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สวนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
ประวัติความเปนมา 
 
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“TWPC” / “บริษัทฯ”) เปนบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทระหวาง บริษัท ไทยวา
สตารช จํากัด (มหาชน) (“TWS”) และบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) (“TWFP”) ดําเนินธุรกิจ             
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง และอาหารจากแปง ประเภทวุนเสน กวยเต๋ียว และสาคู เพื่อ
จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยไดดําเนินการจดทะเบียนควบบริษัทตอนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2558 

 
 เหตุการณสําคัญ 

 
 เหตุการณสําคัญ 

24 กุมภาพันธ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของ TWS และ TWFP มีมติเห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2558 อนุมัติการควบบริษัท TWS และ TWFP 

27 เมษายน 2558 ที่ประชุมผูถือหุนของ TWS และ TWFP มีมติอนุมัติการควบบริษัท TWS และ TWFP 

30 กันยายน 2558 ที่ประชุมผูถือหุนของ TWS และ TWFP ไดอนุมัติชื่อ “บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)” 
เปนชื่อของบริษัทใหมที่เกิดจากการควบบริษัทดังกลาว 

1 ตุลาคม 2558 จดทะเบียนควบบริษัท โดย TWPC รับโอนทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และความ
รับผิดชอบของ TWS และ TWFP ทั้งหมดและ TWS และ TWFP หมดสภาพจากการ
เปนนิติบุคคล 

 
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง และอาหารจากแปง ประเภท  วุนเสน 
กวยเต๋ียว และสาคู เพื่อจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ   
 
นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทอื่นๆ ซึ่งประกอบ
ธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งไดลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย โดยถือครองท่ีดินที่มี
ศักยภาพท่ัวประเทศ ซึ่งเปนการถือครองโดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  
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1.1   วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัทฯ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทบทวนอยางนอย
ทุกๆ    5 ป ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน :    เปนผูนําของภูมิภาคในผลิตภัณฑแปง และอาหารจากแปง 
 
พันธกิจ   :    เราจะผลิตผลิตภัณฑคุณภาพระดับพรีเม่ียมเพื่อความพึงพอใจของลูกคา และทํางาน  
      ดวยความภาคภูมิ ซื่อสัตย และม่ันคง 

 
1.2   การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
 
       -ไมมี- 
 
1.3   โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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1.4   ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ  
 

-ไมมี- 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
โครงสรางรายได 

 
โครงสรางรายไดที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑหรือบริการใหบุคคลภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ผลิตภัณฑ/บริการ
ลานบาท % ลานบาท %

กลุมธุรกิจแปง
  - แปงมันสําปะหลัง                  3,262          52                     636            45 
  - แปงอบหยาบ                     380            6                     119               8 
  - แปงโมดิไฟด                        71            1                        18               1 
  - สาคู                     236            4                        60               4 
  - กลูโคส                     889          14                     209            15 
   รวมรายไดกลุมธุรกิจแปง                  4,838          77                  1,042            73 

กลุมธุรกิจอาหาร
  - วุนเสน  และกวยเตี๋ยวเซ่ียงไฮ                  1,206          19                     324            23 
  - กวยเตี๋ยวเสนเล็ก  และเสนหม่ี                        98            2                        25               2 
  - แปงถั่วเขียว และแปงอืน่ๆ                        17           -                            3              -   
  - ผลผลิตพลอยได  และอืน่ๆ                          4           -                            1              -   
   รวมรายไดกลุมธุรกิจอาหาร                  1,325          21                     353            25 

การลงทุนในหุนสามัญ
  - สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย                        16           -                            6           0.5 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย
  - รายไดคาเชา                          9           -                            2              -   
  - กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน                        57            1                         -                -   

รายไดอืน่
  - กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน                        13           -                            1              -   
  - รายไดดอกเบีย้                        23           -                            6           0.5 
  - รายไดอืน่ๆ                         40             1                         11               1 

รวม              6,321      100              1,421       100 

สําหรับระยะเวลาตั้งแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

รายได

2559

รายได
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

ธุรกิจหลัก 
 

การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถแบงเปน 2 กลุมหลักคือ การผลิต ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง และ
อาหารจากแปง ประเภทวุนเสน กวยเต๋ียว และสาคู เพื่อจัดจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 
ก. ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง ซึ่งดําเนินการโดย บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดแก บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง 

จํากัด บริษัท ดี ไอ จํากัด บริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด และ Tay Ninh Tapioca Joint Stock 
Company  สินคาของบริษัทฯ ในกลุมนี้ไดแก แปงมันสําปะหลัง แปงอัลฟา สาคู และกลูโคสไซรัป 
 
 แปงมันสําปะหลัง 

 
แปงมันสําปะหลังเปนผลิตภัณฑที่แปรรูปจากหัวมันสําปะหลัง นอกจากใชในการประกอบอาหารแลว
ยังใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารตางๆ เชน ผงชูรส สารใหความหวาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ 
อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมการทอผา เปนตน 

 
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 4 โรงงานกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ของ
ประเทศไทย โดยโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังของบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพ  ISO 9001: 2008 รวมทั้ งมาตรฐาน  GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points), เคร่ืองหมาย HALAL และ KOSHER  

 
นอกจากการผลิตในประเทศแลว บริษัทฯ ไดรวมลงทุนกับบริษัทรัฐวิสาหกิจในประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  โดยรวมจัดต้ังบริษัท Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company (เดิมชื่อ Tay 
Ninh Tapioca Company Limited) (TNT) เพื่อทําการผลิตแปงมันสําปะหลัง และกลูโคสไซรัป
จําหนายทั้งในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสงออกตางประเทศ รวมทั้งลงทุนผาน
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด จัดต้ัง Vietnam Tapioca Company Limited ต้ังอยูที่
จังหวัด Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 

 แปงอัลฟา 
 
แปงอัลฟาเปนแปงมันสําปะหลังดัดแปรชนิดหนึ่ง ซึ่งใชกระบวนการแปรรูปทางกายภาพและมีการใช
กันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ํา อุตสาหกรรมยากันยุง อุตสาหกรรมหลอโลหะ เปน
ตน โดยมีบริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอย เปนผูดําเนินการผลิตและจําหนาย 
ตลาดใหญของแปงอัลฟาอยูที่ ญี่ปุน และไตหวัน ปจจุบันบริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด ไดให
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ความสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ และคิดคนสูตรผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อสนอง
ความตองการของตลาด และยังสามารถผลิตแปงอัลฟาตามสูตรที่ใชเฉพาะอุตสาหกรรมแตละรายได
อยางมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ เพื่อใหสามารถสงออกไดมากขึ้นทั้งในดานปริมาณและมูลคา 

 
 สาคู 

 
สาคูเปนผลิตภัณฑอาหารจากแปงมันสําปะหลังอีกชนิดหนึ่งซ่ึงเปนที่นิยมของผูบริโภคมากทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเซียตะวันออก เชน จีน และไตหวัน เพราะสามารถนําไปปรุงอาหาร
ไดทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ทําใหแนวโนมการบริโภคสาคูยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

 
ปจจุบันบริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑสาคูใหมีความหลากหลายมากขึ้น มีการผลิตสาคูกระเจ๊ียบ              
สาคูฟกทอง และสาคูใบเตย ออกสูตลาดทําใหผูบริโภคมีโอกาสไดเลือกบริโภคผลิตภัณฑที่มีความ
แตกตางและแปลกใหม  นอกจากนี้ ยังไดมีการพัฒนาสูตรอาหารทั้งคาวและหวาน เพื่อแนะนําให
ผูบริโภคนําสาคูไปปรุงเปนอาหารในรูปแบบที่หลากหลายสะดวกและรวดเร็ว อาทิ สาคูไสหมูชนิดตม
แทนการนึ่งแบบเกา สาคูสามเกลอ หยกมณี และไขมุกทะเล ซึ่งเปนอาหารคาวที่ทําจากสาคูเม็ดใหญ 
เปนตน 

 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดพัฒนาผลิตภัณฑสาคูขนาดเล็กพิเศษ (Tiny Pearls) ที่สามารถสุกไดงาย
เพียงใสลงในน้ํารอนแลวแชทิ้งไวประมาณ 5 นาที ทําใหเหมาะในการนําไปผสมเปนสวนประกอบของ
อาหารเชา หรือเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑไสกรอก เพื่อเพิ่มคุณลักษณะเนื้อสัมผัส เปนตน 

 
โรงงานผลิตสาคูของบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 
มาตรฐาน GMP, HACCP และเครื่องหมาย HALAL อันจะทําใหลูกคามีความม่ันใจในสินคาของ
บริษัทฯ มากย่ิงขึ้น 

 
 กลูโคสไซรัป 

 
เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยสลายแปงมีลักษณะเปนของเหลว ใส เหนียวขน รสหวานเล็กนอย ไม
มีสี ใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑอาหารหลายชนิด เชน ลูกกวาด ทอฟฟตางๆ ผลไมกวน น้ํา
ผลไมผง ไอศกรีม ครีมเทียม และเครื่องด่ืมตางๆ ผลิตโดย TNT ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ต้ังอยูที่
จังหวัด Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลิตภัณฑกลูโคสไซรัปของ TNT เปนที่
ยอมรับและไววางใจจากลูกคาในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานสินคา ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาตรฐาน HACCP และเครื่องหมาย HALAL และ FSSC 22000 
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(Food Safety System Certification 22000) ซึ่งเปนระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย
สําหรับการผลิตอาหาร 
 

 แปงมันสําปะหลังดัดแปร 
 
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ 
กับ Japan Corn Starch Co., Ltd. ประเทศญี่ปุน, Tate & Lyle Ingredients Americas Inc. 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Tate & Lyle Plc. ประเทศสหราชอาณาจักร โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 
33.33 ของทุนที่ชําระแลว 50,000,400 บาท ประกอบธุรกิจผลิตแปงมันสําปะหลังดัดแปรชนิดตางๆ 
ที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมกระดาษ อาหาร และอื่นๆ เพื่อจําหนายทั้งตลาด
ภายในประเทศและตางประเทศ ตลาดตางประเทศที่สําคัญ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินโดนีเซีย 
และประเทศตางๆ ในแถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตโดยมีโรงงานต้ังอยูที่อําเภอบานฉาง 
จังหวัดระยอง 

 
ข. ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเตี๋ยว ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯ  โดยใช แปงถ่ัว แปงมันฝร่ัง แปงมันสําปะหลัง 

และขาวเปนวัตถุดิบ และมีผลิตภัณฑหลัก คือ วุนเสน สินคาของบริษัทฯ ในกลุมนี้ ไดแก วุนเสน กวยเต๋ียว 
เสนหม่ี และกวยเต๋ียวเซ่ียงไฮ 

 
1. กลุมวุนเสน  สามารถแบงสินคาตามคุณภาพและราคา ดังนี้ 

     ตรามังกรคู เปนสินคาคุณภาพสูง ราคาสูง มีทั้งชนิดเสนแหงและเสนสด 
     ตราหงษ เปนสินคาคุณภาพสูงกวามาตรฐาน ราคาปานกลาง 
     ตรากิเลนคู เปนสินคาคุณภาพมาตรฐาน มีทั้งชนิดเสนแหงและเสนสด 

 
2. กลุมกวยเต๋ียวและเสนหม่ี  บริษัทฯ ผลิตและจําหนายกวยเต๋ียวและเสนหม่ี ทั้งเสนสดและเสนแหง             

ในตรากิเลนคู ซึ่งวางตําแหนงสินคาเปนสินคาคุณภาพดี ราคาปานกลาง โดยสินคาในกลุมนี้
ประกอบดวย กวยเต๋ียวเสนเล็ก เสนใหญ และเสนหม่ี 

 
3. กลุมกวยเตี๋ยวเซ่ียงไฮ  จําหนายภายใตตรามังกรคู สามารถแบงสินคาตามชนิดของสินคา เปนแบบชนิด

แผนตัด สะดวกสบายในการนําไปบริโภค และแบบชนิดแผนกลม ใชประกอบอาหารไดหลายรูปแบบ
ตามตองการ และแบบชนิดแผนตัดผสมสาหรายญี่ปุน ใหกล่ินรสสาหรายญี่ปุน 
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ธุรกิจอ่ืนๆ ที่ไมใชธุรกิจหลัก 
 
ก. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

 
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยการถือครองที่ดินที่มีศักยภาพในการลงทุน
กระจายอยูในภาคเหนือ อีสานตอนบน กลาง ตะวันออก และตะวันตกของประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนใน
ที่ดินจะมีความเส่ียงในการลงทุนคอนขางนอยกวาการลงทุนในทรัพยสินชนิดอื่น เนื่องจากสภาพของ
ที่ดินที่ไมมีการเส่ือมราคา ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะสามารถไดรับผลตอบแทนจากราคาขายในอนาคตท่ีมี
แนวโนมสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศ อยางไรก็ตาม สําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยนี้ 
ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีโครงการพัฒนาท่ีดินเหลานั้น 

 
ข.   การลงทุนในหุนสามัญ 

 
บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรอป
คอล รีสอรท จํากัด โดยปจจุบันบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนเปนจํานวนรอยละ 2.09 และ 19.80 ของทุนที่
เรียกชําระแลวทั้งหมดของแตละบริษัทตามลําดับ ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวเปนการลงทุนในหุนสามัญของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเปนการกระจายความเส่ียงทาง
ธุรกิจ  

 
2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
  

2.2.1 กลุมลูกคาเปาหมาย 
 
ก. สินคาในกลุมผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง บริษัทฯ มีสัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑในกลุมนี้

ภายในประเทศประมาณรอยละ 20 และสงออกไปจําหนายในตางประเทศประมาณรอยละ 80  
 
สําหรับการจําหนายในตางประเทศซ่ึงเปนชองทางการจําหนายหลักนั้น แบงเปนการจําหนายใหแกลูกคา
โดยตรงประมาณรอยละ 30 และจําหนายผานตัวแทนหรือ Traders ประมาณรอยละ 70 โดยบริษัทฯ มี
ลูกคากลุมเปาหมายแยกตามลักษณะผลิตภัณฑ ดังนี้  
 
 แปงมันสําปะหลัง 

บริษัทฯ สงออกผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังโดยสวนใหญไปขายยังตางประเทศทั่วโลก อาทิเชน จีน 
ญี่ปุน ไตหวัน สิงคโปร สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ภายใตเคร่ืองหมายการคาตรา “กุหลาบ” (ROSE 
BRAND) และมีบางสวนจัดจําหนายภายในประเทศดวย 
 



                                                

                                                                                               แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
 

                                                                                                                  

 
หนา 9 

 

 แปงอัลฟา 
บริษัทฯ จําหนายแปงอัลฟาไปยังตางประเทศ เชน ญี่ปุน ยุโรป และไตหวัน รวมทั้งขายภายในประเทศ 

 
 สาคู 

ผลิตภัณฑสาคูสวนใหญจะสงออกไปยังประเทศในแถบเอเซีย เชน จีน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และมี
บางสวนไปยุโรป และ สหรัฐอเมริกา และมีการจัดจําหนายภายในประเทศดวย 
 

ข.    สินคาในกลุมผลิตภัณฑวุนเสน และกวยเตี๋ยว มีการจัดจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ
เชนกันโดยมีสัดสวนการขายแบงไดดังนี้ 

 
 กลุมลูกคาภายในประเทศ 

 
บริษัทฯ มีสัดสวนการขายของกลุมลูกคาภายในประเทศคิดเปนรอยละ 92 ของยอดขายทั้งหมดของ
ผลิตภัณฑในกลุมนี้ โดยลูกคาภายในประเทศและสัดสวนการขายตอยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ มี
ดังนี้ 
 
กลุมลูกคา สัดสวนการขาย (รอยละ) 
รานคาสง 72 
รานคาปลีกสมัยใหม 9 
ลูกคาอุตสาหกรรม 3 
อื่นๆ 8 

 กลุมลูกคาสงออก 
 
บริษัทฯ มีสัดสวนการขายของกลุมลูกคาสงออกคิดเปนรอยละ 8 ของยอดขายทั้งหมดของผลิตภัณฑ
ในกลุมนี้ โดยบริษัทฯ สงออกไปยังประเทศตางๆ ไดแก ญี่ปุน เกาหลีใต ฮองกง สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา 

 
2.2.2 ชองทางการจําหนาย 

 
ก.   ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง ในปที่ผานมาบริษัทฯ เนนการทําตลาดในอุตสาหกรรมอาหารมากกวา

อุตสาหกรรมกระดาษ และส่ิงทอ เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอาหาร
สูงกวาในอุตสาหกรรมอื่น  
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สําหรับชองทางการจําหนายนั้นบริษัทฯ ดําเนินการสงออกขายโดยตรงใหแกผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 
และขายผานบริษัทตัวแทนในประเทศนั้นๆ 
 

ข.  ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเตี๋ยว แบงเปน 
 
ตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ จัดจําหนายสินคาโดยผานชองทางตางๆ ไดแก หนวยรถเงินสด รานคาสง 
รานคาปลีก หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร ซุปเปอรมารเก็ต รานคาปลีกสะดวกซ้ือ รานอาหารทั่วประเทศ 
และลูกคาประเภทอุตสาหกรรม 
 
สําหรับตลาดตางประเทศ บริษัทฯ สงสินคาไปจําหนายยังประเทศตางๆ อาทิเชน ญี่ปุน เกาหลีใต ฮองกง 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

 
2.2.3 การแขงขัน  

 
ก.   ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง  

 
ปจจุบันการแขงขันในดานตลาดโดยเฉพาะตางประเทศ มีการแขงขันคอนขางสูง นอกจากการแขงขันกับ
ผูผลิตในประเทศไทยแลว บริษัทฯ ยังตองแขงขันกับผูผลิตจากประเทศในแถบอาเซียน เชน เวียดนาม 
กัมพูชา และลาว ซึ่งเสนอราคาแปงที่ถูกกวาประเทศไทย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะเนนการขายในตลาด
ที่ตองการสินคาที่มีความสมํ่าเสมอในดานคุณภาพมากกวาในเร่ืองราคา 
 
ภาวะการแขงขนัภายในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา บริษัทฯ มีคูแขงขันในประเทศที่มีศักยภาพที่ใกลเคียง
หรือใหญกวาบริษัทฯ จํานวน 5-6 ราย ซึ่งใชกลยุทธในดานราคาเพ่ือการแขงขันในอุตสาหกรรมนี้ ในขณะ
ที่บริษัทฯ ใชกลยุทธทางดานคุณภาพและการสงมอบสินคาที่ตรงเวลาโดยเฉพาะในตลาดตางประเทศ  
ซึ่งบริษัทฯ มีความไดเปรียบคูแขงขันในดานช่ือเสียง คุณภาพ และการสงมอบสินคาที่ตรงเวลา รวมทั้ง
เคร่ืองหมายการคา ตรากุหลาบ “ROSE BRAND” ซึ่งเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะใน
ไตหวันและจีน 
 
แนวโนมภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขงขันในตลาด ถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงไมดีนัก 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจในจีนที่ชะลอตัวลง แตความตองการใชแปงมันสําปะหลังในจีนไดเพิ่มขึ้น ทั้งๆ ที่การ
ระบายสตอกแปงขาวโพดทางจีนในราคาตํ่าออกสูตลาด  ในป 2559 ปริมาณการสงออกแปงมัน
สําปะหลังไทย 4.25 ลานตัน เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10 จากป 2558 ที่มีปริมาณสงออก 3.85 ลานตัน 
ทั้งนี้ พิจารณาจากปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังไทยที่ผานมา กอนหนาป 2558 ก็มีอัตราการ
สงออกเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป   
หมายเหตุ :   ปริมาณและมูลคาการสงออกอางองิจากขอมูลจากสมาคมแปงมันสําปะหลังไทย และกรมศุลกากร 
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ข.  ผลิตภัณฑวุนเสน และกวยเตี๋ยว 
 

 วุนเสน 
 

สภาวะอุตสาหกรรม 
 

สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมวุนเสนในประเทศไทย มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมที่มีผูแขงขันมากราย 
ผลิตภัณฑวุนเสนเปนผลิตภัณฑที่มีรูปรางลักษณะภายนอกคลายกัน แตมีความแตกตางดานคุณภาพ
และราคาของผลิตภัณฑ ผูผลิตแตละรายตางมุงสรางภาพลักษณของสินคาของตน โดยเนนภาพลักษณ
ของผลิตภัณฑวาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เพื่อใหเปนที่ยอมรับในหมูผูบริโภค ทั้งนี้ประมาณการวาการ
บริโภคของวุนเสนในประเทศมีประมาณปละ 37,000 ตัน หรือคิดเปนมูลคา 3,400 ลานบาท โดยมีผูผลิต
รายใหญประมาณ 4 ราย และมีผูผลิตขนาดกลางและเล็กอีกประมาณ 10 - 15 ราย  บริษัทฯ  เปนผูผลิต
วุนเสนรายใหญเปนอันดับหนึ่งของประเทศ โดยผลิตและจําหนายสินคาทุกระดับคุณภาพสูตลาด มีกําลัง
ผลิตปละ 23,000 ตัน   

 
อัตราการเติบโต 

 
ปกติตลาดวุนเสนโดยรวมจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียประมาณรอยละ 3 - 5  ตอป    

 
การแขงขัน 

 
เนื่องจากวุนเสนเปนสินคาที่มีกรรมวิธีการผลิตไมซับซอน จึงมีผูผลิตสินคามากราย โดยการแขงขันกัน
สวนมากจะเปนการแขงขันดานราคาตามดวยการกระจายสินคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยมี
คุณภาพหลายระดับ และเจาะกลุมลูกคาแตละพื้นที่แตกตางกันไป ผูบริโภคจะมีความจงรักภักดีใน
ผลิตภัณฑตราท่ีใชอยู การแขงขันของอุตสาหกรรมวุนเสนสรุปได ดังนี้ 

 
การแขงขันดานราคา  

 
ผูผลิตแตละรายจะต้ังราคาขายใหเหมาะกับภาวะการแขงขัน และการยอมรับของผูบริโภค เพื่อใหไดสวน
แบงการตลาดมากที่สุด 

 
สรางตลาดใหมของสินคา  

  
เพิ่มความสะดวก และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค เชน วุนเสนสด วุนเสนตัดตรง วุนเสนก่ึง
สําเร็จรูป 
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สินคาทดแทน     
 

สินคาที่จะทดแทนวุนเสนโดยตรงไมมี เนื่องจากวุนเสนมีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งสินคามีลักษณะใกลเคียงก็
มีจําพวกเสนหม่ี บะหม่ี หรือเสนกวยเต๋ียว 

 
 กวยเต๋ียว 

 
สภาวะอุตสาหกรรม 

 
กวยเต๋ียวเปนอาหารท่ีนิยมรับประทานในหมูคนไทยและชาวเอเชียตะวันออกรองจากขาว ประมาณการ
วาขนาดของอุตสาหกรรมเสนกวยเต๋ียว เสนหม่ี รวมท้ังขนมจีน มีขนาดประมาณ 10 เทาของวุนเสนโดย
ปริมาณ และ 5 เทาโดยมูลคา คือมีปริมาณเทากับ 350,000 - 370,000 ตันตอป และมูลคาประมาณ 1.5 
หม่ืนลานบาท และตลาดมีการเติบโตทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ดวยขนาดของอุตสาหกรรม
ดังกลาวประกอบฐานลูกคาวุนเสนที่บริษัทฯ  มีอยู บริษัทฯ จึงไดตัดสินใจกาวเขาสูอุตสาหกรรมกวยเต๋ียว
และเสนหม่ี โดยเร่ิมทดลองผลิตและจําหนายกวยเต๋ียวเสนเล็กในป 2552 และเริ่มผลิตเสนหม่ีในป 2553 
โดยมีกําลังการผลิตรวม 2,200 ตันตอป ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสําเร็จอยางดีในการกาวเขาสูธุรกิจนี้ 
จากอัตราการเจริญเติบโตนับต้ังแตเร่ิมดําเนินการผลิตสูงกวารอยละ 100 ตอปอยางตอเนื่อง ทําให  
บริษัทฯ ตัดสินใจขยายกําลังการผลิตเสนกวยเต๋ียวและเสนหม่ี โดยสรางโรงงานแหงใหมภายในบริเวณ
เดียวกับโรงงานวุนเสน โดยมีกําลังการผลิตเบื้องตนรวม 5,400 ตันตอป และคาดวาโรงงานใหมจะ
สามารถเริ่มดําเนินการผลิตไดปลายป 2558 ผลิตภัณฑกวยเต๋ียวและเสนหม่ีของบริษัทฯ มีทั้งแบบ      
เสนแหงและเสนสด และมีสัดสวนการจําหนายในประเทศประมาณรอยละ 70 และตางประเทศรอยละ 30 
 
การตลาด  

 
 กลุมวุนเสน     

 
เนนการสรางการจดจําตราสินคาวาเปนสินคาที่มีคุณภาพ ไดรับความเช่ือถือ มีประวัติยาวนานและ
เปนที่ยอมรับของผูบริโภคกวา 60 ป ผลิตจากกรรมวิธีที่ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ และสะดวกในการ
รับประทาน ในขณะเดียวกันก็มีราคาที่เหมาะสม 
 

 กลุมกวยเต๋ียวและเสนหม่ี 
 
เนนวิธีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีเนื้อสัมผัสที่ดี กรรมวิธีการผลิตที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ
สะดวกในการรับประทาน 
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 กลุมกวยเต๋ียวเซี่ยงไฮ 
 
จุดขาย คือ ความเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑที่มีเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบอรอยแตกตางไปจาก
กวยเต๋ียวชนิดอื่นๆ และเสนที่มวนตัว 
 

2.2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ 
 

ก. ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง 
 
นโยบายการผลิต 
 
การผลิตของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับปริมาณของวัตถุดิบ บริษัทฯ จะดําเนินการผลิตเต็มที่หรือเต็มกําลังการ
ผลิตในชวงฤดูกาลเก็บเก่ียว (ชวงที่ชาวไรขุดหัวมันสําปะหลังสดออกขาย) ซึ่งอยูระหวางเดือนตุลาคมถึง
เดือนเมษายนของทุกป ในชวงฤดูกาลดังกลาวราคาหัวมันสําปะหลังจะคอนขางตํ่ากวาชวงอื่น ทําให
บริษัทฯ เรงผลิตเพื่อเก็บสตอกไวขายหรือสงมอบใหแกลูกคาไดตลอดทั้งป ทั้งนี้ หากเปนชวงปลายฤดูกาล
ซึ่งหัวมันสําปะหลังสดมีราคาสูงขึ้น แตบริษัทฯ ยังคงมียอดการส่ังซื้อจากลูกคาและมีอัตรากําไรในระดับที่
นาพอใจ บริษัทฯ ก็จะดําเนินการผลิตตอเนื่องใหนานที่สุด 
   
กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต 
 
กลุมบริษัทฯ มีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังทั้งส้ินจํานวน 5 โรง ต้ังอยูในประเทศไทยจํานวน 4 โรง และ
ประเทศเวียดนาม 1 โรง  โรงงานในประเทศไทยต้ังอยูที่จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ อุดรธานี และ 
กําแพงเพชร โดยมีกําลังการผลิตรวมท้ังส้ิน 375,000 ตันตอป สวนโรงงานที่ต้ังอยูประเทศเวียดนามมี
กําลังการผลิตอยูที่ 40,000 ตันตอป และมีอัตราการใชกําลังการผลิตที่ประมาณรอยละ 80  ของกําลังการ
ผลิตตอป 
 
การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต คือ หัวมันสําปะหลังสดซึ่งผลิตไดในประเทศ โดยสวนใหญแลวบริษัทฯ จะรับ
ซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังโดยตรง  
 
วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ (Supplier) 
 
การเคล่ือนไหวของราคาหัวมันสําปะหลังสดจะขึ้นอยูกับภาวะอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบ อยางไรก็
ตาม ราคาขายของผลิตภัณฑสําเร็จรูปก็มักจะเคล่ือนไหวขึ้นลงตามตนทุนของวัตถุดิบดวย ในป 2559 
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ราคาซ้ือหัวมันสําปะหลังสดของกลุมบริษัทในประเทศไทยอยูที่ 1,150 - 2,260 บาทตอตัน สวนราคาซ้ือ
หัวมันสําปะหลังสดของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามอยูที่ 1,880 - 3,110  บาทตอตัน  
 
บริษัทฯ จะรับซ้ือหัวมันสําปะหลังสดจากเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังโดยตรงเปนสวนใหญ และบางสวน
จากลานมัน ทั้งนี้ หากเปนชวงที่หัวมันสําปะหลังในแถบพื้นที่ใกลเคียงกับโรงงานมีไมเพียงพอ บริษัทฯ                
จะรับซ้ือหัวมันสําปะหลังจากลานมันที่จังหวัดใกลเคียง เพื่อจัดหาวัตถุดิบปอนโรงงานใหสามารถผลิต
สินคาได 

 
ข. ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเตี๋ยว  

 
กําลังการผลิต 
 
บริษัทฯ มีโรงงานต้ังอยูที่อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่รวม 230 ไร 3 งาน 50 ตารางวา อาคาร
โรงงานมีพื้นที่โรงงานประมาณ 48,700 ตารางเมตร และมีกําลังการผลิตวุนเสนประมาณ 23,000 ตัน   
ตอป กวยเต๋ียวและเสนหม่ี 5,400 ตันตอป ซึ่งใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดย
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพและความปลอดภัยที่ผูบริโภคจะไดรับ บริษัทฯ มีนโยบาย
การผลิตสินคาตามแผนการผลิตตามความตองการสินคาของลูกคาเปนหลัก ปจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการ
ใชกําลังการผลิตประมาณรอยละ 70 
 
วัตถุดิบ 
 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต คือ แปงถ่ัว แปงมันฝร่ัง แปงมันสําปะหลัง และขาว ซึ่งเปนพืชผลทางเกษตร 
ดังนั้นราคาจะผันผวนขึ้นลงตามฤดูกาลและอุปสงคอุปทานในตลาด นอกจากน้ี พืชผลทางการเกษตรยัง
ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟาอากาศ เชน ภัยแลง อุทกภัย ซึ่งจะสงผลตอ
อุปทานและราคาของสินคา ในบางสถานการณบริษัทฯ จําเปนตองซ้ือวัตถุดิบ  เพื่อเก็บเปนสินคาคงคลัง
ใหพอเพียงกับการผลิตและเพื่อใหมีตนทุนวัตถุดิบที่คงที่ 
 
บริษัทฯ ซื้อแปงถ่ัว  และแปงมันฝร่ัง   โดยนําเขาโดยตรงหรือซื้อผานตัวแทนจําหนายจากประเทศในแถบ
ยุโรปหรือ จีน ซึ่งอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ มีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนของแปงที่นําเขา
จากตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมีความเส่ียงในการพึ่งพาผูผลิตหรือผูจัดจําหนายรายหน่ึง     
รายใดเปนกรณีพิเศษ เนื่องจากมีแหลงซื้อวัตถุดิบที่หลากหลายจากผูผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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2.2.5 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 
ก. ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง 

 
ในการผลิตแปงมันสําปะหลังนั้นจะมีน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต สวนใหญแลวเปนน้ําจากการ
ลางหัวมัน และน้ําแปง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสรางความเดือดรอนใหแกชุมชนใกลเคียง
ได บริษัทฯ ไดตระหนักถึงผลกระทบในขอนี้เปนอยางดี จึงไดสงน้ําทิ้งดังกลาวเขาสูระบบบําบัดน้ําทิ้งแบบ 
LAGOONING ที่ออกแบบอยางถูกตองโดยวิศวกรท่ีไดรับอนุญาต ซึ่งมีทั้งระบบไรออกซิเจน และระบบใช
ออกซิเจน  
 
นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังใหความสําคัญและตระหนักถึงคุณภาพส่ิงแวดลอม จึงไดนําระบบกาซชีวภาพมา
ใชในกระบวนการผลิตในโรงงานของบริษัทยอยที่ประเทศเวียดนามเปนแหงแรก ซึ่งโครงการดังกลาวได
ดําเนินการแลวเสร็จต้ังแตป 2554  และไดมีการพัฒนาระบบบําบัดน้ําที่ผานกระบวนการผลิตใหได
มาตรฐานสูงขึ้น สวนโครงการระบบกาซชีวภาพในโรงงานของบริษัทฯ ที่ต้ังอยูในจังหวัดกาฬสินธุ และ
โรงงานของบริษัทยอยที่ต้ังอยูในจังหวัดอุดรธานี  ซึ่งเปนฐานการผลิตที่สําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการ
แลวภายในป 2556 ระบบดังกลาวจะนํากาซชีวภาพในบอบําบัดน้ําเสียมาใชเปนพลังงานทดแทนน้ํามัน
เตาในกระบวนการผลิต ซึ่งเปนการประหยัดพลังงานและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาที่สุด รวมท้ัง
เปนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกออกสูชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ ยังชวยลดมลภาวะจากกล่ินที่เกิด
จากบอบําบัดน้ําเสียที่อาจมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมในชุมชนรอบขางไดอีกดวย ทั้งนี้ โครงการระบบ
กาซชีวภาพในโรงงานของบริษัทฯ ที่ต้ังอยูในอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไดเร่ิมทดลองดําเนินการ
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยมีผลเปนที่นาพอใจในการลดมลภาวะตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 
 

