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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 2560 
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1.4   ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ  
 

-ไมมี- 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
โครงสรางรายได 

 
โครงสรางรายไดที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑหรือบริการใหบุคคลภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

กลุมธุรกิจแปง
  - แปงมันสําปะหลัง              3,129       48              3,242        52                      631        45 

  - แปงอบหยาบ                 390         6                 380          6                      119          8 

  - แปงโมดิไฟด                 295         5                   71          1                        18          1 

  - สาคู                 230         4                 236          4                        60          4 

  - กลูโคส                 804       12                 889        14                      209        15 

  - ผลผลิตพลอยได และอ่ืนๆ                   38         1                   20        -                            5        -   

รวมรายไดกลุมธุรกิจแปง              4,886       76              4,838        77                   1,042        73 

กลุมธุรกิจอาหาร
  - วุนเสน และกวยเตี๋ยวเซ่ียงไฮ              1,231       19              1,206        19                      324        23 

  - กวยเตี๋ยวเสนเล็ก และเสนหม่ี                   97         1                   98          2                        25          2 

  - แปงถ่ัวเขียว และแปงอ่ืนๆ                   46         1                   17        -                            3        -   

  - ผลผลิตพลอยได และอ่ืนๆ                     5       -                       4        -                            1        -   

 รวมรายไดกลุมธุรกิจอาหาร              1,379       21              1,325        21                      353        25 

การลงทุนในหุนสามัญ
  - สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย                     3       -                     16        -                            6       0.5 

  - กําไรจากการซ้ือธุรกิจ                 118         2                    -          -                          -          -   

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย

  - รายไดคาเชา                     3       -                       9        -                            2        -   

  - กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน                    -         -                     57          1                        -          -   

  - กลับรายการคาเผ่ือการลดมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน                   13       -                      -          -                          -          -   

รายไดอ่ืน
  - กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน                    -         -                     13        -                            1        -   

  - รายไดดอกเบ้ีย                   24       -                     23        -                            6       0.5 

  - รายไดอ่ืนๆ                    49          1                    40          1                        11           1 

รวม           6,475    100           6,321    100              1,421     100 

ผลิตภัณฑ/บริการ

สําหรับระยะเวลาต้ังแต 
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายได

2559

รายได

2560

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 Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company  
และ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด โดยสินคาของบริษัทฯ ในกลุมนี้ไดแก แปงมันสําปะหลัง กลูโคสไซรัป 
แปงมันสําปะหลังดัดแปร  สาคู และแปงอัลฟา 
 
 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, ISO 9001 : 2015, ISO 14000 : 2015 รวมทั้งมาตรฐาน GMP (Good 
Manufacturing Practices), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), USFDA  
(United  States  Food &  Drug Administration) และเครื่องหมาย HALAL และ KOSHER  

 
นอกจากการผลิตในประเทศแลว บริษัทฯ ไดรวมลงทุนกับบริษัท Tay Ninh Sugar Joint Stock 
Company ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดยรวมจัดต้ังบริษัท Tay Ninh Tapioca 
Joint Stock Company (เดิมช่ือ Tay Ninh Tapioca Company Limited) (TNT) เพื่อทําการผลิตแปง
มันสําปะหลัง และกลูโคสไซรัปจําหนายทั้งในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสงออก
ตางประเทศ รวมทั้งลงทุนผานบริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด จัดต้ัง Vietnam Tapioca 
Company Limited ต้ังอยูที่จังหวัด Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 

 กลูโคสไซรัป 
 
เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยสลายแปงมีลักษณะเปนของเหลว ใส เหนียวขน รสหวานเล็กนอย    
ไมมีสี ใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑอาหารหลายชนิด เชน ลูกกวาด ทอฟฟตางๆ ผลไมกวน       
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น้ําผลไมผง ไอศกรีม ครีมเทียม และเครื่องด่ืมตางๆ ผลิตโดย TNT ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ 
ต้ังอยูที่จังหวัด Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลิตภัณฑกลูโคสไซรัปของ TNT 
เปนที่ยอมรับและไววางใจจากลูกคาในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานสินคา ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 22000 : 2005, ISO/TS 22002-1 มาตรฐาน HACCP และเครื่องหมาย 
HALAL และ FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) ซึ่งเปนระบบมาตรฐานการ
รับรองความปลอดภัยสําหรับการผลิตอาหาร รวมทั้งมาตรฐาน USDA ORGANIC สําหรับผลิตภัณฑ 
ORGANIC 
 

 แปงมันสําปะหลังดัดแปร 
 
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ 
กับ Japan Corn Starch Co., Ltd. ประเทศญี่ปุน, และ Tate & Lyle Plc. ประเทศสหราชอาณาจักร 
โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 33.33 ของทุนที่ชําระแลว 50,000,400 บาท ประกอบธุรกิจผลิตแปงมัน
สําปะหลังดัดแปรชนิดตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ เพื่อ
จําหนายทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ ตลาดตางประเทศที่สําคัญ ไดแก จีน ญี่ปุน    
เกาหลีใต อินโดนีเซีย และประเทศตางๆ ในแถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตโดยมีโรงงาน
ต้ังอยูที่อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 
เม่ือเดือนตุลาคม 2560 บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ (บริษัทฯ 
ถือหุนโดยตรงในสัดสวนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนทั้งหมดในบริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด) 
ไดเขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด  จาก เทท แอนด ไลล พีแอลซี  จํานวน 166,668 
หุน คิดเปนรอยละ 33.33 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด ทั้งนี้ บริษัท 
สําปะหลังพัฒนา จํากัด ซึ่งเดิมมีสถานะเปนบริษัทรวมมาเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ถือหุนโดยทางตรงและทางออมเปนรอยละ 66.67 
 

 สาคู 
 
สาคูเปนผลิตภัณฑอาหารจากแปงมันสําปะหลังอีกชนิดหนึ่งซ่ึงเปนที่นิยมของผูบริโภคมากทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเซียตะวันออก เชน จีน และไตหวัน และมีการสงออกไปยังสหภาพ
ยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกาดวย เพราะสามารถนําไปปรุงอาหารไดทั้งอาหารคาวและอาหาร
หวาน ทําใหแนวโนมการบริโภคสาคูยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

 
ปจจุบันบริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑสาคูใหมีความหลากหลายมากข้ึน มีการผลิตสาคูกระเจ๊ียบ และ
สาคูใบเตยออกสูตลาด ทําใหผูบริโภคมีโอกาสไดเลือกบริโภคผลิตภัณฑที่มีความแตกตางและแปลก
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ใหม  นอกจากน้ี   ยังไดมีการพัฒนาสูตรอาหารทั้งคาวและหวาน เพื่อแนะนําใหผูบริโภคนําสาคูไป
ปรุงเปนอาหารในรูปแบบที่หลากหลายสะดวกและรวดเร็ว อาทิ สาคูไสหมูชนิดตมแทนการน่ึง      
แบบเกา สาคูสามเกลอ หยกมณี และไขมุกทะเล  ซึ่งเปนอาหารคาวที่ทําจากสาคูเม็ดใหญ เปนตน 

 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดพฒันาผลิตภัณฑสาคูขนาดเล็กพิเศษ (Tiny Pearls) ที่สามารถสุกไดงาย
เพียงใสลงในน้ํารอนแลวแชทิ้งไวประมาณ 5 นาที ทําใหเหมาะในการนําไปผสมเปนสวนประกอบของ
อาหารเชา หรือเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑไสกรอก เพื่อเพิ่มคุณลักษณะเนื้อสัมผัส เปนตน 
 
โรงงานผลิตสาคูของบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 
มาตรฐาน GMP, HACCP และเครื่องหมาย HALAL อันจะทําใหลูกคามีความม่ันใจในสินคาของ
บริษัทฯ มากย่ิงขึ้น 

 
 แปงอัลฟา 

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

 
ข. ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเตี๋ยว ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯ  โดยใช แปงถ่ัว แปงมันฝร่ัง แปงมันสําปะหลัง 

และขาวเจาเปนวัตถุดิบ และมีผลิตภัณฑหลัก คือ วุนเสน สินคาของบริษัทฯ ในกลุมนี้ ไดแก วุนเสน 
กวยเต๋ียว เสนหม่ี และกวยเต๋ียวเซ่ียงไฮ 

 
1. กลุมวุนเสน  สามารถแบงสินคาตามคุณภาพและราคา ดังนี้ 

     ตรามังกรคู เปนสินคาคุณภาพพรีเม่ียม (สูง)  
     ตราหงษ เปนสินคาคุณภาพช้ันดี 
     ตรากิเลนคู เปนสินคาคุณภาพมาตรฐาน  

 
2. กลุมกวยเตี๋ยวและเสนหม่ี  บริษัทฯ ผลิตและจําหนายกวยเต๋ียวและเสนหม่ี ทั้งเสนสดและเสนแหง             

ในตรากิเลนคู ซึ่งวางตําแหนงสินคาเปนสินคาคุณภาพดี ราคาปานกลาง โดยสินคาในกลุมนี้
ประกอบดวย กวยเต๋ียวเสนเล็ก เสนใหญ และเสนหม่ี 
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3. กลุมกวยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ  จําหนายภายใตตรามังกรคู สามารถแบงสินคาตามชนิดของสินคา เปนแบบ
ชนิดแผนตัด สะดวกสบายในการนําไปบริโภค และแบบชนิดแผนกลม ใชประกอบอาหารไดหลาย
รูปแบบตามตองการ และแบบชนิดแผนตัดผสมสาหรายญี่ปุน ใหกล่ินรสสาหรายญี่ปุน 
 

4. กลุมแปงมันสําปะหลังและสาคู  จําหนายภายใตตรานิวเกรด และตรากิเลนคู บรรจุในถุง retail pack 
เพื่อใขในการบริโภคครัวเรือน หรือรานอาหาร 

 

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     
ทรอปคอล รีสอรท จํากัด โดยปจจุบันบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนเปนจํานวนรอยละ 2.09 และ 19.80 
ของทุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของแตละบริษัทตามลําดับ ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวเปนการลงทุนในหุน
สามัญของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเปนการกระจายความ
เส่ียงทางธุรกิจ  

 
2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
  

2.2.1 กลุมลูกคาเปาหมาย 
 
ก. สินคาในกลุมผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง บริษัทฯ มีสัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑในกลุมนี้

ภายในประเทศประมาณรอยละ 20 และสงออกไปจําหนายในตางประเทศประมาณรอยละ 80  
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โดยบริษัทฯ มีลูกคากลุมเปาหมายแยกตามลักษณะผลิตภัณฑ ดังนี้  
 
 แปงมันสําปะหลัง 

 
บริษัทฯ สงออกผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังโดยสวนใหญไปขายยังตางประเทศทั่วโลก อาทิเชน จีน 
ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา ภายใตเคร่ืองหมายการคาตรา “กุหลาบ” (ROSE BRAND) และมีบางสวน
จัดจําหนายภายในประเทศดวย 
 

 กลูโคสไซรัป 
 

บริษัทฯ มีโรงงาน ผลิตภัณทกลูโคสไซรัป ที่ประเทศเวียดนาม โดยสวนใหญจะขายในประเทศ
เวียดนาม 
 

 แปงมันสําปะหลังดัดแปร 
 

ผลิตภัณทแปงมันสําปะหลังดัดแปร สวนใหญขายในประเทศรอยละ 70 และสงออกไปยังประเทศ
แถบเอเชียรอยละ 30 
 

 สาคู 
 
ผลิตภัณฑสาคูสวนใหญจะสงออกไปยังประเทศในแถบเอเซีย เชน จีน ไตหวัน และมีบางสวนไปยุโรป 
และ สหรัฐอเมริกา และมีการจัดจําหนายภายในประเทศดวย 
 

 แปงอัลฟา 
 
บริษัทฯ จําหนายแปงอัลฟาไปยังตางประเทศ เชน ญี่ปุน ยุโรป และไตหวัน รวมทั้งขายภายในประเทศ 
 

ข.    สินคาในกลุมผลิตภัณฑวุนเสน และกวยเตี๋ยว มีการจัดจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ
เชนกันโดยมีสัดสวนการขายแบงไดดังนี้ 

 
 กลุมลูกคาภายในประเทศ 

 
บริษัทฯ มีสัดสวนการขายของกลุมลูกคาภายในประเทศคิดเปนรอยละ 92 ของยอดขายทั้งหมดของ
ผลิตภัณฑในกลุมนี้ โดยลูกคาภายในประเทศหลักเปนกลุมรานคาสง ซึ่งมีสัดสวนการขายตอ
ยอดขายท้ังหมดรอยละ 70 
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 กลุมลูกคาสงออก 
 
บริษัทฯ มีสัดสวนการขายของกลุมลูกคาสงออกคิดเปนรอยละ 8 ของยอดขายทั้งหมดของผลิตภัณฑ
ในกลุมนี้ โดยบริษัทฯ สงออกไปยังประเทศตางๆ ไดแก ประเทศในแถบเอเซีย สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา 

 
2.2.2 ชองทางการจําหนาย 

 
ก.   ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง ในปที่ผานมาบริษัทฯ เนนการทําตลาดในอุตสาหกรรมอาหารมากกวา

อุตสาหกรรมกระดาษ และส่ิงทอ เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอาหาร
สูงกวาในอุตสาหกรรมอื่น  
 
สําหรับชองทางการจําหนายนั้นบริษัทฯ ดําเนินการสงออกขายโดยตรงใหแกผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 
และขายผานบริษัทตัวแทนในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกอต้ัง Thai Wah China เปนฐานในการ
กระจายสินคา ตรา “ROSE” ใหแกลูกคาในประเทศจีน ไตหวันและเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย 
 

ข.  ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเตี๋ยว แบงเปน 
 
ตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ จัดจําหนายสินคาโดยผานชองทางตางๆ ไดแก หนวยรถเงินสด รานคาสง 
รานคาปลีก หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร ซุปเปอรมารเก็ต รานคาปลีกสะดวกซ้ือ รานอาหารทั่วประเทศ 
และลูกคาประเภทอุตสาหกรรม 
 

สําหรับตลาดตางประเทศ บริษัทฯ สงสินคาไปจําหนายผานบริษัทตัวแทนในประเทศตางๆ เชน ประเทศ
ในแถบเอเซีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

 
2.2.3 การแขงขัน  

 
ก.   ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง  

 
ปจจุบันการแขงขันในดานตลาดโดยเฉพาะตางประเทศ มีการแขงขันคอนขางสูง นอกจากการแขงขันกับ
ผูผลิตในประเทศไทยแลว บริษัทฯ ยังตองแขงขันกับผูผลิตจากประเทศในแถบอาเซียน เชน เวียดนาม 
กัมพูชา และลาว ซึ่งเสนอราคาแปงที่ถูกกวาประเทศไทย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะเนนการขายสินคาใน
ตลาดที่ตองการสินคาที่มีความสม่ําเสมอในดานคุณภาพมากกวาในเร่ืองราคา 
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ภาวะการแขงขนัภายในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา บริษัทฯ มีคูแขงขันในประเทศที่มีศักยภาพที่ใกลเคียง
หรือใหญกวาบริษัทฯ จํานวน 4-5 ราย ซึ่งใชกลยุทธในดานราคาเพ่ือการแขงขันในอุตสาหกรรมนี้ ในขณะ
ที่บริษัทฯ ใชกลยุทธทางดานคุณภาพและการสงมอบสินคาที่ตรงเวลาโดยเฉพาะในตลาดตางประเทศ  
ซึ่งบริษัทฯ มีความไดเปรียบคูแขงขันในดานช่ือเสียง คุณภาพ และการสงมอบสินคาที่ตรงเวลา รวมทั้ง
เคร่ืองหมายการคา ตรากุหลาบ “ROSE BRAND” ซึ่งเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะใน
จีน และไตหวัน 
 

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในตลาด ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมที่ดีขึ้น รวมทั้ง
เศรษฐกิจในจีน ความตองการใชแปงมันสําปะหลังในจีนไดเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 3 ผูผลิตและสงออก
ไมสามารถเสนอขายแปงในราคาท่ีสูงขึ้นไดในชวง 9 เดือนแรกของป และราคาแปงเร่ิมเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญในชวงปลายไตรมาสสุดทายของป ในขณะที่ราคาหัวมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตลอด
โดยเฉพาะชวงคร่ึงปหลัง จึงสงผลใหในป 2560 ปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังไทย 4.14 ลานตัน 
ลดลงประมาณรอยละ 2 จากป 2559 ที่มีปริมาณสงออก 4.22 ลานตัน ทั้งนี้ พิจารณาจากปริมาณการ
สงออกแปงมันสําปะหลังไทยท่ีผานมา ในขณะท่ีมูลคาสงออกแปงมันสําปะหลังในป 2560 ลดลง
คอนขางมากเม่ือเทียบกับป 2559   

หมายเหตุ :   ปริมาณและมูลคาการสงออกอางองิจากขอมูลจากสมาคมแปงมันสําปะหลังไทย และกรมศุลกากร 

 

ข.  ผลิตภัณฑวุนเสน และกวยเตี๋ยว 
 

 วุนเสน 
 

สภาวะอุตสาหกรรม 
 

สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมวุนเสนในประเทศไทย มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมท่ีมีผูแขงขันนอยราย 
ผลิตภัณฑวุนเสนเปนผลิตภัณฑที่มีรูปรางลักษณะภายนอกคลายกัน แตมีความแตกตางดานคุณภาพ 
เนื้อสัมผัส และราคาของผลิตภัณฑ ผูผลิตแตละรายตางมุงสรางภาพลักษณของสินคาของตน โดยเนน
ภาพลักษณของผลิตภัณฑวาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เพื่อใหเปนที่ยอมรับในหมูผูบริโภค ทั้งนี้ประมาณ
การวาการบริโภคของวุนเสนในประเทศมีประมาณปละ 37,000 ตัน หรือคิดเปนมูลคา 3,400 ลานบาท 
โดยมีผูผลิตรายใหญประมาณ 3-4 ราย และมีผูผลิตขนาดกลางและเล็กอีกประมาณ 10 - 15 ราย        
บริษัทฯ  เปนผูผลิตวุนเสนรายใหญเปนอันดับหนึ่งของประเทศ โดยผลิตและจําหนายสินคาทุกระดับ
คุณภาพสูตลาด มีกําลังผลิตปละ 23,000 ตัน   

 
อัตราการเติบโต 

 
ปกติตลาดวุนเสนโดยรวมจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียประมาณรอยละ 3 - 5  ตอป    
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การแขงขัน 
 

เนื่องจากวุนเสนเปนสินคาที่มีกรรมวิธีการผลิตไมซับซอน จึงมีผูผลิตสินคาเจาใหญๆ หลายราย โดยการ
แขงขันกันสวนมากจะเปนการแขงขันดานราคาตามดวยการกระจายสินคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ 
โดยมีคุณภาพหลายระดับ และเจาะกลุมลูกคาแตละพ้ืนที่แตกตางกันไป ผูบริโภคจะมีความจงรักภักดีใน
ผลิตภัณฑตราท่ีใชอยู การแขงขันของอุตสาหกรรมวุนเสนสรุปได ดังนี้ 

 
o การแขงขันดานราคา  

 
ผูผลิตแตละรายจะต้ังราคาขายใหเหมาะกับภาวะการแขงขัน จัดโปรโมชั่นดานการตลาด เพื่อตองการ
เปนที่ยอมรับของผูบริโภค เพื่อใหไดสวนแบงการตลาดมากที่สุด 
 

o สรางตลาดใหมของสินคา  
  

เพิ่มความสะดวก และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค เชน วุนเสนสด วุนเสนตัดตรง วุนเสน
ก่ึงสําเร็จรูป 

 
o สินคาทดแทน     

 
สินคาที่จะทดแทนวุนเสนโดยตรงไมมี เนื่องจากวุนเสนมีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งสินคามีลักษณะ
ใกลเคียงก็มีจําพวกเสนหม่ี บะหม่ี หรือเสนกวยเต๋ียว 

 
 กวยเต๋ียว 

 
สภาวะอุตสาหกรรม 

 
กวยเต๋ียวเปนอาหารท่ีนิยมรับประทานในหมูคนไทยและชาวเอเชียตะวันออกรองจากขาว ซึ่งขนาดของ
อุตสาหกรรมเสนกวยเต๋ียว เสนหม่ี รวมทั้งขนมจีน มีขนาดใหญกวาอุตสาหกรรมวุนเสนประมาณ 10 เทา
โดยปริมาณ และ 5 เทาโดยมูลคา คือมีปริมาณเทากับ 350,000 - 370,000 ตันตอป หรือมูลคาประมาณ 
1.5 หม่ืนลานบาท ซึ่งตลาดมีการเติบโตท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ดวยขนาดของอุตสาหกรรม
ดังกลาวประกอบฐานลูกคาวุนเสนที่บริษัทฯ  มีอยู บริษัทฯ จึงไดตัดสินใจกาวเขาสูอุตสาหกรรมกวยเต๋ียว
และเสนหม่ี โดยเร่ิมทดลองผลิตและจําหนายกวยเต๋ียวเสนเล็กในป 2552 และเริ่มผลิตเสนหม่ีในป 2553 
เร่ิมจากกําลังการผลิตรวม 2,000 ตันตอป ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสําเร็จอยางดีในการกาวเขาสูธุรกิจนี้ 
โดยอัตราการเจริญเติบโตนับต้ังแตเร่ิมดําเนินการผลิตสูงกวารอยละ 100 ตอปอยางตอเนื่อง ทําให  
บริษัทฯ ตัดสินใจขยายกําลังการผลิตเสนกวยเต๋ียวและเสนหม่ี โดยสรางโรงงานแหงใหมภายในบริเวณ
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เดียวกับโรงงานวุนเสน โดยมีกําลังการผลิตเบื้องตนรวม 4,000 ตันตอป เม่ือปลายป 2558 ผลิตภัณฑ
กวยเต๋ียวและเสนหม่ีของบริษัทฯ มีทั้งแบบเสนแหง และเสนสด ซึ่งมีสัดสวนการจําหนายในประเทศ
ประมาณรอยละ 70 และตางประเทศรอยละ 30 
 
การตลาด  

 
 กลุมวุนเสน     

 
เนนการสรางการจดจําตราสินคาวาเปนสินคาที่มีคุณภาพ ไดรับความเช่ือถือ มีประวัติยาวนานและ
เปนที่ยอมรับของผูบริโภคกวา 60 ป ผลิตจากวัตถุดิบที่ผานการคัดสรร และกรรมวิธีที่ทันสมัย ถูก
สุขลักษณะ และสะดวกในการรับประทาน ในขณะเดียวกันก็มีราคาที่เหมาะสม 
 

 กลุมกวยเต๋ียวและเสนหม่ี 
 
เนนวิธีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีเนื้อสัมผัสที่ดี กรรมวิธีการผลิตที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ
สะดวกในการรับประทาน 
 

 กลุมกวยเต๋ียวเซี่ยงไฮ 
 
จุดขาย คือ ความเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑที่มีเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบอรอยแตกตางไปจาก
กวยเต๋ียวชนิดอื่นๆ และเสนที่มวนตัว และเปนเจาแรกและเจาเดียวที่ผลิตกวยเต๋ียวเซียงไฮอบแหง
คุณภาพพรีเม่ียมในประเทศไทย 
 

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 
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กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต 
 
กลุมบริษัทฯ มีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังทั้งส้ินจํานวน 6 โรง ต้ังอยูในประเทศไทยจํานวน 4 โรง และ
ประเทศเวียดนาม 2 โรง  โรงงานในประเทศไทยต้ังอยูที่จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ อุดรธานี และ 
กําแพงเพชร โดยมีกําลังการผลิตรวมทั้งส้ิน 390,000 ตันตอป และโรงงานท่ีผลิตแปงมันสําปะหลังดัดแปร 
ที่จังหวัดระยอง ที่มีกําลังการผลิต  60,000 ตันตอป สวนโรงงานท่ีต้ังอยูประเทศเวียดนามมีกําลังการผลิต
กลูโคสไซรัปอยูที่ 50,000 ตันตอป  
 
การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต คือ หัวมันสําปะหลังสดซึ่งผลิตไดในประเทศ โดยสวนใหญแลวบริษัทฯ จะรับ
ซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังโดยตรง  
 
วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ (Supplier) 
 
การเคล่ือนไหวของราคาหัวมันสําปะหลังสดจะขึ้นอยูกับภาวะอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบ อยางไรก็
ตาม ราคาขายของผลิตภัณฑสําเร็จรูปก็มักจะเคล่ือนไหวขึ้นลงตามตนทุนของวัตถุดิบดวย ในป 2560 
ราคาซ้ือหัวมันสําปะหลังสดของกลุมบริษัทในประเทศไทยอยูที่ 1,440 - 2,450 บาทตอตัน สวนราคาซ้ือ
หัวมันสําปะหลังสดของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามอยูที่ 2,340 - 3,150  บาทตอตัน  
 
บริษัทฯ จะรับซ้ือหัวมันสําปะหลังสดจากเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังโดยตรงเปนสวนใหญ และบางสวน
จากลานมันสําปะหลัง ทั้งนี้ หากเปนชวงที่หัวมันสําปะหลังในแถบพ้ืนที่ใกลเคียงกับโรงงานมีไมเพียงพอ 
บริษัทฯ   จะรับซื้อหัวมันสําปะหลังจากลานมันที่จังหวัดใกลเคียง เพื่อจัดหาวัตถุดิบปอนโรงงานให
สามารถผลิตสินคาได 

