
  
 
 
 
 

 
 
 

 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 

หัวขอ หนา 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
3. ปจจัยความเส่ียง 
4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
5. ขอพิพาททางกฎหมาย 
6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 

 
1 
4 

17 
23 
28 
29 

สวนที่ 2 การจดัการและการกํากับดูแลกิจการ 
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
8. โครงสรางการจัดการ 
9. การกํากับดูแลกิจการ 
10. ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
12. รายการระหวางกัน 

 
40 
43 
65 
100 
101 
107 

สวนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนนิงาน 
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
14. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
111 
130 

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล   

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ  

เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกับขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหาร  

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนาตรวจสอบภายใน  

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน  

เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  

เอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

 
 
 



                                                

                                                                                               แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
 

                                                                                                                  

 
หนา 1 

 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
ประวัติความเปนมา 

 
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“TWPC” / “บริษัทฯ”) เปนบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทระหวาง บริษัท ไทยวาสตารช 
จํากัด (มหาชน) (“TWS”) และบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) (“TWFP”) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง และอาหารจากแปง ประเภทวุนเสน กวยเต๋ียว และสาคู เพื่อจําหนายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยไดดําเนินการจดทะเบียนควบบริษัทตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2558 
 
เหตุการณสําคัญ 
 

1 ตุลาคม 2558 15 มีนาคม 2559 24 มกราคม 2560 7 กุมภาพันธ 2560 2 ตุลาคม 2560 
 

TWS และ TWFP 
ควบบริษัท และ
เปล่ียนช่ือเปน 
“บริษัท ไทยวา จํากัด 
(มหาชน)” (TWPC) 

บริษัท ไทยวา 
อินเตอรเนช่ันแนล  
เทรด (เซ่ียงไฮ) จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ  ที่จัดต้ังขึ้น
ในประเทศจีน 
ประกอบธุรกิจ  ซื้อ
ขายสินคา (แปงมัน
สําปะหลังและ
ผลิตภัณฑที่
เก่ียวของ) 
 

บริษัท ทีดับบลิวพีซี 
อินเวสทเมนท 
(กัมพูชา) จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ที่จัดต้ังขึ้นใน
ประเทศกัมพูชา 
ประกอบธุรกิจผลิต
และจําหนาย
ผลิตภัณฑแปงมัน
สําปะหลังและมันเสน 

บริษัท ไทยวา
เวียดนาม จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ที่จัดต้ังขึ้นใน
ประเทศเวียดนาม 
ประกอบธุรกิจ ผลิต
และจําหนาย
ผลิตภัณฑอาหาร  
(วุนเสนและอื่นๆ) 

บริษัท ไทยวา ไบโอ 
พาวเวอร จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุน
สามัญจํานวน 
166,668 หุน คิดเปน 
รอยละ 33.33 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดใน
บริษัท สําปะหลัง
พัฒนา จํากัด จาก 
เทท แอนด ไลล พี
แอลซี 

 
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง และอาหารจากแปง ประเภท  วุนเสน กวยเต๋ียว 
และสาคู เพื่อจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ   

 
นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทอื่นๆ ซึ่งประกอบธุรกิจอื่นที่
นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งไดลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย โดยถือครองท่ีดินที่มีศักยภาพท่ัวประเทศ ซึ่ง
เปนการถือครองโดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  
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1.1   วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัทฯ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทบทวนอยางนอยทุกๆ  5 ป ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน :    เปนผูนําของภูมิภาคในผลิตภัณฑแปง และอาหารจากแปง 

 
พันธกิจ :  เราจะผลิตผลิตภัณฑคุณภาพระดับพรีเม่ียมเพื่อความพึงพอใจของลูกคา และทํางาน ดวยความ ภาคภูมิ    

ซื่อสัตย และม่ันคง 
 

ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปนี้ 
บริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงมุงม่ันที่จะเปนผูนําของผลิตภัณฑแปงและผลิตภัณฑอาหารที่เก่ียวกับแปงในภูมิภาค 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนและกํากับดูแลกลยุทธและวัตถุประสงคของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ รวมถึงสงเสริม
การสรางนวัตกรรมและนํานวัตกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีมาใชในการสรางความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดเสีย โดยยังคงอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม อีกทั้งคณะกรรมการ
บริษัทฯ ยังดูแลใหมีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในเรื่องวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ฯลฯ อยางทั่วถึง รวมถึงรูปแบบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่สามารถสรางมูลคาใหกับบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสีย 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกํากับดูแลใหบริษัทฯ สามารถดําเนินกิจการที่สรางคุณคาใหแกทั้งกิจการ ผูมีสวนไดเสีย และ
สังคมโดยรวม โดยในปที่ผานมา ฝายจัดการไดทําการพัฒนากรอบการทํางานหรือรูปแบบในการบริหารธุรกิจเพื่อการ
สรางคุณคา หรือคานิยมรวมใหแกกิจการและสังคม ดวยการมุงเนนไปท่ีการสรางคุณคาหรือคานิยมรวมกันในหวงโซ
คุณคาของบริษัทฯ โดยเร่ิมตนจากเกษตรกรหรือชาวไรผูเพาะปลูกมันสําปะหลังซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักของกิจการ เขาสู
กระบวนการผลิต ไปสูผูบริโภค ทั้งนี้ เปาหมายหลักของบริษัทฯ คือการสงมอบแปงมันสําปะหลังและผลิตภัณฑที่
เก่ียวของกับแปงมันสําปะหลังสําหรับ “ชีวิตในยุคปจจุบัน” ควบคูไปกับการเพิ่มคุณคาใหกับภาคการเกษตรดวยการ
พัฒนาแหลงวัตถุดิบใหมีความย่ังยืน และพัฒนาชุมชนใหเติบโตอยางม่ันคงเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมุงม่ันในการพัฒนา
โรงงานใหมีความทันสมัย ปลอดภัย และดําเนินการผลิตสินคาไดอยางย่ังยืนโดยปราศจากผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 
1.2   การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

 
-ไมมี- 
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1.3   โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
 

 
 

1.4   ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ  
 
-ไมมี- 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสรางรายได 
 

โครงสรางรายไดที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑหรือบริการใหบุคคลภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ผลิตภัณฑ/บริการ
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

กลุมธุรกิจแปง
  - แปงมันสําปะหลัง          3,177      43             3,129      48            3,242         52 

  - แปงอบหยาบ             537        7                390        6               380           6 

  - แปงโมดิไฟด             985      14                295        5                  71           1 

  - สาคู             289        4                230        4               236           4 

  - กลูโคส             713      10                804      12               889         14 

  - ผลผลิตพลอยได และอืน่ๆ               95        1                  38        1                  20          -   

   รวมรายไดกลุมธุรกิจแปง        5,796     79          4,886     76         4,838      77 

กลุมธุรกิจอาหาร
  - วุนเสน  และกวยเตี๋ยวเซ่ียงไฮ          1,272      17             1,231      19            1,206         19 

  - กวยเตี๋ยวเสนเล็ก  และเสนหม่ี             123        2                  97        1                  98           2 

  - แปงถั่วเขียว และแปงอืน่ๆ               45        1                  46        1                  17          -   

  - ผลผลิตพลอยได  และอืน่ๆ               11       -                       5       -                      4          -   

   รวมรายไดกลุมธุรกิจอาหาร        1,452     20          1,379     21         1,325      21 

การลงทุนในหุนสามัญ
  - สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตาม

    วิธีสวนไดเสีย

                 -          -                        3        -                     16          -   

  - กําไรจากการซ้ือธุรกิจ                 -         -                  118        2                   -            -   

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย
  - รายไดคาเชา                 -         -                       3       -                      9          -   

  - กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน                 -         -                      -         -                    57           1 

  - กลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาของ

    อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

                 -          -                     13        -                      -            -   

รายไดอื่น
  - รายไดจากการเครมประกันไฟไหม               10       -                      -         -                     -            -   

  - กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน               11       -                      -         -                    13          -   

  - รายไดดอกเบ้ีย               20       -                    24       -                    23          -   

  - รายไดอืน่ๆ                41         1                   49         1                   40           1 

รวม        7,329   100          6,475   100         6,321     100 

2561
รายได

2559
รายได

2560
รายได
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

ธุรกิจหลัก 
 
การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถแบงเปน 2 กลุมหลักคือ การผลิต ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง และอาหาร
จากแปง 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 แปงมัน
สําปะหลังดัดแปร สาคู และแปงอัลฟา  

 
 แปงมันสําปะหลัง 

 
แปงมันสําปะหลังเปนผลิตภัณฑที่แปรรูปจากหัวมันสําปะหลัง นอกจากใชในการประกอบอาหารแลวยังใช
เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารตางๆ เชน ผงชูรส สารใหความหวาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ 
อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมการทอผา เปนตน 

 
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 4 โรงงานกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ของ     
ประเทศไทย โดยโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังของบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร 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 (เดิมชื่อ Tay Ninh Tapioca Company Limited) (TNT) เพื่อทําการผลิตแปงมันสําปะหลัง 
และกลูโคสไซรัปจําหนายทั้งในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสงออกตางประเทศ รวมท้ัง
ลงทุนผานบริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด จัดต้ัง Vietnam Tapioca Company Limited 
ต้ังอยูที่จังหวัด Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

 
 กลูโคสไซรัป 

 
เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยสลายแปงมีลักษณะเปนของเหลว ใส เหนียวขน รสหวานเล็กนอย ไมมีสี 
ใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑอาหารหลายชนิด เชน ลูกกวาด ทอฟฟตางๆ ผลไมกวน น้ําผลไม          
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ผงไอศกรีม  ครีมเทียม และเคร่ืองด่ืมตางๆ ผลิตโดย TNT ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ต้ังอยูที่จังหวัด      
Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลิตภัณฑกลูโคสไซรัปของ TNT เปนที่ยอมรับและ
ไววางใจจากลูกคาในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานสินคา ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 22000 : 2005, ISO/TS 22002-1 มาตรฐาน HACCP และเครื่องหมาย HALAL และ FSSC 22000 
(Food Safety System Certification 22000) ซึ่งเปนระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสําหรับการ
ผลิตอาหาร รวมทั้งมาตรฐาน USDA , NOP and EU  สําหรับผลิตภัณฑ ORGANIC 

 
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร 

 
บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับ Japan Corn 
Starch Co., Ltd. ประเทศญี่ปุน โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 33.33 และบริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด  
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุนโดยตรงในสัดสวนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนทั้งหมดใน
บริษัท  ไทยวา  ไบโอ  พาวเวอร จํากัด ) ถือหุนรอยละ  33.33 ของจํานวนหุนทั้ งหมดของบริษัท         
สําปะหลังพัฒนา จํากัด ดังนั้นบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด จึงจัดเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ ถือหุนทางตรงและทางออมคิดเปนรอยละ 66.67 

 
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตแปงมันสําปะหลังดัดแปรชนิดตางๆ ที่ใชใน
อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ เพื่อจําหนายทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 
ตลาดตางประเทศที่สําคัญ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินโดนีเซีย และประเทศตางๆ ในแถบเอเชีย
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตโดยมีโรงงานต้ังอยูที่อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

 
 สาคู 

 
สาคูเปนผลิตภัณฑอาหารจากแปงมันสําปะหลังอีกชนิดหนึ่งซึ่งเปนที่นิยมของผูบริโภคมากทั้งในประเทศ
ไทยและประเทศในแถบเอเซียตะวันออก เชน จีน และไตหวัน และมีการสงออกไปยังสหภาพยุโรป และ
ประเทศสหรัฐอเมริกาดวย เพราะสามารถนําไปปรุงอาหารไดทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ทําให
แนวโนมการบริโภคสาคูยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 
ปจจุบันบริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑสาคูใหมีความหลากหลายมากขึ้น มีการผลิตสาคูกระเจ๊ียบ และสาคู
ใบเตยออกสูตลาด ทําใหผูบริโภคมีโอกาสไดเลือกบริโภคผลิตภัณฑที่มีความแตกตางและแปลกใหม  
นอกจากน้ี      ยังไดมีการพัฒนาสูตรอาหารทั้งคาวและหวาน เพื่อแนะนําใหผูบริโภคนําสาคูไปปรุงเปน
อาหารในรูปแบบที่หลากหลายสะดวกและรวดเร็ว อาทิ สาคูไสหมูชนิดตมแทนการนึ่งแบบเกา สาคู     
สามเกลอ หยกมณี และไขมุกทะเล  ซึ่งเปนอาหารคาวที่ทําจากสาคูเม็ดใหญ เปนตน 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดพัฒนาผลิตภัณฑสาคูขนาดเล็กพิเศษ (Tiny Pearls) ที่สามารถสุกไดงายเพียงใส
ลงในน้ํารอนแลวแชทิ้งไวประมาณ 5 นาที ทําใหเหมาะในการนําไปผสมเปนสวนประกอบของอาหารเชา 
หรือเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑไสกรอก เพื่อเพิ่มคุณลักษณะเนื้อสัมผัส เปนตน 
 
โรงงานผลิตสาคูของบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาตรฐาน 
GMP, HACCP และเครื่องหมาย HALAL อันจะทําใหลูกคามีความม่ันใจในสินคาของบริษัทฯ มากย่ิงขึ้น 

 
 แปงอัลฟา 

 
แปงอัลฟาเปนแปงมันสําปะหลังดัดแปรชนิดหนึ่ง ซึ่งใชกระบวนการแปรรูปทางกายภาพและมีการใชกัน
อยางกวางขวางในอุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ํา อุตสาหกรรมยากันยุง อุตสาหกรรมหลอโลหะ เปนตน โดย
มีบริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอย เปนผูดําเนินการผลิตและจําหนาย ตลาดใหญของ
แปงอัลฟาอยูที่ญี่ปุน และไตหวัน ปจจุบันบริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด ไดใหความสําคัญในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ และคิดคนสูตรผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อสนองความตองการของตลาด 
และยังสามารถผลิตแปงอัลฟาตามสูตรที่ใชเฉพาะอุตสาหกรรมแตละรายไดอยางมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 
เพื่อใหสามารถสงออกไดมากขึ้นทั้งในดานปริมาณและมูลคา  โรงงานผลิตแปงอัลฟาของบริษัทฯ ไดรับ
การรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาตรฐาน GMP และเครื่องหมาย HALAL  

 
ข. ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเตี๋ยว ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯ  โดยใช แปงถ่ัว แปงมันฝร่ัง แปงมันสําปะหลัง 

และขาวเจาเปนวัตถุดิบ และมีผลิตภัณฑหลัก คือ วุนเสน สินคาของบริษัทฯ ในกลุมนี้ ไดแก วุนเสน กวยเตี๋ยว 
เสนหม่ี และกวยเต๋ียวเซ่ียงไฮ 

 
1. กลุมวุนเสน  สามารถแบงสินคาตามคุณภาพและราคา ดังนี้ 

 ตรามังกรคู เปนสินคาคุณภาพพรีเม่ียม (สูง)  
 ตราหงษ เปนสินคาคุณภาพช้ันดี ดวยราคามาตรฐาน 
 ตรากิเลนคู เปนสินคาคุณภาพมาตรฐาน  

 
2. กลุมกวยเตี๋ยวและเสนหมี่  บริษัทฯ ผลิตและจําหนายกวยเต๋ียวและเสนหม่ี ทั้งเสนสดและเสนแหงใน

ตรากิเลนคู ซึ่งวางตําแหนงสินคาเปนสินคาคุณภาพดี ราคาปานกลาง โดยสินคาในกลุมนี้ประกอบดวย 
กวยเต๋ียวเสนเล็ก และเสนหม่ี 

 
3. กลุมกวยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ  จําหนายภายใตตรามังกรคู สามารถแบงสินคาตามชนิดของสินคา เปนแบบชนิด

แผนตัด สะดวกสบายในการนําไปบริโภค และแบบชนิดแผนกลม ใชประกอบอาหารไดหลายรูปแบบตาม
ตองการ และแบบชนิดแผนตัดผสมสาหราย ใหกล่ินรสสาหราย 
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4. กลุมแปงมันสําปะหลังและสาคู  จําหนายภายใตตรานิวเกรด และตรากิเลนคู บรรจุในถุง retail pack 
เพื่อใขในการบริโภคครัวเรือน หรือรานอาหาร และบรรจุกระสอบเพ่ือจําหนายแกโรงงานอุตสาหกรรมและ
รานอาหารชั้นนําที่ใชในปริมาณมาก 

 
ธุรกิจอ่ืนๆ ที่ไมใชธุรกิจหลัก 

 
ก. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

 
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยการถือครองที่ดินที่มีศักยภาพในการลงทุนกระจายอยู
ในภาคเหนือ อีสานตอนบน กลาง ตะวันออก และตะวันตกของประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในท่ีดินจะมีความเส่ียง
ในการลงทุนคอนขางนอยกวาการลงทุนในทรัพยสินชนิดอื่น เนื่องจากสภาพของที่ดินที่ไมมีการเส่ือมราคา ทั้งนี้ 
บริษัทฯ คาดวาจะสามารถไดรับผลตอบแทนจากราคาขายในอนาคตที่มีแนวโนมสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของ
ประเทศ อยางไรก็ตาม สําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยนี้ ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีโครงการพัฒนาที่ดิน
เหลานั้น 

 
ข. การลงทนุในหุนสามัญ 

 
บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรอปคอล           
รีสอรท จํากัด โดยปจจุบันบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนเปนจํานวนรอยละ 2.09 และ 19.80 ของทุนที่เรียกชําระ
แลวทั้งหมดของแตละบริษัทตามลําดับ ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวเปนการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเปนการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ  
 

2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
  
2.2.1 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 
ก. สินคาในกลุมผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง บริษัทฯ  มี สัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑ ในกลุมนี้

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 
 

บริษัทมีโรงงาน ผลิตภัณทกลูโคสไซรัป ที่ประเทศเวียดนาม โดยสวนใหญจะขายในประเทศเวียดนาม  
 
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร 
 

ผลิตภัณทแปงมันสําปะหลังดัดแปร สวนใหญสงออกไปยังประเทศแถบเอเชียรอยละ 70 และขายใน
ประเทศรอยละ 30  

 
 สาคู 

 
ผลิตภัณฑสาคูสวนใหญจะสงออกไปยังประเทศในแถบเอเซีย เชน จีน ไตหวัน และมีบางสวนไปยุโรป และ 
สหรัฐอเมริกา และมีการจัดจําหนายภายในประเทศดวย 

 
 แปงอัลฟา 

 
บริษัทฯ จําหนายแปงอัลฟาไปยังตางประเทศ เชน ญี่ปุน ยุโรป และไตหวัน รวมทั้งขายภายในประเทศ 

 
ข. สินคาในกลุมผลิตภัณฑวุนเสน และกวยเตี๋ยว มีการจัดจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศเชนกันโดยมี

สัดสวนการขายแบงไดดังนี้ 
 

 กลุมลูกคาภายในประเทศ 
 

บริษัทฯ มีสัดสวนการขายของกลุมลูกคาภายในประเทศคิดเปนรอยละ 92 ของยอดขายทั้งหมดของ
ผลิตภัณฑในกลุมนี้ โดยลูกคาภายในประเทศหลักเปนกลุมรานคาสง ซึ่งมีสัดสวนการขายตอยอดขาย
ทั้งหมดรอยละ 70  
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 กลุมลูกคาสงออก 
 

บริษัทฯ มีสัดสวนการขายของกลุมลูกคาสงออกคิดเปนรอยละ 8 ของยอดขายทั้งหมดของผลิตภัณฑใน
กลุมนี้ โดยบริษัทฯ สงออกไปยังประเทศตางๆ ไดแก ประเทศในแถบเอเซีย สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา 

 
2.2.2  ชองทางการจําหนาย 
 
ก. ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง ในปที่ผานมาบริษัทฯ เนนการทําตลาดในอุตสาหกรรมอาหารมากกวา

อุตสาหกรรมกระดาษ และส่ิงทอ เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสูงกวา
ในอุตสาหกรรมอื่น  

 
สําหรับชองทางการจําหนายนั้นบริษัทฯ ดําเนินการสงออกขายโดยตรงใหแกผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร และ
ขายผานบริษัทตัวแทนในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกอต้ัง Thai Wah International Trade 
(Shanghai) Company Limited  เปนฐานในการกระจายสินคาตรา “Rose” ใหแกลูกคาในประเทศจีน  
 

ข. ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเตี๋ยว แบงเปน 
 

ตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ จัดจําหนายสินคาโดยผานชองทางตางๆ ไดแก รานคาสง รานคาปลีก 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร ซุปเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ หนวยรถเงินสด รานอาหารทั่วประเทศ และ
ลูกคาประเภทอุตสาหกรรม   

 
สําหรับตลาดตางประเทศ บริษัทฯ สงสินคาไปจําหนายผานบริษัทตัวแทนในประเทศตางๆ เชน ประเทศในแถบ
เอเซีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

 
2.2.3 การแขงขัน  

 
ก. ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง  

 
ปจจุบันการแขงขันในดานตลาดโดยเฉพาะตางประเทศ มีการแขงขันคอนขางสูง นอกจากการแขงขันกับผูผลิต
ในประเทศไทยแลว บริษัทฯ ยังตองแขงขันกับผูผลิตจากประเทศในแถบอาเซียน เชน เวียดนาม และ กัมพูชา         
ซึ่งเสนอราคาแปงที่ถูกกวาประเทศไทย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะเนนการขายสินคาในตลาดที่ตองการสินคาที่
มีความสมํ่าเสมอในดานคุณภาพมากกวาในเร่ืองราคา ภาวะการแขงขันภายในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา 
บริษัทฯ มีคูแขงขันในประเทศที่มีศักยภาพท่ีใกลเคียงหรือใหญกวาบริษัทฯ จํานวน 4 - 5 ราย ซึ่งใชกลยุทธใน
ดานราคาเพื่อการแขงขันในอุตสาหกรรมนี้ ในขณะที่บริษัทฯ ใชกลยุทธทางดานคุณภาพและการสงมอบสินคา
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ที่ตรงเวลาโดยเฉพาะในตลาดตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีความไดเปรียบคูแขงขันในดานช่ือเสียง คุณภาพ และ
การสงมอบสินคาที่ตรงเวลา รวมทั้งเคร่ืองหมายการคาตรากุหลาบ “ROSE BRAND” ซึ่งเปนที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะในจีน และไตหวัน   

 
แนวโนมภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขงขันในตลาด ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงไมดีขึ้นมากนัก  รวมทั้ง 
เศรษฐกิจในจีนที่ชะลอตัวลง ความตองการใชแปงมันสําปะหลังในจีนยังคงทรงตัว ประกอบกับราคาแปงมัน
สําปะหลังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 550 - 555 USD/ton FOB Bangkok ในกลางป 2561 โดยเม่ือเทียบกับ
กลางป 2560 ที่ราคาสงออก FOB Bangkok  เพียงแค 325-330 USD/ton อนัเนื่องมาจากการขาดแคลนมัน
สําปะหลัง  และการระบายสตอกแปงขาวโพดจากจีนในราคาตํ่าออกสูตลาดอยางตอเนื่องในป 2561 จึงสงผล
ใหในป 2561 ปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังไทย 3.96 ลานตัน ลดลงประมาณรอยละ 4 จากป 2560 ที่มี
ปริมาณสงออก 4.14 ลานตัน ในขณะท่ีมูลคาสงออกแปงมันสําปะหลังในป 2561 เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 23 
เม่ือเทยีบกับป 2560  

 
หมายเหตุ :   ปริมาณและมูลคาการสงออกอางองิจากขอมูลจากสมาคมแปงมันสําปะหลังไทย และกรมศุลกากร 

 
ข. ผลิตภัณฑวุนเสน และกวยเตี๋ยว 

 
 วุนเสน 

 
สภาวะอุตสาหกรรม 

 
สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมวุนเสนในประเทศไทย มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมที่มีผูแขงขันนอยราย 
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 และเจาะกลุมลูกคาแตละพื้นที่แตกตางกันไป ผูบริโภคจะมีความเช่ือถือ         
ในผลิตภัณฑตราท่ีใชอยู 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 

 
กวยเต๋ียวเปนอาหารที่นิยมรับประทานในหมูคนไทยและชาวเอเชียตะวันออกรองจากขาว ซึ่งขนาดของ
อุตสาหกรรมเสนกวยเต๋ียว เสนหม่ี รวมท้ังขนมจีนมีขนาดใหญกวาอุตสาหกรรมวุนเสนประมาณ 10 เทา
โดยปริมาณ และ 5 เทาโดยมูลคา คือมีปริมาณเทากับ 350,000 - 370,000 ตันตอป หรือมูลคาประมาณ 
1.5 หม่ืนลานบาท ซึ่งตลาดมีการเติบโตทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ดวยขนาดของอุตสาหกรรม
ดังกลาวประกอบฐานลูกคาวุนเสนที่บริษัทฯ  มีอยู บริษัทฯ จึงไดตัดสินใจกาวเขาสูอุตสาหกรรมกวยเต๋ียว
และเสนหม่ี โดยเร่ิมทดลองผลิตและจําหนายกวยเต๋ียวเสนเล็กในป 2552 และเร่ิมผลิตเสนหม่ีในป 2553 
เร่ิมจากกําลังการผลิตรวม 2,000 ตันตอป ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสําเร็จอยางดีในการกาวเขาสูธุรกิจนี้ 
โดยอัตราการเจริญเติบโตนับต้ังแตเร่ิมดําเนินการผลิตสูงกวารอยละ 100 ตอปอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯ 
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ตัดสินใจขยายกําลังการผลิตเสนกวยเต๋ียวและเสนหม่ี โดยสรางโรงงานแหงใหมภายในบริเวณเดียวกับ
โรงงานวุนเสน โดยมีกําลังการผลิตเบื้องตนรวม 4,000 ตันตอป เม่ือปลายป 2558 ผลิตภัณฑกวยเต๋ียว
และเสนหม่ีของบริษัทฯ มีทั้งแบบเสนแหง และเสนสด ซึ่งมีสัดสวนการจาํหนายในประเทศประมาณรอยละ 
70 และตางประเทศรอยละ 30 

 
การตลาด  

 
 กลุมวุนเสน     

 
เนนการสรางการจดจําตราสินคาวาเปนสินคาที่มีคุณภาพ ไดรับความเช่ือถือ มีประวัติยาวนานและเปน    
ที่ยอมรับของผูบริโภคกวา 60 ป ผลิตจากวัตถุดิบที่ผานการคัดสรร และกรรมวิธีที่ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ 
และสะดวกในการรับประทาน ในขณะเดียวกันก็มีราคาที่เหมาะสม 

 

 กลุมกวยเต๋ียวและเสนหม่ี 
 

เนนวิธีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีเนื้อสัมผัสที่ดี กรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ สะดวกในการ
รับประทาน และหาซื้อไดงายตามซุปเปอรมารเก็ตชั้นนํา ปจจุบันทางบริษัทฯ ยังไดรับการรับรองมาตรฐาน 
BRC ซึ่งเปนบริษัทแรกที่ทํากวยเตี๋ยวเสนเล็กสด เสนหม่ีสดรายแรกในประเทศไทยที่ไดมาตรฐานดังกลาว 

 

 กลุมกวยเต๋ียวเซี่ยงไฮ 
 

จุดขาย คือ ความเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑที่มีเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบอรอยแตกตางไปจากกวยเต๋ียว
ชนิดอื่นๆ และเสนที่มวนตัว และเปนเจาแรกและเจาเดียวที่ผลิตกวยเต๋ียวเซียงไฮอบแหงคุณภาพพรีเม่ียม
ในประเทศไทย 

 
2.2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ 

 
ก. ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง 

 
นโยบายการผลิต 

 
การผลิตของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับปริมาณของวัตถุดิบ บริษัทฯ จะดําเนินการผลิตเต็มที่หรือเต็มกําลังการผลิต
ในชวงฤดูกาลเก็บเก่ียว (ชวงที่ชาวไรขุดหัวมันสําปะหลังสดออกขาย) ซึ่งอยูระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือน
เมษายนของทุกป ในชวงฤดูกาลดังกลาวราคาหัวมันสําปะหลังจะคอนขางตํ่ากวาชวงอื่น ทําใหบริษัทฯ เรงผลิต
เพื่อเก็บสตอกไวขายหรือสงมอบใหแกลูกคาไดตลอดทั้งป ทั้งนี้ หากเปนชวงปลายฤดูกาลซ่ึงหัวมันสําปะหลัง
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สดมีราคาสูงขึ้น แตบริษัทฯ ยังคงมียอดการส่ังซื้อจากลูกคาและมีอัตรากําไรในระดับที่นาพอใจ บริษัทฯ ก็จะ
ดําเนินการผลิตตอเนื่องใหนานที่สุด 

   
กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต 

 
กลุมบริษัทฯ มีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังทั้งส้ินจํานวน 6 โรง ต้ังอยูในประเทศไทยจํานวน 4 โรง ประเทศ
เวียดนาม 2 โรง และบริษัทรวม 1 โรง โรงงานในประเทศไทยต้ังอยูที่จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ อุดรธานี 
และ กําแพงเพชร โดยมีกําลังการผลิตรวม แปงมันสําปะหลัง แปงอบหยาบ และแปงสาคู ทั้งส้ิน 438,000      
ตันตอป   และโรงงานที่ผลิตแปงมันสําปะหลังดัดแปร ที่จังหวัดระยอง ที่มีกําลังการผลิต  60,000 ตันตอป  สวน
โรงงานที่ต้ังอยูประเทศเวียดนามมีกําลังการผลิตกลูโคสไซรัปอยูที่ 50,000 ตันตอป 

 
การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต คือ หัวมันสําปะหลังสดซ่ึงผลิตไดในประเทศ โดยสวนใหญแลวบริษัทฯ จะรับซื้อ     
หัวมันสดจากเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังโดยตรง  

 
วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ (Supplier) 