ข. ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเตี๋ยว 
 
เนื่องจากการผลิตวุนเสนและกวยเต๋ียวเปนการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร ซึ่งผลผลิตทั้งหมดรวมทั้งผล
พลอยได   บริษัทฯ สามารถจําหนายทั้งหมด จึงไมมีปญหาเร่ืองของเสียจากการผลิต สวนเร่ืองน้ําทิ้งจาก
กระบวนการผลิต บริษัทฯ มีบอบําบัดน้ําเสีย ซึ่งบําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ ทําใหคาใชจายและการ
บํารุงรักษาในการบําบัดน้ําเสียคอนขางตํ่า  

 
2.3 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

 
-ไมมี- 
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3. ปจจัยความเสี่ยง 
 
3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
 
3.1.1 ความเส่ียงอันเนื่องมาจากนโนบายภาครัฐ 

 
ในชวงกลางป 2559 ทางกระทรวงพาณิชยไดขอความรวมมือกับภาคเอกชนธุรกิจมันสําปะหลังในการกําหนด
ราคาขั้นตํ่าในการสงออกแปงมันในราคา FOB ไมตํ่ากวา 320 เหรียญสหรัฐ/ตัน   มันเสนราคา FOB ไมตํ่ากวา 
180 เหรียญสหรัฐ / ตัน      ปจจุบันกระทรวงพาณิชยไดออกมาตราการสงออกมันเสน  โดยใหผูสงออกตองมี
การเก็บสตอกมันเสนในครอบครองกอนการสงออก ในอัตราสวนที่ 1.5 ตอ 1 ( หากจะสงออกมันเสน 1 ตัน 
จะตองเก็บสต็อกมันเสน 1.5  ตัน )  ทั้งนี้การไมสามารถทราบไดถึงนโยบายภาครัฐที่อาจเขาแทรกแซงราคามัน
สําปะหลังในอนาคตไดมีผลกระทบตอการคาปกติของผูประกอบการคามันสําปะหลังและบริษัทฯ ที่อยู
นอกเหนือการควบคุม     
 
บริษัทฯ ดําเนินการบริหารงาน เพื่อลดผลกระทบจากปจจัยความเส่ียงดังกลาวดวยการติดตามสถานการณ
ตลาดและสถานการณวัตถุดิบ แลกเปล่ียน ความรู ขาวสาร กับผูประกอบการผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  หนวยงาน สมาคมที่เก่ียวของกับธรุกิจมันสําปะหลังตางๆ เพื่อที่จะสามารถประเมิน
สถานการณ เตรียมการลวงหนา และดําเนินการไดทันทวงที เพื่อใหไดผลผลิตที่มีตนทุนสามารถแขงขันไดและ
ทํากําไรใหบริษัทฯ 

 
3.1.2  ความเส่ียงจากการรวมลงทุนในตางประเทศ 
 

บริษัทฯ มีการรวมทุนในการดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑมันสําปะหลังในประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม โดยการ
ลงทุนในตางประเทศนั้นยอมมีความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยทางดานการเมือง กฎหมาย อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นที่อาจเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นหากมีเหตุใด
เหตุหนึ่งเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจในประเทศดังกลาว อาจสงผลกระทบใหรายไดและกําไร
จากการดําเนินธุรกิจในประเทศเหลานี้ไมเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว 

 
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเส่ียงนี้ โดยติดตามขาวสารของประเทศเวียดนามและภูมิภาคอยางใกลชิด รวมทั้ง 
ติดตอ แลกเปล่ียนขอมูล สถานการณตลาด และอื่นๆ กับผูประกอบการผลิตภัณฑมันสําปะหลังในประเทศ
เวียดนาม และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดสงทีมผูบริหาร ซึ่งเปนตัวแทนของ  
บริษัทฯ เขาไปดูแลการดําเนินการในประเทศเวียดนามรวมท้ังไดจัดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานท่ี
ประเทศไทยทุกเดือน 
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3.1.3 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกรอนในชวงหลายปที่ผานมาไดสงผลกระทบให
เกิดการเปล่ียนแปลงในภูมิอากาศที่ไมเปนไปตามฤดูกาล ตลอดจนทําใหเกิดภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ เชน ภัย
แลง และอุทกภัย ในป 2557 ประเทศไทยประสบกับสภาวะแหงแลงซึ่งมีผลตอปริมาณหัวมันและปริมาณน้ําที่
ไมพอเพียงในการผลิตซึ่งก็มีผลทําใหการผลิตของบริษัทฯ ลดลงในชวงฤดูแลง แตมีผลกระทบไมมากนักในปที่
ผานมา ในสวนพื้นที่เพาะปลูกหัวมันสําปะหลังก็ประสบกับการแพรระบาดของเพล้ียแปง ศัตรูพืช หรือโรคพืช 
อื่น และในบางพ้ืนที่ก็ประสบปญหาน้ําทวมโดยในป 2559 ปญหาดังกลาวไดลดนอยลงเม่ือเทียบกับป 2558   
แตก็ยังเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตหัวมันสําปะหลังซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก 

 
บริษัทฯ ไดดําเนินการเพื่อลดผลกระทบจากปจจัยความเส่ียงดังกลาว โดยปจจุบันไดมีการศึกษาถึงการนําน้ํา
ทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาใชในกระบวนผลิตอีก และปรับปรุงระบบการผลิตใหมีการใชน้ําลดลง 
ตลอดจนการทําที่เก็บน้ําในชวงหนาแลง เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะภัยแลง และการขาดแคลนนํ้า รวมถึง
ประสานงานกับหนวยงานราชการและเอกชนในทองถ่ิน เพื่อรวมมือในการจัดสรรน้ําใหพอเพียงในทุกภาคสวน
ที่เก่ียวของในชวงที่เกิดการขาดแคลนนํ้า 

 
3.1.4 ความเส่ียงจากผลิตภัณฑทดแทน 
 

การเปล่ียนแปลงของอุปสงคและอุปทานของผลิตภัณฑทดแทนผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง อาทิ แปงขาวโพด 
แปงมันฝร่ัง ทําใหราคาของผลิตภัณฑดังกลาวเปล่ียนแปลงและสงผลใหราคาของมันสําปะหลังเปล่ียนแปลงไป
เชนกัน โดยราคาของแปงขาวโพดในประเทศจีนไดลดตํ่าลง  ทําใหราคาของแปงมันสําปะหลังปรับตัวลดลง  
 
บริษัทฯ ดําเนินการบริหารงาน เพื่อลดผลกระทบจากปจจัยความเส่ียงดังกลาวดวยการติดตามสถานการณ
ตลาดและผลผลิตของผลิตภัณฑทดแทน การแลกเปล่ียนความรูขาวสารกับผูประกอบการผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังทั้งในประเทศและตางประเทศ หนวยงาน สมาคมที่เก่ียวของกับธรุกิจมันสําปะหลังตางๆ ซึ่งไดมีการ
ติดตามสถานการณของผลิตภัณฑทดแทนมันสําปะหลังดังกลาวอยางใกลชิด เพื่อที่จะสามารถประเมิน
สถานการณ เตรียมการลวงหนาและดําเนินการไดทันทวงที 
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3.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับการผลิต 
 
3.2.1  ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 

 ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง  
 

บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง ซึ่งตองใชหัวมันสําปะหลัง เปนวัตถุดิบ
สําคัญในการผลิตในสัดสวนประมาณรอยละ 70 ของตนทุนการผลิต ทั้งนี้หัวมันสําปะหลังจะมีราคา
เปล่ียนแปลง ขึ้นลงตามฤดูกาล รวมท้ังปรับขึ้นลงตามอุปสงคและอุปทานในตลาดขึ้นกับสภาพดินฟา
อากาศ และปริมาณของผลผลิตในแตละชวงฤดูกาล ปจจัยเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือ การ
ควบคุมของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯเกิดความเส่ียงดานการประมาณการราคาวัตถุดิบและสินคาเพื่อ
จําหนาย รวมถึง การบริหารจัดการสินคาคงเหลือซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอสถานะทางการเงินและ
ผลประกอบการของบริษัทฯ 

 
ดังนั้น เพื่อปองกันและบรรเทาความเส่ียง รวมทั้งลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวน
ดังกลาว   บริษัทฯ ไดดําเนินการติดตามสถานการณตลาดของวัตถุดิบอยางใกลชิดและมีการสํารวจ
วัตถุดิบในแหลงเพาะปลูกทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา   เพื่อ
แลกเปล่ียน ความรู ขาวสาร กับผูประกอบการผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งในประเทศและตางประเทศ 
หนวยงาน สมาคม ที่เก่ียวของกับธุรกิจมันสําปะหลังตางๆ เนนการจัดซ้ือวัตถุดิบในชวงเก็บเก่ียวท่ี
ผลผลิตมันสําปะหลังออก สูตลาดมากและมีราคาตํ่า ทั้งนี้บริษัทฯ ไดดําเนินการประกันราคารับซื้อ
หัวมันสําปะหลังในป 2560 โดยใหเกษตรกรมาลงทะเบียนในการขายมันสําปะหลังใหบริษัทฯ  เพื่อให
เกษตรกรมีความม่ันใจท่ีมีตลาดรับซ้ืออยางแนนอน และบริษัทฯ สามารถวางแผนการผลิตและประมาณ
การตนทุนและราคาขายไดดีย่ิงขึ้น   รวมทั้งสรางความสัมพันธที่ดีและแบงปนความรู ขอมูล ขาวสาร กับ
ชาวไรในพื้นที่ เพื่อใหบริษัทฯสามารถรับขอมูลและคาดการณแนวโนมของตลาดมันสําปะหลัง เพื่อใช
เปนขอมูลในการวางแผนและบริหารจัดการใหดีย่ิงขึ้นอยางย่ังยืน  

 
 ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเตี๋ยว 

 
วัตถุดิบเปนองคประกอบท่ีสําคัญของตนทุนการผลิตสินคา โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 50 - 70 ของ
ตนทุนสินคา ดังนั้น การผันผวนของราคาวัตถุดิบจะสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวุนเสน และกวยเต๋ียว คือ แปงถ่ัว แปงมันฝร่ังและขาว ซึ่งเปนพืชผลทาง
เกษตร ดังนั้น ราคาจะผันผวนขึ้นลงตามฤดูกาล และอุปสงคอุปทานในตลาด นอกจากน้ี พืชผลทาง
การเกษตรยังขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟาอากาศ เชน ภัยแลง อุทกภัย ซึ่ง
จะสงผลตอราคาของสินคา 
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จากปจจัยดังกลาว ทําใหบริษัทฯ ตองติดตามสถานการณของตลาดวัตถุดิบอยางใกลชิด และสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูขายวัตถุดิบ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถรับทราบขอมูล และคาดการณแนวโนมของ
ตลาดในการวางแผนและการบริหารสินคาไดดีย่ิงขึ้น ในบางสถานการณบริษัทฯ จําเปนตองซื้อวัตถุดิบ
เพื่อเก็บเปนสินคาคงคลังใหพอเพียงกับการผลิตและใหมีตนทุนวัตถุดิบที่คงที่ โดยทางเลือกสุดทายที่
บริษัทฯ จะพิจารณาในกรณีที่ราคาของวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากอยางไมคาดหมาย คือ การผลักภาระ
การเพิ่มขึ้นของตนทุนไปยังผูบริโภค โดยการขึ้นราคาสินคา แตทั้งนี้บริษัทฯ จะตองพิจารณาอยาง
รอบคอบ เนื่องจากตลาดวุนเสน มีการแขงขันที่รุนแรงและมีความออนไหวตอราคา 

 
บริษัทฯ ซื้อแปงถ่ัว และแปงมันฝร่ัง  โดยนําเขาโดยตรงหรือซื้อผานตัวแทนจําหนายจากประเทศในแถบ
ยุโรปหรือจีน  โดยมีการจายชําระคาสินคาทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ซึ่งอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราระหวางประเทศอาจมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนของแปงที่นําเขา 

 
3.2.2  การขาดแคลนแรงงาน 
 

อุตสาหกรรมวุนเสนเปนอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานคนมาก โดยเฉพาะในขั้นตอนบรรจุหีบหอ ดังนั้น ภาวะการ
ขาดแคลนแรงงานอาจสงผลกระทบในทางลบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการที่จะจัดการกับปญหา
ดังกลาว บริษัทฯ ไดเสนอคาตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจ เพื่อรักษาพนักงานใหทํางานกับบริษัทฯ ในการ
แกปญหาในระยะยาว บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบการผลิตอยางตอเนื่อง โดยเปล่ียนเปนระบบการผลิตที่ใช
เคร่ืองจักรมากขึ้น เพื่อลดการพ่ึงพาแรงงานคน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มกําลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตดวย 

 
3.3 ความเส่ียงดานการเงนิ 
 
3.3.1 การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
 

บริษัทฯ ขายสินคาสวนใหญไปตางประเทศทําใหมีรายไดสวนใหญเปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ 
จึงมีความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน  ซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาของรายไดจากการขาย
สินคาในรูปของเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกากลับมาเปนเงินสกุลบาท ทั้งนี้ความเส่ียงดังกลาวจะเกิดขึ้นเม่ือ
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาออนคาลงเม่ือเปรียบเทียบกับเงินบาท รายไดในรูปของเงินบาทท่ีบริษัทฯ ไดรับจึง
นอยลง ในทางกลับกันบริษัทฯ อาจมีรายไดในรูปของเงินบาทเพ่ิมขึ้น หากเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา         
แข็งคาขึ้น  การออนคาลงของคาเงินบาทในปจจุบัน เม่ือเทียบกับป 2558 สงผลใหผูสงออกไทย มีความ
ไดเปรียบเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันที่สําคัญอยางประเทศเวียดนามท่ีมีคาเงินคอนขางคงท่ีเม่ือเทียบกับ      
เงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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บริษัทฯ สามารถบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ไดสวนหน่ึงซ่ึง
หมายถึงบริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนผานการสรางสมดุลระหวาง
รายรับกับรายจาย ที่เปนเงินตราตางประเทศในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงกลาวคือ  บริษัทฯ มีรายรับจากการขาย
สินคาสวนใหญเปนเงินตราตางประเทศ ในขณะท่ีบริษัทฯ ก็มีรายจายสวนหน่ึงเปนการนําเขาแปงถ่ัว และ     
แปงมันฝร่ัง ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตวุนเสนจากตางประเทศ     

 
อยางไรก็ตาม ดวยรายรับจากการสงสินคาออกมีมากกวารายจายจากการนําเขา บริษัทฯ จึงตองใชการบริหาร
จัดการความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนสวนที่เหลือดวยวิธีทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ติดตาม
ภาวะการเปล่ียนแปลงของคาเงินอยางสม่ําเสมอ และใชเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่เหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียง
ดังกลาว  

 
แปงถ่ัว และแปงมันฝร่ัง เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตวุนเสน ในบางกรณีบริษัทฯ นําเขาจากตางประเทศ โดยคิด
ราคาสินคาเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  ซึ่งอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศอาจมีผลกระทบ
โดยตรงตอตนทุนของแปงที่นําเขา   นอกจากน้ี ประมาณรอยละ 7 ของรายไดของบริษัทฯ มาจากการสงออก  
ซึ่งคิดราคาสินคาในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สกุลเงินเยน และสกุลเงินยูโร  

 
ในการท่ีจะบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนใหอยูในเกณฑที่ตํ่านั้น บริษัทฯ ไดมีการติดตามสถานการณ
ของอัตราแลกเปล่ียนอยางใกลชิด  และทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา     ถาอยูในภาวะท่ี
จําเปน 
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4.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1  ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ 
 
สินทรัพยของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 
 
 ที่ดิน 

 

ที่ตั้ง ขนาด 
(ไร-งาน-ตรว.) 

การถือสิทธิ ์ วัตถุประสงคการถือครอง มูลคาตาม
บัญชี  

(ลานบาท) 

ภาระ
ผูกพัน  

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 

อ. บานฉาง จ. ระยอง 

อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 

อ. บางเลน จ.นครปฐม 

27-2-58 

135-0-29.7 

218-0-66 

230-3-50 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

โกดังเก็บสินคา 

ใหเชาบางสวน 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 

2 

1 

6 

235 

(1) 

(1) 

- 

- 
อ. เมือง จ. อุดรธานี 450-3-89 บจ. ไทยนํา 

มันสําปะหลัง 
โรงงานและโกดังเก็บสินคา 6 (2) 

อ. ขาณุวรลักษณบุรี 
    จ. กําแพงเพชร 

181-3-22 บจ. ดี ไอ โรงงานและโกดังเก็บสินคา 3 - 

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 50-0-80 บจ. บางปะกง
ธุรกิจ 

ใหบริษัทฯ เชาเพื่อใชเปน
ที่ต้ังโกดังเก็บสินคา 

90 - 

อ. ทาคันโท จ. กาฬสินธุ 329-1-25 บจ. ไทยสินมัน
สําปะหลัง (1989) 

ใหบริษัทฯ เชาเพื่อใชเปน
ที่ต้ังโรงงานและโกดังเก็บ

สินคา 

4 (1) 

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 9-3-48 บจ. บางเทา (6) ใหบริษัทฯ เชาเพื่อใชเปน
ที่ต้ังโกดังเก็บสินคา 

21 (1) 

อ. เมือง จ. อุดรธานี 184-3-22 บจ. ไทยนํา 
มันสําปะหลัง (1) 

ใหบริษัท ไทยนํามัน
สําปะหลัง เชาเพื่อใชเปน

ที่ต้ังบอน้ําเสีย 

1 - 

อ. บานฉาง จ. ระยอง 41-3-25.4 บจ. ไทยวา (6) ใหเชา 29 - 
  398  

หมายเหตุ : 
(1) จํานองกับสถาบันการเงินเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทฯ รวมวงเงินสินเช่ือทั้งหมด 460 ลานบาท 
(2) จํานองกับสถาบันการเงินเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด รวมวงเงินสินเช่ือทั้งหมด 270 

ลานบาท 
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อาคาร 
 

ที่ตั้ง การถือสิทธิ ์ วัตถุประสงค 
การถือครอง 

มูลคาตาม
บัญชี  

(ลานบาท) 

ภาระ
ผูกพัน  

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 

อ. ทาคันโท จ. กาฬสินธุ 

อ. พิมาย จ.นครราชสีมา 

อ. บางเลน จ.นครปฐม 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

โกดังเก็บสินคา 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 

3 

38 

39 

348 

(1) 

(1) 

- 

- 

อ. เมือง จ. อุดรธานี บจ. ไทยนํามันสําปะหลัง โรงงานและโกดังเก็บสินคา 65 (2) 

อ. พิมาย จ. นครราชสีมา บจ. ไทยวาอัลฟาสตารช โรงานและโกดังเก็บสินคา 1 - 

อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กําแพงเพชร บจ. ดี ไอ โรงงานและโกดังเก็บสินคา 2 - 

ประเทศเวียดนาม  TAY NINH TAPIOCA JOINT 
STOCK COMPANY 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 21 - 

 517  

หมายเหตุ : 
(1) จํานองกับสถาบันการเงินเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทฯ รวมวงเงินสินเช่ือทั้งหมด 460 ลานบาท 
(2) จํานองกับสถาบันการเงินเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด รวมวงเงินสินเช่ือทั้งหมด 270 

ลานบาท 
 
สินทรัพยถาวรอ่ืนๆ 
 

ประเภทสินทรัพย มูลคาตามบัญชี  
(ลานบาท) 

สวนปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน 
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ 
งานระหวางกอสราง 

11
734*

98
279

รวม 1,122

หมายเหตุ : * เคร่ืองจักรบางสวนไดนําไปคํ้าประกันเงินกูยืมจํานวน 37,453 ลานเวียดนามดง ของบริษัท Tay Ninh Tapioca JSC  
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มียานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน เปนสินทรัพยถาวรอื่นที่ใชในการประกอบธุรกิจ      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนจํานวน 10.6 ลานบาท 
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เครื่องจักรที่มีมูลคาตามบัญชีมากกวารอยละ 10 ของสินทรัพยรวมปลาสุด 
-ไมมี- 
 

4.2  บริษัทและบริษัทยอยลงทุนในอสังหาริมทรพัย 
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
   

ที่ตั้ง ขนาด 
(ไร-งาน-ตรว.) 

การถือสิทธิ ์ วัตถุประสงค 
การถือครอง 

มูลคาตาม
บัญชี  

(ลานบาท) 

ราคา
ประเมิน*
(ลานบาท) 

อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 619-2-96 บจ. เชียงแสนแลนด เพื่อพัฒนาและขาย 41 41 

อ. เมือง จ. แมฮองสอน 90-2-13  บจ. แมฮองสอนแลนด 
ดีเวลลอปเมนท 

เพื่อพัฒนาและขาย 6 9 

อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 56-1-43 บจ. ทาทุงนาแลนด เพื่อพัฒนาและขาย 7 8 

อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 13-1-33 บจ. ไทยวา ไบโอ 
พาวเวอร 

เพื่อพัฒนาและขาย 64 75 

 118 133 

หมายเหตุ : *  ประเมินราคาโดยบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ในเดือนพฤศจิกายน 2557 
 

4.3  บริษัทหรือบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ 
 

ประเภทสินทรัพย มูลคาตามบัญชี  
(ลานบาท) 

เคร่ืองหมายการคา 
ความสัมพันธกับลูกคา 
คาความนิยม 
อื่นๆ 

264
223
101

42
รวม 630
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4.4 เครื่องหมายการคาสําคัญ 
 

รูปแบบ 
เครื่องหมายการคา 

เจาของ ประเภทสินคา เลขทะเบียน / 
ประเทศที่จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุมครอง 

 

บริษัทฯ แปงมันสําปะหลัง สาคู
แปงขาวจาว  
แปงขาวเหนียว 

ค36908 / ประเทศไทย 10 มิ.ย. 2536 - 9 มิ.ย. 2566

 

บริษัทฯ ธัญพืช  ผลผลิตจากพืช
อาหารสัตว  
สารเติมแตงอาหารสัตว 

1342233 / ประเทศจีน 7 ธ.ค. 2542 - 20 ธ.ค. 2562

มังกรคู 

 

บริษัทฯ วุนเสน  กวยเต๋ียวเซ่ียงไฮ
แปงสลิ่ม 

ค13034 / ประเทศไทย
ค29952/ ประเทศไทย 
ค217443 / ประเทศไทย 

10 มี.ค. 2557 - 18 มี.ค. 2567
28 ก.ค. 2557 - 26 มิ.ย. 2567 
25 ก.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2567 

หงษ 

 

บริษัทฯ วุนเสน ค8530 / ประเทศไทย
ค29465 / ประเทศไทย 

10 มี.ค. 2557 - 18 มี.ค. 2567
28 ก.ค. 2557 - 26 มิ.ย. 2567 

กิเลนคู 

 

บริษัทฯ วุนเสน
เสนกวยเต๋ียว  เสนหมี่         
เสนบะหมี่ 

ค28448 / ประเทศไทย
ค316544 / ประเทศไทย 

9 มี.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2568
14 มิ.ย. 2553 - 2 มิ.ย. 2562 

นิวเกรด

 
 

บริษัทฯ สาคู
แปงทําอาหาร/ 
แปงมันสําปะหลัง 
ใชทําอาหาร เสนหมี่  
บะหมี่ วุนเสน 

ค219943 / ประเทศไทย
ค107390 / ประเทศไทย 

 

28 ก.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2567
31 ส.ค. 2552 - 2 ต.ค. 2562 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีเคร่ืองหมายการคาอื่นอีก 48 เคร่ืองหมาย ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและตางประเทศ 
 
4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

บริษัทฯ มุงเนนการดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังผลิตภัณฑวุนเสนและ
กวยเตี๋ยว รวมทั้งผลิตภัณฑที่เก่ียวของ  ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการสรางความเติบโตใน
ระยะยาวได   บริษัทฯ ลงทุนในกิจการของบริษัทฯ เองและลงทุนผานบริษัทยอย โดยการถือหุนในสัดสวนที่มาก
พอใหบริษัทฯ สามารถเขารวมบริหารจัดการและกําหนดแนวทางของธุรกิจดังกลาวได โดยการแตงต้ังตัวแทน
เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการ
บริหารงาน ใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ สวนการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท    
ในเครือที่มิไดประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑมันสําปะหลังและอาหารนั้น เปนการลงทุนในอดีต
เนื่องจากมองเห็นโอกาสการทํากําไรในอนาคต อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม
ในธุรกิจอื่นที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจหลัก 
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5.   ขอพิพาททางกฎหมาย 
 
-ไมมี- 
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6. ขอมูลทัว่ไปและขอมูลสาํคัญอ่ืน 
 
6.1 ขอมูลทั่วไป 

 
6.1.1 ช่ือบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย 

 
ชื่อบริษัทฯ ทีอ่อกหลักทรัพย :  บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)   

ช่ือยอหลักทรัพย :   TWPC  

สํานักงานใหญ :    เลขท่ี 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21 ถนนสาทรใต  
     แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

โทรศัพท :     66 2 285 0040  

โทรสาร :     66 2 285 0268 และ 66 2 285 0270-1   

เว็บไซต :     www.thaiwah.com 

สํานักงานสาขา : 

สาขาท่ี 1  เลขท่ี 21/10, 21/12 เอ และ 21/17 เอ อาคารไทยวา 1 ชั้น 6-7 ถนนสาทรใต                
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย                          
โทรศัพท 66 2 285 0031 และ 66 2 285 0315-20 โทรสาร 66 2 285 0485 

สาขาท่ี 2  เลขท่ี 76 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเกา) ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24130 ประเทศไทย โทรศัพท 66 38 573 973 โทรสาร 66 38 573 365 

สาขาท่ี 3 เลขท่ี 87 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเกา) ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24130 ประเทศไทย โทรศัพท 66 38 573 975-6 โทรสาร 66 38 573 329 

สาขาท่ี 4 เลขท่ี 2 หมูที่ 2 ถนนสุขุมวิท (สายเกา) ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24130 ประเทศไทย โทรศัพท 66 38 573 003 โทรสาร - 

สาขาท่ี 5 เลขท่ี 301 หมูที่ 8 ถนนพิมาย-หวยแถลง ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
30110 ประเทศไทย โทรศัพท 66 44 471 368-9 โทรสาร 66 44 471 789 

สาขาท่ี 6 เลขท่ี 136 หมูที่ 12 ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 46190 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 43 877 087 และ 66 43 877 053 โทรสาร 66 43 877 032 

สาขาท่ี 7 เลขท่ี 2 หมูที่ 1 ถนนบางเลน-ดอนตูม ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
73130 ประเทศไทย โทรศัพท 66 34 391 011-4 โทรสาร 66 34 391 015 
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สาขาท่ี 8 เลขท่ี 173 หมูที่ 1 ตําบลโคกสะอาด อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000    
ประเทศไทย โทรศัพท 66 42 248 794 และ 66 42 248 618  โทรสาร 66 42 248 618   

สาขาท่ี 9 เลขท่ี 363 อาคารทวีพรรณ ชั้น 1 หองเลขท่ี 100 บี หมูที่ 1 ถนนเชียงใหม-ลําปาง             
ตําบลทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000 ประเทศไทย             
โทรศัพท 66 53 850 333 โทรสาร 66 53 850 123 

สาขาท่ี 10 เลขท่ี 245 หมูที่ 3 ถนนเล่ียงเมือง ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
45000 ประเทศไทย โทรศัพท 66 97 139 0691 โทรสาร -  

สาขาท่ี 11 เลขท่ี 999/96 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 
ประเทศไทย โทรศัพท 66 84 660 5725 โทรสาร - 

สาขาท่ี 12 เลขท่ี 208 หมูที่ 3 ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 91 778 7934 โทรสาร - 

สาขาท่ี 13 เลขท่ี 142/124 หองเลขท่ี 104 และ 105 ชั้น 1 หมูที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ ตําบลมะขาม
เต้ีย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 ประเทศไทย                 
โทรศัพท 66 84 837 5405 โทรสาร - 

สาขาท่ี 14    เลขท่ี 198 หองเลขท่ี 9101 และ 9102 ชั้น 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา        
จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย โทรศัพท 66 84 837 5405 โทรสาร - 

สาขาท่ี 15   เลขท่ี 21/74, 21/76-77 อาคารไทยวา 1 ชั้น 5 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท 66 2 285 0040 โทรสาร - 

สาขาท่ี 16 เลขท่ี 779/4 ชั้น 1 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 

ประเทศไทย โทรศัพท 66 91 778 7934 โทรสาร - 
 

ประกอบธุรกิจหลัก :  ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง และ 
     อาหารจากแปง ประเภทวุนเสน กวยเต๋ียว และสาคู  

เลขทะเบียนบริษัทฯ :  0107558000423 

ทุนจดทะเบียน :   880,420,930 บาท  

ทุนจดทะเบียนชําระแลว :   880,420,930 บาท  

แบงออกเปนหุนสามัญ :  880,420,930 หุน  

มูลคาหุนละ :    1 บาท 
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ขอจํากัดสัดสวนผูถือหุนตางดาว :  ไมเกินรอยละ 49 ของหุนที่ไดออก และไดชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 

อัตราสวนที่ยินยอมใหกองทุนรวม 
เพ่ือผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว  
ลงทุนในหรือมไีวซึ่งหุนของบริษัทฯ : -ไมมี- 

จํานวนพนักงาน :    2,057 คน (เฉพาะพนักงานที่สังกัดบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 
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6.1.2 บริษัทยอย และบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคาที่ตราไว 
(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

(%) 
บริษัท ไทยวา อินเตอรเนชั่นแนล เทรด 
(เซี่ยงไฮ) จํากัด 
Room 442, Floor 4, Building 1, No.458 
East Fu Te No.1 Road, 
Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China 

ซื้อขายสินคา CNY 
1,000,000 

- CNY  
1,000,000 

100.00

บริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66  2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ผลิตแปงอัลฟา 18,000,000 100 18,000,000 99.99

บริษัท บางเทา (6) จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองท่ีดิน 21,500,000 100 21,500,000 99.99

บริษัท เชยีงแสนแลนด จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองท่ีดิน 75,000,000 100 75,000,000 99.99

บริษัท ไทยสินมันสําปะหลัง (1989) จํากัด
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองท่ีดิน 5,000,000 100 5,000,000 99.99
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคาที่ตราไว 
(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

(%) 
บริษัท แมจันทรแลนด จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

หยุดดําเนิน
กิจการ* 

15,000,000 100 15,000,000 99.99

บริษัท ทาทุงนาแลนด จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองท่ีดิน 15,000,000 100 15,000,000 99.99

บริษัท บางปะกงธุรกิจ จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองท่ีดิน 91,000,000 100 91,000,000 99.99

บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากดั 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

การผลิต การสง 
และจาย
กระแสไฟ 

450,000,000 1,000 450,000,000 99.99

บริษัท ไทยวา (6) จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองท่ีดิน 29,000,000 100 29,000,000 99.99

หมายเหตุ: * จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และจดทะเบียนชําระบัญชีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคาที่ตราไว 
(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

(%) 

บริษัท ไทยองครักษ จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองท่ีดิน 4,000,000 100 4,000,000 99.98

บริษัท ดี ไอ จํากดั 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ผลิต 
แปงมันสําปะหลัง 

10,000,000 1,000
 

10,000,000 99.93

บริษัท บางเทา (5) จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองท่ีดิน 1,000,000 100 250,000 99.93

บริษัท พังงา รีสอรท จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองท่ีดิน 1,000,000 100 1,000,000 99.93

บริษัท อาคิเทรฟ ดีไซน แอนด  
แพลนน่ิง จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

หยุดดําเนิน
กิจการ** 

15,500,000 100
 

15,500,000 
 

99.88

   หมายเหตุ:  ** จดทะเบียนเลิกบริษัทเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 และจดทะเบียนชําระบัญชีเม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2559 ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

(บาท) 
มูลคาที่ตราไว 

(บาท/หุน) 
ทุนชําระแลว 

(บาท) 
สัดสวนการถือหุน

(ทางตรง&ทางออม) 
(%) 