 
ข. ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเตี๋ยว  

 
กําลังการผลิต 
 
บริษัทฯ มีโรงงานต้ังอยูที่อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่รวม 230 ไร 3 งาน 50 ตารางวา อาคาร
โรงงานมีพื้นที่โรงงานประมาณ 48,700 ตารางเมตร และมีกําลังการผลิตวุนเสนประมาณ 23,000 ตัน   
ตอป กวยเต๋ียวและเสนหม่ี 4,000 ตันตอป ซึ่งใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดย
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพและความปลอดภัยที่ผูบริโภคจะไดรับ บริษัทฯ มีนโยบาย
การผลิตสินคาตามแผนการผลิตตามความตองการสินคาของลูกคาเปนหลัก ปจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการ
ใชกําลังการผลิตประมาณรอยละ 70 
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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 
 

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 โดยเปนโรงงานตนแบบ โดยหนวยงานรัฐในจังหวัดเทนินห หรือภาคเอกชน ใชเปน
ตัวอยางในการศึกษา ในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง ที่มีกระบวนการบําบัดน้ํา ใหไดตามมาตรฐาน 
สําหรับโรงแปง สวนโครงการระบบกาซชีวภาพในโรงงานของบริษัทฯ ที่ต้ังอยูในจังหวัดกาฬสินธุ และและ
จังหวัดนครราชสีมา  และโรงงานของบริษัทยอยที่ต้ังอยูในจังหวัดอุดรธานี  ไดนํากาซชีวภาพในบอบําบัด
น้ําเสียมาใชเปนพลังงานทดแทนน้ํามันเตาในกระบวนการผลิต ซึ่งเปนการประหยัดพลังงานและใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาที่สุด รวมท้ังเปนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกออกสูชั้นบรรยากาศ 
นอกจากน้ี ยังชวยลดมลภาวะจากกล่ินที่เกิดจากบอบําบัดน้ําเสียที่อาจมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมใน
ชุมชนรอบขางไดอีกดวย ทั้งนี้โรงงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดอุดรธานี 
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จังหวัดกาฬสินธุ ไดมีการปรับปรุงพัฒนาระบบบําบัดน้ําทิ้งที่ผานกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานสูงขึ้น 
โดยจะเร่ิมเดินระบบภายในเดือนมิถุนายน 2561 
 
บริษัทฯ ไดเร่ิม นํากาซชีวภาพในสวนที่เหลือจากการผลิตเปนพลังงานทดแทนนํ้ามันเตา มาใชเพื่อเปน
พลังงานเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาใชในโรงงาน โดยโรงไฟฟาแหงแรกจะเริ่มดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 
2561 ที่โรงงานของบริษัทยอยที่จังหวัดอุดรธานี 
 

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 

 
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย  โดยความรวมมือของสมาคมที่เก่ียวของกับมันสําปะหลังไดผลักดัน
ใหสมาชิกกําหนดราคาสงออกมันเสนที่สะทอนความตองการของตลาดอยางแทจริง และปองกันปญหาการขาย
ตัดราคา จนสงผลกระทบตอราคาหัวมันสําปะหลังสด รวมท้ังยังรวมมือกันในการตรวจสอบดูแลขอมูลขาวสาร
ที่ไมเปนเปนความจริง ซึ่งอาจสงผลตอราคา และผลกระทบอื่นๆ      
 
ทั้งนี้ไดมีการออกกฎระเบียบ มาตราการ กํากับดูแลอยางเขมงวด ในการนําเขามันสําปะหลัง และผลิตภัณฑ         
มันสําปะหลัง จากประเทศเพื่อนบาน โดยกําหนดมาตราฐาน ในดานคุณภาพและปริมาณที่ตรวจสอบได  ซึ่ง
มาตรการดังกลาวจะสงผลกระทบตอราคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง สําหรับผูประกอบการ
ดวย     
 
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 
 

ในปที่ผานมา พื้นที่เพาะปลูกหัวมันสําปะหลังก็ประสบกับการแพรระบาดของเพลี้ยแปง ศัตรูพืช หรือโรคพืช
เพียงเล็กนอย สําหรับสภาวะภัยแลง หรือน้ําทวม ก็สงผลกระทบเพียงบางพื้นที่เทานั้น  โดยปญหาดังกลาวได
ลดนอยลงเม่ือเทียบกับป 2559   อยางไรก็ตามปจจัยดังกลาวยังเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณผลผลิต
หัวมันสําปะหลังซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก 

 
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 

 
ความเส่ียงจากปริมาณวัตถุดิบ (หัวมันสําปะหลังสด) 

 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณวาผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2561 จะมีปริมาณลดลงรอยละ 7 - 8          
เม่ือเทียบกับป 2560   ทําใหผูประกอบการท่ีใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบ   มีแนวโนมประสบกับภาวะขาด
แคลนหัวมันสําปะหลังสดเพื่อปอนเขาสูโรงงาน เนื่องจากราคามันสําปะหลังที่ลดตํ่าอยางเน่ือง สงผลให
เกษตรกรปรับเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา เชน ออยโรงงาน และขาวโพดเล้ียงสัตว  เปน
ตน ในขณะที่ปลายป 2560 ราคามันสําปะหลังเร่ิมมีการปรับตัวสูงขึ้น  และคาดการณวาในฤดูกาลป 
2561/2562  ผลผลิตมันสําปะหลังจะออกสูตลาดมากกวาป 2560/2561  
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บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการบริหารความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบจากปจจัยความเส่ียงในปริมาณมัน
สําปะหลัง ที่ออกสูตลาด ทั้งในกรณีที่มีปริมาณมากหรือกรณีที่มีปริมาณนอย ไมเปนไปตามความ
ตองการ ในการใชของโรงงานของบริษัทฯ  เชน การนําระบบการจองคิวอัตโนมัติเขามาชวยอํานวยความ
สะดวกใหแกเกษตรกร เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการซื้อขายหัวมันสําปะหลังสดกับทางโรงงาน โดยระบบ
ดังกลาวทําใหโรงงานสามารถประเมินและคาดการณปริมาณผลผลิตลวงหนา ตลอดจนดําเนินการ
วางแผนบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบใหคงที่และมีความตอเนื่อง    ทั้งนี้ยังมีโครงการจัดต้ังลานรับซื้อ
หัวมันสําปะหลังของบริษัทฯ ในจุดยุทธศาสตรที่สําคัญของแหลงเพาะปลูกมันสําปะหลัง  โดยบริษัทฯ 
สามารถรับซื้อหัวมันสําปะหลังจากชาวไรไดโดยตรง เปนการอํานวยความสะดวกแกเกษตรกร ใหสามารถ
ขายหัวมันสําปะหลัง ใหกับจุดรับซ้ือตางๆ และไมตองเสียเวลาและคาขนสงเขามาขายที่โรงงาน   ทั้งนี้การ
ดําเนินการระบบดังกลาวยังติดต้ังระบบออนไลน ที่สามารถตรวจสอบปริมาณหัวมันสําปะหลังที่รับซื้อเขา
มาไดตลอด ทําใหสามารถประมาณการปริมาณหัวมันสําปะหลัง รวมทั้งวางแผนการผลิตได 
 

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
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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 

 
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 
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3.3 ความเส่ียงดานการเงนิ 
 
3.3.1 การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
 

บริษัทฯ ขายสินคาสวนใหญไปตางประเทศทําใหมีรายไดสวนใหญเปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ 
จึงมีความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน  ซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาของรายไดจากการขาย
สินคาในรูปของเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกากลับมาเปนเงินสกุลบาท ทั้งนี้ความเส่ียงดังกลาวจะเกิดขึ้นเม่ือ
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาออนคาลงเม่ือเปรียบเทียบกับเงินบาท รายไดในรูปของเงินบาทท่ีบริษัทฯ ไดรับจึง
นอยลง ในทางกลับกันบริษัทฯ อาจมีรายไดในรูปของเงินบาทเพ่ิมขึ้น หากเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา         
แข็งคาขึ้น  การแข็งคาลงของคาเงินบาทในปจจุบัน เม่ือเทียบกับป 2559 สงผลใหผูสงออกไทย มีความ
เสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันที่สําคัญอยางประเทศเวียดนามที่มีคาเงินออนลงและคอนขางคงท่ีเม่ือ
เทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 
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 2560 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 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 

บางสวน 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 

2 

1 

 

6 

236 

- 

- 

 

- 

- 

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

มันสําปะหลัง 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 6 (1) 

อ. ขาณุวรลักษณบุรี 

    จ. กําแพงเพชร 

181-3-22 บจ. ดี ไอ โรงงานและโกดังเก็บสินคา 2 - 

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 - 

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

21 - 

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) โรงงานและโกดังเก็บสินคา 29 - 
  398  

หมายเหตุ : 
(1) 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 

36 

50 

332 

- 

- 

- 

- 

อ. เมือง จ. อุดรธานี บจ. ไทยนํามันสําปะหลัง โรงงานและโกดังเก็บสินคา 63 (1) 

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 23 - 

อําเภอ บานฉาง  จังหวัด ระยอง  บจ. สําปะหลังพัฒนา โรงงานและโกดังเก็บสินคา 98 - 

ประเทศเวียดนาม  บจ. ไทยวา เวียดนาม โรงงานและโกดังเก็บสินคา 2  

 610  

หมายเหตุ : 
(1) จํานองกับสถาบันการเงินเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด รวมวงเงินสินเช่ือทั้งหมด 270 

ลานบาท 
 

สินทรัพยถาวรอ่ืนๆ 
 

ประเภทสินทรัพย มูลคาตามบัญชี  
(ลานบาท) 

สวนปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน 
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ 
งานระหวางกอสราง 

14
990
129
450

รวม 2,591
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มียานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน เปนสินทรัพยถาวรอื่นที่ใชในการประกอบธุรกิจ      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปนจํานวน 15.8 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 51 56 

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

เพื่อพัฒนาและขาย 7 10 

อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 56-1-43 บจ. ทาทุงนาแลนด เพื่อพัฒนาและขาย 9 14 

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

เพื่อพัฒนาและขาย 64 123 

 131 203 

หมายเหตุ : *  ประเมินราคาโดยบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ในเดือนพฤษภาคม 2560 

 
4.3  บริษัทหรือบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ 
 

ประเภทสินทรัพย มูลคาตามบัญชี  
(ลานบาท) 

เคร่ืองหมายการคา 
ความสัมพันธกับลูกคา 
คาความนิยม 
อื่นๆ 

264
229
101

50
รวม 644
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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 วุนเสนแหง วุนเสนสด  
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 วุนเสนแหง ค8530 / ประเทศไทย 
ค29465 / ประเทศไทย 

6 ต.ค.2559 - 18 มี.ค. 2567
25 ต.ค.2559 - 26 มิ.ย. 2567 

กิเลนคู 

 

บริษัทฯ วุนเสนแหง วุนเสนสด
เสนกวยเต๋ียว  เสนหมี่ 

ค28448 / ประเทศไทย 
ค316544 / ประเทศไทย 

171105581 / ประเทศไทย 
171132916 / ประเทศไทย 

9 มี.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2568
14 มิ.ย. 2553 - 2 มี.ค. 2562 
23 ก.พ.2560 - 16 มี.ค.2568 
7 พ.ย.2560 - 7 เม.ย.2569 

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 

ทีดีซี 

 
 

บริษัท 
สําปะหลัง 
พัฒนา 
จํากัด 

แปงมันสําปะหลังใช
ทําอาหาร,แปงในการซักรีด, 
แปงมันสําปะหลังใชใน
อุตสาหกรรม, แปงใช
ในทางเภสัชกรรม 

ค115769 / ประเทศไทย 
ค124820 / ประเทศไทย 
ค119876 / ประเทศไทย 
ค124821 / ประเทศไทย 

 

25 ส.ค.2551 - 20 ก.ย.2561
31 ส.ค.2552 - 4 ต.ค.2562 
31 ส.ค.2552 - 4 ต.ค.2562 
1 ก.ย.2552 - 4 ต.ค.2562 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเคร่ืองหมายการคาอื่นอีก 48 เคร่ืองหมาย ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและตางประเทศ 
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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 :    อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21 เลขท่ี 21/59, 21/63-64 ถนนสาทรใต  
     แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

โทรศัพท :     + 66 2 285 0040  

โทรสาร :     + 66 2285 0268 และ +66 2285 0270-1   

เว็บไซต :     www.thaiwah.com 

สํานักงานสาขา : 

สาขาท่ี 1  อาคารไทยวา 1 ชั้น 6-7 เลขท่ี 21/10, 21/12 เอ และ 21/17 เอ ถนนสาทรใต                
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย                          
โทรศัพท +66 2285 0031 และ +66 2285 0315-20 โทรสาร +66 2285 0485 

สาขาท่ี 2  เลขท่ี 76 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเกา) ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24130 ประเทศไทย โทรศัพท +66 3857 3973 โทรสาร +66 3857 3365 

สาขาท่ี 3 เลขท่ี 87 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเกา) ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24130 ประเทศไทย โทรศัพท +66 3857 3975-6 โทรสาร +66 3857 3329 

สาขาท่ี 4 เลขท่ี 2 หมูที่ 2 ถนนสุขุมวิท (สายเกา) ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24130 ประเทศไทย โทรศัพท +66 3857 3003 โทรสาร - 

สาขาท่ี 5 เลขท่ี 301 หมูที่ 8 ถนนพิมาย-หวยแถลง ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
30110 ประเทศไทย โทรศัพท +66 4447 1368-9 โทรสาร +66 4447 1789 

สาขาท่ี 6 เลขท่ี 136 หมูที่ 12 ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 46190 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 4387 7087 และ +66 4387 7053 โทรสาร +66 4387 7032 

สาขาท่ี 7 เลขท่ี 2 หมูที่ 1 ถนนบางเลน-ดอนตูม ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
73130 ประเทศไทย โทรศัพท +66 3439 1011-4 โทรสาร +66 3439 1015 
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สาขาท่ี 8 เลขท่ี 173 หมูที่ 1 ตําบลโคกสะอาด อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000    
ประเทศไทย โทรศัพท +66 4224 8794 และ +66 4224 8618  โทรสาร +66 4224 8618   

สาขาท่ี 9 อาคาร B เลขท่ี 8 และ 9 เลขท่ี 308  หมูที่ 1 ถนนเวงแหวนรอบกลาง ตําบลหนองผ้ึง   
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140 ประเทศไทย  โทรศัพท 66 91 778 7934 โทรสาร - 

สาขาท่ี 10 เลขท่ี 245 หมูที่ 3 ถนนเล่ียงเมือง ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
45000 ประเทศไทย โทรศัพท +669 7139 0691 โทรสาร -  

สาขาท่ี 11 เลขท่ี 999/96 ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
65000 ประเทศไทย โทรศัพท +668 4660 5725 โทรสาร - 

สาขาท่ี 12 เลขท่ี 208 หมูที่ 3 ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย 
โทรศัพท +669 1778 7934 โทรสาร - 

สาขาท่ี 13 เลขท่ี 142/124 หองเลขท่ี 104 และ 105 ชั้น 1 หมูที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ              
ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 ประเทศไทย          
โทรศัพท +668 4837 5405 โทรสาร - 

สาขาท่ี 14    เลขท่ี 198 หองเลขท่ี 9101 และ 9102 ชั้น 1 ตรอกสวายเรียง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย                                          
โทรศัพท +668 4837 5405 โทรสาร - 

สาขาท่ี 15   อาคารไทยวา 1 ชั้น 5 เลขท่ี 21/74, 21/76-77 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท +66 2285 0040 โทรสาร - 

สาขาท่ี 16 เลขท่ี 779/4 ชั้น 1 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  
ประเทศไทย โทรศัพท +669 1778 7934 โทรสาร - 

สาขาท่ี 17* เลขท่ี 234 หมูที่ 6 ตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 3948 0571-3 โทรสาร - 

หมายเหตุ:     * เพิ่มสํานักงานสาขาเมื่อเดือนมกราคม 2561 

 
ประกอบธุรกิจหลัก :  ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง และ 
     อาหารจากแปง ประเภทวุนเสน กวยเต๋ียว และสาคู  

เลขทะเบียนบริษัทฯ :  0107558000423 

ทุนจดทะเบียน :   880,420,930 บาท  

ทุนจดทะเบียนชําระแลว :   880,420,930 บาท  

แบงออกเปนหุนสามัญ :  880,420,930 หุน  
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มูลคาหุนละ :    1 บาท 

ขอจํากัดสัดสวนผูถือหุนตางดาว :  ไมเกินรอยละ 49 ของหุนที่ไดออก และไดชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 

อัตราสวนที่ยินยอมใหกองทุนรวม 
เพ่ือผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว  
ลงทุนในหรือมไีวซึ่งหุนของบริษัทฯ : -ไมมี- 

จํานวนพนักงาน :    3,328 คน (เฉพาะพนักงานที่สังกัดบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
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6.1.2 บริษัทยอย และบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคา
ที่ตราไว 

(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

(%) 
บริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากัด 
Lot C1-6 (Lo C1-6), Street N8. Zone 
C1, Tan Phu Trung industrial Park, Tan 
Phu Trung commune, Cu Chi district, 
Ho Chi Minh city, Vietnam 

ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑอาหาร 
(วุนเสนและอื่นๆ) 

VND 
22,462,000,000 

- VND 
22,462,000,000 

100.00 

บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสทเมนท 
(กัมพูชา) จํากัด 
Osrâmâ Village, Trâpeang Tao 
Commune, Anlong Veng District, 
Oddar Meanchey Province, Kingdom 
of Cambodia 

ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑแปงมัน
สําปะหลัง 

KHR 
4,000,000,000

- KHR 
4,000,000,000 

100.00

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 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 0271 

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

บริษัท บางเทา (6) จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21  เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 0271 

ถือครองท่ีดิน 21,500,000 100 21,500,000 99.99
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคา
ที่ตราไว 

(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

(%) 
บริษัท เชยีงแสนแลนด จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21  เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 0271 

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

บริษัท ไทยสินมันสําปะหลัง (1989) จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 0271 

ถือครองท่ีดิน 5,000,000 100 5,000,000 99.99

บริษัท ทาทุงนาแลนด จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 0271 

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

บริษัท บางปะกงธุรกิจ จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 0271 

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

บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากดั 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 0271 

การผลิต  
การสง และจาย
กระแสไฟ 

450,000,000 1,000 450,000,000 99.99
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคา
ที่ตราไว  

(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

(%) 

บริษัท ไทยวา (6) จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 0271 

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

บริษัท ไทยองครักษ จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร  +66 2285 0271 

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

บริษัท ดี ไอ จํากดั 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 0271 

ผลิต 
แปงมันสําปะหลัง 

10,000,000 1,000
 

10,000,000 99.93

บริษัท บางเทา (5) จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร  +66 2285 0271 

ถือครองท่ีดิน 1,000,000 100 250,000 99.93

บริษัท พังงา รีสอรท จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 0271 

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

   หมายเหตุ:  * จดทะเบียนเลิกบริษัทเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และจดทะเบียนชําระบัญชีเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคา
ที่ตราไว  

(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

(%) 
บริษัท ไทยโมดีไฟดสตารช จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 0271 

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

บริษัท แมฮองสอนแลนด 
ดีเวลลอปเมนท จาํกัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 0271 

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

บริษัท ไทยวา ไรซ ฟลาว จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร  +66 2285 0271 

หยุดดําเนิน
กิจการ** 

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

บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 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 กุมภาพันธ 2560 ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคา
ที่ตราไว  

(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

(%) 
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง (1) จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 0271 

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

บริษัท แมโจแลนด จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2285 0040 
โทรสาร +66 2285 0271 

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

บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 8 เลขท่ี 21/19         
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2677 4466 
โทรสาร +66 2285 0281 

การผลิตและ
จําหนาย 
แปงมันสําปะหลัง
ดัดแปร 

50,000,400 100 50,000,400 66.67

บริษัท เอเชยีผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด
อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้น 13               
เลขท่ี 1168/18 ถนนพระราม 4             
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2286 8554 
โทรสาร +66 2286 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) 

มูลคา
ที่ตราไว  

(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

 



                                                

                                                                                               แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
 

                                                                                                                  

 
หนา 37 

 

6.1.3 บุคคลอางอิง 
  
 หนวยงานกํากบับริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) 
 อาคารสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย 
 โทรศัพท : +66 2033 9999  โทรสาร : +66 2033 9660 

 SEC Help Center : 1207  อีเมล : info@sec.or.th  เว็บไซต : www.sec.or.th 
 
 หนวยงานกํากบับริษัทจดทะเบียน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 
โทรศัพท : +66 2009 9000 โทรสาร  : +66 2009 9991 

   SET Contact Center : +66 2009 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 2009 9000 โทรสาร : +66 2009 9991 

   SET Contact Center : 66 2009 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 2264 0777  โทรสาร : +66 2264 0789 - 90 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด 
อาคารเมอรคิวร่ี ทาวเวอร ชั้น 22 
เลขท่ี 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
โทรศัพท : +66 2264 8000 โทรสาร :  +66 2657 2222 
 
ธนาคารที่ติดตอประจํา 
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารไทยวา 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาบางเลน  
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 29 ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มีสัดสวนการ      
ถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 58,738,721 หุน หรือเทากับรอยละ 6.67 ของหุนที่ออกและจําหนายแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ 
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7.2 ผูถือหุน 
 

7.2.1  รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560*  
 

รายชื่อผูถือหุน 
จํานวน 
หุนที่ถือ 

จํานวนหุน 
ที่ถือรวม 

% 
การถือหุน 

1. กลุมนายโฮ กวงปง   108,449,979 12.32 

   - นายโฮ กวงปง 56,740,573   

   - 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. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 58,738,721 58,738,721 6.67 

6. กลุมบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล คอมเมอรเชียล ดิเวลลอปเมนท จํากัด   39,248,150 4.46 

   - บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล คอมเมอรเชียล ดิเวลลอปเมนท จํากัด(5) 34,708,545    

   - ICD (HK) Limited  4,539,605    

7. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND(6) 34,749,316  34,749,316 3.95 

8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED(7) 17,534,102  17,534,102 1.99 

9. BUALUANG BASIC DIVIDEND LTF FUND 17,493,200 17,493,200 1.99

10. MR. CARLOS CHANG KOO 11,185,251  11,185,251 1.27 

ผูถือหุนรายยอยอื่น 351,825,667 351,825,667 39.96 

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

ทาวเวอร ช้ัน 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
(7) 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 

 การคาดการณได 

ผูถือหุนจะสามารถประมาณการถึงเงินปนผลที่คาดวาจะไดรับในแตละป ซึ่งอาจทําใหผูถือหุนสามารถ
บริหารจัดการกลยุทธการลงทุนของตนไดดีย่ิงขึ้น 
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 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 นายสุภัค ศิวะรักษ  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 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการบริษัทฯ 

จํานวนครัง้ที ่
เขารวม

ประชุมในป 
2560/ครั้ง   
การประชุม 

1. นายโฮ  กวงปง   ประธานกรรมการบริษัท 1 ตุลาคม 2558, 
26 เมษายน 2559 (ตอวาระ) 

4/4

2. ดร. เศรษฐไสย  เศรษฐการุณย รองประธานกรรมการบริษัท 1 ตุลาคม 2558, 
20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 

4/4

3. นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการ 1 ตุลาคม 2558, 
26 เมษายน 2559 (ตอวาระ) 

4/4

 4. นายเอเรียล พี วีรา กรรมการ 1 ตุลาคม 2558, 
26 เมษายน 2559 (ตอวาระ) 

4/4

5. นายโฮ  กวงจิง  กรรมการ 1 ตุลาคม 2558, 
20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 

3/4

6. นายโฮ  เรน ฮวา(ก) กรรมการ 1 ตุลาคม 2558, 
20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 

4/4

7. นายอํานาจ สุขประสงคผล(ก) กรรมการ 1 ตุลาคม 2558, 4/4

8. นายชานคราร ชานดราน กรรมการ 25 ธันวาคม 2559, 4/4
9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน กรรมการอิสระ(ข) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง  

กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

1 ตุลาคม 2558, 
26 เมษายน 2559 (ตอวาระ) 

4/4

10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ  กรรมการอิสระ (ข) 

กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง 

ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน  

1 ตุลาคม 2558, 
20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 

4/4

11. นายสุภัค  ศิวะรักษ(ค) กรรมการอิสระ(ข) 
กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง 

กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน  

21 กุมภาพันธ 2560 2/4

12. นายชนินทร อรรจนานันท  กรรมการอิสระ(ข) 1 ตุลาคม 2558 4/4
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หมายเหตุ:         ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอยีดไดเปดเผยไวภายใตหวัขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ ”คณะกรรมการบริษัทฯ”  
ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
(ก) ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยลงนามรวมกัน 2 ทานและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสอืรับรอง 
(ข) คํานยิามของ “กรรมการอิสระ” ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” 
(ค) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้ง นายสุภัค      

ศิวะรักษ เปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทานใหม
ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูขับเคล่ือนองคกรมีบทบาทและหนาที่ในการกําหนดกลยุทธและนโยบายในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
รอบคอบ มีความซ่ือสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และเปนธรรมตอผูเก่ียวของภายใตหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนั้นยังมีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแล ฝาย
จัดการ หรือผูบริหารในการบริหารกิจการของบริษัทฯ    ให สําเร็จตามแผนงานที่ ได กําหนดไว ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดมีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ขึ้น เพื่อใหกรรมการบริษัทฯ ทุกคน
ตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองสมบูรณ 
 
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
1. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชนของผูถือหุน โดยยึดหลักการสําคัญ 4 ประการ 

ดังนี้ 

1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง  (Duty of Care) 

1.2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) 

1.3 ปฏิบั ติหนาที่ ให เปนไปตามหลักการของกฎหมาย  และขอบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน (Duty of Obedience) 