 
การเคล่ือนไหวของราคาหัวมันสําปะหลังสดจะขึ้นอยูกับภาวะอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบ อยางไรก็ตาม 
ราคาขายของผลิตภัณฑสําเร็จรูปก็มักจะเคล่ือนไหวขึ้นลงตามตนทุนของวัตถุดิบดวย ในป 2561 ราคาซ้ือ
หัวมันสําปะหลังสดของกลุมบริษัทในประเทศไทยอยูที่ 2,470 - 3,150  บาทตอตัน สวนราคาซื้อหัวมัน
สําปะหลังสดของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามอยูที่ 3,350 - 4,250  บาทตอตัน  
 
บริษัทฯ จะรับซื้อหัวมันสําปะหลังสดจากเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังโดยตรงเปนสวนใหญ และบางสวนจาก     
ลานมันสําปะหลัง ทั้งนี้ หากเปนชวงที่หัวมันสําปะหลังในแถบพื้นที่ใกลเคียงกับโรงงานมีไมเพียงพอ บริษัทฯ จะ
รับซ้ือหัวมันสําปะหลังจากลานมันที่จังหวัดใกลเคียง เพื่อจัดหาวัตถุดิบปอนโรงงานใหสามารถผลิตสินคาได 
 

ข. ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเตี๋ยว  
 

กําลังการผลิต 
 

บริษัทฯ มีโรงงานต้ังอยูที่อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่รวม 230 ไร 3 งาน 50 ตารางวา อาคารโรงงาน
มีพื้นที่โรงงานประมาณ 48,700 ตารางเมตร และมีกําลังการผลิตวุนเสนประมาณ 23,000 ตันตอป กวยเต๋ียว
และเสนหม่ี 4,000 ตันตอป  ซึ่งใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณภาพและความปลอดภัยที่ผูบริโภคจะไดรับ บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตสินคาตามแผนการ
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ผลิตตามความตองการสินคาของลูกคาเปนหลัก ปจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการใชกําลังการผลิตประมาณ         
รอยละ 70 

 
วัตถุดิบ 

 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต คือ แปงถ่ัว แปงมันฝร่ัง แปงมันสําปะหลัง และขาว ซึ่งเปนพืชผลทางเกษตร ดังนั้น
ราคาจะผันผวนขึ้นลงตามฤดูกาลและอุปสงคอุปทานในตลาด นอกจากน้ี พืชผลทางการเกษตรยังขึ้นอยูกับ
สภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟาอากาศ เชน ภัยแลง อุทกภัย ซึ่งจะสงผลตออุปทานและราคา
ของสินคา ในบางสถานการณบริษัทฯ จําเปนตองซื้อวัตถุดิบ  เพื่อเก็บเปนสินคาคงคลังใหพอเพียงกับการผลิต
และเพื่อใหมีตนทุนวัตถุดิบที่คงที่ 

 
บริษัทฯ ซื้อแปงถ่ัว  และแปงมันฝร่ัง   โดยนําเขาโดยตรงหรือซื้อผานตัวแทนจําหนายจากประเทศในแถบยุโรป
หรือ จีน ซึ่งอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ มีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนของแปงที่นําเขาจาก
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมีความเส่ียงในการพึ่งพาผูผลิตหรือผูจัดจําหนายรายหน่ึงรายใดเปน
กรณีพิเศษ เนื่องจากมีแหลงซื้อวัตถุดิบที่หลากหลายจากผูผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 
2.2.5 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 
ก. ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง 

 
ในการผลิตแปงมันสําปะหลังนั้นจะมีน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต สวนใหญแลวเปนน้ําจากการลาง
หัวมัน และน้ําแปง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสรางความเดือดรอนใหแกชุมชนใกลเคียงได บริษัทฯ 
ไดตระหนักถึงผลกระทบในขอน้ีเปนอยางดี จึงไดสงน้ําทิ้งดังกลาวเขาสูระบบบําบัดน้ําทิ้งแบบ LAGOONING 
ที่ออกแบบอยางถูกตองโดยวิศวกรที่ไดรับอนุญาต ซึ่งมีทั้งระบบไรออกซิเจน และระบบใชออกซิเจน  

 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังใหความสําคัญและตระหนักถึงคุณภาพส่ิงแวดลอม จึงไดนําระบบกาซชีวภาพมาใชใน
กระบวนการผลิตในโรงงานของบริษัทยอยที่ประเทศเวียดนามเปนแหงแรก ซึ่งโครงการดังกลาวไดดําเนินการ
แลวเสร็จต้ังแตป 2554  และไดมีการพัฒนาระบบบําบัดน้ําที่ผานกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานสูงขึ้น โดย
เปนโรงงานตนแบบ โดยหนวยงานรัฐในจังหวัดเทนินห หรือภาคเอกชน ใชเปนตัวอยางในการศึกษา ใน
โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง ที่มีกระบวนการบําบัดน้ํา ใหไดตามมาตรฐาน สําหรับโรงแปง สวนโครงการ
ระบบกาซชีวภาพในโรงงานของบริษัทฯ ที่ต้ังอยูในจังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดนครราชสีมา  และโรงงานของ
บริษัทยอยที่ต้ังอยูในจังหวัดอุดรธานี  ไดนํากาซชีวภาพในบอบําบัดน้ําเสียมาใชเปนพลังงานทดแทนน้ํามันเตา
ในกระบวนการผลิต ซึ่งเปนการประหยัดพลังงานและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาที่สุด รวมทั้งเปนการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกออกสูชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ ยังชวยลดมลภาวะจากกล่ินที่เกิดจากบอบําบัดน้ํา
เสียที่อาจมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมในชุมชนรอบขางไดอีกดวย ทั้งนี้โรงงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยได
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มีการปรับปรุงพัฒนาระบบบําบัดน้ําทิ้งที่ผานกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานสูงขึ้น   โดยระบบโรงงานของ
บริษัทฯ ในจังหวัดนครราชสีมา ไดเร่ิมเดินระบบในเดือนตุลาคม 2561  โรงงานของบริษัทฯ  ในจังหวัดกาฬสินธุ
ไดเร่ิมเดินระบบในเดือนพฤศจิกายน 2561 และโรงงานของบริษัทยอย ในจังหวัดอุดรธานี อยูในระหวางการ
ปรับปรุงพัฒนา คาดวาจะสามารถเดินระบบภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2562  

 
บริษัทฯ ไดเร่ิม นํากาซชีวภาพในสวนที่เหลือจากการผลิตเปนพลังงานทดแทนนํ้ามันเตา มาใชเพื่อเปนพลังงาน
เพื่อการผลิตกระแสไฟฟาใชในโรงงาน โดยโรงไฟฟาแหงแรกเร่ิมดําเนินงานในเดือนเมษายน ป 2561 ที่โรงงาน
ของบริษัทยอยที่จังหวัดอุดรธานี 

 
ข. ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเต๋ียว 

 
เนื่องจากการผลิตวุนเสนและกวยเต๋ียวเปนการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร ซึ่งผลผลิตทั้งหมดรวมท้ังผลพลอยได   
บริษัทฯ สามารถจําหนายทั้งหมด จึงไมมีปญหาเร่ืองของเสียจากการผลิต สวนเร่ืองน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต 
บริษัทฯ มีบอบําบัดน้ําเสีย ซึ่งบําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ ทําใหคาใชจายและการบํารุงรักษาในการบําบัดน้ํา
เสียคอนขางตํ่า  

 
2.3 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

 
  -ไมมี- 
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3. ปจจัยความเสี่ยง 
 
3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
 
3.1.1  ความเส่ียงอันเนื่องมาจากนโยบายภาครัฐ 

 
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย  โดยความรวมมือของสมาคมที่เก่ียวของกับมันสําปะหลังไดผลักดัน
ใหสมาชิกกําหนดราคาสงออกมันเสนที่สะทอนความตองการของตลาดอยางแทจริง และปองกันปญหาการขาย
ตัดราคา จนสงผลกระทบตอราคาหัวมันสําปะหลังสด รวมท้ังยังรวมมือกันในการตรวจสอบดูแลขอมูลขาวสาร
ที่ไมเปนเปนความจริง ซึ่งอาจสงผลตอราคา และผลกระทบอื่นๆ      
 
ทั้งนี้ไดมีการออกกฎระเบียบ มาตราการ กํากับดูแลอยางเขมงวด ในการนําเขามันสําปะหลัง และผลิตภัณฑ         
มันสําปะหลัง จากประเทศเพ่ือนบาน โดยกําหนดมาตรฐาน 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 มีการรวมทุนในการดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑมันสําปะหลังในประเทศสาธารณรัฐเวียดนามและประเทศ
กัมพูชา โดยการลงทุนในตางประเทศน้ันยอมมีความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยทางดานการเมือง 
กฎหมาย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศน้ันที่อาจเปล่ียนแปลงไป 
ดังนั้นหากมีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจในประเทศดังกลาว อาจสงผลกระทบให
รายไดและกําไรจากการดําเนินธุรกิจในประเทศเหลานี้ไมเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว 

 
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเส่ียงนี้ โดยติดตามขาวสารของประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา และ
ภูมิภาคอยางใกลชิด รวมทั้ง ติดตอ แลกเปล่ียนขอมูล สถานการณตลาด และอ่ืนๆ กับผูประกอบการผลิตภัณฑ
มันสําปะหลังในประเทศเวียดนาม และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดสงทีม
ผูบริหาร ซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทฯ เขาไปดูแลการดําเนินการในประเทศเวียดนามและกัมพูชา รวมท้ังไดจัดให
มีการรายงานผลการดําเนินงานท่ีประเทศไทยทุกเดือน 
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3.1.3 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

ในปที่ผานมา พื้นที่เพาะปลูกหัวมันสําปะหลังประสบกับการแพรระบาดของเพล้ียแปง  ศัตรูพืช หรือ โรคพืชอื่น
เพียงเล็กนอย  สําหรับสภาวะภัยแลง หรือน้ําทวม ก็สงผลกระทบเพียงบางพื้นที่เทานั้น  โดยปญหาดังกลาวได
ลดนอยลงเม่ือเทียบกับป 2559  อยางไรก็ตามปจจัยดังกลาวยังเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณผลผลิต
หัวมันสําปะหลังซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก 

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

 
3.1.4 ความเส่ียงจากแพรระบาดของโรคพืช และศัตรูพืช 
 

ในปที่ผานมา พื้นที่เพาะปลูกหัวมันสําปะหลังประสบกับการแพรระบาดของเพล้ียแปง  ศัตรูพืช หรือ โรคพืชอื่น
เพียงเล็กนอย ยกเวนการแพรระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง ที่มีการแพรระบาดในประเทศเวียดนามและ
กัมพูชา  โดยสงผลกระทบตออุตสาหกรรมมันสําปะหลังที่จะขาดแคลนวัตถุดิบที่ดี รวมทั้งอาชีพและรายไดของ
เกษตรกร สําหรับประเทศไทยมีการแพรระบาดเขามาในบางพื้นที่ ซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมนอยมาก 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงพาณิชย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย 4 สมาคม      
มันสําปะหลังไทย ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังบริษัทฯ ได ดําเนินการรวมกันปกปองการแพรระบาดโรคใบ
ดางมันสําปะหลัง ในประเทศไทยอยางมุงม่ัน และรวดเร็ว เชน การสํารวจพื้นที่และเฝาระวังการระบาด การ
ติดตามและรวบรวมขอมูลการระบาด การประชาสัมพันธเผยแพรใหความรู การชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับ
ผลกระทบ การบังคับใชกฏหมายที่เก่ียวของ การตรวจและควบคุมในการนําผลิตภัณฑมันสําปะหลังเขามาใน
ประเทศ การพัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อปองกันโรค รวมท้ังการพัฒนาพันธุตานทาน โดยบริษัทฯ ไดจัด
ทีมงานเขารวมอบรมติดตาม และถายทอดใหกับทีมงานท่ีเก่ียวของในบริษัทฯ เพื่อเผยแพรความรูใหกับ
เกษตรกร เฝาระวัง ติดตาม ดําเนินการอยางตอเนื่อง  

  
3.1.5 ความเส่ียงจากผลิตภัณฑทดแทน 
 

การเปล่ียนแปลงของอุปสงคและอุปทานของผลิตภัณฑทดแทนผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง อาทิ แปงขาวโพด 
แปงมันฝร่ัง ทําใหราคาของผลิตภัณฑดังกลาวเปล่ียนแปลงและสงผลใหราคาของมันสําปะหลังเปล่ียนแปลงไป
เชนกัน โดยราคาของแปงขาวโพดในประเทศจีนไดปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง  อาจมีผลทําใหราคาของแปง      
มันสําปะหลังมีการเปล่ียนแปลงในระดับหนึ่ง  
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บริษัทฯ ดําเนินการบริหารงาน เพื่อลดผลกระทบจากปจจัยความเส่ียงดังกลาวดวยการติดตามสถานการณ
ตลาดและผลผลิตของผลิตภัณฑทดแทน การแลกเปล่ียนความรูขาวสารกับผูประกอบการผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังทั้งในประเทศและตางประเทศ หนวยงาน สมาคมที่เก่ียวของกับธรุกิจมันสําปะหลังตางๆ ซึ่งไดมีการ
ติดตามสถานการณของผลิตภัณฑทดแทนมันสําปะหลังดังกลาวอยางใกลชิด เพื่อที่จะสามารถประเมิน
สถานการณ เตรียมการลวงหนาและดําเนินการไดทันทวงที 

 
3.1.6 ความเส่ียงจากปริมาณวัตถุดิบ (หัวมันสําปะหลังสด) 
 

ผลการสํารวจปริมาณการเพาะปลูกมันสําปะหลังจาก 4 สมาคม (สมาคมการคามันสําปะหลังไทย สมาคม
โรงงานผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคม
แปงมันสําปะหลังไทย)  รวมกับ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ไดประเมินผลการ
สํารวจผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2561/2562 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 7 เม่ือเทียบกับป 2560/2561 
ทําใหผูประกอบการท่ีใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบมีแนวโนมที่ดีขึ้นจากประสบกับภาวะขาดแคลนหัวมัน
สําปะหลังสดเพื่อปอนเขาสูโรงงานในป 2560 เนื่องจากราคามันสําปะหลังที่สูงในป 2561 จูงใจใหเกษตรกร
ปรับเปล่ียนพื้นที่มาปลูกมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น และคาดวาผลผลิตเฉล่ียตอไรจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากพ้ืนทีเพาะปลูก
มันสําปะหลังสวนใหญของประเทศ มีสภาพอากาศเอื้ออํานวย ปริมาณน้ําฝนเหมาะแกการเจริญเติบโตของตน
มันสําปะหลัง ประกอบกับราคามันสําปะหลังจูงใจใหเกษตรกรดูแลรักษาแปลงเพาะปลูก  

 
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการบริหารความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบจากปจจัยความเส่ียงในปริมาณมันสําปะหลัง 
ที่ออกสูตลาด ทั้งในกรณีที่มีปริมาณมากหรือกรณีที่มีปริมาณนอย ไมเปนไปตามความตองการ ในการใชของ
โรงงานของบริษัทฯ  เชน การนําระบบการจองคิวอัตโนมัติเขามาชวยอํานวยความสะดวกใหแกเกษตรกร 
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการซ้ือขายหัวมันสําปะหลังสดกับทางโรงงาน โดยระบบดังกลาวทําใหโรงงาน
สามารถประเมินและคาดการณปริมาณผลผลิตลวงหนา ตลอดจนดําเนินการวางแผนบริหารจัดการปริมาณ
วัตถุดิบใหคงที่และมีความตอเนื่อง    ทั้งนี้ยังมีโครงการจัดต้ังลานรับซื้อหัวมันสําปะหลังของบริษัทฯ ในจุด
ยุทธศาสตรที่สําคัญของแหลงเพาะปลูกมันสําปะหลัง  โดยบริษัทฯ สามารถรับซ้ือหัวมันสําปะหลังจากชาวไรได
โดยตรง เปนการอํานวยความสะดวกแกเกษตรกร ใหสามารถขายหัวมันสําปะหลัง ใหกับจุดรับซื้อตางๆ และไม
ตองเสียเวลาและคาขนสงเขามาขายท่ีโรงงาน   ทั้งนี้การดําเนินการระบบดังกลาวยังติดต้ังระบบออนไลน ที่
สามารถตรวจสอบปริมาณหัวมันสําปะหลังที่รับซื้อเขามาไดตลอด ทําใหสามารถประมาณการปริมาณหัวมัน
สําปะหลัง รวมทั้งวางแผนการผลิตได    
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3.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับการผลิต 
 
3.2.1 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 

 ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง  
 

บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง ซึ่งตองใชหัวมันสําปะหลัง เปนวัตถุดิบสําคัญ
ในการผลิตในสัดสวนประมาณรอยละ 70-80 ของตนทุนการผลิต ทั้งนี้หัวมันสําปะหลังจะมีราคา
เปล่ียนแปลง ขึ้นลงตามฤดูกาล รวมทั้งปรับขึ้นลงตามอุปสงคและอุปทานในตลาดขึ้นกับสภาพดินฟา
อากาศ และปริมาณของผลผลิตในแตละชวงฤดูกาล ปจจัยเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือ การ
ควบคุมของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯเกิดความเส่ียงดานการประมาณการราคาวัตถุดิบและสินคาเพื่อ
จําหนาย รวมถึง การบริหารจัดการสินคาคงเหลือซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอสถานะทางการเงินและผล
ประกอบการของบริษัทฯ 

 
ดังนั้น เพื่อปองกันและบรรเทาความเส่ียง รวมทั้งลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนดังกลาว   
บริษัทฯ ไดดําเนินการติดตามสถานการณตลาดของวัตถุดิบอยางใกลชิดและมีการสํารวจวัตถุดิบในแหลง
เพาะปลูกทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา   เพื่อแลกเปล่ียน ความรู 
ขาวสาร กับผูประกอบการผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งในประเทศและตางประเทศ หนวยงาน สมาคม              
ที่เก่ียวของกับธุรกิจมันสําปะหลังตางๆ เนนการจัดซื้อวัตถุดิบในชวงเก็บเก่ียวท่ีผลผลิตมันสําปะหลังออก         
สูตลาดมากและมีราคาตํ่า ทั้งนี้บริษัทฯ ไดดําเนินการประกันราคารับซ้ือหัวมันสําปะหลังในป 2560 โดยให
เกษตรกรมาลงทะเบียนในการขายมันสําปะหลังใหบริษัทฯ  เพื่อใหเกษตรกรมีความม่ันใจท่ีมีตลาดรับซื้อ
อยางแนนอน และบริษัทฯ สามารถวางแผนการผลิตและประมาณการตนทุนและราคาขายไดดีย่ิงขึ้น  
รวมทั้งสรางความสัมพันธที่ดีและแบงปนความรู ขอมูล ขาวสาร กับชาวไรในพื้นที่ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถ
รับขอมูลและคาดการณแนวโนมของตลาดมันสําปะหลัง เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนและบริหาร
จัดการใหดีย่ิงขึ้นอยางย่ังยืน   

 
 ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเต๋ียว 

 
วัตถุดิบเปนองคประกอบท่ีสําคัญของตนทุนการผลิตสินคา โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 50 - 70 ของ
ตนทุนสินคา ดังนั้น การผันผวนของราคาวัตถุดิบจะสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวุนเสน และกวยเต๋ียว คือ แปงถ่ัว แปงมันฝร่ัง และขาว ซึ่งเปนพืชผลทางเกษตร 
ดังนั้น ราคาจะผันผวนขึ้นลงตามฤดูกาล และอุปสงคอุปทานในตลาด นอกจากนี้ พืชผลทางการเกษตรยัง
ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟาอากาศ เชน ภัยแลง อุทกภัย ซึ่งจะสงผลตอราคา
ของสินคา 
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จากปจจัยดังกลาว ทําใหบริษัทฯ ตองติดตามสถานการณของตลาดวัตถุดิบอยางใกลชิด และสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูขายวัตถุดิบ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถรับทราบขอมูล และคาดการณแนวโนมของ
ตลาดในการวางแผนและการบริหารสินคาไดดีย่ิงขึ้น ในบางสถานการณบริษัทฯ จําเปนตองซื้อวัตถุดิบเพื่อ
เก็บเปนสินคาคงคลังใหพอเพียงกับการผลิตและใหมีตนทุนวัตถุดิบที่คงที่ โดยทางเลือกสุดทายท่ีบริษัทฯ 
จะพิจารณาในกรณีที่ราคาของวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากอยางไมคาดหมาย คือ การผลักภาระการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนไปยังผูบริโภค โดยการขึ้นราคาสินคา แตทั้งนี้บริษัทฯ จะตองพิจารณาอยางรอบคอบ เนื่องจาก
ตลาดวุนเสน 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 เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงานคน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มกําลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตดวย 

 
3.3 ความเส่ียงดานการเงนิ 
 
3.3.1 การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
 

บริษัทฯ ขายสินคาสวนใหญไปตางประเทศทําใหมีรายไดสวนใหญเปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ 
จึงมีความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน  ซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาของรายไดจากการขาย
สินคาในรูปของเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกากลับมาเปนเงินสกุลบาท ทั้งนี้ความเส่ียงดังกลาวจะเกิดขึ้นเม่ือ
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาออนคาลงเม่ือเปรียบเทียบกับเงินบาท รายไดในรูปของเงินบาทท่ีบริษัทฯ ไดรับจึง
นอยลง ในทางกลับกันบริษัทฯ อาจมีรายไดในรูปของเงินบาทเพิ่มขึ้น หากเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาแข็งคา
ขึ้น  การแข็งคาของคาเงินบาทในปจจุบัน เม่ือเทียบกับป 2560 สงผลใหผูสงออกไทย มีความเสียเปรียบเม่ือ
เปรียบเทียบกับคูแขงขันที่สําคัญอยางประเทศเวียดนามท่ีมีคาเงินออนลงและคอนขางคงที่เม่ือเทียบกับเงิน
สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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บริษัทฯ สามารถบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ไดสวนหน่ึงซ่ึง
หมายถึงบริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนผานการสรางสมดุลระหวาง
รายรับกับรายจาย ที่เปนเงินตราตางประเทศในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงกลาวคือ  บริษัทฯ มีรายรับจากการขาย
สินคาสวนใหญเปนเงินตราตางประเทศ ในขณะท่ีบริษัทฯ ก็มีรายจายสวนหน่ึงเปนการนําเขาแปงถ่ัว และแปง
มันฝร่ังจากตางประเทศ ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตวุนเสน     
 
อยางไรก็ตาม ดวยรายรับจากการสงสินคาออกมีมากกวารายจายจากการนําเขา บริษัทฯ จึงตองใชการบริหาร
จัดการความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนสวนที่เหลือดวยวิธีทําสัญญาซ่ึงขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
ติดตามภาวะการเปล่ียนแปลงของคาเงินอยางสมํ่าเสมอ และใชเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่เหมาะสมเพื่อ        
ลดความเส่ียงดังกลาว  
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4.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1  ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ 
 

สินทรัพยของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 

235 

- 

- 

 

- 

- 

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

มันสําปะหลัง 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา และใหบริษัท 
ไทยวา ไบโอ พาวเวอร เชาเพื่อใชเปน
โรงไฟฟาและบอบําบัดน้ําเสียบางสวน 

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 เชาเพื่อใชเปนที่ต้ังโกดังเก็บ
สินคา 

90 - 

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

ใหบริษัทฯ เชาเพื่อใชเปนที่ต้ังโรงงานและ
โกดังเก็บสินคา 

4 - 

อ.ศรีธาตุ จ.กาฬสินธุ 8-0-2 บจ. ไทยสินมัน
สําปะหลัง (1989) 

ลานมัน 1 - 

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 9-3-48 บจ. บางเทา (6) ใหบริษัทฯ เชาเพื่อใชเปนที่ต้ังโกดังเก็บ
สินคา 

21 - 

อ. เมือง จ. อุดรธานี 184-3-22 บจ. ไทยนํา 

มันสําปะหลัง (1) 

ใหบริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง เชาเพื่อใช
เปนที่ต้ังบอน้ําเสียและใหบริษัท ไทยวา 
ไบโอ พาวเวอร เชาเพื่อใชเปนโรงไฟฟา

และบอบําบัดน้ําเสีย 

1 - 

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

 หมายเหตุ : (1)  จํานองกับสถาบันการเงินเปนหลกัประกันวงเงินสนิเชือ่ของบริษัท ไทยนาํมันสําปะหลัง จํากดั รวมวงเงินสนิเชือ่ทั้งหมด 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 

76 

51 

325 

- 

- 

- 

- 

อ. เมือง จ. อุดรธานี บจ. ไทยนํามันสําปะหลัง โรงงานและโกดังเก็บสินคา 75 (1) 

อ. พิมาย จ. นครราชสีมา บจ. ไทยวาอัลฟาสตารช โรงานและโกดังเก็บสินคา 2 - 

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

อ. เมือง จ. อุดรธานี บจ.ไทยวา ไบโอ พาวเวอร โรงงานผลิตไฟฟา 36 - 

ประเทศเวียดนาม  TAY NINH TAPIOCA JOINT 
STOCK COMPANY 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 38 - 

อําเภอ บานฉาง  จังหวัด ระยอง  บจ. สําปะหลังพัฒนา โรงงานและโกดังเก็บสินคา 91 - 

ประเทศเวียดนาม  บจ. ไทยวา เวียดนาม โรงงานและโกดังเก็บสินคา 10  

  709  
หมายเหตุ : (1)  จํานองกับสถาบันการเงินเปนหลักประกนัวงเงินสนิเชือ่ของบริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากดั รวมวงเงินสนิเชือ่ทั้งหมด 270 ลานบาท 

 

สินทรัพยถาวรอ่ืนๆ 
 

ประเภทสินทรัพย มูลคาตามบัญชี  
(ลานบาท) 

สวนปรับปรุงที่ดิน 
สวนปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน 
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ 
งานระหวางกอสราง 

18
9

1,179
152
363

รวม 2,828
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มียานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน เปนสินทรัพยถาวรอื่นที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่      
31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวน 13.0 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
208
101

56
รวม 629
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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 
กวยเต๋ียวพรอมปรุง 
วุนเสนพรอมปรุง 

ค13034 / ประเทศไทย 
ค29952/ ประเทศไทย 
ค217443 / ประเทศไทย 

181117273 / 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 
20 ก.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2570 

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 
 

หมายเหตุ  * อยูในระหวางการออกใบทะเบียนเคร่ืองหมายการคาที่ตออาย ุ   

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเคร่ืองหมายการคาอื่นอีก 48 เคร่ืองหมาย ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและตางประเทศ 
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4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
บริษัทฯ มุงเนนการดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเต๋ียว 
รวมทั้งผลิตภัณฑที่เก่ียวของ  ซึ่งบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญและมีศักยภาพในการสรางความเติบโตในระยะยาวได   
บริษัทฯ ลงทุนในกิจการของบริษัทฯ เองและลงทุนผานบริษัทยอย โดยการถือหุนในสัดสวนที่มากพอใหบริษัทฯ สามารถ
เขารวมบริหารจัดการและกําหนดแนวทางของธุรกิจดังกลาวได โดยการแตงต้ังตัวแทนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารงาน ใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
อยางมีประสิทธิภาพ สวนการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท    ในเครือที่มิไดประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ      
มันสําปะหลังและอาหารนั้น เปนการลงทุนในอดีตเนื่องจากมองเห็นโอกาสการทํากําไรในอนาคต อยางไรก็ตาม ปจจุบัน
บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่นที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจหลัก 
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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 2 285 0031 และ +66 2 285 0315-20 โทรสาร +66 2 285 0485 

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

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

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

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

สาขาท่ี 6 เลขท่ี 136 หมูที่ 12 ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 46190 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 43 877 087 และ +66 43 877 053 โทรสาร +66 43 877 032 
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สาขาท่ี 7 เลขท่ี 2 หมูที่ 1 ถนนบางเลน-ดอนตูม ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
73130 ประเทศไทย โทรศัพท +66 34 391 011-4 โทรสาร +66 34 391 015 

สาขาท่ี 8* เลขท่ี 222 หมูที่ 5 ถนนอุดร-หนองบัวลําภู ตําบลนิคมสงเคราะห อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000 ประเทศไทย โทรศัพท +66 89 618 9083 

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

สาขาท่ี 10 เลขท่ี 141, 142 หมูที่ 16 ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 45000 
ประเทศไทย โทรศัพท +66 97 139 0691  

สาขาท่ี 11 เลขท่ี 999/96 ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
65000 ประเทศไทย โทรศัพท +66 84 660 5725  

สาขาท่ี 12 เลขท่ี 45/95 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
20000 ประเทศไทย โทรศัพท +66 91 824 8008  

สาขาท่ี 13 เลขท่ี 32/18 โกดัง (หลังที่ 6) หมูที่ 3 ตําบลวัดประดู อําเภอเมืองสุราษฎรธานี          
จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 ประเทศไทย โทรศัพท +66 84 837 5405  

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

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

สาขาท่ี 16 เลขท่ี 779/4 ชั้น 1 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 
ประเทศไทย โทรศัพท +66 91 778 7934   

สาขาท่ี 17 เลขท่ี 234 หมูที่ 6 ตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 39 480 571-3    

สาขาท่ี 18 เลขท่ี 199 หมูที่ 10 ตําบลหัวนาคํา อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 83 812 6942   

สาขาท่ี 19 เลขท่ี 105 หมูที่ 19 ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 44 471 368 

สาขาท่ี 20** เลขท่ี 194 หมูที่ 8 ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 63110 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 55 508 852 
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หมายเหตุ:     *   ยายสาขาเดือนมกราคม 2562 

                    ** เพิ่มสาขาเดือนกุมภาพันธ 2562 

 
ประกอบธุรกิจหลัก :  ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง และ 
     อาหารจากแปง ประเภทวุนเสน กวยเต๋ียว และสาคู  

เลขทะเบียนบริษัทฯ :  0107558000423 

ทุนจดทะเบียน :   880,420,930 บาท  

ทุนจดทะเบียนชําระแลว :   880,420,930 บาท  

แบงออกเปนหุนสามัญ :  880,420,930 หุน  

มูลคาหุนละ :    1 บาท 

ขอจํากัดสัดสวนผูถือหุนตางดาว :  ไมเกินรอยละ 49 ของหุนที่ไดออก และไดชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 

อัตราสวนที่ยินยอมใหกองทุนรวม 
เพ่ือผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว  
ลงทุนในหรือมไีวซึ่งหุนของบริษัทฯ : -ไมมี- 