บริษัท ไทยโมดีไฟดสตารช จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

หยุดดําเนินกิจการ 40,000,000 1,000 10,000,000 94.62

บริษัท แมฮองสอนแลนด 
ดีเวลลอปเมนท จาํกัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองท่ีดิน 2,000,000 100 2,000,000 84.97

บริษัท ไทยวา ไรซ ฟลาว จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

หยุดดําเนิน
กิจการ*** 

30,000,000 100 30,000,000 83.33

บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ผลิต 
แปงมันสําปะหลัง 

86,600,000 100 86,600,000 70.00

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company  
Tan Binh Hamlet, Hoa Thanh District, 
Tay Ninh Province, Vietnam 

ผลิต 
แปงมันสําปะหลัง 
และกลูโคส  

VND
112,081,200,000 

VND
10,000 

VND 
112,081,200,000 

69.99

หมายเหตุ:  *** จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และจดทะเบียนชําระบัญชีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพนัธ 2560 ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

(บาท) 
มูลคาที่ตราไว 

(บาท/หุน) 
ทุนชําระแลว 

(บาท) 
สัดสวนการถือหุน

(ทางตรง&ทางออม) 
(%) 

บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง (1) จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร   66 2 285 0271 

ถือครองท่ีดิน 1,000,000 100 1,000,000 69.95

บริษัท แมโจแลนด จํากัด 
ชั้น 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

หยุดดําเนินกิจการ 3,000,000 100 3,000,000 49.99

บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
ชั้น 8 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/19         
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 677 4466 
โทรสาร  66 2 285 0281 

การผลิตและ
จําหนาย 
แปงมันสําปะหลัง
ดัดแปร 

50,000,400 100 50,000,400 33.33

บริษัท เอเชยีผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด
อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้น 13               
เลขท่ี 1168/18 ถนนพระราม 4             
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท 66 2 286 8554 
โทรสาร  66 2 286 3468 

ลงทุนในบริษัทอืน่ 140,000,000 100 105,250,000                          30.00

บริษัท เวยีดนาม แทปปโอกา จํากดั 
043 Cau Hamlet, Tan Phong Commune, 
Tan Bien District, Tay Ninh Province, 
Vietnam 

ผลิต 
แปงมันสําปะหลัง  

USD
5,000,000 

- USD  
5,000,000 

21.00
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคาที่ตราไว 
(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

(%) 
บริษัท ทรอปคอล รีสอรท จํากัด 
22nd Floor, Man Hing Commercial 
Building,79-83 Queen’s Road Central, 
Hong Kong 
โทรศัพท 65 6849 5888  
โทรสาร  65 6849 5713 

ลงทุนและ 
พัฒนารีสอรท 

USD
21,000,000 

USD 1 USD 
21,000,000 

19.80
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6.1.3 บุคคลอางอิง 
  
 หนวยงานกํากบับริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) 
 อาคารสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย 
 โทรศัพท : 66 2 695 9999  โทรสาร : 66 2 695 9660 

 SEC Help Center : 66 2 263 6000  อีเมล : info@sec.or.th  เว็บไซต : www.sec.or.th 
 
 หนวยงานกํากบับริษัทจดทะเบียน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 
โทรศัพท : 66 2 009 9000 โทรสาร  : 66 2 009 9991 

   SET Contact Center : 66 2 009 9000 อีเมล : SETContactCenter@set.or.th  เว็บไซต : www.set.or.th 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย 
โทรศัพท : 66 2 009 9000 โทรสาร : 66 2 009 9991 

   SET Contact Center : 66 2 009 9999 อีเมล : SETContactCenter@set.or.th  เว็บไซต : www.set.or.th/tsd 
 
ผูสอบบัญชี 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย 
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ 
นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 
นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ 
นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ 
นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 
 
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 
เลขท่ี 193/136 -137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศัพท : 66 2 264 0777  โทรสาร : 66 2 264 0789 - 90 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 
อาคารเมอรคิวร่ี ทาวเวอร ชั้น 22 
เลขท่ี 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
โทรศัพท : 66 2 264 8000 โทรสาร :  66 2 657 2222 
 
ธนาคารที่ติดตอประจํา 
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารไทยวา 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ 
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักสีลม 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร 
 
6.2 ขอมูลที่สําคัญอ่ืน 

-ไมมี- 
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สวนที่ 2 : การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 
 
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
 
7.1 จํานวนทนุจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
 

7.1.1  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 880,420,930 บาท ซึ่งเปนทุนที่ออกและชําระแลว 880,420,930 บาท                    
แบงออกเปนหุนสามัญ 880,420,930 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

 
7.1.2  บริษัทฯ ไมมีหลักทรัพยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอื่น 
 
7.1.3  บริษัทฯ ไมมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ 
 
7.1.4  บริษัทฯ ไมมีโครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน     ซึ่ง

เปนคนตางดาว (Thai Trust Fund)  
 

ณ วันปดสมุดทะเบียนคร้ังลาสุดเม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มีสัดสวนการ      
ถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 50,682,331 หุน หรือเทากับรอยละ 5.76 ของหุนที่ออกและจําหนายแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ 
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7.2 ผูถือหุน 
 

7.2.1  รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559*  
 

รายชื่อผูถือหุน 
จํานวน 
หุนที่ถือ 

จํานวนหุน 
ที่ถือรวม 

%  
การถือหุน 

1. กลุมนายโฮ กวงปง   101,299,979 11.50 
   - นายโฮ กวงปง 49,590,573   
   - KAP HOLDINGS LIMITED 45,976,945(1)   
   - BIBACE INVESTMENTS LTD. 5,278,500(2) 
   - MDM. CHIANG SEE NGOH 453,961   
2. CHANG FUNG COMPANY LIMITED(3) 89,093,634 89,093,634 10.12 
3. บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(4) 88,347,051 88,347,051 10.03 
4. กลุมนายโฮ กวงจิง   63,755,859 7.24 
   - นายโฮ กวงจิง 34,416,488    
   - LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED 29,339,371(5)    
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 50,682,331 50,682,331 5.76 
6. กลุมบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล คอมเมอรเชียล ดิเวลลอปเมนท จํากัด   39,248,150 4.46 
   - บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล คอมเมอรเชียล ดิเวลลอปเมนท จํากัด(6) 34,708,545    
   - ICD (HK) Limited  4,539,605    
7. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA 
FUND(7) 30,082,216  30,082,216 3.42 
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED(8) 24,921,802  24,921,802 2.83 
9. MR. CARLOS CHANG KOO 11,185,251  11,185,251 1.27 
10. MR. D DANFUNG DENNIS 10,377,782  10,377,782 1.18 

ผูถือหุนรายยอยอื่น 371,426,875 371,426,875 42.19 
ยอดรวม 880,420,930  880,420,930 100.00 
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หมายเหตุ:     

*      ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด 
(1) รวมหุนที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จํานวน 38,733,163 หุน ในนามของ KAP Holdings Limited 
(2) ถือหุนของบริษัทโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch 
(3) บริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ ประกอบธุรกิจ General Investment  
(4) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
(5) รวมหุนที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จํานวน 25,761,200 หุน ในนามของ Li-Ho Holdings 

(Private) Limited 
(6) บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย 
(7) บริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ ที่อยูที่ติดตอได ธนาคารดอยชแบงก เอจี, กรุงเทพมหานคร เลขที่ 63 อาคารแอทธินี        

ทาวเวอร ช้ัน 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
(8) บริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ ที่อยูที่ติดตอได ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) แผนก 

Securities Services เลขที่ 90 อาคารสาทรนครทาวเวอร โซน บี ช้ัน 14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

 

7.2.2 บริษัทฯ ไมมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (holding company) 

7.2.3  กลุมผูถือหุนรายใหญไมมีขอตกลงระหวางกัน (shareholders agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ
การออกและเสนอขายหลักทรัพยหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ 

 
7.3  การออกหลักทรัพยอ่ืน 
  

บริษัทฯ ไมมีการออกหลักทรัพยแปลงสภาพ และหลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ 
 

7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 
 

7.4.1 นโยบายเงินปนผลของบริษัทฯ 
 

นโยบายเงินปนผลของบริษัทฯ เปนนโยบายที่เนนการเพิ่มมูลคาเงินลงทุนของผูถือหุน และสงเสริมให          
ผูถือหุนถือเงินลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว  โดยสามารถคาดการณเงินปนผลท่ีเพิ่มขึ้นในแตละปไดซึ่ง
มิไดรับผลกระทบจากความผันผวนของกําไร ดวยวัตถุประสงคดังกลาว นโยบายเงินปนผลของบริษัทฯ 
จึงยึดหลักของความมีเสถียรภาพ การคาดการณได และเงินปนผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได ดังนี้ 

 ความมีเสถียรภาพ  

บริษัทฯ จะจายเงินปนผลทุกป เวนแตในกรณีที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เพื่อมิให        
ผูถือหุนไดรับผลกระทบในเชิงลบจากความผันผวนของกําไรในแตละป 
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 การคาดการณได 

ผูถือหุนจะสามารถประมาณการถึงเงินปนผลที่คาดวาจะไดรับในแตละป ซึ่งอาจทําใหผูถือหุนสามารถ
บริหารจัดการกลยุทธการลงทุนของตนไดดีย่ิงขึ้น 

 เงินปนผลที่เพ่ิมขึ้นที่บริหารจดัการได 

บริษัทฯ มุงม่ันที่จะจายเงินปนผลที่เพิ่มขึ้นและมีความผันผวนนอยที่สุดในแตละป ภายใตกรอบของการ
เพิ่มขึ้นที่ กําหนดไวอยางกวางๆ  แตทั้งนี้  อัตราการจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับผลกําไรจากการ
ดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง  เงินสด และประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

 
7.4.2  นโยบายเงินปนผลของบริษัทยอย   

 
นโยบายเงินปนผลของบริษัทยอย  จะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทยอยนั้นๆ 
จากการพิจารณาถึงเงินสดที่มีอยู หลังจากท่ีไดคํานึงถึงคาใชจายฝายทุนรายการใหญๆ และขอตกลงใน
การชําระหนี้คืนในปตอไป 
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8. โครงสรางการจัดการ 
 

โครงสรางองคกรของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร 
รายละเอียดดังนี้    
 

 
8.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน  12 ทาน  โดยมีกรรมการจํานวน  4 ทาน  ไดแก                   
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน นายอุดม วิชยาภัย(ง) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ และ นายชนินทร อรรจนานันท เปน
กรรมการอิสระคิดเปน 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการอิสระของบริษัทฯ  ทุกทาน  
มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ เปนดังนี้ 
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ลําดับ
ที่ 

 
รายชื่อ 

 

 
ตําแหนง 

 

วันที่ไดรับการ
แตงตัง้เปน

กรรมการบริษัทฯ 

จํานวนครัง้ที ่
เขารวมประชุม    
ในป 2559/ครั้ง   
การประชุม 

1. นายโฮ  กวงปง   ประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ตุลาคม 2558 4/4
2. นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการ 1 ตุลาคม 2558 3/4
 3. นายเอเรียล พี วีรา กรรมการ 1 ตุลาคม 2558 4/4
4. นายโฮ  กวงจิง  กรรมการ 1 ตุลาคม 2558 4/4
5. นายโฮ  เรน ฮวา(ก) กรรมการ 1 ตุลาคม 2558 4/4
6. ดร. เศรษฐไสย  เศรษฐการุณย  กรรมการ 1 ตุลาคม 2558 4/4
7. นายอํานาจ สุขประสงคผล(ก) กรรมการ 1 ตุลาคม 2558 4/4
8. นายชานคราร ชานดราน(ค) กรรมการ 25 ธันวาคม 2559 -/-
9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน กรรมการอิสระ(ข) 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง  

กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

1 ตุลาคม 2558 4/4

10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ  กรรมการอิสระ (ข) 
กรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยง 
ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน  

1 ตุลาคม 2558 4/4

11. นายอุดม วิชยาภัย(ง) กรรมการอิสระ(ข) 
กรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน  

1 ตุลาคม 2558 4/4

12. นายชนินทร อรรจนานันท  กรรมการอิสระ(ข) 1 ตุลาคม 2558 4/4
 
หมายเหตุ:         ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอยีดไดเปดเผยไวภายใตหวัขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ ”คณะกรรมการบริษัทฯ”  

ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
(ก) ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยลงนามรวมกัน 2 ทานและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสอืรับรอง 
(ข) คํานยิามของ “กรรมการอิสระ” ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” 
(ค) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้ง นายชานคราร 

ชานดราน เปนกรรมการใหมของบริษัทแทนที่ นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวฒัน ซึ่งไดลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป 
ทั้งนี้ นายชานคราร ชานดราน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวนัที่ 25 ธนัวาคม 2559 เปนตนไป 

(ง) นายอดุม วิชยาภัย ลาออกจากการดาํรงตาํแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และกรรมการ       
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้ง นายสุภัค      
ศิวะรักษ เปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทานใหม
ของบริษัทแทนที่ นายอุดม วิชยาภัย 
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อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่หลักในการกําหนดนโยบาย และยุทธศาสตรโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งดูแล
การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิผล  นอกเหนือจากหนาที่ที่ไดกําหนดไวตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนแลว  คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหนาที่และความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1.  กําหนดรูปแบบและอนุมัตินโยบายภาพรวม กลยุทธ และวัตถุประสงคทางการเงินของบริษัทฯ 

2.  ทบทวนผลการดําเนินงานดานการเงิน และรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ 

3.  กํากับดูแลและอนุมัติการริเร่ิมการดําเนินงานหลักของบริษัทฯ งบประมาณประจําป การลงทุนที่สําคัญ
และการตัดสินใจดานเงินทุน 

4.    ใหความม่ันใจวา การควบคุมภายในรวมถึงการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ที่มีอยางเพียงพอน้ัน ไดรับ
การทบทวนและประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ 

5.    อนุมัติการเสนอชื่อบุคคลท่ีจะเขามาดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทฯ และอนุมัติการแตงต้ัง
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ  

6.  รับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ  

7. อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ  เพื่อกําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดยอยอยางชัดเจน 

 
นอกจากนั้น  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดให มีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการที่ชัดเจน รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ  
ที่ดี”  
 
วาระการดํารงตําแหนง 
 
กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการบริษัทฯ ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 
อาจไดรับการแตงต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกได 
 
คณะกรรมการชุดยอย 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่พิจารณาและกล่ันกรองการ
ดําเนินงานภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ กําหนดไวในกฎบัตร และรายงานผลการปฏิบั ติหนาที่ตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ  
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เพื่อความโปรงใสและความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 2 คณะเปน
กรรมการอิสระทั้งหมด นอกจากน้ัน ประธานกรรมการบริษัทฯ มิไดเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการ
ชุดยอย ทั้ง 2 คณะดังกลาว รายละเอียดดังนี้ 
 
1)     คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ประกอบดวย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

 
ลําดับ
ที่ 

 
รายชื่อ 

 

 
ตําแหนง 

 
วันที่ไดรับการแตงตั้ง

เปนสมาชิก 

จํานวนครัง้ที ่
เขารวมประชุม       
ในป 2559/ครั้ง   
การประชุม

1. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน ประธานกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 4/4 
2. นายอุดม วิชยาภัย(ก) สมาชิก 1 ตุลาคม 2558 4/4 
3. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ สมาชิก 1 ตุลาคม 2558 4/4 

 
 

    หมายเหตุ:  (ก)   นายอดุม วิชยาภัย ลาออกจากการดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ  
เปนกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทานใหมของบริษัทแทนที่ นายอุดม วิชยาภัย 

 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน และ นายอุดม  วิชยาภัย(ก) ประธานและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียง เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน  ทั้งนี้      
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน   มีประสบการณการสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีภายนอกของ 
บริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก โดย
ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ทั้งนี้  เพื่อให ม่ันใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

6. รายงานกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัทฯ  ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียง  ทั้งนี้  โดยมีเนื้อหาซ่ึงประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงและการเขารวมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงแตละทาน 

ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดรับจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter) 

ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

8. สอบทานใหบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความ
เส่ียงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และกํากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

9. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  หากพบหรือมีขอสงสัยวามี
รายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

ก. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ข. การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

ค. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
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ใหคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเห็นสมควร   หาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝายจัดการไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาดังกลาว 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทํา
ดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

10.   สอบทานและกํากับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกิจการที่ดีของบริษัทฯ  

11.   ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบ
บัญชี ขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการผูจัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ไดกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

12.   ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

 
อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

 
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงบรรลุเปาหมายใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีอํานาจ ดังนี้ 

1.  อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับฝายจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการ ฝายตรวจสอบภายใน 
หัวหนาหนวยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวของมาชี้แจง ใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเก่ียวของและจําเปน 

2.  อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูตรวจสอบภายใน 

2.1  ประสานวัตถุประสงคและความเขาใจที่เก่ียวของกับการควบคุมภายในใหอยูในแนวทาง
เดียวกันระหวางผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการบริษัท  

2.2 ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

2.3 ใหหลักประกันในความเปนอิสระของผูตรวจสอบสอบภายใน 

3. อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีภายนอก 

3.1 สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภายนอก 
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3.2 เสนอช่ือผูสอบบัญชีภายนอกพรอมทั้งคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

3.3 กําหนดอัตราคาจางในงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีภายนอกเปนผูใหบริการ 

4. อํานาจในสวนอ่ืนๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีอํานาจในการตรวจสอบผูที่เก่ียวของ และเร่ืองตางๆ              
ที่เก่ียวของภายในขอบเขตอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง รวมท้ัง          
มีอํานาจในการวาจางหรือเชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาใหคําแนะนําและความเห็นไดตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงพิจารณาวาเหมาะสม 

 
วาระการดํารงตําแหนง 

 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียงซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได 

 
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

 
ลําดับ
ที่ 
 

 
รายชื่อ 

 
ตําแหนง 

 
วันที่ไดรับการแตงตั้ง

เปนสมาชิก 

จํานวนครัง้ที ่
เขารวมประชุม       
ในป 2559/ครั้ง   
การประชุม 

1. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ ประธานกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 3/3 
2. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน สมาชิก 1 ตุลาคม 2558 3/3 
3. นายอุดม วิชยาภัย(ก) สมาชิก 1 ตุลาคม 2558 3/3 

      หมายเหตุ:  (ก)  นายอดุม วิชยาภัย ลาออกจากการดํารงตําแหนง กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลในวนัที่ 21 กมุภาพันธ 2560 เปนตนไป 
ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 กมุภาพันธ 2560  ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ   
เปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทานใหมของบริษัทแทนที่ นายอุดม วิชยาภัย 

 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

1. เสนอแนวทางและใหความเห็นในภาพรวมเก่ียวกับการขึ้นเงินเดือนประจําปและนโยบายการจายโบนัส
ของบริษัทฯ 

2. พิจารณาทบทวนการจายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งส่ิงจูงใจทางดานสวัสดิการและผลประโยชน
ของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งญาติของทานซ่ึงเปนพนักงานของบริษัทฯ 

3.     พิจารณาทบทวนและอนุมัติคาใชจายของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ 
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4.  พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปนเสนอใหมีการเปล่ียนแปลงคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่
ปฏิบั ติหนาที่ ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

5.  พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปนเสนอใหมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน 
(เชน การใหสิทธิพนักงานซ้ือหุน เบี้ยเล้ียง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน 
และการจายโบนัสสําหรับผูบริหารระดับสูง  ทั้งนี้ ฝายจัดการจะเปนผูกําหนดเงินคาจางของพนักงาน
แตละทาน 

6. กําหนดหลักเกณฑบุคคลที่จะดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. กําหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอยางมีหลักเกณฑและโปรงใส 

8. เสนอและ /หรือประเมินบุคคลที่สมควรได รับการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัทฯ  และสมาชิก
คณะกรรมการชุดยอยใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีตําแหนงวางลง 

9. ประเมินความเปนอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความตองการวาจะใหมีกรรมการอิสระทาน
ใหมเพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม 

10. แจงรายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดยอยท่ีกําลังจะพนจากตําแหนงตามวาระใหแก
กรรมการบริษัทฯ  และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ วาสมควรท่ีจะใหการสนับสนุนกรรมการและ
สมาชิกคณะกรรมการชุดยอยทานนั้นๆ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปหรือไม 

11.   พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอยางนอยปละ 1 คร้ัง  และเสนอแนะการแกไขเปล่ียนแปลงที่
จําเปนตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ 

12.   รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
 

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 
เพื่อชวยใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถปฏิบัติหนาที่ไดบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีต้ัง
ไว  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีดุลพินิจในการแตงต้ังที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสม  เพื่อ
ชวยในการพิจารณาทบทวนนโยบายตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานที่มีอยูในปจจุบัน เสนอแนะแผนเก่ียวกับ
ผลประโยชน และสวัสดิการใหมๆ สําหรับพนักงาน และ/หรือ ดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวของกับ
ทรัพยากรบุคคล 
 
วาระการดํารงตําแหนง 

 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได 
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8.2 ผูบริหาร 
 

ผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารทานอื่นๆ ตามนิยามของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวม 7 ทาน รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย(ก)  กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) 
3. นายอํานาจ สุขประสงคผล  กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง) 
4. นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล(ข) กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) 
5. นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน(ค) ผูอํานวยการอาวุโส 

ฝายบริหารการเงินและกิจการองคกร 
6. นางสาวนฤมล ศรีสุมะ Group Head of Research & Development 
7. นางอรอนงค วิชชุชาญ ผูอํานวยการ ฝายบัญชี 

หมายเหตุ:      ประวัติของผูบริหาร รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” ของ
รายงานประจําปของบริษัทฯ 
(ก) ดร.เศรษฐไสย เศรษฐการุณย เกษียณอายุในวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
(ข) นายประทีป เลศิวฒันากิจกลุ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) โดยมีผลตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2560  

เปนตนไป 
(ค)   นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวฒัน เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

8.3 เลขานุการบริษัทฯ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแตงต้ัง นางสาวมณี ลือประเสริฐ เปนเลขานุการบริษัทฯ โดย
มีผลต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป  
หมายเหตุ:  ประวัติของเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหวัขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “ผูบริหาร และเลขานุการ

บริษัทฯ” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ  
 
เลขานุการบริษัทฯ  จะตองปฏิบั ติหนาที่ตามที่ กําหนดไวในมาตรา  89/15 และมาตรา  89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดวยความรับผิดชอบความระมัดระวัง 
และความซ่ือสัตยสุจริต รวมทั้ง ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้ 
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 (1)  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 

(ก)   ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ 

(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ 

(ค)  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 
 (2)  เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทฯ หรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงาน

การมีสวนไดเสีย ตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียงทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น 

(3)  ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกับตลาดทุนประกาศกําหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมี
หนาที่อื่นตามที่ระบุไวในใบพรรณางาน (Job Descriptions) และท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ  
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8.4     รายละเอียดการถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร   
 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ลําดับ
ท่ี 

รายช่ือ ตําแหนง 

จํานวนหุนท่ี
ถือ ณ วันท่ี    
31 ธันวาคม 

2558 

จํานวนหุนท่ี
เปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)       

ในป 2559 

 

จํานวนหุนท่ี
ถือ ณ วันท่ี   
31 ธันวาคม 

2559 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัทฯ (%) 

1. นายโฮ  กวงปง 
 

ประธานกรรมการ
บริษัทฯ 

46,356,073 
 

3,234,500 49,590,573 
 

5.63% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  453,961 - 453,961 0.05% 
2. นายสุรพล  สุปรัชญา กรรมการ - - - - 
 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

3. นายเอเรียล  พี วีรา กรรมการ 1,973,183 - 1,973,183 0.22% 
 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

4. นายโฮ  กวงจิง กรรมการ 30,821,363 3,595,125 34,416,488 3.91% 
 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

5. นายโฮ  เรน ฮวา 
 
 

กรรมการ และ 
ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

2,130,524 
 
 

- 2,130,524 
 
 

0.24% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
6. 
 
 

ดร. เศรษฐไสย  เศรษฐการุณย(ก) 
 
 

กรรมการ  
 
 

3,396,239 
 
 

(852,210) 2,544,029 
 

0.29% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
7. 
 
 

นายอํานาจ สุขประสงคผล 
 
 

กรรมการ และ 
กรรมการผูจัดการ 

(ธุรกิจแปง) 

380,226 
 
 

- 380,226 0.04% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  7,014 - 7,014 0.00% 
8. นายชานคราร ชานดราน กรรมการ  - - - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
9. 
 
 
 
 
 
 
 

นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง 

และ 
กรรมการสรรหา
และกําหนด
คาตอบแทน 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  213,053 - 213,053 0.02% 
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ลําดับ
ท่ี 

รายช่ือ ตําแหนง 

จํานวนหุนท่ี
ถือ ณ วันท่ี    
31 ธันวาคม 

2558 

จํานวนหุนท่ี
เปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)       

ในป 2559 

 

จํานวนหุนท่ี
ถือ ณ วันท่ี   
31 ธันวาคม 

2559 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(%) 

10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการ

ตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง 

และ  
ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

 

   

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  2,443,039 200,000 2,643,039 0.30% 
11. นายอุดม วิชยาภัย(ข) 

 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ
กรรมการ

ตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง 
และกรรมการ 

สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

- 
 
 
 
 
 
 

- - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
12. นายชนินทร อรรจนานันท กรรมการอิสระ - - - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
13. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล(ค) 

 
กรรมการผูจัดการ 

(ธุรกิจอาหาร) 
50,000 

 
- 50,000 0.01% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
14. นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน(ง) 

 
 

ผูอํานวยการอาวุโส 
ฝายบริหารการเงิน
และกิจการองคกร   

- 
 
 

- - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
15. นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ 

 
 

Group Head of 
Research & 

Development 

- 
 
 

- - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
16. นางอรอนงค วิชชุชาญ 

 
ผูอํานวยการ  
ฝายบัญชี 

10,000 
 

- 10,000 0.00% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

หมายเหตุ:  (ก) ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และดํารงตําแหนง กรรมการที่มิใชผูบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  
2560 เปนตนไป 

 (ข) นายอดุม วิชยาภัย ลาออกจากการดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และ กรรมการสรรหาและกําหนด 
คาตอบแทนโดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป

 (ค) นายประทีป เลศิวฒันากิจกลุ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) โดยมีผลตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป
 (ง)     นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวฒัน เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
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8.5 วิธีการแตงตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามทีก่ําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ 
 

8.5.1 การแตงตั้งกรรมการ 
 
1. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหา (5) คน และกรรมการไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
      
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

 (1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง  

 (2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
 กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก            

        นอย เพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออก
เสียงช้ีขาด 

 
3. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน
แตวาระของกรรมการทานนั้นจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทน
ดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน 

 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวย คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของ
จํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 
 
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่เปนองคประชุม ใหกรรมการท่ีเหลืออยู
กระทําในนามของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกต้ังกรรมการแทน
ตําแหนงที่วางลงเทานั้น 
 
การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงนั้นใหกระทําภายในหน่ึง (1) 
เดือนนับแตวันที่จํานวนกรรมการวางลงเหลือนอยกวาจํานวนท่ีจะเปนองคประชุม 
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8.5.2 การถอดถอนกรรมการ 
 
1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)  

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน
วาผูใดจะออกสวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

 กรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังเขามาเปนกรรมการใหมได 

    2.  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลวกรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

(5) ศาลมีคําส่ังใหออก 

3. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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8.6 คาตอบแทน 
    

8.6.1  นโยบายกําหนดคาตอบแทน 

 คาตอบแทนสําหรับพนักงาน  

นโยบายการจายคาตอบแทนของบริษัทฯ   ไดถูกกําหนดขึ้นตามระบบการประเมินผลที่มีความ
โปรงใส เพื่อสนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพของพนักงาน   ซึ่งถือเปน
ทรัพยสินที่ มีความสําคัญสูงสุดสําหรับบริษัทฯ  วัตถุประสงคหลักของนโยบายการจาย
คาตอบแทนของบริษัทฯ คือ เพื่อดึงดูด  จูงใจ ตอบแทน และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไวกับ
บริษัทฯ  ผลประโยชนตอบแทนโดยท่ัวไปสําหรับพนักงานจะประกอบดวย เงินเดือนพื้นฐาน 
โบนัส ซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบี้ยเล้ียง และผลประโยชนตางๆ การกําหนดองคประกอบ
ของผลประโยชนตอบแทนสําหรับพนักงานนั้น จะคํานึงถึงลักษณะบทบาทหนาที่ของพนักงาน 
และสภาวะของตลาดโดยท่ัวไปเปนปจจัยประกอบดวย  อนึ่ง เพื่อใหม่ันใจไดวาผลประโยชนตอบ
แทนสําหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถแขงขันเทียบไดกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
บริษัทฯ จึงไดพิจารณาทบทวนกําหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับ
ผูประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุมธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอาหารเปนระยะๆ 
 
ในการกําหนดคาตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่บริหารระดับอาวุโสนั้น   บริษัทฯ 
มีเจตจํานงกระตุนใหผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่บริหารระดับอาวุโสทุกทานเกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติหนาที่  เพื่อผลักดันใหผลประกอบการของบริษัทฯ บรรลุเปาหมายประจําปและ
เปาหมายระยะยาวของบริษัทฯ  และเพื่อใหม่ันใจไดวาเปนไปในแนวทางเดียวกันกับสวนไดเสีย
ของผูถือหุน ดังนั้น ปจจัยทั้งปวงที่เก่ียวของกับผลงานจึงถือเปนสวนประกอบในการกําหนด
ผลตอบแทนทั้งหมดสําหรับผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่บริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ 
นอกเหนือจากปจจัยในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตน 
 
การที่บริษัทฯ เลือกวิธีการจายผลประโยชนตอบแทนแกพนักงานตามวิธีนี้ไมเพียงแตจะชวยดึงดูด 
รักษา และจูงใจพนักงานท่ีมีศักยภาพเทานั้น หากแตยังชวยดํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมในการ
ทํางานที่มุงเนนผลงานเปนหลัก    เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับทุกองคกรภายในบริษัทฯ ซึ่งจะ
ชวยสงเสริมใหบริษัทฯ สามารถบรรลุเปาหมายทางการเงินได 

 คาตอบแทนสําหรับกรรมการ 

คาตอบแทนสําหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่มิใชเปนผูบริหาร และกรรมการท่ีเปนผูบริหารจะ
ถูกกําหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหนาที่ของกรรมการแต
ละทานเปนหลัก โดยเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและเปน
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คาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันได คาตอบแทนสําหรับกรรมการจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมใหญสามัญผูถือหุน  
 

8.6.2  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 

กรรมการ 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของกรรมการ ทั้งกรรมการที่มิไดเปนผูบริหารและกรรมการท่ีเปนผูบริหาร    
เปนคาตอบแทนตอคร้ังการประชุม โดยแยกเปนรายประเภทและตําแหนงกรรมการ  ตามมติที่
ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมรวมระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และ 
ผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 30 กันยายน  2558  
 
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของกรรมการ ทั้งกรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหารและกรรมการที่เปนผูบริหาร 
ในป  2559 มีจํานวนเงินรวมทั้ ง ส้ิน  9,385,000 บาท  รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหัวขอ 
“รายละเอียดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับในฐานะกรรมการ ชวงป 2559” 

 
ผูบริหาร 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินของผูบริหารจํานวน  7 ทาน  ในป  2559 มีจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 
49,946,230  บาท ประกอบไปดวย เงินเดือน และโบนัส  คาประกันสังคม คาใชจายเก่ียวกับ
รถยนต คากองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาใชจายเก่ียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  
 

 คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 
 

กรรมการ 

- ไมมี - 
 
ผูบริหาร 

คาตอบแทนอื่นของผูบริหารจํานวน  7 ทาน ในป 2559 มีจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 6,826,216 บาท 
ในรูปของสวัสดิการของพนักงาน เชน คารักษาพยาบาล ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ            
คาเลาเรียนบุตร และอื่นๆ   

 
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการที่มิไดเปนผูบริหารและกรรมการท่ีเปนผูบริหาร มิไดรับคาตอบแทน
อื่นใดในฐานะกรรมการของบริษัทฯ นอกเหนือจากคาตอบแทนดังกลาวขางตน 
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รายละเอียดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรบัในฐานะกรรมการ ชวงป 2559 
 