1.4 ปฏิบัติตามหลักการเปดเผยขอมูล โดยเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน ตรวจสอบได 
และทันเวลา (Duty of Disclosure) 

2. กําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทฯ เปนไปเพื่อความย่ังยืน โดยเปน
วัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหกับบริษัทฯ ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคม
โดยรวม 

3. กําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องคประกอบ สัดสวนกรรมการที่เปนอิสระท่ี
เหมาะสม และจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่กําหนดไว 

4. กํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน เพื่อใหไดคณะกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กําหนดไว 

5. กํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ 
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6. กํากับดูแลใหกรรมการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ
กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหไดรับการเสริมสรางทักษะและความรู
สําหรับการปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ 

7. กํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

8. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวน ความรู ทักษะ ประสบการณ และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

9. ใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับการสราง
คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

10. ดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และสะทอนอยูในแผน
ดําเนินการ เพื่อใหม่ันใจไดวาทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก 
และแผนกลยุทธของกิจการ 

11. จัดใหมีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ที่สอดคลองกับความ
ตองการของกิจการ รวมท้ังดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการ ดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
ของกิจการ 

12. กํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยาง
มีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

13. ดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทฯ  กับฝายจัดการ 
คณะกรรมการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูล และโอกาส
ของบริษัทฯ และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเก่ียวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไมสมควร 

14. กํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปชันที่ชัดเจนและส่ือสารตอผูมีสวน
ไดเสียของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง 

15. กํากับดูแลใหบริษัทมีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

16. ใหความสําคัญและดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญ
ตางๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

17.   ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ ทั้งนี้หากบริษัทฯ 
ประสบปญหาทางการเงิน หรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการควรดูแลใหม่ันใจวา บริษัทฯ มี
แผนในการแกปญหา โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
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บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 
ประธานกรรมการมีบทบาทเปนผูนําของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหนาที่ดังตอไปนี ้

 เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทําหนาที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัย
ชี้ขาดของท่ีประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และดูแลใหกรรมการบริษัทฯ ไดรับขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวน ทันเวลาและชัดเจนกอนการประชุม เพื่อใหกรรมการบริษัทฯ สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม    

 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม กฎหมายท่ีเก่ียวของ และการกํากับ
ดูแลกิจการ   ที่ดี จัดสรรเวลาอยางเพียงพอและสงเสริมใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการอภิปราย ใช
ดุลยพินิจอยางรอบคอบและแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

 กํากับดูแลใหม่ันใจวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดยอยเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

 เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และระหวาง
คณะกรรมการและฝายจัดการ 

 ดูแลใหม่ันใจวา กรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน ซึ่งแตงต้ังและถอดถอนโดยท่ีประชุม        
ผูถือหุน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดและ
มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน 

3. ใหคณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการบริษัทฯ คนหน่ึงเปนประธานกรรมการ 
 

วาระการดํารงตําแหนง 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งใน
สาม กรรมการที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการท่ีออกจากตําแหนงไปน้ันอาจ
ไดรับเลือกต้ังเขามาเปนกรรมการใหมได 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
วันและเวลาของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกกําหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวงไตรมาสที่ 4 
กอนเร่ิมงวดปบัญชีใหม สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเปน 
 
อาํนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการมีอํานาจอนุมัติในเรื่องตางๆ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณากลั่นกรอง
นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากอน
นําเสนอใหที ่ประชุม         ผูถือหุ นพิจารณาอนุมัติ โดยอัตราคาตอบแทนจะพิจารณากําหนดตามความ
เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ สภาวะของตลาดโดยท่ัวไปเปนปจจัยประกอบ รวมทั้งเปนอัตราท่ี
สามารถเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกลเคียงกัน 

 
การพัฒนากรรมการ 

 
1. เม่ือบุคคลใดไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมเพื่อ

แนะนําภาพรวมขององคกร การดําเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธและแผนงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ 
กรรมการใหมจะไดรับทราบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และขอมูลที่เก่ียวของตางๆ เพื่อกรรมการใหม
จะไดรับทราบบทบาทหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ 

2. สงเสริมใหกรรมการไดรับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบตางๆ เชน การอบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทั้ง
และการดูงานนอกสถานท่ี เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหมๆ ที่ทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ
ที่มีการเปล่ียนแปลงเพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
การทบทวนกฎบัตร 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของกฎบัตรเปนประจําทุกป 
 
นอกจากนั้น  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดให มีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการที่ชัดเจน รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ  
ที่ดี”  
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คณะกรรมการชุดยอย 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่พิจารณาและกล่ันกรองการ
ดําเนินงานภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ กําหนดไวในกฎบัตร และรายงานผลการปฏิบั ติหนาที่ตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ  
 
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 

 
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปน

สมาชิก 

จํานวนครัง้ที ่
เขารวมประชุม    
ในป 2560/ครั้ง   
การประชุม

1. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน ประธานกรรมการ 1 ตุลาคม 2558, 
1 ตุลาคม 2560 (ตอวาระ) 

4/4

2. นายสุภัค  ศิวะรักษ(ก) สมาชิก 21 กุมภาพันธ 2560,, 
1 ตุลาคม 2560 (ตอวาระ) 

2/4

3. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ สมาชิก 1 ตุลาคม 2558, 
1 ตุลาคม 2560 (ตอวาระ) 

4/4

 

 

    หมายเหตุ: (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัตกิารแตงตัง้ นายสุภัค ศิวะรักษ            
เปนกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทานใหมของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย 

 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน และ นายสุภัค ศิวะรักษ ประธานและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียง เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน  ทั้งนี้      
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน   มีประสบการณการสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดประชุมอยางเปนทางการท้ังหมด 4 คร้ัง  โดยมีผูสอบบัญชี
ภายนอกของบริษัทฯ ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการเขารวมประชุมดวย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตาม
หลักการและมาตรฐานทางการบัญชี และการควบคุมภายในกอนการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจําป  รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี
ภายนอกโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี 
 
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 

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 
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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 

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 
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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 

3.2 เสนอช่ือผูสอบบัญชีภายนอกพรอมทั้งคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

3.3 กําหนดอัตราคาจางในงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีภายนอกเปนผูใหบริการ 

4. อํานาจในสวนอ่ืนๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีอํานาจในการตรวจสอบผูที่เก่ียวของ และเร่ืองตางๆ              
ที่เก่ียวของภายในขอบเขตอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง รวมท้ัง          
มีอํานาจในการวาจางหรือเชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาใหคําแนะนําและความเห็นไดตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงพิจารณาวาเหมาะสม 

 
วาระการดํารงตําแหนง 

 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียงซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได 
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2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

 
ลําดับ
ที่ 
 

 
รายชื่อ 

 
ตําแหนง 

 
วันที่ไดรับการแตงตั้ง

เปนสมาชิก 

จํานวนครัง้ที ่
เขารวมประชุม       
ในป 2560/ครั้ง   
การประชุม 

1. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ ประธานกรรมการ 1 ตุลาคม 2558,
1 ตุลาคม 2560 (ตอวาระ) 

3/3 

2. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน สมาชิก 1 ตุลาคม 2558,
1 ตุลาคม 2560 (ตอวาระ) 

3/3 

3. นายสุภัค  ศิวะรักษ(ก) สมาชิก 21 กุมภาพันธ 2560,
1 ตุลาคม 2560 (ตอวาระ) 

1/3 

      หมายเหตุ:  (ก)   ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560  ไดมีมติอนุมัตกิารแตงตั้ง นายสุภัค ศวิะรักษ   
เปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทานใหมของบริษัทฯ แทนที่ นายอดุม วิชยาภัย 

 
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 

1. เสนอแนวทางและใหความเห็นในภาพรวมเก่ียวกับการขึ้นเงินเดือนประจําปและนโยบายการจายโบนัส
ของบริษัทฯ 

2. พิจารณาทบทวนการจายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งส่ิงจูงใจทางดานสวัสดิการและผลประโยชน
ของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งญาติของทานซ่ึงเปนพนักงานของบริษัทฯ 

3.     พิจารณาทบทวนและอนุมัติคาใชจายของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ 

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 
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9. ประเมินความเปนอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความตองการวาจะใหมีกรรมการอิสระทาน
ใหมเพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม 

10. แจงรายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดยอยที่กําลังจะพนจากตําแหนงตามวาระใหแก
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 

 
8.2    ผูบริหาร 

 
ผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารทานอื่นๆ ตามนิยามของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวม 5 ทาน รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายอํานาจ สุขประสงคผล  กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง) 

3. นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) 

4. นางสาวนฤมล ศรีสุมะ Group Head of Research & Development 
5. นางอรอนงค วิชชุชาญ Chief Financial Officer 

หมายเหตุ:      ประวัติของผูบริหาร รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” 
ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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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 

 (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 2560 

ลําดับ
ท่ี รายช่ือ ตําแหนง 

จํานวนหุนท่ี
ถือ ณ วันท่ี    
31 ธันวาคม 

2559 

 

จํานวนหุนท่ี
เปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)       

ในป 2560 

 

จํานวนหุนท่ี
ถือ ณ วันท่ี   
31 ธันวาคม 

2560 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัทฯ (%) 

1. นายโฮ  กวงปง 
 

ประธานกรรมการ
บริษัท 

49,590,573 
 

7,150,000 56,740,573 
 

6.45 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  453,961 - 453,961 0.05 
2. ดร. เศรษฐไสย  เศรษฐการุณย 

 
รองประธาน

กรรมการบริษัท 
2,544,029 

 
- 2,544,029 0.29 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
3. นายสุรพล  สุปรัชญา กรรมการ - - - - 
 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

4. นายเอเรียล  พี วีรา กรรมการ 1,973,183 - 1,973,183 0.22 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
5. นายโฮ  กวงจิง กรรมการ 34,416,488 - 34,416,488 3.91 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
6. นายโฮ  เรน ฮวา 

 
 

กรรมการ และ 
ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

2,130,524 
 
 

1,700,000 3,830,524 
 
 

0.44 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

7. 
 
 

นายอํานาจ สุขประสงคผล 
 
 

กรรมการ และ 
กรรมการผูจัดการ 

(ธุรกิจแปง) 

380,226 
 
 

(80,000) 300,226 0.03 

 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 

2559 

 

จํานวนหุนท่ี
เปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)       

ในป 2560 

 

จํานวนหุนท่ี
ถือ ณ วันท่ี   
31 ธันวาคม 

2560 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(%) 

10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการ

ตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง 

และ  
ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

 

   

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  2,643,039 - 2,643,039 0.30 
11. นายสุภัค ศิวะรักษ  

 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ
กรรมการ

ตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง 
และกรรมการ 

สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

- 
 
 
 
 
 
 

- - - 

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

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

13. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล 
 

กรรมการผูจัดการ 
(ธุรกิจอาหาร) 

50,000 
 

- 50,000 0.01 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
14. นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ 

 
 

Group Head of 
Research & 

Development 

- 
 
 

- - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
15. นางอรอนงค วิชชุชาญ 

 
 

 

Chief Financial 
Officer 
 
 

10,000 
 
 
 

- 10,000 0.00 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
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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
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2560  
 
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของกรรมการ ทั้งกรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหารและกรรมการที่เปนผูบริหาร 
ในป  2560 มีจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน  10,114,000 บาท รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหัวขอ 
“รายละเอียดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับในฐานะกรรมการ ชวงป 2560” 

 
ผูบริหาร 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินของผูบริหารจํานวน  5 ทาน  ในป  2560 มีจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 

37,846,576 บาท ประกอบไปดวย เงินเดือน และโบนัส  คาประกันสังคม คาใชจายเก่ียวกับ
รถยนต คากองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาใชจายเก่ียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  
 

 คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 
 

กรรมการ 

- ไมมี - 
 
ผูบริหาร 

คาตอบแทนอื่นของผูบริหารจํานวน  5 ทาน ในป 2560 มีจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 7,039,530 บาท 
ในรูปของสวัสดิการของพนักงาน เชน คารักษาพยาบาล ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ            
คาเลาเรียนบุตร และอื่นๆ   

 
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการที่มิไดเปนผูบริหารและกรรมการท่ีเปนผูบริหาร มิไดรับคาตอบแทน
อื่นใดในฐานะกรรมการของบริษัทฯ นอกเหนือจากคาตอบแทนดังกลาวขางตน 
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รายละเอียดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรบัในฐานะกรรมการ ชวงป 2560 
 

1. นายโฮ  กวงปง  ประธานกรรมการบริษัท   1,060,000 / - - / -  - / - 1,060,000 

2. ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย รองประธานกรรมการบริษัท 720,000 / - - / - - / - 720,000 

3. นายสุรพล  สุปรัชญา กรรมการ 720,000 / - - / - - / - 720,000 

4. นายเอเรียล  พี วีรา กรรมการ 720,000 / - - / - - / - 720,000 

5. นายโฮ  กวงจิง กรรมการ 720,000 / - - / - - / - 720,000 

6. นายโฮ เรน ฮวา  กรรมการ 636,000 / - - / - - / - 636,000 

7. นายอํานาจ สุขประสงคผล กรรมการ 636,000 / - - / - - / - 636,000 

8. นายชานคราร  ชานดราน กรรมการ 720,000/ - - / - - / - 720,000  

9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน กรรมการอิสระ  720,000 / - 360,000 / - 144,000 / - 1,224,000 

      ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ        

      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน        

10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ กรรมการอิสระ  720,000 / - 192,000 / - 270,000 / - 1,182,000 

   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ     

   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน     

- นายอุดม  วิชยาภัย(ก)  กรรมการอิสระ  180,000 / - 48,000 / - 96,000 / - 324,000 

   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ    

      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน       

11. นายสุภัค  ศิวะรักษ(ก)  กรรมการอิสระ  540,000 / - 144,000 / - 48,000 / - 732,000 

   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ    

      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน       

12. นายชนินทร  อรรจนานันท กรรมการอิสระ 720,000 / - - / - - / - 720,000 

รวม    8,812,000  744,000 558,000  10,114,000 

     
หมายเหตุ :     (ก)   นายอุดม วิชยาภัย ลาออกจากการดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560  
                         เปนตนไป 
                               ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560  ไดมีมติอนุมัติการแตงต้ัง นายสุภัค ศิวะรักษ เปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหาร 
                               ความเส่ียงและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทานใหมของบริษัทฯ แทนท่ี นายอุดม วิชยาภัย 

        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 2560 บริษัทฯ มีพนักงานจํานวน 2,139 คน เปนดังนี้  
 
 

 ธุรกิจแปง 
มันสําปะหลัง 

ธุรกิจวุนเสน 
และกวยเตี๋ยว 

บริษัทยอย* รวม 

พนักงานปฏิบัติการ (คน) 761 845 993 2,599
พนักงานบริหาร (คน) 95 156 158 409
พนักงานในสํานักงานใหญ (คน) 79 203 38 320
รวม (คน) 935 1,204 1,189 3,328 

 หมายเหตุ:  *  บริษัทยอยไดแก  
1. บริษัท ไทยนํามันสาํปะหลัง จํากดั  
2. บริษัท ดีไอ จํากัด  
3. บริษัท ไทยวา (6) จํากัด 
4. บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากดั 
5. บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
6. Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited 
7. TWPC Investment (Cambodia) Company Limited 
8. Thai Wah Vietnam Company Limited  
9. Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

 
คาตอบแทนรวมและสวัสดิการที่จายใหกับพนักงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
เปนจํานวนเงิน 937,992,803 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 ไดนําวิธีปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ   
ที่ดี รวมถึงนโยบายซ่ึงเปนรูปแบบหลักการตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ได
ใหการสนับสนุนมาปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 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 2561 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 2285 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 “5.10 การดูแลเร่ืองการใช
ขอมูลภายใน” ซึ่งในระหวางปที่ผานมา ไมปรากฏวามีผูใดฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 

 
2.6 ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคยใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทที่ไมใชบริษัทยอยของบริษัทฯ แต

อยางใด   
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3.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 

เพื่อความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและผลตอบแทนทางการเงินแกผูถือหุน บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิตางๆ 
ของบรรดาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบ
ตางๆ 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 ใหผลตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงานโดยรวมในอัตราท่ี
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 รวมทั้งไดจัดใหมีชองทาง
การส่ือสาร เพื่อใหความม่ันใจไดวาความตองการของลูกคาจะไดรับการ
ตอบสนอง ซึ่งถือเปนนโยบายที่สอดคลองกับพันธกิจของบริษัทฯ ตามที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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คูแขงขัน: บริษัทฯ มีความเชื่อวาการแขงขันเปนส่ิงสําคัญในการเปดตลาดการคาเสรี 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ อันเปนการปองกัน ขัดขวาง ไมให
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 
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บริษัทฯ จะแจงเจาหนี้ลวงหนาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว  ซึ่งรวมถึง
เงื่อนไขคํ้าประกัน การบริหารเงินทุน และการผิดนัดชําระหนี้รวมกัน 

 
ในระหวางปที่ผานมา ไมปรากฎวามีกรณีที่บริษัทฯ ฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขัน
ทางการคา และส่ิงแวดลอม รวมทั้ง ไมมีกรณีไดรับแจงจากเจาหนี้รายใดวา  บริษัทฯ ไมปฎิบัติตามขอผูกพัน
ทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยูกับเจาหนี้ 
 
3.1 การไมละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

  
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฏหมายท่ีเก่ียวของ มุงเนน
การปฏิบัติตอกันดวยความเทาเทียม ไมแบงแยกความแตกตางดานรางกายจิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ 
ศาสนา เพศ อายุ ภาษา สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม ไมเลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการจาง
งาน ต้ังแตการสรรหา การจายคาตอบแทน เวลาทํางาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การฝกอบรมและพัฒนา การวางแผนความกาวหนา รวมทั้งการไมใชแรงงานบังคับ 
แรงงานที่มาจากการคามนุษย หรือแรงงานเด็กอันมิชอบดวยกฎหมาย 
 

3.2 นโยบายไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
 

บริษัทฯ ถือเปนนโยบายที่จะไมเก่ียวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และไดกําหนดเปนมาตรฐาน
การดําเนินงานท่ีชัดเจนที่จะใชทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นเฉพาะท่ีมีใบอนุญาตการใชเทานั้น เชน การ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง โดยมีการตรวจสอบเปนระยะๆ โดยผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ และในระหวางปที่ผานมาไมไดมีกรณีละเมิดทรัพยสินทางปญญาแตอยางใด 

 
3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและหามการจายสินบนเพ่ือประโยชนทาง

ธุรกิจ  
 

บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล ยึดม่ันใน
ความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอม รวมท้ังใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
มาโดยตลอด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ได
มีมติอนุมัติใหมีการลงนามในคําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)  

 
เพื่อใหการดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
ดําเนินงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใสและเปนธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเปาหมายตาม
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เจตนารมณของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2560 ไดมีมติอนุมัติ
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติ หรือดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่น ดังนี้ 

คํานิยาม 

การทุจรติ หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ
ดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น  การทุจริตแบงเปน  3 
ประเภท ไดแก การคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพยสิน และการ
ทุจริตในการรายงานขอมูล เชนการตกแตงบัญชี  

การคอรรัปช่ัน หมายถึง การใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบกระทําการใดๆ เพื่อใหไดมาซ่ึง
ประโยชนอันมิควรไดทั้งตอองคกร ตนเอง หรือผูอื่น การ
คอรรัปช่ัน ยังครอบคลุมถึง การให และ/หรือรับสินบน ไมวาจะ
เปนรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญาวาจะให มอบให ให
คําม่ันวาจะให เรียกรอง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน
อื่นใด กับเจาหนาที่รัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน 
หรือบุคคลอื่นใดท่ีดําเนินธุรกิจกับบริษัท    ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อใหไดมาหรือ
รักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปน
กรณีที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน หรือจารีตทางการคาใหกระทําได 

การติดสินบน หมายถึง การให การเสนอ การสัญญาวาจะให การรับ การขอ หรือการ
เรียกรองส่ิงที่เปน ทรัพยสิน เงิน ส่ิงของ สิทธิ หรือผลประโยชนอื่น
ใด ที่เปนการขัดตอศีลธรรม จริยธรรม กฏระเบียบ นโยบาย หรือ
กฎหมาย กับเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน 
หรือบุคคลอื่นใด ที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัท ไมวาจะทางตรงหรือ
ทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
อันเปนการให ไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อใหไดมาหรือ
รักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ 

การสนับสนุน 

และชวยเหลือ 

ทางการเมือง 

หมายถึง การสนับสนุนทั้งที่เปนตัวเงินหรือไมใชตัวเงินแกพรรคการเมือง 
ตัวแทนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูลงสมัครรับเลือกต้ังทาง
การเมือง ทั้งนี้ การสนับสนุนที่ไมใชตัวเงินใหหมายรวมถึงการ
ใหยืมหรือการบริจาควัสดุอุปกรณใดๆ โดยไมคิดคาบริการ 
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หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของไทยวาดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจหรือหนวยงานที่เก่ียวของ และใหมีการสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ
ขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอบังคับ และ
กฏหมายที่เก่ียวของ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแล ใหมี

ระบบหรือ แนวทางการปฏิบัติที่สนับสนุนการตอตานคอรรัปช่ันของบริษัท เพื่อใหม่ันใจวาฝาย
จัดการ หรือผูบริหารไดใหความสําคัญกับการตอตานคอรรัปช่ัน 

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทาน

รายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพื่อให
ม่ันใจวากระบวนการตางๆ มีการกําหนดการควบคุมภายในอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 
3. ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหาร มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดใหมีแนวทางหรือ

วิธีการปฏิบัติที่สงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานคอรรัปช่ัน จัดใหมีการส่ือสาร และฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับนโยบาย ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ ใหแกพนักงาน บุคคลากร และผูที่
เก่ียวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย 

 
4. พนักงานของบริษัท มีหนาที่ตองปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ เร่ืองการตอตาน

คอรรัปชั่น หรือปฏิบัติตามคําส่ังที่เก่ียวของ กรณีมีขอสงสัยหรือพบการฝาฝน จะตองรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา หรือรายงานผานชองทางการแจงเบาะแสที่บริษัทกําหนดไว 

 
แนวทางการปฏิบัติ 

 
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานคอรรัปช่ัน รวมทั้ง

แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม(ถามี) อยางเครงครัด 
 

2. ผูบริหาร พนักงานของบริษัท หรือบุคคลที่ดําเนินการในนามของบริษัทตองไมเรียกรอง เสนอ จูงใจ 
ใหสัญญาหรือรับสินบน  หรือการจายเงินอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม รวมถึงการจายเงินเพื่ออํานวยความ
สะดวก 
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3. พนักงานของบริษัททุกคน ตองไมละเลย เพิกเฉย ในกรณีที่พบเห็นการกระทําที่เขาขายการ
คอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัท โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และ
ตองใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง และการสอบสวนตางๆ ที่เก่ียวของ 

 
4. บริษัทจะใหความเปนธรรม และคุมครองแกพนักงานท่ีแจงเร่ืองคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบริษัท โดย

ใชมาตรการคุมครอง ผูรองเรียน พยาน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น 
ตามที่บริษัทกําหนดไวใน Whistleblower Policy  

 
5. ผูที่กระทําการคอรรัปชั่น จะตองไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามที่ไดกําหนดไว นอกจากนี้

อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายดวย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 
 

6. บริษัทจะทําการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของ
กับบริษัท โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ันนี้ 

 
7. นโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ต้ังแตการสรรหา การคัดเลือก การ

เล่ือนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผล และการใหผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชา
ทุกระดับส่ือสารทําความเขาใจ กับพนักงานเพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบ 
และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

8. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน แกบุคคล หรือหนวยงาน ทั้งของภาครัฐ และ
เอกชนตองเปนไปอยางโปรงใส และมีเปาหมายเพื่อการกุศล โดยไมไดเปนไปเพื่อคาดหวัง
ผลประโยชน หรือส่ิงอื่นใดเปนการตอบแทน ที่อาจพิจารณาไดวาเปนการทุจริต และคอรรัปชั่น 
ทั้งนี้การขออนุมัติและหลักเกณฑในการพิจารณาการบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน 
ใหเปนไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบัติของบริษัท 

 
9. บริษัทถือวาการรับหรือใหทรัพยสินหรือส่ิงของเพ่ือเปนของขวัญ / ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีในแตละทองถ่ินเปนเร่ืองที่ยอมรับได อยางไรก็ตาม บริษัทไมประสงคใหบุคลากรของ
บริษัทรับของขวัญ / ของที่ระลึกที่มีมูลคาเกินปกติวิสัยจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้การใหหรือรับ
ของขวัญ / ของที่ระลึก ดังกลาวจะตองไมเปนการสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดที่
ไมเปนธรรม 
 

10. หามใหหรือรับของขวัญ / ของที่ระลึก รวมทั้งผลประโยชนอื่นใด เพื่อแลกเปล่ียนขอตกลงในทาง
ธุรกิจ 
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11. ตองหลีกเล่ียงการใหหรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชนอื่นใด ที่มีลักษณะเปนสินบน
และกอใหเกิดขอสงสัยเก่ียวกับความซื่อสัตยและผลประโยชนทับซอนของบุคลากรของบริษัท และ
สงผลตอชื่อเสียงของบริษัท 

12. หามเสนอ ใหเงิน หรือบริการ หรือของขวัญ หรือส่ิงที่มีมูลคา ทั้งกับเจาหนาที่ภาครัฐ หรือเอกชน 
เพื่อประโยชน หรือความไดเปรียบในการทําธุรกิจอยางไมเหมาะสม 