จํานวนพนักงาน :    2,351 คน (เฉพาะพนักงานที่สังกัดบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
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6.1.2 บริษัทยอย และบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคาที่ตราไว 
(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

(%) 
บริษัท 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 
45,262,000,000 

- VND 
45,262,000,000 

100.00 

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

ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑแปง
มันสําปะหลัง 

KHR 
4,000,000,000 

- KHR 
4,000,000,000 

100.00 

บริษัท ไทยวา อินเตอรเนชั่นแนล เทรด 
(เซี่ยงไฮ) จํากัด 
Room 442, 4th Floor, 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  2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0271 

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

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

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

มูลคาที่ตราไว 
(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 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 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 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 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 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 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 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 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 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0271 

การผลิต การสง 
และจายกระแสไฟ 

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

มูลคาที่ตราไว 
(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 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0271 

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

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

ผลิต 
แปงมันสําปะหลัง 

10,000,000 1,000
 

10,000,000 99.93

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

ถือครองท่ีดิน 1,000,000 100 250,000 99.93

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

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

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

หยุดดําเนินกิจการ 40,000,000 1,000 10,000,000 94.62 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคาที่ตราไว 
(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

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

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

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

ผลิต 
แปงมันสําปะหลัง 

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

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

ผลิต 
แปงมันสําปะหลัง 
และกลูโคส  

VND
112,081,200,000 

VND
10,000 

VND 
112,081,200,000 

69.99

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

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

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

หยุดดําเนินกิจการ 3,000,000 100 3,000,000 49.99
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคาที่ตราไว 
(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

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

การผลิตและ
จําหนาย 
แปงมันสําปะหลัง
ดัดแปร 

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

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

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

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

ผลิต 
แปงมันสําปะหลัง  

USD
5,000,000 

- USD  
5,000,000 

21.00

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

ลงทุนและ 
พัฒนารีสอรท 

USD
21,000,000 

USD 
1 

USD  
21,000,000 

19.80
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6.1.3 บุคคลอางอิง 
  
 หนวยงานกํากบับริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) 
 อาคารสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย 
 โทรศัพท : +66 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 จาํกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

 
6.2 ขอมูลที่สําคัญอ่ืน 

-ไมมี- 



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
 

                                           

 
หนา 39 

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     ซึ่งเปนคน
ตางดาว (Thai Trust Fund)  

 
ณ วันปดสมุดทะเบียนคร้ังลาสุดเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มีสัดสวนการ      
ถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 42,144,267 หุน หรือเทากับรอยละ 4.79 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ 
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7.2 ผูถือหุน 
 
7.2.1  รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561*  

 

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 42,144,267 42,144,267 4.79 
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. กองทุนเปดบัวหลวงปจจัย 4 หุนระยะยาวปนผล     37,260,200       37,260,200   4.23
8. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND(6)     35,890,316  35,890,316 4.08 
9. กองทุนเปดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล     14,776,000     14,776,000 1.68
10. กองทุนเปดบัวหลวงปจจัย 4 เพื่อการเล้ียงชีพ     14,712,400  14,712,400 1.67 

ผูถือหุนรายยอยอื่น   346,743,074 346,743,074 39.38
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 อาคารแอทธินีทาวเวอร   ช้ัน 

27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 

7.2.2 บริษัทฯ ไมมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (holding company) 
 
7.2.3  กลุมผูถือหุนรายใหญไมมีขอตกลงระหวางกัน (shareholders agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบตอการออก

และเสนอขายหลักทรัพยหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ 
 

7.3  การออกหลักทรัพยอ่ืน 
  

บริษัทฯ ไมมีการออกหลักทรัพยแปลงสภาพ และหลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ 
 

7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 
 
7.4.1  นโยบายเงินปนผลของบริษัทฯ 

 
นโยบายเงินปนผลของบริษัทฯ เปนนโยบายที่เนนการเพิ่มมูลคาเงินลงทุนของผูถือหุน และสงเสริมให          ผู
ถือหุนถือเงินลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว  โดยสามารถคาดการณเงินปนผลท่ีเพิ่มขึ้นในแตละปไดซึ่งมิไดรับ
ผลกระทบจากความผันผวนของกําไร ดวยวัตถุประสงคดังกลาว นโยบายเงินปนผลของบริษัทฯ จึงยึดหลักของ
ความมีเสถียรภาพ การคาดการณได และเงินปนผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได ดังนี้ 

 ความมีเสถียรภาพ  

บริษัทฯ จะจายเงินปนผลทุกป เวนแตในกรณีที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เพื่อมิให        
ผูถือหุนไดรับผลกระทบในเชิงลบจากความผันผวนของกําไรในแตละป 

 การคาดการณได 

ผูถือหุนจะสามารถประมาณการถึงเงินปนผลที่คาดวาจะไดรับในแตละป ซึ่งอาจทําใหผูถือหุนสามารถ
บริหารจัดการกลยุทธการลงทุนของตนไดดีย่ิงขึ้น 
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 เงินปนผลที่เพ่ิมขึ้นที่บริหารจดัการได 

บริษัทฯ มุงม่ันที่จะจายเงินปนผลที่เพิ่มขึ้นและมีความผันผวนนอยที่สุดในแตละป ภายใตกรอบของการ
เพิ่มขึ้นที่กําหนดไวอยางกวางๆ  แตทั้งนี้ อัตราการจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับผลกําไรจากการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริง  เงินสด และประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

 
7.4.2   นโยบายเงินปนผลของบริษัทยอย   

 
นโยบายเงินปนผลของบริษัทยอย  จะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทยอยนั้นๆ จาก
การพิจารณาถึงเงินสดที่มีอยู หลังจากที่ไดคํานึงถึงคาใชจายฝายทุนรายการใหญๆ และขอตกลงในการชําระ
หนี้คืนในปตอไป 
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8. โครงสรางการจัดการ 
 

 
 
 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณในดานตางๆ ที่เก่ียวของกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 14 ทาน ประกอบดวย  กรรมการอิสระมีจํานวน 5 ทาน หรือคิดเปน       
1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการอิสระของบริษัทฯ  ทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีจํานวน  6 ทาน และกรรมการท่ีเปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน รายละเอียดคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปนดังนี้ 
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ลําดับ
ที่ 

 
รายชื่อ 

 

 
ตําแหนง 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการบริษัทฯ 

จํานวนครัง้ที ่
เขารวม

ประชุมในป 
2561/ครั้ง   
การประชุม 

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

4/5

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

5/5

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

4/5

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

4/5

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

5/5

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

4/5

7. นายอํานาจ  สุขประสงคผล(ก) กรรมการ 1 ตุลาคม 2558 
27 เมษายน 2561 (ตอวาระ) 

5/5

8. นายชานคราร  ชานดราน กรรมการ 25 ธันวาคม 2559 
27 เมษายน 2561 (ตอวาระ) 

4/5

9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน กรรมการอิสระ(ข) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง  

กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

1 ตุลาคม 2558, 
26 เมษายน 2559 (ตอวาระ) 

5/5

10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ  กรรมการอิสระ(ข) 
กรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยง 
ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน  

1 ตุลาคม 2558, 
20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 

5/5

11. นายสุภัค  ศิวะรักษ กรรมการอิสระ(ข) 
กรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน  

21 กุมภาพันธ 2560 
27 เมษายน 2561 (ตอวาระ) 

5/5

12. นายชนินทร  อรรจนานันท  กรรมการอิสระ(ข) 1 ตุลาคม 2558 
27 เมษายน 2561 (ตอวาระ) 

5/5

13. นางสาวพรรณสิรี  อมาตยกุล(ค) กรรมการอิสระ(ข) 27 เมษายน 2561 3/5
14. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล(ก), (ค) กรรมการ 27 เมษายน 2561 3/5
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หมายเหตุ :  ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ ”คณะกรรมการบริษัทฯ” ของ 
  รายงานประจําปของบริษัทฯ 

(ก) ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโฮ  เรน ฮวา และ นายอํานาจ  สุขประสงคผล หรือ นายโฮ  เรน ฮวา และ นายประทีป เลศิวฒันากิจกลุ          
ลงลายมือชื่อรวมกนัและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง 

(ข) คํานยิามของ “กรรมการอิสระ” ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” 
(ค) ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ซึง่ประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้งเปนกรรมการใหมอีก 2 ทาน คือ               

นางสาวพรรณสิรี อมาตยกลุ เปนกรรมการอสิระ และนายประทีป  เลิศวัฒนากิจกลุ  เปนกรรมการบริษัทฯ และเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 
12 ทานเปน 14 ทาน 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูขับเคล่ือนองคกรมีบทบาทและหนาที่ในการกําหนดกลยุทธและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ มีความซื่อสัตย
สุจริตเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และเปนธรรมตอผูเก่ียวของภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) นอกจากนั้นยังมีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแล ฝายจัดการ หรือผูบริหารในการบริหาร
กิจการของบริษัทฯ    ใหสําเร็จตามแผนงานท่ีไดกําหนดไว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดมีมติกําหนดกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทฯ ขึ้น เพื่อใหกรรมการบริษัทฯ ทุกคนตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหนาที่ได
อยางถูกตองสมบูรณ 
 
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
1. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชนของผูถือหุน โดยยึดหลักการสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง  (Duty of Care) 

1.2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) 

1.3 ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักการของกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน (Duty of Obedience) 

1.4 ปฏิบัติตามหลักการเปดเผยขอมูล โดยเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน ตรวจสอบได และ
ทันเวลา (Duty of Disclosure) 

2. กําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทฯ เปนไปเพ่ือความย่ังยืน โดยเปนวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหกับบริษัทฯ ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม 

3. กําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องคประกอบ สัดสวนกรรมการที่เปนอิสระที่
เหมาะสม และจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่กําหนดไว 

4. กํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน เพื่อใหไดคณะกรรมการท่ีมี
คุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กําหนดไว 

5. กํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ 
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6. กํากับดูแลใหกรรมการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่
อยางสม่ําเสมอ 

7. กํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

8. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวน ความรู ทักษะ ประสบการณ และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

9. ใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับการสรางคุณประโยชนตอ
ลูกคาหรือผูที่เก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

10. ดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และสะทอนอยูในแผน
ดําเนินการ เพื่อใหม่ันใจไดวาทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก และแผน
กลยุทธของกิจการ 

11. จัดใหมีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ที่สอดคลองกับความตองการ
ของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ 
ดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

12. กํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

13. ดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทฯ กับฝายจัดการ คณะกรรมการ หรือ         
ผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทํา
ธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเก่ียวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไมสมควร 

14. กํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปชันที่ชัดเจนและส่ือสารตอผูมีสวนไดเสีย
ของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง 

15. กํากับดูแลใหบริษทัมีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

16. ใหความสําคัญและดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ ถูกตอง 
เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

17.  ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี ทั้งนี้หากบริษัทฯ ประสบ
ปญหาทางการเงิน หรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการควรดูแลใหม่ันใจวา บริษัทฯ มีแผนในการ
แกปญหา โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 
ประธานกรรมการมีบทบาทเปนผูนําของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
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 เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทําหนาที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยช้ีขาด
ของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และดูแลใหกรรมการบริษัทฯ ไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวน ทันเวลาและชัดเจน
กอนการประชุม เพื่อใหกรรมการบริษัทฯ สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม    

 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม กฎหมายที่เก่ียวของ และการกํากับดูแล
กิจการ   ที่ดี จัดสรรเวลาอยางเพียงพอและสงเสริมใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการอภิปราย ใชดุลยพินิจอยาง
รอบคอบและแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

 กํากับดูแลใหม่ันใจวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดยอยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

 เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการที่ เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และระหวาง
คณะกรรมการและฝายจัดการ 

 ดูแลใหม่ันใจวา กรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังตอไปนี ้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการในจํานวนท่ีเหมาะสมกับขนาดและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึ่งตองไมนอยกวา 5 ทาน  และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยู
ในราชอาณาจักร 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดและมีจํานวน
ไมนอยกวา 3 คน 

3. ใหคณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการบริษัทฯ คนหน่ึงเปนประธานกรรมการ 
 
วาระการดํารงตําแหนง 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด          
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีอยู
ในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการท่ีออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังเขามาเปน
กรรมการใหมได 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
วันและเวลาของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกกําหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวงไตรมาสที่ 4 กอนเร่ิม
งวดปบัญชีใหม สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเปน 
 
อาํนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการมีอํานาจอนุมัติในเรื่องตางๆ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ตามท่ีกําหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ
ของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณากลั่นกรองนโยบายและ
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากอนนําเสนอใหที่ประชุม         
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ โดยอัตราคาตอบแทนจะพิจารณากําหนดตามความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ 
สภาวะของตลาดโดยทั่วไปเปนปจจัยประกอบ รวมทั้งเปนอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมในประเภทและ
ขนาดใกลเคียงกัน 
 
การพัฒนากรรมการ 
 
1. เม่ือบุคคลใดไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมเพื่อแนะนํา

ภาพรวมขององคกร การดําเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธและแผนงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการใหมจะได
รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และขอมูลที่เก่ียวของตางๆ เพื่อกรรมการใหมจะไดรับทราบบทบาทหนาที่
ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ 

2. สงเสริมใหกรรมการไดรับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบตางๆ เชน การอบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทั้งและการ
ดูงานนอกสถานท่ี เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหมๆ ที่ทันสมัยสอดคลองกับสถานการณที่ มีการ
เปล่ียนแปลงเพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
การทบทวนกฎบัตร 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของกฎบัตรเปนประจําทุกป 
 
นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ   
บริษัทฯ และฝายจัดการที่ชัดเจน รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี”  
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คณะกรรมการชุดยอย 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่พิจารณาและกล่ันกรองการดําเนินงานภายใตขอบเขต
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎบัตร และรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ  

 
เพื่อความโปรงใสและความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 2 คณะเปนกรรมการอิสระ
ทั้งหมด นอกจากน้ัน ประธานกรรมการบริษัทฯ มิไดเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 2 คณะ
ดังกลาว รายละเอียดดังนี้ 
 
1)    คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ประกอบดวย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

 
 

ลําดับที่ 
 

รายชื่อ 
 

 
ตําแหนง 

 
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปน

สมาชิก 

จํานวนครัง้ที ่
เขารวมประชุมในป 

2561/ครั้งการประชุม 
1. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน ประธานกรรมการ 1 ตุลาคม 2558, 

1 ตุลาคม 2560 (ตอวาระ) 
4/4 

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

4/4 

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

4/4 

 
 

 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 
นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน และ นายสุภัค ศิวะรักษ ประธานและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน  ทั้งนี้  นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน   
มีประสบการณการสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดประชุมอยางเปนทางการทั้งหมด 4 คร้ัง  โดยมีผูสอบบัญชีภายนอก
ของบริษัทฯ ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการเขารวมประชุมดวย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐาน
ทางการบัญชี และการควบคุมภายในกอนการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป  รวมทั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอกโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวย 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี 
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง บุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก โดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

6. รายงานกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ  
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  ทั้งนี้  โดยมีเนื้อหาซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงและการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียงแตละทาน 

ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎบัตร (charter) 

ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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8. สอบทานใหบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสม มีประสิทธิผล และกํากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

9. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ
กระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ก. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ข. การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

ค. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุง
แกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเห็นสมควร   หากคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือฝายจัดการไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาดังกลาว กรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียงรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

10.   สอบทานและกํากับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกิจการที่ดีของบริษัทฯ  

11.   ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี ขอเท็จจริงเก่ียวกับ
พฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการผูจัดการ หรือบุคคล    ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดกระทํา
ความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

12.   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง 
 

อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงบรรลุเปาหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเส่ียงมีอํานาจ ดังนี้ 

1.  อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับฝายจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการ ฝายตรวจสอบภายใน หัวหนา
หนวยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เก่ียวของมาชี้แจง ใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามท่ีเห็นวา
เก่ียวของและจําเปน 
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2.  อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูตรวจสอบภายใน 

2.1  ประสานวัตถุประสงคและความเขาใจท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายในใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวาง      
ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการบริษัทฯ  

2.2 ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

2.3 ใหหลักประกันในความเปนอิสระของผูตรวจสอบสอบภายใน 

3. อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีภายนอก 

3.1 สอบทานและประเมินผลการปฏิบติังานของผูสอบบัญชีภายนอก 

3.2 เสนอช่ือผูสอบบัญชีภายนอกพรอมทั้งคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

3.3 กําหนดอัตราคาจางในงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีภายนอกเปนผูใหบริการ 

4. อํานาจในสวนอ่ืนๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีอํานาจในการตรวจสอบผูที่เก่ียวของ และเร่ืองตางๆ     ที่เก่ียวของ
ภายในขอบเขตอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง รวมทั้ง มีอํานาจในการวาจาง
หรือเชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาใหคําแนะนําและความเห็นไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียงพิจารณาวาเหมาะสม 
 

วาระการดํารงตําแหนง 
 

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียงซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได 

 
 

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 
 

ลําดับที่ 
 

 
รายชื่อ 

 
ตําแหนง 

 
วันที่ไดรับการแตงตั้ง

เปนสมาชิก 

จํานวนครัง้ที ่
เขารวมประชุมในป 

2561/ครั้งการประชุม 
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  สมาชิก 21 กุมภาพันธ 2560,
1 ตุลาคม 2560 (ตอวาระ) 

3/3 



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
 

                                           

 
หนา 53 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

1. เสนอแนวทางและใหความเห็นในภาพรวมเก่ียวกับการขึ้นเงินเดือนประจําปและนโยบายการจายโบนัสของ     
บริษัทฯ 

2.  พิจารณาทบทวนการจายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งส่ิงจูงใจทางดานสวัสดิการและผลประโยชนของประธาน
เจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งญาติของทานซ่ึงเปนพนักงานของบริษัทฯ 

3.     พิจารณาทบทวนและอนุมัติคาใชจายของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ 

4.  พิจารณาทบทวนและในกรณีที่จําเปนเสนอใหมีการเปล่ียนแปลงคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหนาที่
ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

5.  พิจารณาทบทวนและในกรณีที่จําเปนเสนอใหมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน (เชน การให
สิทธิพนักงานซ้ือหุน เบี้ยเล้ียง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจายโบนัสสําหรับ
ผูบริหารระดับสูง  ทั้งนี้ ฝายจัดการจะเปนผูกําหนดเงินคาจางของพนักงานแตละทาน 

6. กําหนดหลักเกณฑบุคคลที่จะดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. กําหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอยางมีหลักเกณฑและโปรงใส 

8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดยอยให
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีตําแหนงวางลง 

9. ประเมินความเปนอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความตองการวาจะใหมีกรรมการอิสระทานใหมเพิ่มเติม
ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม 

10. แจงรายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดยอยที่กําลังจะพนจากตําแหนงตามวาระใหแกกรรมการ      
บริษัทฯ  และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ วาสมควรท่ีจะใหการสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการ
ชุดยอยทานนั้นๆ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปหรือไม 

11.   พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอยางนอยปละ 1 คร้ัง  และเสนอแนะการแกไขเปล่ียนแปลงที่จําเปนตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ 

12.   รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
 

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

เพื่อชวยใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถปฏิบัติหนาที่ไดบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีต้ังไว  
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีดุลพินิจในการแตงต้ังที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสม  เพื่อชวยในการ
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พิจารณาทบทวนนโยบายตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานท่ีมีอยูในปจจุบัน เสนอแนะแผนเก่ียวกับผลประโยชน และ
สวัสดิการใหมๆ สําหรับพนักงาน และ/หรือ ดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวของกับทรัพยากรบุคคล 

 
วาระการดํารงตําแหนง 

 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได 
 
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      Group Chief Financial Officer 
 

หมายเหตุ : ประวัติของผูบริหาร รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหวัขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ ”ผูบริหารและเลขานุการบริษัทฯ” ของรายงาน  
                    ประจําปของบริษัทฯ 
 
บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในองคกร มีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการบริษัทฯ 
โดยมีหนาที่ดังนี้ 

 
1. ดําเนินงานอันเปนกิจวัตรประจําวันของบริษัทฯ กํากับดูแลและบริหารจัดการงานในดานตางๆ ของบริษัทฯ ให

เปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินงานท้ังที่เปนตัวเงินและไมใชตัว
เงิน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  
 

2. มีอํานาจจาง แตงต้ัง โยกยาย ปลดออก และเลิกจาง พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยกเวน  การแตงต้ัง โยกยาย 
หรือเลิกจางหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียงดวย 
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3. กําหนดเงินเดือนและคาตอบแทน ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส บําเหน็จรางวัล และสวัสดิการของพนักงานทุกระดับของ
บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูง โดยใหเปนไปตามระบบกลไกการจายคาตอบแทนและสวัสดิการซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

4. ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกตางๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตาม
นโยบายและเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร 
 

5. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่กําหนดโดยกฎหมายหรือ
ขอกําหนดของหนวยงานราชการ 

 
8.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง เพื่อทําการประเมินและกําหนดมาตรการในการทุเลาหรือปองกันความเส่ียงของบริษัทฯ   
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีทั้งหมด 10 ทาน  ซึ่งประกอบดวย นายโฮ เรน ฮวา เปนประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และมีผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ เปนกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
8.4 เลขานุการบริษัทฯ 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแตงต้ัง นางสาวมณี ลือประเสริฐ เปนเลขานุการบริษัทฯ โดยมีผล
ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป  
 
หมายเหตุ : ประวัติของเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ ”ผูบริหารและเลขานุการบริษัทฯ” ของ 

รายงานประจําปของบริษัทฯ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ  

 
เลขานุการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดวยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต 
รวมท้ัง ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้ 

(1)  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 

(ก)   ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ 
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(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานประจําป
ของบริษัทฯ 

(ค)  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

 (2)  เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทฯ หรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมี
สวน    ไดเสีย ตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียงทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานน้ัน 

 (3)  ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกับตลาดทุนประกาศกําหนด  นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหนาที่อื่น
ตามที่ระบุไวในใบพรรณางาน (Job Descriptions) และท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ  
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8.5      รายละเอียดการถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร   
 
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ลําดับท่ี รายช่ือ ตําแหนง 
จํานวนหุนที่ถือ 

ณ วันที่        
31 ธันวาคม 

2560 

จํานวนหุนที่
เปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึน/
(ลดลง)       

ในป 2561 

จํานวนหุนที่ถือ 
ณ วันที่        

31 ธันวาคม 
2561 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัทฯ (%) 

1. นายโฮ  กวงปง 
 

ประธานกรรมการ
บริษัท 

56,740,573 
 

- 56,740,573 
 

6.45% 

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

 
 

 

รองประธาน
กรรมการบริษัท 

 
 

2,544,029 
 
 
 

(200,000) 2,344,029 0.27% 

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

4. นายเอเรียล  พี วีรา กรรมการ 1,973,183 (1,047,078) 926,105 0.11% 
 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

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

6. นายโฮ  เรน ฮวา 
 
 
 

กรรมการ และ 
ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 
 

3,830,524 
 
 
 

644,200 4,474,724 
 
 

0.51% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
7. 
 
 

นายอํานาจ  สุขประสงคผล 
 
 

กรรมการ และ 
กรรมการผูจัดการ 

(ธุรกิจแปง) 

300,226 
 
 

(200,000) 100,226 0.01% 

 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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ลําดับที ่ รายช่ือ ตําแหนง 

จํานวนหุนที่ถือ 
ณ วันที่        

31 ธันวาคม 
2560 

จํานวนหุนที่
เปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึน/
(ลดลง)       

ในป 2561 

จํานวนหุนที่ถือ 
ณ วันที่        

31 ธันวาคม 
2561 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัทฯ (%) 

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. นางสาวพรรณสิรี  อมาตยกุล* กรรมการอิสระ - - - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
14. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล* 

 
 

กรรมการ และ
กรรมการผูจัดการ 

(ธุรกิจอาหาร) 

50,000 
 
 

- 50,000 0.01% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
15. นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ 

 
 

Group Head of 
Research & 

Development 

- 
 
 

- - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
16. นางอรอนงค  วิชชุชาญ 

 
Chief Financial 

Officer 
10,000 

 
- 10,000 0.00% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
 

หมายเหตุ:  * ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้งเปนกรรมการใหมอกี 2 ทาน คอื นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล 
                    เปนกรรมการอิสระ และนายประทีป  เลิศวฒันากิจกลุ  เปนกรรมการบริษัทฯ และเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 12 ทานเปน 14 ทาน 
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8.6 วิธีการแตงตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามทีก่ําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ 
 
8.6.1 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) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออก
เสียงช้ีขาด 

 
3. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน
แตวาระของกรรมการทานน้ันจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว 
จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน 

 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวย คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของ
จํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 
 
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนท่ีเปนองคประชุม ใหกรรมการที่เหลืออยู
กระทําในนามของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกต้ังกรรมการแทน
ตําแหนงที่วางลงเทานั้น 
 
การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงน้ันใหกระทําภายในหน่ึง (1) 
เดือนนับแตวันที่จํานวนกรรมการวางลงเหลือนอยกวาจํานวนท่ีจะเปนองคประชุม 
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8.6.2 การถอดถอนกรรมการ 
 

1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการท้ังหมด ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุด
กับสวนหนึ่งในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน
วาผูใดจะออกสวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

 กรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังเขามาเปนกรรมการใหมได 

    2.  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลวกรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

(5) ศาลมีคําส่ังใหออก 

3. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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8.7 คาตอบแทน 
    

8.7.1   นโยบายกําหนดคาตอบแทน 

 คาตอบแทนสําหรับพนักงาน  

นโยบายการจายคาตอบแทนของบริษัทฯ   ไดถูกกําหนดขึ้นตามระบบการประเมินผลที่มีความโปรงใส 
เพื่อสนับสนุนสงเสริมการปฏิบั ติงานอยางมีประสิทธิภาพของพนักงาน   ซึ่งถือเปนทรัพยสินที่ มี
ความสําคัญสูงสุดสําหรับบริษัทฯ  วัตถุประสงคหลักของนโยบายการจายคาตอบแทนของบริษัทฯ คือ 
เพื่อดึงดูด  จูงใจ ตอบแทน และรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพไวกับบริษัทฯ  ผลประโยชนตอบแทนโดยท่ัวไป
สําหรับพนักงานจะประกอบดวย เงินเดือนพื้นฐาน โบนัส ซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบี้ยเล้ียง และ
ผลประโยชนตางๆ การกําหนดองคประกอบของผลประโยชนตอบแทนสําหรับพนักงานน้ัน จะคํานึงถึง
ลักษณะบทบาทหนาที่ของพนักงาน และสภาวะของตลาดโดยท่ัวไปเปนปจจัยประกอบดวย  อนึ่ง เพื่อให
ม่ันใจไดวาผลประโยชนตอบแทนสําหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถแขงขันเทียบไดกับกิจการอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ จึงไดพิจารณาทบทวนกําหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอ่ืน 
โดยเทียบกับผูประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุมธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอาหารเปนระยะๆ 

 
ในการกําหนดคาตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่บริหารระดับอาวุโสนั้น   บริษัทฯ มี
เจตจํานงกระตุนใหผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่บริหารระดับอาวุโสทุกทานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หนาที่  เพื่อผลักดันใหผลประกอบการของบริษัทฯ บรรลุเปาหมายประจําปและเปาหมายระยะยาวของ
บริษัทฯ  และเพื่อใหม่ันใจไดวาเปนไปในแนวทางเดียวกันกับสวนไดเสียของผูถือหุน ดังนั้น ปจจัยทั้งปวง
ที่เก่ียวของกับผลงานจึงถือเปนสวนประกอบในการกําหนดผลตอบแทนทั้งหมดสําหรับผูบริหารระดับสูง
และเจาหนาที่บริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ นอกเหนือจากปจจัยในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ดังกลาวขางตน 

 
การที่บริษัทฯ เลือกวิธีการจายผลประโยชนตอบแทนแกพนักงานตามวิธีนี้ไมเพียงแตจะชวยดึงดูด รักษา 
และจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพเทานั้น หากแตยังชวยดํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมในการทํางานที่มุงเนน
ผลงานเปนหลัก    เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับทุกองคกรภายในบริษัทฯ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหบริษัทฯ 
สามารถบรรลุเปาหมายทางการเงินได 

 คาตอบแทนสําหรับกรรมการ 

คาตอบแทนสําหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่มิใชเปนผูบริหาร และกรรมการที่เปนผูบริหารจะถูกกําหนด
โดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหนาที่ของกรรมการแตละทานเปนหลัก 
โดยเทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ีเปนที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและเปนคาตอบแทนท่ีสามารถ
แขงขันได คาตอบแทนสําหรับกรรมการจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน  
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8.7.2   คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 

กรรมการ 
 
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของกรรมการ ทั้งกรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหารและกรรมการที่เปนผูบริหาร    
เปนคาตอบแทน  ตอคร้ังการประชุม โดยแยกเปนรายประเภทและตําแหนงกรรมการ  ตามมติที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561  
 
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของกรรมการ ท้ังกรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหารและกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ในป 
2561 มีจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 13,334,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวขอ “รายละเอียด
คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับในฐานะกรรมการ ชวงป 2561” 

 
ผูบริหาร 
 
คาตอบแทนท่ี เปน ตัวเงินของผูบ ริหารจํานวน  5 ทาน  ในป  2561 มีจํานวนเงินรวม ท้ังส้ิน  
39,269,618.08 บาท ประกอบไปดวย เงินเดือน และโบนัส  คาประกันสังคม คาใชจายเก่ียวกับ
รถยนต คากองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาใชจายเก่ียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  

 
 คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 

 
กรรมการ 
 
- ไมมี - 

 
ผูบริหาร 
 
คาตอบแทนอื่นของผูบริหารจํานวน  5 ทาน ในป 2561  มีจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 5,965,520.32 บาท 
ในรูปของสวัสดิการของพนักงาน เชน คารักษาพยาบาล ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ คาเลาเรียน
บุตร และอื่นๆ   

