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หนา้ 1 

 

ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

ประวัติความเป็นมา 

 

บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) (“TWPC” / “บรษิัทฯ”) เป็นบรษัิททีเกิดจากการควบบรษิัทระหว่าง บรษิัท ไทยวาสตารช์ 

จาํกดั (มหาชน) (“TWS”) และบรษิัท ไทยวาฟดูโปรดกัส ์ จาํกดั (มหาชน) (“TWFP”) ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั และอาหารจากแปง้ ประเภทวุน้เสน้ ก๋วยเตียว และสาค ู เพอืจาํหน่ายทงัในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนควบบรษัิทต่อนายทะเบียนบรษิัทมหาชนจาํกดั กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณิชยเ์มอืวนัที 1 ตุลาคม 2558 

 

เหตกุารณส์าํคัญ 
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หนา 2 

 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง และอาหารจากแปง ประเภท  วุนเสน กวยเต๋ียว 
และสาคู เพื่อจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ   
 
นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทอื่นๆ ซึ่งประกอบธุรกิจอื่นที่
นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งไดลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย โดยถือครองที่ดินที่มีศักยภาพทั่วประเทศ 
ซึ่งเปนการถือครองโดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  

 
1.1   วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัทฯ 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทบทวนอยางนอยทุกๆ  5 ป ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน :    เปนผูนําของภูมิภาคในผลิตภัณฑแปง และอาหารจากแปง 

 
พันธกิจ :  เราจะผลิตผลิตภัณฑคุณภาพระดับพรีเม่ียมเพื่อความพึงพอใจของลูกคา และทํางาน ดวยความ ภาคภูมิ    

ซื่อสัตย และม่ันคง 
 

ในป 2562 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 
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หนา้ 3 

 

1.2   การเปลยีนแปลงและพัฒนาการทสีาํคัญ 

 

-ไม่ม-ี 

 

1.3   โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัฯ 

 

ณ วันท ี 1 ธันวาคม 2562 

 

 
1.4   ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  

 

-ไม่ม-ี 
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หนา้ 4 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
โครงสร้างรายได ้

 

โครงสรา้งรายไดท้ีเกดิจากการขายผลิตภณัฑห์รือบรกิารใหบ้คุคลภายนอกของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

ผลิตภัณฑ/์บริการ

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

กลุ่มธุรกิจแป้ง

  - แป้งมันสาํปะหลัง              3,084 42           2,864       43              2,908       48 

  - แป้งมันสาํปะหลังมลูค่าเพมิ                  812 11              850         7                 611         6 

  - แป้งโมดิไฟด์                  910 12              985       14                 295         5 

  - สาคู                  291 4              289         4                 230         4 

  - กลูโคส 648                9              713       10                 804       12 

  - ผลผลิตพลอยได ้และอืนๆ 112                1                95         1                   38         1 

   รวมรายได้กลุ่มธุรกิจแป้ง          5,858     79        5,796     79          4,886     76 

กลุ่มธุรกิจอาหาร

  - วุน้เสน้  และก๋วยเตียวเซียงไฮ้              1,250 17           1,272       17              1,231       19 

  - ก๋วยเตียวเสน้เล็ก  และเสน้หมี                  151 2              123         2                   97         1 

  - แป้งถัวเขียว และแป้งอืนๆ                    46 1                45         1                   46         1 

  - ผลผลิตพลอยได ้ และอืนๆ                      5        -                  11        -                        5        -   

   รวมรายได้กลุ่มธุรกิจอาหาร          1,453     20        1,452     20          1,379     21 

การลงทุนในหุ้นสามัญ

  - เงินปันผล                    33        -                    -          -                       -          -   

  - ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตาม

    วิธีส่วนไดเ้สีย

                    -          -                    -          -                        3        -   

  - กาํ ไรจากการซือธุรกิจ                     -          -                    -          -                   118         2 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

  - รายไดค้่าเช่า                     -                    -          -                        3        -   

  - กาํ ไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน                     -                    -          -                       -          -   

  - กลับรายการค่าเผือการลดมูลค่าของ

    อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน

                    -                    -          -                     13        -   

รายได้อืน

  - รายไดจ้ากการบริการ                    13        -                    -          -                       -          -   

  - รายไดจ้ากการเครมประกันไฟไหม้                    12        -                  10        -                       -          -   

  - กาํ ไรจากอัตราแลกเปลยีน                      6        -                  11        -                       -          -   

  - รายไดด้อกเบยี                    17        -                  20        -                     24        -   

  - รายไดอื้นๆ                    33         1                41         1                   49         1 

รวม          7,424   100        7,329   100          6,475   100 

2562

รายได้

2561

รายได้

2560

รายได้
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หนา้ 5 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

 

ธุรกิจหลัก 
 
การประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ การผลิต ผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลัง และอาหาร

จากแป้ง ประเภทวุน้เสน้ ก๋วยเตียว และสาคู เพอืจดัจาํหน่ายทงัในประเทศและต่างประเทศ 

 

ก. ผลิตภัณฑแ์ป้งมนัสาํปะหลัง ซงึดาํเนินการโดย บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไดแ้ก่ บรษิัท ไทยนาํมนัสาํปะหลงั จาํกัด 

บรษิัท ดี ไอ จาํกดั บรษิัท ไทยวาอลัฟาสตารช์ จาํกดั Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company และ บรษิัท 

สาํปะหลงัพฒันา จาํกดั โดยสินคา้ของบรษิัทฯ ในกลุ่มนไีดแ้ก่ แป้งมนัสาํปะหลงั กลโูคสไซรปั แป้งมนัสาํปะหลงั    

ดดัแปร สาค ูและแป้งอลัฟา  

 

 แป้งมันสาํปะหลัง 

 

แป้งมันสาํปะหลงัเป็นผลิตภณัฑท์แีปรรูปจากหวัมนัสาํปะหลงั นอกจากใชใ้นการประกอบอาหารแลว้ยงัใชเ้ป็น

วตัถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น ผงชูรส สารใหค้วามหวาน และอุตสาหกรรมอืนๆ อาทิ อุตสาหกรรม

กระดาษ อตุสาหกรรมการทอผา้ เป็นตน้ 

 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 6 โรงงานกระจายอยู่ในภมูิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 

โดยโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัของบริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบบริหาร ISO 9001 : 2015, ISO 

14000 : 2015 รวมทังม าตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP  (Hazard  Analysis  

and  Critical  Control  Points),  USFDA  (United  States  Food &  Drug Administration), FSSC แ ล ะ

เครืองหมาย HALAL และ KOSHER  

 

นอกจากการผลิตในประเทศแลว้ บริษัทฯ ไดร่้วมลงทุนกับบริษัท Tay Ninh Sugar Joint Stock Company ใน

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดยร่วมจัดตังบริษัท Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

(เดิมชือ Tay Ninh Tapioca Company Limited) (TNT) เพือทาํการผลิตแป้งมนัสาํปะหลัง แป้งมันสาํปะหลัง

อินทรียก์ลูโคสไซรปั กลูโคสไซรปัอินทรีย ์และแป้งขา้ว แป้งขา้วอินทรีย ์สาํหรบัผลิตภัณฑอ์ินทรีย ์(organic) 

เป็นสินคา้ทีมีมลูค่าสงู จาํหน่ายทงัในประเทศและส่งออกไปยงัต่างประเทศ   ทงันีบริษัทฯ ยังไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานคุณภาพ FSSC2200, Kosher, Halal, NOP และ EU  รวมทังลงทุนผ่านบริษัท เอเชียผลิตภัณฑ ์   

มันสําปะหลัง จํากัด  จัดตัง Vietnam Tapioca Company Limited ตังอยู่ ทีจังหวัด  Tay Ninh ประเทศ

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม  
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 กลูโคสไซรัป 

 

เป็นผลิตภณัฑท์ไีดจ้ากการย่อยสลายแป้งมีลกัษณะเป็นของเหลว ใส เหนียวขน้ รสหวานเล็กนอ้ย ไม่มีสี ใชเ้ป็น