 
13. การขออนุมัติเพื่อใหหรือรับของขวัญ และของที่ระลึกจากเจาหนาที่ของรัฐ และบุคคลภายนอกให

เปนไปตามหลักเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทกําหนดไว 
 

14. พนักงาน หรือบุคลากรของบริษัททุกคน ตองรวมกันสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร ที่ยึดม่ันวา
การคอรรัปชั่น เปนส่ิงที่ยอมรับไมไดทั้งการทําธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสราง
ความตระหนักในการดําเนินงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส ปราศจากการทุจริต และ
คอรรัปชั่น 

 
15. บริษัทจะวางตัวเปนกลางโดยไมกระทําการอันเปนการฝกใฝหรือสนับสนุนและชวยเหลือทางการ

เมืองกับฝายใดฝายหน่ึง ไมวาจะเปนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูหนึ่งผูใดที่มี
อํานาจการเมือง รวมถึงไม เขารวมในกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุมทางการเมือง หรือ
นักการเมืองคนใด ไมวาทางตรงหรือทางออม และไมอนุญาตใหฝายการเมืองเขามาใชทรัพยากร
และสถานท่ีของบริษัทในกิจกรรมทางการเมือง 

 
การกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ิมเติม 

 
ประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจ ในการออกคําส่ัง หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน  

 
นอกเหนือจากนโยบายขางตน บริษัทฯ ไดออกหนังสือขอความความรวมมืองดเวนการใหของขวัญแก
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ตอตานคอรรัปชั่นของบริษัทฯ 

 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมแกพนักงานเพื่อใหความรูเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ ในป 2560 ไดมีพนักงานของบริษัทฯ เขารวมการฝกอบรมในหลักสูตร Ethnical 
Leadership Program และ Anti-Corruption: The Practical Guide ของสถาบันสงเสริมกรรมการบริษัท
ไทย และบริษัทฯ ไดจัดใหมีการอบรมเก่ียวกับนโนบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นภายใตหัวขอ “Anti-
Corruption…เพื่อองคกรสูความย่ังยืน” แกพนักงานระดับผูจัดการขึ้นไป และไดจัดใหมีการอบรมดังกลาว
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หมุนเวียนไปตามโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดตางๆ เพื่อสงเสริมความเขาใจในนโยบายตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นของบริษัทฯ 
 

3.4     นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิด 
 

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

 
ชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิด (whistleblowing policy) 
โดยมีวัตถุประสงคใหพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงาน รองเรียน หรือแจง
เบาะแส เม่ือทราบหรือพบเห็นการกระทําผิด หรือเปนผูเสียหายเดือดรอนจากการทุจริตคอรรัปชั่น 
หรือไมปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระทํา 
หรือกล่ันแกลง 
 
ผูแจงเบาะแสสามารถแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน ไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียง หรือหนวยตรวจสอบภายใน ผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

ชองทางในการรับขอรองเรียน  

 โทรศัพท : +66 2285 0040 

 โทรสาร  : +66 2285 0268 

 Email     :  bod@thaiwah.com , arc@thaiwah.com, ia@thaiwah.com 

 เว็บไซต  :  www.thaiwah.com 
 
กระบวนการในการดําเนินการกับเรื่องที่ถูกรองเรียน 

 
หนวยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเปนผูตรวจสอบเร่ืองที่ไดรับการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน 
และรายงานขอเท็จจริงที่ตรวจพบตอคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาตอไป  
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กลไกคุมครองผูแจงเบาะแส  
 
เร่ืองที่แจงเบาะแส หรือขอรองเรียน รวมถึงช่ือผูแจงจะถูกเก็บเปนความลับตลอดระยะเวลาการ
ตรวจสอบ และจํากัดการเขาถึงขอมูลได เฉพาะผูที่รับผิดชอบที่มีหนาที่ตรวจสอบประเด็นที่รองเรียน
เทานั้น และหากผูแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนเช่ือวาตนถูกละเมิดสิทธิจากการแจงเบาะแส หรือขอ
รองเรียนก็สามารถรายงานเรื่องดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง หรือ หนวยตรวจสอบภายใน ผานชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนดังกลาว
ขางตนโดยทันที เพื่อทําการตรวจสอบและดําเนินการตางๆ ที่เหมาะสมตอไป 

 
ทั้งนี้ หากพนักงานทานใดแจงเบาะแสดวยเจตนาท่ีไมบริสุทธิ์ หรือแจงเบาะแสเพ่ือผลประโยชนสวนตน
จะถือเปนความผิดทางวินัย และหากมีการตรวจสอบพบวาบุคคลภายนอกทานใดแจงเบาะแสดวย
เจตนาประสงคราย หรือแจงเบาะแสเพ่ือผลประโยชนสวนตนจะถูกดําเนินการท่ีเหมาะสม รวมถึงการ
แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ 

 
3.5 การสงเสริมจัดกิจกรรมหรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน 
 

บริษัทฯ ถือเปนนโยบายที่ตองดูแลและสานสัมพันธกับชุมชนใกลเคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
อยางสมํ่าเสมอ  โดยดําเนินโครงการตางๆ ที่คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนที่ชุมชนและสังคมจะ
พึงไดรับเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “ความรับผิดชอบตอ
สังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
3.6 การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก สงผลใหทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัด เกิดการขาดแคลน บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว  และสงเสริมใหมี
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดต้ังคณะกรรมการดานส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย และจัดทาํโครงการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง  รวมทั้งกําหนดเปาหมายของโครงการ
ใชทรัพยากรอยางย่ังยืน รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
3.7 การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดลอม 
 

บริษัทฯ ไดจัดฝกอบรมใหความรูและปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองส่ิงแวดลอมแกพนักงาน โดยไดจัดทํา
โครงการอนุรักษพลังงานตางๆ อยางตอเนื่อง และประชาสัมพันธทั่วองคกรผานระบบอินทราเน็ตของ
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บริษัทฯ และตามบอรดประชาสัมพันธ รวมทั้งไดเชิญวิทยากรมาใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองที่
เก่ียวของกับการดูแลส่ิงแวดลอมเปนระยะๆ 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 2285 0040 หรือ +66 2285 0315 - 20 หรือ ฝายนักลงทุน
สัมพันธ (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 2560 งบการเงินของบริษัทฯ ไดรับการรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชี 

 
4.5 ในป 2560 บริษัทฯ ไมมีโครงการซื้อหุนคืน รวมทั้ง ไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุนใด (Shareholders 

agreement) ที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ หรือผูถือหุนรายอื่น จึงมิไดเปดเผยขอมูล
ดังกลาว   

 
4.6 บริษัทฯ ขออางอิงการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ ภายใตหัวขอตางๆ ดังนี้ 
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 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  2560 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 

 
 หลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “นโยบาย

กําหนดคาตอบแทน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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 คาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “รายละเอียดคาตอบแทนและ
ผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรับในฐานะกรรมการชวงป 2560” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําป
ของบริษัทฯ 
 

4.7  ในชวงป 2560 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  
 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการท้ังหมดจํานวน 12 ทาน โดยมี
กรรมการอิสระ 4 ทาน กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ทาน และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร    
6 ทาน จากสัดสวนดังกลาว กรรมการสวนใหญจะเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จึงทํา
ใหสามารถใหความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของฝายจัดการไดอยางอิสระ 
 
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในดานทักษะ ประสบการณ 
ความสามารถเฉพาะดาน ตลอดจนอายุ ซึ่งชวยสงเสริมใหบริษัทฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายหลักขององคกรได รวมทั้งยังสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดเสียไดดีขึ้น ทั้งนี้ ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย รองประธาน
กรรมการบริษัท ซึ่งเปนกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารเปนผูที่มีความรูและประสบการณ มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดําเนินการอยู 
 
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระท้ังหมด 4 ทานคิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ทั้งนี้
คุณสมบั ติของกรรมการอิสระทั้ ง 4 ทานเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย กรรมการอิสระทุกทานสามารถทํางานรวมกับคณะกรรมการทั้งหมดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ  
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กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกทานมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯ และไมมีกรรมการอิสระทานใดดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศไทยมากกวา 5 บริษัท  
 
นโยบายของบริษัทฯ เก่ียวกับการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการนั้นเปนไป
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 18 ซึ่งกําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุก
คร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการท้ังหมด  ถา
จํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3)  
 
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 
ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
นั้นเปนผูออกจากตําแหนง 
 
กรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังเขามาเปนกรรมการใหมได 
 
ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมผูถือหุนเขามาเปนกรรมการใหมได 

   
5.1.2  คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” 

     
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัตินิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ซึ่งปจจุบันหลักเกณฑดังกลาวกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว
ดังนี้ 

 
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ   

บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ 
ดวย 

 
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา

ที่ไดเงินเดือนประจํา  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
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กวาสองปกอนวันที่ได รับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะ
ตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่
ปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ 

 
 (ค)     ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรส
ของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลักษณะที่อาจเปน
การขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปน  
ผู ถือหุนที่ มีนัย  หรือผู มีอํานาจควบคุมของผูที่ มีความสัมพันธทางธุรกิจ                
กับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ 

 
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่
กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ
เก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 
ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระ
หนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ หรือต้ังแต ย่ีสิบลานบาทขึ้นไป  แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้               
การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ี
เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑใน
การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว 
ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน 
 

(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม      
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย 
ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
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บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ 
 

(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่
ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลาน
บาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอํานาจควบคุม 
หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปน
กรรมการอิสระ 

 
(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน ซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 
 

(ซ) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปน
กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 
(ฌ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 
   

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง 
(ฌ) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจใน
การดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ  บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 
 

5.1.3 การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการ  
 

กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการใหมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะผาน
การกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งไดรวมกันพิจารณา
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คุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ ความรู ความ
เช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการ รวมทั้ง 
คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
กําหนด เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชุมผูถือหุน รายละเอียดวิธีการ
แตงต้ังกรรมการไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “วิธีการแตงต้ังกรรมการและการถอดถอน
กรรมการตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ” 

 
5.1.4  บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ 

 
ประธานกรรมการมีบทบาทเปนผูนําของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหนาที่ดังตอไปนี ้

 เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทําหนาที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ใน
กรณีที่ตองมีการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และดูแลใหกรรมการ
บริษัทไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวน ทันเวลาและชัดเจนกอนการประชุม เพื่อให
กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม    

 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม กฎหมายท่ี
เก่ียวของ และการกํากับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอยางเพียงพอและสงเสริมให
กรรมการทุกทานมีสวนรวมในการอภิปราย ใชดุลยพินิจอยางรอบคอบและแสดง
ความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

 กํากับ ดูแลให ม่ันใจวาการปฏิบั ติหน าที่ ของคณะกรรมการบ ริษัท   และ
คณะกรรมการชุดยอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักของกิจการ 

 เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการท่ีเปนผูบริหารและกรรมการท่ีไม
เปนผูบริหาร และระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 

 ดูแลใหม่ันใจวา กรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกร
ที่มีจริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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5.1.5  การรวมหรือแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจาหนาที่
บริหาร  

 
เพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดแยกผูบริหารที่ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการบริษัทฯ และตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร  

 
ทั้งนี้นายโฮ กวงปง ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ และนายโฮ เรน ฮวา ดํารง
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
5.1.6   นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน 

  
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นดังนี้ 

 
 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ 

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหารอาวุโสของบริษัทฯ ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการหรือประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ  มิได กําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่กรรมการ             
บริษัทฯ   แตละทานจะดํารงตําแหนงกรรมการได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของกรรมการ
บริษัทฯ    แตละทานในการกําหนดจํานวนบริษัทที่จะเขารับการดํารงตําแหนงกรรมการ 
รวมทั้งการประเมินเวลาท่ีกรรมการบริษัทฯ แตละทานจะอุทิศในการปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะกรรมการของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

 
อยางไรก็ตาม ไมมีกรรมการบริษัททานใดไปดํารงตําแหนงกรรมการอื่นในบริษัท             
จดทะเบียนในประเทศไทยมากกวา 5 บริษัท 

 
5.2       คณะกรรมการชุดยอย 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด
จํานวน 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน เพื่อกล่ันกรองการดําเนินงานภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎบัตร 
อันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้น เพื่อความโปรงใส
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และความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิไดเปนประธานหรือสมาชิก
ในคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 2 คณะดังกลาว ดังนี้ 

 
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 3 ทาน  ซึ่ง
เปนกรรมการอิสระท้ังหมด โดยมีสมาชิกจํานวน 2 ทาน ไดแก นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 
และนายสุภัค ศิวะรักษ เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความ
นาเช่ือถือของงบการเงิน และ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน มีประสบการณการสอบทานงบ
การเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งนี้ 
รายช่ือและรายละเอียดภาระหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเส่ียง ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 
และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 3 ทาน   ซึ่ง
เปนกรรมการอิสระท้ังหมด  ทําใหมีความเปนอิสระในการวินิจฉัยเร่ืองที่เก่ียวของกับการ
สรรหากรรมการและกําหนดคาตอบแทน  ทั้งนี้ รายช่ือและรายละเอียดภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดเปดเผยไวภายใต
หัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.3  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
5.3.1    หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. กํากับดูแลใหบริษัทมีการบริหารจัดการที่ ดี เพื่อประโยชนของผูถือหุน โดยยึด
หลักการสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง  (Duty of Care) 
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) 
 ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักการของกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท 

รวมทั้ งมติของคณะกรรมการบริษัท  และมติที่ประชุมผู ถือหุน  (Duty of 
Obedience)  

 ปฏิบัติตามหลักการเปดเผยขอมูล โดยเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง 
ครบถวน ตรวจสอบได และทันเวลา (Duty of Disclosure) 
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2. กําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทเปนไปเพื่อความย่ังยืน 
โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหกับบริษัท 
ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม 

3. กําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องคประกอบ สัดสวน
กรรมการท่ีเปนอิสระท่ีเหมาะสม และจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักที่กําหนดไว 

4. กํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน 
เพื่อใหไดคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบท่ีกําหนดไว 

5. กํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลา
อยางเพียงพอ 

6. กํากับดูแลใหกรรมการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให
ไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ 

7. กํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

8. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวน ความรู ทักษะ ประสบการณ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม 

9. ใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไป
กับการสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม 

10. ดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
และสะทอนอยูในแผนดําเนินการ เพื่อใหม่ันใจไดวาทุกฝายขององคกรไดดําเนินการ
สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธของกิจการ 

11. จัดใหมีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องคกร ที่สอดคลองกับความตองการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ ดําเนินงาน การบริหาร
ความเส่ียง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

12. กํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะทําให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

13. ดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทกับฝาย
จัดการ คณะกรรมการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควร
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ในทรัพยสิน ขอมูล และโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธ
เก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมสมควร 

14. กํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปชันที่ชัดเจน
และส่ือสารตอผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อใหเกิดการนาํไปปฏิบัติไดจริง 

15. กํากับดูแลใหบริษัทมีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการช้ี
เบาะแส 

16. ใหความสําคัญและดูแลใหบริษัทมีระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการ
เปดเผยขอมูลสําคัญตาง ๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ 
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

17. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการ
ชําระหนี้ ทั้งนี้หากบริษัทประสบปญหาทางการเงิน หรือมีแนวโนมจะประสบปญหา 
คณะกรรมการควรดูแลใหม่ันใจวา บริษัทมีแผนในการแกปญหา โดยคํานึงถึงสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสีย 

 
5.3.2      นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 
บริษัทฯ มีเจตนารมณมุงม่ันในอันที่จะรักษาและคงไวซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งได
นําหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
และไดประชาสัมพันธทั่วทั้งองคกรใหเปนที่เขาใจมาใชและถือปฏิบัติ  อีกทั้งยังไดจัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการดําเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อ
ใชควบคุมการปฏิบัติงานและการดําเนินการภายในองคกร นอกจากน้ัน คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะอนุมัติและประกาศใชกฎและระเบียบภายในใหมๆ เปนระยะๆ โดยมุงพัฒนา
ปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง  

 
ในระหวางปที่ผานมา ไมมีกรณีที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารลาออก อันเน่ืองจากประเด็น
เร่ืองการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงไมมีกรณีเก่ียวกับช่ือเสียงในทางลบของ
บริษัทฯ อันเนื่องมากจากความลมเหลวในการทําหนาที่สอดสองดูแลของคณะกรรมการ 
 

5.3.3 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
 

บริษัทฯ มีความเชื่ออยางย่ิงวา การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมเปนหนึ่งในหลักสําคัญ
ในการเจริญเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัทฯ เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูมีสวนได



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
 

                                           

 
หนา 88 

เสียทุกๆ กลุม  และเพ่ือประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีทั่ว
ทั้งองคกร   บริษัทฯ ไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดย
เครงครัด รวมทั้งไดประชาสัมพันธทั่วทั้งองคกรใหเปนที่ เขาใจผานระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมทั้งไดติดบอรดประชาสัมพันธ ทั้งนี้ 
เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 
จรรยาบรรณดังกลาวไดรางขึ้นตามหลักความซ่ือสัตยสุจริต  หลักความโปรงใส  หลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางสังคมท่ีดี  และไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.thaiwah.com) 

 
ในชวงระหวางปที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไมพบวาไดมีการเรียกรองหรือกลาวอาง
วาไดมีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แตอยางใด 

 
5.3.4 การแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ และ

ฝายจัดการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่หลักในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรโดยรวมของ   
บริษัทฯ รวมทั้งกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชนของผูถือหุน  

 
คณะกรรมการบริษัทฯ    ไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่  ความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการท่ีชัดเจน งบประมาณคาใชจายเงินทุนประจําป
จะตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คาใชจายสวนทุนที่มิไดอยูใน
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะตองผานการอนุมัติ
ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 

 
 มูลคานอยกวา 2 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ  บริษัทฯ     

 
 มูลคาระหวาง 2 - 10 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติรวมกันจากประธานเจาหนาที่

บริหารและกรรมการบริษัทฯ ทานใดทานหนึ่งจํานวน 1 ทาน 
 

 มูลคามากกวา 10 - 50 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติรวมกันจากประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการบริษัทฯ ทานใดทานหน่ึงจํานวน 1 ทาน และให
สัตยาบันโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
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 มูลคามากกวา 50 ลานบาทจะตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ 
 

ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเขาทํารายการที่สําคัญตางๆ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการของ   
บริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 
“โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.3.5 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 
รายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลใดที่เก่ียวโยงกันอันอาจนํามาซ่ึงผลประโยชนที่ขัดแยง
กันไดนั้น จะตองผานการพิจารณาอยางถ่ีถวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง และหากเปนรายการระหวางกันที่สําคัญการเขาทํารายการนั้น ตองไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ลักษณะและขนาดของรายการตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
กรรมการ หรือผูบริหารบริษัทฯ ทานใดที่มีสวนไดเสีย หรือมีสวนเก่ียวของจะไมเขารวมใน
กระบวนการตัดสินใจรายการดังกลาว 

 
ทั้งนี้ รายการดังกลาวตองกระทําขึ้นภายใตเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป โดยกําหนดราคาที่
ยุติธรรมและอยูบนพื้นฐานเสมือนหน่ึงกระทําโดยบุคคลที่ไมเก่ียวโยงกัน    (fair and at 
arms' length basis) และในกรณีที่ไมสามารถกําหนดราคาได  บริษัทฯ จะอางอิงตาม
รายงานของผูประเมินราคาอิสระท่ีไดรับการแตงต้ังจากบริษัทฯ เพื่อกําหนดราคาท่ีเปน
ธรรมทั้งสําหรับบริษัทฯ และบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

  
การทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันทุกรายการ จะไดรับการเปดเผยอยางชัดเจนและ
ถูกตอง รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “รายการระหวางกัน” ของแบบ 56-1 และ
ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.3.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
ทําหนาที่สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีระบบการ
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ควบคุมภายใน  (ในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ ดานการควบคุมภายในองคกร การ
ประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 
และระบบการติดตาม  ตามกรอบแนวทางปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO)) 
ที่เพียงพอและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ  

 
ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการ   
บริษัทฯ เก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง” และ “ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ 

 
การตรวจสอบภายใน 

 
บริษัทฯ ไดจัดต้ังฝายตรวจสอบภายในซ่ึงเปนหนวยงานอิสระ โดยมี  นายนฤพล   วุฒิชัย  
เปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบการตรวจสอบประจําป  ซึ่ง
ได รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และรายงานให
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทราบอยางสมํ่าเสมอเปนรายไตรมาส 
เพื่อปรับปรุงและเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของบริษัทฯ   

 
ทั้งนี้ การแตงต้ัง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  

 
5.4  การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 

  
5.4.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 

 
บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมออยางนอย 4 คร้ัง ใน    
แตละป เปนรายไตรมาส ซึ่งไดมีการกําหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวงไตรมาสท่ี 4 
กอนเร่ิมงวดปบัญชีใหม สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเปน ในป 2560 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 คร้ัง และจะจัดสงเอกสาร
ประกอบการประชุมใหแก คณะกรรมการบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการกอนวัน
ประชุมกรรมการทุกทานไดเขารวมประชุม ดังนี้ 
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ลําดับที่ 

 
รายชื่อ 

จํานวนครั้งที ่
เขารวมประชุมในป 2560/

ครั้งการประชุม  
1. นายโฮ  กวงปง 4/4 
2. นายสุรพล  สุปรัชญา 4/4 
3. นายเอเรียล พี วีรา 4/4 
4. นายโฮ  กวงจิง 3/4 
5. นายโฮ  เรน ฮวา 4/4 
6. ดร. เศรษฐไสย  เศรษฐการุณย 4/4 
7. นายอํานาจ สุขประสงคผล 4/4 
8. นายชานคราร ชานดราน 4/4 
9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 4/4 

10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 4/4 
11. นายสุภัค ศิวะรักษ(ก) 2/4 
12.  นายชนินทร อรรจนานันท 4/4 

 

หมายเหตุ :  
 

(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้ง    
นายสุภัค ศิวะรักษ เปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนทานใหมของบริษัทแทนที่ นายอุดม วิชยาภัย  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา การอุทิศตนใหแกบริษัทฯ ของกรรมการแตละ
ทานน้ัน ไมควรมุงเนนเพียงการใชเวลาเขารวมการประชุมเทานั้น  แตควรจะรวมไปถึง
ผานทางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  คําแนะนํา  ประสบการณ  และเครือขาย
ความสัมพันธ เพื่อยังประโยชนเพิ่มขึ้นแกธุรกิจของบริษัทฯ 

 
5.4.2  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  

 
บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ
กอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 4 คร้ังในแตละป เปนรายไตรมาส ซึ่งได
มีการกําหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวงไตรมาสที่ 4 กอนเร่ิมงวดปบัญชีใหม 
สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเปน  ในป 2560 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 4 คร้ัง  และกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเส่ียงทุกทานไดเขารวมประชุม ดังนี้ 
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ลําดับที่ 

 
รายชื่อ 

จํานวนครั้งที ่
เขารวมประชุมในป 2560/

ครั้งการประชุม 
  1. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 4/4 
  2. นายสุภัค  ศิวะรักษ(ก) 2/4 
  3. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 4/4 
  

หมายเหตุ:   (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติ 
การแตงตั้งนายสุภัค ศิวะรักษ เปนกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทานใหมของบริษัทแทนที่   
นายอุดม วิชยาภัย 

 
5.4.3  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนอยางสม่ําเสมอ 
กอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง ซึ่งไดมีการกําหนดและแจง
ใหทราบลวงหนาในชวงไตรมาสที่ 4 กอนเร่ิมงวดปบัญชีใหม สําหรับการประชุมพิเศษจะ
จัดขึ้นตามความจําเปน ในป 2560 ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 3 คร้ัง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทุกทานไดเขา
รวมประชุม ดังนี้ 

 
 

ลําดับที่ 
 

รายชื่อ 
จํานวนครั้งที ่

เขารวมประชุมในป 2560/
ครั้งการประชุม 

  1. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 3/3  
  2. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 3/3 
  3. นายสุภัค  ศิวะรักษ(ก) 1/3 
 

        หมายเหตุ :  (ก)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติ 
        การแตงตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ เปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทานใหมของบริษัทแทนที่ 
        นายอุดม   วิชยาภัย 

 
5.5  รายงานของคณะกรรมการ 

 
5.5.1  รายงานทางการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอผูถือหุนในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจน
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึง
พอใจวางบการเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทําขึ้นอยางรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่
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รับรองท่ัวไป โดยมีผูสอบบัญชีในระดับสากลทําการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัทฯ โดยใหการรับรองงบการเงินของบริษัทฯ แบบไมมีเงื่อนไข ย่ิงไปกวานั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง มีหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน 
และการควบคุมภายในโดยตรงอยางเปนอิสระรวมกับผูสอบบัญชี  ขอมูลสําคัญที่
เก่ียวของกับงบการเงินถูกเปดเผยอยางชัดเจนและครบถวนในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 
 
รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เส่ียง” ของแบบ 56 -1 และภายใตหัวขอ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ” และ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ตอรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.5.2 รายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะถูก
บันทึกใหครอบคลุมสาระสําคัญตางๆ อยางถูกตอง ครบถวน โดยใสขอคิดเห็นประเด็น
ซักถามตางๆ ของกรรมการไวอยางชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พรอม
ทั้งเอกสารประกอบการประชุมตางๆ อยางดีและปลอดภัย 

