเรื่องที่จะ
				 บรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ
				 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ ก)
				 เรื่ อ งส�ำคั ญ ถู ก บรรจุ เ ป็ น วาระการประชุ ม และ ข)
				 กรรมการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ ล่วงหน้า
				 ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดสรร
				 เวลาส�ำหรับการอภิปรายประเด็นส�ำคัญอย่างเพียงพอ
				 และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้
				 ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
		 6.		 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็น
				 ผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
				 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
		 7.		 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ
				 บริษัท ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
		 8.		 เป็นประธานในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และด�ำเนินการประชุม
				 ตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และ
			 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ
		 งานประจ�ำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับ
		 มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี ก ารก�ำหนด
		 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่าง
		 ชัดเจน

• ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดย
		 มีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นหัวหน้าและผูน้ �ำคณะผูบ้ ริหาร
		 ของบริ ษั ท ในการบริ ห ารจั ด การให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่
		 ก�ำหนด โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
		 - ควบคุมและบริหารจัดการงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้งมี
			 อ�ำนาจในการท�ำนิตกิ รรมผูกพันตามขอบเขตทีไ่ ด้รบั อ�ำนาจ
			 อนุมัติด�ำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย
			 และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
		 - พิจารณาแผนการลงทุนต่างๆ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
			 บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 - ด�ำเนิ น การใดๆ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามมติ ที่ ป ระชุ ม
			 คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่
จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยมีเกณฑ์
พิจารณาคัดเลือกจากความเหมาะสมของจ�ำนวนและความหลาก
หลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยค�ำนึง
ถึงทักษะจ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความ
สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนความ
พยายามในการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับองค์กร
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาจากลักษณะ
การประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้ก�ำหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการทีต่ อ้ งการสรรหา ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะที่
จ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น ความรู ้ ค วามสามารถ รวมถึ ง
ประสบการณ์ ก ารท�ำงานประกอบการพิ จ ารณา เพื่ อ ก�ำหนด
ตั ว บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสม ทั้ ง ด้ า นประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ
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หรื อ ผู ้ บ ริ ห าร บริ ษั ท มี ก ารจั ด ท�ำตารางองค์ ป ระกอบความรู ้
ความช�ำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อใช้ใน
การสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบความรู้ความช�ำนาญของกรรมการ
การก�ำกับดูแลกิจการ
ทรัพยากรบุคคล
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายงานประจำ�ปี 2561

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 12
ท่าน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
และกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การท�ำงาน หรือ
เคยท�ำงานในต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจ กรรมการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
การน�้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อันเป็นประโยชน์แก่บริษัท
กรรมการส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ และมีความรู้
เกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
โดยมีกรรมการที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายด้วย ซึ่งท�ำให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีผู้มีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ

กรณีทตี่ �ำแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่ งจากสาเหตุอนื่ นอกจากการครบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอให้คณะกรรม
การบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด เว้นแต่วาระ
ของกรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่
เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน ทัง้ นี้ มติการแต่งตัง้ บุคคลเข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน
4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายย่ อ ยเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
พิจารณาและน�ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

การสรรหาและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของ
บริษัทมาด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งจัดท�ำแผนการ
สืบทอดต�ำแหน่ง โดยพิจารณาคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในต�ำแหน่ง
ที่ส�ำคัญ

การแต่งตัง้ กรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม
		 ข้อ 1. เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
		 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
		 การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
		 จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
		 ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
		 ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการ
		 เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นผูพ้ จิ ารณา
สรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต�ำแหน่งและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
ในธุรกิจ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของ
บริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคล
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน
โดยมี ก ารก�ำหนดวั น ประชุ ม ไว้ ล ่ ว งหน้ า ทั้ ง ปี และมอบหมาย
ให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท จั ด ส่ ง ก�ำหนดการและวาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ดี การ
ก�ำหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ขึน้ อยูก่ บั ความส�ำคัญของวาระการประชุมทีจ่ ะต้องน�ำเข้าพิจารณา
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โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 11 ครั้ง
สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็น
ร้อยละ 95.16 รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ได้เปิดเผยไว้ในหน้า หน้า 84 ส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทปี 2562 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดจัดประชุมเป็นวัน
อังคารที่ 3 ของทุกเดือน