ส่วนประกอบในผลิตภณัฑอ์าหารหลายชนิด เช่น ลกูกวาด ทอ๊ฟฟีต่างๆ ผลไมก้วน นาํผลไมผ้ง ไอศกรีม       

ครีมเทียม และเครอืงดืมต่างๆ ผลิตโดย TNT ซงึเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ตงัอยู่ทจีงัหวดั Tay Ninh ประเทศ

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ผลิตภณัฑก์ลโูคสไซรปัของ TNT เป็นทยีอมรบัและไวว้างใจจากลกูคา้ในเรอืง

คณุภาพและมาตรฐานสินคา้ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารคุณภาพ ISO 22000 VS9001:2005 

มาตรฐาน GMP HACCP HALAL KOSHER  และ FSSC 22000 (Food Safety System Certification ) 

ซงึเป็นระบบมาตรฐานการรบัรองความปลอดภยัสาํหรบัการผลิตอาหาร รวมทงัมาตรฐาน USDA, NOP and 

EU  สาํหรบัผลิตภณัฑสิ์นคา้อินทรีย ์ (organic) ปัจจบุนักลโูคสไซรปัอินทรียไ์ดร้บัความนิยมอยา่งมากในตลาด

ยโุรป และ อเมรกิา  

 

 แป้งมันสาํปะหลังดัดแปร 

 

แป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปร สามารถนาํไปใชใ้นอตุสาหกรรมตา่งๆ ได ้ เช่นอตุสาหกรรมอาหาร  อตุสาหกรรม

กระดาษ และอนืๆ ผลิตโดยบรษัิท สาํปะหลงัพฒันา จาํกัด ซงึเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โรงงานผลิตตงัอยู่ที

อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง  ผลิตเพอืจาํหนา่ยทงัตลาดภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ซงึตลาด

ต่างประเทศ ไดแ้ก่ จีน ญีปุ่ น เกาหลีใต ้ อินโดนเีซีย และประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออก และเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้

 

 สาคู 

 

สาคูเป็นผลิตภณัฑอ์าหารจากแป้งมนัสาํปะหลงัอีกชนิดหนึงซงึเป็นทีนิยมของผูบ้ริโภคมากทังในประเทศไทย

และประเทศในแถบเอเซียตะวันออก เช่น จีน และไตห้วัน และมีการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป และประเทศ

สหรฐัอเมรกิาดว้ย เพราะสามารถนาํไปปรุงอาหารไดท้งัอาหารคาวและอาหารหวาน ทาํใหแ้นวโนม้การบริโภค

สาคยูงัคงเพมิขึนอย่างต่อเนือง 

 

ปัจจุบันบริษัทฯ ไดพ้ัฒนาผลิตภัณฑ์สาคูให้มีความหลากหลายมากขึน มีการผลิตสาคูกระเจียบ และสาคู

ใบเตยออกสู่ตลาด ทําให้ผู ้บริโภคมีโอกาสได้เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ทีมีความแตกต่างและแปลกใหม่  

นอกจากนี      ยงัไดมี้การพฒันาสตูรอาหารทงัคาวและหวาน เพือแนะนาํใหผู้บ้ริโภคนาํสาคไูปปรุงเป็นอาหาร

ในรูปแบบทีหลากหลายสะดวกและรวดเรว็ อาทิ สาคไูสห้มชูนิดตม้แทนการนึงแบบเก่า สาคสูามเกลอ หยกมณี 

และไข่มกุทะเล  ซงึเป็นอาหารคาวททีาํจากสาคเูม็ดใหญ่ เป็นตน้ 
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นอกจากนี บรษิัทฯ ยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑส์าคขูนาดเล็กพเิศษ (Tiny Pearls) ทสีามารถสกุไดง้า่ยเพียงใส่ลงใน

นาํรอ้นแลว้แช่ทิงไวป้ระมาณ  นาที ทาํใหเ้หมาะในการนาํไปผสมเป็นส่วนประกอบของอาหารเชา้ หรือเป็น

ส่วนประกอบในผลิตภณัฑไ์สก้รอก เพอืเพิมคุณลกัษณะเนือสมัผสั เป็นตน้ 

 

โรงงานผลิตสาคขูองบรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001 : 2015 มาตรฐาน 

GMP, HACCP และเครอืงหมาย HALAL อนัจะทาํใหล้กูคา้มีความมนัใจในสินคา้ของบรษิัทฯ มากยิงขึน  

 

 แป้งอัลฟา 

 

แป้งอลัฟาเป็นแปง้มนัสาํปะหลงัดดัแปรชนิดหนงึ ซงึใชก้ระบวนการแปรรูปทางกายภาพและมกีารใชก้นัอยา่ง

กวา้งขวางในอตุสาหกรรมอาหารสตัวน์าํ อตุสาหกรรมยากนัยุง อตุสาหกรรมหล่อโลหะ เป็นตน้ โดยมีบรษิทั 

ไทยวาอลัฟาสตารช์ จาํกัด  ซงึเป็นบรษิัทย่อย เป็นผูด้าํเนินการผลิตและจาํหน่าย ตลาดใหญ่ของแป้งอลัฟา    

อยู่ทญีีปุ่ น และไตห้วนั ปัจจบุนับรษิัท ไทยวาอลัฟาสตารช์ จาํกดั ไดใ้หค้วามสาํคญัในการปรบัปรุงพฒันา

คณุภาพของผลิตภณัฑ ์และคิดคน้สตูรผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพอืสนองความตอ้งการของตลาด และยงัสามารถผลิต

แป้งอลัฟาตามสตูรทีใชเ้ฉพาะอตุสาหกรรมแต่ละรายไดอ้ยา่งมมีาตรฐานเป็นทียอมรบั เพอืใหส้ามารถส่งออก

ไดม้ากขึนทงัในดา้นปรมิาณและมลูค่าโรงงานผลิตแป้งอลัฟาของบรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบ

บรหิารคณุภาพ ISO 9001 :  มาตรฐาน GMP และเครอืงหมาย HALAL 

  

 แป้งข้าว (Rice flour) 

 

แป้งขา้ว เป็นแป้งทผ่ีานกระบวนการแปรรูปจากขา้วสาร ดว้ยกระบวนการผลิตแบบโม่นาํทีใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยั 

ปัจจบุนั ผลิตโดย โรงงาน Tay Ninh Tapioca Joint Stock ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ผลิตทงั

แป้งขา้วเจา้ และแป้งขา้วเหนียว ทีมีการคดัเลือกวตัถุดิบทีมคีุณภาพดี นาํมาซงึผลิตผลทีมีความขาวสะอาดที

สมาํเสมอ และความหนืดทีเหมาะสม ซงึนบัไดว้่าเป็นแป้งทมีีคณุภาพสงู  เนืองจากปัจจบุนัการผลิต ขนมปัง   

เบเกอร ี ผลิตภณัฑเ์สน้ และขนมต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตโดยใชแ้ป้งขา้วสาลี  ซงึตอ้งนาํเขา้จาก

ต่างประเทศในมลูคา่ค่อนขา้งสงู  การพฒันาแป้งขา้วของเวียดนามจงึมีความสาํคญั นอกจาก ผลิตเพอืการ

ส่งออกแลว้นนัยงัเป็นผลิตภณัฑท์สีามารถใชท้ดแทนแป้งขา้วสาลีไดเ้ป็นอย่างดี เป็นผลิตภณัฑท์ปีราศจาก

กลเูตน เหมาะแกก่ารนาํไปใชป้ระโยชนเ์พอืการแปรรูปต่อไปของลกูคา้ มีการควบคมุและดแูลเอาใจใส่ในทกุๆ 

ขนัตอนเพอืใหไ้ดแ้ป้งขา้วทมีคีวามปลอดภยั สะอาด และมีกลินตามธรรมชาตขิองขา้วเวียดนาม รวมทงั      

แป้งข้าวอนิทรีย ์(organic) เป็นแป้งทผ่ีานกระบวนการแปรรูปจากขา้วอินทรีย ์(organic) ผ่านการตรวจรบัรอง

แปลงนาวา่เป็นขา้วอินทรยี ์ มีการจดัการกบักระบวนการผลิต ดว้ยความระมดัระวงั ในทกุขนัตอนการผลิตและ