1. นายโฮ  กวงปง  ประธานกรรมการบริษัทฯ   1,000,000 / - - / -  - / - 1,000,000 

2. นายสุรพล  สุปรัชญา กรรมการ 680,000 / - - / - - / - 680,000 

3. นายเอเรียล  พี วีรา กรรมการ 680,000 / - - / - - / - 680,000 

4. นายโฮ  กวงจิง กรรมการ 680,000 / - - / - - / - 680,000 

5. นายโฮ เรน ฮวา  กรรมการ 600,000 / - - / - - / - 600,000 

6. ดร. เศรษฐไสย  เศรษฐการุณย กรรมการ  600,000 / - - / - - / - 600,000 

7. นายอํานาจ สุขประสงคผล กรรมการ 600,000 / - - / - - / - 600,000 

8. นางสาวศิริวรรณ  สกุลคีรีวัฒน(ก) กรรมการ  600,000 / - - / - - / - 600,000 

- นายชานคราร  ชานดราน(ก) กรรมการ - / - - / - - / - - / - 

9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน กรรมการอิสระ  680,000 / - 340,000 / - 135,000 / - 1,155,000 

   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ     

   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน     

10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ กรรมการอิสระ  680,000 / - 180,000 / - 255,000 / - 1,115,000 

   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ     

   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน     

11. นายอุดม  วิชยาภัย(ข)  กรรมการอิสระ  680,000 / - 180,000 / - 135,000 / - 995,000 

   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ    

   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน    

12. นายชนินทร  อรรจนานันท กรรมการอิสระ 680,000 / - - / - - / - 680,000 

รวม    8,160,000  700,000 525,000  9,385,000 

 
หมายเหตุ:  (ก)    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้ง นายชานคราร ชานดราน เปนกรรมการใหมของบริษัทแทนท่ี  
                       นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน  ซ่ึงไดลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป 
                            ท้ังน้ี นายชานคราร ชานดราน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2559 เปนตนไป  
                    (ข)    นายอุดม วิชยาภัย ลาออกจากการดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลในวันท่ี 
                            21 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป 

 

        คาตอบแทน/ประโยชนอื่น (บาท/ป)  

ลําดับ
ท่ี   รายช่ือ   ตําแหนง กรรมการ 

บริษัทฯ 

กรรมการ
ตรวจสอบ
และบริหาร
ความเส่ียง 

กรรมการ     
สรรหาและ
กําหนด

คาตอบแทน  

รวม 
(บาท/ป) 
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8.7     บุคลากร 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานจํานวน 2,057 คน เปนดังนี้  
 
 

 ธุรกิจแปง 
มันสําปะหลัง 

ธุรกิจวุนเสน 
และกวยเตี๋ยว 

บริษัทยอย* รวม 

พนักงานปฏิบัติการ (คน) 727 837 736 2,300
พนักงานบริหาร (คน) 91 161 86 338
พนักงานในสํานักงานใหญ (คน) 70 171 5 246
รวม (คน) 888 1,169 827 2,884 

 หมายเหตุ:  *  บริษัทยอยไดแก บริษัท ไทยนํามันสาํปะหลัง จํากัด บริษัท ดีไอ จํากัด บริษัท ไทยวา (6) จํากัด และ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

 
คาตอบแทนรวมและสวัสดิการที่จายใหกับพนักงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
เปนจํานวนเงิน 785,742,528 บาท คาตอบแทนดังกลาวประกอบดวย เงินเดือน และโบนัส คาใชจายเก่ียวกับ
รถยนต คาประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ คารักษาพยาบาล เปนตน 

 
8.7.1  นโยบายดานการพัฒนาพนักงาน  

 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานใหมีความรู
ความสามารถ บริษัทฯ ใหความสําคัญต้ังแตการคัดเลือกพนักงาน   การกําหนดขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการทํางานท่ีชัดเจน    การฝกอบรมและพัฒนา   การประเมินผลงาน   การวาง
แนวทางสําหรับความกาวหนาในอาชีพเปนรายบุคคล  การจัดการผลตอบแทนท่ียุติธรรมและสวัสดิการ
ที่ดี  รวมทั้ง สงเสริมใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามัคคีและบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 
 

บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะรักษาและคงไวซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายในบริษัทฯ  
เพื่อใหการคุมครองและเสริมสรางมูลคาระยะยาวตอผูถือหุน บริษัทฯ ไดนําวิธีปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่
ดี รวมถึงนโยบายซ่ึงเปนรูปแบบหลักการตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ไดให
การสนับสนุนมาปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
1. สิทธิของผูถือหุน 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยไดดําเนินการทุกอยางสอดคลองตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวของกับเร่ืองสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 

 
1.1  ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยูบนพื้นฐานเดียวกัน ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการรับเงิน      

ปนผลตามที่บริษัทฯ ไดประกาศ โดยจํานวนเงินปนผลดังกลาวคํานวณจากสัดสวนการถือหุนที่มีใน
บริษัทฯ 

 
1.2  ในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง ผูถือหุนมีสิทธิในการอนุมัติประเด็นที่สําคัญในวาระตางๆ เชน การเลือกต้ัง

กรรมการ (ผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการไดเปนรายบุคคล)  คาตอบแทนกรรมการ  การแตงต้ังผูสอบ
บัญชี และการจายเงินปนผล เปนตน  

 
1.3 บริษัทฯ ไมเคยกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถติดตอส่ือสารระหวางกัน          

ผูถือหุนทุกรายสามารถติดตอส่ือสารระหวางกันไดอยางเสรี 
 

1.4 บริษัทฯ มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมทั้ง ผูถือหุนประเภท
สถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน โดยเลือกสถานท่ีที่จัดการประชุมที่สะดวกตอผูถือหุนในการเดินทาง
มาประชุมจัดสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเปนภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุน
ชาวตางชาติ จัดใหมีจุดรับลงทะเบียนของผูถือหุนประเภทสถาบันแยกตางหากจากผูถือหุนทั่วไป 
รวมทั้ง จัดสงหนังสือมอบฉันทะซ่ึงระบุหลักฐานที่ใชในการมอบฉันทะไวอยางชัดเจนไปพรอมกับหนังสือ
นัดประชุม เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง 

  

 นอกจากนั้น ผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังเร่ิมการประชุมแลว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ 

 
1.5 บริษัทฯ เชิญผูถือหุนรายยอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เปนการ

ลวงหนา   โดยไดเผยแพรหลักเกณฑและวิธีการสงคําถามลวงหนาดังกลาวผานชองทางตลาด
หลักทรัพยฯ และเว็บไซดของบริษัทฯ www.thaiwah.com แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระ 
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1.6 บริษัทฯ ยังมิไดเชิญชวนใหผูถือหุนรายยอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ 
กอนวันประชุมผูถือหุน เนื่องจากบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับ
การแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัดกําหนด) และจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหกับบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ
ดังกลาวในที่ประชุมใหญผูถือหุนเสมอ 

 
1.7 บริษัทฯ มอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ 

เปนผูจัดสงเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุน  ซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยไดระบุวาระการประชุม 
พรอมทั้งขอเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ   รวมถึงขอมูลเอกสาร
ประกอบวาระตางๆ อาทิ ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ ประวัติผูสอบ
บัญชี ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน แผนที่สถานท่ีจัดประชุม รวมท้ัง 
หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม เปนตน ใหแกผูถือหุน
ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 10 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีความพรอมในการเตรียมตัวสําหรับการ
ประชุม  นอกจากนั้น  บริษัทฯ ไดลงโฆษณาประชาสัมพันธหนังสือเชิญประชุมผู ถือหุนในหนา
หนังสือพิมพและไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และขอมูลตางๆ ในการ
ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) เปนการลวงหนา
กอนวันประชุมอยางนอย 1 เดือน รวมท้ัง ไดเชิญชวนใหผูถือหุนมาลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม
ผูถือหุนอยางนอย 1 ชั่วโมง 

  
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดนําระบบบารโคด (Barcode) มาใชในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการ

แสดงผลการลงมติเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการประชุมผูถือหุน 
 

1.8 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุมและไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงให     
ผูถือหุนทราบลวงหนา เวนแตผูถือหุนซ่ึงถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมดอาจขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม     

 
1.9  กอนเร่ิมการประชุมผูถือหุนทุกคร้ังเลขานุการของบริษัทฯ จะทําหนาที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียง

ลงคะแนน (กฎเกณฑตางๆ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติโดยการใชบัตรลงคะแนนเสียงรวมท้ังสิทธิ
การออกเสียงลงคะแนน)  นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดเชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายในระดับสากลเขามาทําการ
ตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนกอนที่ประธานในท่ีประชุมจะประกาศจํานวน  ผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะ และจํานวนหุนของผูที่มารวมประชุมใหผูถือหุนทราบ  ตลอดจนทําการตรวจสอบกระบวนการ
การนับคะแนนเสียงในแตละวาระกอนที่จะประกาศเปนมติของที่ประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดผลการลงคะแนนในแตละวาระภายหลังเสร็จส้ินการประชุมแตละคร้ัง และ    
บริษัทฯ ไดเผยแพรผลการลงคะแนนของแตละวาระในการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.thaiwah.com) ภายในวันทําการถัดไปหลังวันประชุม นอกจากน้ัน ผลการลงคะแนนเชนเดียว    
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กันนี้ รวมถึง ขอซักถามตางๆ ของผูถือหุนและคําตอบโดยสรุป ไดถูกบันทึกไวในรายงานการประชุม      
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญตางๆ อยางถูกตอง ครบถวน และจะนําสงใหผูถือหุนทั้งหมดเพื่อสอบทานกอน
การรับรองในการประชุมคร้ังตอไป สําหรับรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  บริษัทฯ จะ
เผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม 

 
1.10  นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผูถือหุน ไมเพียงแตเปนการดําเนินการตามกฎหมายเทานั้น  

แตยังเปนการสรางโอกาสและเปนเวทีใหผูถือหุนไดแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถาม
กรรมการและฝายจัดการในเร่ืองใดก็ตามท่ีมีผลกระทบตอบริษัทฯ  ประธานในท่ีประชุมไดจัดสรรเวลา
และสงเสริมให  ผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
เร่ืองที่เก่ียวของกับบริษัทฯ  นอกจากน้ี เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการรักษาสิทธิ
ประโยชน   หากผูถือหุนทานใดมีประเด็นคําถามที่ตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมสามารถจัด      
สงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ ไดที่ ฝายนักลงทุนสัมพันธ (ir@thaiwah.com) หรือโทรสารหมายเลข 
66 2 285 0268  

 
1.11   นอกเหนือจากผูสอบบัญชีที่จะไดเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลว ประธานกรรมการ

บริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการทุกทาน จะใชความพยายามเทาที่สามารถจะทําไดในการเขารวมการประชุม
ผูถือหุน เพื่อทําการช้ีแจงหรือตอบขอซักถามของผูถือหุน  นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเชิญทีมที่ปรึกษา
กฎหมายในระดับสากลเขามารวมประชุมเพื่อใหความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดใหมีลาม
มืออาชีพทําหนาที่ในระหวางการประชุมเพื่อใหผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถส่ือสารกันได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 
1.12 บริษัทฯ  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) อาทิ มติของที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองที่สําคัญตางๆ  มติของที่ประชุมผูถือหุน  ขอมูลทางการเงิน ขอมูล
ที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ รายงานประจําป เปนตน 

 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงหนาที่ในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันโดยดําเนินการทุกอยางสอดคลองตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวของดังนี้ 
 
2.1   บริษัทฯ ใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนแตละคนมี

คะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนสามัญที่ตนถืออยู หรือหนึ่งหุนสามัญตอหนึ่งเสียง ทั้งนี้ หุนของบริษัทฯ 
เปนหุนสามัญแตเพียงประเภทเดียว  
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2.2  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนไดในกรณีที่ผูถือหุน 
ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  ซึ่งเปนหนึ่งใน
แบบหนังสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด และเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได  อีกทั้งยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถที่จะมอบฉันทะใหแกกรรมการ
อิสระของ   บริษัทฯ เพื่อเปนตัวแทนรวมลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผูถือหุนไมอาจเขารวมประชุมไดดวย
ตนเอง โดย  บริษัทฯ ไดระบุชื่อของกรรมการอิสระไวในหนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้งแนบประวัติ
กรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไวเปน
สวนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม  

 
2.3  บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตองสงรายงานการถือครองหลักทรัพย

บริษัทฯ ตอ ก.ล.ต. เม่ือเขารับตําแหนงคร้ังแรกและรายงานการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วันทําการทุกคร้ัง
ที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และไดบรรจุวาระเร่ืองรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารไวในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหไดรับทราบเปนรายไตรมาส 

 
2.4 กรรมการหรือผูบริหารบริษัทฯ ทานใดที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของในการพิจารณาการเขาทํา

รายการระหวางบริษัทฯ กับผูที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของ จะไมเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ
ดังกลาว นอกจากนั้นบริษัทฯ  ไดเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการเขาทํารายการใหผูถือหุนทราบ
กอนทํารายการในกรณีตองขออนุมัติการทํารายการจากผูถือหุน รวมทั้ง ปฏิบัติตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยเครงครัด รายละเอียดของการทํารายการที่เก่ียวโยงกันไดเปดเผยไว
ภายใตหัวขอ “รายการระหวางกัน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ และในระหวาง
ปที่ผานมาไมปรากฎวาบริษัทฯ  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ
หรือการซื้อขายสินทรัพยแตอยางใด 

 
2.5  บริษัทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร

ระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไดพึงปฏิบัติ รวมถึงการหามในเร่ืองการใชขอมูลภายในเพื่อ
หาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ  นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดอนุมัติ
นโยบายที่เก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งหามมิใหทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท
ฯ ในขณะที่ยังครอบครองขอมูลภายในที่เปนความลับ และมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ที่ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน  ตลอดระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในที่ยังมิไดเปดเผยแก
สาธารณชน (“Embargo Period”)   รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “5.9 การดูแลเร่ืองการใช
ขอมูลภายใน” ซึ่งในระหวางปที่ผานมา ไมปรากฏวามีผูใดฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 

 
2.6 ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคยใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทที่ไมใชบริษัทยอยของบริษัทฯ แต

อยางใด   
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3.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 

เพื่อความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและผลตอบแทนทางการเงินแกผูถือหุน บริษัทฯ ใชความพยายามอยางเต็มที่
ในการทําหนาที่เปนนิติบุคคลตัวอยาง โดยใหความสําคัญกับสิทธิตางๆ ของบรรดาผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด  
 
ผูถือหุน: คณะกรรมการบริษัทฯ ไดยึดถือในการปฏิบัติหนาที่อยางซ่ือสัตย โปรงใส และ

แข็งขัน เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสราง
มูลคาระยะยาวตอผูถือหุน ขอมูลที่สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจสงผลกระทบตอราคา
หุนของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผูถือหุนจะตองไดรับการเปดเผย โดย
ครบถวนในเวลาที่เหมาะสม 

 
พนักงาน: บริษัทฯ เช่ือวาพนักงานคือ  ทรัพยสินที่ สําคัญที่ สุด  ดังนั้น  บริษัทฯ จึงได

ดําเนินการในแตละขั้นเพื่อใหม่ันใจไดวาสอดคลองตามกฎหมายแรงงาน 
พนักงานทั้งหมดไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติหรือแบง
พรรคแบงพวก ใหผลตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงานโดยรวมในอัตราที่
สามารถแขงขันได เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและเช่ือมโยงกับผลการ
ดําเนินการของบริษัทฯ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละทาน รวมท้ัง ไมละเมิดสิทธิของพนักงานตามกฎหมาย ซึ่งทั้งหมด
นี้ไดกําหนดไวในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งได รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีสภาพแวดลอมในการ
ทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย  โดยไดรับการรับรองระบบการจัดการตาม
มาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบันที่เก่ียวของ รวมทั้งได
จัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน และสงเสริมใหพนักงานได รับการ
ฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับสายงาน รวมถึงการสับเปล่ียนหมุนเวียนการทํางาน   
เพื่อเพิ่มความรูและทักษะในการทํางานที่หลากหลายขึ้น   

 
ลูกคา: บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการจัดสรรแตส่ิงที่ดีใหแกลูกคา ดวยการใชวัตถุดิบที่ดี

เย่ียมในการผลิตสินคาใหมีคุณภาพสูงและสะอาดถูกหลักอนามัย อีกทั้งให
ความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหความม่ันใจไดวา       
ความตองการของลูกคาจะไดรับการตอบสนอง ซึ่งถือเปนนโยบายที่สอดคลอง
กับพันธกิจของบริษัทฯ ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
คูแขงขัน: บริษัทฯ มีความเชื่อวาการแขงขันเปนส่ิงสําคัญในการเปดตลาดการคาเสรี 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ อันเปนการปองกัน ขัดขวาง ไมให
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ผูประกอบการซ่ึงอาจเปนคูแขงเขามาดําเนินการในตลาดซึ่งบริษัทฯ ไดประกอบ
ธุรกิจอยู บริษัทฯ มีแนวความคิดวาการแขงขันที่เขมขนจะเปนการกระตุน
นวัตกรรมใหมๆ ทั้งดานผลิตภัณฑและบริการในทองตลาด ซึ่งจะชวยยกระดับ
มาตรฐานของตลาด  และยังประโยชนใหแก ผูบ ริโภคและสังคมโดยรวม 
นอกจากน้ันบริษัทฯ  จะไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของ
คูแขงขันดวยวิธีฉอฉล  รวมท้ังไมละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคูแขงทางการคา
จากการกระทําห รือการตัดสินใจใดๆ  ของบ ริษั ทฯ  ซึ่ งได กําหนดไว ใน
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

 
สังคมและส่ิงแวดลอม:   บริษัทฯ มุงม่ันในการเปนบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ซึ่ง

เปนหนึ่งในจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ มีนโยบายการ
ดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานส่ิงแวดลอม  โดยมีระบบการผลิตและการ
ดําเนินงานท่ีใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  มีการควบคุม
ปองกันมิใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม  รวมทั้ง ไดดําเนินการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ   มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการ
พัฒนาอยางตอเนื่องจนไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ตาม
มาตรฐาน มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และใหเปนอุตสาหกรรม    
สีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว) ซึ่งเปนระบบที่แสดงศักยภาพของการเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม จากกระทรวงอุตสาหกรรม รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 
“ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของ
รายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
คูคา: บริษัทฯ มุงม่ันที่จะหลอหลอมความสัมพันธระยะยาวในทางธุรกิจกับคูคา ดังนั้น 

จึงเปนที่มาของนโยบายการใหผลกําไรอยางเปนธรรมตอคูคา อีกทั้งใหความ
เคารพตอเงื่อนไขการชําระเงิน สําหรับการคัดเลือกคูคา บริษัทฯ ไดใหสิทธิใน
การเสนอราคาอยางเทาเทียมกัน รวมท้ัง ไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 
เพื่อคัดเลือกคูคาดวยวิธีประกวดราคาสําหรับรายการท่ีมูลคาเกินกวา 1 ลาน
บาท เพื่อความโปรงใส 

 
เจาหนี้: บริษัทฯ  ใหความสําคัญตอเจาหน้ีเสมือนคูคาที่มีความสําคัญย่ิง ดังนั้น จึง

มุงม่ันที่จะปฏิบัติใหสอดคลองกับขอผูกพันทั้งหลายตามสัญญาท่ีมีอยูกับ
เจาหน้ี  ตลอดจนไมปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริง อันจะทําใหเจาหน้ีเกิดความ
เสียหาย และหากมีเหตุอันจะทําใหไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา 
บริษัทฯ จะแจงเจาหนี้ลวงหนาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว  ซึ่งรวมถึง
เงื่อนไขคํ้าประกัน การบริหารเงินทุน และการผิดนัดชําระหนี้รวมกัน  
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ในระหวางปที่ผานมา ไมปรากฎวามีกรณีที่บริษัทฯ ฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขัน
ทางการคา และส่ิงแวดลอม รวมทั้ง ไมมีกรณีไดรับแจงจากเจาหนี้รายใดวา  บริษัทฯ ไมปฎิบัติตามขอผูกพัน
ทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยูกับเจาหนี้ 
 
3.1 นโยบายไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

  
บริษัทฯ ถือเปนนโยบายที่จะไมดําเนินการใดๆ ที่จะเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในการจางงาน 
บริษัทฯ จะไมรับบุคคลอายุตํ่ากวา 18 ปเขาเปนพนักงานของบริษัทฯ ไมบังคับใชแรงงาน ไมมีการเลิกจาง
อยางไมเปนธรรม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเสมอภาคภายใตกฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยเครงครัด ซึ่งในระหวางปที่ผานมาไมมีกรณีปฏิบัติตอพนักงาน
อยางไมเปนธรรม และไมมีคดีขึ้นสูศาลในเร่ืองดังกลาว 

 
3.2 นโยบายไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
 

บริษัทฯ ถือเปนนโยบายที่จะไมเก่ียวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และไดกําหนดเปนมาตรฐาน
การดําเนินงานท่ีชัดเจนที่จะใชทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นเฉพาะท่ีมีใบอนุญาตการใชเทานั้น เชน การ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง โดยมีการตรวจสอบเปนระยะๆ โดยผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ และในระหวางปที่ผานมาไมไดมีกรณีละเมิดทรัพยสินทางปญญาแตอยางใด 

 
3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและหามการจายสินบนเพ่ือประโยชนทาง

ธุรกิจ  
 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปรงใส ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนั้น จรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และ
พนักงานทุกคนปฎิบัติงานบนพ้ืนฐานหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และไมประพฤติตนหรือกระทําการ
ใดๆ  อันอาจนําความเล่ือมเสียมาสูบริษัทฯ ดังนั้น จึงถือเปนนโยบายปฏิบัติไมสรางความสําเร็จของงาน
ในหนาที่ดวยวิธีการทุจริต หรือใหสินบนโดยเด็ดขาด การละเมิดนโยบายนี้ถือเปนความผิดรายแรง โดยจะ
มีการดําเนินการทางวินัยรวมไปถึงการเลิกจางตามที่กฎหมายกําหนด  
 

3.4     นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิด 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัตินโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิด เพื่อเปนกลไกใหพนักงาน
และบุคคลภายนอกสามารถรองเรียนกรณีที่มีการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือการกระทําที่ขัดตอจริยธรรม 
หรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร โดยไมถูกเลือกปฎิบัติ 
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ถูกกระทํา หรือถูกกล่ันแกลง ทั้งนี้ไดกําหนดชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน รวมถึงกระบวนใน
การดําเนินการกับเร่ืองที่ไดรับการรองเรียนและกลไกคุมครองผูแจงเบาะแสดังนี้  

 
ชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

 
ผูแจงเบาะแสสามารถแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน ไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียง หรือหนวยตรวจสอบภายใน ผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 

อีเมล :  bod@thaiwah.com 
โทรสาร :  66 2 285 0685 
ไปรษณีย :  คณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
   เลขท่ี 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21 
   ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร   
     กรุงเทพมหานคร 10120  หรือ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

อีเมล :  arc@thaiwah.com 
โทรสาร :  66 2 285 0685 
ไปรษณีย :  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 21/59 , 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21    
ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร   
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ 
 

 หนวยตรวจสอบภายใน 

อีเมล :  ia@thaiwah.com 
โทรสาร :  66 2 285 0685 
ไปรษณีย :  หนวยตรวจสอบภายใน 

บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
  เลขท่ี 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21  
  ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร   

     กรุงเทพมหานคร 10120 
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กระบวนการในการดําเนินการกับเรื่องที่ถูกรองเรียน 
 
หนวยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเปนผูตรวจสอบเร่ืองที่ไดรับการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน และ
รายงานขอเท็จจริงที่ตรวจพบตอคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาตอไป  
 
กลไกคุมครองผูแจงเบาะแส  
 
เร่ืองที่แจงเบาะแส หรือขอรองเรียน รวมถึงชื่อผูแจงจะถูกเก็บเปนความลับตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ 
และจํากัดการเขาถึงขอมูลได เฉพาะผูที่รับผิดชอบท่ีมีหนาที่ตรวจสอบประเด็นที่รองเรียนเทานั้น และ
หากผูแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนเช่ือวาตนถูกละเมิดสิทธิจากการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนก็
สามารถรายงานเร่ืองดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียง หรือ หนวยตรวจสอบภายใน ผานชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนดังกลาวขางตนโดยทันที 
เพื่อทําการตรวจสอบและดําเนินการตางๆ ที่เหมาะสมตอไป 
 
ทั้งนี้ หากพนักงานทานใดแจงเบาะแสดวยเจตนาที่ไมบริสุทธิ์ หรือแจงเบาะแสเพ่ือผลประโยชนสวนตน
จะถือเปนความผิดทางวินัย และหากมีการตรวจสอบพบวาบุคคลภายนอกทานใดแจงเบาะแสดวยเจตนา
ประสงคราย หรือแจงเบาะแสเพื่อผลประโยชนสวนตนจะถูกดําเนินการท่ีเหมาะสม รวมถึงการแจงความ
ตอเจาหนาที่ตํารวจ 

 
3.5 การสงเสริมจัดกิจกรรมหรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน 
 

บริษัทฯ ถือเปนนโยบายที่ตองดูแลและสานสัมพันธกับชุมชนใกลเคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอยาง
สมํ่าเสมอ  โดยดําเนินโครงการตางๆ ที่คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนที่ชุมชนและสังคมจะพึงไดรับ
เพื่อการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

3.6 การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก สงผลใหทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
จํากัด เกิดการขาดแคลน บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว  และสงเสริมใหมีการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดต้ังคณะกรรมการดานส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย และจัดทําโครงการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง  รวมทั้งกําหนดเปาหมายของโครงการใช
ทรัพยากรอยางย่ังยืน รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม
ของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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3.7 การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดลอม 
 

บริษัทฯ ไดจัดฝกอบรมใหความรูและปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองส่ิงแวดลอมแกพนักงาน โดยไดจัดทําโครงการ
อนุรักษพลังงานตางๆ อยางตอเนื่อง และประชาสัมพันธทั่วองคกรผานระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และ
ตามบอรดประชาสัมพันธ รวมทั้งไดเชิญวิทยากรมาใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องที่เก่ียวของกับ
การดูแลส่ิงแวดลอมเปนระยะๆ เชน การอนุรักษส่ิงแวดลอม  

 
4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา โดยไดดําเนินการดังนี้ 
 
4.1 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ทุกทานไดรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือ

ของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของซึ่งเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของ  บริษัทฯ หรือ
บริษัทยอยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด รวมทั้งปรับปรุง
และรายงานใหบริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงการมีสวนไดเสียดังกลาว 
และบริษัทฯจะบรรจุวาระเร่ืองรายงานการมีสวนไดเสียดังกลาวขางตนไวในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อใหไดรับทราบเปนรายไตรมาส 
 

4.2 ในปที่ผานมาบริษัทฯ เปดเผยขอมูลทั่วไป ขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา สอดคลองตามขอกําหนดของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ การเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวไปสูผูลงทุน ผูถือหุน และ          
ผูที่เก่ียวของ ไดกระทําผานชองทางตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)  
 

4.3 ผูลงทุนรายบุคคล ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และหนวยงานภาครัฐ สามารถติดตอกับบริษัทฯ ไดที่
เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท 66 2 285 0040 หรือ 66 2 285 0315 - 20 หรือ ฝายนักลงทุนสัมพันธ
(ir@thaiwah.com) 

 
4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทํามีความถูกตองครบถวนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป 

โดยผานการตรวจสอบ/สอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง (ปจจุบันคือบริษัท สํานักงาน 
อีวาย จํากัด) และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการ  บริษัทฯ กอนการเปดเผยผานตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเปดเผย  
“ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
และในป 2559 งบการเงินของบริษัทฯ ไดรับการรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชี 
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4.5 บริษัทฯ ไมมีโครงการซ้ือหุนคืน รวมท้ัง ไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุนใด (Shareholders agreement) ที่
มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ หรือผูถือหุนรายอื่น จึงมิไดเปดเผยขอมูลดังกลาว   

 
4.6 บริษัทฯ ขออางอิงการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ ภายใตหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 

 รายชื่อ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (รวมถึงเร่ืองที่เปนอํานาจ
อนุมัติของคณะกรรมการ) และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 
“โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

 ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รายละเอียดไดเปดเผยไว
ภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 1”  ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และ
เลขานุการบริษัทฯ” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
 จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ      

ในระหวางป  2559 รายละเอียดได เปดเผยไวภายใตหัวขอนี้   ขอ 5 “ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ” 

 
 การปฏิบัติงานในปที่ผานมาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง รายละเอียดได

เปดเผยไวภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียง” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
 การปฏิบัติงานในปที่ผานมาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดเปดเผยไวภายใต

หัวขอ “เอกสารแนบ 6” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
 จํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “คาตอบแทน

กรรมการและผูบริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 
 นโยบายการเปดเผย/รายงานการซ้ือ-ขายหุน/ถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและ

ผูบริหารไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “2.3 ของการกํากับดูแลกิจการ” 
 

การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร ไดเปดเผยไวภายใต
หัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1  และ หัวขอ “รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย
บริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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 หลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “นโยบาย
กําหนดคาตอบแทน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
 คาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “รายละเอียดคาตอบแทนและ

ผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรับในฐานะกรรมการชวงป 2559” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําป
ของบริษัทฯ 
 

4.7  ในชวงป 2559 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดทําการเปดเผยสารสนเทศซึ่งรวมถึงขอมูลจากเหตุการณสําคัญ
อยางครบถวนถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ตามประกาศและกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ และ 
ก.ล.ต. และไมปรากฎวาไดรับแจงหรือถูกดําเนินการจากหนวยงานกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยฯ หรือ 
ก.ล.ต. วาบริษัทฯ ไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศแตอยางใด 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 

5.1  โครงสรางของคณะกรรมการ  
 

5.1.1  องคประกอบและวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 ทาน โดยมีกรรมการ
จํานวน 4 ทาน ไดแก นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน นายอุดม วิชยาภัย(ก) ดร. ชิงชัย     
หาญเจนลักษณ และ นายชนินทร อรรจนานันท เปนกรรมการอิสระคิดเปน 1 ใน 3 
ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด     
 
หมายเหตุ:    (ก)   นายอุดม วิชยาภัย ลาออกจากการดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหาร 

ความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท โดยมีผลในวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติ
อนุมัติการแตงตั้ง นายสุภัค ศวิะรักษ เปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทานใหมของบริษัทแทนที่ นายอดุม วิชยาภัย 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยนักธุรกิจและผูมีวิชาชีพช้ันนําซ่ึงมีความรอบรู
ทางดานการเงินการบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ  โดยมี นายวุฒิพล            
สุริยาภิวัฒน กรรมการอิสระ ซึ่งเปนกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหารเปน           
ผูมีประสบการณในอุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดําเนินการอยู   

 
กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของ
บริษัทสอบบัญชีภายนอกท่ีบริษัทฯ ใชบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา  
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กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกทานมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุน         
รายใหญของบริษัทฯ และไมมีกรรมการอิสระทานใดดํารงตําแหนงเปนกรรมการใน
บริษัท  จดทะเบียนในประเทศไทยมากกวา 5 บริษัท รวมท้ัง ไมมีกรรมการท่ีเปน
ผูบริหารของบริษัทฯ ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
มากกวา 2 บริษัท 

 
นโยบายของบริษัทฯ เก่ียวกับการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการนั้น
เปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 18 ซึ่งกําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการท้ังหมด  ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)  
 
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 
 
กรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังเขามาเปนกรรมการใหมได 
 
ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการที่ออก
จากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังจากท่ีประชุมผูถือหุนเขามาเปนกรรมการ      
ใหมได 

   
5.1.2  คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัตินิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง บุคคล
ที่ มี คุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระที่สอดคลองกับหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งปจจุบันหลักเกณฑดังกลาวกําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระไวดังนี้ 

 
(ก)     ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระ    
รายนั้นๆ ดวย 
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(ข)     ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของ   
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ 
ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ  หรือ           
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

 
 (ค)     ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคู
สมรสของบุตร  ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจ
ควบคุม  หรือบุคคลที่จะได รับการเสนอให เปนกรรมการ ผูบริหารหรือ           
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 
(ง)    ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลักษณะท่ี
อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปน ผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการ
อิสระ 

 
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่
กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย 
รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการให หรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน
หนี้ สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพย
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะ
ตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ
มูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
วาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลมแตในการ
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พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอน
วันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 
(จ)    ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม      

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่      
มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ  บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุนรายใหญ  หรือ           
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการ
อิสระ 

 
(ฉ)    ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่

ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสอง
ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ  บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุน         
รายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย          
ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการ
แตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ 