 
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการที่มิไดเปนผูบริหารและกรรมการที่เปนผูบริหาร มิไดรับคาตอบแทนอื่นใดใน
ฐานะกรรมการของบริษัทฯ นอกเหนือจากคาตอบแทนดังกลาวขางตน 
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รายละเอียดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรบัในฐานะกรรมการ ชวงป 2561 
 

1. นายโฮ  กวงปง  ประธานกรรมการบริษัท   1,325,000 / - - / -  - / - 1,325,000 

2. ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย รองประธานกรรมการบริษัท 900,000 / - - / - - / - 900,000 

3. นายสุรพล  สุปรัชญา กรรมการ 900,000 / - - / - - / - 900,000 

4. นายเอเรียล  พี วีรา กรรมการ 900,000 / - - / - - / - 900,000 

5. นายโฮ  กวงจิง กรรมการ 900,000 / - - / - - / - 900,000 

6. นายโฮ เรน ฮวา  กรรมการ 795,000 / - - / - - / - 795,000 

7. นายอํานาจ สุขประสงคผล กรรมการ 795,000 / - - / - - / - 795,000 

8. นายชานคราร  ชานดราน กรรมการ 900,000/ - - / - - / - 900,000  

9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน กรรมการอิสระ  900,000 / - 360,000 / - 144,000 / - 1,404,000 

      ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ        

      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน        

10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ กรรมการอิสระ  900,000 / - 192,000 / - 270,000 / - 1,362,000 

   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ     

   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน     

11. นายสุภัค  ศิวะรักษ  กรรมการอิสระ  900,000 / - 192,000 / - 144,000 / - 1,236,000 

   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ    

      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน       

12. นายชนินทร  อรรจนานันท กรรมการอิสระ 900,000 / - - / - - / - 900,000 
13. นางสาวพรรณสิรี  อมาตยกุล* กรรมการอิสระ 540,000 / - - / - - / - 540,000 
14. นายประทีป   เลิศวัฒนากิจกุล* กรรมการ 477,000 / - - / - - / - 477,000 

รวม    12,032,000  744,000 558,000  13,334,000 

 
    หมายเหตุ :  *  ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2561 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้งเปนกรรมการใหมอีก 2 ทาน คือ  นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล เปนกรรมการอิสระ 

และนายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล  เปนกรรมการบริษัทฯ และเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 12 ทานเปน 14 ทาน 
 

 
 
 
 

        คาตอบแทน/ประโยชนอื่น (บาท/ป)  

ลําดับ
ท่ี 

รายช่ือ   ตําแหนง กรรมการ 
บริษัทฯ 

กรรมการ
ตรวจสอบ
และบริหาร
ความเส่ียง 

กรรมการ    
สรรหาและ
กําหนด

คาตอบแทน  

รวม 
(บาท/ป) 



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
 

                                           

 
หนา 64 

8.8     บุคลากร 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานจํานวน 2,351 คน เปนดังนี้  
 

 ธุรกิจแปง 
มันสําปะหลัง 

ธุรกิจวุนเสน 
และกวยเตี๋ยว 

บริษัทยอย* รวม 

พนักงานปฏิบัติการ (คน) 894 894 1027 2,815
พนักงานบริหาร (คน) 106 164 182 425
พนักงานในสํานักงานใหญ (คน) 84 209 37 330
รวม (คน) 1,084 1,267 1,246 3,597 

 

หมายเหตุ:  *  บริษัทยอยไดแก  
1. บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด  
2. บริษัท ดีไอ จํากัด  
3. บริษัท ไทยวา (6) จํากัด 
4. บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด 
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 

 
คาตอบแทนรวมและสวัสดิการท่ีจายใหกับพนักงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปน       
จํานวนเงิน 942,936,593 บาท คาตอบแทนดังกลาวประกอบดวย เงินเดือน และโบนัส คาใชจายเก่ียวกับรถยนต                       
คาประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ คารักษาพยาบาล เปนตน 

 
8.8.1  นโยบายดานการพัฒนาพนักงาน  
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานใหมีความรู
ความสามารถ บริษัทฯ ใหความสําคัญต้ังแตการคัดเลือกพนักงาน   การกําหนดขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบในการทํางานที่ชัดเจน    การฝกอบรมและพัฒนา   การประเมินผลงาน   การวางแนวทางสําหรับ
ความกาวหนาในอาชีพเปนรายบุคคล  การจัดการผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่ดี  รวมทั้ง สงเสริมให
มีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามัคคีและบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 
 
บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะรักษาและคงไวซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อใหการ
คุมครองและเสริมสรางความย่ังยืนแกผูถือหุน บริษัทฯ ไดนําหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช
อยางตอเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ไดมีการทบทวนการ
นําหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG Code) ไปปรับใชใหเหมาะสม
กับบริบททางธุรกิจ ทั้งนี้สําหรับหลักปฏิบัติที่ยังไมสามารถหรือยังไมไดนําไปปรับใช ไดมีการบันทึกเหตุผลหรือแผนงาน
ของบริษัทไวเปนสวนหนึ่งของมติคณะกรรมการแลว 
 
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียดครอบคลุมหลักการดังตอไปนี้ 

 
1. สิทธิของผูถือหุน 
 
บริษัทฯ ใหความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถือหุน ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย และในฐานะเจาของบริษัทฯ 
โดยสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุม ไดใชสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน เชน การซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตน
ถืออยูอยางเปนอิสระ การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขอมูลสารสนเทศของกิจการอยางเพียงพอ ผาน
ทางเว็ปไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็ปไซตของบริษัทฯ หรือชองทางอื่นๆ รวมทั้งการเขารวมประชุมผูถือ
หุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานประจําป และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเร่ือง
ตางๆ ที่สําคัญตามที่กฏหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงการแตงต้ังถอดถอนกรรมการ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การ
แตงต้ังผูสอบบัญชีและพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี การจายหรืองดจายเงินปนผล การเพิ่มทุนและออกหลักทรัพย
ใหม ตลอดจนการไดซักถามหรือแสดงความเห็นในเร่ืองตางๆ ที่กรรมการบริษัทฯ ไดรายงานใหทราบหรือขอความเห็น
จากที่ประชุมผูถือหุน 
 
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานตางๆ ขางตน บริษัทฯ ยังมีนโยบายท่ีจะสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิ
ของผูถือหุน ไดแก 
 
1.1 ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยูบนพื้นฐานเดียวกัน ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการรับเงินปนผล

ตามที่บริษัทฯ ไดประกาศ โดยจํานวนเงินปนผลดังกลาวคํานวณจากสัดสวนการถือหุนที่มีในบริษัทฯ ในการ
ประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง ผูถือหุนมีสิทธิในการอนุมัติประเด็นที่สําคัญในวาระตางๆ เชน การเลือกต้ังกรรมการ       
(ผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการไดเปนรายบุคคล) คาตอบแทนกรรมการ การแตงต้ังผูสอบบัญชี และการจายเงิน
ปนผล เปนตน บริษัทฯ จะไมกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถติดตอส่ือสารระหวาง
กัน  ผูถือหุนทุกรายสามารถติดตอส่ือสารระหวางกันไดอยางเสรี 
 

1.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมทั้ง ผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขา
รวมประชุมผูถือหุน โดยเลือกสถานท่ีที่จัดการประชุมที่สะดวกตอผูถือหุนในการเดินทางมาประชุม จัดสงหนังสือ
นัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเปนภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุนชาวตางชาติ จัดใหมีจุดรับลงทะเบียน
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ของผูถือหุนประเภทสถาบันแยกตางหากจากผูถือหุนทั่วไป รวมทั้ง จัดสงหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุหลักฐานที่ใช
ในการมอบฉันทะไวอยางชัดเจนไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถ
เขารวมประชุมดวยตนเอง  นอกจากน้ัน  ผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังเร่ิมการประชุมแลว ยังคงมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ 
 

1.3 บริษัทฯ เชิญผูถือหุนรายยอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เปนการลวงหนาโดยได
เผยแพรหลักเกณฑและวิธีการสงคําถามลวงหนาดังกลาวผานชองทางตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของ    
บริษัทฯ (www.thaiwah.com)  
 
บริษัทฯ ยังมิไดเชิญชวนใหผูถือหุนรายยอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ กอนวัน
ประชุมผูถือหุน เนื่องจากบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการแตงต้ังเปน
กรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด) 
และจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหกับบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือดังกลาวในที่ประชุมใหญผูถือหุนเสมอ 

 
1.4 บริษัทฯ มอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ 

เปนผูจัดสงเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุน  ซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยไดระบุวาระการประชุม พรอม
ทั้งขอเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ   รวมถึงขอมูลเอกสารประกอบวาระ
ตางๆ อาทิ ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ ประวัติผูสอบบัญชี ขอบังคับของ
บริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้ง หนังสือมอบฉันทะ และ
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม เปนตน ใหแก  ผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 
10 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีความพรอมในการเตรียมตัวสําหรับการประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดลงโฆษณา
ประชาสัมพันธหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในหนาหนังสือพิมพและไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม และขอมูลตางๆ ในการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.thaiwah.com) เปนการลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 1 เดือน รวมทั้ง ไดเชิญชวนใหผูถือหุนมา
ลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนอยางนอย 1 ชั่วโมง 

 
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดนําระบบบารโคด (Barcode) มาใชในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดง      

ผลการลงมติเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการประชุมผูถือหุน 
 

1.5 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุมและไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุน
ทราบลวงหนา เวนแตผูถือหุนซ่ึงถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดอาจ
ขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม  

 
1.6  กอนเร่ิมการประชุมผูถือหุนทุกคร้ังเลขานุการของบริษัทฯ จะทําหนาที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน 

(กฎเกณฑตางๆ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติโดยการใชบัตรลงคะแนนเสียงรวมท้ังสิทธิการออกเสียง
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ลงคะแนน) นอกจากน้ัน บริษัทฯ ไดเชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายเขามาทําการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียน
กอนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ และจํานวนหุนของผูที่มารวมประชุมให
ผูถือหุนทราบ  ตลอดจนทําการตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนเสียงในแตละวาระกอนที่จะประกาศเปน
มติของที่ประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลการลงคะแนนในแตละวาระภายหลังเสร็จ
ส้ินการประชุมแตละคร้ัง และบริษัทฯ ไดเผยแพรผลการลงคะแนนของแตละวาระในการประชุมผูถือหุนบน
เว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายในวันทําการถัดไปหลังวันประชุม นอกจากน้ัน ผลการลงคะแนน
เชนเดียวกันนี้ รวมถึงขอซักถามตางๆ ของผูถือหุนและคําตอบโดยสรุปไดถูกบันทึกไวในรายงานการประชุม ซึ่ง
ครอบคลุมสาระสําคัญตางๆ อยางถูกตองครบถวน  

 
1.7  นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผูถือหุน ไมเพียงแตเปนการดําเนินการตามกฎหมายเทานั้น  แตยังเปน

การสรางโอกาสและเปนเวทีใหผูถือหุนไดแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น  รวมถึงการซักถามกรรมการและฝาย
จัดการในเร่ืองใดก็ตามท่ีมีผลกระทบตอบริษัทฯ  ประธานในท่ีประชุมไดจัดสรรเวลาและสงเสริมใหผูถือหุนมี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวของกับ  บริษัทฯ  
นอกจากนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการรักษาสิทธิประโยชน หากผูถือหุนทานใดมีประเด็น
คําถามที่ตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในท่ีประชุมสามารถจัดสงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ ไดที่ ฝายนักลงทุน
สัมพันธ (“ir@thaiwah.com”) หรือโทรสารหมายเลข +66 2 285 0268  

 
1.8    นอกเหนือจากผูสอบบัญชีที่จะไดเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลว ประธานกรรมการบริษัทฯ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการทุกทาน จะใชความพยายามเทาที่สามารถจะทําไดในการเขารวมการประชุมผูถือหุน เพื่อทําการช้ีแจง
หรือตอบขอซักถามของผูถือหุน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายเขามารวมประชุมเพื่อใหความ
ชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดใหมีลามมืออาชีพทําหนาที่ในระหวางการประชุมเพื่อใหผูถือหุนและ
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถส่ือสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 
1.9 บริษัทฯ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) อาทิ มติของที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองที่สําคัญตางๆ มติของที่ประชุมผูถือหุน ขอมูลทางการเงิน ขอมูลที่อาจมีผลกระทบ
ตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ รายงานประจําป เปนตน 

 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 
บริษัทฯ จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมและเปนธรรม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายยอย รายใหญ หรือ นักลงทุน
สถาบัน โดยดําเนินการทุกอยางสอดคลองตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวของดังนี้ 
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2.1      บริษัทฯ ใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียง
เทากับจํานวนหุนสามัญที่ตนถืออยู หรือหนึ่งหุนสามัญตอหนึ่งเสียง ทั้งนี้ หุนของบริษัทฯ เปนหุนสามัญแตเพียง
ประเภทเดียว  

 
2.2  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนไดในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถ

เขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนหนึ่งในแบบหนังสือมอบ
ฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และเปนแบบท่ีผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได  อีก
ทั้งยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถท่ีจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเปนตัวแทนรวม
ลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผูถือหุนไมอาจเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยบริษัทฯ ไดระบชุื่อของกรรมการอิสระไว
ในหนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนที่
ไมสามารถเขารวมประชุมไวเปนสวนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม 

 
2.3 กรรมการหรือผูบริหารบริษัทฯ ทานใดท่ีมีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของในการพิจารณาการเขาทํารายการ

ระหวางบริษัทฯ กับผูที่ มีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของ จะไมเขารวมในกระบวนการตัดสินใจดังกลาว 
นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการเขาทํารายการใหผูถือหุนทราบกอนทํารายการใน
กรณีตองขออนุมัติการทํารายการจากผูถือหุน รวมท้ัง ปฏิบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
โดยเครงครัด รายละเอียดของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “รายการระหวางกัน” ของ
แบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ และในระหวางปที่ผานมาไมปรากฎวาบริษัทฯ  ฝาฝนหรือ       
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และหรือการซ้ือขายสินทรัพยแตอยางใด 

 
2.4  บริษัทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง 

และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไดพึงปฏิบัติ รวมถึงการหามในเร่ืองการใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน
ใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดอนุมัตินโยบายท่ีเก่ียวของกับการซ้ือ
ขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งหามมิใหทําการซื้อขายหลักทรัพยของ   บริษัทฯ ในขณะท่ียังครอบครองขอมูล
ภายในที่ เปนความลับ  และมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ ยังมิได เปดเผยแก
สาธารณชน  ตลอดระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในที่ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo Period”)  
รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “2.6 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน” ซึ่งในระหวางปที่ผานมา             
ไมปรากฏวามีผูใดฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 

 
2.5  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุนรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน โดยบริษัทฯ เปดโอกาสให      
ผูถือหุนเสนอวาระลวงหนาภายใน 30 วันกอนวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียงเปนผูกล่ันกรองกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยในกรณีที่บรรจุเปนวาระ
การประชุม บริษัทฯ จะแจงในหนังสือนัดประชุมวาเปนวาระท่ีกําหนดโดยผูถือหุน สวนในกรณีที่คณะกรรมการ
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บริษัทฯ ปฏิเสธไมรับเร่ืองที่ผูถือหุนเสนอเพื่อใหบรรจุเปนวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปทราบ 

 
ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคยใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทที่ไมใชบริษัทยอยของบริษัทฯ แตอยางใด   

 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจงขอรองเรียนโดยให
จัดสงตนฉบับพรอมแนบหลักฐานตางๆ ที่ลงลายมือชื่อแลว ไปยังเลขานุการบริษัทฯ ทางไปรษณียตามท่ีอยูของ
บริษัทฯ หรือ โทรศัพท +66 2 285 0040 ตอ 1501   

 
2.6  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อเปน
แนวทางใหคณะกรรมการบริษัทฯ  ผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไดพึงปฏิบัติในเรื่องการ
ใชขอมูลภายใน เพื่อรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัทฯ  นอกจากน้ี เพื่อเปนการปองกัน
การใชขอมูลที่ เปนความลับและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  ซึ่งหามมิใหกรรมการ 
ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกทานทุกระดับตําแหนงเปดเผยขอมูลที่เปนความลับและมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชนสวนตน  หรือเหตุผลอื่นที่ไมเก่ียวของกับผลประโยชน
ของบริษัทฯ หรือทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองขอมูลภายในท่ีเปนความลับ 
และมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน  ตลอดระยะเวลา
ปลอดการใชขอมูลภายในที่ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 2 
สัปดาหกอนและจนถึงวันประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก 
และระยะเวลา 1 เดือนกอนและจนถึงวันประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจําป   โดยได
เผยแพรนโยบายและเตือนระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในท่ียังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo 
Period”) ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบเปนรายป และ   
รายไตรมาส เพื่อใหปฎิบัติตามนโยบายดังกลาวโดยเครงครัด ขอมูลที่เปนความลับและมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ จะถูกจํากัดอยูแตเฉพาะกับกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงเทานั้น  การฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวมีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน 
 
นอกเหนือจากนโยบายดังกลาว  บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  โดย
กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปน  
รายไตรมาส  และใหเปนไปตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
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นอกจากน้ี คณะกรรมการยังไดมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว โดยคณะกรรมการและ
ผูบริหารจะมีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และมี
การเปดเผยขอมูลดังกลาวในรายงานประจําป 

 
2.7 การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

 
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย และการดําเนินการเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนี้ 

 
ก.     การเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยไวในรายงานประจําป เพื่อใหเกิดความโปรงใส 

เขาใจงาย  
 

ข.    กําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตน และบุคคลที่มีความเก่ียวของ 
ทั้งนี้สวนไดเสียดังกลาวมีความเก่ียวของหรือสัมพันธกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอย โดยรายงานตอเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ จะสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียนี้ใหแก 
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่
ไดรับรายงาน 

 
ค.     ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผูบริหารคนใดคนหนึ่งมีสวนไดเสียกับผลประโยชนในเรื่องที่กําลังพิจารณา 

ผูมีสวนไดเสียนั้นตองไมเขารวมประชุม และงดออกเสียง เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ 
และผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพื่อประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง 

 
ง.  การกําหนดนโยบายการใชขอมูลภายในไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีบทลงโทษในกรณีที่

ผูบริหารหรือพนักงานนําขอมูลภายในไปเปดเผย หรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 
 

3.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 
บริษัทฯ คํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสียและใหความสําคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ทุกกลุม โดยมีการ
ดูแลใหผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ของบริษัทฯ ไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม เสมอภาค และเปนธรรม บริษทัฯ     เช่ือวา
การใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ จะสามารถทําใหบริษัทฯมีการพัฒนาอยางย่ังยืนได ทั้งนี้   บริษัทฯ มี
แนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ อยางเปนธรรม เหมาะสม ทั้งนี้รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูบนเว็บไซตของ
บริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายใตหัวขอจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
 
เพื่อความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและผลตอบแทนทางการเงินแกผูถือหุน บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิตางๆ ของ
บรรดาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบตางๆ ที่
เก่ียวของอยางเครงครัด  
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ผูถือหุน: คณะกรรมการบริษัทฯ ไดยึดถือในการปฏิบัติหนาที่อยางซ่ือสัตย โปรงใส และ
แข็งขัน เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนทั้งหมดในการท่ีจะรักษาและเสริมสราง
มูลคาระยะยาวตอผูถือหุน ขอมูลที่สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจสงผลกระทบตอราคาหุน
ของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผูถือหุนจะตองไดรับการเปดเผย โดย
ครบถวนในเวลาที่เหมาะสม 

 
พนักงาน: บริษัทฯ  เช่ือวาพนักงานคือ  ทรัพย สินที่ สําคัญที่ สุด  ดังนั้น  บริษัทฯ  จึงได

ดําเนินการในแตละขั้นเพื่อให ม่ันใจไดวาสอดคลองตามกฎหมายแรงงาน 
พนักงานท้ังหมดไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติหรือแบง
พรรคแบงพวก บริษัทฯ มีการทบทวนคาตอบแทนและสวัสดิการใหแกพนักงาน
อยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้คาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานโดยรวมของบริษัท
อยูในอัตราที่สามารถแขงขันได เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยสอดคลอง
กับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว รวมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละทาน บริษัทฯ จะไมละเมิดสิทธิของพนักงานตาม
กฎหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ไดกําหนดไวในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยและถูก
สุขอนามัย  โดยไดรับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 
และ TIS 18001 จากสถาบันที่เก่ียวของ บริษัทฯ ยังไดดําเนินการติดตามเฝาระวัง 
ประเมิน ควบคุมอันตราย กําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย  
สุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน รวมท้ังไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน และ
สงเสริมใหพนักงานได รับการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับสายงาน  รวมถึงการ
สับเปล่ียนหมุนเวียนการทํางาน   เพื่อเพิ่มความรูและทักษะในการทํางานที่
หลากหลายขึ้น   

 
ลูกคา: บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการจัดสรรแตส่ิงที่ดีใหแกลูกคา ดวยการใชวัตถุดิบที่ดี

เย่ียมในการผลิตสินคาใหมีคุณภาพสูงและสะอาดถูกหลักอนามัย อีกทั้งให
ความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนาอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งไดจัดใหมีชองทางการ
ส่ือสาร เพื่อใหความม่ันใจไดวาความตองการของลูกคาจะไดรับการตอบสนอง 
ซึ่งถือเปนนโยบายท่ีสอดคลองกับพันธกิจของบริษัทฯ ตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 
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คูแขงขัน: บริษัทฯ มีความเช่ือวาการแขงขันเปนส่ิงสําคัญในการเปดตลาดการคาเสรี ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงไดหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ อันเปนการปองกัน ขัดขวาง ไมให
ผูประกอบการซ่ึงอาจเปนคูแขงเขามาดําเนินการในตลาดซ่ึงบริษัทฯ ไดประกอบ
ธุรกิจอยู บริษัทฯ มีแนวความคิดวาการแขงขันที่ เขมขนจะเปนการกระตุน
นวัตกรรมใหมๆ ทั้งดานผลิตภัณฑและบริการในทองตลาด ซึ่งจะชวยยกระดับ
มาตรฐานของตลาด  และยังประโยชน ใหแก ผูบ ริโภคและสังคมโดยรวม 
นอกจากนั้นบริษัทฯ  จะไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของ
คูแขงขันดวยวิธีฉอฉล  รวมทั้งไมละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคูแขงทางการคา
จากการกระทําหรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งไดกําหนดไวในจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

 
ชุมชนและสังคม:   บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเคารพสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยจะไมละเมิดสิทธิ

ของบุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชน  และสังคม  รวมทั้ งจะใหความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน และใหการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่
กอใหเกิดสาธารณประโยชน บริษัทมีนโยบายท่ีจะรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น ซึ่งไดแกการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การสนับสนุน
เทคโนโลยี ความรู และเครื่องมือหรืออุปกรณในการทําการเกษตร 

 
ส่ิงแวดลอม: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตกฏหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติตางๆ ดาน

ส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มี
ความมุงม่ันที่จะดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ควบคุมการบริหารจัดการ การกําจัดของ
เสีย และ/หรือมลพิษ ทั้งจากกระบวนการผลิต และการใชงานทั่วไป โดยใช
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามเฝาระวังอยางใกลชิด รวมทั้งได
สงเสริมและดําเนินการดานการอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานทดแทน การ
พัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมซึ่งสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

 
 อีกทั้ง ยังไดสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพและ

ย่ังยืน เพื่อลดความขัดแยง ในการใชน้ํากับชุมชน รวมทั้งใหความรวมมือในการ
พัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ําในชุมชน 

 
คูคา: บริษัทฯ มุงม่ันที่จะหลอหลอมความสัมพันธระยะยาวในทางธุรกิจกับคูคา ดังนั้น    

จึงเปนที่มาของนโยบายการใหผลกําไรอยางเปนธรรมตอคูคา อีกทั้งใหความ
เคารพตอเงื่อนไขการชําระเงิน สําหรับการคัดเลือกคูคา บริษัทฯ ไดใหสิทธิในการ
เสนอราคาอยางเทาเทียมกัน รวมทั้ง ไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เพื่อ
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คัดเลือกคูคาดวยวิธีประกวดราคาสําหรับรายการท่ีมูลคาเกินกวา 1 ลานบาท 
เพื่อความโปรงใส 

 
เจาหนี้: บริษัทฯ  ใหความสําคัญตอเจาหนี้เสมือนคูคาที่มีความสําคัญย่ิง ดังนั้น จึงมุงม่ันที่

จะปฏิบัติใหสอดคลองกับขอผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยูกับเจาหนี้  ตลอดจน   
ไมปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริง อันจะทําใหเจาหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุ
อันจะทําใหไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจงเจาหนี้
ลวงหนาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว  ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข     คํ้าประกัน การ
บริหารเงินทุน และการผิดนัดชําระหนี้รวมกัน   

 
นวัตกรรม: บริษัทฯ มุงม่ัน สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม เพื่อการสรางประโยชนรวมกันทั้งแก

กิจการ ลูกคา คูคา สังคมและส่ิงแวดลอม รวมทั้งนําไปเปนสวนหนึ่งในการ
ทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การดําเนินงานและ การติดตาม ผล
การดําเนินงาน และยังสงเสริมการสรางนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณคาใหกิจการตาม
สภาพปจจัยแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกําหนด
รูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด มุมมองในการออกแบบ และพัฒนา
สินคา และบริการ การวิจัยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทํางาน 
รวมทั้งการรวมมือกับคูคา  

 
ในระหวางปที่ผานมา ไมปรากฎวามีกรณีที่บริษัทฯ ฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขัน
ทางการคา และส่ิงแวดลอม รวมทั้ง ไมมีกรณีไดรับแจงจากเจาหน้ีรายใดวา  บริษัทฯ ไมปฎิบัติตามขอผูกพัน
ทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยูกับเจาหนี้ 
 

3.1 การไมละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
 
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฏหมายที่เก่ียวของ มุงเนนการ
ปฏิบัติตอกันดวยความเทาเทียม ไมแบงแยกความแตกตางดานรางกายจิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ 
ภาษา สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม ไมเลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการจางงาน ต้ังแตการสรรหา การ
จายคาตอบแทน เวลาทํางาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและ
พัฒนา การวางแผนความกาวหนา รวมท้ังการไมใชแรงงานบังคับ แรงงานท่ีมาจากการคามนุษย หรือแรงงานเด็ก
อนัมิชอบดวยกฎหมาย 
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3.2 นโยบายไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
 
บริษัทฯ ถือเปนนโยบายท่ีจะไมเก่ียวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และไดกําหนดเปนมาตรฐานการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนที่จะใชทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นเฉพาะท่ีมีใบอนุญาตการใชเทานั้น เชน การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง โดยมีการตรวจสอบเปนระยะๆ โดยผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และในระหวาง
ปที่ผานมาไมไดมีกรณีละเมิดทรัพยสินทางปญญาแตอยางใด 

 
3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและหามการจายสินบนเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ  

 
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล ยึดม่ันในความ
รับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอม รวมทั้ง ใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต และคอรรัปช่ันมาโดยตลอด 
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติใหมีการลง
นามในคําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
ทุจริตของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption Council)  

 
เพื่อใหการดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต โปรงใสและเปนธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณของบริษัทฯ ตลอดจน
เพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2560 ไดมีมติอนุมัตินโยบายตอตานคอรรัปชั่น เพื่อใชเปนแนวทางการ
ปฏิบัติ หรือดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน ดังนี้ 

 
คํานิยาม 

   
การทุจรติ หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนที่ มิควรไดโดยชอบดวย

กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น การทุจริตแบงเปน 3 ประเภท ไดแก การ
คอรรัปช่ัน การยักยอกทรัพยสิน และการทุจริตในการรายงานขอมูล เชน
การตกแตงบัญชี  
 

การคอรรัปช่ัน หมายถึง การใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบกระทําการใดๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนอัน
มิควรไดทั้งตอองคกร ตนเอง หรือผูอื่น การคอรรัปชั่น ยังครอบคลุมถึง การ
ให และ/หรือรับสินบน ไมวาจะเปนรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญาวา
จะให มอบให ใหคําม่ันวาจะให เรียกรอง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใด กับเจาหนาที่รัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน 
หรือบุคคลอื่นใดที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัท    ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่อันเปนการให
ไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่น
ใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณีที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน หรือจารีตทางการคาใหกระทํา
ได 

การติดสินบน 

 

หมายถึง การให การเสนอ การสัญญาวาจะให การรับ การขอ หรือการเรียกรองส่ิงที่
เปน ทรัพยสิน เงิน ส่ิงของ สิทธิ หรือผลประโยชนอื่นใด ที่เปนการขัดตอ
ศีลธรรม จริยธรรม กฏระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กับเจาหนาที่ของรัฐ 
หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใด ที่ดําเนินธุรกิจกับ
บริษัท ไมวาจะทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่ อันเปนการให ไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให
ไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ 

การสนับสนุน 

และชวยเหลือ 

ทางการเมือง 

 

หมายถึง การสนับสนุนทั้งที่เปนตัวเงินหรือไมใชตัวเงินแกพรรคการเมือง ตัวแทน
พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูลงสมัครรับเลือกต้ังทางการเมือง ทั้งนี้ 
การสนับสนุนที่ไมใชตัวเงินใหหมายรวมถึงการใหยืมหรือการบริจาควัสดุ
อุปกรณใดๆ โดยไมคิดคาบริการ 

หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของไทยวาดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปช่ันในทุกรูปแบบทั้ง
ทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจหรือหนวยงานที่เก่ียวของ และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการ
ดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอบังคับ และกฏหมายที่เก่ียวของ 

 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแล ใหมีระบบหรือ 

แนวทางการปฏิบัติที่สนับสนุนการตอตานคอรรัปช่ันของบริษัท เพื่อใหม่ันใจวาฝายจัดการ หรือผูบริหารได
ใหความสําคัญกับการตอตานคอรรัปช่ัน 
 