การแปรรูป เพือรกัษาสภาพการเป็น ผลิตภณัฑแ์ป้งขา้วอินทรยี ์ (organic) ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน 

ผลิตภณัฑอ์ินทรีย ์ ผ่านการรบัรอง โดย USDA , NOP and EU  สาํหรบัผลิตภณัฑ ์ ออรก์านิคโดยผลิตภณัฑ์

แป้งขา้วผ่านการรบัรองระบบการจดัการความปลอดภยัอาหาร FSSC 22000 (ISO 22000, PAS220), 
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มาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL), มาตรฐานอาหารตามกฎของยิว (KOSHER) ทาํใหแ้ป้งขา้วของบรษิัทฯ เป็น

ทนี่าเชอืถือ และเป็นทตีอ้งการของผูบ้รโิภคทวัโลก 

  

ข. ผลิตภัณฑวุ์้นเส้นและก๋วยเตียว ซึงดาํเนินการโดยบริษัทฯ  โดยใช ้แป้งถัว แป้งมันฝรงั แป้งมันสาํปะหลัง 

และ  ขา้วเจา้เป็นวตัถดุิบ และมีผลิตภณัฑห์ลกั คือ วุน้เสน้ สินคา้ของบรษิัทฯ ในกลุ่มนี ไดแ้ก ่วุน้เสน้ ก๋วยเตยีว 

เสน้หม ีและก๋วยเตียวเซยีงไฮ ้

 

1. กลุ่มวุ้นเส้น  สามารถแบ่งสินคา้ตามคณุภาพ ราคา และกลุ่มลกูคา้ ดงันี 

 ตรามังกรคู ่เป็นสินคา้คุณภาพพรีเมยีม (สงู)  

 ตราหงษ ์เป็นสินคา้คณุภาพชนัดี ดว้ยราคามาตรฐาน 

 ตรากิเลนคู่ เป็นสินคา้คุณภาพมาตรฐาน มาตรฐาน ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูป้ระกอบการ

รา้นอาหารสตรีทฟู้ด 

 

2. กลุ่มก๋วยเตียวและเส้นหมี  บริษัทฯ ผลิตและจาํหน่ายก๋วยเตียวและเสน้หมี ทงัเสน้สดและเสน้แหง้ใน

ตรากิเลนคู่ ซงึวางตาํแหน่งสินคา้เป็นสินคา้คุณภาพดี ราคาปานกลาง โดยสินคา้ในกลุ่มนีประกอบดว้ย 

ก๋วยเตียวเสน้เล็ก และเสน้หม ี

 

3. กลุ่มก๋วยเตียวเซียงไฮ้  จาํหน่ายภายใตต้รามงักรคู่ สามารถแบ่งสินคา้ตามชนิดของสินคา้ เป็นแบบชนิด

แผ่นตัด สะดวกสบายในการนาํไปบรโิภค และแบบชนิดแผ่นกลม ใชป้ระกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบตาม

ตอ้งการ และแบบชนิดแผ่นตดัผสมสาหรา่ย ใหก้ลินรสสาหรา่ย 

 

4. กลุ่มแป้งมันสําปะหลังและสาคู  จาํหน่ายภายใตต้รานิวเกรด และตรากิเลนคู่ บรรจุในถุง retail pack 

เพอืใขใ้นการบรโิภคครวัเรือน หรือรา้นอาหาร และบรรจกุระสอบเพอืจาํหน่ายแก่โรงงานอุตสาหกรรมและ

รา้นอาหาร ชนันาํทีใชใ้นปรมิาณมาก 

 

ธุรกิจอืนๆ ทไีม่ใช่ธุรกิจหลัก 

 

ก. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดล้งทุนในอสงัหาริมทรพัย ์โดยการถือครองทีดินทีมีศกัยภาพในการลงทุนกระจายอยู่

ในภาคเหนือ อสีานตอนบน กลาง ตะวนัออก และตะวนัตกของประเทศ ทงันี การลงทนุในทีดินจะมีความเสียง

ในการลงทนุค่อนขา้งนอ้ยกว่าการลงทุนในทรพัยสิ์นชนิดอนื เนอืงจากสภาพของทดีินทไีม่มีการเสือมราคา ทงันี 

บรษิัทฯ คาดว่าจะสามารถไดร้บัผลตอบแทนจากราคาขายในอนาคตทมีีแนวโนม้สงูขึนตามเศรษฐกิจทดีขีนึของ

ประเทศ อย่างไรก็ตาม สาํหรบัการลงทุนในอสังหาริมทรพัยน์ี ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีโครงการพัฒนาทีดิน

เหล่านนั 
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ข. การลงทุนในหุ้นสามัญ 

 

บรษิัทฯ ไดล้งทนุในหุน้สามญัของบรษิัท ลากนูา่ รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั ทรอปิคอล           

รีสอรท์ จาํกดั โดยปัจจบุนับรษิัทฯ มีสดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนรอ้ยละ 2.09 และ 19.80 ของทนุทีเรียกชาํระ

แลว้ทงัหมดของแต่ละบรษิัทตามลาํดบั ทงันี การลงทนุดงักล่าวเป็นการลงทุนในหุน้สามญัของบรษิัทอนื ซงึ

ประกอบธุรกิจทีนอกเหนือจากธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ เพอืเป็นการกระจายความเสียงทางธุรกิจ  

 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

  

2.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 

ก. สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง บริษั ทฯ มีสัด ส่วนการจําหน่ายผลิตภัณ ฑ์ในกลุ่มนี

ภายในประเทศประมาณรอ้ยละ 20 และส่งออกไปจาํหน่ายในต่างประเทศประมาณรอ้ยละ 80  

 

โดยบรษิัทฯ มีลกูคา้กลุ่มเป้าหมายแยกตามลกัษณะผลิตภณัฑ ์ดงันี  

 

 แป้งมันสาํปะหลัง 

 

บรษิัทฯ ส่งออกผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัโดยส่วนใหญ่ไปขายยงัต่างประเทศทวัโลก อาทิเชน่ จีน 

ไตห้วนั และสหรฐัอเมรกิา ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ตรา “กหุลาบ” (ROSE BRAND) และมีบางส่วนจดั

จาํหน่ายภายในประเทศดว้ย 

  

 กลูโคสไซรัป 

 

บรษิัทมีโรงงาน ผลิตภณัทก์ลโูคสไซรปั ทปีระเทศเวียดนาม โดยส่วนใหญ่จะขายในประเทศเวียดนาม  

 

 แป้งมันสาํปะหลังดดัแปร 

 

ผลิตภณัทแ์ป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปร โดยขายในประเทศประมาณรอ้ยละ 30 และส่งออกไปยงัประเทศแถบ

เอเชยีประมาณรอ้ยละ   รวมทงับางส่วนส่งไปยโุรป และอเมรกิา 

 

 สาคู 

 

ผลิตภณัฑส์าคูส่วนใหญ่จะส่งออกไปยงัประเทศในแถบเอเซีย เช่น จีน ไตห้วนั และมีบางส่วนไปยโุรป และ 

สหรฐัอเมรกิา และมีการจดัจาํหน่ายภายในประเทศดว้ย 
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 แป้งอัลฟา 

 

บรษิัทฯ จาํหนา่ยแปง้อลัฟ่าไปยงัต่างประเทศ เช่น ญีปุ่ น ยโุรป และไตห้วนั รวมทงัขายภายในประเทศ 

 

ข. สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑว์ุน้เสน้ และก๋วยเตียว มกีารจดัจาํหนา่ยทงัในประเทศและต่างประเทศเช่นกนัโดยมี

สดัส่วนการขายแบง่ไดด้งันี 

 

 กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ 

 

บรษิัทฯ มีสดัส่วนการขายของกลุ่มลกูคา้ภายในประเทศคิดเป็นรอ้ยละ  ของยอดขายทงัหมดของ

ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนี โดยลกูคา้ภายในประเทศหลกัเป็นกลุ่มรา้นคา้ส่ง ซงึมสีดัส่วนการขายต่อยอดขาย

ทงัหมดรอ้ยละ   

 
 กลุ่มลูกค้าส่งออก 

 