 
5.6 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 
บริษัทฯ สงเสริม สนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไดพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดย
ผานการเขารวมการสัมมนาและอบรมจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ อาทิ สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. เปนตน โดยบริษัทฯ จัดสงเอกสารการสัมมนา
และอบรมใหเปนระยะๆ นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังไดจัดสงเอกสารที่เก่ียวของใหกรรมการเพื่อใหไดรับ
ทราบขอมูลที่ทันตอเหตุการณและใชประกอบในการตัดสินใจ สําหรับประวัติการฝกอบรมของ
กรรมการ รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ 
“คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 
ในป 2560 กรรมการและผูบริหารไดเขารวมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 
 
กรรมการและ

ผูบริหาร 
ตําแหนง หลักสูตร 

นายอํานาจ  
สุขประสงคผล 

กรรมการ และ 
กรรมการผูจัดการ 
(ธุรกิจแปง) 

 หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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กรรมการและ
ผูบริหาร 

ตําแหนง หลักสูตร 

นายประทีป   
เลิศวัฒนากิจกุล 

กรรมการผูจัดการ 
(ธุรกิจอาหาร) 

 หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการอิสระ  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 
      (AACP 26/2017)  
      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

นางอรอนงค  
วิชชุชาญ 

Chief Financial 
Officer 

 หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
5.7 การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม จึงไดจัดขอมูล
เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เชน รายงาน
ประจําป และกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของใหกับกรรมการใหมเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการของบริษัทฯ  

 
5.8 การกํากับดูแลการดําเนนิงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแตงต้ังบุคคลเปนกรรมการ ผูบริหาร ในบริษัทยอย อยางไรก็ตาม
หากเปนบริษัทที่มีลักษณะเปน operating arms หรือบริษัทรวมของบริษัทฯ นั้นประธานเจาหนาที่
บริหารสามารถแตงต้ังบุคคลที่เหมาะสมเขาไปเปนกรรมการ ในบริษัทดังกลาวได ทั้งนี้สัดสวนตัวแทน
ของบริษัทฯ เปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ 

 
บริษัทฯ จะกําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทฯ ใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม โดยใหดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทดังกลาว และ
ทําหนาที่อยางดีที่สุดเพื่อผลประโยชนของบริษัทยอย ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ตอง
กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยใหเหมาะสม เพียงพอ การทํารายการตางๆ เปนไป
อยางถูกตองตามกฏหมาย และหลักเกณฑที่เก่ียวของ 

 
รายช่ือกรรมการบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทยอย และบริษัทรวม ไดเปดเผยไวภายใต
หัวขอ “ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหาร” ของแบบ 56-1 และ ของรายงานประจําป
ของบริษัทฯ 
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5.9 การดูแลใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกํากับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งจะเปน
ผูที่ทําหนาที่ในการส่ือสารกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห โดยการให
ขอมูลของบริษัทฯ จะเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา ใชชองทางท่ีเหมาะสม 

 
5.10 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  

 
เพื่อคงไวซึ่งมาตรฐานระดับสูงในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ ไดกําหนด
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการบริษัทฯ  ผูบริหารระดับสูง และ
พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไดพึงปฏิบัติในเร่ืองการใชขอมูลภายใน เพื่อรักษาผลประโยชนของผูมี
สวนไดเสียทุกฝายของบริษัทฯ  นอกจากน้ี เพื่อเปนการปองกันการใชขอมูลที่เปนความลับและมีผล
ตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติ
นโยบายท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งหามมิใหกรรมการ ฝายจัดการและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกทานทุกระดับตําแหนงเปดเผยขอมูลที่ เปนความลับและมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชนสวนตน  หรือเหตุผลอื่นที่ไมเก่ียวของกับ
ผลประโยชนของบริษัทฯ หรือทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในขณะท่ียังครอบครองขอมูล
ภายในท่ีเปนความลับ และมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ยังมิไดเปดเผย              
แกสาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในท่ียังมิได เปดเผยแกสาธารณชน 
(“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 2 สัปดาหกอนและจนถึงวันประกาศผลการดําเนินงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก และระยะเวลา 1 เดือนกอนและจนถึงวัน
ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจําป   โดยไดเผยแพรนโยบายและเตือน
ระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในที่ ยังมิได เปดเผยแกสาธารณชน  (“Embargo Period”)                        
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบเปนรายป และ
รายไตรมาสเพ่ือใหปฎิบัติตามนโยบายดังกลาวโดยเครงครัด  ขอมูลที่เปนความลับและมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ จะถูกจํากัดอยูแตเฉพาะกับกรรมการ ฝายจัดการและ
พนักงานท่ีมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเทานั้น  การฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวมีโทษทาง
วินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน    

 
นอกเหนือจากนโยบายดังกลาว  บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการควบคุมดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ โดยกรรมการและผูบริหารระดับสูงตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนรายไตรมาส  และใหเปนไปตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
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6. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 

6.1  คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด   
ในป 2560 เปนจํานวนเงินรวม 6,006,000 บาท และจํานวนเงินรวมประมาณ 1,548,913 บาท 
สําหรับบริษัทยอย 4 แหงในตางประเทศตามรายละเอียดดังนี้ 

 

บริษัทฯ คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

บริษัทฯ 2,200,000 บาท 
บริษัทรวม 1 บริษัท* 321,000 บาท 
บริษัทยอย   
- ในประเทศไทย 18 บริษัท 3,575,000 บาท 
- ในประเทศเวียดนาม 2 บริษัท 
- ในประเทศจีน 1 บริษัท 
-ในประเทศกัมพูชา 1 บริษัท 

319,000,000 เวียดนามดง (ประมาณ 472,884 บาท) 
160,000 จีนหยวน (ประมาณ 804,525 บาท) 
8,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 271,504 บาท) 

 

     หมายเหตุ: * คาตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทรวม ไดรวมคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวม  
จํานวน 68,000 บาท ซ่ึงบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบ  ทั้งนี้ บริษัทรวมมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   
แหงประเทศไทย จึงไมอยูในขายที่ตองจัดทํางบการเงินรายไตรมาสเพื่อเสนอตอตลาดหลักทรัพยฯ การ
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวมเปนไป เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทฯ เทานั้น ซ่ึงการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวมทําใหรายการทาง
บัญชีสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมภายใตวิธีสวนไดเสียมีความถูกตองมากข้ึน  

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังรับผิดชอบคาสอบบัญชีประจําปสวนหนึ่งของบริษัทรวมแหงหนึ่ง เปนจํานวนรวม 
105,950 บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ตองการใหบริษัทรวมเปล่ียนผูสอบบัญชีจาก
ผูสอบบัญชีรายยอยเปนผูสอบบัญชีที่มีช่ือเสียง เพื่อใหรายการทางบัญชีสวนแบงกําไรจากบริษัทรวม
ดังกลาวเปนคาสอบบัญชีที่เพิ่มข้ึนของบริษัทรวมในการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี  

 
6.2 คาบริการอ่ืน 

 
-ไมมี- 
 

7. การส่ือสารและเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและบุคคลภายนอก 
 

บริษัทฯ จัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธเพื่อทําหนาที่ส่ือสารขอมูลสําคัญตอนักลงทุน นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน 
และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ ผูลงทุนทุกทานสามารถติดตอหนวยงานนัก
ลงทุนสัมพันธไดโดยตรงที่ นางสาวรตินันทน วงศวัชรานนท (ผูจัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ) โทรศัพท                  



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
 

                                           

 
หนา 97 

+66 2285 0040 ตอ 1109 อีเมล ir@thaiwah.com หรือผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดทําขอมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ในป 2560 บริษัทฯ มีการนําเสนอผลงานและ
การแจงสารสนเทศขององคกรตอนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 
 

กิจกรรม จํานวนครั้ง/ป 

งานแถลงขาว 1 
ประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย 4 
บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน 2 
Roadshow ตางประเทศ 3 
Roadshow ในประเทศ 6 
ประชุมทางโทรศัพท 9 
เย่ียมชมบริษัทฯ 42 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษทัฯ 
 

กลุมบริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม และกลุมผูมีสวนได
เสีย (stakeholders) โดยนําหลักการความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการมาเปนแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเห็นชอบตอการกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื่อรักษา
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม โดยเนนหลักการของความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงใส การกํากับ
ดูแลกิจการ และจริยธรรรมทางสังคมที่ดี 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 

 
แนวปฏิบัติสําหรับคูคา 

1. ดําเนินธุรกิจทั้งดานการผลิต จําหนายสินคา และบริการ ที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

2. รักษาความลับหรือขอมูลของคูคา ไมนําขอมูลดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนตนเอง หรือผูเก่ียวของ 

3. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ใหรีบแจงคูคาเปนการลวงหนา เพื่อ
รวมกันหา   แนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

4. ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือจากขอตกลงทาง
การคา 
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นโยบายการคัดเลือกคูคา 
 
บริษัทฯ ใหความสําคัญหรือบริการ เพื่อประโยชนในดานการบริหารตนทุนดานประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติและการพิจารณาคัดเลือกคูคา รวมทั้งกําหนด
กระบวนการจัดซื้อสินคาหรือบริการใหมีความโปรงใสและเปนธรรม โดยกําหนดอํานาจของผูอนุมัติเปนระดับ
ขั้นตามลักษณะและมูลคาสินคาหรือบริการตามที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ มีการกําหนดคุณสมบัติของคูคา ดังนี้ 

 มีบุคลากร เคร่ืองจักร อุปกรณสินคา การบริการ คลังสินคา สถานภาพทางการเงิน และประวัติการ
ดําเนินกิจการที่นาเช่ือถือ 

 เปนผูที่มีผลงานนาพอใจ ทั้งดานคุณภาพสินคา การบริการ การสงมอบตามกําหนดเวลา การใหบริการ
หลังการขาย การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการทําธุรกรรมตามที่ตกลงรวมกัน 

 เปนคูคา/คูธุรกิจที่ไมมีผลประโยชนขัดแยงกับธุรกิจของบริษัทฯ และไมมีประวัติตองหามทําการคาอัน
เนื่องจากการกระทําทุจริต  หรือประวัติการละท้ิงงาน หรืออยูในบัญชีรายชื่อบริษัทตองหามของทาง
ราชการและเอกชน 

 
แนวปฏบัิติสําหรับคูแขงขัน 

1.   ปฏิบัติตอคูแขงภายใตกรอบกติกาและหลักสากลของการแขงขันที่ดี 

2.   ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

3.   ไมกลาวหาในทางรายตอคูแขง โดยปราศจากซ่ึงมูลแหงความจริง 

4.   ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูแขงของบริษัทฯ 

5.   ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอคูแขงอยางเครงครัด 
 

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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การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในเร่ืองการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฏหมาย ขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสิน

ทางปญญา 

2. ดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ ไมใหถูกละเมิด ทําซํ้า ดัดแปลง นําไปใชหรือนําไปใหบุคคล
อื่นใชโดยมิไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

3. เคารพในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมละเมิดหรือนําผลงานของผูอื่นไปใชเพื่อประโยชนสวนตน เวน
แตไดรับอนุญาต หรือใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน 

4. รายงานตอผูบังคับบัญชาเม่ือพบเห็นการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือการกระทําที่
อาจกอใหเกิดขอพิพาทเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ 

 
การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ  
 
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ ซึ่งไดกําหนดไวเปนหลัก
ปฏิบัติของผูบริหาร และพนักงานในอันที่จะตองใหความรวมมือระหวางบริษัทฯ และบรรดากลุมผูมีสวนได
เสียตางๆ เพื่อสรางความม่ันค่ัง และการเติบโตที่ม่ันคงของบริษัทฯ       

 
10.2 การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
 

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล ยึดม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม และ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้ง ใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต และคอรรัปชั่นมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ   คร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติใหมีการลงนามในคํา
ประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
ของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption Council) 
 
เพื่อใหการดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงาน
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใสและเปนธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณของบริษัทฯ 
ตลอดจนเพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทั้งหมด บริษัทฯ จึง
ไดกําหนดนโยบายตอตานคอรรัปชั่นขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติ หรือดําเนินงานดานการตอตานการ
ทุจริตและคอรรัปชั่น  
 
หมายเหตุ:     นโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1          

      และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการและ/หรือฝายบริหารอาวุโสของ
บริษัทฯ ดูแลใหม่ันใจวาไมมีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการไมละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการ
กระทําหรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ  บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการท่ีสําคัญเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ปฏิบัติตอกันดวยการเคารพหลักการดานสิทธิมนุษยชน ไมละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฏหมายท่ี
เก่ียวของ ปฏิบัติตอกันดวยความเทาเทียม โดยไมแบงแยกความแตกตางดานรางการ จิตใจ เช้ือชาติ 
สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ภาษา สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม 

2. ใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกันความเส่ียงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
สอดสองดูแลเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อปองกันการกระทําที่เปนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3. ปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในทุกกระบวนการของการจางงาน ต้ังแตการสรรหา การจายคาตอบแทน เวลา
ทํางาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและพัฒนา การ
วางแผนความกาวหนา โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4. ไมใชแรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการคามนุษย หรือแรงงานเด็กอันมิชอบดวยกฎหมาย 

 
10.4  การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
 

การจางงานและแรงงานสัมพันธ 
 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจางงานท่ีถูกตองตามกฏหมาย โดยไมกีดกันทางเพศ เช้ือชาติ ศาสนา หรือรสนิยม
ทางเพศ และไมจางงานแรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณเขาทํางาน รวมทั้ง ยังให
โอกาสแกคนพิการโดยการรับไวทํางานและจัดหาตําแหนงงานที่เหมาะสมใหเพื่อชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต มี
การบริหารจัดการสภาพการจาง สภาพการทํางานและสวัสดิการตางๆ ภายใตกฏหมายแรงงาน โดยยึดหลัก
ความยุติธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และใหความสําคัญกับการสรรหา คัดเลือก วาจางและบรรจุ
บุคคลเขาทํางาน  โดยพิจารณาความรูความสามารถประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงตามที่บริษัทฯ 
กําหนดพรอมกับการพิจารณาใหคาตอบแทนและการเลื่อนตําแหนงและยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน
ตางๆ เชน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ คารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ หองพัก
พนักงาน การจัดฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น 
เปนตน  
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บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะดูแลกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการใหอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล 
โดยไดกําหนดไวในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว 
 
ทั้งนี้บริษัท ไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับพนักงานดังนี้ 

1. ปฏิบัติตอพนักงานทั้งหมดอยางยุติธรรม และเปนไปตามกฏหมาย ระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน
ของบริษัทฯ 

2. ปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในการจางงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันทางเพศ สีผิว เช้ือชาติ ศาสนา อายุ 
ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไมไดมีผลเก่ียวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

3. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางทั่วถึง 
รวมทั้งเปนการสรางโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคนดวย 

4. ใหผลตอบแทนที่เปนธรรม เหมาะสมตามความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และหนาที่ความ
รับผิดชอบ 

5. จัดใหมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกพนักงาน ไดแก การรักษาพยาบาล กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ เปนตน 

6. จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมการทํางาน โดย
คํานึงถึงหลักความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย 

 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
บริษัทฯ สงเสริมการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางทักษะความรูและความสามารถให
บุคลากรมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน  มุงเนนการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพเสริมสรางความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน เชน หลักสูตรกิจกรรมการฝกอบรมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  หลักการใชในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 
2008  หลักปฏิบัติสุขอนามัยสวนบุคคล การสุขาภิบาลโรงงาน และ GMP  เปนตน   เพื่อขวัญกําลังใจ ความ
ม่ันคง และคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี การสรางตนแบบของผูนําที่ดีและการสรางจิตสํานึกความ
รับผิดชอบตอองคกร 

 
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการสรางความปลอดภัยในการทํางานและสภาพแวดลอมที่นาอยู
ใหแกพนักงานดวย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ดานส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อทําหนาที่ดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน 
ภายใตขอกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001 และ TIS 18001 
อยางถูกตองและตอเนื่อง รวมทั้ง ทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและ
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ความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวจนเปนที่ยอมรับ และ
ไดรับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบันที่เก่ียวของ
เปนที่เรียบรอยแลว  

 
จากการที่บริษัทฯ ไดรณรงคการลดอุบัติเหตุจากการทํางานมาอยางตอเนื่อง สงผลใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางานลดลง ทั้งนี้ โรงงานของกลุมบริษัทฯ ยังไดเขารวมโครงการประกวดสถานประกอบการดีเดน 
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีจุดประสงคในการกระตุนเตือนใหพนักงานทุกคนมีความต่ืนตัว มีวินัยในการ
ทํางาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑของความปลอดภัยและชวยปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานดวย  

 
บริษัทฯ ไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัย ดังนี้ 

1. ดําเนินงานตามกฏหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติตางๆ ดานสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อ
ชวยปองกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

2. รายงานผูบังคับบัญชาทันที เม่ือพบเห็นส่ิงผิดปกติทั้งจากเคร่ืองจักร อุปกรณ และสถานที่ในบริเวณท่ี
ทํางานที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ และความปลอดภัย 

3. ผูบังคับบัญชามีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงเร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน ควรกําหนด 
ประชาสัมพันธหรือประกาศแนวทางในการปองกันและควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงควรสอดสอง 
ดูแลสุขภาพพนักงานตามความเส่ียงของงาน 

4. มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน โดยจัดทํา ฝกซอม และปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปองกันหรือลดความสูญเสียตอชีวิต และทรัพยสินของบริษัทฯ พนักงาน คูคา
และผูเก่ียวของอื่น 

5. สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองของการดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยใหกับผูรวมงานทั่ว
ทั้งองคกร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานไดอยางย่ังยืน  

 
10.5  ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
 

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกคา 
 
บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอน การผลิตมีระบบการสอบกลับที่มี
ประสิทธิภาพ และพิสูจนยืนยันกระบวนการผลิตดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือที่มีความทันสมัย
ไดมาตรฐาน  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีความมุงม่ันในการผลิตอาหารตามระบบการจัดการความปลอดภัย
อาหาร ตามหลัก HACCP และ GMP เพื่อควบคุมส่ิงที่เปนอันตรายตอความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร
และปฏิบัติตามขอกําหนดและกฏหมายที่เก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารท้ังในประเทศและประเทศคูคา 
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บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการในองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อกํากับดูแลการบริหารขอมูลให
มีความถูกตอง ครบถวน และสามารถเปดเผยแกผูที่เก่ียวของไดอยางชัดเจน 
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินคาใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูงดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมี
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 ดังเชนบริษัทฯ ไดรับการรับรอง
ความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบดานอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกระทรวงสาธารณสุข 

 
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทฯไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับลูกคา ดังนี้ 

1. ดําเนินธุรกิจทั้งดานการผลิต จําหนายสินคา และบริการ ที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

2. ดําเนินธุรกิจดวยความมุงม่ันที่จะพัฒนาสินคาและบริการ คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคา
ใหแกสินคา และเพื่อเปนการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง 

3. ดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของลูกคา 
รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ 
รวมทั้งไมเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ไมสุจริตจากลูกคาทั้งทางตรง 
และทางออม 

4. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ใหรีบแจงลูกคาเปนการลวงหนา เพื่อ
รวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

5. จัดใหมีชองทางการส่ือสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัทฯ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ แกไข
คํารองเรียนของลูกคาอยางเปนธรรม 
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การแสดงฉลากผลิตภัณฑและบริการ 
 
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการแสดงขอมูลที่ถูกตองของสินคา จึงกําหนดใหพิมพซองและ/หรือ
ฉลากสินคาที่แสดงขอมูลดานโภชนาการ วิธีปรุงสินคาที่ถูกตอง และขอมูลอื่นที่สอดคลองตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานสากลตางๆ ในทุกผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อใหผูบริโภคไดรับ
อรรถประโยชนสูงสุดในการบริโภคสินคา 
 
การส่ือสารการตลาดและความเปนสวนตัวของลูกคา 
  
บริษัทฯ มุงม่ันผลิตสินคาดี มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย สงมอบตรงเวลา สรางความพึงพอใจใหแก
ผูบริโภคและปรับปรุงระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง  มีการควบคุมการผลิตที่เปนมาตรฐานสากล   ความพึง
พอใจจากลูกคาจะเปนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
สินคาและการบริการใหดีย่ิงๆ  ขึ้นไป    
 

10.6  การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
 

บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะดูแลรักษาส่ิงแวดลอม รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดการดานส่ิงแวดลอม โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติดานส่ิงแวดลอมไวในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ดําเนินงานตามกฏหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติตางๆ ดานส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบดาน
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

2. สงเสริมระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม รวมทั้งพัฒนาระบบการผลิตและการดําเนินงานใหมีการใช
ทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวน เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3. สงเสริมการพัฒนา และเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

4. สงเสริมใหมีการฝกอบรม ใหความรูในเรื่องการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมใหแกพนักงานทุกระดับ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและรับผิดชอบในการจัดการส่ิงแวดลอม และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

 
การใชทรัพยากรอยางย่ังยืน 
 
จากสถานการณปจจุบัน พลังงานเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ดวยความตองการ
ใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหบริษัทตระหนักถึงการใชทรัพยากรอยางย่ังยืน จึง
ไดดําเนินการดานการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานทดแทน โดยการกอสรางโครงการกาซชีวภาพ เพื่อ
ดําเนินการผลิตกาซชีวภาพจากนํ้าเสียของโรงงาน โดยกาซชีวภาพที่ผลิตไดจะถูกนําไปใชเปนเช้ือเพลิงใน
การผลิตพลังงานความรอน เพื่อทดแทนการใชน้ํามันเตาในกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง ซึ่งนอกจาก
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จะเปนประโยชนโดยตรงตอบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยการทําใหตนทุนในการผลิตแปงมันสําปะหลังลดลง
แลว ยังสามารถชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศดวย นอกจากน้ี บริษัทฯ และบริษัทยอย
ยังไดรับเคร่ืองหมายรับรองคารบอนฟุตฟร้ินทสําหรับผลิตภัณฑของบริษัทฯ จากองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก รวมทั้ง บริษัทยอยยังไดรับการรับรองมาตราฐาน ISO 14001 : 2004 เปนระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม Environmental Management System มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อใหเกิดการพัฒนาส่ิงแวดลอมควบคูกับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุงเนนในการ
ปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 
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 
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นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอการดูแลรักษาและอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยจะดําเนินการบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง และ
ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และ
ใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (ระบบสีเขียว) ซึ่งเปนระบบที่แสดงศักยภาพของการเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมจากกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดติดต้ังระบบบําบัดของเสียจากกระบวนการ
ผลิต เพื่อบําบัดมลพิษใหไดตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ ระบบบอบําบัดน้ําเสียดวย
วิธีธรรมชาติบนเน้ือที่ประมาณ 50 ไร และระบบบําบัดอากาศเสียดวยเคร่ือง Wet Scrubber และ Cyclone 
Scrubber เพื่อทําการดักจับฝุนละอองตางๆ รวมทั้ง ควันจากการเผาไหมกอนระบายออกจากโรงงาน โดยมี
วิศวกรและที่ปรึกษาผูชํานาญงานดําเนินการตรวจสอบ แกไข และปรับปรุงระบบใหทํางานอยางปกติ
ตลอดเวลา 

 
10.7  การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอยใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกลเคียงโรงงานเสมอมา โดยได
กําหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองชุมชน และสังคมไวดังนี้ 

1. ไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชนและสังคม 

2. รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งใหการสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชน ที่
กอใหเกิดสาธารณประโยชน 

3. เสริมสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความ
ถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม 

 
ในป 2560 บริษัทฯ ไดเขารวมกิจกรรม ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้ 
 
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปา 
 
บริษัทฯ ไดสงทีมชางเคร่ืองกลไปทําการปรับปรุงทอระบายนํ้าทิ้งของระบบผลิตน้ําประปาใหมีประสิทธิภาพ 
ดีขึ้น ที่บานวังหิน หมูที่ 18 อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งดําเนินการสรางและติดต้ังโครงพราง
แสงบริเวณท่ีใชในการผลิตน้ําประปา เพื่อพรางแสงแดดสองบอพักน้ํา และลดการเกิดตะไครน้ํา  
 
โครงการบัตรเงินอิเล็กทรอนกิส e-Money Card 
 
บริษัทฯ เปดรับใหเกษตรกรทําการลงทะเบียนในการจองคิวขายหัวมันสําปะหลังใหกับบริษัทฯ เพื่อให
เกษตรกรมั่นใจในการปลูกมันสําปะหลังและมีตลาดรับซื้อที่แนนอนและไดรับราคาประกันขั้นตํ่า โดยบริษัทฯ 
สามารถวางแผนการรับซ้ือหัวมันสําปะหลังใหเปนไปตามแผนงานอยางตอเนื่อง โดยระบบจองคิวในการขาย
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หัวมันสําปะหลัง และการจายเงินคาหัวมันสําปะหลังผานระบบ e-Money Card ของธนาคารท่ีบริษัทฯ เขา
รวมโครงการ  
 
โครงการฝกอบรมสมาชิกชาวไรมันสําปะหลัง 
 
บริษัทฯจัดใหมีหลักสูตรฝกอบรมใหแกเกษตรกรที่เปนสมาชิกชาวไรมันสําปะหลังกับโรงงานทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องเทคนิคดานการปลูกและการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง และ
การขับรถอีแตนอยางถูกตองปลอดภัย  