2.      คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทาง
การเงินและบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพื่อใหม่ันใจวากระบวนการ
ตางๆ มีการกําหนดการควบคุมภายในอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 
3. ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหาร มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดใหมีแนวทางหรือวิธีการ

ปฏิบัติที่สงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานคอรรัปช่ัน จัดใหมีการส่ือสาร และฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับนโยบาย ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ ใหแกพนักงาน บุคคลากร และผูที่เก่ียวของ      
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ทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย 

 
4. พนักงานของบริษัท มีหนาที่ตองปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ เร่ืองการตอตานคอรรัปช่ัน หรือ

ปฏิบัติตามคําส่ังที่เก่ียวของ กรณีมีขอสงสัยหรือพบการฝาฝน จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือ
รายงานผานชองทางการแจงเบาะแสที่บริษัทกําหนดไว 

 
แนวทางการปฏิบัติ 

 
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานคอรรัปช่ัน รวมทั้งแนวทางการ 

ปฏิบัติเพิ่มเติม (ถามี) อยางเครงครัด 
 

2. ผูบริหาร พนักงานของบริษัท หรือบุคคลที่ดําเนินการในนามของบริษัทตองไมเรียกรอง เสนอ จูงใจ ให
สัญญาหรือรับสินบน  หรือการจายเงินอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม รวมถึงการจายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก 

 
3. พนักงานของบริษัททุกคน ตองไมละเลย เพิกเฉย ในกรณีที่พบเห็นการกระทําที่เขาขายการคอรรัปช่ันที่

เก่ียวของกับบริษัท โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และตองใหความรวมมือใน
การตรวจสอบขอเท็จจริง และการสอบสวนตางๆ ที่เก่ียวของ 

 
4. บริษัทจะใหความเปนธรรม และคุมครองแกพนักงานที่แจงเร่ืองคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบริษัท โดยใช

มาตรการคุมครอง ผูรองเรียน พยาน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปช่ัน ตามที่
บริษัทกําหนดไวใน Whistleblower Policy  

 
5. ผูที่กระทําการคอรรัปชั่น จะตองไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามที่ไดกําหนดไว นอกจากนี้อาจจะ

ไดรับโทษตามกฎหมายดวย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 
 
6. บริษัทจะทําการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏบิัติหนาที่ที่เก่ียวของกับบริษัท 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ันนี้ 
 

7. นโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ต้ังแตการสรรหา การคัดเลือก การเล่ือน
ตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผล และการใหผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ
ส่ือสารทําความเขาใจ กับพนักงานเพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล
การปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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8. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน แกบุคคล หรือหนวยงาน ทั้งของภาครัฐ และเอกชนตอง
เปนไปอยางโปรงใส และมีเปาหมายเพื่อการกุศล โดยไมไดเปนไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน หรือส่ิงอื่นใด
เปนการตอบแทน ที่อาจพิจารณาไดวาเปนการทุจริต และคอรรัปช่ัน ทั้งนี้การขออนุมัติและหลักเกณฑใน
การพิจารณาการบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน ใหเปนไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบติั
ของบริษทั 

 
9. บริษัทถือวาการรับหรือใหทรัพยสินหรือส่ิงของเพ่ือเปนของขวัญ / ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียมประเพณี

ในแตละทองถ่ินเปนเร่ืองที่ยอมรับได อยางไรก็ตาม บริษัทไมประสงคใหบุคลากรของบริษัทรับของขวัญ / 
ของที่ระลึกที่มีมูลคาเกินปกติวิสัยจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้การใหหรือรับของขวัญ / ของที่ระลึก 
ดังกลาวจะตองไมเปนการสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดที่ไมเปนธรรม 

 
10. หามใหหรือรับของขวัญ / ของที่ระลึก รวมทั้งผลประโยชนอื่นใด เพื่อแลกเปล่ียนขอตกลงในทางธุรกิจ 

 
11. ตองหลีกเล่ียงการใหหรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชนอื่นใด ที่มีลักษณะเปนสินบนและ

กอใหเกิดขอสงสัยเก่ียวกับความซื่อสัตยและผลประโยชนทับซอนของบุคลากรของบริษัท และสงผลตอ
ชื่อเสียงของบริษัท 
 

12. หามเสนอ ใหเงิน หรือบริการ หรือของขวัญ หรือส่ิงที่มีมูลคา ทั้งกับเจาหนาที่ภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อ
ประโยชน หรือความไดเปรียบในการทําธุรกิจอยางไมเหมาะสม 

 
13. การขออนุมัติเพื่อใหหรือรับของขวัญ และของท่ีระลึกจากเจาหนาที่ของรัฐ และบุคคลภายนอกใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทกําหนดไว 
 

14. พนักงาน หรือบุคลากรของบริษัททุกคน ตองรวมกันสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร ที่ยึดม่ันวาการ
คอรรัปชั่น เปนส่ิงที่ยอมรับไมไดทั้งการทําธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสรางความตระหนัก
ในการดําเนินงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส ปราศจากการทุจริต และคอรรัปช่ัน 
 

15. บริษัทจะวางตัวเปนกลางโดยไมกระทําการอันเปนการฝกใฝหรือสนับสนุนและชวยเหลือทางการเมืองกับ
ฝายใดฝายหน่ึง ไมวาจะเปนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูหนึ่งผูใดที่มีอํานาจการเมือง 
รวมถึงไมเขารวมในกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุมทางการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไมวาทางตรง
หรือทางออม และไมอนุญาตใหฝายการเมืองเขามาใชทรัพยากรและสถานท่ีของบริษัทในกิจกรรมทาง
การเมือง 
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การกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ิมเติม 
 

ประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจ ในการออกคําส่ัง หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น  
 
นอกเหนือจากนโยบายขางตน บริษัทฯ ไดสงหนังสือขอความความรวมมืองดเวนการใหของขวัญแกกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานคอรรัปช่ันของบริษัทฯ 

 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมแกพนักงานเพื่อใหความรูเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ัน ทั้งนี้ ไดมีพนักงานของบริษัทฯ เขารวมการฝกอบรมในหลักสูตร Ethnical Leadership Program และ 
Anti-Corruption: The Practical Guide ของสถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย และบริษัทฯ ไดจัดใหมีการอบรม
เก่ียวกับนโนบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นภายใตหัวขอ “Anti-Corruption…เพื่อองคกรสูความย่ังยืน” แก
พนักงานระดับผูจัดการขึ้นไป และไดจัดใหมีการอบรมดังกลาวหมุนเวียนไปตามโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัด
ตางๆ เพื่อสงเสริมความเขาใจในนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของบริษัทฯ 
 
เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ไดมีมติ
รับรองบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) เปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

 
3.4     นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิด 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัตินโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิด เพื่อเปนกลไกใหพนักงานและ
บุคคลภายนอกสามารถรองเรียนกรณีที่มีการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือการกระทําที่ขัดตอจริยธรรม หรือ
พฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร โดยไมถูกเลือกปฎิบัติ ถูกกระทํา 
หรือถูกกล่ันแกลง ทั้งนี้ไดกําหนดชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน รวมถึงกระบวนในการดําเนินการกับ
เร่ืองที่ไดรับการรองเรียนและกลไกคุมครองผูแจงเบาะแสดังนี้  

 
ชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิด (whistleblowing policy) โดยมี
วัตถุประสงคใหพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงาน รองเรียน หรือแจงเบาะแส เม่ือ
ทราบหรือพบเห็นการกระทําผิด หรือเปนผูเสียหายเดือดรอนจากการทุจริตคอรรัปช่ัน หรือไมปฏิบัติตามกฏหมาย 
ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระทํา หรือกล่ันแกลง 
ผูแจงเบาะแสสามารถแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน ไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเส่ียง หรือหนวยตรวจสอบภายใน ผานชองทางตางๆ ดังนี้ 
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ชองทางในการรับขอรองเรียน  

 โทรศัพท : +66 2 285 0040 

 โทรสาร  : +66 2 285 0268 

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

 เว็บไซต  : www.thaiwah.com 
 

กระบวนการในการดําเนินการกับเรื่องที่ถูกรองเรียน 
 

หนวยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเปนผูตรวจสอบเร่ืองที่ไดรับการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน และรายงาน
ขอเท็จจริงที่ตรวจพบตอคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาตอไป  

 
กลไกคุมครองผูแจงเบาะแส  

 
เร่ืองที่แจงเบาะแส หรือขอรองเรียน รวมถึงชื่อผูแจงจะถูกเก็บเปนความลับตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ และ
จํากัดการเขาถึงขอมูลได เฉพาะผูที่รับผิดชอบที่มีหนาที่ตรวจสอบประเด็นที่รองเรียนเทานั้น และหากผูแจง
เบาะแส หรือขอรองเรียนเช่ือวาตนถูกละเมิดสิทธิจากการแจงเบาะแส หรือ        ขอรองเรียนก็สามารถรายงาน
เร่ืองดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง หรือหนวย
ตรวจสอบภายใน ผานชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนดังกลาวขางตนโดยทันที เพื่อทําการตรวจสอบ
และดําเนินการตางๆ ที่เหมาะสมตอไป 
 
ทั้งนี้ หากพนักงานทานใดแจงเบาะแสดวยเจตนาที่ไมบริสุทธิ์ หรือแจงเบาะแสเพ่ือผลประโยชนสวนตนจะถือเปน
ความผิดทางวินัย และหากมีการตรวจสอบพบวาบุคคลภายนอกทานใดแจงเบาะแสดวยเจตนาประสงคราย หรือ
แจงเบาะแสเพื่อผลประโยชนสวนตนจะถูกดําเนินการที่เหมาะสม รวมถึงการแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ 
 

3.5 การสงเสริมจัดกิจกรรมหรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน 
 

บริษัทฯ ถือเปนนโยบายที่ตองดูแลและสานสัมพันธกับชุมชนใกลเคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอยาง
สมํ่าเสมอ  โดยดําเนินโครงการตางๆ ที่คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนที่ชุมชนและสังคมจะพึงไดรับเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 
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3.6 การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก สงผลใหทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด 
เกิดการขาดแคลน บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว  และสงเสริมใหมีการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดต้ังคณะกรรมการดานส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และจัดทํา
โครงการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง  รวมทั้งกําหนดเปาหมายของโครงการใชทรัพยากรอยางย่ังยืน 

 
3.7 การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดลอม 

 
บริษัทฯ ไดจัดฝกอบรมใหความรูและปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองส่ิงแวดลอมแกพนักงาน โดยไดจัดทําโครงการอนุรักษ
พลังงานตางๆ อยางตอเนื่อง และประชาสัมพันธทั่วองคกรผานระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และตามบอรด
ประชาสัมพันธ รวมทั้งไดเชิญวิทยากรมาใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองที่ เก่ียวของกับการดูแล
ส่ิงแวดลอมเปนระยะๆ เชน การอนุรักษส่ิงแวดลอม  
 

4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา โดยไดดําเนินการดังนี้ 

 
4.1 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ทุกทานไดรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคล

ที่มีความเก่ียวของซึ่งเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของ  บริษัทฯ หรือบริษัทยอยตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด รวมทั้งปรับปรุงและรายงานใหบริษัทฯ 
ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงการมีสวนไดเสียดังกลาว และบริษัทฯ จะบรรจุวาระเร่ือง
รายงานการมีสวนไดเสียดังกลาวขางตนไวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหไดรับทราบเปนราย       
ไตรมาส 

 
4.2 ในปที่ผานมาบริษัทฯ เปดเผยขอมูลทั่วไป ขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ

บริษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา สอดคลองตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลัก   
ทรัพยฯ การเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวไปสูผูลงทุน ผูถือหุน และผูที่เก่ียวของ ไดกระทําผานชองทาง
ตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)  

 
4.3 ผูลงทุนรายบุคคล ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และหนวยงานภาครัฐ สามารถติดตอกับบริษัทฯ ไดที่

เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท +66 2 285 0040 หรือ +66 2 285 0315 - 20 หรือ ฝายนักลงทุนสัมพันธ 
(“ir@thaiwah.com”) 
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4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทํามีความถูกตองครบถวนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป โดยผาน
การตรวจสอบ/สอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง (ปจจุบันคือบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด) และ
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการ  บริษัทฯ กอนการ
เปดเผยผานตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเปดเผย  “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ และในป 2561 งบการเงินของบริษัทฯ ไดรับ
การรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชี 
 

4.5 ในป 2561 บริษัทฯ ไมมีโครงการซื้อหุนคืน รวมทั้ง ไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุนใด (Shareholders agreement)    
ที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ หรือผูถือหุนรายอื่น จึงมิไดเปดเผยขอมูลดังกลาว   
 

4.6 บริษัทฯ ขออางอิงการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ ภายใตหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 
 รายชื่อ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (รวมถึงเร่ืองที่เปนอํานาจอนุมัติของ

คณะกรรมการ) และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสรางการ
จัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

 ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 
“เอกสารแนบ 1”  ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” ของ
รายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

 จํานวนคร้ังของการประชุมและจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละทานเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ      ใน
ระหวางป 2561 รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอนี้  ขอ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 

 
 การปฏิบัติงานในปที่ผานมาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง รายละเอียดไดเปดเผยไว

ภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียง” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
 การปฏิบัติงานในปที่ผานมาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 

“เอกสารแนบ 6” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน” 
ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
 จํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “คาตอบแทน

กรรมการและผูบริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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 นโยบายการเปดเผย/รายงานการซ้ือ-ขายหุน/ถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหารได
เปดเผยไวภายใตหัวขอ “2.6 ของการกํากับดูแลกิจการ” 

 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 
“โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1  และ หัวขอ “รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย  บริษัทฯ ของ
กรรมการและผูบริหาร” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
 หลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “นโยบายกําหนด

คาตอบแทน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

 คาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “รายละเอียดคาตอบแทนและผลประโยชน
อื่นใดที่ไดรับในฐานะกรรมการชวงป 2561” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
4.7 ในชวงป 2561 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดทําการเปดเผยสารสนเทศซึ่งรวมถึงขอมูลจากเหตุการณสําคัญอยาง

ครบถวนถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ตามประกาศและกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. และไม
ปรากฎวาไดรับแจงหรือถูกดําเนินการจากหนวยงานกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยฯ หรือ ก.ล.ต. วาบริษัทฯ ไม
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศแตอยางใด 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 
5.1  โครงสรางของคณะกรรมการ  

 
5.1.1  องคประกอบและวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ  

 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการท้ังหมดจํานวน 14 ทาน โดยมีกรรมการอิสระ 5 ทาน 
กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 6 ทาน จากสัดสวนดังกลาว กรรมการ
สวนใหญจะเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จึงทําใหสามารถใหความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของ
ฝายจัดการไดอยางอิสระ 
 
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถ
เฉพาะดาน ตลอดจนอายุ ซึ่งชวยสงเสริมใหบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของ
องคกรได รวมท้ังยังสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียไดดีขึ้น ทั้งนี้ ดร. เศรษฐไสย 
เศรษฐการุณย รองประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเปนกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารเปนผูที่มีความรูและ
ประสบการณ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดําเนินการอยู 
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บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ทานคิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ทั้งนี้คุณสมบัติของ
กรรมการอิสระท้ัง 5 ทานเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการอิสระทุกทานสามารถทํางาน
รวมกับคณะกรรมการทั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ 

 
5.1.2  การกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันของกรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงกรรมการไมเกิน 3 วาระ
ติดตอกัน และครบกําหนดการดํารงตําแหนงในแตละวาระในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําปที่ตน
ครบกําหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอชื่อกรรมการดังกลาวใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกลับเขาเปนกรรมการตอไปไดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แตให
คุณสมบัติความเปนอิสระของกรรมการนั้นส้ินสุดลง 
 
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกทานมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
และไมมีกรรมการอิสระทานใดดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกวา 
5 บริษัท  
 
นโยบายของบริษัทฯ เก่ียวกับการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการนั้นเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอที่ 18 ซึ่งกําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)  

 
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน
วาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 
 
กรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังเขามาเปนกรรมการใหมได 
 
ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้น
อาจไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมผูถือหุนเขามาเปนกรรมการใหมได 

   
5.1.3  คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัตินิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนและมีความเปนอิสระท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งปจจุบัน
หลักเกณฑดังกลาวกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้ 
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(ก)     ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท
ยอย  บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุน
ของผูที่เก่ียวของของกรรมการอสิระรายนั้นๆ ดวย 
 

(ข)     ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
ประจํา  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ 
ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของ
สวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

 
 (ค)     ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ

ที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร  ของกรรมการรายอื ่น 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ 
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 
(ง)  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอสิระ 
 
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือ
การให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืมคํ้าประกัน การใหสินทรัพย
เปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญา
มีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
หรือต้ังแตย่ีสิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวให
เปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระ
หนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวางหน่ึงปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน 
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(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ 

 
(ฉ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย 

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุน
ที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา   สองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการ
อิสระ 

 
(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูถือหุน ซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 
 

(ซ) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน 
ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน    รอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 
(ฌ) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ

บริษัทฯ 
 

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แลว  
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

 
5.1.4 หลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัทฯ 

 
ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ  วางลง บริษัทฯ  มีหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัทฯ  ซึ่ง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะทําหนาที่ในการสรรหากรรมการใหม โดยจะสรรหา
บุคคลเพื่อเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงต้ัง หรือเพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
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พิจารณาแตงต้ัง (แลวแตกรณี) โดยหลักเกณฑในการสรรหากรรมการใหมจะคํานึงถึงโครงสรางของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการในจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) 
ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง เช้ือชาติ ศาสนา ถ่ินกําเนิด และเพศ เปนตน ความเหมาะสมของคุณสมบัติ 
และทักษะของกรรมการที่จําเปนและยังขาดอยูในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดทํา Board Skill 
Matrix เพื่อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา 

 
รวมทั้ง คุณสมบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด 
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุน รายละเอียดวิธีการแตงต้ังกรรมการได
เปดเผยไวภายใตหัวขอ “วิธีการแตงต้ังกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กําหนดในขอบังคับ
ของบริษัทฯ” 

 
5.1.5 กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทฯ  จากการแนะนําของกรรมการอื่นในบริษัทฯ  การสรรหาโดยท่ีปรึกษาภายนอก 
(Professional Search Firm) หรือ การสรรหาจากฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ของหนวยงาน
ตางๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควร
และเหมาะสม 

 
5.1.6   บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ 

 
รายละเอียดบทบาทหนาที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสรางการ
จัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

  
5.1.7     บทบาทหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
รายละเอียดบทบาทหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสรางการ
จัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.1.8  การรวมหรือแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจาหนาที่บริหาร  

 
เพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดแยกผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ 
และตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 
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ทั้งนี้นายโฮ กวงปง ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ และนายโฮ เรน ฮวา ดํารงตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

 
5.1.9   แผนสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บรหิาร ตําแหนงกรรมการผูจดัการ และตําแหนง

ผูบริหารระดับสูง 
  

  คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนการดําเนินกิจการอยางตอเนื่อง อันจะนํามาซึ่งการเติบโตและความกาวหนาของ
องคกรอยางย่ังยืน โดยกําหนดใหบริษัทฯ จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงของ ตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหาร ตําแหนงกรรมการผูจัดการ และตําแหนงผูบริหารระดับสูงอื่นๆ และมีการพิจารณาทบทวนทุก    
3 ป  เพื่อใหม่ันใจวามีผูบริหารระดับสูงที่มีความรูความสามารถในการสืบทอดตําแหนงที่สําคัญของ
องคกรตอไปในอนาคต 

 
5.1.10 การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ ไปดาํรงตําแหนงกรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ ไปดํารง
ตําแหนงกรรมการเพื่อใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนสูงสุดในการท่ีกรรมการบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลา
สําหรับการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดเปนนโยบายให
กรรมการบริษัทฯดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดรวมไมเกิน 5 บริษัท  
 

  นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจาหนาที่บริหารจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทอื่น โดยจะตองมีการเสนอเร่ืองการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นเพื่อใหที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหความเห็นชอบ สวนผูบริหารระดับสูงจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการหรือประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
5.2 คณะกรรมการชุดยอย 

 
รายละเอียดคณะกรรมการชุดยอยไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของ
รายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 3 ทาน  ซึ่งเปนกรรมการ
อิสระท้ังหมด โดยมีสมาชิกจํานวน 2 ทาน ไดแก นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน และ  นายสุภัค ศิวะรักษ 
เปนผู มีความรูและประสบการณ เพียงพอในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน และ           
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน มีประสบการณการสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทใน
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งนี้ รายช่ือและรายละเอียดภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของ
แบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 3 ทาน   ซึ่งเปนกรรมการ
อิสระท้ังหมด  ทําใหมีความเปนอิสระในการวินิจฉัยเร่ืองที่เก่ียวของกับการสรรหากรรมการและกําหนด
คาตอบแทน  ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของ
รายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

5.3.1 หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
รายละเอียดหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของ
แบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.3.2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2561 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติอนุมัตินโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุง รวมถึงการมอบหมายใหฝาย
จัดการดําเนินการสงเสริมและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดของ นโยบายการกํากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใตหัวขอการกํากับดูแลกิจการ อีกทั้งยัง
ไดจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานและการดําเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช
ควบคุมการปฏิบัติงานและการดําเนินการภายในองคกร นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะอนุมัติ
และประกาศใชกฎและระเบียบภายในใหมๆ เปนระยะๆ โดยมุงพัฒนาปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง  

 
ในระหวางปที่ผานมา ไมมีกรณีที่กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารลาออก อันเนื่องจากประเด็นเร่ืองการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงไมมีกรณีเก่ียวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมากจากความ
ลมเหลวในการทําหนาที่สอดสองดูแลของคณะกรรมการ 
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5.3.3 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
 
บริษัทฯ มีความเชื่ออยางย่ิงวา การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมเปนหนึ่งในหลักสําคัญในการ
เจริญเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัทฯ เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม  และ
เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีทั่วทั้งองคกร   บริษัทฯ ไดจัดทําคูมือ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ  บริษัทฯ และกําหนดใหกรรมการ 
ผูบริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเครงครัด รวมทั้งไดประชาสัมพันธทั่วทั้งองคกรใหเปนที่เขาใจผาน
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมทั้งไดติดบอรดประชาสัมพันธ ทั้งนี้ 
เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
 
จรรยาบรรณดังกลาวไดรางขึ้นตามหลักความซ่ือสัตยสุจริต  หลักความโปรงใส  หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และจริยธรรมทางสังคมที่ดี  และไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)  

 
ในชวงระหวางปที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไมพบวาไดมีการเรียกรองหรือกลาวอางวาไดมีการ
ปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แตอยางใด 

 
5.3.4 การแบงแยกอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ และฝาย

บริหาร 
 
บริษัทฯ มีโครงสรางการจัดการท่ีแบงแยกอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝายบริหารอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผูกํากับดูแลเชิงนโยบาย มี
หนาที่ในการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธ และเปาหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจน
ควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหาร     โดยฝายบริหารในฐานะผู
บริหารงานมีหนาที่ในการปฏิบัติงานประจําใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผล และเปนไปตาม
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธ และเปาหมายที่ กําหนดไว รวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ    ไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่  ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝายบริหาร/ประธานเจาหนาที่บริหารที่ชัดเจน งบประมาณคาใชจายเงินทุนประจําป
จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คาใชจายสวนทุนที่มิไดอยูในงบประมาณท่ี
ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะตองผานการอนุมัติซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ดังนี้ 

 
 มูลคานอยกวา 2 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการบริษัทฯ   
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 มูลคาระหวาง 2 - 10 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติรวมกันจากประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการบริษัทฯ ทานใดทานหนึ่งจํานวน 1 ทาน 
 

 มูลคาระหวาง 10 - 50 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติรวมกันจากประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการบริษัทฯ ทานใดทานหน่ึงจํานวน 1 ทาน และใหสัตยาบันโดยคณะกรรมการ   
บริษัทฯ 

 
 มูลคามากกวา 50 ลานบาทจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเขาทํารายการท่ีสําคัญตางๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่
ประชุมผูถือหุน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสราง
การจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

5.3.5 ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 
รายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลใดท่ีเก่ียวโยงกันอันอาจนํามาซึ่งผลประโยชนที่ขัดแยงกันไดนั้น 
จะตองผานการพิจารณาอยางถ่ีถวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และหากเปน
รายการระหวางกันที่สําคัญการเขาทํารายการน้ัน ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะและขนาดของรายการตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  กรรมการ หรือผูบริหารบริษัทฯ ทานใดท่ีมีสวนไดเสีย หรือมีสวน
เก่ียวของจะไมเขารวมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกลาว 
 
ทั้งนี้ รายการดังกลาวตองกระทําขึ้นภายใตเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป โดยกําหนดราคาที่ยุติธรรมและ
อยูบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไมเก่ียวโยงกัน (fair and at arms' length basis) และใน
กรณีที่ไมสามารถกําหนดราคาได  บริษัทฯ จะอางอิงตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระท่ีไดรับการ
แตงต้ังจากบริษัทฯ เพื่อกําหนดราคาท่ีเปนธรรมทั้งสําหรับบริษัทฯ และบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

 
การทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันทุกรายการ จะไดรับการเปดเผยอยางชัดเจนและถูกตอง 
รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “รายการระหวางกัน” ของแบบ 56-1  และของรายงานประจําป
ของบริษัทฯ 
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5.3.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการ   
บริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง   ทําหนาที่สอบทานระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน  (ในดานตางๆ 5 
องคประกอบ คือ ดานการควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม  ตามกรอบแนวทางปฏิบัติดานการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
: COSO)) ที่เพียงพอและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ  
 
ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง” และ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
การตรวจสอบภายใน 

 
บริษัทฯ ไดจัดต้ังฝายตรวจสอบภายในซ่ึงเปนหนวยงานอิสระ โดยมี  นายนฤพล วุฒิชัย  เปนหัวหนา
งานตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  เพื่อทํา
หนาที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
ฯ ตามแบบการตรวจสอบประจําป  ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
และรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทราบอยางสม่ําเสมอเปนรายไตรมาส 
เพื่อปรับปรุงและเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของบริษัทฯ   
 
ทั้งนี้ การแตงต้ัง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  

 
5.4  การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 

  
5.4.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดการประชุมตามตารางการประชุมที่กําหนดไวลวงหนาทั้งป โดยมี
การประชุมอยางนอยปละ 4 คร้ัง ซึ่งในป 2561 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 5 
คร้ัง และยังสงเสริมใหกรรมการบริษัทฯ แตละทานเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย  
รอยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปบัญชี เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปนทําใหไม
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สามารถเขารวมประชุมได โดยในปที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเขารวมการประชุมคิดเปน
สัดสวนรอยละ 91.91 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการบริษัทฯ เปนการ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการมีเวลาในการศึกษาขอมูล 

 
รวมทั้ง บริษัทฯ สงเสริมใหขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ควรมี
กรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

 
กรรมการทุกทานไดเขารวมประชุม ดังนี้ 

 

 
ลําดับที่ 

 
รายชื่อ 

จํานวนครั้งที ่
เขารวมประชุมในป 2561/

ครั้งการประชุม  
1. นายโฮ  กวงปง 4/5 
2. ดร. เศรษฐไสย  เศรษฐการุณย 5/5 
3. นายสุรพล  สุปรัชญา 4/5 
4. นายเอเรียล พี วีรา 4/5 
5. นายโฮ  กวงจิง 5/5 
6. นายโฮ  เรน ฮวา 4/5 
7. นายอํานาจ สุขประสงคผล 5/5 
8. นายชานคราร ชานดราน 4/5 
9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 5/5 
10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 5/5 
11. นายสุภัค ศิวะรักษ 5/5 
12.  นายชนินทร อรรจนานันท 5/5 
13. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล(ก) 3/5 
14. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล(ก) 3/5 

 
หมายเหตุ :  
  
 

(ก) ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2561 ไดมีมติอนุมัติการ
แตงต้ังเปนกรรมการใหมอีก 2 ทาน คือ นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล เปนกรรมการอิสระ  และ 
นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล  เปนกรรมการบริษัทฯ และเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 12  
ทานเปน 14 ทาน  

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา การอุทิศตนใหแกบริษัทฯ ของกรรมการ แตละทานนั้น      
ไมควรมุงเนนเพียงการใชเวลาเขารวมการประชุมเทานั้น  แตควรจะรวมไปถึงผานทางการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น คําแนะนํา ประสบการณ และเครือขายความสัมพันธ เพ่ือยังประโยชนเพิ่มขึ้นแกธุรกิจ
ของบริษัทฯ 
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5.4.2  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  
 

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอกอนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 4 คร้ังในแตละป เปนรายไตรมาส ซึ่งไดมีการกําหนดและแจง
ใหทราบลวงหนาในชวงไตรมาสท่ี 4 กอนเร่ิมงวดปบัญชีใหม สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตาม
ความจําเปน  ในป 2561  บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
4 คร้ัง  และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทุกทานไดเขารวมประชุม ดังนี้ 

 
 

ลําดับที่ 
 

รายชื่อ 
จํานวนครั้งที ่

เขารวมประชุมในป 2561/
ครั้งการประชุม 

  1. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 4/4 
  2. นายสุภัค  ศิวะรักษ 4/4 
  3. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 4/4 

 
5.4.3  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ กอนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง ซึ่งไดมีการกําหนดและแจงใหทราบลวงหนา
ในชวงไตรมาสที่ 4 กอนเร่ิมงวดปบัญชีใหม สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเปน ในป 
2561 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 3 คร้ัง และกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนทุกทานไดเขารวมประชุม ดังนี้ 

 
 

ลําดับที่ 
 

รายชื่อ 
จํานวนครั้งที ่

เขารวมประชุมในป 2561/
ครั้งการประชุม 

  1. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 3/3  
  2. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 3/3 
  3. นายสุภัค  ศิวะรักษ 3/3 
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5.5  รายงานของคณะกรรมการ 
 