บรษิัทฯ มีสดัส่วนการขายของกลุ่มลกูคา้ส่งออกคิดเป็นรอ้ยละ  ของยอดขายทงัหมดของผลิตภณัฑใ์น

กลุ่มน ี โดยบรษิัทฯ ส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ไดแ้ก่ ประเทศในแถบเอเซีย สหภาพยโุรป และ

สหรฐัอเมรกิา 

 

2.2.2  ช่องทางการจาํหน่าย 

 

ก. ผลิตภัณฑแ์ป้งมนัสาํปะหลัง ในปีทีผ่านมาบรษิัทฯ เนน้การทาํตลาดในอตุสาหกรรมอาหารมากกว่า

อตุสาหกรรมกระดาษ และสิงทอ เนอืงจากราคาของผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัในอุตสาหกรรมอาหารสงูกวา่

ในอุตสาหกรรมอนื  

 

สาํหรบัช่องทางการจาํหน่ายนนับรษิัทฯ ดาํเนินการส่งออกขายโดยตรงใหแ้ก่ผูผ้ลิตในอตุสาหกรรมอาหาร และ

ขายผ่านบรษิัทตวัแทนในประเทศนนัๆ นอกจากนีบรษัิทฯ ไดก้่อตงั Thai Wah International Trade 

(Shanghai) Company Limited เป็นฐานในการกระจายสินคา้ตรา “Rose” ใหแ้ก่ลกูคา้ในประเทศจีน  

 

ข. ผลิตภัณฑว์ุ้นเส้นและก๋วยเตียว แบ่งเป็น 

 

ตลาดภายในประเทศ บรษิัทฯ จดัจาํหนา่ยสินคา้โดยผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ รา้นคา้ส่ง รา้นคา้ปลีก 

หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอรส์โตร ์ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ รา้นสะดวกซอื หน่วยรถเงินสด รา้นอาหารทวัประเทศ และ

ลกูคา้ประเภทอตุสาหกรรม   
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สาํหรบัตลาดตา่งประเทศ บรษิัทฯ ส่งสินคา้ไปจาํหน่ายผ่านบรษิทัตวัแทนในประเทศตา่งๆ เช่น ประเทศในแถบ

เอเชยี สหภาพยโุรป และสหรฐัอเมริกา 

 

2.2.3 การแข่งขนั  

 

ก. ผลิตภัณฑแ์ป้งมนัสาํปะหลัง  

 

ปัจจบุนัการแข่งขนัในดา้นตลาดโดยเฉพาะต่างประเทศ มีการแข่งขนัค่อนขา้งสงู นอกจากการแข่งขนักบัผูผ้ลิต

ในประเทศไทยแลว้ บริษัทฯ ยังตอ้งแข่งขนักับผูผ้ลิตจากประเทศในแถบอาเซียน เช่น เวียดนาม และ กัมพูชา 

ซงึเสนอราคาแป้งทถีูกกว่าประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเนน้การขายสินคา้ในตลาดทีตอ้งการสินคา้ที

มีความสมาํเสมอในดา้นคุณภาพมากกว่าในเรืองราคาภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีทีผ่านมา 

บริษัทฯ  มีคู่แข่งขันในประเทศทีมีศกัยภาพทีใกลเ้คียงหรือใหญ่กว่าบริษัทฯ จาํนวน 4-5 ราย ซงึใชก้ลยุทธ์ใน

ดา้นราคาเพอืการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนี ในขณะทีบรษิัทฯ ใชก้ลยทุธท์างดา้นคณุภาพและการส่งมอบสินคา้

ทตีรงเวลาโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ ซงึบริษัทฯ มีความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในดา้นชอืเสียง คุณภาพ และ

การส่งมอบสินคา้ทีตรงเวลา รวมทังเครืองหมายการคา้ ตรากุหลาบ “ROSE BRAND” ซึงเป็นทียอมรับใน

อตุสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะในจีน และไตห้วนั   

 

ถึงแมจ้ะมีสภาวะความตงึเครียดของสงครามทางการคา้ระหว่างจนี และสหรฐัฯ ซงึส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลก

โดยรวมเกิดการชะลอตวั แต่การส่งออกแปง้มนัสาํปะหลงัของไทยยงัคงลดลงเพียงเล็กนอ้ยเท่านนั ทงันีจาก

ค่าเงินบาททีแขง็ค่าขึนเมือเทียบกบัเงินสกลุดอลล่ารส์หรฐัฯ และหยวน  ปรมิาณความตอ้งการบรโิภคแป้งของ

จีนยงัคงทรงตวั โดยจีนมีการนาํเขา้แป้งประเทศเวียดนามซงึมีราคาเสนอขายทีตาํกวา่แปง้จากประเทศไทย 

เพมิขึน  

 

ในปี  ราคาแป้งมนัสาํปะหลงัมีการปรบัตวัลดลงจากปี  ทีประมาณ 460-555 USD/ton FOB 

Bangkok มาอยู่ทรีะดบัประมาณ 420-470 USD/ton FOB Bangkok ทงันี ราคามนัสาํปะหลงัก็มีการ

ปรบัตวัลดลงเช่นกนัการระบายสต๊อกขา้วโพดของจีนในราคาตาํออกสู่ตลาดอยา่งต่อเนอืงในปี  ส่งผลให้

ปรมิาณการส่งออกแปง้มนัสาํปะหลงัไทยเป็นจาํนวนประมาณ .  ลา้นตนัลดลงประมาณรอ้ยละ .  จากปี 

 ซงึมีปรมิาณการส่งออกเป็นจาํนวนประมาณ .  ลา้นตนั ในขณะทมีลูค่าการส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงั

ในปี  ลดลงประมาณรอ้ยละ .  เมอืเทียบกับปี  

 

หมายเหตุ: ปรมิาณและมลูค่าการส่งออกอา้งองิจากขอ้มลูของสมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย และกรมศลุกากร 
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ข. ผลิตภัณฑว์ุ้นเส้น และกว๋ยเตยีว 

 

 วุ้นเสน้ 

 

สภาวะอุตสาหกรรม 

 

สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมวุน้เสน้ในประเทศไทย มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมทีมีผูแ้ข่งขนัน้อยราย 

ผลิตภณัฑว์ุน้เสน้เป็นผลิตภณัฑท์มีีรูปรา่งลกัษณะภายนอกคลา้ยกนั แต่มีความแตกต่างดา้นคณุภาพ เนือ

สัมผัส และราคาของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตแต่ละรายต่างมุ่งสรา้งภาพลักษณ์ของสินค้าของตน โดยเน้น

ภาพลกัษณข์องผลิตภณัฑว์่าเป็นผลิตภณัฑท์ีมีคุณภาพ เพือใหเ้ป็นทียอมรบัในหมู่ผูบ้รโิภค ทงันีประมาณ

การว่าการบริโภคของวุน้เสน้ในประเทศมีประมาณปีละ ,0  ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า ,  ลา้นบาท 

โดยมีผู ้ผลิตรายใหญ่ประมาณ  - 4 ราย และมีผู ้ผลิตขนาดกลางและเล็กอีกประมาณ  - 15 ราย  

บริษัทฯ  เป็นผูผ้ลิตวุน้เสน้     รายใหญ่เป็นอนัดับหนึงของประเทศ โดยผลิตและจาํหน่ายสินคา้ทุกระดับ

คณุภาพสู่ตลาด มีกาํลงัผลิตปีละ 23,  ตนั   

 

อัตราการเติบโต 

 

ตลาดวุน้เสน้โดยรวมมีอตัราการเติบโตประมาณรอ้ยละ  -   ต่อปี   ในเชิงปริมาณทีเพิมขึนแต่เนอืงจาก

ผูใ้ชง้านในกลุ่มผูป้ระกอบการรา้นอาหารหนัมานิยมใชวุ้น้เสน้ประเภทสดมากขึน เนืองจากสะดวกใชแ้ละ

ประหยดัเวลา และราคาตาํกว่าวุน้เสน้ชนิดแหง้ทาํใหม้ลูค่าตลาดวุน้เสน้ปี  ไม่มีการเติบโต 

 

การแข่งขนั 

 