 
(ช)    ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของ  

บริษัทฯ ผู ถือหุนรายใหญ  หรือผู ถือหุน  ซึ่งเปนผูที่ เก่ียวของกับผู ถือหุน         
รายใหญ 

 
(ซ)    ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ

กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน 
หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 
(ฌ)    ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 
 

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามวรรคหน่ึง        
(ก) ถึง (ฌ) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ           
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ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 
 

5.1.3 การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการ  
 

กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการใหมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะ
ผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งไดรวมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ 
ความรู ความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ  และทักษะที่จําเปนที่ ยังขาดอยูใน
คณ ะกรรมการ  รวมทั้ ง  คุณ สมบั ติตามที่ ตลาดหลักท รัพย ฯ  ก .ล .ต . และ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ที่ประชุมผูถือหุน รายละเอียดวิธีการแตงต้ังกรรมการไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 
“วิธีการแตงต้ังกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามท่ีกําหนดในขอบังคับของ
บริษัทฯ” 

 
5.1.4  บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ 

 
ประธานกรรมการบริษัทฯ เปนผูนําประชุมในการวางกลยุทธและการเติบโตของ
บริษัทฯ สงเสริมและกระตุนใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นอยางรอบดานและท่ัวถึง สรุปมติที่ประชุม รวมท้ังติดตามผลการปฎิบัติ
ตามมติที่ประชุม และลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝายเทากัน  นอกจากการทําหนาที่เปน
ประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ประธานกรรมการบริษัทฯ ยังทําหนาที่เปน
ประธานที่ประชุมผูถือหุน 

 
5.1.5  การรวมหรือแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจาหนาที่

บริหาร  
 

เพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดแยกผูบริหารที่ดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัทฯ และตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร  
 
ทั้งนี้นายโฮ กวงปง ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ และนายโฮ เรน ฮวา 
ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อยาง
มีประสิทธิภาพ 
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5.1.6   นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน 
  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
ดังนี้ 
 
 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจาหนาที่บริหารของ

บริษัทฯ ตองได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 
 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหารอาวุโสของบริษัทฯ ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการหรือประธานเจาหนาที่บริหารของ
บริษัทฯ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มิไดกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่กรรมการ             
บริษัทฯ   แตละทานจะดํารงตําแหนงกรรมการได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
กรรมการบริษัทฯ    แตละทานในการกําหนดจํานวนบริษัทที่จะเขารับการดํารง
ตําแหนงกรรมการ รวมท้ังการประเมินเวลาที่กรรมการบริษัทฯ แตละทานจะอุทิศใน
การปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

 
5.2     คณะกรรมการชุดยอย 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด
จํานวน 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการ     
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อกล่ันกรองการดําเนินงานภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ที่
กําหนดไวในกฎบัตร อันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
นอกจากน้ัน เพื่อความโปรงใสและความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ ประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ มิไดเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 2 คณะดังกลาว ดังนี้ 
 
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 3 ทาน  
ซึ่งเปนกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีสมาชิกจํานวน 2 ทาน ไดแก นายวุฒิพล       
สุริยาภิวัฒน และ นายอุดม วิชยาภัย(ก) เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอใน
การสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน  และ  นายวุฒิพล  สุ ริยาภิวัฒน               
มีประสบการณการสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งนี้ รายช่ือและรายละเอียดภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ไดเปดเผยไวภายใต
หัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 
หมายเหตุ:   (ก)   นายอุดม วิชยาภัย  ลาออกจากการดํารงตาํแหนง  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง  
                       โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2560   ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560  ไดมีมติ 
 อนุมัติการแตงตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ เปน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทานใหมของ 
 บริษัทแทนที่ นายอุดม วิชยาภัย 

 
5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 3 ทาน   
ซึ่งเปนกรรมการอิสระท้ังหมด  ทําใหมีความแข็งแกรงและความเปนอิสระในการ
วินิจฉัยเร่ืองที่เก่ียวของกับการสรรหากรรมการและกําหนดคาตอบแทน  ทั้งนี้ รายช่ือ
และรายละเอียดภาระหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน  ได เปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของ         
แบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.3  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
5.3.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 
บริษัทฯ มีเจตนารมณมุงม่ันในอันที่จะรักษาและคงไวซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคลองกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ของตลาดหลัก  
ทรัพยฯ รวมทั้งไดนําหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และไดประชาสัมพันธทั่วทั้งองคกรใหเปนที่เขาใจมาใชและ
ถือปฏิบัติเร่ือยมา อีกทั้งยังไดจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานและการดําเนินงาน 
(Standard Operating Procedures) เพื่ อ ใชควบ คุมการปฏิบั ติ งาน  และการ
ดําเนินการภายในองคกร นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะอนุมัติและประกาศ 
ใชกฎและระเบียบภายในใหมๆ เปนระยะๆ โดยมุงพัฒนาปรับปรุงการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง  

 
ในระหวางปที่ผานมา ไมมีกรณีที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารลาออก อันเนื่องจาก
ประเด็นเร่ืองการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงไมมีกรณีเก่ียวกับช่ือเสียง
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ในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมากจากความลมเหลวในการทําหนาที่สอดสองดูแล
ของคณะกรรมการ 

 
5.3.2 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 
บริษัทฯ มีความเช่ืออยางย่ิงวา การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมเปนหนึ่งในหลัก
สําคัญในการเจริญเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัทฯ เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของ
ผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม  และเพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรม
ทางธุรกิจที่ดีทั่วทั้งองคกร   บริษัทฯ ไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
ซึ่งได รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร 
พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเครงครัด รวมทั้งไดประชาสัมพันธทั่วทั้งองคกรใหเปนที่
เขาใจผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมทั้งได
ติดบอรดประชาสัมพันธ ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  
 
จรรยาบรรณดังกลาวไดรางขึ้นตามหลักความซ่ือสัตยสุจริต  หลักความโปรงใส  
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางสังคมที่ดี  และไดเปดเผยไวใน
เว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) 
 
ในชวงระหวางปที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไมพบวาไดมีการเรียกรอง         
หรือกลาวอางวาไดมีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต
อยางใด 
 

5.3.3 การแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ 
และฝายจัดการ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่หลักในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรโดยรวม
ของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิผล   

 
คณะกรรมการบริษัทฯ    ไดจัดใหมีการแบงแยกบทบาทหนาที่  ความรับผิดชอบ
ระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการท่ีชัดเจน งบประมาณคาใชจาย
เงินทุนประจําปจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คาใชจาย
สวนทุนที่มิไดอยูในงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ             
บริษัทฯ จะตองผานการอนุมัติซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 
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 มูลคานอยกวา 2 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ  
บริษัทฯ   

 
 มูลคาระหวาง 2 - 10 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติรวมกันจากประธาน

เจาหนาที่บริหารและกรรมการบริษัทฯ ทานใดทานหนึ่งจํานวน 1 ทาน 
 

 มูลคามากกวา 10 - 50 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติรวมกันจากประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการบริษัทฯ ทานใดทานหนึ่งจํานวน 1 ทาน และให
สัตยาบันโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 มูลคามากกวา 50 ลานบาทจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ 
 
ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเขาทํารายการที่สําคัญตางๆ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
 
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดเปดเผยไวภายใต
หัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.3.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 
รายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลใดที่เก่ียวโยงกันอันอาจนํามาซึ่งผลประโยชนที่
ขัดแยงกันไดนั้น จะตองผานการพิจารณาอยางถ่ีถวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเส่ียง และหากเปนรายการระหวางกันที่สําคัญการเขาทํารายการ
นั้น ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุม       
ผู ถือหุน  ทั้ งนี้ ขึ้นอยู กับลักษณะและขนาดของรายการตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  กรรมการ หรือผูบริหารบริษัทฯ ทานใดที่มีสวนไดเสีย 
หรือมีสวนเก่ียวของจะไมเขารวมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกลาว 

 
ทั้งนี้ รายการดังกลาวตองกระทําขึ้นภายใตเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป โดยกําหนด
ราคาท่ียุติธรรมและอยูบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไมเก่ียวโยงกัน    
(fair and at arms' length basis) และในกรณีที่ไมสามารถกําหนดราคาได  บริษัทฯ 
จะอางอิงตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระท่ีไดรับการแตงต้ังจากบริษัทฯ เพื่อ
กําหนดราคาท่ีเปนธรรมทั้งสําหรับบริษัทฯ และบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
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การทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันทุกรายการ จะไดรับการเปดเผยอยางชัดเจน
และถูกตอง รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “รายการระหวางกัน” ของ     
แบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.3.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียง ทําหนาที่สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายใน  (ในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ ดานการควบคุมภายใน
องคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม  ตามกรอบแนวทางปฏิบัติดานการควบคุม
ภ าย ใน ขอ ง  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission : COSO)) ที่เพียงพอและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ  

 
ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการ   
บริษัทฯ เก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง” และ  “ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 
และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 
การตรวจสอบภายใน 

 
บริษัทฯ ไดจัดต้ังฝายตรวจสอบภายในซ่ึงเปนหนวยงานอิสระ โดยมี  นายนฤพล   
วุฒิชัย  เปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ
และความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบการ
ตรวจสอบประจําป  ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียง และรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทราบอยาง
สมํ่าเสมอเปนรายไตรมาส  เพื่อปรับปรุงและเพื่อความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานของบริษัทฯ   
 
ทั้งนี้ การแตงต้ัง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบ
ภายในตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  
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5.4  การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 
  

5.4.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมออยางนอย 4 คร้ัง    
ในแตละป เปนรายไตรมาส ซึ่งไดมีการกําหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวง     
ไตรมาสท่ี 4 กอนเร่ิมงวดปบัญชีใหม  สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความ
จําเปน ในป 2559 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 คร้ัง  และ
จะจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหแก  คณะกรรมการบริษัทฯ ลวงหนา         
อยางนอย 5 วันทําการกอนวันประชุม กรรมการทุกทานไดเขารวมประชุม ดังนี้ 
 

 
ลําดับที่ 

 
รายชื่อ 

จํานวนครั้งที ่
เขารวมประชุมในป 2559/ 

ครั้งการประชุม  
1. นายโฮ  กวงปง 4/4 
2. นายสุรพล  สุปรัชญา 3/4 
3. นายเอเรียล พี วีรา 4/4 
4. นายโฮ  กวงจิง 4/4 
5. นายโฮ  เรน ฮวา 4/4 
6. ดร. เศรษฐไสย  เศรษฐการุณย 4/4 
7. นายอํานาจ สุขประสงคผล 4/4 
8. นายชานคราร ชานดราน(ก) -/- 
9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 4/4 
10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 4/4 
11. นายอุดม  วิชยาภัย(ข) 4/4 
12.  นายชนินทร อรรจนานันท 4/4 

 
หมายเหตุ:  
 

(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ไดมีมติ
อนุมัติการแตงตั้ง นายชานคราร ชานดราน เปนกรรมการใหมของบริษัทแทนที่ นางสาวศิริวรรณ   
สกุลคีรีวัฒน ซึ่งไดลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป 

        ทั้งนี้ นายชานคราร ชานดราน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 
2559 เปนตนไป 

(ข) นายอุดม วิชยาภัย ลาออกจากการดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560   
เปนตนไป 

       ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติ
อนุมัติการแตงตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ เปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทานใหมของบริษัทแทนที่ นายอุดม วิชยาภัย 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา การอุทิศตนใหแกบริษัทฯ ของกรรมการ   
แตละทานนั้น ไมควรมุงเนนเพียงการใชเวลาเขารวมการประชุมเทานั้น  แตควรจะ
รวมไปถึงผานทางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น คําแนะนํา ประสบการณ  และ
เครือขายความสัมพันธ เพื่อยังประโยชนเพิ่มขึ้นแกธุรกิจของบริษัทฯ 
 

5.4.2  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  
 

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงอยาง
สมํ่าเสมอกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 4 คร้ังในแตละป เปน
รายไตรมาส ซึ่งไดมีการกําหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวงไตรมาสที่ 4 กอนเร่ิม
งวดปบัญชีใหม สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเปน  ในป 2559 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 4 คร้ัง  
และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทุกทานไดเขารวมประชุม ดังนี้ 
 

 
ลําดับที่ 

 
รายชื่อ 

จํานวนครั้งที ่
เขารวมประชุมในป 2559/

ครั้งการประชุม 
  1. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 4/4 
  2. นายอุดม  วิชยาภัย(ก) 4/4 
  3. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 4/4 

 
หมายเหตุ:   (ก)    นายอุดม วิชยาภัย ลาออกจากการดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดย

มีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติ
อนุมัติการแตงตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ เปนกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทานใหมของ
บริษัทแทนที่ นายอุดม วิชยาภัย 

 
5.4.3  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนอยาง
สมํ่าเสมอ กอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง ซึ่งไดมีการ
กําหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวงไตรมาสที่ 4 กอนเร่ิมงวดปบัญชีใหม สําหรับ
การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเปน ในป 2559 ไดจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 3 คร้ัง และกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ทุกทานไดเขารวมประชุม ดังนี้ 
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ลําดับที่ 

 
รายชื่อ 

จํานวนครั้งที ่
เขารวมประชุมในป 2559/

ครั้งการประชุม 
  1. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 3/3  
  2. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 3/3 
  3. นายอุดม  วิชยาภัย(ก) 3/3 

 
        หมายเหตุ :  (ก)    นายอุดม วิชยาภัย ลาออกจากการดํารงตําแหนง กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมี 
  ผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560   ไดมีมติอนุมัติ
การแตงตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ เปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทานใหมของบริษัท
แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย 

 
5.5  รายงานของคณะกรรมการ 
 

5.5.1  รายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผู รับผิดชอบตอผู ถือหุนในงบการเงินของบริษัทฯ  
ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป  คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีความพึงพอใจวางบการเงินของบริษัทฯ  ถูกจัดทําขึ้นอยางรอบคอบตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ รับรองทั่วไป โดยมีผูสอบบัญชีในระดับสากลทําการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยใหการรับรองงบการเงินของบริษัทฯ แบบไมมี
เงื่อนไข ย่ิงไปกวานั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง มีหนาที่สอบ
ทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอยางเปนอิสระรวมกับ
ผูสอบบัญชี  ขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับงบการเงินถูกเปดเผยอยางชัดเจนและ
ครบถวนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเส่ียง” ของแบบ 56 -1 และภายใตหัวขอ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ” และ  “ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

5.5.2 รายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะ
ถูกบันทึกใหครอบคลุมสาระสําคัญตางๆ อยางถูกตอง ครบถวน โดยใสขอคิดเห็น 



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
 

                                           

 
หนา 83 

ประเด็นซักถามตางๆ ของกรรมการไวอยางชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการ
ประชุม พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตางๆ อยางดีและปลอดภัย 
 

5.6 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 

บริษัทฯ สงเสริม สนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไดพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 
โดยผานการเขารวมการสัมมนาและอบรมจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ อาทิ สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. เปนตน โดยบริษัทฯ จัดสง
เอกสารการสัมมนาและอบรมใหเปนระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดจัดสงเอกสารท่ี
เก่ียวของใหกรรมการเพื่อใหไดรับทราบขอมูลที่ทันตอเหตุการณและใชประกอบในการ
ตัดสินใจ สําหรับประวัติการฝกอบรมของกรรมการ รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 
“เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และเลขานุการ
บริษัทฯ” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

ในป 2559 กรรมการและผูบริหารไดเขารวมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 

กรรมการและผูบริหาร ตําแหนง หลักสูตร 

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ และ
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 หลักสูตร Chartered Director Class  
(CDC 10/2015)  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Directors Certification Program  
(DCP 214/2015)  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Diploma Examination (47/2016)  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

นายชนินทร อรรจนานันท กรรมการอิสระ  หลักสูตร Directors Certification Program 
(DCP 231/2016)  

      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
นางอรอนงค วิชชชุาญ ผูอํานวยการ 

ฝายบัญช ี
 หลักสูตร Directors Certificate Program 

(DCP 224/2016)  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Diploma Examination (52/2016)  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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5.7 การปฐมนิเทศกรรมการใหม 
  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม จึงไดจัด
ขอมูลเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เชน รายงานประจําป และกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของใหกับกรรมการใหมเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทฯ  
 

5.8 การกํากับดูแลการดําเนนิงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม 
 

บริษัทฯ ไดกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย และบริษัทรวม โดยการสงผูบริหารของ
บริษัทฯ เขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม  
 
ทั้งนี้ สัดสวนตัวแทนของบริษัทฯ ที่เขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
อยางนอยเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ นอกจากน้ัน การกําหนดนโนบายที่สําคัญ
และการออกเสียงในวาระที่สําคัญของบริษัทยอยและบริษัทรวม จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ  
 
รายช่ือกรรมการบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทยอย และบริษัทรวม ไดเปดเผยไว
ภายใตหัวขอ “ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหาร” ของแบบ 56-1 และ ของ
รายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.9 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  

 
เพื่อคงไวซึ่งมาตรฐานระดับสูงในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ ได
กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการบริษัทฯ  ผูบริหาร
ระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไดพึงปฏิบัติในเร่ืองการใชขอมูลภายใน เพื่อรักษา
ผลประโยชนของ  ผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัทฯ  นอกจากน้ี เพื่อเปนการปองกันการใช
ขอมูลที่เปนความลับและมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัตินโยบายท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  ซึ่ง
หามมิใหกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกทานทุกระดับตําแหนงเปดเผย
ขอมูลที่ เปนความลับและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อ
ผลประโยชนสวนตน  หรือเหตุผลอื่นที่ไมเก่ียวของกับผลประโยชนของบริษัทฯ หรือทําการซ้ือ
หรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในขณะท่ียังครอบครองขอมูลภายในท่ีเปนความลับ และมี   
ผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน  ตลอด
ระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในที่ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่ง
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หมายถึง ระยะเวลา 2 สัปดาหกอนและจนถึงวันประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ในแตละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก และระยะเวลา 1 เดือนกอนและจนถึงวัน
ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจําป   โดยไดเผยแพรนโยบายและ
เตือนระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในที่ ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo 
Period”) ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบ
เปนรายป และรายไตรมาส  เพื่อใหปฎิบัติตามนโยบายดังกลาวโดยเครงครัด  ขอมูลที่เปน
ความลับและมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ จะถูกจํากัดอยูแตเฉพาะ
กับกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานท่ีมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเทานั้น  การฝาฝนการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวมีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน    

 
นอกเหนือจากนโยบายดังกลาว  บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการควบคุมดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ  โดยกรรมการและผูบริหารระดับสูงตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของ   
บริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนรายไตรมาส  และใหเปนไปตามกฎระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
 

6. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 

6.1  คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด   
ในป 2559 เปนจํานวนเงินรวม 4,430,750 บาท และจํานวนเงินรวมประมาณ 614,393 บาท สําหรับ
บริษัทยอย 2 แหงในตางประเทศตามรายละเอียดดังนี้ 
 

บริษัทฯ คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

บริษัทฯ 2,000,000 บาท 
บริษัทรวม 2 บริษัท 340,750 บาท 
บริษัทยอย   
- ในประเทศไทย 18 บริษัท 2,090,000 บาท 
- ในประเทศเวียดนาม 1 บริษัท 
- ในประเทศจีน 1 บริษัท 

190,000,000 เวียดนามดง (ประมาณ 302,645 บาท) 
60,000 จีนหยวน (ประมาณ 311,748 บาท) 

 

หมายเหตุ:   * คาตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทรวม ไดรวมคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวม
จํานวน 240,000 บาท ซ่ึงบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบ  ทั้งนี้ บริษัทรวมมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   
แหงประเทศไทย      จึงไมอยูในขายที่ตองจัดทํางบการเงินรายไตรมาสเพื่อเสนอตอตลาดหลักทรัพยฯ 
การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวมเปนไป             เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทํา  

                      งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เทานั้น           ซ่ึงการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวม  
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                      ทําใหรายการทางบัญชีสวนแบงกําไรจากบริษัทรวม           ภายใตวิธีสวนไดเสียมีความถูกตองมากข้ึน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับผิดชอบคาสอบบัญชีประจําปสวนหนึ่งของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนจํานวนรวม 
100,750 บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ตองการใหบริษัทรวมเปล่ียนผูสอบบัญชีจาก         
ผูสอบบัญชีรายยอยเปนผูสอบบัญชีที่มีช่ือเสียง เพื่อใหรายการทางบัญชีสวนแบงกําไรจากบริษัทรวม
ดังกลาวมีความถูกตองและนาเช่ือถือมากข้ึน  คาสอบบัญชีที่บริษัทฯ รับผิดชอบแทนบริษัทรวม
ดังกลาวเปนคาสอบบัญชีที่เพิ่มข้ึนของบริษัทรวมในการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี  

 
6.2 คาบริการอ่ืน 

 
คาบริการอื่นจํานวน 800,000 บาท เปนคาที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษทัฯ 
 
กลุมบริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม และกลุมผูมีสวนได
เสีย (stakeholders) โดยนําหลักการความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการมาเปนแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเห็นชอบตอการกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื่อรักษา
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม โดยเนนหลักการของความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงใส การกํากับ
ดูแลกิจการ และ  จริยธรรรมทางสังคมท่ีดี เพื่อความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนของกลุมบริษัทฯ และไดเผยแพร
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจดังกลาวใหแก ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัทฯ ทั้งหมดไดยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติดวย 
 

10.1 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
 

การแขงขันที่เปนธรรม  
 
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการปฏิบัติกับคูคาอยางเสมอภาค และเปนธรรม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ 
ไดแก 

 ใหขอมูลขาวสาร และคําแนะนําที่ถูกตอง เพียงพอ ทันเหตุการณตอคูคา เพื่อใหทราบขอมูลเก่ียวกับ
สินคา และบริการ อยางถูกตอง 

 ระบุเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ อยางชัดเจนไวในสัญญาซ้ือขาย และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ อยางเครงครัด 

 สงมอบสินคาที่มีคุณภาพ ตรงตามขอตกลงกับลูกคาในราคาท่ีเปนธรรม  

 กําหนดใหมีการต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดซื้อ จัดจาง ที่มีมูลคาเกินกวา 1 ลานบาท โดย
กําหนดใหใชวิธีการจัดหาเพื่อใหเกิดความเปนธรรม ดวยการเปดซองประกวดราคา และพิจารณาขอมูล 
โดยคณะกรรมการ 
 

การเคารพสิทธิในทรัพยสินของผูอ่ืน 
 
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเคารพสิทธิในทรัพยสินของผูอื่น โดยไดกําหนดนโยบายไวใหแกผูบริหาร และ
พนักงาน เพื่อใหยึดถือเปนแนวทาง โดยกําหนดใหผูบริหารดูแลใหม่ันใจวา ไมมีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ของผูมีสวนไดเสียรวมท้ัง พนักงาน คูคา สังคม โดยสวนรวม คูแขงทางการคา และเจาหนี้ จากการกระทํา 
หรือ การตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไมเก่ียวของกับการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา   และไดกําหนดเปนมาตรฐานการดําเนินงานที่ชัดเจนท่ีจะใชงานทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
เฉพาะท่ีมีใบอนุญาตการใชเทานั้น  
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การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ  
 
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ ซึ่งไดกําหนดไวเปนหลัก
ปฏิบัติของผูบริหาร และพนักงานในอันที่จะตองใหความรวมมือระหวางบริษัทฯ และบรรดากลุมผูมีสวนได
เสียตางๆ เพื่อสรางความม่ันค่ัง และการเติบโตที่ม่ันคงของบริษัทฯ       

 
10.2 การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
 

คณะกรรมการ และผูบริหาร ของบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  ดังนี้ 

 ขจัดปญหา ความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซ่ือสัตย ยุติธรรม และอยางเปน
อิสระ เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ 

 จัดทํา และรักษาไว ซึ่งระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน ทั้งดานการเงิน การดําเนินงาน และ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ระบบดังกลาว ควรปฏิบัติรวมกับการบริหารความเส่ียง 
เพื่อใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา ในรายการผิดปกติทั้งหลายท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการ และ/หรือฝายบริหารอาวุโสของ
บริษัทฯ ดูแลใหม่ันใจวาไมมีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการ
กระทําหรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ  บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการที่สําคัญเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
โดยไดระบุในมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังตอไปนี้ 

 บริษัทฯ จะไมวาจาง เก่ียวของ หรือสนับสนุนการใชแรงงานเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป ทั้งนี้ รวมไปถึง
พนักงานและลูกจางของผูรับเหมาท่ีเขามาปฏิบัติภายในบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะไมทําการ หรือสนับสนุนใหมีการใชแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และหากพนักงานไม
สมัครใจที่จะทํางานกับบริษัทฯ ตอไป พนักงานสามารถย่ืนเร่ืองขอลาออกตามระเบียบขอบังคับใน
การทํางานของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะปฏิบัติตอพนักงานหญิง และชายดวยความเสมอภาค  เวนแตลักษณะงานและสภาพ
ของงานที่ไมสามารถปฏิบัติเชนนั้นได สําหรับลูกจางหญิงมีครรภ จะจัดใหมีสภาพการทํางานและ
ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยตอเด็กในครรภ และตอลูกจางหญิงมีครรภ และบริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะ
เลิกจาง ลดตําแหนง หรือลดสิทธิประโยชนของลูกจางหญิงอันเนื่องมาจากการมีครรภ 

 บริษัทฯ เคารพในสิทธิสวนบุคลากรทุกคนที่จะกอต้ังและเขารวมกิจกรรมของกลุมบุคลากรตาม
ตองการ รวมท้ัง เคารพสิทธิในการเจรจาตอรองของกลุมบุคลากรดังกลาว และในกรณีที่สิทธิดาน
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เสรีภาพในการสมาคมหรือการรวมกลุมเจรจาตอรองถูกจํากัดภายใตกรอบของกฎหมายจะไดรับ
การอํานวยความสะดวก และไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกับลูกจางคนอื่นๆ 

 บริษัทฯ จะไมหักและไมลดคาจาง เพื่อการลงโทษทางวินัย ไมวากรณีใดๆ และจะไมกระทําการหรือ
สนับสนุนการใชวิธีการลงโทษทางรางกาย จิตใจ บังคับขูเข็ญ ทํารายพนักงาน 

 
10.4  การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
 

การจางงานและแรงงานสัมพันธ 
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจางงานท่ีถูกตองตามกฏหมาย โดยไมกีดกันทางเพศ เช้ือชาติ ศาสนา หรือรสนิยม
ทางเพศ และไมจางงานแรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณเขาทํางาน รวมทั้งยังให
โอกาสแกคนพิการโดยการรับไวทํางาน และจัดหาตําแหนงงานท่ีเหมาะสมใหเพื่อชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต มี
การบริหารจัดการสภาพการจาง สภาพการทํางานและสวัสดิการตางๆ ภายใตกฏหมายแรงงาน โดยยึดหลัก
ความยุติธรรม จริยธรรม และความโปรงใส  และใหความสําคัญกับการสรรหา คัดเลือก วาจางและบรรจุ
บุคคลเขาทํางาน  โดยพิจารณาความรู ความสามารถ ประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงตามท่ีบริษัทฯ 
กําหนด พรอมกับการพิจารณาใหคาตอบแทนและการเล่ือนตําแหนง  และยังมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน
ตางๆ เชน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ คารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ  การประกันสุขภาพ หองพัก
พนักงาน การจัดฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น  
เปนตน  

 
บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะดูแลกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการใหอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน และเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล 
โดยไดกําหนดไวในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว  
 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  
บริษัทฯ สงเสริมการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางทักษะความรูและความสามารถให
บุคลากรมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน  มุงเนนการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  เสริมสรางความ
ปลอดภัย อาชีว   อนามัยและสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน เชน หลักสูตรกิจกรรมการฝกอบรมความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  หลักการใชในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 
2008  หลักปฏิบัติสุขอนามัยสวนบุคคล การสุขาภิบาลโรงงาน และ GMP  เปนตน   เพื่อขวัญกําลังใจ ความ
ม่ันคง และคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี  การสรางตนแบบของผูนําที่ดี  และการสรางจิตสํานึกความ
รับผิดชอบตอองคกรนอกจากนั้นบริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการสรางความปลอดภัยในการทํางานและ
สภาพแวดลอมที่นาอยูใหแกพนักงานดวย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด บริษัทฯ ได
แตงต้ังคณะกรรมการดานส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อทําหนาที่ดูแลใหมีการปฏิบัติ
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ตามระบบมาตรฐาน ภายใตขอกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 
18001 และ TIS 18001 อยางถูกตองและตอเนื่อง รวมทั้ง ทบทวนวัตถุประสงค และเปาหมายดาน
ส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดังกลาวจนเปนที่ยอมรับ และได รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ          
TIS 18001 จากสถาบันที่เก่ียวของเปนที่เรียบรอยแลว  
 
จากการท่ีบริษัทฯ ไดรณรงคการลดอุบัติเหตุจากการทํางานมาอยางตอเนื่อง สงผลใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางานลดลง ทั้งนี้โรงงานของกลุมบริษัทฯ ยังไดเขารวมโครงการประกวดสถานประกอบการดีเดน 
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีจุดประสงคในการกระตุนเตือนใหพนักงานทุกคนมีความต่ืนตัว มีวินัยในการ
ทํางาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑของความปลอดภัย และชวยปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานดวย 
 

10.5  ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
 

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกคา 
 
บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอน การผลิตมีระบบการสอบกลับที่มี
ประสิทธิภาพ และพิสูจนยืนยันกระบวนการผลิตดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือที่มีความทันสมัย 
ไดมาตรฐาน  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีความมุงม่ันในการผลิตอาหารตามระบบการจัดการความปลอดภัย
อาหาร ตามหลัก HACCP และ GMP เพื่อควบคุมส่ิงที่เปนอันตรายตอความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร 
และปฏิบัติตามขอกําหนดและกฏหมายที่เก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารท้ังในประเทศและประเทศคูคา 
บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการในองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อกํากับดูแลการบริหารขอมูลให
มีความถูกตอง ครบถวน และสามารถเปดเผยแกผูที่เก่ียวของไดอยางชัดเจน 
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานสูงดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินคาทุกขั้นตอน  ทําใหสินคาของบริษัทฯ ไดการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพระดับโลก  ดังนี้  ISO 9001 : 2008, Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard 
Analysis Critical Control Point (HACCP) , KOSHER และ HALAL  

 
บริษัทฯ มุงม่ันที่จะรักษาและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองคกร เพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมี
ความปลอดภัยในการบริโภค โดยปจจุบันบริษัทฯ ได รับการรับรองคุณภาพในการผลิตสินคาตาม
มาตรฐานสากล ไดแก GMP, HACCP, ISO 9001 และ HALAL จากสถาบันที่เก่ียวของ นอกจากน้ีบริษัทฯ 
ไดใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาสินคาที่มีคุณภาพและตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของหองปฏิบัติการ ดังเชน บริษัทฯ ไดรับการรับรอง
ความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบดานอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกระทรวงสาธารณสุข 



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
 

                                           

 
หนา 91 

การแสดงฉลากผลิตภัณฑและบริการ 
 
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการแสดงขอมูลที่ถูกตองของสินคา จึงกําหนดใหพิมพซองและ/หรือ
ฉลากสินคาที่แสดงขอมูลดานโภชนาการ วิธีปรุงสินคาที่ถูกตอง และขอมูลอื่น    ที่สอดคลองตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานสากลตางๆ ในทุกผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อใหผูบริโภคไดรับ
อรรถประโยชนสูงสุดในการบริโภคสินคา 
 
การส่ือสารการตลาดและความเปนสวนตัวของลูกคา 
  
บริษัทฯ มุงม่ันผลิตสินคาดี มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย สงมอบตรงเวลา สรางความพึงพอใจใหแก
ผูบริโภคและปรับปรุงระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง  มีการควบคุมการผลิตที่เปนมาตรฐานสากล   ความพึง
พอใจจากลูกคาจะเปนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
สินคาและการบริการใหดีย่ิงๆ  ขึ้นไป    
 