 
โครงการแจกทอนพันธุมันสําปะหลังใหแกสมาชิกชาวไรมันสําปะหลัง 
 
บริษัทฯ ไดแจกทอนพันธุมันสําปะหลังที่มีมาตรฐานรับรองใหแกเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกชาวไรมันสําปะหลัง 
เพื่อใหเกษตรกรนําไปขยายพันธุและเพาะปลูก ซึ่งเปนการลดคาใชจายของเกษตรกร และมีพันธุมัน
สําปะหลังในการเพาะปลูกที่ดีและไดรับการรับรองพันธุจากหนวยงานรัฐ เพื่อผลผลิตมันสําปะหลังที่ดีขึ้น    

 
กิจกรรมสงเสรมิวัฒนธรรม 
 
บริษัทฯ จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมตอเนื่องทุกป อาทิ งานประเพณีแขงเรือพิมาย หมูที่ 8, 11, 18 และ 20 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่ออนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในพื้นที่ใหคงอยูตอไป 

 
โครงการขุดลอกคลองทําแกมลิงกักเก็บน้ํา 
 
บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการขุดลอกคลองทําแกมลิงกักเก็บน้ํา โดยการลอกวัชพืชในอางเก็บน้ําสาธารณะ 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ เปนการลดปญหาภัยแลงที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกป อันเปนผลจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และไดรับการยอมรับเร่ืองการใชน้ํารวมกับชุมชน   
 
โครงการกัน้ฝายน้ําลน 
 
บริษัทฯ สนับสนุนโครงการก้ันฝายน้ําลน หวยหลวงเพ่ือการเกษตร บานจําปา ตําบลเชียงยืน อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี เพื่อสงเสริมการเพาะปลูกของเกษตรกร 
 
โครงการกจิกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหลงน้ํา 
 
บริษัทฯ เขารวมโครงการกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหลงน้ํา พื้นที่คลองลัด ตําบลทาขาม อําเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการขุดลอกคูคลอง กําจัดผักตบชวา วัชพืช และส่ิงปฏิกูลอื่นๆ ที่กีดขวางทางนํ้า  
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โครงการ 70 ปไทยวารักษปา 
 
บริษัทฯ มุงหวังใหพนักงานมีความสํานึกรับผิดชอบในเรื่องของสิ่งแวดลอม เชน โครงการ 70 ปไทยวารักษปา 
ซึ่งพนักงานไดรวมปลูกตนโกงกาง บริเวณปาชายเลน ณ วัดคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปนการ
อนุรักษปาและรักษาส่ิงแวดลอมใหคงอยู  
 
การมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรพนักงาน 
 
บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืน ดวย
การมอบทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงานบริษัทฯ ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แตขาดแคลน           
ทุนทรัพย 
 
โครงการการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ต 
 
บริษัทฯ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผานทางแอปพลิเคชันที่บรรจุอยูในเคร่ืองแทปเล็ต 
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1-6 ประกอบดวยวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 4 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยเปน
หลักสูตรพัฒนาทักษะทั้ง 4 ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน ซึ่งนําเทคโนโลยีมาใชในการ
เรียนการสอน ดวยระบบท่ีออกแบบใหนักเรียนและคุณครูเจาของภาษาสามารถพูดคุยสนทนาระหวางกันได 
 
โครงการตอเนือ่ง 
 

โครงการแปลงใหญประชารัฐ เกษตรสมัยใหม 
 
โครงการแปลงใหญประชารัฐ เกษตรสมัยใหม มันสําปะหลัง ตําบลนิคมสรางตนเอง  อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา โดยโครงการเกษตรสมัยใหมแปลงใหญ เกษตรกรจะสามารถลดตนทุนในการปลูกและเพิ่ม
ผลผลิตในการปลูกจากการใชระบบน้ําหยดและการปลูกโดยแบบธรรมชาติ (ใชน้ําฝน) ใชองคความรู 
เทคโนโลยี ที่ไดรับจากการถายทอดสรางตนแบบแปลงใหญมันสําปะหลังเพื่อขยายผลความสําเร็จสูชุมชน
อื่นๆ ทั้งนี้ในป 2560 เกษตรกรเขารวมโครงการเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร มาเปน 2,800 ไร ที่ 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และบริษัทฯ ไดเขารวมโครงการฯ เพิ่มที่ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อีก
ประมาณ 2,000 ไร ที่ไดเขารวมโครงการฯ ที่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในป 2559 - 2560 ซึ่งไดรับ
ผลผลิตที่สูงกวาเดิม 
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โครงการโรงเรยีนในโรงงาน 
 
บริษัทฯ ไดรวมมือกับสํานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานท่ีตองการเพิ่มพูน
ความรูและวุฒิการศึกษา ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะของพนักงานได โดยโครงการโรงเรียนในโรงงานนี้เปน
โครงการตอเนื่องจากป 2559 
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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
และขาวสารตางๆ ไดอยางทั่วถึง 
 
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 เก่ียวของในการปฏิบั ติงานการตรวจสอบภายในจากสมาคม               
ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 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   
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคและสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิผล อีกทั้ง
มีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มี
ความเห็นวาการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และสามารถทําใหผูสอบ
บัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด 2560 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  
 

 หมายเหตุ:     ประวัติของหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฎอยูในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกับ
หัวหนาตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความเห็นวา นายนฤพล วุฒิชัย หัวหนางาน
ตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางดีมีประสิทธิภาพ 
 

ทั้งนี้ การแตงต้ัง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ซึ่งเปนหนึ่งในหนาที่รับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงตามที่ระบุไวในกฎบัตร 
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รายการระหวางกัน 

รายการระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนรายการที่อยูภายใตเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป โดยกําหนดราคาที่ยุติธรรมและอยูบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไมเกี่ยวโยง

กัน (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 0.16 LRH 

KCH 

CSH 

ผูถือหุนรวม 

กรรมการรวม 

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 

18.29 LRH 

KCH 

CSH 

 

ผูถือหุนรวม 

กรรมการรวม 

กรรมการรวม 

 

คาเชาของสํานักงานใหญของกลุมบริษัทฯ ซึ่ง

ตั้งอยูในทําเลที่ดีและมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ครบครัน 

   คาสาธารณูปโภคอื่น คาสาธารณูปโภคอื่นเรียกเก็บคืนตามที่เกิดขึ้น

จริงเชนเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากผูเชารายอื่น 

4.34 เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระเงิน  

    ยอดคาสาธารณูปโภคคางชําระ 0.03 

TWPL TWPC คาใชบริการ ตามการใชบริการจริง ในอัตราเดียวกับราคา

ตลาด 

1.72 LRH

KCH 

CSH 

ผูถือหุนรวม

กรรมการรวม 

กรรมการรวม 

เพื่อความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ 
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ความชวยเหลือทางการเงิน (เงินใหกูยืมและดอกเบี้ย) 

ผูใหกู ผูกู 
เงินตน 

ดอกเบี้ยรับ 
(ลานบาท) 

อัตราดอกเบี้ยตอป บุคคลที่อาจ 
มีความขัดแยง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
จํานวนเงนิ
(ลานบาท) 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

TWPC MJ 8.05 - 0.32 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 และเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อแสดง

ความเห็นของรายการ และหากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไดแสดงความเห็นชอบกับรายการดังกลาว ก็จะนําเสนอขออนุมัติการเขาทํารายการตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะและขนาดของรายการตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  กรรมการ หรือผูบริหารบริษัทฯ ทานใดที่มีสวนไดเสีย หรือมี

สวนเกี่ยวของจะไมเขารวมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกลาวรายการดังกลาว 

 
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 

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 
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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 
 
ป 2560 : แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่ง
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
ไทยวา จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท     
ไทยวา จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจาก
กลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ี
เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามที่ระบุ             
ในขอกําหนดน้ันดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา              
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ    
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหาก            
สําหรับเร่ืองเหลานี้ 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ           
งบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาได
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลานี้
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ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 
 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเร่ืองมีดังตอไปนี้ 
 
การรับรูรายได 
เนื่องจากรายไดจากการขายเปนตัวเลขท่ีมีสาระสําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเปนตัวช้ีวัดหลักในแง           
ผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งผูใชงบการเงินใหความสนใจ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกคาเปน
จํานวนมากราย ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเส่ียงในการรับรูรายไดที่ไมไดเกิดขึ้นจริง 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของบริษัทฯโดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เก่ียวของกับวงจรรายไดโดย
การสอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่
บริษัทฯออกแบบไว  

 สุมตัวอยางเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคลองกับ
นโยบายการรับรูรายไดของบริษัทฯ 

 สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

 สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี   

 วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ     
ที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี  

 
คาความนิยม และเครื่องหมายการคา  
ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน (เคร่ืองหมาย
การคา) ที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 และ 17 
ตามลําดับ เนื่องจากการประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนถือเปนประมาณการทาง
บัญชีที่สําคัญ    ที่ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนดอัตราคิด
ลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซึ่งทําใหเกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของคาความนิยมและ
เคร่ืองหมายการคา 
 
ขาพเจาไดประเมินการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของ
บริษัทฯเลือกใชโดยการทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการให
ประโยชนของสินทรัพยหรือไม นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการ
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ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯโดยการ
เปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการ
กระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของ   
บริษัทฯ เลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลองทางการเงิน                   
และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิด
ลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว นอกจากน้ี ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการประเมินการ
ดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจาก
การเปล่ียนแปลงขอสมมติที่สําคัญ 
 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย  
ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 13 เนื่องจากการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยถือเปนประมาณการทาง
บัญชีที่สําคัญที่ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนใน      
บริษัทยอย ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ประกอบกับจํานวนคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยที่
บันทึกอยูในงบแสดงฐานะการเงินมีสาระสําคัญ ซึ่งทําใหเกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  
 
ขาพเจาไดประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใชโดยการทําความ
เขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหาร นอกจากน้ี ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหาร    
ใชในการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯโดย
การเปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานความแมนยํา
ของประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของ          
ฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสม   
ของอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนถัวเฉล่ียของบริษัทยอยและของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว          
ตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาที่คาดวา        
จะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว 
 
การรวมธุรกิจ  
ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.2 ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด 
(TWBP) (บริษัทยอย) ไดซื้อหุนสามัญของบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด (TDC) คิดเปนรอยละ 33.34 ของหุนที่
ออกจําหนายทั้งหมด รวมเปนจํานวนเงินจายซ้ือทั้งส้ิน 219.89 ลานบาท การซ้ือหุนสามัญใน TDC ดังกลาวทําให
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สัดสวนการถือหุน TDC ของกลุมบริษัท เพิ่มขึ้นจากรอยละ 33.33 เปนรอยละ 66.67 บริษัทฯไดเปล่ียนการบันทึก
เงินลงทุนใน TDC จากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อกิจการดังกลาว บริษัทฯ ได
รับรูและวัดมูลคาสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหน้ีสินที่รับมาดวยมูลคายุติธรรม ตลอดจนรับรูกําไรจากการซื้อ
ธุรกิจในราคาท่ีตํ่ากวามูลคายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจากการวัดมูลคาตามวิธีซื้อ ทั้งนี้ ขาพเจาให
ความสําคัญกับรายการซื้อธุรกิจนี้ เนื่องจากเปนรายการที่มีสาระสําคัญตองบการเงินโดยรวมและฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจอยางมากในการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหน้ีสินที่รับมาดังกลาว  
ทําใหเกิดความเส่ียงในการรับรูและวัดมูลคาของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา รวมถึงกําไรจากการ
ซื้อธุรกิจในราคาท่ีตํ่ากวามูลคายุติธรรม 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบขอตกลงและเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และสอบถามกับฝายบริหารถึงลักษณะและ
วัตถุประสงคในการเขาทํารายการซ้ือดังกลาวเพื่อประเมินวารายการซ้ือธุรกิจดังกลาวเปนไปตามคํานิยามของ   
การรวมธุรกิจภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจหรือไม นอกจากนี้ ขาพเจาได
ตรวจสอบมูลคาการซ้ือธุรกิจกับเอกสารประกอบการซ้ือธุรกิจและการจายเงินเพื่อประเมินวามูลคาดังกลาว
สะทอนมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหและไมรวมถึงตนทุนที่เก่ียวของกับการซ้ือธุรกิจประเมินมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุในเอกสารการวัดมูลคาตามวิธีซื้อซึ่งจัดทําโดย           
ผูประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและขอสมมติตางๆที่สําคัญที่ผูประเมินราคาอิสระใชในการคํานวณหา
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน สอบทานองคประกอบของขอมูลในแบบจําลอง ทดสอบขอสมมติที่สําคัญ
กับขอมูลในอดีตของบริษัทและขอมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เชน อัตราดอกเบี้ย อัตราภาษี เปนตน 
และเปรียบเทียบอัตราคิดลดกับตนทุนทางการเงินของบริษัทและของอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาความรู 
ความสามารถ และความเปนอิสระของผูประเมินราคาอิสระ ดังกลาวตลอดจนสอบทานการเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับรายการซื้อธุรกิจดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ขอมูลอ่ืน  
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 

 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการให           
ความเชื่อม่ันในรูปแบบใดๆตอขอมูลอื่นนั้น 
 
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือ
ปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  
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เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเร่ืองดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมี
การดําเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐาน              
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด 
 
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง 
การเปดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกลาว  และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถ
ดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได 
 
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม
บริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริง
แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบ
การเงินเหลานี้ 
 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียง        
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

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

• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของที่ผูบริหารจัดทํา 

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

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของ 
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียง
ผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

 
ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเร่ืองตาง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบ           
การควบคุมภายใน หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวของ
กับความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ี
ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลานี้ไวใน
รายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะ หรือใน
สถานการณที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการ
กระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวน
ไดเสียสาธารณะจะไดจากการส่ือสารดังกลาว 
 
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 
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ข. ขอมูลจากงบการเงินรวม 
(หนวย: ลานบาท) 

หมายเหตุ:   *  ณ วันที่พิมพรายงานนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเสนอใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.32 บาท แตอยูระหวางรอการอนุมัตโิดยที่ประชุมผูถอืหุน

2560 2559

สําหรับระยะเวลา
ตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2558 ถึง

 วนัที ่31 ธันวาคม 2558

สินทรัพยหมุนเวยีน 3,148                    2,797                    2,515                                     

สินทรัพยไมหมุนเวยีน 3,968                    3,606                    3,313                                     

สินทรัพยรวม 7,116                    6,403                    5,828                                     

หนี้สินหมุนเวยีน 808                       750                       570                                        

หนี้สินไมหมุนเวยีน 402                       308                       338                                        

หนี้สินรวม 1,210                    1,058                    908                                        

สวนของผูถือหุนรวม 5,906                    5,345                    4,920                                     

รายไดจากการขายสินคา 6,265                    6,163                    1,394                                     

เงินปนผลรับ 1                           2                           -                                        

กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ -                        -                                        

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 3                           16                         6                                            

รายไดรวม 6,475                    6,321                    1,421                                     

ตนทนุขายสินคา 4,881                    4,600                    1,107                                     

รวมคาใชจาย 5,820                    5,400                    1,295                                     

กําไรจากการดําเนินงาน 513                       875                       163                                        

EBITDA 855                       1,071                    157                                        

กําไร (ขาดทนุ) กอนตนทนุทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 655                       921                       126                                        

ตนทนุทางการเงิน 8                           8                           1                                            

คาใชจายภาษีเงินได 106                       167                       25                                          

กําไรสุทธิสําหรับป 541                       746                       100                                        

กําไรสุทธิสวนทีเ่ปนของสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคมุ 48                         77                         19                                          

กําไรสุทธิสวนทีเ่ปนของผูถือหุนบริษัทฯ 493                       669                       81                                          

ขอมูลอ่ืนๆ

กําไรตอหุน (บาท) 0.56                      0.76                      0.09                                       

เงินปนผลตอหุน (บาท) *0.32 0.30                      0.27                                       

มูลคาตามบญัชตีอหุน (บาท) 6.71                      6.07                      5.59                                       
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อัตราสวนทางการเงิน 
 
 2560 2559 สําหรับระยะเวลาตั้งแต 

วันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) 22 25 21 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ) 8 14 12 

อัตรากําไรอ่ืน (รอยละ) 0.06 1.18 0.42 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (รอยละ) 128 77 98 

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (รอยละ) 8 12 7 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ) 10 15 *2 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (รอยละ) 8 12 *2 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ) 31 46 *7 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.96 1.03 *0.24 

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 4 4 4 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 3 3 3 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.84 1.02 *0.36 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 39 33 *33 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 28 27 *31 

ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 20 16 *15 

Cash cycle (วัน) 46 43 49 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.20 0.20 0.18 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 97 97 157 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เกณฑเงินสด) (เทา) 0.28 0.32 2.38 

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 54 39 **295 

หมายเหตุ:  *   คํานวณโดยไมไดใชคาเฉลี่ย 
                    ** คํานวณจากกําไรสทุธิสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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14. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
 

ภาพรวม 
 
ป 2560 เปนปที่ทาทายของบริษัทฯ เนื่องจากราคาสงออกมันสําปะหลังปรับตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญจากป 2559 ซึ่งเกิด
จากผลกระทบตอเนื่องจากปลายป 2559 จากภาวะอุปทานมากกวาอุปสงคสําหรับขาวโพดในประเทศจีน ซึ่งเปนประเทศที่
บริโภคสินคาที่ผลิตจากมันสําปะหลังมากที่สุดในภูมิภาค ซึ่งสินคาที่ผลิตจากขาวโพดใชเปนสินคาทดแทนสินคาที่ผลิตจาก
มันสําปะหลังไดในบางอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ราคาตนทุนวัตถุดิบอยูในทิศทางขาขึ้นตลอดทั้งป บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจาก
ราคาขายในระยะส้ัน ทั้งนี้แนวโนมการปรับตัวของหัวมันสําปะหลังและราคาขายแปงมันสําปะหลังจะปรับตัวไปในทิศทาง
เดียวกันในระยะยาว สาเหตุหลักที่ทําใหราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตหัวมันสําปะหลังใน
ประเทศลดลง โดยมีสาเหตุจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ใหผลตอบแทนดีกวา เชน ออย เนื่องจากราคาหัวมัน
สําปะหลังปรับราคาลงในปลายป 2559 รวมถึงบางพื้นที่ประสบภัยน้ําทวมทําใหผลผลิตเสียหาย และการระบาดของเช้ือ
ไวรัสใบดาง “คาซาวา โมซาอิก” ในเวียดนามและกัมพูชา ซึ่งเปนผูสงออกรายใหญรองจากประเทศไทย  
 
แมวาอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังจะยังคงประสบกับปจจัยทาทายหลากหลายปจจัยอยางตอเนื่องในรอบปที่ผานมาโดย
เผชิญกับผลกระทบจากราคาสงออกมันสําปะหลังปรับตัวลดลงกวารอยละ 10 บริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการปรับตัว
และรักษาระดับยอดขายโดยใชประโยชนจากความทาทายเหลานั้นได ทั้งนี้ปริมาณการขายแปงมันสําปะหลังของบริษัทฯ 
ยังสามารถเติบโตอยางตอเนื่องในป 2560 สวนทางกับการลดลงของอุตสาหกรรม จากความตองการที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องโดยเฉพาะความตองการในตลาดจีน และไตหวัน  
 
นอกจากนี้ ในระหวางป 2560 มีเหตุการณสําคัญที่มีผลกระทบตอการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมสําหรับไตรมาสที่ 4 
ป 2560 คือการเขาซ้ือกิจการใน “บริษัท  สําปะหลังพัฒนา จํากัด หรือ TDC”  ผูผลิต และจําหนายแปงมันสําปะหลัง       
ดัดแปร  (Modified Starch) จํานวน 166,668 หุน คิดเปนรอยละ 33.33 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ TDC ภายหลังการเขา
ทํารายการ มีผลทําใหบริษัทดังกลาวซ่ึงเดิมมีสถานะเปนบริษัทรวมกลายมามีสถานะเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ  
 
อยางไรก็ตาม  ในป  2560 ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมีอัตรากําไรขั้นตนลดลง จากสาเหตุหลักคือราคาสงออกแปง                
มันสําปะหลังปรับตัวลดลง การออนคาของสกุลเงินเหรียญดอลลาหเทียบกับสกุลเงินบาท และตนทุนราคาวัตถุดิบหัวมัน
สําปะหลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งธุรกิจแปงมันสําปะหลังยังคงเปนธุรกิจที่มียอดขายเปนสัดสวนสูงสุดของบริษัทฯ ตามดวย
ธุรกิจอาหาร จึงสงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงรอยละ 26 จากปกอนหนา มาอยูที่ 493 ลานบาท  
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ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2560 ที่ผานมาไดแก 
 
1)     ราคาสงออกแปงมันสําปะหลังลดลงไปที่จุดต่ําสุด 315 เหรียญสหรัฐตอตันในชวงตนป 2560 

 
แผนภาพ 1 แสดงราคาสงออกแปงมันสําปะหลังยอนหลัง 3 ป 

 
ราคาเฉล่ียสงออกแปงมันสําปะหลังมีการปรับตัวขึ้นลงคอนขางผันผวนในป 2560 โดยมีราคาสงออกอยูที่ 315-338 
เหรียญสหรัฐตอตัน สําหรับราคาสงออกใน 9 เดือนแรกของป 2560 โดยราคาแปงมันสําปะหลังไดเร่ิมมีการปรับตัว
ขึ้นมาในชวงปลายปอยูที่ 365-425 เหรียญสหรัฐตอตันสําหรับราคาสงออกในไตรมาสที่ 4 ของป 2560 สงผลให
อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังในประเทศไทยประสบกับสภาวะกดดันจากทางดานราคาท่ีอยูในระดับตํ่า ในป 2560 
อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังในประเทศไทยมีปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 5 จาก 3.3 ลานตันในป 2559 หรือ
มูลคาการสงออกลดลงรอยละ 12 จาก 40 พันลานบาทในป 2559 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการ
รักษาระดับยอดขาย จึงสงผลใหปริมาณการขายแปงมันสําปะหลังของบริษัทฯ ยังสามารถเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมี
ปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ในป 2560 สวนทางกับการลดลงของอุตสาหกรรม จากความตองการที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องโดยเฉพาะความตองการในตลาดจีน และไตหวัน ถึงแมวาอัตราการทํากําไรของธุรกิจแปงมันสําปะหลัง
ของบริษัทฯ ลดลงจากปจจัยลบทางดานราคาขาย 
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2) ราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังปรับตัวขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
 

แผนภาพ 2 แสดงราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังยอนหลัง 3 ป 

 
 

ในชวงปลายป 2560 ราคาหัวมันสําปะหลังในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยราคาตนทุนวัตถุดิบอยู
ในทิศทางขาขึ้นตลอดทั้งป จากจุดตํ่าสุดอยูที่ 1.56 บาทตอกิโลกรัม ในชวงปลายป 2559 ขึ้นมาอยูที่ 2.21 บาทตอ
กิโลกรัม ในเดือนธันวาคม 2560 ปจจัยหลักเนื่องมาจากปจจุบันมีความตองการมากกวาปริมาณผลผลิตที่มีในตลาด 
ทําใหราคามันสําปะหลังเพิ่มสูงขึ้นทั้งระบบ  

 
เกษตรกรในเวียดนามและกัมพูชาเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสใบดาง “คาซาวา โมซาอิก” ในขณะท่ีประเทศไทย
เปนเพียงประเทศเดียวที่ไมไดรับผลกระทบ ประกอบกับเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ใหผลตอบแทนดีกวา เชน 
ออย จากสภาวะราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังปรับตัวลงตํ่าสุดในรอบ 10 ป ประกอบกับเกษตรกรประสบปญหาภาวะ
อุทกภัยในบางพื้นที่และฝนตกชุก จึงสงผลใหผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ ป 2560/2561 ลดลง โดยจากผลสํารวจ
ไรมันจากสมาคมการคามันสําปะหลัง ทั้ง 4 สมาคม พบวามีพื้นที่เพาะปลูกหัวมันสําปะหลังป 2560/2561 ลดลง
มากกวารอยละ 10 จากปกอน ในขณะท่ียังมีความตองการที่สูงขึ้น จึงสงผลใหราคาหัวมันสําปะหลังปรับตัวเพิ่มขึ้น 
แตะระดับสูงสุดที่ 2.21 บาทตอกิโลกรัม 

 
3) การเขาซื้อกิจการใน บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด หรือ TDC 
 

ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนสามัญเพิ่มใน บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด หรือ TDC 
จากผูถือหุนเดิม เทท แอนด ไลล พีแอลซี (Tate & Lyle Plc.) จํานวนรอยละ 33.33 ของจํานวนหุนทั้งหมด โดย       
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หลังการเขาซ้ือ บริษัทฯ จะถือหุนรอยละ 66.67 มีผลทําใหบริษัทดังกลาว ซึ่งเดิมมีสถานะเปนบริษัทรวมกลายมาเปน
บริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ 
 

4) ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
 

แผนภาพ 3 แสดงเงินสกุลเหรียญสหรัฐตอสกุลเงินบาทยอนหลัง 3 ป 

 
อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทตอสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปดตลาดส้ินป 2560 ที่ 32.57 บาทตอดอลลารสหรัฐ โดย
ปรับตัวแข็งคาขึ้นประมาณรอยละ 9 เม่ือเทียบจากระดับปดตลาดป 2559 ที่ 35.80 บาทตอดอลลารสหรัฐ โดยแข็งคา
เปนอันดับสามของเอเชีย ซึ่งบริษัทฯ มียอดขายกวารอยละ 58 ที่อยูในรูปเงินตางประเทศ ดังนั้นการเคล่ือนไหวของ
อัตราแลกเปล่ียนจะสามารถสงผลกระทบตอบริษัทฯ ได อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายลดผลกระทบจากคาเงินที่ผัน
ผวนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