เนืองจากวุ้นเสน้เป็นสินคา้ทีมีกรรมวิธีการผลิตไม่ซบัซอ้น จึงมีผูผ้ลิตสินคา้เจา้ใหญ่ๆหลายราย โดยการ

แข่งขันกันส่วนมากจะเป็นการแข่งขนัดา้นราคาตามดว้ยการกระจายสินคา้และคุณภาพของผลิตภัณฑ ์

โดยมีคุณภาพหลายระดับ และเจาะกลุ่มลูกคา้แต่ละพืนทีแตกต่างกันไป ผู้บริโภคจะมีความเชือถือใน

ผลิตภณัฑต์ราทีใชอ้ยู่ การแข่งขนัของอตุสาหกรรมวุน้เสน้สรุปได ้ดงัน ี

 

o การแข่งขนัด้านราคา  

 

ผูผ้ลิตแต่ละรายจะตงัราคาขายใหเ้หมาะกบัภาวะการแข่งขนั จดัโปรโมชนัดา้นการตลาด เพอืตอ้งการ

เป็นทยีอมรบัของผูบ้ริโภค เพอืใหไ้ดส่้วนแบ่งการตลาดมากทสีดุ 
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o สร้างตลาดใหม่ของสนิคา้  

  

เพมิความสะดวก และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค เช่น วุน้เสน้สด วุน้เสน้ตดัตรง วุน้เสน้

กึงสาํเรจ็รูป 

 

o สินค้าทดแทน     

 

สินคา้ทีจะทดแทนวุน้เส้นโดยตรงไม่มี เนืองจากวุ้นเสน้มีคุณลักษณะเฉพาะ ซึงสินคา้มีลักษณะ

ใกลเ้คียงก็มีจาํพวกเสน้หม ีบะหม ีหรือเสน้ก๋วยเตียว 

 

 ก๋วยเตยีว 

 

สภาวะอุตสาหกรรม 

 

ก๋วยเตียวเป็นอาหารทีนิยมรับประทานในหมู่คนไทยและชาวเอเชียตะวันออกรองจากข้าว ซึงขนาดของ

อุตสาหกรรมเสน้ก๋วยเตียว เสน้หมี รวมทงัขนมจีน มีขนาดใหญ่กว่าอุตสาหกรรมวุน้เสน้ประมาณ 10 เท่าโดย

ปรมิาณ และ 5 เท่าโดยมลูค่า คือมีปริมาณเท่ากบั 350,000 - 370,000 ตนัต่อปี หรือมลูค่าประมาณ 1.5 หมืน

ลา้นบาท ซงึตลาดมีการเติบโตทงัภายในประเทศและต่างประเทศ ดว้ยขนาดของอตุสาหกรรมดงักล่าวประกอบ

ฐานลูกคา้วุน้เสน้ทีบริษัทฯ  มีอยู่ บริษัทฯ จึงไดต้ดัสินใจก้าวเขา้สู่อุตสาหกรรมก๋วยเตียวและเสน้หมี โดยเริม

ทดลองผลิตและจาํหน่ายก๋วยเตยีวเสน้เล็กในปี 2552 และเรมิผลิตเสน้หมใีนปี 2553 เรมิจากกาํลงัการผลิตรวม 

2,000 ตันต่อปี ซึงบริษัทฯ ประสบความสาํเร็จอย่างดีในการก้าวเข้าสู่ ธุรกิจนี โดยอัตราการเจริญเติบโต

นบัตงัแต่เรมิดาํเนินการผลิตสงูกว่ารอ้ยละ 100 ต่อปีอย่างต่อเนือง ทาํใหบ้รษิัทฯ ตดัสินใจขยายกาํลงัการผลิต

เสน้ก๋วยเตียวและเสน้หม ีโดยสรา้งโรงงานแห่งใหม่ภายในบรเิวณเดียวกับโรงงานวุน้เสน้ในปลายปี 2558  โดย

มีกาํลงัการผลิตเบืองตน้รวม ,000 ตนัต่อปี ผลิตภณัฑก์๋วยเตียวและเสน้หมขีองบรษิทัฯ มีทงัแบบเสน้แหง้ และ

เสน้สด ซงึในปี  มีสดัส่วนการจาํหน่ายในประเทศประมาณรอ้ยละ  และต่างประเทศรอ้ยละ  

 

การตลาด  

 

 กลุ่มวุน้เสน้     

 

เนน้การพฒันาสินคา้ใหม่ใหต้อบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคในแต่ละช่วงวยัซึงมีพฤติกรรมการบรโิภควุน้เสน้ที

แตกต่างกัน โดยยงัคงเนน้การสรา้งการจดจาํตราสินคา้ใหเ้ขา้ถึงผูบ้รโิภคทงัในฐานลกูคา้เดิมและกลุ่มลกูคา้รุ่น

ใหม่ผ่านทางสือออนไลนม์ากขึน 
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 กลุ่มกว๋ยเตียวและเส้นหม ี

 

เนน้การวิจยัและพฒันาสินคา้ใหต้อบโจทยพ์ฤติกรรมและวฒันธรรมการรบัประทานทแีตกตา่งกนัในแต่ละภาค 

โดยยงัคงมาตรฐานการผลิตทีมีคณุภาพตงัแต่วตัถดุิบ กรรมวิธีการผลิตทสีะอาด ถกูสขุลกัษณะ และหาซอืได้

ง่ายตามซูเปอรม์ารเ์ก็ตชนันาํ ทางบรษิัทฯ ยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน BRC ซงึเป็นบรษิัทแรกทีทาํกว๋ยเตยีว

เสน้เล็กสด เสน้หมสีดรายแรกในประเทศไทยทไีดม้าตรฐานดงักล่าว 

 

 กลุ่มกว๋ยเตียวเซียงไฮ ้

 

จดุขาย คือ ความเป็นเอกลกัษณข์องผลิตภณัฑท์มีเีนือสมัผสัทกีรุบกรอบอรอ่ยแตกต่างไปจากก๋วยเตียวชนดิ

อนืๆ และเสน้ทีมว้นตวั และเป็นเจา้แรกและเจา้เดียวทีผลิตก๋วยเตียวเซียงไฮอ้บแหง้คณุภาพพรีเมยีมในประเทศ

ไทย 

 

2.2.4  การจัดหาผลิตภัณฑ ์

 

ก. ผลิตภัณฑแ์ป้งมนัสาํปะหลัง 

 

นโยบายการผลิต 

 

การผลิตของบริษัทฯ ขึนอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบ บริษัทฯ จะดาํเนินการผลิตเต็มทีหรือเต็มกาํลังการผลิต

ในช่วงฤดูกาลเก็บเกียว (ช่วงทีชาวไร่ขุดหัวมันสาํปะหลังสดออกขาย) ซึงอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือน

เมษายนของทกุปี ในช่วงฤดกูาลดงักล่าวราคาหวัมนัสาํปะหลงัจะค่อนขา้งตาํกว่าช่วงอนื ทาํใหบ้ริษัทฯ เรง่ผลิต

เพือเก็บสต๊อกไวข้ายหรือส่งมอบใหแ้ก่ลกูคา้ไดต้ลอดทังปี ทงันี หากเป็นช่วงปลายฤดูกาลซึงหวัมนัสาํปะหลัง

สดมีราคาสงูขึน แต่บริษัทฯ ยงัคงมียอดการสงัซือจากลกูคา้และมีอัตรากาํไรในระดบัทีน่าพอใจ บริษัทฯ ก็จะ

ดาํเนินการผลิตต่อเนอืงใหน้านทีสดุ 

   

กาํลังการผลิตและปริมาณการผลิต 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตแป้งมันสาํปะหลังทงัสินจาํนวน 8 โรง ตงัอยู่ในประเทศไทยจาํนวน 6 โรง ประเทศ

เวียดนาม  โรง โรงงานในประเทศไทยตงัอยู่ทีจงัหวดันครราชสีมา กาฬสินธุ ์อุดรธานี  กาํแพงเพชร  และตาก 

โดยมีกาํลงัการผลิตรวม แป้งมนัสาํปะหลงั แป้งอบหยาบ และแป้งสาค ูทงัสิน ,  ตนัต่อปี   และโรงงานที

ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปร ทีจงัหวดัระยอง ทีมีกาํลงัการผลิต  60,000 ตนัต่อปี  ส่วนโรงงานทตีงัอยู่ประเทศ

เวียดนามมีกาํลงัการผลิตกลโูคสไซรปัอยู่ท ี ,  ตนัต่อปี และแป้งขา้ว  10,000 ตนัต่อปี  
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การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบรกิาร 

 

วตัถุดิบทีสาํคัญในการผลิต คือ หัวมนัสาํปะหลังสดซงึผลิตไดใ้นประเทศ โดยส่วนใหญ่แลว้บริษัทฯ จะรบัซือ     

หวัมนัสดจากเกษตรกรผูป้ลกูมนัสาํปะหลงัโดยตรง  

 

วัตถุดิบและผู้จาํหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) 

 

การเคลือนไหวของราคาหวัมนัสาํปะหลงัสดจะขึนอยู่กับภาวะอุปสงคแ์ละอุปทานของวตัถุดิบ อย่างไรก็ตาม 

ราคาขายของผลิตภัณฑ์สาํเร็จรูปก็มักจะเคลือนไหวขึนลงตามตน้ทุนของวัตถุดิบดว้ย ในปี 2 ราคาซือ

หัวมันสําปะหลังสดของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยอยู่ที 1,940 - 2,750 บาทต่อตัน ส่วนราคาซือหัวมัน

สาํปะหลงัสดของบรษิัทฯ ในประเทศเวียดนามอยู่ที 3,300 - 3,750 บาทต่อตนั  

 

บริษัทฯ จะรบัซอืหวัมนัสาํปะหลงัสดจากเกษตรกรผูป้ลกูมันสาํปะหลงัโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนจาก     

ลานมนัสาํปะหลงั ทงันี หากเป็นช่วงทีหวัมนัสาํปะหลงัในแถบพนืทใีกลเ้คียงกบัโรงงานมไีม่เพียงพอ บรษิัทฯ จะ

รบัซอืหวัมนัสาํปะหลงัจากลานมนัทีจงัหวดัใกลเ้คียง เพอืจดัหาวตัถุดิบป้อนโรงงานใหส้ามารถผลิตสินคา้ได ้

 

ข. ผลิตภัณฑว์ุ้นเส้นและก๋วยเตียว  

 

กาํลังการผลิต 

 

บรษิัทฯ มีโรงงานตงัอยู่ทีอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม มีพนืทรีวม 230 ไร ่3 งาน 50 ตารางวา อาคารโรงงาน

มีพืนทีโรงงานประมาณ 48,700 ตารางเมตร และมีกาํลงัการผลิตวุน้เสน้ประมาณ ,  ตนัต่อปี ก๋วยเตียว

และเสน้หมี ,  ตันต่อปี  ซึงใช้เทคโนโลยีการผลิตทีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึง

ความสาํคญัของคุณภาพและความปลอดภยัทผีูบ้ริโภคจะไดร้บั บรษิัทฯ มีนโยบายการผลิตสินคา้ตามแผนการ

ผลิตตามความต้องการสินค้าของลูกค้าเป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการใช้กําลังการผลิตประมาณ        

รอ้ยละ  

 

วัตถุดิบ 

 

วตัถดุิบทีสาํคญัในการผลิต คือ แป้งถวั แป้งมนัฝรงั แป้งมนัสาํปะหลงั และขา้ว ซงึเป็นพืชผลทางเกษตร ดงันนั

ราคาจะผนัผวนขึนลงตามฤดูกาลและอุปสงคอ์ุปทานในตลาด นอกจากนี พืชผลทางการเกษตรยังขึนอยู่กับ

สภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติ และสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ภยัแลง้ อุทกภัย ซึงจะส่งผลต่ออุปทานและราคา

ของสินคา้ ในบางสถานการณบ์รษิัทฯ จาํเป็นตอ้งซือวตัถดุิบ  เพอืเก็บเป็นสินคา้คงคลงัใหพ้อเพียงกับการผลิต

และเพอืใหม้ีตน้ทนุวตัถดุิบทคีงท ี

 



                                                

                                                                                               แบบ -  ณ วันที  ธันวาคม 2  

 

                                                                                                                  

 

หนา้ 16 

 

บริษัทฯ ซือแป้งถวั  และแป้งมนัฝรงั   โดยนาํเขา้โดยตรงหรือซอืผ่านตวัแทนจาํหน่ายจากประเทศในแถบยุโรป

หรือ จีน ซึงอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ มีผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนของแป้งทีนําเข้าจาก

ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีความเสียงในการพึงพาผูผ้ลิตหรือผูจ้ัดจาํหน่ายรายหนึงรายใดเป็น

กรณีพิเศษ เนืองจากมีแหล่งซอืวตัถดุิบทีหลากหลายจากผูผ้ลิตทงัในประเทศและต่างประเทศ 

 

2.2.5  ผลกระทบต่อสงิแวดล้อม 

 

ก. ผลิตภัณฑแ์ป้งมนัสาํปะหลัง 

 

ในการผลิตแป้งมันสาํปะหลังนนัจะมีนาํทิงทีเกิดขึนจากกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่แลว้เป็นนาํจากการลา้ง

หวัมนั และนาํแป้ง ซงึอาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและสรา้งความเดือดรอ้นใหแ้ก่ชมุชนใกลเ้คียงได ้บรษิัทฯ 

ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบในขอ้นีเป็นอย่างดี จึงไดส่้งนาํทงิดงักล่าวเขา้สู่ระบบบาํบดันาํทงิแบบ LAGOONING 

ทอีอกแบบอย่างถกูตอ้งโดยวิศวกรทีไดร้บัอนุญาต ซงึมีทงัระบบไรอ้อกซิเจน และระบบใชอ้อกซิเจน  

 

นอกจากนนั บรษิัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัและตระหนกัถึงคุณภาพสิงแวดลอ้ม จึงไดน้าํระบบก๊าซชีวภาพมาใชใ้น

กระบวนการผลิตในโรงงานของบริษัทย่อยทีประเทศเวียดนามเป็นแห่งแรก ซงึโครงการดังกล่าวไดด้าํเนินการ

แลว้เสร็จตงัแต่ปี 2554  และไดมี้การพัฒนาระบบบาํบัดนาํทีผ่านกระบวนการผลิตให้ไดม้าตรฐานสงูขึน โดย

เป็นโรงงานต้นแบบ โดยหน่วยงานรัฐในจังหวัดเทนินห์ หรือภาคเอกชน ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา ใน

โรงงานผลิตแป้งมันสาํปะหลัง ทีมีกระบวนการบาํบัดนาํ ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน สาํหรบัโรงแป้ง ส่วนโครงการ

ระบบก๊าซชีวภาพในโรงงานของบริษัทฯ ทีตงัอยู่ในจงัหวัดกาฬสินธุ ์และจงัหวดันครราชสีมา  และโรงงานของ

บรษิัทย่อยทีตงัอยู่ในจงัหวัดอดุรธานี  ไดน้าํก๊าซชีวภาพในบ่อบาํบดันาํเสียมาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนนาํมนัเตา

ในกระบวนการผลิต ซงึเป็นการประหยดัพลังงานและใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่าทีสดุ รวมทงัเป็นการ 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชนับรรยากาศ นอกจากนี ยงัช่วยลดมลภาวะจากกลินทีเกิดจากบ่อบาํบดั

นาํเสียทีอาจมีผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มในชมุชนรอบขา้งไดอี้กดว้ย ทงันีโรงงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย

ไดมี้การปรบัปรุงพัฒนาระบบบาํบดันาํทงิทีผ่านกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานสงูขึน   โดยระบบโรงงานของ

บรษิัทฯ ในจงัหวดันครราชสีมา ไดเ้รมิเดินระบบในเดือนตลุาคม   โรงงานของบรษิัทฯ  ในจังหวดักาฬสินธุ์

ไดเ้รมิเดินระบบในเดือนพฤศจิกายน  และโรงงานของบริษัทย่อย ในจงัหวัดอุดรธานี ไดเ้ดินระบบภายใน

เดือนกันยายนปี   

 