5.5.1  รายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอผูถือหุนในงบการเงินของบริษัทฯ  ตลอดจนสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจวางบการเงินของ
บริษัทฯ  ถูกจัดทําขึ้นอยางรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยมีผูสอบบัญชีในระดับ
สากลทําการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยใหการรับรองงบการเงินของบริษัทฯ 
แบบไมมีเงื่อนไข ย่ิงไปกวานั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง มีหนาที่สอบทาน
รายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอยางเปนอิสระรวมกับผูสอบบัญชี  ขอมูลสําคัญที่
เก่ียวของกับงบการเงินถูกเปดเผยอยางชัดเจนและครบถวนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” ของแบบ 
56-1 และภายใตหัวขอ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ” และ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน” ของรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ 

 
5.5.2 รายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะถูกบันทึกให
ครอบคลุมสาระสําคัญตางๆ อยางถูกตอง ครบถวน โดยใสขอคิดเห็น ประเด็นซักถามตางๆ ของ
กรรมการไวอยางชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
ตางๆ อยางดีและปลอดภัย 

 
5.6 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 
บริษัทฯ สงเสริม สนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไดพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยผานการเขา
รวมการสัมมนาและอบรมจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ อาทิ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. เปนตน โดยบริษัทฯ จัดสงเอกสารการสัมมนาและอบรมใหเปนระยะๆ 
นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังไดจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของใหกรรมการเพื่อใหไดรับทราบขอมูลที่ทันตอเหตุการณและใช
ประกอบในการตัดสินใจ สําหรับประวัติการฝกอบรมของกรรมการ รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 
“เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” ของ
รายงานประจําปของบริษัทฯ 
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ในป 2561 กรรมการ ผูบรหิาร และเลขานุการบริษัท ไดเขารวมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรตางๆ 
ดังนี ้

 
รายชื่อ  ตําแหนง หลักสูตร

นายประทีป   
เลิศวัฒนากิจกุล 

กรรมการและ
กรรมการผูจัดการ 
(ธุรกิจอาหาร) 

 หลักสูตร Directors Certification Program  
(DCP 267/2018)  

        สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
นางสาวมณี  
ลือประเสริฐ 

เลขานุการบริษัท  Corporate Governance Code (CG Code)   
โดย PWC ประเทศไทย 

 Enhancing Good Corporate Governance 
based on CGR Scorecard 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
5.7 การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม จึงไดจัดขอมูลเก่ียวกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เชน รายงานประจําป และกฎหมาย
และกฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของใหกับกรรมการใหมเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทฯ  

 
5.8     การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

5.8.1   คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปใน
รูปแบบการประเมินแบบทั้งคณะ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหา และ
อุปสรรค ในการดําเนินงานระหวางปที่ผานมา เพื่อนํามาแกไข และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 
 

หลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบงเปน 4 หัวขอไดแก 1) โครงสรางและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และ 4) เร่ืองอื่นๆ 
 
ขั้นตอนการทําแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
1. เลขานุการบริษัทสงแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกทานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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2.  เม่ือกรรมการแตละทานไดตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะแลว เลขานุการ
บริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
3. จากนั้น จะรวมกันพิจารณาและหาวิธีแกไขปรับปรุงในสวนที่ไดคะแนนยังไมเปนที่นาพอใจ และ

เพื่อใชเปนแนวทางในการทํางานในปถัดไป ตลอดจนรวมกันพิจารณาและทบทวนความเห็นและ
ขอเสนอแนะที่กรรมการแตละทานไดแนะนํา 

 
5.8.2    คณะกรรมการชุดยอย  

 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมายให
คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
และปญหาเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและรายงานผลการประเมินงานตนเองตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
เปนประจําทุกป 

  
ขั้นตอนการทําแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 

1. เลขานุการบริษัทสงแบบการประเมินผลการปฎิบั ติงานของตนเอง  ที่ ได รับอนุ มั ติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหคณะกรรมการชุดยอย ทุกทานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

2. หลังจากสมาชิกกรรมการชุดยอยแตละทานไดทําแบบการประเมินผลปฎิบัติงานของตนเองแลว     
เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินตนเองตอที่ประชุม
คณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ 
 

3.     เลขานุการบริษัทจะนําเสนอผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง (แบบรายคณะ) ตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยในป 2561 มีดังนี ้
 

 

 

คณะกรรมการบรษิทัฯ 

 

 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
บรหิารความเสีย่ง 

 

 

คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน 

 
 

89.27%    

 

 97.33% 92.98% 

5.9 การกํากับดูแลการดําเนนิงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแตงต้ังบุคคลเปนกรรมการ ผูบริหาร ในบริษัทยอย อยางไรก็ตามหากเปน
บริษัทที่มีลักษณะเปน operating arms หรือบริษัทรวมของบริษัทฯ นั้น ประธานเจาหนาที่บริหารสามารถแตงต้ัง
บุคคลที่เหมาะสมเขาไปเปนกรรมการในบริษัทดังกลาวได  ทั้งนี้สัดสวนตัวแทนของ  บริษัทฯ เปนไปตามสัดสวน
การถือหุนของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ จะกําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและ
บริษัทรวม โดยใหดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทดังกลาว และทําหนาที่อยางดีที่สุดเพื่อ
ผลประโยชนของบริษัทยอย ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ตองกํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทยอยใหเหมาะสม เพียงพอ การทํารายการตางๆ เปนไปอยางถูกตองตามกฏหมาย และหลักเกณฑที่
เก่ียวของ  
 
รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทยอย และบริษัทรวม ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 
“ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหาร” ของแบบ 56-1 และ ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.10   การดูแลใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกํากับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งจะเปน    ผูที่ทํา
หนาที่ในการส่ือสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่น เชนนักลงทุน นักวิเคราะห โดยการใหขอมูลของบริษัทฯ จะ
เปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา ใชชองทางที่เหมาะสม    
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นอกเหนือจากนโยบายดังกลาว  บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการควบคุมดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดย
กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนราย
ไตรมาสและใหเปนไปตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

 
6.       คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 
6.1      คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในป 2561 
เปนจํานวนเงินรวม 6,600,000 บาท และจํานวนเงินรวมประมาณ 1,645,992 บาท สําหรับบริษัทยอย 4 แหง    
ในตางประเทศตามรายละเอียดดังนี้ 

 
บริษัทฯ คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

บริษัทฯ 2,400,000 บาท 
บริษัทรวม 1 บริษัท 234,000 บาท 
บริษัทยอย   
- ในประเทศไทย 17 บริษัท 3,966,000 บาท 
- ในประเทศเวียดนาม 2 บริษัท 
- ในประเทศจีน 1 บริษัท 
- ในประเทศกัมพูชา 1 บริษัท 

340,000,000 เวียดนามดง (ประมาณ 475,864 บาท) 
160,000 จีนหยวน (ประมาณ 782,400 บาท) 

12,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 387,728 บาท) 
 
 

หมายเหตุ :  *       คาตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทรวม ไดรวมคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวมจํานวน 71,000 บาท 
ซึ่งบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบ ท้ังน้ี บริษัทรวมมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงไมอยูในขายท่ีตองจัดทํา
งบการเงินรายไตรมาสเพื่อเสนอตอตลาดหลักทรัพยฯ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวมเปนไปเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการจัดทํางบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เทาน้ัน ซึ่งการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวม 
ทําใหรายการทางบัญชีสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมภายใตวิธีสวนไดเสียมีความถูกตองมากขึ้น 

 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังรับผิดชอบคาสอบบัญชีประจําปสวนหน่ึงของบริษัทรวมแหงหน่ึงเปนจํานวนรวม 163,000 บาท โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทฯ ตองการใหบริษัทรวมเปล่ียนผูสอบบัญชีจากผูสอบบัญชีรายยอยเปนผูสอบบัญชีท่ีมี
ชื่อเสียง เพ่ือใหรายการทางบัญชีสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมดังกลาวมีความถูกตองและนาเชื่อถือมากขึ้น คาสอบบัญชีที่บริษัทฯ 
รับผิดชอบแทนบริษัทรวมดังกลาวเปนคาสอบบัญชีทีเ่พ่ิมขึ้นของบริษัทรวมในการเปลีย่นแปลงผูสอบบัญช ี

 

6.2 คาบริการอ่ืน 
 

-ไมมี- 
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7.     การส่ือสารและเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและบุคคลภายนอก 
 

บริษัทฯ จัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธเพื่อทําหนาที่ส่ือสารขอมูลสําคัญตอนักลงทุน นักลงทุนรายยอย  ผูถือหุน และ
นักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ ผูลงทุนทุกทานสามารถติดตอหนวยงานนักลงทุนสัมพันธได
โดยตรงที่ นางสาวรตินันทน วงศวัชรานนท (ผูจัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ)  โทรศัพท +66 2285 0040 ตอ 1109 
อีเมล ir@thaiwah.com หรือผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดทําขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ในป 2561 บริษัทฯ มีการนําเสนอผลงานและการแจงสารสนเทศขององคกรตอนักลงทุน
สถาบัน นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 

 
กิจกรรม จํานวนครั้ง/ป 

ประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย 4 
บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน 3 
Roadshow ตางประเทศ 4 
Roadshow ในประเทศ 6 
ประชุมทางโทรศัพท 3 
เย่ียมชมบริษัทฯ 16 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษทัฯ 
 
ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ประจําป 2561 ของบริษัทฯ และบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายใตหัวขอการพัฒนาอยางย่ังยืน  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ง 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญเก่ียวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง เพื่อการดําเนินธุรกิจให
เจริญเติบโตอยางย่ังยืนและเพิ่มมูลคาใหกับผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ โดยใหนโยบายกับพนักงานทุกคน และได
มอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารจัดการความเส่ียง ดําเนินการและประสานงานกับทุกๆหนวยงาน 
รวมท้ังกลุมโรงงาน เก่ียวกับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง
เปนประจําทุกป โดยใชวิธีการสอบถามขอมูลจากฝายบริหาร หนวยงานตางๆ และกลุมโรงงาน ตามแนวทางของการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงตามแนวปฎิบัติของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยกําหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงตามแนวทางปฎิบัติของ The Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission - Enterprise Risk Management (“COSO-ERM”)  โดยกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในและ
ฝายบริหารจัดการความเส่ียงปฏิบั ติงานตรวจสอบ  สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงโดยตรง อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญในการวาง 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียงท้ังความเส่ียงที่เกิดจากปจจัยภายนอก (Inherent risks) และความเส่ียงที่เกิดจาก
ปจจัยภายใน (Control risks) ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจใหคงเหลือความเส่ียงในระดับที่ยอมรับไดหรือ
สงผลกระทบอยางไมเปนสาระสําคัญ รวมถึงการกํากับดูแลบริษัทยอย การทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอยางเพียงพอเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตามนโยบาย และเปาหมายที่กําหนดไว รวมถึงชวยใหขอมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง นาเช่ือถือ 
โดยแนวทางท่ีใชในกําหนดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ COSO-ERM มี
องคประกอบดังนี้ 
 
การควบคุมสภาพแวดลอมภายในองคกร  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีระบบการบริหารจัดการ และกําหนดโครงสรางองคกรที่ชัดเจนเหมาะสม เปนอิสระ 
สามารถปฏิบัติงาน และส่ือสารขอมูลกันไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดเปาหมาย และนโยบายในการดําเนินการ
อยางชัดเจน เพื่อใหบริษัทฯประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว มีการปฏิบติังานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความโปรงใส เปนธรรมตอบริษัทฯ และบุคคลภายนอกโดยมีการจัดทําเปนนโยบายดังตอไปนี้ 
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การกําหนดวัตถุประสงค 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการปฏิบัติงานในแตละหนวยงาน โรงงาน และ
พนักงานแตละระดับอยางชัดเจน ทั้งดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ           
ขอปฏิบัติตางๆ ใหสอดคลองกับเปาหมายหรือพันธกิจที่กําหนดไว และไดส่ือสารไปยังพนักงานทุกระดับ ทุกฝาย และ
กลุมโรงงานใหทราบถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่คณะกรรมการไดกําหนดไว 
 
การบงช้ีเหตุการณหรือปจจัยเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกําหนดรายละเอียดการบงชี้เหตุการณหรือปจจัยเส่ียงตางๆ ที่อาจสงผลกระทบและ
ผลเสียหายตอเปาหมายและวัตถุประสงคในระดับองคกร และระดับปฏิบัติการของบริษัทฯ โดยพิจารณาทั้งความเส่ียง
ภายนอกและความเส่ียงภายในของบริษัทฯ รวมถึงมีการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ  
 
การประเมินความเส่ียง  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีฝายบริหารความเส่ียง โดยมอบหมายใหดําเนินการและชวยสนับสนุนแตละหนวยงาน
และกลุมโรงงาน เพื่อกําหนดแนวทางในการกํากับดูแล ปองกัน และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบของความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจที่สงผลใหไมบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยพิจารณาจัดระดับความเส่ียง ซึ่ง
ทําการประเมินความเส่ียงทั้ง 2 ดาน คือ ผลกระทบตอความเสียหายท่ีจะเกิดเหตุการณนั้น (Impact) และโอกาสท่ีจะ
เกิดเหตุการณความเส่ียง (Likelihood) สําหรับการปฎิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียงตามขั้นตอนและแนวทาง
ดังตอไปนี้ 
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การจัดการความเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดกระบวนการในการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ โดยกําหนดแนว
ทางการจัดการตอความเส่ียง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น รวมทั้งยังมีมาตรการควบคุมภายในท่ีดี มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไป โดยมอบหมายใหฝายบริหารความเส่ียง และฝายตรวจสอบ
ภายในทํางานประสานรวมกับฝายตางๆ  และกลุมโรงงาน  โดยมีการรายงานและติดตามผลให กับผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง อยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
 
กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยมีคูมือประกอบในการปฏิบัติงานเปน          
ลายลักษณอักษร (Standard Operating Procedure) เพื่อใหม่ันใจไดวาการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม 
โดยมีแนวทางหลักๆ ของกิจกรรมการควบคุมดังตอไปนี้ 

 

Risks
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล โดยจัดใหมีหนวยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศคอยกํากับดูแล และพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง เพื่อใหการส่ือสาร และการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองเปน
ปจจุบัน โดยต้ังแตป 2560 บริษัทและกลุมบริษัทไดนําระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวม 
(Enterprise Resource Planning : ERP) และมาใชในการบริหารจัดการขอมูลตางๆ ทําใหสามารถนําขอมูลที่สําคัญไป
ใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกําหนด
นโยบายวิธีการการปองกันความปลอดภัยของระบบขอมูลและอุปกรณตางๆ การปฏิบัติตามกฏหมายพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร และจัดใหมีชองทางในการส่ือสารภายในกับพนักงานภายในองคกร 
(อีเมลและอินทราเน็ต) ในการเผยแพรนโยบาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of conduct) 
รวมถึงเอกสารและขาวสารตางๆ ไดอยางทั่วถึง 
 
การติดตามผล  
 
บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงอยางนอย        
ไตรมาสละ 1 คร้ัง และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางสมํ่าเสมอ เพื่อวิเคราะห ประเมิน และสรุปผลการ
ปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายในการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไวเพียงใด แลวนํามาวางแผน และปรับปรุงแนวทางการ
การปฏิบัติงาน พรอมทั้งการติดตามการแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น โดยมีการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมา
ชวยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว 
 
จากนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอ 
เหมาะสม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไมพบขอบกพรองที่เปนนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเส่ียง  
 
หัวหนางานการตรวจสอบภายใน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดแตงต้ัง นายนฤพล วุฒิชัย ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน
ตรวจสอบภาย เนื่องจากมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และเคยไดรับการอบรมสัมมนาใน
หลักสูตรที่เก่ียวของในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในจากสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย อีกทั้งมี
ประสบการณดานการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินของธุรกิจอื่นๆ ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
เปนอยางดี อีกทั้งมีความเขาใจในกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรม แตละหนวยงานเปนอยางดี จึง
เห็นวามีความเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ 
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ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะตอง
ผานการอนุมัติหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง โดยคุณสมบัติของผูดํารง
ตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 
 

11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ   

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคและสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิผล อีกทั้งมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทฯ มีความ
เพียงพอ และสามารถทําใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด 2561 ไดวาถูกตอง
ตามควร   
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดเห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงในเรื่อง
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ ดานการควบคุมภายในองคกร การประเมินความ
เส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม และสรุปวาระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคคลากรอยางเพียงพอในการดําเนินการดังกลาว
อยางมีประสิทธิภาพและไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 
11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ  
  

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
เชนเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ    

 
11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายใน  
 

รายชื่อ ตําแหนง 

นายนฤพล วุฒิชัย ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  
 

 หมายเหตุ:     ประวัติของหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฎอยูในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกับ
หัวหนาตรวจสอบภายใน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความเห็นวา นายนฤพล วุฒิชัย หัวหนางานตรวจสอบภายใน              
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางดีมีประสิทธิภาพ 
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ทั้งนี้ การแตงต้ัง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ซึ่งเปนหนึ่งในหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียงตามที่ระบุไวในกฎบัตร 
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12.    รายการระหวางกัน 

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

การซื้อขายสินคา 

ผูรับ ผูจาย รายละเอียดของรายการ/สัญญา การกําหนดราคา จํานวนเงนิ 
(ลานบาท) 

บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแยง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

TWPC TWPL ขายสินคา ราคาตลาด 0.18 LRH
 
 

KCH 
CSH 

เปนผูถือหุนรวม 
และกรรมการ

รวมกัน 
กรรมการรวม 
กรรมการรวม 

เปนการขายสินคาตามธุรกิจปกติ   
การคิดราคาเปนไปตามธุรกิจปกติและมีเงื่อนไข

การคาโดยทั่วไป  

  ยอดขายสินคาคางชําระ 0.02 
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คาเชาและคาบริการ 

ผูรับ ผูจาย รายละเอียดของรายการ/สัญญา การกําหนดราคา จํานวนเงนิ 
(ลานบาท) 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

TWPL TWPC คาเชาและคาบริการสําหรับสํานักงานที่

กรุงเทพฯและสถานที่เก็บเอกสาร (พื้นที่ 
รวม 2,893 ตรม.) ณ อาคารไทยวา 1 
 
สัญญาเชา 1 ป วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

คาเชาและคาบริการคิดที่อัตรา 210-289 บาท  
ตอตรม. ตอเดือน ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับราคา
ตลาด ถาเปรียบเทียบกับอาคารที่ตั้งอยูในทําเล
ใกล เคียงกันโดยมีขอกําหนดและเงื่อนไขใน

สัญญาเขนเดียวกันกับผูเชารายอื่น 

18.48 LRH
 
 

KCH 
CSH 

 

เปนผูถือหุนรวม 
และกรรมการ

รวมกัน 
กรรมการรวม 
กรรมการรวม 

 

คาเชาของสํานักงานใหญของกลุมบริษัทฯซึ่งตั้งอยู

ในทําเลที่ดีและมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 

   คาสาธารณูปโภคอื่น คาสาธารณูปโภคอื่นเรียกเก็บคืนตามที่เกิดขึ้น

จริงเชนเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากผูเชารายอื่น 
5.60 เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระเงิน  

    ยอดคาสาธารณูปโภคคางชําระ 0.06 
TWPL TWPC คาใชบริการ ตามการใชบริการจริง ในอัตราเดียวกับราคา

ตลาด 
0.86 LRH

 
 

KCH 
CSH 

 

เปนผูถือหุนรวม 
และกรรมการ

รวมกัน 
กรรมการรวม 
กรรมการรวม 

 

เพื่อความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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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 - 0.29 ตนทุนเงินใหกูยืมถวัเฉลี่ยบวก

รอยละ 1 ตอป 
TWPC  

US  

 

ผูถือหุนรายใหญ 

เปนกรรมการที่

สงไปจาก TWPC 
ตามสัดสวนการ

ถือหุน 

บริษัทฯ ให MJ กูเงินเพื่อซื้อที่ดินในอดีต เนื่องจากบริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการ
ทํากําไรในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุนใน MJ 49.99% ภายหลังที่ MJ ไดขายที่ดิน
ทั้งหมดในป 2546 MJ ไดนําเงินมาชําระเงินกูบางสวนใหกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดติดตามทวงถามใหชําระหนี้มาโดยตลอด แต MJ ประสบปญหาดาน
การเงินและไมมีทรัพยสินอื่นใดที่จะตีทรัพยชําระหนี้ใหกับบริษัทฯ ได ประกอบ
กับ MJ มีสวนของผูถือหุนติดลบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไว 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 2559 : แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 

 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ        
ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับ
ปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ          
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุม
บริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ในสวน
ที่เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามที่ระบุในขอกําหนด
นั้นดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 

 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา  ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลานี้ 

 
ขาพเจาไดปฏิบติังานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบ
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ที่ออกแบบมา เพื่อตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน 
ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธกีารตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลานีด้วย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 

 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเร่ืองมีดังตอไปนี้ 

 
การรับรูรายได 

เนื่องจากรายไดจากการขายเปนตัวเลขท่ีมีสาระสําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเปนตัวช้ีวัดหลักในแงผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งผูใชงบการเงินใหความสนใจ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกคาเปนจํานวนมากราย ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงในการรับรูรายไดที่ไมไดเกิดขึ้นจริงและไมเก่ียวของกับกิจการ ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายได
ของบริษัทฯ โดยการ 

 
 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เก่ียวของกับวงจรรายไดโดยการ

สอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตาม  การควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบ
ไว  

 สุมตัวอยางเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคลองกับนโยบายการ

รับรูรายไดของบริษัทฯ 
 สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
 สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี   
 วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจ

เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
 

คาความนิยม และเครื่องหมายการคา  

ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน (เคร่ืองหมายการคา) ที่มี
อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 และ 18 ตามลําดับ เนื่องจาก
การประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ที่ฝายบริหารตอง
ใชดุลยพินิจอยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
คาดวาจะไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนดอัตรา     คิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซึ่ง   
ทําใหเกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของคาความนิยมและเคร่ืองหมายการคา 
 
ขาพเจาไดประเมินการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯ 
เลือกใชโดยการทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการใหประโยชนของ
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สินทรัพยหรือไม นอกจากน้ี ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับ
แหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่
เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
ดังกลาว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของบริษัทฯ เลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาว
ตามแบบจําลองทางการเงิน  และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอสมมติที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว นอกจากน้ี ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับการประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติที่สําคัญ 

 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย  

ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ        
งบการเงินขอ 14 เนื่องจากการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยถือเปนประมาณการทางบัญชี  ที่สําคัญที่
ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอย ทั้งนี้มูลคาที่  
คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใด
จะสูงกวา ประกอบกับจํานวนคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยที่บันทึกอยูในงบแสดงฐานะการเงินมีสาระสําคัญ 
ซึ่งทําใหเกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 
ขาพเจาไดประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯ เลือกใชโดยการทําความเขาใจ
กระบวนการพิจารณาของฝายบริหาร นอกจากน้ี ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหาร    ใชในการ
ประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบ   
ขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานความแมนยําของประมาณการกระแส
เงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงิน
สดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสม   ของอัตราคิดลดท่ีฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใช
โดยการวิเคราะหตนทุนถัวเฉล่ียของบริษัทยอยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว   ตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว 

 
ขอมูลอ่ืน  

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชีนี้ 
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ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเช่ือม่ันใน
รูปแบบใดๆตอขอมูลอื่นนั้น 

 
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความ
ขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไมหรือปรากฏวาขอมูลอื่น
แสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
 
เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเร่ืองดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการ
แกไขที่เหมาะสมตอไป 

 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การ
เปดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกลาว  และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่
ดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่อง
อีกตอไปได 

 
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 

 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ    
ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปน
การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญ     
เม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียง                      
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน    ไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น 
และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงที่
ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่ เกิดจาก

ขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการ
แสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลที่เก่ียวของที่ผูบริหารจัดทํา 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุ

ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาได    
ขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึง
การเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็น
ที่เปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงาน
ตอเนื่องได 

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของ ตลอดจน

ประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม  
 
ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขาพเจาไดพบ
ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับความ
เปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงขาพเจาเช่ือวามี
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เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมให
ขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

 
จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบ   
งบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลานี้ไวในรายงานของ        
ผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณได         
อยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการส่ือสารดังกลาว 

 
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 

 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ไดถูกเปดเผยใน     
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 ของงบการเงินสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แลว 

 
ป 2560 : แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 

 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวย        
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ       
ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จํากัด 
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เกณฑในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตาม
ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ    
งบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆ ตามท่ีระบุในขอกําหนดน้ันดวย ขาพเจาเช่ือวา
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา  ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลานี้ 

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน 
ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 

 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเร่ืองมีดังตอไปนี้ 

 
การรับรูรายได 
เนื่องจากรายไดจากการขายเปนตัวเลขท่ีมีสาระสําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเปนตัวช้ีวัดหลักในแงผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งผูใชงบการเงินใหความสนใจ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกคาเปนจํานวนมากราย ดังนั้น 
บริษัทฯจึงมีความเส่ียงในการรับรูรายไดที่ไมไดเกิดขึ้นจริง 

 
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของบริษัทฯ โดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เก่ียวของกับวงจรรายไดโดยการ
สอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว  

 สุมตัวอยางเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคลองกับนโยบายการ
รับรูรายไดของบริษัทฯ 

 สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

 สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี   

 วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ     ที่อาจ
เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี  
 

คาความนิยม และเครื่องหมายการคา  
ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน (เคร่ืองหมายการคา) ที่มี
อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 และ 17 ตามลําดับ เนื่องจาก
การประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สําคัญที่ฝายบริหารตอง
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ใชดุลยพินิจอยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
คาดวาจะไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซึ่งทําให
เกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของคาความนิยมและเคร่ืองหมายการคา 

 
ขาพเจาไดประเมินการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯ
เลือกใชโดยการทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการใหประโยชนของ
สินทรัพยหรือไม นอกจากน้ี ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯโดยการเปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับ
แหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่
เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
ดังกลาว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของ   บริษัทฯ เลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาว
ตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว นอกจากน้ี ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการ
ประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
จากการเปล่ียนแปลงขอสมมติที่สําคัญ 
 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย  
ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ        
งบการเงินขอ 13 เนื่องจากการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สําคัญที่ฝาย
บริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอย ทั้งนี้มูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูง
กวา ประกอบกับจํานวนคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยที่บันทึกอยูในงบแสดงฐานะการเงินมีสาระสําคัญ ซึ่งทํา
ใหเกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  
 
ขาพเจาไดประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใชโดยการทําความเขาใจ
กระบวนการพิจารณาของฝายบริหาร นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการ
ประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯโดยการเปรียบเทียบ     
ขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานความแมนยําของประมาณการกระแส
เงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงิน
สดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดท่ีฝายบริหารของบริษัทฯ เลือกใชโดย
การวิเคราะหตนทุนถัวเฉล่ียของบริษัทยอยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว  ตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
ที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว 
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การรวมธุรกิจ  
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.2 ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด (TWBP) 
(บริษัทยอย) ไดซื้อหุนสามัญของบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด (TDC) คิดเปนรอยละ 33.34 ของหุนที่ออกจําหนาย
ทั้งหมด รวมเปนจํานวนเงินจายซ้ือทั้งส้ิน 219.89 ลานบาท การซ้ือหุนสามัญใน TDC ดังกลาวทําใหสัดสวนการถือหุน 
TDC ของกลุมบริษัท เพิ่มขึ้นจากรอยละ 33.33 เปนรอยละ 66.67 บริษัทฯไดเปล่ียนการบันทึกเงินลงทุนใน TDC จาก     
เงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงนิลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อกิจการดังกลาว บริษัทฯ ไดรับรูและวัดมูลคาสินทรัพยที่ระบุได
ที่ไดมาและหน้ีสินที่รับมาดวยมูลคายุติธรรม ตลอดจนรับรูกําไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ตํ่ากวามูลคายุติธรรมท่ีเกิดขึ้น
จากการรวมธุรกิจจากการวัดมูลคาตามวิธีซื้อ ทั้งนี้ ขาพเจาใหความสําคัญกับรายการซ้ือธุรกิจนี้ เนื่องจากเปนรายการท่ีมี
สาระสําคัญตองบการเงินโดยรวมและฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจอยางมากในการประเมินมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาดังกลาว  ทําใหเกิดความเส่ียงในการรับรูและวัดมูลคาของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและ
หนี้สินที่รับมา รวมถึงกําไรจากการซื้อธุรกิจในราคาท่ีตํ่ากวามูลคายุติธรรม 

 
ขาพเจาไดตรวจสอบขอตกลงและเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และสอบถามกับฝายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค
ในการเขาทํารายการซื้อดังกลาวเพื่อประเมินวารายการซื้อธุรกิจดังกลาวเปนไปตามคํานิยามของการรวมธุรกิจภายใต
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจหรือไม นอกจากน้ี ขาพเจาไดตรวจสอบมูลคาการซ้ือธุรกิจ
กับเอกสารประกอบการซ้ือธุรกิจและการจายเงินเพื่อประเมินวามูลคาดังกลาวสะทอนมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่โอน
ใหและไมรวมถึงตนทุนที่เก่ียวของกับการซ้ือธุรกิจประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหน้ีสินที่รับมาท่ี
ระบุในเอกสารการวัดมูลคาตามวิธีซื้อซึ่งจัดทําโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและขอสมมติตางๆที่สําคัญที่  
ผูประเมินราคาอิสระใชในการคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสิน สอบทานองคประกอบของขอมูลใน
แบบจําลอง ทดสอบขอสมมติที่สําคัญกับขอมูลในอดีตของบริษัทและขอมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เชน อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราภาษี เปนตน และเปรียบเทียบอัตราคิดลดกับตนทุนทางการเงินของบริษัทและของอุตสาหกรรม รวมถึง
พิจารณาความรู ความสามารถ และความเปนอิสระของผูประเมินราคาอิสระ ดังกลาวตลอดจนสอบทานการเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับรายการซื้อธุรกิจดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
ขอมูลอ่ืน  
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชีนี้ 
 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเช่ือม่ันใน
รูปแบบใดๆ ตอขอมูลอื่นนั้น 
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ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความ
ขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่น
แสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  