10.6  การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
 

การใชทรัพยากรอยางย่ังยืน 
 
จากสถานการณปจจุบัน พลังงานเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ดวยความตองการ
ใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหบริษัทตระหนักถึงการใชทรัพยากรอยางย่ังยืน จึง
ไดดําเนินการดานการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานทดแทน โดยการกอสรางโครงการกาซชีวภาพ เพื่อ
ดําเนินการผลิตกาซชีวภาพจากนํ้าเสียของโรงงาน โดยกาซชีวภาพที่ผลิตไดจะถูกนําไปใชเปนเช้ือเพลิงใน
การผลิตพลังงานความรอน เพื่อทดแทนการใชน้ํามันเตาในกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง ซึ่งนอกจาก
จะเปนประโยชนโดยตรงตอบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยการทําใหตนทุนในการผลิตแปงมันสําปะหลังลดลง
แลว ยังสามารถชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศดวย นอกจากน้ี บริษัทฯ และบริษัทยอย
ยังไดรับเคร่ืองหมายรับรองคารบอนฟุตฟร้ินทสําหรับผลิตภัณฑของบริษัทฯ จากองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก รวมทั้ง บริษัทยอยยังไดรับการรับรองมาตราฐาน ISO 14001 : 2004 เปนระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม Environmental Management System มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อใหเกิดการพัฒนาส่ิงแวดลอมควบคูกับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุงเนนในการ
ปองกันมลพษิ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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การปองกันและลดผลกระทบจากมลพิษ 
  
การกอสรางโครงการกาซชีวภาพ เพื่อนํากาซชีวภาพที่ไดมาใชทดแทนนํ้ามันเตาน้ัน กลุมบริษัทฯ ไดเลือกใช
ระบบผลิตกาซชีวภาพแบบ Covered Lagoon Bio Reactor (CLBR) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ไดถูกพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพ และมีคาใชจายในการควบคุมระบบตํ่า สามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งการ
ผลิตกาซชีวภาพและบําบัดน้ําเสียไปพรอมกัน ซึ่งโครงการดังกลาวนอกจากจะเปนการลดตนทุนการผลิตแลว  
ยังเปนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมที่มีประสิทธิภาพสูงดวย โดยมีประโยชนดานการลดผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
 
 คุณภาพน้ําปลอยออก โดยนํ้าเสียที่ผานระบบ CLBR จะมีคาความเขมขนของสารประกอบ

อินทรียลดลงรอยละ 95-97 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  และเม่ือผานจากระบบ CLBR แลวน้ํา
เสียจะถูกสงไปยังระบบบําบัดแบบเปดซึ่งเปนระบบเดิมของโรงงาน และจะมีสภาวะท่ีไดมาตรฐาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ลดการปลอยกาซเรือนกระจก เนื่องจากกาซมีเทนเปนกาซเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่มีผลกระทบ
รุนแรงมากกวากาซคารบอนไดออกไซดถึง 21 เทา การหยุดย้ังการปลดปลอยกาซดังกลาวสู
บรรยากาศโดยการนําไปใชเปนพลังงานจึงถือวาเปนการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ไดในเวลาเดียวกันดวย  

 กล่ิน ระบบ CLBR จะชวยลดปญหาเร่ืองกล่ินเหม็นที่เกิดจากน้ําเสียจากกระบวนการผลิต 
เนื่องจากเปนระบบปด 

 สุขอนามัยของพนักงาน และชุมชนใกลเคียงดีขึ้น เปนการแกปญหาจากตนเหตุ โดยการขจัด
กล่ินรบกวนและของเสียจากกระบวนการผลิต 

 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอการดูแลรักษาและอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยจะดําเนินการบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง และ
ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ตามมาตรฐาน มอก. 14001-2548  (ISO 14001 : 2004) และ
ใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว) ซึ่งเปนระบบที่แสดงศักยภาพของการเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมจากกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ไดติดต้ังระบบบําบัดของเสียจากกระบวนการผลิต 
เพื่อบําบัดมลพิษใหไดตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ ระบบบอบําบัดน้ําเสียดวยวิธี
ธรรมชาติบนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร และระบบบําบัดอากาศเสียดวยเคร่ือง Wet Scrubber และ Cyclone 
Scrubber เพื่อทําการดักจับฝุนละอองตางๆ รวมทั้งควันจากการเผาไหมกอนระบายออกจากโรงงาน โดยมี
วิศวกรและท่ีปรึกษาผูชํานาญงานดําเนินการตรวจสอบ แกไข และปรับปรุงระบบใหทํางานอยางปกติ
ตลอดเวลา 
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10.7  การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอยใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกลเคียงโรงงานเสมอมา โดย
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และสังคมใหมีความม่ันคงและย่ังยืน ดังนี้ 
 
โครงการแปลงใหญประชารัฐ เกษตรสมัยใหม  
 
โครงการแปลงใหญประชารัฐเกษตรสมัยใหมมันสําปะหลัง ตําบลนิคมสรางตนเอง  อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา โดยโครงการเกษตรสมัยใหมแปลงใหญ  เกษตรกรจะสามารถลดตนทุนในการปลูกมัน
สําปะหลังและเพิ่มผลผลิตในการปลูกจากการใชระบบน้ําหยดและการปลูกโดยแบบธรรมชาติ (ใชน้ําฝน) 
โดยใชองคความรู เทคโนโลยี ที่ไดรับจากการถายทอดสรางตนแบบแปลงใหญมันสําปะหลังเพื่อขยายผล
ความสําเร็จสูชุมชนอื่นๆ โดยบริษัทฯ ไดผลผลิตที่มีคุณภาพและตามกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม   
 
โครงการประกันราคามันสําปะหลัง  
 
โครงการประกันราคามันสําปะหลัง ภายใตชื่อ โครงการ “ไทยวาชวยสมาชิกชาวไรมันสําปะหลัง” เพื่อจูงใจ
ใหเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลัง ไมเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ แทน  โดยประกันราคารับซ้ือที่เช้ือแปง 30% 
ไมตํ่ากวา 2 บาท  เร่ิมรับซื้อหัวมันสําปะหลังต้ังแตเดือนมิถุนายน 2560  ถึง มีนาคม 2561  
 
บริษัทฯ เปดใหเกษตรกร ทําการลงทะเบียนในการขายหัวมันสําปะหลังกับบริษัทฯ เพื่อใหเกษตรกรมีความ
ม่ันใจในการปลูกมันสําปะหลังและมีตลาดรับซ้ือที่แนนอนและไดรับราคาประกันขั้นตํ่า โดยในสวนของ    
บริษัทฯ ก็สามารถวางแผนการรับซื้อหัวมันสําปะหลังใหเปนไปตามแผนงานอยางตอเนื่อง 
 
โครงการรวมขุดลอกวัชพืชในอางเก็บน้ําสาธารณะและสูบน้ําดิบเขาแหลงชุมชน   

 
โครงการรวมขุดลอกวัชพืชในอางเก็บน้ําสาธารณะ และสูบน้ําดิบเขาแหลงชุมชน เปนการบรรเทาปญหา    
ภัยแลง และไดรับการยอมรับในการใชน้ํารวมกับชุมชน 
 
โครงการขยายพ้ืนที่ลานจอดรถ 

 
เปนการขยายพื้นที่ลานจอดรถหนาโรงงาน  รวมทั้ง การทําลานจอดรถบรรทุก เพื่อความสะดวกและลดการ
เกิดอุบัติเหตุที่สืบเนื่องจากปญหารถบรรทุกจอดบนไหลทางถนนหนาโรงงาน 
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โครงการรวมปลูกปา 
 

เปนการรวมปลูกปาในวันตนไม เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ พรอมกับชุมชน และหนวยงานของรัฐ ในการ
ฟนฟูธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 
การฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูแกเกษตรกร 

 
การฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกรชาวไรที่เปนสมาชิกของโรงงาน ไดมีการพาชาวไรไปศึกษาดูงานตามพื้นที่
ตนแบบตางๆ เชน เกษตรกรมีความรูเทคนิคดานการปลูก โดยใชเคร่ืองปลูกและเก็บเก่ียว 
 
โครงการมอบเครื่องปรับอากาศ 

 
บริษัทฯ ไดมอบเคร่ืองปรับอากาศ ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปอง ตําบลเชียงยืน อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 
 
โครงการผันน้ําทิ้งโรงงานเพ่ือการเกษตรอยางย่ังยืน 

 
บริษัทฯ ไดประชุมหารือกับชาวบานหนอง เพื่อการจัดทําโครงการ “ผันน้ําทิ้งโรงงานเพื่อการเกษตรอยาง
ย่ังยืน” ณ ศาลาประชาคม บานหนองฮาง ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
โครงการโรงเรยีนในโรงงาน  

 
โครงการโรงเรียนในโรงงาน ไดรวมมือกับสํานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานที่
ตองการเพิ่มพูนความรูและวุฒิการศึกษา ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะของพนักงานได โดยโครงการโรงเรียนใน
โรงงานนี้เปนโครงการตอเนื่องจากป 2558 
 
รางวัล CSR-DIW Continuous AWARD 2016   

 
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด ไดรับรางวัล CSR-DIW Continuous AWARD 2016 ดานมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม ประจําป 2559 
 
โครงการถนนสวย ปลอดภัย 

 
บริษัทฯ ไดเขารวมกิจกรรมถนนสวย ปลอดภัย โดยไดมอบถังขยะ ใหแก ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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โครงการชวยเหลือผูประสบภัย 
 
บริษัทฯ และพนักงานรวมบริจาคส่ิงของใหแกประชาชน ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
เนื่องจากตลาดบางหลวงเปนชุมชนแออัด เม่ือเกิดเหตุไฟไหมทําใหชุมชนบานเรือนตางๆ  ไดรับความ
เสียหายเปนจํานวนมาก 

 
โครงการ ๙๙ ตนกลา ไทยวาปลูกตนไม เพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอม 

 
บริษัทฯ และพนักงานรวมปลูกตนไม เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช นําโดยคณะผูบริหารและพนักงานเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้  ซึ่งตนไมที่ทางบริษัทปลูกเพื่อเปนรมเงา
และชวยลดสภาวะแวดลอมตางๆ ณ บริเวณแนวร้ัวขางอาคารผลิต Line 4  และมีการแขงขันฟุตซอลนัด
พิเศษระหวางทีมพนักงานและทีมผูบริหาร  เพื่อเปนการสานสัมพันธและเพิ่มความสามัคคีภายในบริษัทฯ 

 
โครงการสัปดาหส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 
 
บริษัทฯ นําโดยฝายส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน หัวหนางาน 
ผูบริหารจัดกิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยใหแกพนักงาน โดยจัดกิจกรรมใหความรูแกพนักงานทราบและ
ปฎิบัติงานไดอยางถูกตองและปลอดภัย รวมถึง การเลนเกมสแจกของรางวัล และการประกวดแตงกลอน    
คําขวัญความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารวมกิจกรรมเปนอยางมาก 
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การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปช่ัน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่จะไมมี
สวนเก่ียวของกับการคอรรัปชั่น โดยไดประกาศนโยบายดังกลาวใหพนักงานของกลุมบริษัทฯ ไดรับทราบ และยึดถือ
เปนหลักปฏิบัติ โดยกําหนดเปนนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่งกําหนดใหพนักงานทุกคนปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยและยึดม่ันในส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม รวมทั้ง ตองดูแลรักษาทรัพยสินของกลุมบริษัทฯ โดยเฉพาะหากตอง
ทํางานกับเงินสดหรือการรับชําระเงินเปนเงินสด สินคาคงคลัง หรือตองตอรองกับผูรับจาง หรือลูกคา พนักงานตองแจง
ใหหัวหนางานของตนทราบทันทีหากพบวามีโอกาสเกิดการทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากวิธีควบคุมภายในไม
เพียงพอ หรือขาดการควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบในการรายงานรายละเอียด
ทันที หากสงสัยวามีการทุจริตคอรรัปชั่นเกิดขึ้น 

 
กลุมบริษัทฯ ไดกําหนดใหพนักงานของตน หลีกเล่ียงสถานการณที่อาจเกิดความขัดแยงทั้งโดยตรงและโดยออม
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนของกลุมบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้ 

 ควรหลีกเล่ียงสถานการณใดก็ตามท่ีอาจนําไปสูความขัดแยงดังกลาว ซึ่งการกระทําหรือการตัดสินใจของ
พนักงานอาจสงผลตอผลประโยชนสวนตน แตสงผลในทางตรงกันขามกับผลประโยชนของกลุมบริษัทฯ จนทําให
เปนการยากที่พนักงานคนนั้นจะดําเนินการตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนตอกลุมบริษัทฯ อยางเปนกลางและ
มีประสิทธิภาพ 

 พนักงานตองแยกแยะเร่ืองสวนตัวของตนออกจากธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 

 พนักงานตองไมรับประโยชนเปนการสวนตัวทั้งทางดานการเงินหรือทางอื่นใด ดวยการใชประโยชนจากทรัพยสิน
ของกลุมบริษัทฯ รวมทั้งตองไมทําธุรกิจที่เปนการแขงขันกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 พนักงานตองไมขอของขวัญหรือของรางวัล เพื่อตนเองหรือผูอื่นจากผูที่กลุมบริษัทฯ ทําธุรกิจดวย และตองไมรับ
ของขวัญหรือของรางวัลที่อาจสงผลใหหรือดูเหมือนวาสงผลตอการตัดสินใจของกลุมบริษัทฯ รวมทั้งมีนโยบาย
หามเสนอหรือสัญญาวาจะใหของขวัญของรางวัลเพื่อโนมนาวหรือจูงใจแกเจาหนาที่ของรัฐ 
 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของกลุมบริษัทฯ ตองดําเนินการเพื่อใหการดําเนินธุรกิจมีความโปรงใส มีการ
แบงแยกหนาที่ มีกระบวนการในการตรวจสอบไดทั้งหมด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหกําหนดนโยบายการ
แจงเบาะแสการกระทําความผิด โดยมีวัตถุประสงคใหพนักงานของกลุมบริษัทฯ และบุคคลภายนอกมีชองทางในการ
รายงานความกังวลสงสัยของตนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ถูกกระทําหรือถูกกล่ันแกลง   กลุมบริษัทฯ จะยอมรับ
การรายงานโดยไมเปดเผยช่ือผูรายงาน และจะมีการรักษาความลับและไมเปดเผยช่ือผูรายงานตลอดกระบวนการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ชองทางการรายงานหรือแจงเบาะแสการกระทําความผิด รวมทั้ง รายละเอียดกระบวนการตรวจสอบได
เปดเผยไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ในแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจําปของบริษัทฯ  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ง 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญเก่ียวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง โดยให
นโยบายกับฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารจัดการความเส่ียงดําเนินการและประสานงานกับทุกๆ 
หนวยงาน รวมท้ังกลุมโรงงาน เก่ียวกับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเปนประจําทุกป โดยใชวิธีการสอบถามขอมูลจากฝายบริหาร หนวยงานตางๆ และ
กลุมโรงงาน ตามแนวทางของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเส่ียงตามแนวปฎิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยกําหนด
วิธีการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทาง
ปฎิ บั ติ ขอ ง  The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission  (“COSO”) 
และยังจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและ    
สอบทานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญในการวาง
แผนการบริหารจัดการความเส่ียงทั้งความเส่ียงที่เกิดจากปจจัยภายนอก (Inherent risks) และความเส่ียงที่
เกิดจากปจจัยภายใน (Control risks) ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจใหคงเหลือความเส่ียงในระดับที่
ยอมรับไดหรือสง  ผลกระทบอยางไมเปนสาระสําคัญ รวมถึงการกํากับดูแลบริษัทยอย การทําธุรกรรมกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว และชวยให
ขอมูลรายงานทางการเงินมีความถูกตอง นาเช่ือถือ โดยแนวทางท่ีใชในกําหนดระบบการควบคุมภายในและ
บริหารความเส่ียงตาม COSO มีองคประกอบดังนี้ 
 
การควบคุมสภาพแวดลอมภายในองคกร  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีระบบการบริหารจัดการ และกําหนดโครงสรางองคกรที่ชัดเจนเหมาะสมเปน
อิสระ สามารถปฏิบัติงานและส่ือสารขอมูลกันไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดเปาหมาย และนโยบาย
ในการดําเนินการอยางชัดเจน เพื่อใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีการจัดทํา
เปนนโยบายดังตอไปนี้   
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เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส เปนธรรม ตอบริษัทฯ และบุคคลภายนอก 

การประเมินความเส่ียง  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีฝายบริหารความเส่ียง โดยมอบหมายใหดําเนินการและชวยสนับสนุนแตละ
หนวยงานและกลุมโรงงาน เพื่อกําหนดแนวทางในการควบคุม และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบของความ
เส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจที่สงผลใหไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว สําหรับการปฎิบัติ
เก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียงตามขั้นตอนและแนวทางดังตอไปนี้ 
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การควบคุมการปฏิบัติงาน  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีแผนผังโครงสรางการแบงแยกสายงานการบังคับบัญชา มีการกําหนดอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยมีคูมือประกอบใน
การปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร (Standard Operating Procedure) เพื่อใหม่ันใจไดวาการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 
 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล โดยจัดใหมีหนวยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศคอยกํากับดูแลและพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง เพื่อใหการส่ือสารและการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางถูกตองและเปนปจจุบัน โดยในป 2559 บริษัทฯ และกลุมบริษัทไดนําระบบการวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใชในการบริหารจัดการ
ขอมูลตางๆ ทําใหสามารถนําขอมูลที่สําคัญไปใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึงกําหนดนโยบายวิธีการการปองกันความปลอดภัยของ
ระบบขอมูลและอุปกรณตางๆ การปฏิบัติตามกฏหมายพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร และจัดใหมีชองทางในการส่ือสารภายในกับพนักงานภายในองคกร (อีเมลและอินทราเน็ต) ใน
การเผยแพรนโยบาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of conduct) รวมถึงเอกสาร
และขาวสารตางๆไดอยางทั่วถึง 
 
การติดตามผล  
 
บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงอยาง
นอยไตรมาสละ 1 คร้ัง และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางสมํ่าเสมอ เพื่อวิเคราะห ประเมิน และ
สรุปผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายในการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไวเพียงใด แลวนํามาวางแผน 
และปรับปรุงแนวทางการการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการติดตามการแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น 
 
จากนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงของ
บริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไมพบขอบกพรองที่เปนนัยสําคัญตอ
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
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หัวหนางานการตรวจสอบภายใน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดแตงต้ัง นายนฤพล วุฒิชัย ใหดํารงตําแหนง
หัวหนางานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และเคย
ไดรับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่ เก่ียวของในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในจากสมาคมผู
ตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณดานการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินของธุรกิจ
อื่นๆ ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี อีกทั้งมีความเขาใจในกระบวนการและ
วิธีการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรม แตละหนวยงานเปนอยางดี จึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ 

 
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ จะตองผานการอนุมัติหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  
โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ   
 

จากรายงานท่ีไดจัดทําโดยผูสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการควบคุมดานบัญชี
ภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และสามารถทําใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด 2559 ไดวาถูกตองตามควร   

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดเห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียงในเร่ืองระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ ดานการ
ควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม และสรุปวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความ
เพียงพอ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคคลากรอยางเพียงพอในการดําเนินการดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพและไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 
11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ  
  

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ เชนเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ    

 
11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายใน  

 

รายชื่อ ตําแหนง 

นายนฤพล วุฒิชัย ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  
 

  หมายเหต:ุ    ประวัติของหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฎอยูในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนา
ตรวจสอบภายใน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความเห็นวา นายนฤพล วุฒิชัย หัวหนางาน
ตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางดีมีประสิทธิภาพ 
 
ทั้งนี้ การแตงต้ัง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ซึ่งเปนหน่ึงในหนาที่รับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงตามที่ระบุไวในกฎบัตร 
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12.  รายการระหวางกัน 

รายการระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนรายการที่อยูภายใตเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป โดยกําหนดราคาที่ยุติธรรมและอยูบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่            
ไมเกี่ยวโยงกัน (fair price and at arms' length basis)  รายละเอียดดังนี้ 

การซื้อขายสินคา 

ผูรับ ผูจาย รายละเอียดของรายการ/สัญญา การกําหนดราคา จํานวนเงนิ 
(ลานบาท) 

บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแยง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

TWPC TWPL ขายสินคา ราคาตลาด 0.19 LRH 

KCH 

 

ผูถือหุนรวม 

กรรมการรวม 

 

เปนการขายสินคาตามธุรกิจปกติ   

การคิดราคาเปนไปตามธุรกิจปกติและมีเงื่อนไข
การคาโดยทั่วไป  
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คาเชาและคาบริการ 

ผูรับ ผูจาย รายละเอียดของรายการ/สัญญา การกําหนดราคา จํานวนเงนิ 
(ลานบาท) 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

TWPL TWPC คาเชาและคาบริการสําหรับสํานักงานที่
กรุงเทพฯและสถานที่เก็บเอกสาร (พื้นที่ 
รวม 2,264 ตรม.) ณ อาคารไทยวา 1 

 

สัญญาเชา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  2558 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และ วันที่ 1 
มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

คาเชาและคาบริการคิดที่อัตรา 105 - 578 บาท
ตอตรม. ตอเดือน ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับราคา
ตลาด ถาเปรียบเทียบกับอาคารที่ตั้งอยูในทําเล
ใกล เคียงกันโดยมีขอกําหนดและเงื่อนไขใน
สัญญาเขนเดียวกันกับผูเชารายอื่น 

18.46 LRH 

KCH 

CSH 

 

ผูถือหุนรวม 

กรรมการรวม 

กรรมการรวม 

 

คาเชาของสํานักงานใหญของกลุมบริษัทฯ ซึ่ง
ตั้งอยูในทําเลที่ดีและมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน 

   คาสาธารณูปโภคอื่น คาสาธารณูปโภคอื่นเรียกเก็บคืนตามที่เกิดขึ้น
จริงเชนเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากผูเชารายอื่น 

 เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระเงิน  

    ยอดคาสาธารณูปโภคคางชําระ 0.15 

TWPL TWPC คาใชบริการ ตามการใชบริการจริง ในอัตราเดียวกับราคา
ตลาด 

1.08 LRH
KCH 
CSH 

ผูถือหุนรวม
กรรมการรวม 
กรรมการรวม 

เพื่อความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 
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ผูรับ ผูจาย รายละเอียดของรายการ/สัญญา การกําหนดราคา จํานวนเงนิ 
(ลานบาท) 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

BGL TWPC คาใชบริการ ตามการใชบริการจริง ในอัตราเดียวกับราคา
ตลาด 

0.80 LRH ผูถือหุนรวม เพื่อความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

LEL TWPC คาใชบริการ ตามการใชบริการจริง ในอัตราเดียวกับราคา
ตลาด 

0.13 LRH ผูถือหุนรวม เพื่อความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

LBTL TWPC คาใชบริการ ตามการใชบริการจริง ในอัตราเดียวกับราคา
ตลาด 

0.25 LRH ผูถือหุนรวม เพื่อความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 



                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                                             

 

หนา 105 
 

ความชวยเหลือทางการเงิน (เงินใหกูยืมและดอกเบี้ย) 

ผูใหกู ผูกู 
เงินตน 

ดอกเบี้ยรับ 
(ลานบาท) 

อัตราดอกเบี้ยตอป บุคคลที่อาจ 
มีความขัดแยง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
จํานวนเงนิ
(ลานบาท) 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

TWPC MJ 8.05 - 0.22 ตนทุนเงินใหกูยืมถวัเฉลี่ยบวก
รอยละ 1 ตอป 

TWPC  

US  

 

ผูถือหุนรายใหญ 

กรรมการรวม 

 

บริษัทฯ ให MJ กูเงินเพื่อซื้อที่ดินในอดีต เนื่องจากบริษัทฯ มองเห็นโอกาสใน
การทํากําไรในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุนใน MJ 49.99% ภายหลังที่ MJ ได
ขายที่ดินทั้งหมดในป 2546 MJ ไดนําเงินมาชําระเงินกูบางสวนใหกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดติดตามทวงถามใหชําระหนี้มาโดยตลอด แต MJ ประสบปญหา
ดานการเงินและไมมีทรัพยสินอื่นใดที่จะตีทรัพยชําระหนี้ใหกับบริษัทฯ ได 
ประกอบกับ MJ มีสวนของผูถือหุนติดลบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดมีการตั้งสํารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ทั้งจํานวนสําหรับหนี้ที่ยังคงคางชําระอยู 
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ขั้นตอนการอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกัน 
 

การเขาทํารายการระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง จะตองผานการกลั่นกรองจากฝายจัดการของบริษัทฯ และเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยงเพื่อแสดงความเห็นของรายการ และหากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไดแสดงความเห็นชอบกับรายการดังกลาว ก็จะนําเสนอขออนุมัติการเขาทํารายการตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะและขนาดของรายการตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  กรรมการ หรือ
ผูบริหารบริษัทฯ ทานใดที่มีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของจะไมเขารวมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกลาวรายการดังกลาว 
 

ทั้งนี้ รายการดังกลาวตองเปนรายการที่อยูภายใตเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป โดยกําหนดราคาที่ยุติธรรมและอยูบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไมเกี่ยวโยงกัน (fair price and at arms’ 

length basis)   
 
คํายอ 

LRH = บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
MJ = บริษัท แมโจแลนด จํากัด 
TWPC = บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
TWPL = บริษัท ไทยวาพลาซา จํากัด 
BGL = บริษัท บางเทาแกรนด จํากัด 
LEL = บริษัท ลากูนา เอ็กซเคอรชั่น จํากัด 
LBTL = บริษัท ลากูนา บันยัน ทรี จํากัด 
KCH = นายโฮ กวงจิง 
US 
CSH 

= 
= 

นายอํานาจ สุขประสงคผล 
นายชานคราร ชานดราน 
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สวนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
13. ขอมูลทางการเงินทีส่ําคัญ 
 

ก. รายงานผูสอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สําคัญ 
 
รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 
 
ป 2558 : แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย งบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ    
ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่       
31 ธันวาคม 2558 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ และไดตรวจสอบ   
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํา       
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจา
ไดปฏิบั ติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบั ติตามขอกําหนดดาน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวา  งบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอนัเปนสาระสําคัญหรือไม 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและ   การ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการ
จัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
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การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 
 
ความเห็น 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท ไทยวา จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ป 2559 : แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่ง
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ    
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแส     
เงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท      
ไทยวา จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจาก
กลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ
อื่นๆ ตามท่ีระบุในขอกําหนดน้ันดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา              
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ    
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหาก            
สําหรับเร่ืองเหลานี้ 
 
ขาพเจาไดปฏิบติังานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ
งบการเงนิในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหลานีด้วย การปฏิบัติงานของขาพเจาได
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมา เพื่อตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญในงบการเงนิ ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธกีารตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลานี้
ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงนิโดยรวม 
 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเร่ืองมีดังตอไปนี้ 
 
การรับรูรายได 

เนื่องจากรายไดจากการขายเปนตัวเลขท่ีมีสาระสําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเปนตัวช้ีวัดหลักในแง           
ผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งผูใชงบการเงินใหความสนใจ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกคาเปน
จํานวนมากราย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงในการรับรูรายไดที่ไมไดเกิดขึ้นจริงและไมเก่ียวของกับกิจการ 
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของบริษัทฯ โดยการ 
 
 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เก่ียวของกับวงจรรายไดโดย

การสอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตาม  การควบคุมที่
บริษัทฯ ออกแบบไว  

 สุมตัวอยางเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคลองกับ
นโยบายการรับรูรายไดของบริษัทฯ 

 สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
 สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี   
 วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ

ที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
 

 

 



                                                

                                                                                                  แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

 
 

 

หนา 110 
 
 

คาความนิยม และเครื่องหมายการคา  

ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน (เคร่ืองหมาย
การคา) ที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 และ 18 
ตามลําดับ เนื่องจากการประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนถือเปนประมาณการทาง
บัญชีที่สําคัญ ที่ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนดอัตรา     
คิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซึ่งทําใหเกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของคาความนิยมและ
เคร่ืองหมายการคา 
 
ขาพเจาไดประเมินการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของ
บริษัทฯ เลือกใชโดยการทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการให
ประโยชนของสินทรัพยหรือไม นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯ โดยการ
เปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการ
กระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของ    
บริษัทฯ เลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลองทางการเงิน                   
และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอสมมติที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตรา    
คิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว นอกจากน้ี ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการ
ประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติที่สําคัญ 
 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย  

ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 14 เนื่องจากการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยถือเปนประมาณการทาง
บัญชี  ที่สําคัญที่ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนใน      
บริษัทยอย ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ประกอบกับจํานวนคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยที่
บันทึกอยูในงบแสดงฐานะการเงินมีสาระสําคัญ ซึ่งทําใหเกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย 
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ขาพเจาไดประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯ เลือกใชโดยการทําความ
เขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหาร นอกจากน้ี ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหาร    
ใชในการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯ โดย
การเปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานความแมนยํา
ของประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของ          
ฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสม   
ของอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนถัวเฉล่ียของบริษัทยอยและของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว          
ตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาที่คาดวา        
จะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว 
 
ขอมูลอ่ืน  

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 
 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความ
เช่ือม่ันในรูปแบบใดๆตอขอมูลอื่นนั้น 
 
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไมหรือปรากฏ
วาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
 
เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเร่ืองดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมี
การดําเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด 
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ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง 
การเปดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกลาว  และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถ
ดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได 
 
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม
บริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริง
แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใช            
งบการเงินเหลานี้ 
 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียง        
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน    ไม
วาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ
ความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจาก    
การทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด      
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี    การ
ตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ  แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ    ทาง
บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของที่ผูบริหารจัดทํา 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และ
สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือ
สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการ
ดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองให
ขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจา
ขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม 
เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของ 
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม  

 
ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผน
ไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซ่ึง
ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวของ
กับความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึง
ขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ี
ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
 
จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลานี้ไวใน
รายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะ หรือใน
สถานการณที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการ
กระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวน
ไดเสียสาธารณะจะไดจากการส่ือสารดังกลาว 
 
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 
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นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ไดถูกเปดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 ของงบการเงินสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แลว 
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ข. ขอมูลจากงบการเงินรวม 
             (หนวย: ลานบาท) 

2559
สําหรับระยะเวลาตั้งแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพยหมุนเวียน 2,797                   2,515                                       
สินทรัพยไมหมุนเวียน 3,606                   3,313                                       
สินทรัพยรวม 6,403                   5,828                                       
หน้ีสินหมุนเวียน 750                      570                                           
หน้ีสินไมหมุนเวียน 308                      338                                           
หน้ีสินรวม 1,058                   908                                           
สวนของผูถือหุนรวม 5,345                   4,920                                       
รายไดจากการขายสินคา 6,163                   1,394                                       
เงินปนผลรับ 2                           -                                            
กําไรจากการปรับโครงสรางหน้ี -                       -                                            
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 16                        6                                               
รายไดรวม 6,321                   1,421                                       
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน -                     -                                           
ตนทุนขายสินคา 4,600                   1,107                                       
รวมคาใชจาย 5,400                   1,295                                       
กําไรจากการดําเนินงาน 875                      163                                           
EBITDA 1,071                   157                                           
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 921                      126                                           
ตนทุนทางการเงิน 8                           1                                               
คาใชจายภาษีเงินได 167                      25                                             
กําไรสุทธิสําหรับป 746                      100                                           
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 77                        19                                             
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทฯ 669                      81                                             
ขอมูลอืน่ๆ
กําไรตอหุน (บาท) 0.76                     0.09                                          
เงินปนผลตอหุน (บาท) *0.30 0.27                                          
มูลคาตามบญัชีตอหุน (บาท) 6.07                     5.59                                           
หมายเหตุ:   *  ณ วันที่พิมพรายงานนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเสนอใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.30 บาท แตอยูระหวางรอการอนุมัตโิดยที่ประชุมผูถอืหุน 

                          เงินปนผลตอหุนดังกลาวเปนยอดที่รวมเงินปนผลที่จายระหวางกาลจํานวน 0.09 บาทตอหุน 
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อัตราสวนทางการเงิน 
 

2559
สําหรับระยะเวลาตั้งแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

อตัราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อตัรากําไรข้ันตน (%) 25                        21                                             
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 14                        12                                             
อตัรากําไรอืน่ (%) 1.18                     0.42                                          
อตัราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 77                        98                                             
อตัรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 12                        7                                               
อตัราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 15                        *2
อตัราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 12                        *2
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 46                        *7
อตัราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.03                     *0.24
อตัราสวนสภาพคลอง
อตัราสวนสภาพคลอง (เทา) 4                           4                                               
อตัราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 3                           3                                               
อตัราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 1.02                     *0.36
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 33                        *33
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 27                        *31
ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 16                        *15
Cash cycle (วัน) 43                        49                                             
อตัราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อตัราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.20                     0.18                                          
อตัราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา) 97                        157                                           
อตัราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เกณฑเงินสด) (เทา) 0.32                     2.38                                          
อตัราการจายเงินปนผล (%) 39                        **295  
หมายเหตุ:  *   คํานวณโดยไมไดใชคาเฉลี่ย 