บรษิัทฯ ไดเ้รมิ นาํก๊าซชีวภาพในส่วนทีเหลือจากการผลิตเป็นพลงังานทดแทนนาํมนัเตา มาใชเ้พอืเป็นพลงังาน

เพอืการผลิตกระแสไฟฟ้าใชใ้นโรงงาน โดยโรงไฟฟา้แห่งแรกเรมิดาํเนินงานในเดือนเมษายน ปี  ทโีรงงาน

ของบริษัทย่อยทีจงัหวดัอุดรธานี และเรมิดาํเนินการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นแห่งที   ทีโรงงานในจงัหวดักาฬสินธุ

ในเดือนกนัยายน 2562 
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ข. ผลิตภัณฑวุ้์นเส้นและก๋วยเตียว 

 

เนืองจากการผลิตวุน้เสน้และก๋วยเตียวเป็นการแปรรูปผลิตภณัฑเ์กษตร ซงึผลผลิตทงัหมดรวมทงัผลพลอยได ้  

บรษิัทฯ สามารถจาํหนา่ยทงัหมด จึงไม่มีปัญหาเรอืงของเสียจากการผลิต ส่วนเรอืงนาํทิงจากกระบวนการผลิต 

บรษิัทฯ มีบ่อบาํบดันาํเสีย ซงึบาํบดันาํเสียโดยวิธีธรรมชาติ ทาํใหค้่าใชจ้า่ยและการบาํรุงรกัษาในการบาํบดันาํ

เสียค่อนขา้งตาํ  

 

2.3 งานทยีังไม่ได้สง่มอบ 

 

  -ไม่มี- 
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3. ปัจจัยความเสยีง 
 

3.1 ความเสยีงในการประกอบธุรกิจ 

 

3.1.1 ความเสยีงอันเนืองมาจากนโยบายภาครัฐ 

 

รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ไดร้่วมมือกันในการออกโครงการประกัน

รายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกมันสาํปะหลังในปี /  โดยประกันราคามันสาํปะหลังสดทีเชือแป้ง % 

กิโลกรมัละ 2.50 บาท โดยมีวัตถุประสงคเ์พือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นใหก้ับเกษตรกรผูป้ลกูมัน

สาํปะหลังตามนโยบายรฐับาล ในกรณีทีราคามันสาํปะหลังตกตาํ เป็นการเพิมรายไดแ้ละสรา้งความ

เขม้แข็งใหแ้ก่เกษตรกรมากขึนเมือเทียบกับการปลูกพืชไร่ชนิดอืน ทังนีรฐับาลจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง

ระหว่างราคาทีประกัน กับราคาตลาดอ้างอิงใหแ้ก่เกษตรกรผ่านธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  

 

ทังนี หากโครงการดังกล่าวมิไดด้าํเนินการอย่างต่อเนือง อาจส่งผลให้พืนทีเพาะปลูกและผลผลิตมัน

สาํปะหลังสดลดลงได ้

 

กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์ โดยความรว่มมือของสมาคมทีเกียวขอ้งกบัมนัสาํปะหลงัไดผ้ลกัดนั

ใหส้มาชิกกาํหนดราคาส่งออกมนัเสน้ทสีะทอ้นความตอ้งการของตลาดอยา่งแทจ้รงิ และป้องกนัปัญหาการขาย

ตดัราคา จนส่งผลกระทบต่อราคาหัวมนัสาํปะหลงัสด รวมทงัยงัร่วมมือกันในการตรวจสอบดูแลขอ้มลูข่าวสาร

ทไีม่เป็นเป็นความจรงิ ซงึอาจส่งผลต่อราคาและผลกระทบอนืๆ      

 

ทงันีไดม้ีการออกกฎระเบียบ มาตราการ กาํกับดูแลอย่างเขม้งวด ในการนาํเขา้มนัสาํปะหลัง และผลิตภัณฑ ์        

มนัสาํปะหลัง จากประเทศเพือนบา้น โดยกาํหนดมาตรฐาน ในดา้นคุณภาพและปริมาณทีตรวจสอบได ้ ซึง

มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคามันสาํปะหลงัและผลิตภัณฑม์ันสาํปะหลัง สาํหรบัผูป้ระกอบการ

ดว้ย 

 

บริษัทฯ ดาํเนินการบริหารงาน เพือลดผลกระทบจากปัจจัยความเสียงดังกล่าวดว้ยการติดตามสถานการณ์

ตลาดและสถานการณ์วัตถุดิบ แลกเปลียน ความรู ้ข่าวสาร กับผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลังทังใน

ประเทศและต่างประเทศ  หน่วยงาน สมาคมทีเกียวขอ้งกับธรุกิจมนัสาํปะหลงัต่างๆ เพือทีจะสามารถประเมิน

สถานการณ ์เตรียมการล่วงหนา้ และดาํเนินการไดท้นัท่วงที เพือใหไ้ดผ้ลผลิตทีมตีน้ทุนสามารถแข่งขนัไดแ้ละ

ทาํกาํไรใหบ้รษิัทฯ 
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3.1.2 ความเสยีงจากการร่วมลงทุนในต่างประเทศ 

 

บริษัทฯ มีการร่วมทุนในการดาํเนินธุรกิจผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศสาธารณรฐัเวียดนามและประเทศ

กัมพูชา โดยการลงทุนในต่างประเทศนันย่อมมีความเสียงทีอาจเกิดขึนได้จากปัจจัยทางด้านการเมือง 

กฎหมาย อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศนันทีอาจเปลียนแปลงไป 

ดงันนัหากมีเหตใุดเหตหุนงึเกิดขึนอย่างมีนยัสาํคญัตอ่การดาํเนินธุรกิจในประเทศดงักล่าว อาจส่งผลกระทบให้

รายไดแ้ละกาํไรจากการดาํเนินธุรกิจในประเทศเหล่านีไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีตงัไว ้

 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสียงนี โดยติดตามข่าวสารของประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา และ

ภูมิภาคอย่างใกลช้ิด รวมทงั ติดต่อ แลกเปลียนขอ้มลู สถานการณต์ลาด และอนืๆ กบัผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์

มันสาํปะหลังในประเทศเวียดนาม และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้งอย่างสมาํเสมอ ทังนีบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งทีม

ผูบ้รหิาร ซงึเป็นตวัแทนของบริษัทฯ เขา้ไปดแูลการดาํเนินการในประเทศเวียดนามและกมัพชูา รวมทงัไดจ้ดัให้

มีการรายงานผลการดาํเนินงานทีประเทศไทยทกุเดือน 

 

3.1.3 ความเสยีงจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

ในปีทีผ่านมา พนืทีเพาะปลกูหวัมนัสาํปะหลงัประสบกับการแพรร่ะบาดของเพลียแป้ง  ศตัรูพืช หรือ โรคพืชอืน

เพยีงเล็กนอ้ย  สาํหรบัสภาวะภยัแลง้ หรือนาํท่วม ก็ส่งผลกระทบเพียงบางพืนทีเท่านนั  โดยปัญหาดงักล่าวได้

ลดนอ้ยลงเมือเทียบกับปี   อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวยังเป็นปัจจยัทีมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต

หวัมนัสาํปะหลงัซงึเป็นวตัถดุิบหลกั 

 

บรษิัทฯ ไดด้าํเนินการเพอืลดผลกระทบจากปัจจยัความเสียงดงักล่าว โดยปัจจบุนัไดม้กีารติดตามสถานการณ์

ภยัแลง้ มีการสาํรวจบ่อเก็บนาํในโรงงาน และแหล่งนาํสาํคญั เป็นประจาํทุกสปัดาหเ์พือประเมินสถาณการณ์

และเตรียมการ  อีกทงัไดมี้การศึกษาถึงการนาํนาํทิงจากกระบวนการผลิตกลบัมาใชใ้นกระบวนผลิตอีก และ

ปรบัปรุงระบบการผลิตใหม้ีการใชน้าํลดลง ตลอดจนการทาํทีเก็บนาํในช่วงหน้าแลง้ เพือลดผลกระทบจาก

สภาวะภัยแลง้ และการขาดแคลนนาํ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนในท้องถิน เพือ