 
เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเร่ืองดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการ
แกไขที่เหมาะสมตอไป 

 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การ
เปดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกลาว  และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่
ดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่อง
อีกตอไปได 

 
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 

 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ   
ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปน
การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญ     
เม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน   ไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น 
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และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงที่
ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่ เกิดจาก
ขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการ
แสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เก่ียวของที่ผูบริหารจัดทํา 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุ
ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาได    
ขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึง
การเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็น
ที่เปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงาน
ตอเนื่องได 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของ ตลอดจน
ประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของ
ขาพเจา 

 
ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเร่ืองตาง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน หาก
ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับความ
เปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงขาพเจาเช่ือวามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมให
ขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบ   
งบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบ
บญัชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจา
พิจารณาวาไมควรส่ือสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการส่ือสารดังกลาว 

 
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 

 
ป 2561 : แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ       
ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน  และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีที่สําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จํากัด 
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบญัชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบติัตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในขอกําหนดน้ันดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่
ขาพเจาไดรับเพยีงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา ในการตรวจสอบ
งบการเงนิสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลานี ้

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน 
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ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 
 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเร่ืองมีดังตอไปนี ้
 
การรับรูรายได 
เนื่องจากรายไดจากการขายเปนตัวเลขที่มีสาระสําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเปนตัวช้ีวัดหลักใน แงผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจซึ่งผูใชงบการเงินใหความสนใจ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกคาเปนจํานวนมากราย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี
ความเส่ียงในการรับรูรายไดที่ไมไดเกิดขึ้นจริง 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของบริษัทฯ โดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เก่ียวของกับวงจรรายไดโดยการ
สอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว  

 สุมตัวอยางเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคลองกับนโยบายการ
รับรูรายไดของบริษัทฯ 

 สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

 สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี   

 วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี  

 
คาความนิยม และเครื่องหมายการคา  
ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน (เคร่ืองหมายการคา) ที่มีอายุ
การใหประโยชนไมทราบแนนอน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 และ 18 ตามลําดับ เนื่องจากการ
ประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สําคัญที่ฝายบริหารตองใชดุลย
พินิจอยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะ
ไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยง
เก่ียวกับมูลคาของคาความนิยมและเคร่ืองหมายการคา   
 

ขาพเจาไดประเมินการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช
โดยการทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการใหประโยชนของสินทรัพยหรือไม 
นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับใน
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อนาคตจากสินทรัพยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯโดยการเปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและ
ภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการ
ใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาอัตราคิดลดที่
ฝายบริหารของบริษัทฯ เลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลองทางการเงินและพิจารณา
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอสมมติที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตใน
ระยะยาว นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพย     
ไมมีตัวตน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติที่สําคัญ 

 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย  
ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพจิารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 14 เนื่องจากการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สําคัญที่ฝายบริหารตองใช
ดุลยพินิจอยางสูงในการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอย ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
หมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ประกอบกับ
จํานวนคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยทีบ่ันทึกอยูในงบแสดงฐานะการเงนิมีสาระสําคัญ ซึ่งทําใหเกิดความเส่ียง
เก่ียวกับมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  
 
ขาพเจาไดประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใชโดยการทําความเขาใจ
กระบวนการพิจารณาของฝายบริหาร นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการประมาณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯโดยการเปรียบเทียบขอสมมติ
ดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานความแมนยําของประมาณการกระแสเงินสดในอดีต
กับผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะ
ไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุน
ถัวเฉล่ียของบริษัทยอยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัท
ยอยดังกลาว   ตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาที่คาดวา        
จะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว 
 
ขอมูลอ่ืน  
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานน้ัน) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของ       
ผูสอบบัญชีนี้ 
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ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเช่ือม่ันใน
รูปแบบใดๆ ตอขอมูลอื่นนั้น 
 
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่
มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
 
เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเร่ืองดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการแกไข
ที่เหมาะสมตอไป 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผย
เร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกลาว  และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่อง
เวนแตผูบริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได 
 
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท  
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ    
ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปน
การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ
คาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริง แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 



                                                

                                                                                                  แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   

 
 

 

หนา 126 
 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน    ไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น 
และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงที่
ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่ เกิดจาก
ขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการ
แสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เก่ียวของที่ผูบริหารจัดทํา 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุ
ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาได    
ขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึง
การเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของในงบการเงินหรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่
เปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจา   อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงาน
ตอเนื่องได 

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของ ตลอดจน
ประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของ
ขาพเจา 

 
 ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเร่ืองตาง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน หาก
ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
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ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับความ
เปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงขาพเจาเช่ือวามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมให
ขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
 
จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบ  
งบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลานี้ไวในรายงานของ        
ผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการส่ือสารดังกลาว 
 
ผูสอบบัญชีที่ผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 
 
 



                                                

                                                                                                  แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   

 
 

 

หนา 128 
 
 

ข. ขอมูลจากงบการเงินรวม 
(หนวย: ลานบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561 2560 2559

สินทรัพยหมุนเวียน 3,158                     3,148                     2,797                     
สินทรัพยไมหมุนเวียน 3,914                     3,968                     3,606                     
สินทรัพยรวม 7,072                     7,116                     6,403                     
หนี้สินหมุนเวียน 794                        808                        750                        
หนี้สินไมหมุนเวียน 412                        402                        308                        
หนี้สินรวม 1,206                     1,210                     1,058                     
สวนของผูถือหุนรวม 5,866                     5,906                     5,345                     

รายไดจากการขายสินคา 7,248                     6,265                     6,163                     
เงินปนผลรับ 1                            1                            2                            
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ -                        
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม (2)                          3                            16                          
รายไดรวม 7,327                     6,475                     6,321                     
ตนทุนขายสินคา 6,063                     4,881                     4,600                     
รวมคาใชจาย 7,047                     5,820                     5,400                     
กําไรจากการดําเนินงาน 288                        513                        875                        
EBITDA 559                        855                        1,071                     
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 280                        655                        921                        
ตนทุนทางการเงิน 7                            8                            8                            
คาใชจายภาษีเงินได 58                          106                        167                        
กําไรสุทธิสําหรับป 214                        541                        746                        
กําไรสุทธิสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 17                          48                          77                          
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 197                        493                        669                        

ขอมูลอ่ืนๆ

กําไรตอหุน (บาท) 0.22                       0.56                       0.76                       
เงินปนผลตอหุน (บาท) *0.32 0.32                       0.30                       
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 6.66                       6.71                       6.07                       

หมายเหตุ: * ณ วันที่พิมพรายงานนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเสนอใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.32 บาท แตอยูระหวางรอการอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน
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อัตราสวนทางการเงิน 
 

2561 2560 2559

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรข้ันตน (%) 16                        22                        25                        
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 4                           8                           14                        
อัตรากําไรอ่ืน (%) (0.01)                    0.06                     1.18                     
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 71                        128                      77                        
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 3                           8                           12                        
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 4                           10                        15                        
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 3                           8                           12                        
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 17                        31                        46                        
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.03                     0.96                     1.03                     
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 4                           4                           4                           
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 3                           3                           3                           
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.26                     0.84                     1.02                     
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 37                        39                        33                        
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 35                        28                        27                        
ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 20                        20                        16                        
Cash cycle (วัน) 52                        46                        43                        
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.21                     0.20                     0.20                     
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) 41                        97                        97                        
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เกณฑเงินสด) (เทา) 0.09                     0.28                     0.32                     
อัตราการจายเงินปนผล (%) 143                      54                        39                         
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14. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
 

ภาพรวม 
 
 ป 2561 เปนปที่ทาทายของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง เนื่องจากเกิดสภาวะขาดแคลนหัวมันสําปะหลังในประเทศ
ไทย เวียดนาม และกัมพูชา โดยสาเหตุหลักที่ทําใหปริมาณผลผลิตวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังในประเทศไทยลดลง เนื่องจาก
เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ใหผลตอบแทนดีกวา เชน ออย เปนผลมาจากราคาหัวมันสําปะหลังปรับตัวลงอยางมี
นัยสําคัญในปลายป 2559 และการระบาดของเชื้อไวรัสใบดาง “คาซาวา โมซาอิก” ในเวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งเปน           
ผูสงออกรายใหญรองจากประเทศไทย ต้ังแตชวงปลายป 2560 สงผลใหราคาหัวมันสําปะหลังสด และราคาสงออกแปงมัน
สําปะหลังปรับตัวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากปลายป 2560 ซึ่งถือเปนผลกระทบจากตนทุนวัตถุดิบในระยะส้ัน ทั้งนี้
แนวโนมการปรับตัวของหัวมันสําปะหลังและราคาขายแปงมันสําปะหลังจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันในระยะยาว  

 
แมวาอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังจะยังคงประสบกับปจจัยทาทายหลากหลายปจจัยอยางตอเนื่องในรอบปที่

ผานมา โดยเผชิญกับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังอยูในทิศทางขาขึ้นตลอดท้ังป ขึ้นมาจุดสูงสุดอยูที่ 3.01 
บาทตอกิโลกรัม ในเดือนเมษายน 2561  ซึ่งถือวาสูงสุดในรอบ 10 ป โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นกวารอยละ 80 จากจุดตํ่าสุดปกอน 
ทั้งนี้ความตองการแปงมันสําปะหลังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะความตองการในตลาดจีน และไตหวัน 

 
อยางไรก็ตาม ในป 2561 ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมีอัตรากําไรขั้นตนลดลง จากสาเหตุหลักคือราคาวัตถุดิบหัวมัน

สําปะหลังปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่มากกวาการเพิ่มขึ้นของราคาขายเฉลี่ย การออนคาของสกุลเงินเหรียญดอลลาร
เทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งธุรกิจแปงมันสําปะหลังยังคงเปนธุรกิจที่มียอดขายเปนสัดสวนสูงสุดของบริษัทฯ ตามดวยธุรกิจ
อาหาร จึงสงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงรอยละ 60 จากปกอนหนา ซึ่งมีกําไรพิเศษจากการควบรวมกิจการมาอยูที่ 
197 ลานบาท อยางไรก็ตามผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศเร่ิมฟนตัวและมีปริมาณเพิ่มขึ้นในชวงฤดูการเก็บเก่ียวใหม 
(เร่ิมต้ังแตไตรมาสท่ี 4 ป 2561)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                

                                                                                                  แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   

 
 

 

หนา 131 
 
 

ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2561 ที่ผานมาไดแก 
 

1) ราคาสงออกแปงมันสําปะหลังปรับตัวขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
 

แผนภาพ 1 แสดงราคาสงออกมันสําปะหลังยอนหลัง 3 ป 
 

หนวย เหรียญตอตัน 

 
 

ราคาเฉล่ียสงออกแปงมันสําปะหลังมีการปรับตัวอยูในทิศทางขาขึ้นตลอดทั้งป 2561 จากจุดตํ่าสุดอยูที่ 
445 เหรียญสหรัฐตอตัน ในเดือนมกราคม 2561 ขึ้นมาจุดสูงสุดอยูที่ 553 เหรียญสหรัฐตอตัน หรือรอยละ 24  ใน
เดือนพฤษภาคม 2561 และไดเร่ิมมีการปรับตัวลงมาในชวงปลายปอยูที่ 455 เหรียญสหรัฐตอตันในเดือน
ธันวาคม 2561 สงผลใหอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังในประเทศไทยประสบกับสภาวะกดดันจากทางดานราคา
ขายเฉล่ียปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่นอยกวาการเพิ่มขึ้นของราคาเฉล่ียตนทุนวัตถุดิบหัวมันสําปะหลัง  

 
ในป 2561 อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังในประเทศไทยมีปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 7 จาก 3.1 

ลานตันในป 2560 เปน 2.8 ลานตันในป 2561 จากภาวะการขาดแคลนหัวมันสําปะหลังในประเทศ อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการรักษาระดับยอดขายไดใกลเคียงกับปกอน ถึงแมวาอัตราการทํากําไรของ
ธุรกิจแปงมันสําปะหลังของบริษัทฯ ลดลงจากปจจัยลบทางดานราคาตนทุน 
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2) ราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังปรับตัวขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
 

แผนภาพ 2 แสดงราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังยอนหลัง 3 ป 
 

 
 
ในชวงป 2561 ราคาหัวมันสําปะหลังในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยราคาตนทุน

วัตถุดิบหัวมันสําปะหลังอยูในทิศทางขาขึ้นตลอดทั้งป จากจุดตํ่าสุดอยูที่ 1.64 บาทตอกิโลกรัม ในชวงกลางป 
2560 ขึ้นมาจุดสูงสุดอยูที่ 3.01 บาทตอกิโลกรัม ในเดือนเมษายน 2561 ซึ่งถือวาสูงสุดในรอบ 10 ป ปจจัยหลัก
เนื่องมาจากสภาวะขาดแคลนหัวมันสําปะหลังในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา สาเหตุจากเกษตรกรใน
เวียดนามและกัมพูชาเผชิญกับการระบาดของเช้ือไวรัสใบดาง “คาซาวา โมซาอิก” ในขณะท่ีประเทศไทยเปน
เพียงประเทศเดียวที่ไมไดรับผลกระทบ ประกอบกับเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ใหผลตอบแทนดีกวา เชน 
ออย  

 
โดยจากผลสํารวจผลผลิตหัวมันสําปะหลังในประเทศไทยจาก 4 สมาคมการคามันสําปะหลัง พบวา

ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในกลุมประเทศอาเซียน CLMV ป 2560/2561 มีปริมาณ 43 - 44 ลานตัน ลดลง
จากปกอนอยางมีนัยสําคัญ โดยเวียดนามผลิตได 8 ลานตันจากปกอน 10 ลานตัน กัมพูชาผลิตได 9 ลานตัน 
จากปกอน 13 ลานตัน จากปญหาโรคใบดาง และไทยผลิตได 27 ลานตัน จากที่เคยผลิตได 30 - 32 ลานตัน ทั้งนี้ 
4 สมาคมการคามันสําปะหลัง คาดการณผลผลิตหัวมันสําปะหลังในประเทศไทย ป 2561/2562 วาผลผลิตจะมี
แนวโนมปรับตัวดีขึ้น กลับมาอยูในสภาวะปกติที่ปริมาณผลผลิตประมาณ 30 ลานตัน 
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3) การเขาซื้อกิจการใน บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด หรือ TDC 
 
ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนสามัญเพิ่มใน บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด หรือ TDC 

จากผูถือหุนเดิม เทท แอนด ไลล พีแอลซี (Tate & Lyle Plc.) จํานวนรอยละ 33.33 ของจํานวนหุนทั้งหมด โดย
หลังการเขาซ้ือ บริษัทฯ จะถือหุนรอยละ 66.66 มีผลทําใหบริษัทดังกลาว ซึ่งเดิมมีสถานะเปนบริษัทรวมกลายมา
เปนบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดมีการเร่ิมรวมรายไดจาก บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
ต้ังแตไตรมาสที่ 4 ป 2560 

 
4) ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

 
แผนภาพ 3 แสดงเงินสกุลเหรียญสหรัฐตอสกุลเงินบาทยอนหลัง 3 ป 

 

 
 
 
อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทตอสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปดตลาดส้ินป 2561 ที่ 32.70 บาทตอดอลลาร

สหรัฐ โดยแข็งคาจาก ณ จุดตํ่าสุดอยูที่ 31.26 บาทตอดอลลารสหรัฐ ในเดือนมีนาคม 2561 หรือประมาณ     
รอยละ 4 เม่ือเทียบจากระดับปดตลาดป 2560 ที่ 32.67 บาทตอดอลลารสหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ มียอดขายกวา        
รอยละ 58 ที่อยูในรูปเงินตางประเทศ ดังนั้นการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนจะสามารถสงผลกระทบตอ
บริษัทฯ ได อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายลดผลกระทบจากคาเงินที่ผันผวนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ผลการดําเนินงานสําหรับป 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ป 2561 เปนปหนึ่งที่ยอดขายของบริษัทฯ สามารถทําสถิติใหมไดอีกคร้ัง แมจะเผชิญกับความทาทายตางๆ ทั้ง

จากราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังอยูในชวงขาขึ้น ความผันผวนของราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง และการแข็งคาขึ้นของ
อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทตอสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯ มียอดขายรวม จํานวน 7,248 ลานบาท เพิ่มขึ้น 983 
ลานบาท หรือรอยละ 16 จากปกอน ประกอบดวยรายไดจากธุรกิจแปงมันสําปะหลัง 3,272 ลานบาท หรือรอยละ 44 
รายไดจากธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) 2,560 หรือรอยละ 36 และรายไดจากธุรกิจอาหาร 1,452 ลานบาท 
หรือรอยละ 20 และมีกําไรสุทธิ 197 ลานบาท โดยกําไรขั้นตนของธุรกิจประกอบดวยกําไรของธุรกิจแปงมันสําปะหลัง และ
แปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) รอยละ 63 และกําไรของธุรกิจอาหารรอยละ 37 โดยมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 16 
ลดลงจากป 2560 ที่มีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 22 และอัตราการทํากําไรจากการดําเนินงานตอยอดขายรอยละ 4 
ลดลงจากป 2560 ที่มีอัตราการทํากําไรจากการดําเนินงานอยูที่รอยละ 8 โดยมีผลการดําเนินงานแยกตามหนวยธุรกิจ
ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37
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กําไรข้ันตน (%)
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รายได (%)

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA)

ธุรกิจแปงมันสําปะหลัง
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 2559 2560 2561 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

กิจการในประเทศไทย       
     แปงมันสําปะหลัง 2,898 47 2,504 40 2,151 30 
     แปงมันสําปะหลังมูลคาเพ่ิม 
(HVA) 

655 10 833 13 1,703 23 

     อาหาร 1,325 22 1,379 22 1,444 20 
     รายไดอ่ืนๆ 3 0 13 0 84 1 
     รวมรายไดจากในประเทศ 4,881 79 4,729 75 5,382 74 
กิจการในตางประเทศ       
     แปงมันสําปะหลัง 344 6 625 10 1,026 14 
     แปงมันสําปะหลังมูลคาเพ่ิม 
(HVA) 

921 15 886 14 821 11 

    อาหาร - - - - 8 0 
    รายไดอ่ืนๆ 17 0 25 0 11 0 
     รวมรายไดจากตางประเทศ 1,282 21 1,536 25 1,866 26 
ยอดขายสุทธิรวม 6,163 100 6,265 100 7,248 100 

หมายเหตุ : ตารางแสดงรายไดตามชองทางการจําหนาย และไดตัดรายการซ้ือขายระหวางธุรกิจแปงมันสําปะหลังและธุรกิจอาหารแลว 
 
 
รายไดจากธุรกจิแปงมันสําปะหลัง 

 
ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมียอดขายรวม 3,272  ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3 จาก 3,168 ลานบาท ในปกอนหนา 

ในขณะท่ีธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) มียอดขายรวม 2,560 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 49 จาก 1,718 ลานบาท 
ในปกอนหนา เปนผลมาจากราคาสงออกเฉล่ียของแปงมันสําปะหลังในป 2561 อยูที่ 497 เหรียญสหรัฐตอตัน ปรับตัวขึ้น
อยางมีนัยสําคัญจากปกอนหนาไปอยูที่จุดสูงสุด 553 เหรียญสหรัฐตอตันในชวงกลางป 2561 สงผลใหอุตสาหกรรมการ
สงออกผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังของไทยประสบกับสภาวะกดดันจากทางดานราคาตนทุนหัวมันสําปะหลังที่อยูใน
ระดับสูง ซึ่งเปนผลจากภาวะขาดแคลนหัวมันสําปะหลังทั่วประเทศ โดยมีปริมาณการสงออกลดลง   รอยละ 7 จาก 3.1 
ลานตันในป 2560 เปน 2.8 ลานตันในป 2561  

 
ถึงแมวาราคาแปงมันสําปะหลังมีการปรับตัวอยูในทิศทางขาขึ้นตลอดทั้งป 2561 ซึ่งมีราคาขายในประเทศอยูที่ 

13.50 - 16.50 บาท ตอกิโลกรัม และราคาสงออกอยูที่ 445 เหรียญสหรัฐตอตัน ในเดือนมกราคม 2561 ขึ้นมาจุดสูงสุดอยู
ที่ 553 เหรียญสหรัฐตอตัน หรือรอยละ 24 ในเดือนพฤษภาคม 2561 และไดเร่ิมมีการปรับตัวลงมาในชวงปลายปอยูที่ 455 
เหรียญสหรัฐตอตันในเดือนธันวาคม 2561 ทั้งนี้ผูสงออกแปงมันสําปะหลังไมสามารถปรับราคาขายไดในระยะส้ันจาก
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สภาวะท่ีมีการแขงขันสูงในชวงตนฤดูกาล ในขณะท่ีปริมาณความตองการใชแปงมันสําปะหลังยังคงมีความตองการเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง จึงทําใหราคาสงออกผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังมีการปรับเพิ่มขึ้นมาตลอดทั้งป สงผลใหรายไดจากการขาย
แปงมันสําปะหลังของบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการรักษาการเติบโตของยอดขาย โดยเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปกอน
หนา  

 
ในขณะเดียวกันรายไดจากขายแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ของบริษัทฯ ในป 2561 มีอัตราการเติบโตใน

อัตราท่ีสูง โดยมีการเติบโตหลักมาจากการควบรวมกิจการธุรกิจแปงมันสําปะหลังดัดแปร เนื่องจากการความตองการของ
ลูกคาในอุตสาหกรรมอาหารยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มกําลังการผลิตในป 2562 อยาง
ตอเนื่องเพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่สูงขึ้นในอนาคต 
 
รายไดจากธุรกจิอาหาร 

 
ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหลายปที่ผานมา ผลการดําเนินงานของธุรกิจอาหารของบริษัทยังอยูในเกณฑที่นา

พอใจ โดยธุรกิจอาหารมียอดขาย 1,452 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 1,379 ลานบาท ในปกอนหนา ตลาดในประเทศ
ยังคงเปนตลาดหลักคิดเปนรอยละ 92 ของยอดขายทั้งหมดในธุรกิจอาหาร และรอยละ 8 เปนยอดขายสงออก โดยปที่ผาน
มาธุรกิจอาหารยังคงเปนหนึ่งในผูนําตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑวุนเสนสดและวุนเสนแหงในประเทศไทย ยอดขาย
ภายในประเทศของผลิตภัณฑเสนกวยเต๋ียวเติบโตมากถึงรอยละ 28 เนื่องจากการขยายชองทางการจําหนายหนวยรถขาย
เงินสด ปจจุบันบริษัทฯ มีหนวยรถขายเงินสดทั้งหมด 9 ศูนย ครอบคลุมทั่วภูมิภาค สวนยอดขายของผลิตภัณฑ     วุนเสน
ในประเทศไทยโดยรวมไมแตกตางจากรอบปที่ผานมา ซึ่งเปนผลมากําลังซื้อของผูบริโภคที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ซบเซา   

 
ทั้งนี้บริษัทฯ มีกลยุทธการเสริมสรางการเติบโตที่ย่ังยืนจากการควบคุมอัตราการทํากําไรใหเพิ่มสูงขึ้น จากการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ผานการวิจัยและนวัตกรรมอาหารท่ีตอบสนองความตองการและวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงของ
ผูบริโภคในอนาคต รวมทั้งการขยายไปยังกลุมผลิตภัณฑใหมและการเขาสูตลาดใหม นอกจากน้ีบริษัทยังคงตั้งเปาจะ
ขยายฐานลูกคา ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ 
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การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 
งบกําไรขาดทนุรวม 

  หนวย : ลานบาท 
 2559 2560 2561 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายไดจากการขาย 6,163 100 6,265 100 7,248 100
ตนทนุขาย 4,595 75 4,874 78 6,047 83
กําไรขั้นตน 1,568 25 1,390 22 1,201 17 
คาใชจายขายและบริหาร 771 13 916 15 945 13 
กําไรอ่ืนๆ  78  1 22 0 41 1 
กําไรจากการดําเนินงาน  875 14 496 8 297 4 
กําไรอ่ืนที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงานปกติ
สุทธ ิ

  58  0 181 3 27 0

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรวม   16  0 3 0 (2) 0
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุน 
ทางการเงิน 

949 15 680 11 322 4 

ตนทนุทางการเงนิ (8) 0 (8) 0 (7) 0
คาใชจายภาษีเงินได (173) (3) (112) (2) (66) 1
กําไรสุทธ ิ 768 12 560 9 249 3 
กําไรสุทธิสวนที่ไมไดเปนของผูมีสวนไดเสียที่ไม
มีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 

(77) (1) (48) (1) (17) 0

รายการปรับปรุงจากการควบรวมบริษัท 
(NON-CASH ITEMS) 

(22) 0 (19) 0 (35) 0

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 669 11 493 8 197 3 
 
 
ยอดขาย 
 
 บริษัทฯ ทํายอดขายสูงสุดเปนประวัติการณถึง 7,248 ลานบาท ในป 2561 เพิ่มขึ้น 983 ลานบาท หรือรอยละ 16 
จาก 6,265 ลานบาท ในปกอนหนา ธุรกิจแปงมันสําปะหลังเปนธุรกิจที่มีสัดสวนยอดขายสูงสุดหรือรอยละ 44 โดยสัดสวน
ดังกลาวลดลงจากรอยละ 51 ในป 2560 ขณะเดียวกันยอดขายแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ยังคงมีอัตราการเติบโต
ในอัตราท่ีสูงโดยมีสัดสวนสูงขึ้นเปนรอยละ 36 จากรอยละ 28 ในป 2560 ในขณะท่ีสัดสวนธุรกิจอาหารมีอัตราที่ลดลงคิด
เปนรอยละ 20 จากรอยละ 22 ในป 2560 
 
 ในป 2561 สัดสวนยอดขายของธุรกิจที่ดําเนินงานในตางประเทศ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 26 ของยอดขายรวม 
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 25 ในป 2560 โดยสวนใหญการเติบโตมาจากการควบรวมกิจการธุรกิจแปงมันสําปะหลังดัดแปร และ
การเติบโตของบริษัทยอยที่ประเทศจีน ในการขยายฐานลูกคาสําหรับธุรกิจแปงมันสําปะหลัง 
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กําไรขั้นตน 
 

อัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษัทในป 2561 อยูที่รอยละ 16 ลดลงจากรอยละ 22 ในป 2560 เนื่องจากปที่ผานมา
บริษัทฯ ไดรับแรงกดดันจากหลายปจจัย เชน ตนทุนราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังอยูในทิศทางขาขึ้นตลอดท้ังปอยางมี
นัยสําคัญ ความผันผวนของราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง และการแข็งคาขึ้นของอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทตอสกุล
เงินเหรียญสหรัฐ ถึงแมวา ปริมาณหัวมันสดในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา ลดลงมากกวารอยละ 20 บริษัทฯ ได
บริหารจัดการการหาแหลงวัตถุดิบไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีปริมาณการผลิตในประเทศไทยลดลงรอยละ 14  

 
ในป 2561 อัตราการทํากําไรขั้นตนของธุรกิจแปงมันสําปะหลังในประเทศไทยลดลงเปนรอยละ 17 เม่ือเทียบกับ

รอยละ 20 ในป 2560 และกําไรขั้นตนของธุรกิจอาหารในป 2561 ลดลงเปนรอยละ 31 เม่ือเทียบกับรอยละ 34 ในป 2560 
สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจกวยเต๋ียวที่มีอัตราการทํากําไรขั้นตนตํ่ากวาธุรกิจวุนเสน และบริษัทฯ มีคาใชจายใน
ชวงแรกของโรงงานใหมในเวียดนาม 
 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 

 
คาใชจายในการขายและการบริหารในป 2561 เพิ่มขึ้นรอยละ 3 หรือ 29 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากคาใชจาย

ในบริหารที่เพิ่มขึ้น จากการมีธุรกิจใหมจํานวน 73 ลานบาท สุทธิกับการลดลงของคาใชจายในการขาย 61 ลานบาทซึ่ง
สอดคลองกับปริมาณขายที่ลดลงของกลุมธุรกิจแปงมันสําปะหลัง 
 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงิน  

 
อัตรากําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงิน ในป 2561 อยูที่รอยละ 4 ลดลงจากรอยละ 11 ในป 

2560 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีกําไรขั้นตนลดลง 189 ลานบาท หรือรอยละ 14 และบริษัทฯ มีกําไรจากการควบรวม
กิจการและการรับรูกําไรขาดทุนจากการเปล่ียนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย จํานวน 118 ลานบาท ในป 2560 
สงผลใหในป 2561 บริษัทฯ มีกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงินรวมอยูที่ 322 ลานบาท ลดลงรอยละ 53 
จากป 2560 
 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 

 
โดยผลการดําเนินงานของในป 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิอยูที่ 197 ลานบาท ลดลง 296 ลาน

บาท หรือรอยละ 60 เม่ือเทียบกับป 2560 สาเหตุหลักมาจากอัตรากําไรขั้นตนลดลง เนื่องจากปจจัยกดดันจากราคาตนทุน
ราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญตลอดท้ังป ถึงแมวาราคาเฉล่ียสงออกแปงมันสําปะหลังมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปที่ผานมา แตราคาหัวมันสําปะหลังในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นมากกวา ประกอบกับไมมี
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รายการพิเศษจากการควบรวมกิจการ สงผลใหในป 2561 บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 3 ลดลงจากรอยละ 8 ในป 
2560 
 
ฐานะการเงิน 
 
สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 7,072 ลานบาท  ลดลง 44 ลานบาท การ
เปล่ียนแปลงที่สําคัญ มีดังนี้ 

 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือลดลง 148 ลานบาท หรือรอยละ 18 จากปกอน โดยบริษัทฯ ยังคง

สํารองเงินสดไวใหเพียงพอกับเงินทุนหมุนเวียนที่ตองใชในการชวงฤดูการผลิต และเพื่อการลงทุนขยายกําลังการ
ผลิต 