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ มี ว าระส�ำคั ญ ที่ ต ้ อ งอนุ มั ติ
องค์ประชุมต้องมีจ�ำนวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่ส�ำคัญๆ

การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต�่ำกว่า
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจึงเป็นองค์ประชุม การประชุม
ด�ำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออ�ำนวยให้มีการน�ำเสนอ พิจารณา และ
อภิปรายในรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ประธาน
กรรมการซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผบู้ ริหารระดับสูง
เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่ม
เติมในฐานะผูท้ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรงเพือ่
ให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้มกี ารประชุมกันเองของกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วม เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุง
พั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ ของบริ ษั ท และรายงานผลการประชุ ม ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี
การประชุมระหว่างกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จ�ำนวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ
บริษัท และแผนการด�ำเนินธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า และน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก
เป็นหลัก โดยให้กรรมการหนึง่ คนมีเสียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใดจะไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณา และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
เรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุมคณะกรรมการ และก�ำหนดระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่ ง
ต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
เลขานุการบริษทั ได้รบั มอบหมายให้เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผูด้ แู ล
การจัดท�ำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั
เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า รับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้
อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่อง จัดเก็บข้อมูล เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว หรือเอกสารเกี่ยวกับ
ต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน
การประชุมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

กรรมการ (อิสระ)

กรรมการ (อิสระ)

3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล

4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์

2/2 (100%)
10/11 (90.90%)
11/11 (100%)
2/2 (100%)

กรรมการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

8. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์

9. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

7. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 3/

10. ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล 4/

11. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์

12. นายวัชร วิทยฐานกรณ์

13. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์

14. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล

15. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

-

-

6/6

-

-

2/2

6/6

6/6

-

4/4

6/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/4

-

-

3/3

-

-

ประชุม
คณะกรรมการ
นโยบายบริหารความเสีย่ ง

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

5/6

4/5

6/6

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ : * ยกเลิกคณะกรรมการบริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
				 1/ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ (อิสระ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
					 เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
				 2/ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสิ้นสุดการด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
					 และก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
					 เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
					 เข้าด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
				 3/ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
			 4/ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

11/11 (100%)

11/11 (100%)

9/11 (81.81%)

11/11 (100%)

10/11 (90.90%)

11/11 (100%)

รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

-

11/11 (100%)

10/11 (90.90%)

7/9 (77.78%)

11/11 (100%)

ประชุมกรรมการบริษทั

6. นายบวร วงศ์สินอุดม 2/

5. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ รักษาการประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ (อิสระ)

2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ 1/

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ (อิสระ)

รายชือ่

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ลำ�ดับ

ประชุม
กรรมการ
บริหาร*

-

-

-

-

-

-

7/7

-

-

1/1

-

-

-

5/6

7/7

ประชุม
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

1/1

1/1

-

1/1

1/1

-

-

-

-

-

-

1/1

1/1

1/1

1/1

ประชุม
กรรมการ
ทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั ได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ท�ำหน้ า ที่ พิ จ ารณากลั่ น กรองการด�ำเนิ น งานที่ ส�ำคั ญ เป็ น การ
เฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการรายงานการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจ�ำปี ตลอดจนมีอ�ำนาจ
พิจารณาตัดสินใจเรื่องส�ำคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการ
บริษทั ได้ให้อ�ำนาจไว้ โดยจัดให้มกี ฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ก�ำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละคณะ รายชือ่ และ
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีดังต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณสมบัติและหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทีค่ รบวาระอาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้อกี ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีก่ �ำกับดูแลการบริหารงานของ
บริษทั โดยใช้วธิ กี ารตรวจสอบและสอบทานการบริหารจัดการของ
บริษทั ให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม การประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบถูกก�ำหนดให้จดั ขึน้ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บ
รายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองอย่างครบถ้วนเพือ่ ตรวจสอบได้
โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง
และมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าประชุม
จ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมกันเองระหว่าง

คณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในจ�ำนวน 1 ครัง้
ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
อย่างเพียงพอในการสอบทานงบการเงิน ได้รับการแต่งตั้งตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2561
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
						
2. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
						
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
						

ประธานกรรมการตรวจสอบ
(อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
(อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
(อิสระ)

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
		 เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
		 ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงิน
		 ทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
		 ตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
		 ความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติ
		 หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบ
		 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนให้
		 ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
		 แผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
		 เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน
		 ทีเ่ กีย่ วข้องและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
		 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และ
		 เลิกจ้างบุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชี
		 ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
		 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
		 ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
		 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนด
		 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
		 รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
		 บริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
		 ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
		 โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
		 อย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 1)		 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้
				 ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 2)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหาร
				 ความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัท
		 3)		 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
				 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด
				 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
				 ธุรกิจของบริษัท
		 4)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 5)		 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
				 ผลประโยชน์
		 6)		 จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
				 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 7)		 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
				 ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
				 ตรวจสอบ
		 8)		 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
				 ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
				 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
		 หรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมี
		 ผลกระทบอย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการ
		 ด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจ
		 เชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้
		 ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
		 จ�ำเป็น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�ำเนินการ
		 ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

		 1)		 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 2)		 การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญใน
				 ระบบควบคุมภายใน
		 3)		 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
				 ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
				 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้
		 มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ �ำหนด กรรมการตรวจสอบ
		 รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท�ำ
		 ดังกล่าวต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
		 ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
		 อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
9. พิ จ ารณาสอบทานกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
		 ประจ�ำทุ ก ปี และน�ำเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
		 พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบ
		 ภายในประจ�ำปี
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�ำปรึกษาทางวิชาชีพ
		 อืน่ ใดตามทีเ่ ห็นว่ามีความจ�ำเป็น โดยบริษทั รับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
		 ที่เกิดขึ้น
11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
		 สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ อย่างมี
		 ประสิทธิผล และสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง
		 และแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน
		 ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
		 ในการต่อต้านทุจริต
12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ง
		 เบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มกี ระบวนการ สอบสวนที่
		 เป็นอิสระและมีการด�ำเนินการในการติดตามทีเ่ หมาะสม โดย
		 ค�ำนึงถึงการรักษาความลับและมาตรการป้องกันผูแ้ จ้งเบาะแส
		 เป็นส�ำคัญ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
		 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้
รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
และมีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการทีพ่ น้ ต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อไปอีกได้ ท�ำหน้าที่เสนอ ทบทวน ก�ำกับดูแลงานด้าน
บรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหาผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตาม
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทนถูกก�ำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้เป็นปัจจุบนั พิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคล และทบทวนระบบการประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และผู ้ บ ริ ห าร รวมทั้ ง
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่จ�ำเป็น โดยในปี 2561 มี
การประชุ ม คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนรวม 7 ครั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และ
กรรมการบริษัท 1 คน ดังนี้
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
						
						
						
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
						
						
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
						
						

ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
(อิสระ)
กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนด
ค่าตอบแทน (อิสระ)
กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนด
ค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ด้านบรรษัทภิบาล
1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพือ่ น�ำเสนอ
		 ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณปรับปรุงให้
		 ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. เสนอแนะแนวปฏิบตั ดิ า้ นบรรษัทภิบาลของบริษทั และก�ำกับ
		 ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
		 รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
		 บริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
3. ก�ำกับดูแลให้มนี โยบายต่อต้านคอร์รปั ชันทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
		 ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
4. พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
		 สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
		 และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
การสรรหา
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธกี ารในการสรรหากรรมการ
		 และผูบ้ ริหารระดับสูง ตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี าร
		 สรรหากรรมการ พร้อมทัง้ พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ
		 บริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการ
		 สรรหากรรมการที่ ค รบวาระ รวมทั้ ง พิ จ ารณาถึ ง ผลการ
		 ประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทีค่ รบวาระในกรณีทมี่ ี
		 การเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อ
		 อีกวาระ
2. ก�ำหนดคุณสมบัติ พิจารณาประวัติ และคัดเลือกบุคคลที่
		 เหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้อง
		 กับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงความหลากหลาย
		 ในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อ
		 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
		 อนุมัติแต่งตั้ง
3. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการพิจารณาก�ำหนด
		 คุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร
		 ระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเห็นชอบ
		 บุคคลทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารระดับสูง
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4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
		 งานส�ำหรับต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร
		 ระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็น
		 ประจ�ำทุกปี