50%
28%

22%

รายได (%)

ธุรกิจแปงมันสําปะหลัง ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ธุรกิจอาหาร

39%

28%

33%

กําไรข้ันตน (%)

ธุรกิจแปงมันสําปะหลัง ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ธุรกิจอาหาร
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ในป 2560 บริษัทฯ ไดใชความพยายามอยางเต็มที่ในการเผชิญปญหาเศรษฐกิจโลก ป 2560 เปนปหนึ่งที่ยอดขายของ
บริษัทฯ สามารถทําสถิติใหมไดอีกคร้ัง แมจะเผชิญกับความทาทายตางๆ ทั้งจากราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังอยูในชวงขา
ขึ้น ราคาสงออกแปงมันสําปะหลังที่ลดลง และความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน บริษัทฯ มียอดขายรวม จํานวน 6,265 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 102 ลานบาท หรือรอยละ 2 จากปกอน ประกอบดวยรายไดจากธุรกิจแปงมันสําปะหลัง 3,129 ลานบาท 
หรือรอยละ 50 รายไดจากธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) 1,719 หรือรอยละ 28 และรายไดจากธุรกิจอาหาร 
1,379 ลานบาท หรือรอยละ 22 และมีกําไรสุทธิ 493 ลานบาท สําหรับกําไรของธุรกิจประกอบดวยกําไรของธุรกิจแปงมัน
สําปะหลัง และแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) รอยละ 81 ของกําไรสุทธิรวม และกําไรของธุรกิจอาหารรอยละ 19 โดย
มีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 22 ลดลงจากป 2559 ที่มีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 25 และอัตราการทํากําไรจากการ
ดําเนินงานตอยอดขายรอยละ 8 ลดลงจากป 2559 ที่มีอัตราการทํากําไรจากการดําเนินงานอยูที่รอยละ 14 หากไมรวม
รายการตัดจําหนายจากการรับรูมูลคายุติธรรมจากการควบรวมกิจการ  โดยมีผลการดําเนินงานแยกตามหนวยธุรกิจ
ดังตอไปนี้ 
 

 2558 2559 2560 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

กิจการในประเทศไทย       
     แปงมันสําปะหลัง 2,479 45 2,898 47 2,504 40 
     แปงมันสําปะหลังมูลคาเพ่ิม 
(HVA) 

732 13 655 10 833 13 

     อาหาร 1,295 23 1,325 22 1,379 22 
     รายไดอ่ืนๆ 7 0 3 0 13 0 
     รวมรายไดจากในประเทศ 4,513 82 4,881 79 4,729 75 
กิจการในตางประเทศ       
     แปงมันสําปะหลัง 348 6 344 6 625 10 
     แปงมันสําปะหลังมูลคาเพ่ิม 
(HVA) 

654 12 921 15 886 14 

    รายไดอ่ืนๆ 10 0 17 0 25 0 
     รวมรายไดจากตางประเทศ 1,012 18 1,282 21 1,536 25 
ยอดขายสุทธิรวม 5,525 100 6,163 100 6,265 100 
 
รายไดจากธุรกจิแปงมันสําปะหลัง 
 
ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมียอดขายรวม 3,129 ลานบาท ลดลงรอยละ 3 จาก 3,242 ลานบาท ในปกอนหนา ในขณะท่ีธุรกิจ
แปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) มียอดขายรวม 1,719 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9 จาก 1,576 ลานบาท ในปกอนหนา 
เปนผลมาจากราคาสงออกเฉล่ียของแปงมันสําปะหลังในป 2560 อยูที่ 345 เหรียญสหรัฐตอตัน ลดลงอยางมีนัยสําคัญ



                                                

                                                                                                  แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560   

 
 

 

หนา 141 
 
 

จากปกอนหนา ไปอยูที่จุดตํ่าสุด 315 เหรียญสหรัฐตอตันในชวงตนป 2560 สงผลใหอุตสาหกรรมการสงออกผลิตภัณฑ
แปงมันสําปะหลังของไทยประสบกับสภาวะกดดันจากทางดานราคาที่อยูในระดับตํ่า โดยมีปริมาณการสงออกลดลง     
รอยละ 4 จาก 3.3 ลานตันในป 2559 หรือคิดเปนมูลคาการสงออกลดลงรอยละ 12 จาก 40 พันลานบาทในป 2559 
 
ถึงแมวาตัวเลขปริมาณสงออกอุตสาหกรรมจะลดลง ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังของบริษัทฯ ยังคงมีความตองการเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเทศจีน และไตหวัน ซึ่งเปนประเทศผูนําเขาหลักของบริษัทฯ โดยประเทศจีนมีความตองการ
เพิ่มขึ้นจาก 1.56 ลานตัน ในป 2559  เปน 1.59 ลานตัน ในป 2560 หรือรอยละ 2 ในขณะท่ีประเทศไตหวันมีความตองการ
เพิ่มขึ้นจาก 0.29 ลานตัน ในป 2559  เปน 0.31 ลานตัน ในป 2560 หรือรอยละ 7  
 
การเพิ่มขึ้นของราคาหัวมันสําปะหลัง มีสาเหตุหลักมาจากความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางมาก รวมทั้งปริมาณของหัวมัน
สําปะหลังที่ลดลง ถึงแมวาราคาแปงมันสําปะหลังมีการปรับตัวขึ้นลงคอนขางผันผวน  จากปลายป 2558  มาโดยตลอด  
ซึ่งมีราคาขายในประเทศอยูที่ 10.40-10.65 บาท ตอกิโลกรัม และราคาสงออกอยูที่ 315-338 เหรียญสหรัฐตอตัน สําหรับ
ราคาสงออกใน 9 เดือนแรกของป 2560  ทั้งนี้ผูสงออกแปงมันสําปะหลังไมสามารถปรับราคาขายไดในระยะส้ันจากสภาวะ
ที่มีการแขงขันสูง ประกอบกับหัวมันสําปะหลังฤดูกาลใหมคาดวาจะมีผลผลิตลดลง ในขณะท่ีความตองการใชแปงมัน
สําปะหลังในประเทศจีนไดปรับตัวสูงขึ้นจากชวงตนเดือนธันวาคมปที่ผานมา จึงทําใหราคาสงออกผลิตภัณฑแปงมัน
สําปะหลังเร่ิมมีการปรับเพิ่มขึ้นมาในชวงปลายปอยูที่ 11.28-13.10 บาทตอกิโลกรัม และ 365-425 เหรียญสหรัฐตอตัน
สําหรับราคาสงออก อยางไรก็ตามรายไดจากการขายแปงมันสําปะหลังของบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการรักษาการ
เติบโตของยอดขาย โดยเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปกอนหนา ปจจัยหลักมาจากปริมาณความตองการผลิตภัณฑแปงมัน
สําปะหลังจากบริษัทฯ ยังเติบโตอยางตอเนื่อง และจากกลยุทธเสริมสรางความแข็งแกรงจากการเขาซ้ือกิจการใน “บริษัท 
สําปะหลังพัฒนา จํากัด หรือ TDC”  ผูผลิต และจําหนายแปงมันสําปะหลังดัดแปร 
 
ในขณะเดียวกันรายไดจากขายแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ของบริษัทฯ ในป 2560 มีอัตราการเติบโตในอัตราท่ีสูง 
โดยมีการเติบโตหลักมาจากการควบรวมกิจการธุรกิจแปงมันสําปะหลังดัดแปร และกูลโคสในประเทศเวียดนาม เนื่องจาก
การความตองการของลูกคาในอุตสาหกรรมอาหารยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มกําลังการ
ผลิตในป 2561 อยางตอเนื่องเพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่สูงขึ้นในอนาคต 
 
รายไดจากธุรกจิอาหาร 
 
ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหลายปที่ผานมา ผลการดําเนินงานของธุรกิจอาหารของบริษัทยังอยูในเกณฑที่นาพอใจ โดย
ธุรกิจอาหารมียอดขาย 1,379 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก 1,325 ลานบาท ในปกอนหนา ตลาดในประเทศยังคงเปน
ตลาดหลักคิดเปนรอยละ 92 ของยอดขายท้ังหมดในธุรกิจอาหาร และรอยละ 8 เปนยอดขายสงออก โดยปที่ผานมาธุรกิจ
อาหารยังคงเปนหนึ่งในผูนําตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑวุนเสนสดและวุนเสนแหงในประเทศไทย ยอดขายภายในประเทศ
ของผลิตภัณฑเสนกวยเต๋ียวเติบโตมากถึงรอยละ 17 เนื่องจากการขยายชองทางการจําหนายหนวยรถขายเงินสด ปจจุบัน
บริษัทฯ มีหนวยรถขายเงินสดท้ังหมด 9 ศูนย ครอบคลุมทั่วประเทศ สวนยอดขายของผลิตภัณฑวุนเสนในประเทศไทย
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โดยรวมไมแตกตางจากรอบปที่ผานมา ซึ่งเปนผลมากําลังซื้อของผูบริโภคที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ี
ซบเซา   
 
ทั้งนี้บริษัทฯ มีกลยุทธการเสริมสรางการเติบโตที่ย่ังยืนจากการควบคุมอัตราการทํากําไรใหเพิ่มสูงขึ้น จากการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ ผานการวิจัยและนวัตกรรมอาหารท่ีตอบสนองความตองการและวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงของผูบริโภคใน
อนาคต รวมทั้งการขยายไปยังกลุมผลิตภัณฑใหมและการเขาสูตลาดใหม นอกจากน้ีบริษัทยังคงต้ังเปาจะขยายฐานลูกคา 
ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ  
 
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
  
เพื่อประโยชนในการเขาใจภาพรวมธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ถึงแมวาการควบรวมกิจการจะเกิดขึ้นเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2558 
ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดจัดทํางบกําไรขาดทุนรวมของป 2558 โดยแสดงถึงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ ตลอดท้ังป
ที่ยังไมไดตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีและเพื่อใหการวิเคราะหผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ ไดแสดงใหเห็นถึงผล
ประกอบการที่แทจริง งบกําไรขาดทุนรวมที่จัดทําโดยฝายบริหาร อาจแตกตางจากที่แสดงในงบกําไรขาดทุนรวมที่
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี โดยรายการหลักๆ ที่แตกตาง ไดแก ผลกระทบของรายการปรับปรุงจากการควบรวมบริษัท 
(non-cash items) ซึ่งแยกออกจากรายการปกติ และการจัดประเภทรายการรายจาย โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา และ
รายไดอื่น แตอยางไรก็ตามกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ แสดงดวยยอดที่ถูกตองตามที่ผูสอบบัญชีได
ตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
 
งบกําไรขาดทนุรวม 

  หนวย : ลานบาท 
 2558* 2559 2560 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดจากการขาย 5,525 100 6,163 100 6,265 100
ตนทนุขาย 4,339 79 4,593 75 4,875 78
กําไรขั้นตน 1,186 21 1,570 25 1,390 22 
คาใชจายขายและบริหาร   651 12 773 13 916 15 
กําไรอ่ืนๆ   66  1  49  1 31 1 
กําไรจากการดําเนินงาน 601 11  846 14 505 8 
กําไรอ่ืนที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงานปกติ
สุทธ ิ

30 1   87  1 172 3

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรวม 26 0   16  0 3 0
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุน 
ทางการเงิน 

657 12 949 15 680 11 

ตนทนุทางการเงนิ (3) 0 (8) 0 (8) 0
คาใชจายภาษีเงินได (143) (3) (173) (3) (112) (2)
กําไรสุทธ ิ 511 9 768 12 560 9 
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 2558* 2559 2560 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

  
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมของบริษัทยอย 

(43) (1) (77) (1) (48) (1)

รายการปรับปรุงจากการควบรวมบริษัท     
(NON-CASH ITEMS) 

(65) (1) (22) 0 (19) 0

กําไรสุทธหิลังรายการปรับปรุง** 403 7 669 11 493 8 
รายการปรับปรุงจากการควบกิจการ           
ตั้งแต 1 ม.ค 2557 - 30 ก.ย 2558 

32 0 - - - -

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 435 8 669 11 493 8 

หมายเหตุ: * งบกําไรขาดทุนป 2558 เปนการจัดทํางบกําไรขาดทุนรวมโดยฝายบริหารของบริษัทฯ 
                 ** เปนกําไรสุทธิของงบเสมือนท่ีเคยแสดงไวในแบบ 56-1 และรายงานประจําป 2558 

 
ยอดขาย 
 
บริษัทฯ ทํายอดขายสูงสุดเปนประวัติการณถึง 6,265 ลานบาท ในป 2560 เพิ่มขึ้น 102 ลานบาท หรือรอยละ 2 จาก 6,163 
ลานบาท ในปกอนหนา ธุรกิจแปงมันสําปะหลังเปนธุรกิจที่มีสัดสวนยอดขายสูงสุดหรือรอยละ 50 โดยสัดสวนดังกลาว
ลดลงจากรอยละ 53 ในป 2559 ขณะเดียวกันยอดขายแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ยังคงมีอัตราการเติบโตในอัตรา
ที่สูงโดยมีสัดสวนสูงขึ้นเปนรอยละ 28 จากรอยละ 26 ในป 2559 ในขณะท่ีสัดสวนธุรกิจอาหารมีอัตราท่ีคงที่คิดเปนรอยละ 
22 เทากับในป 2559 
 
ในป 2560 สัดสวนยอดขายของธุรกิจที่ดําเนินงานในตางประเทศ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 21 ในป 2559 โดยสวนใหญการเติบโตมาจากการเติบโตจากธุรกิจกูลโคสในประเทศเวียดนาม และธุรกิจการคา
แปงมันสําปะหลัง ที่มณฑลเซ่ียงไฮ ประเทศจีน โดยไดเร่ิมดําเนินงานต้ังแตกลางไตรมาสที่ 3 ป 2559  
 
กําไรขั้นตน 
 
แมอุตสาหกรรมสงออกโดยรวมจะมีแนวโนมลดลง แตความตองการผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีการเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ
อัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษัทฯ ในป 2560 อยูที่รอยละ 22 ลดลงจากรอยละ 25 ในป 2559 เนื่องจากปที่ผานมาบริษัทฯ 
ไดรับแรงกดดันจากหลายปจจัย เชน การปรับตัวลงคอนขางผันผวนของราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง การออนคาของสกุล
เงินเหรียญดอลลารเทียบกับสกุลเงินบาท และตนทุนราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังอยูในทิศทางขาขึ้นตลอดทั้งป ถึงแมวา 
บริษัทฯ จะมีปริมาณขายเพิ่มสูงขึ้นมากทั้งผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังและกูลโคส โดยบริษัทฯ สามารถเดินกําลังการผลิต
ไดอยางเต็มที่ทุกโรงงาน โดยมีปริมาณการผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 2 สงผลใหมีการบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีตนทุนการผลิตลดลงจากการใชอรรถประโยชนจากตนทุนคงที่ไดมากขึ้น 
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ในป 2560 อัตราการทํากําไรขั้นตนของธุรกิจแปงมันสําปะหลังในประเทศไทยลดลงเปนรอยละ 19 เม่ือเทียบกับรอยละ 24 
ในป 2559 ในขณะท่ีกําไรขั้นตนของธุรกิจอาหารในป 2560 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ  33 เม่ือเทียบกับรอยละ 32 ในป 2559 
สาเหตุหลักมาการบริหารจัดการตนทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
คาใชจายในการขายและการบริหาร  
 
คาใชจายในการขายและการบริหารในป 2560 เพิ่มขึ้นรอยละ 18 เปน 916 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการ
ขายที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับปริมาณการขายท่ีเพิ่มขึ้น เชน คาขนสง ประกอบกับรายจายท่ีตองลงทุนเพิ่มอยางตอเนื่องของ
หนวยรถขายเงินสด ซ่ึงเปนชองทางจําหนายที่จะสามารถเพ่ิมยอดขายใหกับธุรกิจอาหารไดมากขึ้นในอนาคต และ
คาใชจายสงเสริมการขายทางการตลาด นอกจากนี้คาใชจายในบริหารที่เพิ่มขึ้น สอดคลองกับการเตรียมความพรอมเพื่อ
เสริมสรางความเปนผูนําในแบรนดของบริษัทฯ ใหมีความแข็งแกรงย่ิงขึ้น ประกอบกับมีการเพิ่มขึ้นของคาใชจายบุคลากร
และคาใชจายกอนการดําเนินงานสําหรับ 2 บริษัทที่จัดต้ังขนใหมในตางประเทศ         
 
บริษัทฯ มีทั้งหมด 9 สาขา อีกทั้งยังใหความสําคัญในการพัฒนาเครือขายอยางตอเนื่องในการกระจายสินคาไปทั่วประเทศ 
ซึ่งเปนขอไดเปรียบที่สําคัญของบริษัทฯ 

 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงิน 
 
อัตรากําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงิน ในป 2560 อยูที่รอยละ 11 ลดลงจากรอยละ 15 ในป 2559 
สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีกําไรขั้นตนลดลง 180 ลานบาท หรือรอยละ 11 ประกอบกับขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 
จํานวน 10 ลานบาท จากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน จํานวน 12 ลานบาท ในป 2559 ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีกําไรจากการ
ควบรวมกิจการและการรับรูกําไรขาดทุนจากการเปล่ียนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย จํานวน 118 ลานบาท สงผล
ใหในป 2560 บริษัทฯ มีกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงินรวมอยูที่ 680 ลานบาท ลดลงรอยละ 28 จาก
ป 2559 
  
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 
 
โดยผลการดําเนินงานของในป 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิอยูที่ 493 ลานบาท ลดลง 176 ลานบาท หรือ
รอยละ 26 เม่ือเทียบกับป 2559 สาเหตุหลักมาจากปจจัยกดดันจากราคาสงออกมันสําปะหลังปรับตัวลดลงอยางมี
นัยสําคัญจากป 2559 ในขณะที่ราคาตนทุนวัตถุดิบอยูในทิศทางขาขึ้นตลอดทั้งป สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากปที่
ผานมา ถึงแมวาบริษัทฯ มีปริมาณการขายแปงมันสําปะหลังเติบโตอยางตอเนื่อง สงผลใหในป 2560 บริษัทฯ มีอัตรากําไร
สุทธิอยูที่รอยละ 8 ลดลงจากรอยละ 11 ในป 2559 
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ฐานะการเงิน 
 
สินทรัพย 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 7,116 ลานบาท เพิ่มขึ้น 713 ลานบาท หรือรอยละ 11 จาก  
ป 2559 ซึ่งมูลคาที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 
 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือเพิ่มขึ้น 512 ลานบาท หรือรอยละ 163 จากปกอน เนื่องจากใน
ระหวางป 2560 บริษัทฯ มีเงินสดรับสุทธิจากการซ้ือขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุนอื่นจํานวน 
453 ลานบาท และเงินสดสุทธิคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการลงทุนซื้อกิจการจํานวน 55 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ นําเงินสด
บางสวนไปฝากฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา โดยบริษัทฯ ยังคงสํารองเงินสดไวใหเพียงพอกับเงินทุน
หมุนเวียนที่ตองใชในการชวงฤดูการผลิต และเพื่อการลงทุนขยายกําลังการผลิต 

 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นคงเหลือจํานวน 740 ลานบาท โดยมีลูกหนี้ทางการคาเพิ่มขึ้น 123 ลานบาท ถึงแมวา

ลูกหนี้อื่นลดลง 38 ลานบาท จากปกอน ลูกหนี้การคาสวนใหญที่เพิ่มขึ้นสอดคลองจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ
การขาย อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีการชําระหน้ีตามระยะเวลาการใหสินเช่ือปกติ โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย 
39 วัน กลุมบริษัทฯ ไดพิจารณาบันทึกสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ที่ขาดความสามารถ
ในการชําระหนี้ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 สินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น 136 ลานบาท หรือรอยละ 19 เม่ือเทียบกับปกอน สินคาคงเหลือสวนใหญที่เพิ่มขึ้น

สอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย โดยมีระยะเวลาการขายของสินคาเฉล่ียที่ 28 วัน ทั้งนี้กลุม    
บริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการสินคาคงคลัง โดยจะพิจารณาบันทึกคาเผ่ือสินคาดอยคาเม่ือพบวามูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับของสินคาตํ่ากวาราคาทุน 

 
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคงเหลือ จํานวน 2,722 ลานบาท โดยมีที่ดิน อาคาร 

อุปกรณเพิ่มขึ้น 554 ลานบาท จากปกอน การเพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มขยายกําลังการผลิตของธุรกิจแปงมัน
สําปะหลังและธุรกิจอาหาร ในขณะที่บริษัทฯ มีอาคาร เคร่ืองจักร และอุปกรณจํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาเส่ือมราคา
หมดแลวแตยังใชงานไดอยู และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 13 ลานบาท จากปกอน   
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แหลงที่มาของเงินทนุ 
 

รายการ 2558* 2559 2560 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของ     
ผูถือหุน 

0.18 0.20 0.20 

อัตราสวนหนี้ที่มีภาระดอกเบ้ีย
สุทธิตอสวนของผูถือหุน 

0.02 0.03 0.03 

หมายเหตุ:  งบป 2558* สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 1,210 ลานบาท เพิ่มขึ้น 152 ลานบาท หรือรอยละ 14 จาก      
ปกอน โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน 0.20 เทา ซึ่งเทากับปกอน และมีอัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน 0.28 เทา 
แสดงใหเห็นวากลุมบริษัทยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง ในขณะท่ีกลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอ
สวนของผูถือหุนเทากับ 0.03 เทา โดยมูลคาหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 

 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 75 ลานบาท หรือรอยละ 16 จากปกอน ซึ่งเปนผลมาจากการส่ังซื้อสินคาที่

ปรับตัวตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยในป 2560 กลุมบริษัทฯ มีระยะเวลาการชําระหน้ีอยูที่ 20 วัน ระยะเวลาการ
ชําระหนี้สินที่ส้ัน เนื่องจากการซื้อหัวมันสําปะหลังของบริษัทฯ ซื้อดวยเทอมเงินสดชําระทันที 
 

 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน โดยมีสํารองเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน เพิ่มขึ้น 48 ลานบาท และ
สํารองผลประโยชนพนักงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น 17 ลานบาท 

 
สวนของผูถือหุน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งส้ิน 5,906 ลานบาท เพิ่มขึ้น 561 ลานบาท หรือรอยละ 10 
จากปกอน ซึ่งมูลคาที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 

 
 กําไรสะสมเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิ จํานวน 493 ลานบาท หักดวยเงินปนผลจาย ระหวางป 2560 จํานวน 

185 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ จํานวน 290 ลานบาท 
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สภาพคลอง 
 
กระแสเงินสด 

     (หนวย: ลานบาท) 
รายการ             2558*        2559         2560 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 159 671 655

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (74) (1,297) 84

กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน 100 (269) (185)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (2) (8) (42)

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

183 (903) 512 

หมายเหตุ:  งบป 2558* สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 827 ลานบาท สุทธิเพิ่มขึ้นจาก วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 จํานวน 512 ลานบาท จากการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 
 
 เงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้น 655 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรกอนภาษีเพิ่มขึ้น ไดมาจากกําไรจาก

การดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในรายการสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 718 ลานบาท และเงินทุนที่หมุนเวียน
ที่เพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของรายการสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก ลูกหนี้ทางการคาและลูกหนี้
อื่นลดลง 47 ลานบาท สินคาคงเหลือลดลง 60 ลานบาท เจาหนี้ทางการคาและเจาหนี้อื่นลดลง 19 ลานบาท รวมทั้ง
ไดมีการจายภาษีเงินไดและพนักงานลดลง จํานวน 31 ลานบาท 
 

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนจํานวน 84 ลานบาท ซึ่งเงินสดสุทธิที่เพิ่มขึ้นที่สําคัญ ไดแก เงินสดรับสุทธิจากการ
ซื้อขายเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวท่ีครบกําหนดจํานวน 453 ลานบาท และเงินสดสุทธิจากการซื้อบริษัท
ยอยจํานวน 55 ลานบาท สุทธิกับเงินสดจายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 435 ลานบาท 
 

 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 185 ลานบาท โดยเปนการจายปนผลจากกําไรสะสม ณ วันที่            
31 ธันวาคม 2559 จํานวน 185 ลานบาท 

 
อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 3,148 ลานบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 808 ลาน
บาท ซึ่งคิดเปนอัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 4 เทา ไมเปล่ียนแปลงจากปกอน แสดงใหเห็นวากลุมบริษัทยังคงมีฐานะการเงิน
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ที่ม่ันคง ไดมีแหลงเงินทุนระยะส้ันเพื่อรักษาสภาพคลองทั้งในรูป เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และตราสารหนี้ ไวอยาง
เพียงพอ 
 
ภาระผูกพันดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
 
กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 32 ของงบประจําป 2560 
 
ปจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนนิงานของธุรกิจแปงมันสําปะหลังในอนาคต 
 