 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นคงเหลือจํานวน 730 ลานบาท โดยมีลูกหนี้ทางการคาลดลง 11 ลานบาท จากปกอน 

โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย 37 วัน ความสามารถในการเก็บหนี้เร็วขึ้นกวาปกอนที่มีระยะเวลาการเก็บหนี้
เฉล่ีย 39 วัน กลุมบริษัทฯ ไดพิจารณาบันทึกสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ที่ขาด
ความสามารถในการชําระหนี้ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 สินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น 148 ลานบาท หรือรอยละ 18 เม่ือเทียบกับปกอน สินคาคงเหลือสวนใหญที่เพิ่มขึ้น

สอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ ในการล็อคราคาขายสินคาในชวงที่ราคาสูงที่สุด โดยมีระยะเวลาการขายของ
สินคาเฉล่ียที่ 35 วัน ทั้งนี้กลุมบริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการสินคาคงคลัง โดยจะพิจารณาบันทึกคาเผ่ือสินคา
ดอยคาเม่ือพบวามูลคาสุทธทิี่จะไดรับของสินคาตํ่ากวาราคาทุน   

 
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีจํานวน 2,959 ลานบาท เพิ่มขึ้น 237 ลานบาท จากป

กอน การเพิ่มขึ้นเกิดจากการเพ่ิมขยายกําลังการผลิตของธุรกิจแปงมันสําปะหลังและธุรกิจอาหาร ในขณะท่ี
บริษัทฯ มีอาคาร เคร่ืองจักร และอุปกรณจํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานไดอยู  

 
แหลงที่มาของเงินทนุ 
 

รายการ 2559 2560 2561 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.20 0.20 0.21 
อัตราสวนหนี้ที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิ
ตอสวนของผูถือหุน 

0.03 0.03 0.04 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 1,206 ลานบาท ลดลง 4 ลานบาท โดยมีอัตราสวน
หนี้สินตอทุน 0.21 เทา ซึ่งเทากับปกอน และมีอัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน 0.09 เทา แสดงใหเห็นวากลุม
บริษัทยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง ในขณะท่ีกลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุน
เทากับ 0.04 เทา โดยมูลคาหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 

 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ลดลง 37 ลานบาท หรือรอยละ 7 จากปกอน เปนผลมาจากเจาหนี้คงคางจากการ

ลงทุนในทรัพยสินถาวรลดลงจากปกอน โดย กลุมบริษัทฯ มีระยะเวลาการชําระหน้ีอยูที่ 20 วัน ระยะเวลาการ
ชําระหนี้สินที่ส้ัน เนื่องจากการซื้อหัวมันสําปะหลังของบริษัทฯ ซื้อดวยเทอมเงินสดชําระทันที 

 
 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน โดยมีสํารองเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน เพิ่มขึ้น 7 ลานบาท 

และสํารองผลประโยชนพนักงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น 2 ลานบาท  
 
สวนของผูถือหุน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งส้ิน 5,866 ลานบาท ลดลง 40 ลานบาท หรือรอยละ 
1 จากปกอน การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

 
 กําไรสะสมลดลง จากการสุทธิของการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิ จํานวน 197 ลานบาท หักดวยเงินปนผลจาย ระหวาง

ป 2561จํานวน 282 ลานบาท  
 
สภาพคลอง 
 
กระแสเงินสด 

(หนวย: ลานบาท) 
รายการ 2559 2560 2561

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 671 655 205
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,297) 84  56
กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน (269) 186 (271)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (8) (42) (25)
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

(903) 512 (148) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 679 ลานบาท สุทธิลดลง

จาก วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 148 ลานบาท จากการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 
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 เงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน 205 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงาน 297 ลานบาท 
หรือเปนรอยละ 69 การบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการดําเนินงานยังอยูในเกณฑดี 
 

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 56 ลานบาท เกิดจากเงินสดรับสุทธิจากการซ้ือขายเงินลงทุน
ชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวท่ีครบกําหนด จํานวน 422 ลานบาท สุทธิกับเงินสดจายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ จํานวน 508 ลานบาท 

 
 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 271 ลานบาท โดยเปนการจายปนผลจากกําไรสะสม จํานวน 282 

ลานบาท  
 
อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 3,158 ลานบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 

794 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 4 เทา ไมเปล่ียนแปลงจากปกอน แสดงใหเห็นวากลุมบริษัทยังคงมี
ฐานะการเงินที่ม่ันคง ไดมีแหลงเงินทุนระยะส้ันเพื่อรักษาสภาพคลองทั้งในรูป เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และตราสารหนี้ ไว
อยางเพียงพอ 
 
ภาระผูกพันดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

 
กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ 33 ของงบประจําป 2561 
 
ปจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนนิงานของธุรกิจแปงมันสําปะหลังในอนาคต 

 
ผลการสํารวจปริมาณการเพาะปลูกมันสําปะหลังจาก 4 สมาคม (สมาคมการคามันสําปะหลังไทย สมาคม

โรงงานผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแปงมัน
สําปะหลังไทย) ประมาณการหัวมันสําปะหลังในฤดูกาลผลิต 2561/2562 ออกสูตลาดในปริมาณ 29.97 ลานตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากฤดูกาลผลิต 2560/2561 รอยละ 7 โดยพื้นที่เก็บเก่ียวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคามันสําปะหลังที่จูงใจ   ทําให
เกษตรกรปรับเปล่ียนพื้นที่มาปลูกมันสําปะหลังแทนพื้นที่ปลูกออยโรงงาน ขาวโพดเล้ียงสัตว ยางพารา และพ้ืนที่วางเปลา 
และคาดวาผลผลิตเฉล่ียตอไรจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากพ้ืนที่เพาะปลูกมันสําปะหลังสวนใหญของประเทศ มีสภาพอากาศ
เอื้ออํานวย ปริมาณนํ้าฝนเหมาะแกการเจริญเติบโตของตนมันสําปะหลัง ประกอบกับราคามันสําปะหลังจูงใจใหเกษตรกร
ดูแลรักษาแปลงเพาะปลูก จึงคาดวาผลผลิตเฉล่ียตอไรและผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้น    
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ทั้งนี้ราคามันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นสูงในป 2561 ทําใหเกษตรกรบางสวนเก็บเก่ียวผลผลิตกอนครบอายุสงผลให
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ทําใหตนพันธุที่ไดไมสมบูรณ ออนแอ สุมเส่ียงตอการเกิดโรคระบาดไดงาย  รวมทั้งการ
แพรระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง ที่มีการแพรระบาดในประเทศเวียดนามและกัมพูชา โดยในป 2561 ไดมีการแพร
ระบาดเขามาในประเทศไทย ถึงแมวาวาการแพรระบาดฯ  ในปจจุบันยังไมมีผลกระทบตอปริมาณและอุตสาหกรรมแปง 
มันฯ ทางภาครัฐและเอกชนไดดําเนินการตางฯ ที่เก่ียวของกับการปองกันและเตรียมรองรับการระบาดของโรคใบดางมัน
สําปะหลัง เพื่อสามารถปองกันและยับย้ังการระบาดของโรคไดอยางทันทวงที   

 
  สวนสถานการณราคาแปงมันสําปะหลังในตลาดสงออก คาดวามีแนวโนมที่คอนขางคงท่ี  ประกอบกับการ

ระบายสตอกขาวโพดทางจีนออกสูตลาดที่มีผลกระทบทําใหราคาแปงมันสําปะหลังตกตํ่าในปกอนไดปรับตัวสูระดับ     
ดุลยภาพของทั้งอุปสงคและอุปทาน รวมทั้งปริมาณมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นที่กลาวมาขางตน ถึงแมวามีความเสียหาย
คอนขางมากที่เกิดจาก โรคระบาดตางๆ ของพืชมันสําปะหลังในประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม  ซึ่งทําใหผลผลิต
มันสําปะหลังลดนอยลง  อัน มีผลกระทบตอราคามันสําปะหลัง  ราคาแป งมัน สําปะหลัง  รวมทั้ งผลิตภัณฑ                             
มันสําปะหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรวมดําเนินการกับรวมมือกับลานมันที่เปนแหลงปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ตางๆ ในพื้นที่
ตางๆ เพื่อสามารถมีวัตถุดิบปอนเขาโรงงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ยังมีโครงการจัดต้ังลานรับซื้อหัวมันของบริษัทฯ ใน          
จุดยุทธศาสตรที่สําคัญของแหลงปลูกมันสําปะหลัง  โดยบริษัทฯ สามารถรับซื้อหัวมันจากชาวไรไดโดยตรง เปนการอํานวย
ความสะดวกแกเกษตรกรที่มีพื้นที่หางไกลจากโรงงานที่สามารถขายหัวมันสําปะหลังใหกับจุดรับซ้ือตางๆ  ของบริษัทฯ  
โดยไมตองเสียเวลาและคาขนสงเขามาขายที่โรงงาน   สําหรับสถานการณคาเงินบาทมีทิศทางแข็งคาจะทําใหลดขีด
ความสามารถทางดานการแขงขันทางดานราคาในตลาดโลกไดมากขึ้นอยางไรก็ตามความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
ยังคงเปนปจจัยเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากรายไดสวนใหญจากการสงออกเปนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐ  บริษัทฯ ไดมีการพิจารณาทําสัญญาปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 
แผนระยะยาวและแนวทางการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในป 2562 
 

ในป 2562 บริษัทฯ คาดวาจะสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง จากกลยุทธหลัก 3 กลยุทธ ไดแก 1) การขยาย
กิจการเดิมที่มีอยู 2) การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมและการรุกตลาดใหม รวมทั้ง 3) การควบรวมบริษัทที่เขาซ้ือกิจการ 
โดยปจจัยทั้งหมดนาจะชวยผลักดันใหยอดขายของบริษัทฯ เติบโตไดตามเปาหมายที่วางไว บริษัทฯ คาดวาอัตราการทํา
กําไรจะฟนตัวในป 2562 เนื่องจาก 1) การฟนตัวจากภาวะขาดแคลนหัวมันสําปะหลังในประเทศไทย 2) การควบคุม
คาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ และ 3) การเติบโตจากการควบรวมกิจการอยางมีประสิทธิผล  
 
 เพื่อเสริมสรางธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืนและม่ันคงในระยะยาว และรักษาความเปนผูนําในอุตสาหกรรมบริษัทฯ 
ยังมุงม่ันจัดหาวัตถุดิบอยางย่ังยืน ในราคาท่ีเหมาะสมและในปริมาณท่ีเพียงพอตอการผลิตโดยเฉพาะหัวมันสําปะหลัง 
โดยบริษัทฯ มีกลยุทธเตรียมการบริหารจัดการวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความสามารถในการผลิตของ
โรงงาน ถึงแมวาราคาวัตถุดิบมีความผันผวนและไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ ซึ่งรวมถึงการเปล่ียนแปลงของอุปทาน
และอุปสงคทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก สภาพอากาศ การกํากับดูแลของกระทรวงพาณิชย และภาษีศุลกากร แต
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บริษัทฯ ยังคงมั่นใจวาบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาการเติบโตของปริมาณการสงออกอยางตอเนื่องได จากความตองการ
แปงมันสําปะหลังยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะความตองการในตลาดจีน และไตหวัน 

 
อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนกลยุทธการตลาดและการขายของธุรกิจวุนเสนในประเทศ และขยายธุรกิจในภูมิภาค  เร่ิม

จากประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง คือ ประเทศเวียดนาม โดยตั้งแตไตรมาส 2 ป 2561 บริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินการ
โรงงานวุนเสนสดโรงแรก ที่กรุงโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม ผานแบรนดวุนเสนตรามังกรคู ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูบริโภค
ชาวเวียดนามดวยดี ดวยอัตราการขายเติบโตอยางตอเนื่อง  เนื่องดวยประเทศเวียดนามมีประชากร 94 ลานคน มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูง (รอยละ 6 - 7) ในขณะท่ีตลาดการบริโภควุนเสนของประเทศเวียดนามยังอยูที่ประมาณ
รอยละ 25 - 30 ของอุตสาหกรรมวุนเสนไทย และผูผลิตวุนเสนคุณภาพดียังมีนอยราย  

 
เปาหมายการเติบโตของบริษัทฯ นั้นมาจากสองสวน ไดแก การเติบโตจากธุรกิจที่มีอยูในปจจุบัน โดยบริษัทฯ มี

แผนดําเนินกลยุทธการตลาด การขายเชิงรุก และการดําเนินงานเชิงรุก โดยพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
รวมทั้งการบริหารชองทางการจําหนาย และการนําเอาเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการการขาย และการเขาซ้ือกิจการ ซึ่ง
บริษัทฯ มีการเลือกสรรบริษัทที่จะเขาซ้ือกิจการอยางรอบคอบ และดําเนินการโดยเห็นแกประโยชนสูงสุดของผูถือหุน โดย
บริษัทฯ มีเกณฑในการคัดเลือก โดยจะเขาซ้ือกิจการในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทฯ และมี synergy 
ในการสรางประโยชนใหแกธุรกิจเดิมทั้งในดานการขายและการตลาด รวมถึงการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

 
ทั้งนี้ ในป 2562 บริษัทฯ วางเปาหมายสูการเปนผูนําธุรกิจในกลุมประเทศ CLMV ไดแก ประเทศกัมพูชา ลาว 

เมียนมาร และเวียดนาม ซึ่งมีแนวโนมเศรษฐกิจโตตอเนื่อง และยังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ  ซึ่งสามารถตอบโจทยความ
ตองการวัตถุดิบของบริษัทฯ และตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี โดยมีเปาหมายหลักท่ีจะเพิ่มอัตรา
การทํากําไร จากการเติบโตของปริมาณการขายอยางตอเนื่อง การฟนตัวของภาวะขาดแคลนวัตถุดิบหัวมันสําปะหลัง 
รวมถึงการเพิ่มกําลังการผลิตของทุกผลิตภัณฑ ทั้งในแงขยายกําลังการผลิต และเพิ่ม Utilization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตและลดตนทุนคงที่ รวมทั้งมาตรการในการบริหารจัดการคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 

 
บริษัทฯ วางแผนการดําเนินงานในระยะเวลา 2 ป โดยตั้งงบลงทุนทั้งหมดประมาณ 2,000 ลานบาท ซึ่งจะแบง

ออกเปนงบ Annual Maintenance งบลงทุนสําหรับโรงไฟฟาที่โรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ และนครราชสีมา โรงงานแปงมัน
สําปะหลังเฟส 2 ที่ประเทศกัมพูชา การขยายกําลังการผลิตในกลุมแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม และการควบรวมกิจการ 
เปาหมายหลักเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในปจจุบันอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหรือตอ
ยอดจากธุรกิจเดิม พรอมทั้งรักษาอัตรากําไรขั้นตนใหอยูในอัตราที่สูง รวมถึงการซ้ือกิจการ หรือ M&A ธุรกิจตางๆ ที่
เช่ือมโยงกับ Core Business ของบริษัทฯ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหบริษัทฯ เติบโตอยางย่ังยืนในระยะยาว มุงสู
เปาหมายการเปน “ผูนําธุรกิจแปงมันสําปะหลังและอาหารจากแปงระดับภูมิภาคเอเชีย” นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถรักษา
ระดับในการเพิ่มของผลกําไร และสามารถจายปนผลใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ 
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สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 “บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 

 

 

 

 Group Chief Financial Officer  

 

 

_______________________________ 

 



เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท
(1)  นายโฮ กวงปง 66 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)   กรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดคาตอบแทน
  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)
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
(2)  นายสุรพล สุปรัชญา 66 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)

กิจการทีไมใชบริษัทจดทะเบียน
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 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



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

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(3)  นายเอเรียล พี วีรา 66 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.11% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการ   มหาวิทยาลัยแหงประเทศสิงคโปร (926,105 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 

(4)  นายโฮ กวงจิง 63 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



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

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(5)  นายโฮ เรน ฮวา* 36 ๐ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร 0.51% บุตรชายของ ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

         กรรมการ   (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม)  (4,474,724 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
๐ กรรมการ ๐ Rocket International Investments Limited
๐ กรรมการ ๐ Bibace Management Company Limited

เม.ย.2559 - พ.ค.2560 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด
(6)  ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย 65 ๐ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร 0.27% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

       รองประธานกรรมการบริษัท    (เคมีของอาหาร) (2,344,029 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 



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

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(7)  นายอํานาจ สุขประสงคผล* 56 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.01% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการ    มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลสเตท (107,240 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)
   27 เมษายน 2561 (ตอวาระ) 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 56 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
   27 เมษายน 2561 (ตอวาระ)  กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจสปา)

ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

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

ต.ค.2554 - ม.ค.2559 ๐ กรรมการผูจัดการ ๐ ลากูนา ลังโก เวียดนาม
(9)  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน 74 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   รองประธานกรรมการบริษัท
   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)



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

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(10)  ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ 76 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

(11)  นายสุภัค ศิวะรักษ 62 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 
   27 เมษายน 2561 (ตอวาระ) ๐ ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร และวรรณคดีภาษาอังกฤษ) ๐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ๐ บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)

  Georgetown University, USA 2552-2559 ๐ กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร ๐ บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
๐ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017) ปจจุบัน กิจการทีไมใชบริษัทจดทะเบียน

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการนโยบายการเงิน ๐ ธนาคารแหงประเทศไทย
๐ หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011) ๐ ประธานกรรมการ ๐ กลุมบริษัท จารดีน แมธทีสัน
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2559 - 2561 ๐ กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และ                  ๐  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006)   อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2556 - 2559 ๐ ประธานกรรมการ ๐ บจ. บริหารสินทรัพยสาทร
๐ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 42/2005) 2554 - 2556 ๐ กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และ ๐  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน 

(12)  นายชนินทร อรรจนานันท 55 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 ที่ปรึกษา ๐ บริษัท มาซาน คอนซูมเมอร (ประเทศไทย) จํากัด
   27 เมษายน 2561 (ตอวาระ)   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐ บริษัท เอ-เบสท จํากัด

๐ กรรมการ ๐ บริษัท วานลี่ แพคกิ้ง เอ็นเตอรไพรส จํากัด
๐ กรรมการ ๐ บริษัท แนทูรา ฮารเวสท จํากัด



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

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(13)  นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล** 49 ๐ ปริญญาโท Anderson School of Management ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

         กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลัย UCLA ลอสแองเจลิส ความสัมพันธ ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ    ประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

   27 เมษายน 2561 ๐ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๐ ประธานเจาหนาที่บริหาร  กลุมธุรกิจขนาดใหญ
  และลูกคาคอมเมอรเชียล

๐ ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน

๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 99/2008)
    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2561 ๐ รองประธานประจําภูมิภาคอาเซียน กลุมธุรกิจ
    ลูกคาธุรกิจ

๐  ไอบีเอ็ม

ม.ค.2554 - ส.ค. 2561 ๐ กรรมการผูจัดการใหญ ๐ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด 
(14)  นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล*,** 55 ๐ ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 0.01% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

        กรรมการ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) (50,000 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ต.ค.2559 - ธ.ค.2559 ๐ Managing Director (Food Business) - ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
   27 เมษายน 2561   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   Designate

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

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 267/2018) ๐ กรรมการ ๐ Vietnam Tapioca Company Limited 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด

๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
๐ กรรมการ ๐ Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited
๐ ประธานกรรมการ ๐ Thai Wah Vietnam Company Limited

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

หมายเหตุ:     กรรมการทุกทาน "ไมมี" ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
                     *  ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโฮ  เรน ฮวา และ นายอํานาจ  สุขประสงคผล หรือ นายโฮ  เรน ฮวา และ นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
                    ** ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้งเปนกรรมการใหมอีก 2 ทาน คือ นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล เปนกรรมการอิสระ และนายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล  เปนกรรมการบริษัทฯ และเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 12 ทานเปน 14 ทาน



ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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
    กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร)
๐ วันที่ดํารงตําแหนง
   1 มกราคม 2560
(4) นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ 60 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 

(5) นางอรอนงค วิชชุชาญ 46 ๐ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.00% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

     Group Chief Financial Officer   The American Graduate School of International (10,000 หุน) ความสัมพันธ ๐ Group Chief Financial Officer ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนง   Management (Thunderbird) 2560-2561 ๐ Chief Financial Officer ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
   1 มกราคม 2562   อริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2558-2560 ๐ Group Finance Director ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

๐ หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP 224/2016) ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐ บริษัทยอยและบริษัทรวมของ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Diploma Examination (52/2016) ๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2556-2558 ๐ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ๐ บริษัท อั๊คโซโนเบล เพนส (ประเทศไทย) จํากัด
๐ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) 2554-2556 ๐ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ๐ บริษัท คิมเบอรลี่คลาค (ประเทศไทย) จํากัด
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

-----------------------------------------รายละเอียดตามที่ปรากฎในหัวขอ "คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561"--------------------------------------



สัดสวน ความสัมพันธ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา การถือหุนใน ทางครอบครัว

(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

เลขานุการบริษัทฯ
นางสาวมณี ลือประเสริฐ 53 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.05% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (479,409 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)
๐ Corporate Governamce Code (CG Code)
  โดย PWC ประเทศไทย
๐ Enhancing Good Corporate Governamce based on CGR
  Score Card 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมเลขานุการไทย

หมายเหตุ :   ผูบริหารทุกทาน "ไมมี" ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

BPT BT5 BT6 CSL DI MHSL MJ PNR TMS TN TN1 TNT TS1989 TTL TW6 TWAS 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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / / -
นายอํานาจ สุขประสงคผล /, //,E / / / / / / / / / / / MBOM / / / / / / X / / / MBOM

นายชานคราร  ชานดราน / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน ID, ARCC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ ID, ARC, NRCC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายสุภัค ศิวะรักษ ID, ARC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายชนินทร อรรจนานันท ID - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล ID - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล /,//,E - - - - - - - - - - - MBOM - - - - - / - X / / MBOM

นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ E - - - - - - - - - - - MBOM - - - - - - - - / - -
นางอรอนงค วิชชุชาญ E / / / / / / / / / / / CBOM / / / / / / / / / / -
นางสาวมณี ลือประเสริฐ - / / / / / / / / / / / MBOM / / / / / - - - - - -
นายน้ํา จิตตดีชัย - - - - - - - - - - / / - - - - - - - - - - - -
นางสาวอรวรรณ เจริญปรัชญากุล - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - -
นายบรรดา จันทรปรักษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GD
นายเฉลิมเกียรติ  เฉลิมพรกิจ - - - - - - - - - - - - MBOM - - - - - - - - - - -
นางสาวฐิติรัตน เมฆภูวดล - - - - - - - - - - - - HSB - - - - - - - - - - -
นางสาวคมคาย ศรีสถาพร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - -
Mr. Nguyen Quoc Viet - - - - - - - - - - - - MBOM - - - - - - - - - - -

Mr. Nguyen Thanh Ngu - - - - - - - - - - - - VBOM - - - - - - - - - - VBOM

Mr. Nguyen Xuan Quang - - - - - - - - - - - - MBOM,
VGD

- - - - - - - - - - -

Ms. Vo Thi Linh Phuong - - - - - - - - - - - - GD - - - - - - - - - - -
Ms. Phu Thi Diem Chi - - - - - - - - - - - - MSB - - - - - - - - - - -
Mr. Dao Duy Thi - - - - - - - - - - - - MSB - - - - - - - - - - -
Mr. Hiroshige Murase - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - -
Mr. Soichiro Kurachi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - -
Mr. Takashi Terasaka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - -
นายสุรชาติ ธนานิตยะอุดม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CBOM

บริษัทรวมบริษัทยอย
TWPCรายชื่อ



BPT BT5 BT6 CSL DI MHSL MJ PNR TMS TN TN1 TNT TS1989 TTL TW6 TWAS TWBP TWIT TWIC TWVC TDC ATP VTC
นายพินัย เกียรติเทพวรรณ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MBOM
นางอัธยา ปตะวนิก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MBOM
นายสุวิทย ชื่นสุนทร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MBOM
นายวิจารณ ศรีรัตนาลัย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MBOM

Mr. Pham Van Minh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MBOM,

VGD
Mr. Nguyen Phoung Phu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MBOM

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง HSB = Head of Supervisory Board
XX = รองประธานกรรมการบริษัท ARC = กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง MSB = Member of Supervisory Board

CEO = ประธานเจาหนาทีบริหาร NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน CBOM = Chairman of Board of Management
/ = กรรมการ NRC = กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน VBOM = Vice Chairman of Board of Management

// = กรรมการผูจัดการ E = ผูบริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยMBOM = Member of Board of  Management
ID = กรรมการอิสระ - = ไมดํารงตําแหนงใดๆ VGD = Vice General Director 

GD = General Director

รายชื่อ TWPC
บริษัทยอย บริษัทรวม



  
 

 

เอกสารแนบ 3 :  รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนาตรวจสอบภายใน 
 

ประวัติหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
 
ชื่อ : นายนฤพล วุฒิชัย 

 
อายุ : 36 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 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (IT Audit)  
 อัพเดทมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศและมาตรฐานการบัญชีประเทศไทย 
 อัพเดทความรูดานภาษ ี
 รระบบควบคุมคณุภาพ 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 

 สอบทานใหบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงที่
เหมาะสม มีประสิทธิผล และกํากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ 

 กํากับดูแลการปฏิบัติตามตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน 
 
ในระหวางป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดประชุมอยางเปนทางการทั้งหมด 4 คร้ัง  โดยมี
ผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการเขารวมประชุมดวย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตาม
หลักการและมาตรฐานทางการบัญชี รวมทั้งการควบคุมภายในกอนการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจําป ในการประชุมดังกลาวคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงยังไดหารือกับผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ เพื่อสอบทานและใหคําแนะนําเก่ียวกับส่ิงที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามเร่ืองสืบเนื่องจากแผนงานการตรวจสอบ 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดใหความเห็นชอบแกผูตรวจสอบภายในใหดําเนินการระหวางป 
2561 เพื่อใหแนใจวาการตรวจสอบมีความเพียงพอและเปนไปอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงไดอนุมัติแผนงานของผูตรวจสอบภายใน และแผนงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจําป 
2562 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอกโดยไมมี
ฝายจัดการเขารวมประชุมดวย 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี 
 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทุกทานไดเขารวมประชุมในการประชุมที่จัดขึ้นในป 2561 
 
ในดานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดรับมอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ให
กํากับดูแลขบวนการและกิจกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทุเลาและบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดรับรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบดวย 
ผูบริหารอาวุโส  และไดรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทราบในเร่ืองความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ (Operational risks) รวมท้ัง มาตรการที่ใชในการทุเลาความเส่ียงเหลานั้น  คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียงไดอนุมัติแผนงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประจําป 2562 และไดสอบทานความ
คืบหนาของการบริหารความเส่ียงเปนรายไตรมาส รวมท้ัง ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อให
ระบบการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 



   

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวางบการเงินและการเปดเผย
ขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความเพียงพอและถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจตอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 
องคประกอบ คือ ดานการควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม วามีความเพียงพอท้ังดานการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ
สามารถทําใหผูสอบบัญชีภายนอกใหความเห็นอยางถูกตองตามควรตองบการเงินของบริษัทฯ ขณะท่ีขอบกพรอง
ตางๆ ของการควบคุมภายในที่ไดมีการตรวจพบในระหวางการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียง ฝายจัดการก็ไดมีความต่ืนตัวและไดดําเนินการแกไขขอบกพรองดังกลาวอยางเหมาะสม 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงยังไดตรวจทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ที่จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือผูถือหุนเพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียว
โยงกันของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจวา บริษัทฯ ไดเขาทํารายการ
ดังกลาวบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไมเก่ียวของกัน  (Arms’ Length Basis) โดยอาศัยหลักการตลาดเสรี
ระหวางคูสัญญาและไดเปดเผยขอมูลการเขาทํารายงานอยางเพียงพอและโปรงใส 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมทั้งมีความพึงพอใจตอการสนันสนุนและการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่องของ
บริษัทฯ  
 
ผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายยังคงเปนเปาหมายหลักในการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดสอบทานผลการดําเนินงานและรายงานทางการเงินตางๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อความโปรงใสและความครบถวนถูกตอง  รวมท้ังยังไดสอบทานนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และได
กําหนดใหฝายตรวจสอบภายในประเมินและวางแผนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการ
คอรรัปชั่นไวในแผนงานประจําป  ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมี
ความพึงพอใจตอการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งกับฝายจัดการ ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายในเรื่องตางๆ 
ภายใตกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง (แบบรายคณะ) ประจําป 2561 
และรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการบริษทัฯ พรอมทั้งเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงไดเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหแตงต้ัง นายโสภณ            
เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 และ/หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร       
เดชอาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
5872 ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2562 โดย



   

 

เสนอคาสอบบัญชีเทากับ 2,500,000 บาท ทั้งนี้ การแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีนี้อยูภายใตการไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ 
 

 
(นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
15 กุมภาพันธ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
เอกสารแนบ 6 : รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 
 

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

1. กําหนดและดําเนินการใหนโยบายและแผนดานทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบริหารระดับสูงเปนไปในแนวทาง
เดียวกับเปาหมายทางธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติทั่วไป 

2. ดึงดูดและรักษาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตําแหนงผูบริหารระดับสูงไวกับบริษัทฯ 

3. สรางความม่ันใจวาคาตอบแทนรวมถึงผลประโยชนตางๆ สําหรับผูบริหารระดับสูงอยูในระดับที่สามารถแขงขัน
กับผูประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได  

4. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองที่ เก่ียวกับองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 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 2561 เพื่อพิจารณาและกําหนดอัตราเงิน
โบนัสประจําปและการขึ้นเงินเดือนใหแกพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการในเรื่อง
คาตอบแทนสําหรับกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการในการเสนอช่ือกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีก
วาระหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอแนะตอคณะกรรมการในการแตงต้ัง
กรรมการใหมอีก 2 ทาน และเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 12 ทานเปน 14 ทาน คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง (แบบรายคณะ) ประจําป 2561 และรายงานผลการประเมินตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พรอมทั้งเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

 
 
 

(ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ)  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
14 มกราคม 2562 
 
 
 

 