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

การก�ำหนดค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทน
		 ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท
		 และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
		 รับผิดชอบและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว
		 ของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเบี้ยประชุมและเงินรางวัล
		 กรรมการบริษทั โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทน
		 ของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอต่อ
		 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
		 อนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
2. ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน
		 ให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทและผลการ
		 ปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงรายบุคคล
3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อก�ำหนดค่าตอบแทน
		 เงินโบนัสประจ�ำปี และการปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี ของ
		 ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จัดให้มีนโยบาย
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก แผนการด�ำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
เพือ่ เป็นกรอบการปฏิบตั งิ านบริหารความเสีย่ งของทุกคนในองค์กร
และมีการควบคุม ติดตามการปฏิบตั ติ ามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ทบทวนกระบวนการเพือ่ ปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความ
เสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่
และความรับผิดชอบในงานด้านการบริหารความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมและชัดเจน โดยแยกหน้าทีร่ ะหว่างงานด้านการก�ำกับดูแล
ก�ำหนดนโยบาย กับงานด้านการบริหารความเสีย่ งในระดับจัดการ
และการรายงาน สื่อสาร มีทั้งที่เป็น Top-down และ Bottomup และมีการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
ภายใต้การก�ำกับดูแล ตั้งแต่ระดับฝ่าย แผนก (Functional
Level) จนมาสู่ระดับองค์กร (Corporate Level) และเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของกิจการ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย
และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการช่วยลด
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อองค์กรและช่วยให้องค์กรสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ดว้ ยการลดสิง่ ทีไ่ ม่คาดหวังหรือความเสีย่ ง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้ และให้มีการเรียกประชุมเป็น
ประจ�ำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 มีการประชุม
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง
ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้
1. นายบวร วงศ์สินอุดม
						
2. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
						
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
						

ประธานกรรมการ
นโยบายบริหารความเสี่ยง
กรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง (อิสระ)
กรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ ง
1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อร่างนโยบายและกรอบบริหาร
		 ความเสีย่ งระดับองค์กร ทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
		 ทีค่ รอบคลุมความเสีย่ งทีส่ �ำคัญทัง้ หมดทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั
		 และจัดให้มกี ารทบทวนนโยบายบริหารความเสีย่ งเป็นประจ�ำ
		 ทุกปี เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