                    ** คํานวณจากกําไรสทุธิสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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14. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
 

ภาพรวม 
 
หลังจากการเปล่ียนแปลงครั้งใหญของกลุมบริษัท ไทยวา ในป 2558 โดยบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) เกิดจากการ     
ควบบริษัทและผนึกกําลังระหวางสองธุรกิจที่มีความแข็งแกรงในแตละดาน ระหวาง บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน) 
ผูผลิตและจําหนายแปงมันสําปะหลังสงออก ที่มีการขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะรองรับความตองการ        
ของลูกคาที่ตองการผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้น และบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) ผูนําตลาด         
ในผลิตภัณฑวุนเสนและเสนกวยเตี๋ยว ที่มีการเติบโตดานยอดขายอยางแข็งแกรง แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของสินคา 
รวมทั้งกลยุทธในการขยายตัวทางการตลาดของกลุมบริษัทฯ กระบวนการควบบริษัทระหวางสองบริษัทไดแลวเสร็จและ            
จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้น ไดแก 
การกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ การสงเสริมซึ่งกันและกันในการประกอบธุรกิจ ทั้งในดานฐานะการเงิน และกระบวนการ
ทางธุรกิจที่ทั้งสองหนวยธุรกิจมีจุดแข็งในตัวเองรวมถึงการเพิ่มฐานนักลงทุนและมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดที่ใหญขึ้น 
เพื่อที่จะเติบโตอยางย่ังยืน พรอมที่จะกาวไปในประชาคมอาเซียน 
 
ป 2559 เปนปที่มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นมากมาย แมจะเผชิญกับผลกระทบจากวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังปอนโรงงานขาด
แคลน อันเนื่องมาจากวิกฤติภัยแลงที่เกิดขึ้นในชวงที่ตนปที่ผานมา ซึ่งสงผลใหชาวไรจะเล่ือนการขุดหัวมันจากปกติจาก
เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน  อีกทั้งสถานการณความไมแนนอนของราคาวัตถุดิบ เนื่องจากมีแรงกดดันจากจีน
ซึ่งเปนผูนําเขามันเสนรายใหญของไทยลดการนําเขา สาเหตุจากมาตรการของรัฐบาลจีนที่มีนโยบายระบายสตอกขาวโพด
ที่มีปริมาณมากในประเทศ (ซึ่งรัฐบาลจีนใหใชผลิตแอลกอฮอลแทนมันเสน) ซึ่งกระทบตอราคามันเสนลดลง ซึ่งทําใหราคา
หัวมันสําปะหลังลดลงตามไปดวย อยางไรก็ตามผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในดานยอดขายและกําไรสุทธิสามารถ    
ทําสถิติใหมไดสูงสุด ดวยการบริหารจัดการที่ดีขึ้น สงผลใหในป 2559 บริษัทฯ มียอดขาย 6,163 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
12 จากปกอนหนา และมีกําไรสุทธิ 669 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 54 จากปกอนหนา  
 
ปจจัยสําคัญที่ชวยสนับสนุนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2559 ที่ผานมาไดแก 
 
1) การควบรวมกิจการของธุรกิจใหมชวยผลักดันการเติบโตของยอดขาย และสงผลใหมารจิ้นสูงขึ้น หลังจากปรับ

โครงสรางทางธุรกิจ โดยการควบบริษัทระหวางสองธุรกิจที่มีความแข็งแกรงในแตละดาน ระหวาง บริษัท ไทยวา
สตารช จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  ทําใหธุรกิจแปงมัน
สําปะหลัง วุนเสน และเสนกวยเต๋ียวมียอดขายเติบโตและแข็งแกรง ในขณะที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น จึงสงผลใหยอดขายรวมและกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2559 สามารถทําสถิติใหมไดอีกปหน่ึง ซึ่งสามารถ
สะทอนไดจากอัตราการกําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
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2) ราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังปรับตัวลงตํ่าสุดในรอบ 10 ป ราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังเฉล่ียในป 2559 อยูที่ 1.90 
บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 19 จากราคาเฉล่ียในป 2558 ทั้งนี้การที่มีแรงกดดันจากมาตรการจีนซึ่งผูนําเขามันเสน
รายใหญของไทย มีนโยบายระบายสตอกขาวโพดในประเทศ สงผลใหเกิดการชะลอการนําเขามันเสนจากไทย จึง
สงผลใหราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังปรับลดลงเหลือกิโลกรัมละ 1.30 - 1.40 บาท ในชวงไตรมาส 3 ป 2559 ซึ่ง     
ถือเปนระดับตํ่าสุดในรอบ 10 ป สงผลใหมารจิ้นของธุรกิจแปงมันสําปะหลังของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
เนื่องจากวาประเทศคูคายังคงมีความตองการผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเทศจีน 
ซึ่งเปนผูนําเขาหลักของบริษัทฯ 

 
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2559 
   

 
รายไดจากการขายของกลุมบริษัทสําหรับป 2559 มีจํานวน 6,163 ลานบาท เพิ่มขึ้น 638 ลานบาท หรือรอยละ 12 จาก     
ปกอน ประกอบดวยรายไดจากธุรกิจแปงมันสําปะหลัง 3,242 ลานบาท หรือรอยละ 53 รายไดจากธุรกิจแปงมันสําปะหลัง
มูลคาเพิ่ม (HVA) 1,576 หรือรอยละ 25 และรายไดจากธุรกิจอาหาร 1,325 ลานบาท หรือรอยละ 22 และมีกําไรสุทธิ 669 
ลานบาท ทําสถิติใหมต้ังแตกอต้ังบริษัทฯ มา สําหรับกําไรของธุรกิจประกอบดวยกําไรของธุรกิจแปงมันสําปะหลัง และ    
แปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) รอยละ 77 ของกําไรสุทธิรวม และกําไรของธุรกิจอาหารรอยละ 23 โดยมีอัตรากําไร
ขั้นตนอยูที่รอยละ 25 เพิ่มขึ้นจากป 2558 ที่มีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 21 และอัตราการทํากําไรจากการดําเนินงานตอ
ยอดขายรอยละ 14 เพิ่มขึ้นจากป 2558 ที่มีอัตราการทํากําไรจากการดําเนินงานอยูที่รอยละ 12 หากไมรวมรายการ       
ตัดจําหนายจากการรับรูมูลคายุติธรรมจากการควบรวมกิจการ โดยมีผลการดําเนินงานแยกตามหนวยธุรกิจดังตอไปนี้ 
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 2558 2559 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
กิจการในประเทศไทย     
     แปงมันสําปะหลัง 2,479 45 2,898 47 
     แปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) 732 13 655 10 
     อาหาร 1,295 23 1,325 22 
     รายไดอื่นๆ 7 0 3 0 
     รวมรายไดจากในประเทศ 4,513 82 4,881 79 
กิจการในตางประเทศ     
     แปงมันสําปะหลัง 348 6 344 6 
     แปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) 654 12 921 15 
    รายไดอื่นๆ 10 0 17 0 
     รวมรายไดจากตางประเทศ 1,012 18 1,282 21 
ยอดขายสุทธิรวม 5,525 100 6,163 100 
 
รายไดจากธุรกจิแปงมันสําปะหลัง 
 
ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมียอดขายรวม 3,242 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 15 จาก 2,827 ลานบาท ในปกอนหนา ในขณะท่ี
ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) มียอดขายรวม 1,577 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14 จาก 1,386 ลานบาท ในปกอน
หนา เนื่องจากวาประเทศคูคายังคงมีความตองการผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยปริมาณการ
สงออกผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังของไทยไดเพิ่มจาก 3.85  ลานตัน ในป 2558 เปน 4.25 ลานตัน ในป 2559 คิดเปน
ปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 10 โดยเฉพาะปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังของไทยไปประเทศจีน  ซึ่งเปน
ประเทศผูนําเขาหลักของบริษัทฯ ไดเพิ่มจาก 1.3 ลานตัน ในป 2558 เปน 1.6 ลานตัน ในป 2559 คิดเปนปริมาณการ
สงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 18 ทั้งนี้ ปจจัยหลักสวนหนึ่งมาจากปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังประเทศเวียดนามที่ลดลง
จากป 2559 ไปประมาณ 110,000 ตัน  
 
รายไดจากการขายแปงมันสําปะหลังของบริษัทฯ ยังสามารถเติบโตในอัตราท่ีสูง โดยมีการเติบโตหลักมาจากธุรกิจแปงมัน
สําปะหลังจากฐานการผลิตในประเทศไทย ซึ่งเปนผลมาจากกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ถึงแมวาราคาแปงมันสําปะหลังมีการ
ปรับตัวขึ้นลงคอนขางผันผวน จากปลายป 2558 มาโดยตลอด ซึ่งมีราคาขายในประเทศอยูที่ 12.70 - 13.00 บาทตอ
กิโลกรัม และราคาสงออกอยูที่ 380 - 390 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน สําหรับราคาสงออกในไตรมาสแรกของป 2559  โดยราคา
แปงมันสําปะหลังมีการปรับขึ้นมาในชวงกลางปที่ 13.00 - 13.10 บาทตอกิโลกรัม และ 390 - 395 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน 
สําหรับราคาสงออก อันเนื่องจากสภาวะอากาศที่แหงแลงมากในชวงตนป และมีการคาดการณวาหัวมันสําปะหลังผลผลิต
จะนอยลง  รวมท้ังหัวมันสําปะหลังประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว หมดฤดูกาล 
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ทั้งนี้ผูใชแปงมันสําปะหลังไมสามารถแบกรับกับราคาที่สูงขึ้นได เนื่องจากไมสามารถปรับขึ้นราคาสินคาของตัวเองไดใน
สภาวะท่ีมีการแขงขันสูง ประกอบกับหัวมันสําปะหลังฤดูกาลใหมออกมาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยผูประกอบการ
บางสวนยังคงมีสตอกแปงมันสําปะหลังอยูจํานวนมากเน่ืองจากไมอาจขายไดในราคาตํ่า และความตองการใชแปงมัน
สําปะหลังในประเทศจีนไดชะลอตัว จึงทําใหราคาแปงมันสําปะหลังปรับลดลงมาตลอดจนถึงชวงไตรมาสสุดทายของป 
โดยมีราคาขายแปงมันสําปะหลังอยูที่ 10.20 - 11.20 บาทตอกิโลกรัม สําหรับในประเทศ และ 315 - 340 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอตันสําหรับราคาสงออก แรงซ้ือจากประเทศจีนเร่ิมกระเต้ืองขึ้นในชวงในชวงปลายป เนื่องจากราคาแปงมันสําปะหลังที่
ลดตํ่าลง และสตอกที่ผูคามันสําปะหลังในประเทศจีนเก็บอยูเร่ิมนอยลง ประกอบกับราคาแปงมันสําปะหลังในประเทศ
เวียดนามมีราคาสูงกวาราคาประเทศไทย อันเนื่องมาจากตนทุนราคาหัวมันสําปะหลังที่สูงกวาประเทศไทย 

 
ในขณะเดียวกันรายไดจากขายแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ของบริษัทฯ ในป 2559 มีอัตราการเติบโตในอัตราท่ีสูง 
โดยมีการเติบโตหลักมาจากกูลโคสในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีอัตราการเติบโตในอัตรารอยละ 36 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ความตองการของลูกคาในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มกําลังการ
ผลิตในป 2560 เพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่สูงขึ้น 
 
รายไดจากธุรกจิอาหาร 
 
ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหลายปที่ผานมา ผลการดําเนินงานของธุรกิจอาหารของบริษัทยังอยูในเกณฑที่นาพอใจ โดย
ธุรกิจอาหารมียอดขาย 1,325 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2 จาก 1,295 ลานบาท ในปกอนหนา ตลาดในประเทศยังคงเปน
ตลาดหลักคิดเปนรอยละ 92 ของยอดขายท้ังหมดในธุรกิจอาหาร และรอยละ 8 เปนยอดขายสงออก โดยปที่ผานมาธุรกิจ
อาหารยังคงเปนหนึ่งในผูนําตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑวุนเสนสดและวุนเสนแหงในประเทศไทย ยอดขายภายในประเทศ
ของผลิตภัณฑเสนกวยเต๋ียวเติบโตมากถึงรอยละ 25 เนื่องจากการขยายชองทางการจําหนายหนวยรถขายเงินสด ปจจุบัน
บริษัทฯ มีหนวยรถขายเงินสดท้ังหมด 9 ศูนย ครอบคลุมทั่วประเทศ สวนยอดขายของผลิตภัณฑวุนเสนในประเทศไทย
โดยรวมไมแตกตางจากรอบปที่ผานมา ซึ่งเปนผลมากําลังซื้อของผูบริโภคที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ี
ซบเซา  ในขณะท่ียอดขายสงออกในป 2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 32 จากปกอนหนา ทั้งจากผลิตภัณฑวุนเสนและเสนกวยเต๋ียว  
 
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
  
เพื่อประโยชนในการเขาใจภาพรวมธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ถึงแมวาการควบรวมกิจการจะเกิดขึ้นเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2558 
ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดจัดทํางบกําไรขาดทุนรวมของป 2558 และป 2557 โดยแสดงถึงผลการดําเนินงานของกลุม
บริษัทฯ ตลอดท้ังปที่ยังไมไดตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีและเพื่อใหการวิเคราะหผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ ได
แสดงใหเห็นถึงผลประกอบการท่ีแทจริง  งบกําไรขาดทุนรวมที่จัดทําโดยฝายบริหาร ไดแยกผลกระทบของรายการปรับปรุง
จากการควบบริษทั (non-cash items) ออกจากรายการปกติ สงผลใหกําไรขาดทุนตามหนาที่  ที่แสดงอยูในงบกําไร
ขาดทุนรวมที่จัดทําโดยฝายบริหาร อาจแตกตางจากที่แสดงในงบกําไรขาดทุนรวมที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี  แตอยางไร
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ก็ตามกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ แสดงดวยยอดที่ถูกตองตามที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
 
งบกําไรขาดทนุรวม 

  หนวย : ลานบาท 
 2557* 2558* 2559 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายไดจากการขาย 5,300 100 5,525 100 6,163 100
ตนทุนขาย 4,209 79 4,341 79 4,595 75
กําไรขั้นตน 1,091 21 1,184 21 1,568 25 
คาใชจายขายและบริหาร  568 11   649 12   771 13 
กําไรอ่ืนๆ   86  2   86  2    78  1 
กําไรจากการดําเนินงาน 609 11 621 11 875 14 
กําไรอื่นที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงานปกติสุทธิ 5 0 10 0 58 0
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 33 1 26 0 16 0
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุน
ทางการเงิน 

647 12 657 12 949 15 

ตนทุนทางการเงิน (2) 0 (3) 0 (8) 0
คาใชจายภาษีเงินได (127) (2) (143) (3) (173) (3)
กําไรสุทธ ิ 518 10 511 9 768 12 
กําไรสุทธิสวนที่ไมไดเปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมของบริษัทยอย 

(38) (1) (43) (1) (77) (1)

รายการปรับปรุงจากการควบรวมบริษัท (NON-
CASH ITEMS) 

(47) (1) (65) (1) (22) 0

กําไรสุทธหิลังรายการปรับปรุง** 433 8 403 7 669 11 
รายการปรับปรุงจากการควบกิจการ ต้ังแต 1 ม.ค 
2557 – 30 ก.ย 2558 

47 1 32 0 - -

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 480 9 435 8 669 11 

หมายเหตุ: * งบกําไรขาดทุนป 2558 และป 2557 เปนการจัดทํางบกําไรขาดทุนรวมโดยฝายบริหารของบริษัทฯ 
                 ** เปนกําไรสุทธิของงบเสมือนท่ีเคยแสดงไวในแบบ 56-1 และรายงานประจําป 2558 
 
ยอดขาย 
บริษัทฯ ทํายอดขายสูงสุดเปนประวัติการณถึง 6,163 ลานบาท ในป 2559 เพิ่มขึ้น 638 ลานบาท หรือรอยละ 12 จาก 
5,525 ลานบาท ในปกอนหนา ธุรกิจแปงมันสําปะหลังเปนธุรกิจที่มีสัดสวนยอดขายสูงสุดหรือรอยละ 53 โดยสัดสวน
ดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 52 ในป 2558 ขณะเดียวกันยอดขายแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ยังคงมีอัตราการ
เติบโตในอัตราท่ีสูงโดยมีสัดสวนสูงขึ้นเปนรอยละ 26 จากรอยละ 25 ในป 2558 ในขณะท่ีสัดสวนธุรกิจอาหารลดลงเปน
รอยละ 22 จากรอยละ 23 ในป 2558  
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ในป 2559 สัดสวนยอดขายของธุรกิจที่ดําเนินงานในตางประเทศ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 21 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 18 ในป 2558 โดยสวนใหญการเติบโตมาจากการเติบโตจากธุรกิจกูลโคสในประเทศเวียดนาม อีกทั้งบริษัทฯ ไดมี
การจัดต้ังบริษัทยอย หรือ บริษัท ไทยวา อินเตอรเนช่ันแนล เทรด (เซ่ียงไฮ) จํากัด เพื่อทําธุรกิจการคาแปงมันสําปะหลัง      
ที่มณฑลเซ่ียงไฮ ประเทศจีน โดยเร่ิมดําเนินงานในกลางไตรมาสท่ี 3 ป 2559  
 
กําไรขั้นตน 
อัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษัทในป 2559 อยูที่รอยละ 25 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 21 ในป 2558 ซึ่งถือวาเปนอัตรากําไรขั้นตน
ที่สูงกวาปกติ เนื่องจากปที่ผานมาบริษัทฯ ไดรับปจจัยหนุนจากแรงกดดันจากประเทศจีนผูนําเขามันเสนรายใหญของ
ประเทศไทยลดการนําเขา จึงสงผลใหราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังปรับตัวลดลงตํ่าสุดในรอบ 10 ป    และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นอยางตอเนื่องหลังมีการปรับโครงสรางธุรกิจ 
 
ธุรกิจแปงมันสําปะหลังยังคงมีอัตราการทํากําไรขั้นตนสูงขึ้นอยางตอเนื่องดวยแรงหนุนจากราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังที่
ปรับตัวตํ่าลงเปนประวัติการณ และการขยายกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น สงผลใหปริมาณขายเพ่ิมสูงขึ้นมากทั้งผลิตภัณฑแปง
มันสําปะหลังและกูลโคส บริษัทฯ สามารถเดินกําลังการผลิตไดอยางเต็มที่ทุกโรงงาน โดยมีปริมาณการผลิตในประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 23 สงผลใหมีการบริหารจัดการที่ ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีตนทุนการผลิตลดลงจากการใช
อรรถประโยชนจากตนทุนคงที่ไดมากขึ้น โดยอัตราการทํากําไรขั้นตนของธุรกิจแปงมันสําปะหลังในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 23 เม่ือเทียบกับรอยละ 17 ในป 2558 ประกอบกับยอดขายในประเทศเวียดนามที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยสามารถ
ทําอัตราการทํากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเชนเดียวกันเปนรอยละ 23  เม่ือเทียบกับรอยละ 21 ในป 2558  
 
กําไรขั้นตนของธุรกิจอาหารในป 2559 ลดลงเล็กนอยมาอยูที่รอยละ 32 จากรอยละ 33 ในป 2558 สาเหตุหลักมาจากการ
ผันแปรของวัตถุดิบ และมีรายจายคาเส่ือมราคาจากการสรางโรงงานใหมที่สูงขึ้น  
 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงิน  
อัตรากําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงินในป 2559 อยูที่รอยละ 15 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 12 ในป 2558 
สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น  384 ลานบาท  หรือรอยละ 32 ประกอบกับมีกําไรจากการขาย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 57 ลานบาท ในป 2559 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายไดดอกเบี้ยในระหวางป
เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหในป 2559 บริษัทฯ มีกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงินรวมอยูที่ 949 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 44 จากป 2558  
 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 
คาใชจายในการขายและการบริหารในป 2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 19 เปน 771 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการ
ขายที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักจากคาขนสง ประกอบกับรายจายที่ตองลงทุนเพิ่มอยางตอเนื่องของหนวยรถขายเงินสด ซึ่งเปน
ชองทางจําหนายที่จะสามารถเพ่ิมยอดขายใหกับธุรกิจอาหารไดมากขึ้นในอนาคต และคาใชจายทางการตลาด และ
คาใชจายในบริหารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของยอดขาย  
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กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 
โดยผลการดําเนินงานของในป 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิอยูที่ 669 ลานบาท เพิ่มขึ้น 234 ลานบาท 
หรือรอยละ 54 เม่ือเทียบกับป 2558 สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและอัตรากําไรขั้นตนที่ดีขึ้นกวาปที่ผานมา ไมวา
จะเปนจากการบริหารการผลิตและตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ กําไรจากรายไดอื่นที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงานปกติ
สุทธิที่เพิ่มขึ้น ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีรายจายทางภาษีสูงขึ้น สงผลใหในป 2559 บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 11 
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 8 ในป 2558 

 
ฐานะการเงิน 
 
สินทรัพย 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 6,403 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 574 ลานบาท หรือรอยละ 10 จาก
ป 2558 ซึ่งมูลคาที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 

 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือลดลง 903 ลานบาท หรือรอยละ 74 จากปกอน เนื่องจากบริษัทฯ นํา

เงินสดบางสวนไปลงทุนในกองทุนเปดประเภทเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย ที่ใหผลตอบแทนดีกวาเงินสด
ฝากธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนเปดมีมูลคายุติธรรมจํานวน 941 ลานบาท โดยบริษัทฯ 
ยังคงสํารองเงินสดไวใหเพียงพอกับเงินทุนหมุนเวียนที่ตองใชในการชวงฤดูการผลิตและเพื่อการลงทุนขยายกําลัง
การผลิต 

 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นคงเหลือจํานวน 656 ลานบาท โดยมีลูกหนี้ทางการคาเพิ่มขึ้น 93 ลานบาท และลูกหนี้

อื่นเพิ่มขึ้น 46 ลานบาท จากปกอน ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นสวนใหญที่เพิ่มขึ้นสอดคลองจากการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขาย อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีการชําระหนี้ตามระยะเวลาการใหสินเช่ือปกติ โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย 
33 วัน กลุมบริษัทฯ ไดพิจารณาบันทึกสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ที่ขาดความสามารถ
ในการชําระหนี้ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 31 ลานบาท หรือรอยละ 5 เม่ือเทียบกับปกอน สินคาคงเหลือสวนใหญที่เพิ่มขึ้นสอดคลอง

กับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย โดยมีระยะเวลาการขายของสินคาเฉล่ียที่ 27 วัน ทั้งนี้กลุมบริษัทฯ ไดมีการ
บริหารจัดการสินคาคงคลัง โดยจะพิจารณาบันทึกคาเผ่ือสินคาดอยคาเม่ือพบวามูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคา
ตํ่ากวาราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทฯ มีรายการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับจํานวน 10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 ของมูลคาสินคาคงเหลือสุทธิ 
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 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคงเหลือ จํานวน 2,155 ลานบาท โดยมีที่ดิน อาคาร 
อุปกรณเพิ่มขึ้น 394 ลานบาท จากปกอน การเพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มขยายกําลังการผลิตของธุรกิจแปงมัน
สําปะหลังและธุรกิจอาหาร และรายจายลงทุนในการกอสรางอาคารโรงงานผลิตใหมของกลุมธุรกิจอาหารที่
ประเทศเวียดนาม ในขณะที่อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนลดลง 33 ลานบาท จากปกอน จากการขาย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มูลคา 90 ลานบาท ในป 2559  

 
แหลงที่มาของเงินทนุ 
 

รายการ 2559 2558* 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.20 0.18 
อัตราสวนหนี้ที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอ
สวนของผูถือหุน 

0.03 0.02 

หมายเหตุ:  * งบป 2558 สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 1,058 ลานบาท เพิ่มขึ้น 150 ลานบาท หรือรอยละ 17 จากป
กอน โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน 0.2 เทา ซึ่งใกลเคียงกับปกอน ซึ่งมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน 0.18 เทา และมีอัตราสวน
ความสามารถชําระภาระผูกพัน 0.3 เทา แสดงใหเห็นวากลุมบริษัทยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง ในขณะท่ีกลุมบริษัทฯ 
มีอัตราสวนหนี้ที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.03 เทา  โดยมูลคาหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 

 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 67 ลานบาท หรือรอยละ 17 จากปกอน ซึ่งเปนผลมาจากการส่ังซื้อสินคาที่

ปรับตัวตามยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น โดยในป 2559 กลุมบริษัทฯ มีระยะเวลาการชําระหน้ีอยูที่ 16 วัน ระยะเวลาการชําระ
หนี้สินที่ส้ัน เนื่องจากการซื้อหัวมันสําปะหลังของบริษัทฯ ซื้อดวยเทอมชําระทันที 
 

 เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน โดยมีเงินกูยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้น 61 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวลดลง 20 ลานบาท 
จากสวนของเงินกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 30 ลานบาท 

 
สวนของผูถือหุน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งส้ิน 5,345 ลานบาท เพิ่มขึ้น 424 ลานบาท หรือรอยละ 9 จาก
ปกอน ซึ่งมูลคาที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 
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 กําไรสะสมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิจํานวน 746 ลานบาท หักดวยเงินปนผลจาย ระหวางป 2559 จํานวน 
325 ลานบาท 

 
สภาพคลอง 
 
กระแสเงินสด 

(หนวย: ลานบาท) 
รายการ 2559 2558* 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 671 159 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,297) (74) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน (269) 100 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (8) (2) 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (903) 183 

หมายเหตุ:  * งบป 2558 สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 315 ลานบาท สุทธิลดลงจากวันที่     
31 ธันวาคม 2558 จํานวน 903 ลานบาท จากการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 

 
 เงินสดสุทธิจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 671 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรกอนภาษีเพิ่มขึ้น ไดมาจากกําไรจากการ

ดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในรายการสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 994 ลานบาท และเงินทุนที่หมุนเวียนที่
ลดลงจากการเปล่ียนแปลงของรายการสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก ลูกหนี้ทางการคาและลูกหนี้อื่น
เพิ่มขึ้น 114 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 53 ลานบาท เจาหนี้ทางการคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 43 ลาน
บาท รวมทั้งไดมีการจายภาษีเงินไดจํานวน 159 ลานบาท 
 

 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 1,297 ลานบาท ซึ่งเปนการซ้ือเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวจํานวน 
1,329 ลานบาท ทั้งในกองทุนเปดและตราสารหนี้ และการจายลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับการขยาย
โรงงานใหมจํานวน 378 ลานบาท 
 

 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 269 ลานบาท โดยเปนการจายปนผลจํานวน 317 ลานบาท ซึ่งแบงเปน
การจายปนผลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 238 ลานบาท และการจายปนผลระหวางกาล
สําหรับงวดผลประกอบการ 6 เดือนแรกของป  2559  จํานวน 79 ลานบาท 
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อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 2,797 ลานบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 750 ลาน
บาท ซึ่งคิดเปนอัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 4 เทา ไมเปล่ียนแปลงจากปกอน แสดงใหเห็นวากลุมบริษัทยังคงมีฐานะการเงิน
ที่ม่ันคง ไดมีแหลงเงินทุนระยะส้ันเพื่อรักษาสภาพคลองทั้งในรูป เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และตราสารหนี้ ไวอยาง
เพียงพอ 
 
ภาระผูกพันดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
 
กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 33 ของงบประจําป 2559 
 
ปจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนนิงานของธุรกิจแปงมันสําปะหลังในอนาคต 
 
ผลการสํารวจปริมาณการเพาะปลูกมันสําปะหลังจาก 4 สมาคม (สมาคมการคามันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงาน
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแปงมันสําปะหลัง
ไทย)  ประมาณการหัวมันสําปะหลังในฤดูกาลผลิต 2559/2560 ออกสูตลาดในปริมาณ 31.18  ลานตัน  ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ฤดูกาลผลิต 2558/2559 รอยละ 3.7 อยางไรก็ตาม การผลิตทางการเกษตรในชวงป 2560 ยังมีความเส่ียงจากภาวะภัยแลง 
โดยมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศที่อาจเกิดภาวะแลง หรืออุทกภัย  อาจสงผลใหมันสําปะหลังบางสวน
ไดรับความเสียหาย เกษตรกรตองปลูกใหมหลายรอบ ทําใหผลผลิตมันสําปะหลังในสวนนี้อาจออกสูตลาดชากวาปกติ  
พื้นที่บางแหงประสบปญหาขาดแคลนทอนพันธุในการเพาะปลูก และเกษตรกรใชพันธมันไมเหมาะสมกับพื้นที่ ทําให
เปอรเซ็นตเช้ือแปงตํ่า นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศและการระบาดของศัตรูพืชตางๆ โดยเฉพาะเพล้ียแปง 
และไรแดง รวมถึงปญหาราก และโคนเนายังเปนปจจัยที่ตองติดตามและประเมินอยางตอเนื่อง 
 
สวนสถานการณราคาแปงมันสําปะหลังในตลาดสงออก คาดวายังคงไมสามารถปรับราคาขึ้นไดมากเม่ือเทียบกับป 2559 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงไมดีนัก โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศจีนที่ชะลอตัวลง  รวมถึงความตองการใชแปงมัน
สําปะหลังในประเทศจีนอาจชะลอตัว อันเนื่องจากการระบายสตอกขาวโพดทางประเทศจีนในราคาตํ่าออกตลาด ทําใหมี
ผลกระทบกับปริมาณและราคานําเขาของผลิตภัณฑมันสําปะหลังซึ่งรวมทั้งแปงมันสําปะหลัง   ทั้งนี้ในปริมาณการสงออก
มันเสนของไทยในป 2559 มีปริมาณ 6.4 ลานตัน ลดลงจากป 2558 ประมาณ 1 ลานตัน  อันมีผลมาจากปจจัยขางตน   
โดยผูประกอบการมันเสนไทย มีความยากลําบากในการแขงขันในดานรับซ้ือหัวมันสําปะหลังกับโรงแปงมันสําปะหลัง เปน
ผลใหราคามันสําปะหลังไดปรับตัวลดลง และเกษตรกร ชาวไร ผูปลูกมันสําปะหลัง  ไมสามารถขายมันสําปะหลังไดใน
ราคาที่เหมาะสม เม่ือเทียบกับพืชไรอื่นๆ  ก็อาจพิจารณาท่ีจะเปล่ียนจากการปลูกมันสําปะหลังเปนพืชไรอืนๆ เชน ออย  
อาจมีผลใหปริมาณหัวมันสําปะหลังในป 2560 มีปริมาณลดนอยลงและอาจไมเพียงพอตอความตองการได ทั้งนี้บริษัทฯ 
ไดดําเนินการประกันราคารับซื้อหัวมันสําปะหลังในป2560 กับเกษตรกรท่ีไดลงทะเบียนในการขายมันสําปะหลังกับบริษัทฯ    
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เพื่อใหเกษตรกรมีความม่ันใจ มีตลาดรับซื้ออยางแนนอน โดยที่บริษัทฯ สามารถวางแผนการผลิตและประมาณการตนทุน
และราคาขายไดดีย่ิงขึ้น        
 
สําหรับสถานการณคาเงินบาทมีทิศทางออนคาลงจะทําใหเพิ่มขีดความสามารถทางดานการแขงขันทางดานราคาใน
ตลาดโลกไดมากขึ้นอยางไรก็ตามความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนยังคงเปนปจจัยเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เนื่องจากรายไดสวนใหญจากการสงออกเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ  บริษัทฯ ไดมีการพิจารณาทําสัญญาปองกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 
แผนระยะยาวและแนวทางการดําเนนิงานของธุรกิจอาหารในป 2560 

 
ในป 2559 บริษัทฯ คาดวาจะสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง จากกลยุทธหลัก 3 กลยุทธ ไดแก  1) การขยายกิจการเดิม     
ที่มีอยู  2) การจัดต้ังหนวยธุรกิจใหมจากการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมและการรุกตลาดใหม รวมทั้ง 3) การควบรวม
บริษัทที่เขาซ้ือกิจการ โดยปจจัยทั้งหมดนาจะชวยผลักดันใหยอดขายของบริษัทฯ เติบโตไดตามเปาหมายที่วางไว 
 