ผลการสํารวจปริมาณการเพาะปลูกมันสําปะหลังจาก 4 สมาคม (สมาคมการคามันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงาน
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแปงมันสําปะหลัง
ไทย) ประมาณการหัวมันสําปะหลังในฤดูกาลผลิต 2560/2561 ออกสูตลาดในปริมาณ 28.56 ลานตัน ซึ่งลดลงจากฤดูกาล
ผลิต 2559/2560 รอยละ 10 อยางไรก็ตาม การผลิตทางการเกษตรในชวงป 2561 มีแนวโนมประสบกับภาวะขาดแคลน
หัวมันสําปะหลังสดเพื่อปอนเขาสูโรงงาน เนื่องจากราคามันสําปะหลังที่ลดลงอยางตอเนื่องที่ผานมา สงผลใหเกษตรกร
ปรับเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา เชน ออย และขาวโพด เปนตน นอกจากนี้ยังมีความเส่ียงจากภาวะ
ภัยแลง โดยมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ที่อาจเกิดภาวะแลง หรืออุทกภัย อาจสงผลใหมันสําปะหลัง
บางสวนไดรับความเสียหาย พื้นที่บางแหงประสบปญหาขาดแคลนทอนพันธุในการเพาะปลูก และเกษตรกรใชพันธุมันไม
เหมาะสมกับพื้นที่  ทําใหเปอรเซ็นตเช้ือแปงตํ่า นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศและการระบาดของศัตรูพืช
ตางๆ โดยเฉพาะโรคพุมแจ เพล้ียแปง และไรแดง รวมถึงปญหาราก และโคนเนา รวมทั้งการระบาดของโรคใบดางใน
ประเทศกัมพูชา ยังเปนปจจัยที่ตองติดตามและประเมินอยางตอเนื่อง 
 
สวนสถานการณราคาแปงมันสําปะหลังในตลาดสงออก คาดวามีแนวโนมที่ดีขึ้น สามารถปรับราคาขึ้นไดเม่ือเทียบกับป 
2560  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมที่ดีขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจในจีน ความตองการใชแปงมันสําปะหลังในจีนยังคง
เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาขาวโพดในจีนมีการปรับตัวสูงขึ้น  รวมทั้งปริมาณมันสําปะหลังที่ลดนอยลงที่กลาวมาขางตน 
โดยเฉพาะความเสียหายคอนขางมากที่เกิดจาก โรคระบาดตางๆ ของพืชมันสําปะหลังในประเทศกัมพูชาและประเทศ
เวียดนาม  ซึ่งทําใหผลผลิตมันสําปะหลังลดนอยลงไปไมตํ่ากวา 20-30% อันมีผลกระทบตอราคามันสําปะหลัง ราคาแปง
มันสําปะหลัง รวมทั้งผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรวมดําเนินการกับรวมมือกับ เกษตรกรและลานมันตาม
แหลงปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ตางๆ  ในพื้นที่ตางๆ เพื่อสามารถมีวัตถุดิบปอนเขาโรงงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ยังมีโครงการ
จัดต้ังลานรับซื้อหัวมันของบริษัทฯ ในจุดยุทธศาตารที่สําคัญของแหลงปลูกมันสําปะหลัง  โดยบริษัทฯ สามารถรับซื้อหัวมัน
จากชาวไรไดโดยตรง เปนการอํานวยความสะดวกแกเกษตรกรที่มีพื้นที่หางไกลจากโรงงาน ที่สามารถขายหัวมันสําปะหลัง 
ใหกับจุดรับซื้อตางๆ ของบริษัทฯ โดยไมตองเสียเวลาและคาขนสงเขามาขายที่โรงงาน  สําหรับสถานการณคาเงินบาทมี
ทิศทางแข็งคาซ่ึงความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนยังคงเปนปจจัยเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเน่ืองจากรายได



                                                

                                                                                                  แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560   

 
 

 

หนา 149 
 
 

สวนใหญจากการสงออกเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ  บริษัทฯ ไดมีการพิจารณาทําสัญญาปองกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 
เพื่อเสริมสรางธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืนและม่ันคงในระยะยาว และรักษาความเปนผูนําในอุตสาหกรรม บริษัทฯ ยังมุงม่ัน
จัดหาวัตถุดิบอยางย่ังยืน ในราคาที่เหมาะสมและในปริมาณที่เพียงพอตอการผลิตโดยเฉพาะหัวมันสําปะหลัง ถึงแมวา
ตัวเลขคาดการณหัวมันสําปะหลังในปนี้ของสมาคมแปงมัน คาดวาจะมีผลผลิตลดลงกวารอยละ 10 จากปที่ผานมา ที่มี
ปริมาณ 30 ลานตัน แตบริษัทฯยังคงม่ันใจวาบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาการเติบโตของปริมาณการสงออกอยางตอเนื่อง
ได เนื่องจากบริษัทฯจึงไดมีไดเตรียมการบริหารจัดการวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความสามารถในการผลิต
ของโรงงาน ถึงแมวาราคาวัตถุดิบมีความผันผวนและไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ ซึ่งรวมถึงการเปล่ียนแปลงของ
อุปทานและอุปสงคทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก สภาพอากาศ การควบคุมของกระทรวงพาณิชย และภาษีศุลกากร 
 
แผนระยะยาวและแนวทางการดําเนนิงานของธุรกิจอาหารในป 2561 

 
ในป 2561 บริษัทฯ คาดวาจะสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง จากกลยุทธหลัก 3 กลยุทธ ไดแก 1) การขยายกิจการเดิมที่มี
อยู 2) การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมและการรุกตลาดใหม รวมทั้ง 3) การควบรวมบริษัทที่เขาซ้ือกิจการ โดยปจจัย
ทั้งหมดนาจะชวยผลักดันใหยอดขายของบริษัทฯ เติบโตไดตามเปาหมายที่วางไว บริษัทฯ คาดวาอัตราการทํากําไรจะฟน
ตัวในป 2561 จากการเติบโตจากยอดขายและการควบคุมคาใชจายที่มีประสิทธิภาพ   
 
อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนที่จะทบทวนและปรับกลยุทธการตลาดและการขายของธุรกิจวุนเสนในประเทศ และขยายธุรกิจใน
ภูมิภาค  เร่ิมจากประเทศเวียดนามซึ่งเปนประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยตั้งแตกลางป 2558 บริษัทฯ ไดเร่ิมทํา
การตลาดวุนเสนตรามังกรคู ผานตัวแทนจําหนายในประเทศเวียดนาม ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูบริโภคชาวเวียดนาม
ดวยดี ดวยอัตราการขายเติบโตอยางตอเนื่อง  เนื่องดวยประเทศเวียดนามมีประชากร 94 ลานคน มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอัตราสูง (รอยละ 6 - 7) ในขณะท่ีตลาดการบริโภควุนเสนของประเทศเวียดนามยังอยูที่ประมาณรอยละ 25-30 
ของอุตสาหกรรมวุนเสนไทย และผูผลิตวุนเสนคุณภาพดียังมีนอยราย บริษัทฯ จึงไดตัดสินใจลงทุนสรางโรงงานวุนเสนสดที่
กรุงโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม โดยคาดวาจะสามารถเร่ิมดําเนินการผลิตเฟสแรกไดในไตรมาส 2 ป 2561 
 
เปาหมายการเติบโตของบริษัทฯ นั้นมาจากสองสวน ไดแก การเติบโตจากธุรกิจที่มีอยูในปจจุบัน โดยบริษัทฯ มีแผนดําเนิน
กลยุทธการตลาด การขายเชิงรุก และการดําเนินงานเชิงรุก โดยพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑสําเร็จรูป รวมทั้งการ
บริหารชองทางการจําหนาย และการนําเอาเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการการขาย และการเขาซ้ือกิจการ ซึ่งบริษัทฯ มีการ
เลือกสรรบริษัทที่จะเขาซ้ือกิจการอยางรอบคอบ และดําเนินการโดยเห็นแกประโยชนสูงสุดของผูถือหุน โดยบริษัทฯ มี
เกณฑในการคัดเลือก โดยจะเขาซ้ือกิจการในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ือง และมี synergy ในการสรางประโยชนใหแก
ธุรกิจเดิม 
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หนา 150 
 
 

ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัทฯ วางเปาหมายสูการเปนผูนําธุรกิจในกลุมประเทศ CLMV ไดแก ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร 
และเวียดนาม ซึ่งมีแนวโนมเศรษฐกิจโตตอเนื่อง และยังมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ  ซึ่งสามารถตอบโจทยความตองการ
วัตถุดิบของบริษัทฯ และตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี โดยมีเปาหมายหลักที่จะเพิ่มอัตราการทํา
กําไร จากการเติบโตของปริมาณการขายอยางตอเนื่อง การฟนตัวของราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง รวมถึงการเพิ่มกําลัง
การผลิตของทุกผลิตภัณฑ ทั้งในแงขยายกําลังการผลิต และเพิ่ม Utilization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ          
ลดตนทุนคงที่ รวมทั้งมาตรการในการบริหารจัดการคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 
 
บริษัทฯ ต้ังงบลงทุนทั้งหมดประมาณ 1,000 ลานบาท ซึ่งจะแบงออกเปนงบ Annual Maintenance งบลงทุนสําหรับ
โรงไฟฟาที่โรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ และโคราช โรงงานแปงมันสําปะหลังเฟส 2 ที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งบริษัทมีกระแส     
เงินสดพอเพียงสําหรับโครงการท่ีกลาวมา เปาหมายหลักเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในปจจุบันอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหบริษัทฯ เติบอยางย่ังยืนในระยะยาว ดวยการบริหารงานอยางรอบคอบทามกลางการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงสามารถรายงานกําไรและสามารถจายปนผลอยางสม่ําเสมอ     
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สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 “บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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” 
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ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

 

 

นายโฮ เรน ฮวา 

 
 

กรรมการ 

 

 

____________________________ 
 

 

 

นายอํานาจ สุขประสงคผล 

 

 
 

กรรมการ 

 
 

____________________________ 

 
 
 
 
ตราประทับบริษัทฯ 
 
 
 
 

ช่ือผูรับมอบอํานาจ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

 

 

นางอรอนงค วิชชุชาญ 

 

 

 

  Chief Financial Officer  

 

 

_______________________________ 

 



คณะกรรมการบริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สัดสวนการ ความสัมพันธ
อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ถือหุนใน ทางครอบครัว
(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

(1)  นายโฮ กวงปง 65 ๐ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ 6.50% พี่ชายของ ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

       ประธานกรรมการบริษัท   ธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอหนสันแอนดเวลส (57,194,534 หุน) นายโฮ กวงจิง ๐ ประธานกรรมการบริษัท ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด  (มหาชน)

๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ   ประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมสัดสวนการ และ ๐ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด  (มหาชน)

   1 ตุลาคม 2558 ๐ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์)  สาขาวิชาการจัดการ, ถือหุนของคูสมรส) บิดาของ ๐ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ ๐ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด 

   26 เมษายน 2559 (ตอวาระ)   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)  

ชื่อ-สกุล/ตาํแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



สัดสวนการ ความสัมพันธ
อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ถือหุนใน ทางครอบครัว
(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(2)  นายสุรพล สุปรัชญา 65 ๐ ปริญญาโท สาขาบัญชี ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ความสัมพันธ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

   1 ตุลาคม 2558 ๐ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 77/2009) ก.พ.2556 - พ.ค.2559 ๐ รองประธานกรรมการบริษัท ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

   26 เมษายน 2559 (ตอวาระ)   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 65 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.22% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการ   มหาวิทยาลัยแหงประเทศสิงคโปร (1,973,183 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

   1 ตุลาคม 2558   มหาวิทยาลัยเดอะอีสต ประเทศฟลิปปนส ๐ กรรมการที่มิใชกรรมการอิสระและมิใชผูบริหาร ๐ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด

   26 เมษายน 2559 (ตอวาระ) 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
อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ถือหุนใน ทางครอบครัว
(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(4)  นายโฮ กวงจิง 62 ๐ ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร 3.91% นองชายของ ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการ   (เกียรตินิยมเหรียญทอง) (34,416,488 หุน) นายโฮ กวงปง ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ   มหาวิทยาลัยแหงประเทศสิงคโปร และอาของ ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

   1 ตุลาคม 2558 นายโฮ เรน ฮวา เม.ย.2540 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)

   20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 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* 35 ๐ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร 0.44% บุตรชายของ ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

         กรรมการ   (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม)  (3,830,524 หุน) นายโฮ กวงปง ๐ กรรมการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ   วอรตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และหลานชายของ ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)  

   1 ตุลาคม 2558   ประเทศสหรัฐอเมริกา นายโฮ กวงจิง ส.ค.2558 - ก.ย.2558 ๐ ประธานเจาหนาที่บริหาร ๐ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)

   20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 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 Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐ Thai Wah Vietnam Company Limited

๐ กรรมการ ๐ TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd. 

๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด

๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส 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

เม.ย.2559 - พ.ค.2560 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด



สัดสวนการ ความสัมพันธ
อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ถือหุนใน ทางครอบครัว
(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(6)  ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย 64 ๐ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร 0.29% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

       รองประธานกรรมการบริษัท    (เคมีของอาหาร) (2,544,029 หุน) ความสัมพันธ ๐ รองประธานกรรมการบริษัท ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ    มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุน ต.ค.2558 - ธ.ค.2559 ๐ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

   1 ตุลาคม 2558 ๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 10/2001) ส.ค.2541 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการผูจัดการ ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)

   20 เมษายน 2560 (ตอวาระ)   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 Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited

๐ ประธานกรรมการ ๐ Thai Wah Vietnam Company Limited

๐ กรรมการ ๐ TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd.

๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 

๐ กรรมการ ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด

มิ.ย.2557 - ก.พ.2560 ๐ ประธานกรรมการ ๐ Vietnam Tapioca Company Limited 

มี.ค.2557 - ก.พ.2560 ๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

ก.ค.2550 - ก.พ.2557 ๐ ประธานกรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

ต.ค.2543 - พ.ค.2557 ๐ กรรมการ ๐ Vietnam Tapioca Company Limited 

(7)  นายอํานาจ สุขประสงคผล* 55 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.03% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการ    มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลสเตท (307,240 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง) ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ   (ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลโอกลาโฮมา)     (รวมสัดสวนการ เม.ย.2555 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)

   1 ตุลาคม 2558   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 ประธานกรรมการ / กรรมการ ๐ บริษัทยอยของ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 17/2012) ๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ เลขาธิการสมาคม คณะกรรมการบริหาร ๐ สมาคมการคามันสําปะหลังไทย

๐ หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) ม.ค.2552.-ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทยอยและบริษัทรวมของ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(8)  นายชานคราร  ชานดราน 55 ๐ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการ   มหาวิทยาลัยคิงส ตัน ประเทศอังกฤษ ความสัมพันธ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน ๐ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

   25 ธันวาคม 2559   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



สัดสวนการ ความสัมพันธ
อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ถือหุนใน ทางครอบครัว
(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(9)  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน 73 ๐ ปริญญาตรี สาขาบัญชี 0.02% ไมมี ปจจุบัน กิจการทีเปนบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลัยนิว เซาท เวลส ประเทศออสเตรเลีย (213,053 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (ถือโดยคูสมรส)   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ

   1 ตุลาคม 2558    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

   26 เมษายน 2559 (ตอวาระ) 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)

(10)  ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ 75 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 วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ ประกาศนียบัตรดาน Project Analysis (ถือโดยคูสมรส)   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ

   1 ตุลาคม 2558    มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

   20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 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  รองประธานกรรมการบริหาร 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



สัดสวนการ ความสัมพันธ
อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ถือหุนใน ทางครอบครัว
(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(11)  นายสุภัค ศิวะรักษ 61 ๐ ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร) ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

         กรรมการอิสระ    University of Pennsylvania, USA ความสัมพันธ ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ ปริญญาโท (ความสัมพันธระหวางประเทศ)   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ

   21 กุมภาพันธ 2560    Tufts University, Massachusetts, USA   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

๐ ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร และวรรณคดีภาษาอังกฤษ) 2552-2559 ๐ กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร ๐ บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

  Georgetown University, USA 2546-2551 ๐ กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร ๐ บมจ. ธนาคารทหารไทย

๐ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017) ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการนโยบายการเงิน ๐ ธนาคารแหงประเทศไทย

๐ ประธานกรรมการ ๐ กลุมบริษัท จารดีน แมธทีสัน

๐ กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และ                  ๐  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม

2556 - 2559 ๐ ประธานกรรมการ ๐ บจ. บริหารสินทรัพยสาทร

2554 - 2556 ๐ กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และ ๐  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน 

2551-2552 ๐ กรรมการ ๐ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย

2551-2552 ๐ ประธานกรรมการ ๐ บลจ. ทหารไทย

(12)  นายชนินทร อรรจนานันท 54 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

         กรรมการอิสระ   มหาวิทยาลัยเวสเทิรนอิลลินอยส ความสัมพันธ ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ   ประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

   1 ตุลาคม 2558 ๐ หลักสูตร Directors Certification Program, (DCP 231/2016) ๐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ๐ บริษัท เอสพีวี โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ ที่ปรึกษาอาวุโส ๐ บริษัท ไวทไลนกรุป จํากัด

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



ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สัดสวน ความสัมพันธ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา การถือหุนใน ทางครอบครัว

(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ผูบริหาร
(1) นายโฮ เรน ฮวา
    ประธานเจาหนาที่บริหาร

๐ วันที่ดํารงตําแหนง
   1 ตุลาคม 2558

(2) นายอํานาจ สุขประสงคผล
    กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง)

๐ วันที่ดํารงตําแหนง
   1 ตุลาคม 2558
(3) นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล 54 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 วันที่ดํารงตําแหนง ๐ ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ต.ค.2559 - ธ.ค.2559 ๐ Managing Director (Food Business) - ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

   1 มกราคม 2560   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    Designate

๐ หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

๐ กรรมการ ๐ Vietnam Tapioca Company Limited 

๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด

๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 

ม.ค.2553 - ก.ย.2559 ๐ กรรมการผูจัดการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 

(4) นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ 59 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

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

   1 ตุลาคม 2559     และระบบคุณภาพ

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

    และระบบคุณภาพ

ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด

๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

ส.ค.2542 - ธ.ค.2552 ๐ ผูจัดการทั่วไป ๐ บริษัท คริสป สแนคส จํากัด

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

-----------------------------------------รายละเอียดตามที่ปรากฎในหัวขอ "คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560"--------------------------------------



สัดสวน ความสัมพันธ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา การถือหุนใน ทางครอบครัว

(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(5) นางอรอนงค วิชชุชาญ 45 ๐ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.00% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

     Chief Financial Officer*   The American Graduate School of International (10,000 หุน) ความสัมพันธ ๐ Group Finance Director ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ วันที่ดํารงตําแหนง   Management (Thunderbird) กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

   1 ตุลาคม 2558   อริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ๐ กรรมการ ๐ บริษัทยอยและบริษัทรวมของ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP 224/2016) ๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2556-2558 ๐ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ๐ บริษัท อั๊คโซโนเบล เพนส (ประเทศไทย) จํากัด

๐ หลักสูตร Diploma Examination (52/2016) 2554-2556 ๐ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ๐ บริษัท คิมเบอรลี่คลาค (ประเทศไทย) จํากัด

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

๐ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เลขานุการบริษัทฯ
นางสาวมณี ลือประเสริฐ 52 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 วันที่ดํารงตําแหนง ๐ หลักสูตร Anti-Corruption :    Treasury และ เลขานุการบริษัทฯ

   1 ตุลาคม 2558   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 บริษัทยอยของ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

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

หมายเหตุ :   ผูบริหารทุกทาน "ไมมี" ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

                    * นางอรอนงค วิชชุขาญ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน Chief Financial Officer โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

BPT BT5 BT6 CSL DI MHSL MJ PNR TMS TN TN1 TNT TOC TS1989 TTL TW6 TWAS TWRF TWBP TWIT TWIC TWVC TDC ATP VTC
นายโฮ กวงปง  X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายสุรพล สุปรัชญา / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายเอเรียล พี วีรา / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายโฮ กวงจิง / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายโฮ เรน ฮวา /, CEO,E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X / / / - -

ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย XX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / / X / / -

นายอํานาจ สุขประสงคผล /, //,E / / / / / / / / / / / X / / / / / / / / X / / / /

นายชานคราร  ชานดราน / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน ID, ARCC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ ID, ARC, NRCC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายสุภัค ศิวะรักษ 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 - - - - - - - - - - - - -

นางสาวคมคาย ศรีสถาพร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - -

Mr. Nguyen Quoc Viet - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - /

Mr. Vo Dong Giang - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - -

Mr. Nguyen Thanh Ngu - - - - - - - - - - - - XX - - - - - - - - - - - - /

Mr. Nguyen Xuan Ky - - - - - - - - - - - - SBM - - - - - - - - - - - - -

Ms. Nguyen Thanh Tung - - - - - - - - - - - - SBM - - - - - - - - - - - - -

Mr. Hiroshige Murase - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - -

Mr. Soichiro Kurachi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - -

Mr. Takashi Terasaka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - -

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

บริษัทรวม
TWPCรายชื่อ



ชื่อยอ ชื่อเต็มของบริษัท

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)

MHSL บริษัท แมฮองสอนแลนดดีเวลลอปเมนท จํากัด

MJ บริษัท แมโจแลนด จํากัด

PNR บริษัท พังงา รีสอรท จํากัด

TDC บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด

TMS บริษัท ไทยโมดีไฟดสตารช จํากัด

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

TWIC TWPC Investment (Cambodia) Company Limited

TWRF บริษัท ไทยวา ไรซ ฟลาว จํากัด

TWPB บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด

TWPC บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

TWIT Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited

TWVC Thai Wah Vietnam Company Limited

VTC Vietnam Tapioca Company Limited



  
 

 

เอกสารแนบ 3 :  รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนาตรวจสอบภายใน 
 

ประวัติหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
 
ชื่อ : นายนฤพล วุฒิชัย 

 

อายุ : 35 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) 
 แนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 
 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 รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฏหมายที่เก่ียวของทั้งหมด 

 เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษแกผูตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง 
โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

 ใหคําแนะนําแกฝายจัดการในเร่ืองเก่ียวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

 เสนอแนะการแตงต้ังผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และคาสอบบัญชี และ 

 สอบทานใหบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหาร      ความ
เส่ียงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และกํากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 กํากับดูแลการปฏิบัติตามตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน 
 

ในระหวางป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดประชุมอยางเปนทางการทั้งหมด 4 คร้ัง  โดยมี
ผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการเขารวมประชุมดวย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตาม
หลักการและมาตรฐานทางการบัญชี รวมทั้งการควบคุมภายในกอนการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจําป ในการประชุมดังกลาวคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงยังไดหารือกับผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ เพื่อสอบทานและใหคําแนะนําเก่ียวกับส่ิงที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามเร่ืองสืบเนื่องจากแผนงานการตรวจสอบ 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดใหความเห็นชอบแกผูตรวจสอบภายในใหดําเนินการ ระหวางป 
2560 เพื่อใหแนใจวาการตรวจสอบมีความเพียงพอและเปนไปอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียงไดอนุมัติแผนงานของผูตรวจสอบภายใน และแผนงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจําป 
2561 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอกโดยไมมี
ฝายจัดการเขารวมประชุมดวย 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี 
 

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทุกทานไดเขารวมประชุมในการประชุมที่จัดขึ้นในป 2560  ทั้งนี้มีกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียงหน่ึงทานไมไดเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 2 คร้ัง 
ดังนี้ คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 เนื่องจากกรรมการทานดังกลาวไดรับการแตงต้ังเปน
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงภายหลังจากการประชุมในคร้ังที่ 1/2560 (ไดรับการแตงต้ังในวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2560)  และคร้ังที่ 4/2560 เนื่องจากติดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

ในดานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดรับมอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ให
กํากับดูแลขบวนการและกิจกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทุเลาและบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดรับรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบ        
ดวย  ผูบริหารอาวุโส      และไดรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทราบในเร่ืองความเส่ียงดาน 



   

 

 
 
ปฏิบัติการ (Operational risks) รวมท้ัง มาตรการที่ใชในการทุเลาความเส่ียงเหลานั้น  คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียงไดอนุมัติแผนงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประจําป 2561 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 ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายการท่ี  
เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจวา บริษัทฯ ไดเขาทํารายการ
ดังกลาวบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไมเก่ียวของกัน  (Arms’ Length Basis) โดยอาศัยหลักการตลาดเสรี
ระหวางคูสัญญาและไดเปดเผยขอมูลการเขาทํารายงานอยางเพียงพอและโปรงใส 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมทั้งมีความพึงพอใจตอการสนันสนุนและการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่องของ
บริษัทฯ  
 

ผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายยังคงเปนเปาหมายหลักในการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดสอบทานผลการดําเนินงานและรายงานทางการเงินตางๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อความโปรงใสและความครบถวนถูกตอง   รวมทั้งยังไดสอบทานนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และได
กําหนดใหฝายตรวจสอบภายในประเมินและวางแผนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการ
คอรรัปชั่นไวในแผนงานประจําป ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมี
ความพึงพอใจ   ตอการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทั้งกับฝายจัดการ ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายในเรื่องตางๆ 
ภายใตกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

 

 
 
 



   

 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหแตงต้ัง นายโสภณ          
เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 และ/หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร      
เดชอาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5872 ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2561 โดย
เสนอคาสอบบัญชีเทากับ 2,400,000 บาท ทั้งนี้ การแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีนี้อยูภายใตการไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ 
 
 

 
(นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
20 กุมภาพันธ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
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 2560 เพื่อพิจารณาและกําหนดอัตราเงิน
โบนัสประจําปและการขึ้นเงินเดือนใหแกพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการในเร่ือง
คาตอบแทนสําหรับกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย นอกจากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนได
พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการในเร่ืองการเสนอช่ือกรรมการอิสระทานใหมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการแทนท่ี
กรรมการอิสระซ่ึงลาออก รวมถึง การเสนอชื่อกรรมการซ่ึงถึงกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง  

 

 

 
 
 

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
16 มกราคม 2561 
 
 
 

 