2. พิจารณาและให้ความเห็นในการก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่
		 ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับ
		 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) และ
		 น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนา
		 ระบบบริหารความเสีย่ งภายในองค์กรอย่างสมำ�่ เสมอ เพือ่ ให้
		 มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมในการจัดการกับความเสีย่ ง
		 ทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น
4. พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ในผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง
		 แนวทาง มาตรการจัดการความเสีย่ ง และแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่
		 จัดการความเสีย่ งทีเ่ หลืออยูข่ องบริษทั เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั
		 มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจน
		 ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกรอบการบริหาร
		 ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5. สื่ อ สารและรายงานผลต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และผู ้ ที่
		 เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานผลการประชุม
		 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ ง การรายงานผลการ
		 บริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท และเรื่ อ งอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ า
		 คณะกรรมการบริษัทสมควรทราบ
6. ให้คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบใน
		 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง โดย
		 คณะกรรมการบริษทั ยังคงเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อการด�ำเนินการ
		 ทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
7. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับจัดการ
		 หรือคณะท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตาม
		 ความแหมาะสม รวมทัง้ ก�ำหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
		 เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
		 ให้ค�ำแนะน�ำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหาร
		 ความเสี่ ย งระดั บ จั ด การ และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในเรื่ อ ง
		 การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้ ง นี้ หากพบความเสี่ ย งในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีอ�ำนาจเชิญผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วมประชุม
เพื่ อ ให้ ถ ้ อ ยค�ำ ชี้ แ จง และ/หรื อ ให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย ง
ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบส�ำเร็จลุล่วง คณะกรรมการนโยบาย
บริหารความเสีย่ งอาจขอความเห็นชอบจากทีป่ รึกษาอิสระ รวมถึง
ให้กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงได้รับการอบรม และเสริม
สร้างความรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านบริหารความเสีย่ งด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ งได้มกี ารแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk
Management Committee) ทั้งส่วนส�ำนักงานและส่วนโรงงาน
เพื่อพิจารณาเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรต่อ
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบต่อการ
ประเมินความเสี่ยงและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานตามแผนการ
จัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจัดการความเสี่ยง
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละแผนธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
รวมทั้งสื่อสารกับพนักงานทุกระดับให้เข้าใจถึงจุดหมายร่วมกัน
ในการบริหารความเสีย่ ง และมอบหมายความรับผิดชอบและกรอบ
การจัดการความเสี่ยงตามระดับของความส�ำคัญของผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทุกคน
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับจัดการ
1. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดท�ำ และก�ำกับดูแล
		 การด�ำเนินการตามแผนการจัดการความเสีย่ งในระดับปฏิบตั กิ าร
		 (Functional risk management) และระดั บ องค์ ก ร
		 (Corporate risk management)
2. ติดตามกระบวนการบ่งชีแ้ ละประเมินความเสีย่ งทีส่ �ำคัญทัว่ ทัง้
		 องค์กร ระบุความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน
		 องค์กรทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั รวมทัง้
		 ประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุ
		 ได้ และวิเคราะห์ถงึ ปัจจัยความเสีย่ งทีส่ �ำคัญทีอ่ าจเกิดขึน้ กับ
		 บริษทั เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีแผนการจัดการความเสีย่ ง และมาตราการ
		 จัดการความเสี่ยงที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
		 และความไม่แน่นอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้อง
		 กับกลยุทธ์แลแผนธุรกิจขององค์กร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
		 ผ่านการก�ำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความเสี่ยงและ
		 จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจำ�ปี 2561

		 อย่างเพียงพอ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนช่วยให้
		 บรรลุวตั ถุประสงค์และปรับปรุงผลการด�ำเนินงาน รวมถึงเป็น
		 หนึ่งของวัฒนธรรมและกระบวนการตัดสินใจขององค์กร
4. สื่อสารและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง
		 การบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร และให้ ต ระหนั ก ถึ ง
		 ความเสีย่ ง การควบคุมความเสีย่ งของหน่วยงานจนกลายเป็น
		 ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
5. จัดให้มกี ารประชุมทบทวนผลการด�ำเนินงานตามระบบบริหาร
		 ความเสี่ยง และพิจารณาแสนอแผนการจัดการความเสี่ยง
		 ระดับองค์กร (Corporate Risk) ต่อคณะกรรมการนโยบาย
		 บริหารความเสีย่ งทราบอย่างสมำ�่ เสมอหรือต่อเนือ่ งทุกไตรมาส
ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย
ระยะยาว ผลการด�ำเนินงานของบริษทั และเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยกรรมการที่
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายนั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่า
ตอบแทนจะถูกน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ และก�ำหนด
ให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ใน
รายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้รบั เงินเดือนทัง้ สิน้ 6 ล้านบาท
ส�ำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
ก�ำหนด ซึง่ พิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านตามบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน

การจ�ำกัดจ�ำนวนการไปด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในบริษทั อืน่
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทที่
กรรมการไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน โดยก�ำหนดให้
กรรมการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน
5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาท�ำหน้าที่ของตัวเองในบริษัท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2561 ไม่มกี รรมการบริษทั รายใดด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายเรื่ อ งการเข้ า ด�ำรงต�ำแหน่ ง ใน
บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจการของ
บริษัท เช่น การเข้าด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการ
ควบคุม เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้
ยั ง สามารถน�ำความรู ้ แ ละประสบการณ์ จ ากการไปท�ำหน้ า ที่
กรรมการในบริษัทอื่น มาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้
ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวม
3 บริษัท
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการฝึก
อบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันฝึก
อบรมภายนอกเช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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(IOD) และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อน�ำความรู้
และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
มีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคนในองค์กร ให้พร้อมในการท�ำงานและสอดคล้อง
กับแผนการขยายงานของบริษัท
ลำ�ดับ

รายชือ่

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ผ่านการอบรม
หลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

หลักสูตร

1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

2.
3.
4.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

5.
6.
7.
8.
9.

10.

หลักสูตร “Advanced Audit Committee
Program” (AACP)
Anti-Corruption : The Practical Guide
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
Anti-Corruption : The Practical Guide
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
Anti-Corruption : The Practical Guide
นายบวร วงศ์สนิ อุดม
หลักสูตร “Advanced Audit Committee
Program” (AACP)
นายวิชติ วิทยฐานกรณ์
Anti-Corruption : The Practical Guide
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ Anti-Corruption : The Practical Guide
นายวิชยั วิทยฐานกรณ์
Anti-Corruption : The Practical Guide
นายวัชร วิทยฐานกรณ์
Anti-Corruption : The Practical Guide
นายพาชัย จันทร์พทิ กั ษ์
หลักสูตร The Story รุน่ ที่ 1 (The Ultimate
leadership tool ) : สร้างองค์ความรู้ เครือ่ งมือ
การตลาดให้นกั ธุรกิจ ผูบ้ ริหารรับโลกยุคดิจติ อล
4.0  
Anti-Corruption : The Practical Guide
หลักสูตร Leadership Succession Program
(LSP) รุน่ ที่ 9
นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์ Anti-Corruption : The Practical Guide
The Next Gen Corporation of Design

สถาบัน

Robotics Summit 2018 - Shaping
The Future With Robotics and AI

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
(IRDP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และ
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไทย
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ลำ�ดับ

รายชือ่

11. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์

หลักสูตร

Anti-Corruption : The Practical Guide
The Next Gen Corporation of Design

สถาบัน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
eLogistics Summit 2018 - Reimaging
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และ
The Future of Digital Logistics
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไทย
12. นางสาวสุนนั ทา ไตรเทพาภิรกั ษ์ Anti-Corruption : The Practical Guide
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การวางกลยุทธ์วเิ คราะห์เครดิต ครัง้ ที่ 1/2561 บจก.เศรษฐลักษมิ์
การวางกลยุทธ์วเิ คราะห์เครดิต ครัง้ ที่ 2/2561 บจก.เศรษฐลักษมิ์
e-Payment System กระบวนการ การรับ-จ่าย บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
และผูป้ ฏิบตั งิ านทางบัญชีการเงิน
13. นายศักดิช์ ยั ผดุงเกียรติวงศ์ Anti-Corruption : The Practical Guide
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การวางกลยุทธ์วเิ คราะห์เครดิต ครัง้ ที่ 1/2561 บจก.เศรษฐลักษมิ์
14. นายก�ำธร   เอกเมธีพนั ธ์
การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ยกร่างมาตรฐาน ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
สินค้าเกษตร
แห่งชาติ (มกอช.)
ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์
สมาคมนิสติ เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่
บริษทั จัดให้มหี ลักสูตรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่ เพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษทั และฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั งิ าน จัดโปรแกรมให้เข้า
เยีย่ มชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดท�ำคูม่ อื กรรมการ เพือ่ ให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวม
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงกรอบการท�ำงาน ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะ
กรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการ

การสืบทอดต�ำแหน่งงาน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนื่องในการบริหารกิจการ
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารมีแผน
สืบทอดต�ำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานที่
ส�ำคัญของบริษัท เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รวมทัง้ ก�ำหนดความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ของต�ำแหน่ง
งานที่มีความส�ำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
จัดท�ำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และ
ความพร้อมของพนักงานระดับต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป
ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อหาผู้ที่
ค่าตอบแทน ได้สรรหากรรมการใหม่จ�ำนวน 1 ท่านคือ นายอภิชาติ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล
จีระพันธุ์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ เป็นการพัฒนาความรูค้ วามสามารถผูบ้ ริหารทีม่ ศี กั ยภาพให้มคี วาม
ตรวจสอบ และกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและก�ำหนด พร้อมในการบริหารกิจการต่อไป ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีหน้าที่
ค่ า ตอบแทน ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และ รายงานแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
มีประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งได้พบปะ สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อท�ำสรุปและรายงานต่อคณะ
หารือกับประธานกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการ กรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
บริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อย
สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ปี ล ะ 1 ครั้ ง โดยแบ่ ง การประเมิ น ออกเป็ น การประเมิ น ผล
หน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการ
กับ IOD แล้วจ�ำนวน 12 ท่าน จากจ�ำนวนกรรมการ 12 ท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (self-assessment) รวมทั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ และเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั และส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนด
ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการ ค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการหาแนวทางปรับปรุงการท�ำงานของคณะกรรมการ
ต่อองค์กรและผู้เข้าอบรม
บริษทั โดยฝ่ายเลขานุการบริษทั เป็นผูด้ �ำเนินการส่งแบบประเมินให้
กรรมการทุกคน จากนัน้ รวบรวมกลับมาประมวลผลเพือ่ ส่งให้คณะ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนรายงานผล
ส�ำหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บริ ษั ท สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ อ บรม /
สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. /
ตลาดหลักทรัพย์ / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / สถาบัน IOD
และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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ส�ำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อ ดังนี้
ช่วงคะแนน

ตัง้ แต่รอ้ ยละ 90 ขึน้ ไป
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไป
น้อยกว่าร้อยละ 50

เกณฑ์ประเมิน

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
พอใช้
ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ ง
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบรายคณะ และ
ให้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�ำทุกปี เพือ่ สอบทานการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย
โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยจัด
ท�ำขึ้นตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และอ้างอิงแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุด
ย่อย บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
โดยน�ำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องคณะ ทุกชุด ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตร และ
กรรมการบริษัท โดยมีหัวข้อในการประเมินดังนี้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานก�ำกับดูแล เลขานุการ
บริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบ
		 หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ
รายคณะและรายบุคคล รวมทัง้ ผลการประเมินของคณะกรรมการ
		 1.		 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกชุด และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
		 2.		 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
		 3.		 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผล
		 4.		 การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
การประเมินของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ส�ำหรับ
		 5.		 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
		 6.		 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยอยูใ่ นเกณฑ์ดแี ละดีเยีย่ ม
		 หัวข้อการประเมินกรรมการรายบุคคล
		 1.		 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
		 2.		 การประชุม
		 3.		 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั

การประเมินกรรมการทัง้ คณะ
การประเมินกรรมการรายบุคคล

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

91.9
90

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ ง

94
86.8
96

95

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�ำทุกปี ในหัวข้อเกี่ยวกับความ
เป็นผู้น�ำ การก�ำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและ
ผลปฏิบตั ทิ างการเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ การสืบทอด
ต�ำแหน่ง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การก�ำกับ
ดูแลกิจการ โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัท
ย่อย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญ
ในการด�ำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการก�ำกับกิจการในด้าน
ต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีหน้าที่
น�ำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดท�ำงบการเงินรวม

เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการบริษัท
ทุกท่านรวมถึงกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวบรวมผลการ
ประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และจัดให้มกี าร
อภิปรายเพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดย
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ ประจ�ำปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 94.3 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
		 บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กบั บริษทั ส�ำนักงาน
		 อีวาย จ�ำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี
		 บัญชี 2561 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,540,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