เพื่อเสริมสรางธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืนและม่ันคงในระยะยาว และรักษาความเปนผูนําในอุตสาหกรรมวุนเสน ในป 2559 
อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนที่จะทบทวนและปรับกลยุทธการตลาดและการขายของธุรกิจวุนเสนในประเทศ และขยายธุรกิจใน
ภูมิภาค เร่ิมจากประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง คือ ประเทศเวียดนาม โดยต้ังแตกลางป 2558 บริษัทฯไดเร่ิมทําการ  
ตลาดวุนเสนตรามังกรคู ผานตัวแทนจําหนายในประเทศเวียดนาม ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูบริโภคชาวเวียดนามดวยดี 
ดวยอัตราการขายเติบโตอยางตอเนื่อง  เนื่องดวยประเทศเวียดนามมีประชากร 94 ลานคน มีการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
อัตราสูง (รอยละ 6 - 7) ในขณะท่ีตลาดการบริโภควุนเสนของประเทศเวียดนามยังอยูที่ประมาณรอยละ 25 - 30 ของ
อุตสาหกรรมวุนเสนไทย และผูผลิตวุนเสนคุณภาพดียังมีนอยราย บริษัทฯ จึงไดตัดสินใจลงทุนสรางโรงงานวุนเสนที่        
กรุงโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม โดยคาดวาจะสามารถเร่ิมดําเนินการผลิตเฟสแรกไดในปลายป 2560 
 
สวนหนึ่งของกลยุทธการเสริมสรางการเติบโตที่ย่ังยืนของธุรกิจ คือ การขยายตัวสูธุรกิจกวยเตี๋ยวและเสนหม่ี  ซึ่งไดเร่ิม
ดําเนินงานการตลาดในประเทศมาแลวระยะหน่ึง เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตของโรงงานกวยเต๋ียวแหงใหมที่เปด
ดําเนินการต้ังแตตนป 2559 บริษัทฯ มีแผนดําเนินกลยุทธการตลาด การขายเชิงรุก และการดําเนินงานเชิงรุก โดยพัฒนา
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑสําเร็จรูป รวมทั้งการบริหารชองทางการจําหนาย และการนําเอาเทคโนโลยีมาชวยในการ
จัดการการขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นวายังมีโอกาสและศักยภาพในการสงออกอีกมาก  จากกระแสของความนิยมใน
อาหารไทย เชน ผัดไทย  และกระแสความสนใจในผลิตภัณฑกลูเตนฟรีในหมูผูบริโภคในยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ วางเปาหมายสูการเปนผูนําธุรกิจในกลุมประเทศ CLMV ไดแก ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม 
ซึ่งมีแนวโนมเศรษฐกิจโตตอเนื่อง และยังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ ซึ่งสามารถตอบโจทยความตองการวัตถุดิบของ  
บริษัทฯ และตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี     



                                              

                                                                                            แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
 

 

 

 

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 “บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ฉบับนี้แลว และ
ดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ      
ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวา  
 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ        
บริษัทฯ และ บริษัทยอยแลว 

 
(2) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน

สาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

 
(3) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

และบริษัทฯ ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตอผูสอบบัญชี ซึ่งครอบคลุมถึง
ขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน   รวมทั้งการกระทําที่มิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองแลว   

บริษัทฯ ไดมอบหมายให นางอรอนงค วิชชุชาญ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของ นางอรอนงค วิชชุชาญ กํากับไว   บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯไดรับรองความถูกตองของขอมูล
แลวดังกลาวขางตน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              

                                                                                            แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
 

 

 

 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

 

 

นายโฮ เรน ฮวา 

 
 

กรรมการ 

 

 

____________________________ 
 

 

 

นายอํานาจ สุขประสงคผล 

 

 
 

กรรมการ 

 
 

____________________________ 

 
 
 
 
ตราประทับบริษัทฯ 
 
 
 
 

ช่ือผูรับมอบอํานาจ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

 

 

นางอรอนงค วิชชุชาญ 

 

 

 

ผูอํานวยการ ฝายบัญชี 

 

 

_______________________________ 

 



เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ถือหุนใน ทางครอบครัว

(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง
(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

(1)  นายโฮ กวงปง 64 ๐ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ 5.68% พี่ชายของ ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       ประธานกรรมการบริษัทฯ   ธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอหนสันแอนดเวลส (50,044,534 หุน) นายโฮ กวงจิง ๐ ประธานกรรมการบริษัทฯ ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด  (มหาชน)

  ประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมสัดสวนการ และ ๐ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด  (มหาชน)
๐ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์)  สาขาวิชาการจัดการ, ถือหุนของคูสมรส) บิดาของ ๐ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ ๐ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด 
   มหาวิทยาลัยฮองกงโพลีเทคนิค ฮองกง นายโฮ เรน ฮวา ๐ กรรมการที่มิใชผูบริหาร, กรรมการตรวจสอบ, ๐ Diageo plc
๐ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (เศรษฐศาสตร)   กรรมการสรรหา และ กรรมการกําหนดคาตอบแทน
  มหาวิทยาลัยแหงประเทศสิงคโปร ม.ค.2543 - ก.ย.2558 ๐ ประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด  (มหาชน)

ส.ค.2540 - ก.ย.2558 ๐ ประธานกรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด  (มหาชน)
ก.ค.2527 - ก.ค.2540 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด  (มหาชน)

ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ  ๐ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด 
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ  ๐ Singapore Management University
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ  ๐ Tropical Resorts Limited
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ  ๐ Tropical Resorts Management Co Ltd.
๐ กรรมการ ๐ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวของ
๐ กรรมการ ๐ RHYC Pte. Ltd.
๐ กรรมการ ๐ Chang Fung Company Limited
๐ กรรมการ ๐ Bibace Investments Ltd และบริษัทที่เกี่ยวของ
๐ กรรมการ ๐ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวของ
๐ กรรมการ ๐ Freesia Investments Ltd
๐ กรรมการ ๐ Sin-Hai Offshore Company Limited
๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited
๐ กรรมการ ๐ KAP Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวของ
๐ กรรมการ ๐ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวของ
๐ กรรมการ ๐ บริษัท แมสะมาดแลนด จํากัด
๐ กรรมการ ๐ บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอรไพรส จํากัด และบริษัทที่เกี่ยวของ
๐ กรรมการ ๐ Bibace Management Company Limited

2543-2559 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด
2549-2555 ๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
2531-2554 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด  (มหาชน)  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



สัดสวนการ ความสัมพันธ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ถือหุนใน ทางครอบครัว

(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง
(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(2)  นายสุรพล สุปรัชญา 64 ๐ ปริญญาโท สาขาบัญชี ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ความสัมพันธ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 77/2009) ก.พ.2556 - พ.ค.2559 ๐ รองประธานกรรมการบริษัท ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ก.พ.2539 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)

2550-2555 ๐ รองประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2539-2555 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2543-2559 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด
2546-2559 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เวียดนามแทปปโอกา จํากัด
2539-2559 ๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
2551-2555 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
2539-2555 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 

(3)  นายเอเรียล พี วีรา 64 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.22% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการ   มหาวิทยาลัยแหงประเทศสิงคโปร (1,973,183 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
  มหาวิทยาลัยเดอะอีสต ประเทศฟลิปปนส ๐ กรรมการที่มิใชกรรมการอิสระและมิใชผูบริหาร ๐ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด
๐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟลิปปนส ส.ค.2556 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)

ก.พ.2556 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
2540-2556 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited
2537-2557 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2538-2557 ๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด 



สัดสวนการ ความสัมพันธ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ถือหุนใน ทางครอบครัว

(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง
(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(4)  นายโฮ กวงจิง 60 ๐ ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร 3.91% นองชายของ ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการ   (เกียรตินิยมเหรียญทอง) (34,416,488 หุน) นายโฮ กวงปง ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

  มหาวิทยาลัยแหงประเทศสิงคโปร และอาของ ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
นายโฮ เรน ฮวา เม.ย.2540 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)

2548-2554 ๐ กรรมการผูจัดการ (บริการดานออกแบบ) ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการ  ๐ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด 
๐ กรรมการ  ๐ Profit Chain Ltd.
๐ กรรมการ  ๐ บริษัท ลานนา แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
๐ กรรมการ  ๐ บริษัท แมมาลัยดอยรีสอรท จํากัด 
๐ กรรมการ  ๐ บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอรไพรส จํากัด และบริษัทที่เกี่ยวของ
๐ กรรมการ  ๐ Li-Ho Holdings (Private) Limited  และบริษัทที่เกี่ยวของ
๐ กรรมการ  ๐ Chang Fung Company Limited
๐ กรรมการ  ๐ PT Bintan Hotels
๐ กรรมการ  ๐ Vail Enterprises Group Corp.
๐ กรรมการ  ๐ Freesia Investments Ltd

2549-2559 ๐ กรรมการ  ๐ Bibace Investments Ltd
2543-2559 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด

(5)  นายโฮ เรน ฮวา* 34 ๐ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร 0.24% บุตรชายของ ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
         กรรมการ   (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม)  (2,130,524 หุน) นายโฮ กวงปง ๐ กรรมการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

  วอรตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และหลานชายของ ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา นายโฮ กวงจิง ส.ค.2558 - ก.ย.2558 ๐ ประธานเจาหนาที่บริหาร ๐ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) มิ.ย.2558 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ย.2554 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 214/2015) เม.ย.2553 - พ.ค.2558 ๐ Executive Director & Country Head, China  ๐ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
๐ หลักสูตร Diploma Examination (47/2016)  ๐ ประธานกรรมการ ๐ บริษัท ไทยวา อินเตอรเนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ) จํากัด
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด

๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด 
๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
๐ กรรมการ ๐ Bibace Investments Ltd
๐ กรรมการ ๐ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวของ
๐ กรรมการ ๐ Sin-Hai Offshore Company Limited
๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited
๐ กรรมการ ๐ United Insulation Services Pte. Ltd.
๐ กรรมการ ๐ Casita Holdings Ltd
๐ กรรมการ ๐ Dawina Investments Ltd



สัดสวนการ ความสัมพันธ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ถือหุนใน ทางครอบครัว

(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง
(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(6)  ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย(ก) 62 ๐ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร 0.29% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการ    (เคมีของอาหาร) (2,544,029 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
  มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุน ต.ค.2558 - ธ.ค.2559 ๐ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 10/2001) ส.ค.2541 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการผูจัดการ ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ก.พ.2538 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร  Finance Directors (1/2005) ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวา อินเตอรเนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ) จํากัด

๐ ประธานกรรมการ ๐ บริษัท เวียดนามแทปปโอกา จํากัด
๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
๐ กรรมการ ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด
๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

ก.ค.2550 - ก.พ.2557 ๐ ประธานกรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Company Limited 
ต.ค.2543 - พ.ค.2557 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท เวียดนามแทปปโอกา จํากัด

(7)  นายอํานาจ สุขประสงคผล* 53 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.04% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการ    มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลสเตท (387,240 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง) ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

  (ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลโอกลาโฮมา)     (รวมสัดสวนการ เม.ย.2555 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
  ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือหุนของคูสมรส) ม.ค.2552 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการผูจัดการรวม (Business Operation) ๐ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 15/2011) ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวา อินเตอรเนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ) จํากัด
๐ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 17/2012) ๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐ บริษัท เวียดนามแทปปโอกา จํากัด

๐ ประธานกรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
๐ กรรมการ ๐ บริษัทยอยและบริษัทรวมของ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการ ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด
๐ เลขาธิการสมาคม คณะกรรมการบริหาร ๐ สมาคมการคามันสําปะหลังไทย

ม.ค.2552.-ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทยอยและบริษัทรวมของ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)



สัดสวนการ ความสัมพันธ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ถือหุนใน ทางครอบครัว

(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง
(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(8)  นายชานคราร  ชานดราน(ข) 54 ๐ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการ   มหาวิทยาลัยคิงส ตัน ประเทศอังกฤษ ความสัมพันธ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน ๐ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   เซาท เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ ๐ กรรมการผูจัดการ โรงแรมในเครือ Owned Hotels และ ๐ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด

 กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจสปา)
ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด
๐ กรรมการ ๐ บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท (ประเทศไทย) จํากัด

ต.ค.2554 - ม.ค.2559 ๐ กรรมการผูจัดการ ๐ ลากูนา ลังโก เวียดนาม
(9)  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน 72 ๐ ปริญญาตรี สาขาบัญชี 0.02% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลัยนิว เซาท เวลส ประเทศออสเตรเลีย (213,053 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (ถือโดยคูสมรส)   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 36/2003) ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ 
๐ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005)   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ๐ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตรผูบริหาร IMD   ประธานกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
   เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนด ๐ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ๐ บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)

ส.ค.2546 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
พ.ย.2542 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
เม.ย.2539 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)

2553-2557 ๐ กรรมการตรวจสอบ ๐ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
2551-2557 ๐ กรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ๐ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
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(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง
(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(10)  ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ 74 ๐ ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน 0.30% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
         กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส (2,643,039 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ ประกาศนียบัตรดาน Project Analysis (ถือโดยคูสมรส)   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
   มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
๐ ประกาศนียบัตรดาน Management ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
๐ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 1/2003)   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ รองประธานกรรมการ ๐ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 19/2007) ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐ บริษัท เอเชียน ไฟยโตซูติคอลส จํากัด (มหาชน)

พ.ย.2556 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
ต.ค.2543 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการอิสระ และ ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)

  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

๐ ประธานกิตติมศักดิ์ ๐ สภาธุรกิจลุมแมน้ําโขง 
๐ ประธานกรรมการบริหาร ๐ ศูนยเลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
๐ รองประธานกรรมการ ๐ หอการคาไทย
๐ กรรมการ ๐ บริษัท สป ออยล แอนด แกส เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
๐ กรรมการ ๐ สถาบันพระปกเกลา
๐ กรรมการ ๐ บริษัท ฮามิลการ จํากัด

(11)  นายอุดม วิชยาภัย(ค) 81 ๐ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
         กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 6/2001)   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
๐ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 2/2003) ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
๐ หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND10/2004)   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส.ค.2556 - ก.ย.2558 ๐ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 44/2004) พ.ค.2551 - ก.ย.2558 ๐ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เม.ย.2546 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 6/2005) 2536-2557 ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา
๐ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCP6/2008) ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ ประธานกรรมการ ๐ บริษัท ภูเก็ต แฟนตาซี จํากัด (มหาชน)

๐ ประธานกรรมการ ๐ บริษัท คารนิวัล เมจิก จํากัด
๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท แอมคอร เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)



สัดสวนการ ความสัมพันธ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ถือหุนใน ทางครอบครัว

(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง
(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(12)  นายชนินทร อรรจนานันท 52 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
         กรรมการอิสระ   มหาวิทยาลัยเวสเทิรนอิลลินอยส ความสัมพันธ ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

  ประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
๐ หลักสูตร Directors Certification Program, (DCP 231/2016) ๐ ที่ปรึกษาอาวุโส ๐ บริษัท ไวทไลนกรุป จํากัด
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2556-2558 ๐ ผูอํานวยการพัฒนาธุรกิจประจําภูมิภาคเอเชีย ๐ Friesland Campina Asia PTE

2554-2556 ๐ กรรมการผูจัดการ ประเทศไทย และอินโดจีน ๐ บริษัท ฟรีสแลนดคัมพินา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2552-2554 ๐ รองประธานธุรกิจการคาสมัยใหม - เอเชีย แอฟริกา และ ๐ Unilever Asia Private Ltd., Singapore

   ยุโรปตอนกลาง และตะวันออก 

หมายเหตุ:     กรรมการทุกทาน "ไมมี" ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
                     * ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยลงนามรวมกัน 2 ทานและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
                     (ก)  ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย ดํารงตําแหนง กรรมการที่มิใชผูบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป
                     (ข)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้ง นายชานคราร ชานดราน เปนกรรมการใหมของบริษัทแทนที่ นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน ซึ่งไดลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป
                            ทั้งนี้ นายชานคราร ชานดราน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2559 เปนตนไป
                     (ค)  นายอุดม วิชยาภัย ลาออกจากการดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป
                           ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ เปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทานใหมของบริษัทแทนที่ นายอุดม วิชยาภัย



ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สัดสวน ความสัมพันธ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา การถือหุนใน ทางครอบครัว

(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ผูบริหาร
(1) นายโฮ เรน ฮวา
    ประธานเจาหนาที่บริหาร
(2) ดร.เศรษฐไสย เศรษฐการุณย(ก)

    กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร)
(3) นายอํานาจ สุขประสงคผล
    กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง)
(4) นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล(ข) 52 ๐ ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 0.01% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
    กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) (50,000 หุน) ความสัมพันธ ๐  กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ต.ค.2559 - ธ.ค.2559 ๐ Managing Director (Food Business) - ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    Designate

ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 

ม.ค.2553 - ก.ย.2559 ๐ กรรมการผูจัดการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
(5) นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน(ค) 60 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
    ผูอํานวยการอาวุโส    มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ ๐ ผูอํานวยการอาวุโส ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
    ฝายบริหารการเงินและกิจการองคกร ๐ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)    ฝายบริหารการเงินและกิจการองคกร

    วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (เอแบค) ต.ค. 2558 - พ.ย.2559 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
  (ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) เม.ย.2555 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ และ ๐ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 80/2009)    ผูชวยผูอํานวยการอาวุโส ฝายการเงิน
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มี.ค.2555 - ก.ย.2558 ๐ ผูชวยผูอํานวยการอาวุโส ฝายการเงิน ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)

ส.ค.2549 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
2551-2555 ๐ ผูชวยผูอํานวยการอาวุโส ฝายการเงิน และ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

   เลขานุการบริษัท
ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวา อินเตอรเนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ) จํากัด
๐ กรรมการ ๐ บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอรไพรส จํากัด
๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

2552-2557 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ทาปโอกา สตารช จํากัด
2544-2555 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

-----------------------------------------รายละเอียดตามที่ปรากฎในหัวขอ "คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559"--------------------------------------



สัดสวน ความสัมพันธ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา การถือหุนใน ทางครอบครัว

(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(6) นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ 58 ๐ ปริญญาเอก ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
    Group Head of Research &   สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ ความสัมพันธ ๐  Group Head of Research & ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
    Development   มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา     Development

ต.ค.2558 - ก.ย.2559 ๐ ผูชวยผูอํานวยการ ฝายวิจัยและพัฒนา ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
    และระบบคุณภาพ

ม.ค.2538- ก.ย.2558 ๐ ผูชวยผูอํานวยการ ฝายวิจัยและพัฒนา ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
    และระบบคุณภาพ

(7) นางอรอนงค วิชชุชาญ 44 ๐ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.00% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
    ผูอํานวยการ ฝายบัญชี   The American Graduate School of International (10,000 หุน) ความสัมพันธ ๐ ผูอํานวยการ ฝายบัญชี ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

  Management (Thunderbird) กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
  อริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ๐ กรรมการ ๐ บริษัทยอยและบริษัทรวมของ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP 224/2016) ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
๐  หลักสูตร Diploma Examination (52/2016) 2556-2558 ๐ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ๐ บริษัท อั๊คโซโนเบล เพนส (ประเทศไทย) จํากัด
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2554-2556 ๐ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ๐ บริษัท คิมเบอรลี่คลาค (ประเทศไทย) จํากัด

เลขานุการบริษัทฯ
นางสาวมณี ลือประเสริฐ 51 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.05% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
เลขานุการบริษัทฯ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (476,987 หุน) ความสัมพันธ ๐ Director of Corporate Affairs and ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ หลักสูตร Anti-Corruption :    Treasury และ เลขานุการบริษัทฯ
  The Practical Guide (ACPG 11/2014) เม.ย.2555 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ม.ค.2551 - ก.ย.2558 ๐ ผูจัดการอาวุโส ฝายการเงิน ๐ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Corporate Secretary Development Program ส.ค.2551 - ก.ย.2558 ๐ เลขานุการบริษัท ๐ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
๐ หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary(FPCS) รุนที่ 18 ๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมเลขานุการไทย ๐ กรรมการ ๐ บริษัทยอยและบริษัทรวมของ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

ก.พ.2555 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทยอยและบริษัทรวมของ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :   ผูบริหารทุกทาน "ไมมี" ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
                     (ก) ดร.เศรษฐไสย เศรษฐการุณย เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
                     (ข) นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป
                     (ค) นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559



เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อ TWPC
ADP BPT BT5 BT6 CSL DI MCL MHSL MJ PNR TMS TN TN1 TNT TOC TS1989 TTL TW6 TWAS TWRF TWBP TWIT ATP TDC VTC

นายโฮ กวงปง  X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายสุรพล สุปรัชญา / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายเอเรียล พี วีรา / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายโฮ กวงจิง / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายโฮ เรน ฮวา /, CEO,E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X / / -
ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย / - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - / / / X
นายอํานาจ สุขประสงคผล /, //,E / / / / / / / / / / / / / X / / / / / / / / / / /
นายชานคราร  ชานดราน / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน ID, ARCC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ ID, ARC, NRCC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายอุดม วิชยาภัย ID, ARC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายชนินทร อรรจนานันท ID - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล //,E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / -
นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นางอรอนงค วิชชุชาญ E - / / / / / / / / / / / / / / / / / / - / - / - -
นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - / - - -
นางสาวมณี ลือประเสริฐ - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / - - - -
นายน้ํา จิตตดีชัย - - - - - - - - - - - - / / - - - - - - - - - - - -
นางสาวอรวรรณ เจริญปรัชญากุล - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - -
นายทินกร วาระจันทโน - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - -
นายเฉลิมเกียรติ  เฉลิมพรกิจ - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - -
นางสาวฐิติรัตน เมฆภูวดล - - - - - - - - - - - - - - CSB - - - - - - - - - - -
นายพินัย เกียรติเทพวรรณ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
นายสุวิทย ชื่นสุนทร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
นายวิจารณ ศรรีัตนาลัย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
นายสุรชาติ ธนานิตยะอุดม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
นางอัธยา ปตะวนิก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
 Mr. Pham Van Minh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
Mr. Nguyen Quoc Viet - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - /
Mr. Vo Dong Giang - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - -
Mr. Nguyen Thanh Ngu - - - - - - - - - - - - - - xx - - - - - - - - - - /
Mr. Nguyen Xuan Ky - - - - - - - - - - - - - - SBM - - - - - - - - - - -
Ms. Nguyen Thanh Tung - - - - - - - - - - - - - - SBM - - - - - - - - - - -

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัทฯ ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง CSB = ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล
XX = รองประธานกรรมการบริษัทฯ ARC = กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง SBM = สมาชิกคณะกรรมการกํากับดูแล

CEO = ประธานเจาหนาที่บริหาร NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน - = ไมดํารงตําแหนงใดๆ
/ = กรรมการ NRC = กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

// = กรรมการผูจัดการ E = ผูบริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ID = กรรมการอิสระ

บริษัทยอย บริษัทรวม



ชื่อยอ ชื่อเต็มของบริษัท

ADP บริษัท อาคิเทรฟ ดีไซน แอนด แพลนน่ิง จํากัด
ATP บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด
BPT บริษัท บางปะกงธุรกิจ จํากัด
BT5 บริษัท บางเทา (5) จํากัด
BT6 บริษัท บางเทา (6) จํากัด
CSL บริษัท เชียงแสนแลนด จํากัด
DI บริษัท ดี ไอ จํากัด
LRH บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
MCL บริษัท แมจันทรแลนด จํากัด
MHSL บริษัท แมฮองสอนแลนดดีเวลลอปเมนท จํากัด
MJ บริษัท แมโจแลนด จํากัด
PNR บริษัท พังงา รีสอรท จํากัด
TDC บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
TMS บริษัท ไทยโมดีไฟดสตารช จาํกัด
TN บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด
TN1 บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง (1) จํากัด
TNT Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company
TOC บริษัท ไทยองครักษ จํากัด
TRL บริษัท ทรอปคอล รีสอรท จํากัด
TS1989 บริษัท ไทยสินมันสําปะหลัง (1989) จํากัด
TTL บริษัท ทาทุงนาแลนด จํากัด
TW6 บริษัท ไทยวา (6) จํากัด
TWAS บริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด
TWRF บริษัท ไทยวา ไรซ ฟลาว จํากัด
TWPB บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด
TWPC บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
TWIT บริษัท ไทยวา อินเตอรเนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ) จํากัด
VTC บริษัท เวียดนาม แทปปโอกา จํากัด



  
 

 

เอกสารแนบ 3 :  รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนาตรวจสอบภายใน 
 

ประวัติหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
 
ชื่อ : นายนฤพล วุฒิชัย 

 
อายุ : 34 ป 

 
ประวัติการศึกษา :  บัญชีบัณทิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย เลขท่ี 10419 
ผูสอบบัญชีภาคเอกชน กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ เลขที่ 10395 
 

ประสบการณทํางาน :   ต.ค. 2558 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

 2555 - ก.ย. 2558 ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 
บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน) 
 

 2554 - 2555 ผูจัดการฝายตรวจสอบ 
บริษัท มาซารส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

 2547 - 2554 ผูจัดการฝายตรวจสอบ 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

การฝกอบรมและสัมมนา :   ทักษะสําหรับหัวหนาผูตรวจสอบใหม สมาคมผูตรวจสอบภายใน 
 การประเมินการควบคมุภายในแบบ COSO-ERM ของแตละระบบงาน 
 การบริหารความเสีย่งเร่ืองการทุจริต (Fraud Risk Management) 
 อัพเดทมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศและมาตรฐานการบัญชีประเทศไทย  
 อัพเดทความรูดานภาษ ี 
 ระบบควบคุมคณุภาพ BRC Global Standard for Food Safety Issued 7 
 ระบบควบคุมคณุภาพ ISO 9000 version 2015 

 



  
 

 

เอกสารแนบ 4 :  รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
 

 -ไมม-ี 



   

 

 
 

 
 

เอกสารแนบ 5 : รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบดวย กรรมการ
อิสระ 3 ทาน และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังนี้ 
 
 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รายการที่    เก่ียวโยง

กัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฏหมายที่เก่ียวของทั้งหมด 

 เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษแกผูตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง 
โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

 ใหคําแนะนําแกฝายจัดการในเร่ืองเก่ียวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

 เสนอแนะการแตงต้ังผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และคาสอบบัญชี และ 

 สอบทานใหบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหาร      ความ
เส่ียงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และกํากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
ในระหวางป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดประชุมอยางเปนทางการทั้งหมด 4 คร้ัง  โดยมี
ผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการเขารวมประชุมดวย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตาม
หลักการและมาตรฐานทางการบัญชี รวมทั้งการควบคุมภายในกอนการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจําป ในการประชุมดังกลาวคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงยังไดหารือกับ      ผูตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ เพื่อสอบทานและใหคําแนะนําเก่ียวกับส่ิงที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามเร่ืองสืบเนื่องจากแผนงานการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดใหความเห็นชอบแกผูตรวจสอบภายในใหดําเนินการ
ระหวางป 2559 เพื่อใหแนใจวาการตรวจสอบมีความเพียงพอและเปนไปอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดอนุมัติแผนงานของผูตรวจสอบภายใน และแผนงานของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ประจําป 2560 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี
ภายนอกโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี 
 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทุกทานไดเขารวมประชุมในการประชุมที่จัดขึ้นในป 2559   
 
ในดานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดรับมอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ให
กํากับดูแลขบวนการและกิจกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทุเลาและบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดรับรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบดวย 
ผูบริหารอาวุโส และไดรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทราบในเร่ืองความเส่ียงดาน
ปฏิบัติการ (Operational risks) รวมท้ัง มาตรการที่ใชในการทุเลาความเส่ียงเหลานั้น  คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียงไดอนุมัติแผนงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง      ประจําป 2560 และไดสอบทานความ
คืบหนาของการบริหารความเส่ียงเปนรายไตรมาส รวมท้ัง ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อให
ระบบการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 



   

 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวางบการเงิน และการเปดเผย
ขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความเพียงพอและถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจตอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 
องคประกอบ คือ ดานการควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม วามีความเพียงพอท้ังดานการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ
สามารถทําใหผูสอบบัญชีภายนอกใหความเห็นอยางถูกตองตามควรตองบการเงินของบริษัทฯ ขณะท่ีขอบกพรอง
ตางๆ ของการควบคุมภายในที่ได    มีการตรวจพบในระหวางการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียง ฝายจัดการก็ไดมีความต่ืนตัวและไดดําเนินการแกไขขอบกพรองดังกลาวอยางเหมาะสม 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงยังไดตรวจทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ที่จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือผูถือหุนเพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียว
โยงกันของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจวา บริษัทฯ ไดเขาทํารายการ
ดังกลาวบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไมเก่ียวของกัน  (Arms’ Length Basis) โดยอาศัยหลักการตลาดเสรี
ระหวางคูสัญญาและไดเปดเผยขอมูลการเขาทํารายงานอยางเพียงพอและโปรงใส 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมทั้งมีความพึงพอใจตอการสนันสนุนและการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่องของ
บริษัทฯ  
 
ผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายยังคงเปนเปาหมายหลักในการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร       ความ
เส่ียง ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดสอบทานผลการดําเนินงานและรายงานทางการเงิน
ตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อความโปรงใสและความครบถวนถูกตอง    ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาว คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจ   ตอการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทั้งกับฝายจัดการ ผูสอบบัญชีภายนอก 
และผูตรวจสอบภายในเร่ืองตางๆ ภายใตกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหแตงต้ัง นายโสภณ เพิ่มศิริ
วัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 และ/หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชี             รับอนุญาต
เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดช
อาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท       ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5872 ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับ      รอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2560 
โดยเสนอคาสอบบัญชีเทากับ 2,200,000 บาท ทั้งนี้ การแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีนี้อยูภายใตการไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ 
 
 

 
(นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
15 กุมภาพันธ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

เอกสารแนบ 6 : รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบดวยกรรมการ
อิสระ 3 ทาน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. กําหนดและดําเนินการใหนโยบายและแผนดานทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบริหารระดับสูงเปนไปในแนวทาง
เดียวกับเปาหมายทางธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติทั่วไป 

2. ดึงดูดและรักษาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตําแหนงผูบริหารระดับสูงไวกับบริษัทฯ 

3. สรางความม่ันใจวาคาตอบแทนรวมถึงผลประโยชนตางๆ สําหรับผูบริหารระดับสูงอยูในระดับที่สามารถแขงขัน
กับ  ผูประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได  

4. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกับองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดยอย เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบใหแก
คณะกรรมการชุดยอยไดอยางเหมาะสม 

5. แกไขปญหาและ/หรือใหคําแนะนําคาตอบแทนของพนักงานซ่ึงมีเร่ืองขัดแยงทางผลประโยชน 

ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่ดังตอไปนี ้

1. เสนอแนวทางและใหความเห็นในภาพรวมเก่ียวกับการขึ้นเงินเดือนประจําป และนโยบายการจายโบนัสของ
บริษัทฯ 

2. พิจารณาทบทวนการจายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งส่ิงจูงใจทางดานสวัสดิการและผลประโยชนของ
ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งญาติของทานซ่ึงเปนพนักงานของบริษัทฯ 

3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติคาใชจายของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ 

4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปน เสนอใหมีการเปล่ียนแปลงคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ     ที่ปฏิบัติ
หนาที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปน เสนอใหมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน (เชน 
การใหสิทธิพนักงานซ้ือหุน เบี้ยเล้ียง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงนิเดือน และการจาย
โบนัส สําหรับผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝายจัดการจะเปนผูกําหนดเงินคาจางของพนักงานแตละทาน 

6. กําหนดหลักเกณฑบุคคลที่จะดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 



   

 

 

 

 

7. กําหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอยางมีหลักเกณฑและโปรงใส 

8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุด
ยอยใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีตําแหนงวางลง 

9. ประเมินความเปนอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความตองการวาจะใหมีกรรมการอิสระทานใหม
เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม 

10. แจงรายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดยอยที่กําลังจะพนจากตําแหนงตามวาระใหแกกรรมการ
บริษัทฯ  และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ วาสมควรที่จะใหการสนับสนุนกรรมการและสมาชิก
คณะกรรมการชุดยอยทานนั้นๆ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปหรือไม 

11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอยางนอยปละ 1 คร้ัง  และเสนอแนะการแกไขเปล่ียนแปลงท่ีจําเปนตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดประชุมรวมกัน 3 คร้ังในป 2559 เพื่อพิจารณาและกําหนดอัตราเงิน
โบนัสประจําปและการขึ้นเงินเดือนใหแกพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการในเร่ือง
คาตอบแทนสําหรับกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย นอกจากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนได
พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการในเร่ืองการเสนอช่ือกรรมการทานใหมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการแทนท่ี
กรรมการซึ่งลาออก  

 

 

 
 
 

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
13 มกราคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 