รว่มมือในการจดัสรรนาํใหพ้อเพียงในทกุภาคส่วนทีเกียวขอ้งในช่วงทีเกิดการขาดแคลนนาํ 

 

ในปีทีผ่านมา พนืทีเพาะปลกูหวัมนัสาํปะหลงัประสบกับการแพรร่ะบาดของเพลียแป้ง  ศตัรูพืช หรือ โรคพืชอืน

เพียงเล็กนอ้ย ยกเวน้การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมนัสาํปะหลงั ทีมีการแพร่ระบาดในประเทศเวียดนามและ

กมัพชูา  โดยส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมมนัสาํปะหลงัทจีะขาดแคลนวตัถดุิบทีดี รวมทงัอาชีพและรายไดข้อง

เกษตรกร สาํหรบัประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเขา้มาในบางพืนที ทังนีหากไม่สามารถจาํกัดพืนทีการระบาด

ของโรคใบด่างมนัสาํปะหลงัไดจ้ะส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมอย่างมาก 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ กระทรวงพาณิชย ์มลูนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศไทย 4 สมาคม      

มนัสาํปะหลังไทย ภาคเอกชนทีเกียวขอ้ง รวมทงับริษัทฯ ได ้ดาํเนินการร่วมกันปกป้องการแพร่ระบาดโรคใบ

ด่างมันสาํปะหลัง ในประเทศไทยอย่างมุ่งมนั และรวดเร็ว เช่น การสาํรวจพืนทีและเฝ้าระวังการระบาด การ

ติดตามและรวบรวมขอ้มูลการระบาด การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใหค้วามรู ้การช่วยเหลือเกษตรกรทีไดร้ับ

ผลกระทบ การบงัคบัใชก้ฏหมายทีเกียวขอ้ง การตรวจและควบคมุในการนาํผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัเขา้มาใน

ประเทศ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพือป้องกันโรค รวมทังการพัฒนาพันธุ์ตา้นทาน  ทังนีบริษัทได้

รว่มกบัมลูนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศไทย ดาํเนินการแผนการขยายต้นพันธุ์มันสําปะหลังที

แข็งแรง มีความตา้นทานต่อโรคใบด่างทีดี   มีการสรา้งโรงเรือนในการขยายพันธุอ์ย่างเร่งด่วน ซึงสามารถ

ขยายพันธุไ์ดอ้ย่างรวดเร็วถึง  -  เท่า เพือเป็นการรบัมือกับโรคฯ ดงักล่าว   รวมทังบริษัทฯ ไดจ้ดัทีมงาน

เขา้ร่วมอบรมติดตาม และถ่ายทอดให้กับทีมงานทีเกียวขอ้งในบริษัทฯ เพือเผยแพร่ความรูใ้ห้กับเกษตรกร     

เฝา้ระวงั ติดตาม ดาํเนินการอย่างต่อเนือง  

  

3.1.5 ความเสยีงจากผลิตภัณฑท์ดแทน 

 

การเปลียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทานของผลิตภณัฑท์ดแทนผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั อาทิ แป้งขา้วโพด 

แป้งมนัฝรงั ทาํใหร้าคาของผลิตภณัฑด์งักล่าวเปลียนแปลงและส่งผลใหร้าคาของมนัสาํปะหลงัเปลียนแปลงไป

เช่นกัน โดยราคาของแป้งขา้วโพดในประเทศจีนไดป้รบัตวัเพิมขึนหรือลดลง  อาจมีผลทาํใหร้าคาของแป้งมัน

สาํปะหลงัมีการเปลียนแปลงในระดบัหนงึ  

 

บรษิัทฯ ดาํเนินการบริหารงาน เพือลดผลกระทบจากปัจจัยความเสียงดังกล่าวดว้ยการติดตามสถานการณ์

ตลาดและผลผลิตของผลิตภัณฑ์ทดแทน การแลกเปลียนความรูข่้าวสารกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มัน

สาํปะหลงัทงัในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน สมาคมทเีกียวขอ้งกบัธรุกิจมนัสาํปะหลงัต่างๆ ซึงไดม้ีการ

ติดตามสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ทดแทนมันสาํปะหลังดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพือทีจะสามารถประเมิน

สถานการณ ์เตรียมการล่วงหนา้และดาํเนินการไดท้นัท่วงที 

 

3.1.6 ความเสยีงจากปริมาณวัตถุดิบ (หัวมนัสาํปะหลังสด) 

 

ผลการสาํรวจปริมาณการเพาะปลูกมันสาํปะหลังจาก  สมาคม (สมาคมการคา้มันสาํปะหลังไทย สมาคม

โรงงานผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัไทย สมาคมโรงงานผูผ้ลิตมนัสาํปะหลงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และสมาคม

แป้งมันสาํปะหลังไทย)  ร่วมกับ สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ไดป้ระเมินผลการ

สาํรวจผลผลิตมนัสาํปะหลงั ปี 2562/2563 จะมีปรมิาณ 28.75 ลา้นตนั ลดลงประมาณรอ้ยละ 0.36  เมอืเทียบ

กบัปี 2561/2562  อย่างไรก็ตาม จากการสาํรวจติดตามภาวะการณม์นัสาํปะหลงัในเดือนมกราคม 2563  ของ

คณะสาํรวจฯ 4 สมาคม ทีผ่านมา ปริมาณผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลียต่อไร่ลดลง  จากทีคาดการณ์ไวใ้น

เดือนกันยายน เนืองจากประสบภาวะภัยแล้ง และการระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง   ทําให้



                                                

                                                                                               แบบ -  ณ วันที  ธันวาคม 2  

 

                                                                                                                  

 

หนา้ 21 

 

ผูป้ระกอบการทีใชม้ันสาํปะหลังเป็นวัตถุดิบมีแนวโนม้ประสบกับภาวะขาดแคลนหัวมนัสาํปะหลงัสดในบาง

เดือน เพอืป้อนเขา้สู่โรงงานในปี 2563   

 

บรษิัทฯ ไดก้าํหนดมาตรการบรหิารความเสียง เพอืลดผลกระทบจากปัจจยัความเสียงในปริมาณมนัสาํปะหลงั 

ทอีอกสู่ตลาด ทงัในกรณีทีมีปรมิาณมากหรือกรณีทีมีปรมิาณนอ้ย ไม่เป็นไปตามความตอ้งการ ในการใชข้อง

โรงงานของบริษัทฯ  เช่น การนาํระบบการจองคิวอัตโนมัติเข้ามาช่วยอาํนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร 

เพือให้เกิดความรวดเร็วในการซือขายหัวมันสาํปะหลังสดกับทางโรงงาน โดยระบบดังกล่าวทาํให้โรงงาน

สามารถประเมินและคาดการณป์ริมาณผลผลิตล่วงหนา้ ตลอดจนดาํเนินการวางแผนบริหารจัดการปริมาณ

วตัถุดิบให้คงทีและมีความต่อเนือง    ทังนียังมีโครงการจัดตังลานรบัซือหัวมันสาํปะหลังของบริษัทฯ ในจุด

ยทุธศาสตรท์สีาํคญัของแหล่งเพาะปลกูมนัสาํปะหลงั  โดยบรษิัทฯ สามารถรบัซอืหวัมนัสาํปะหลงัจากชาวไรไ่ด้

โดยตรง เป็นการอาํนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ใหส้ามารถขายหัวมนัสาํปะหลัง ใหก้ับจุดรบัซือต่างๆ และ  

ไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าขนส่งเขา้มาขายทีโรงงาน   ทงันีการดาํเนินการระบบดงักล่าวยงัติดตงัระบบออนไลน ์ที

สามารถตรวจสอบปรมิาณหวัมนัสาํปะหลงัทีรบัซือเขา้มาไดต้ลอด ทงันีบริษัทฯ ไดด้าํเนินการโครงการจูงใจให้

เกษตรกรนาํมนัสาํปะหลงัเขา้มาขายโดยตรงใหแ้ก่บรษิัทฯ มากขึน  โดยมีการสนบัสนุนโบนสั เป็นการคืนกาํไร

ให้เกษตรกรทีเข้าร่วมโครงการฯ  รวมถึงให้ความรูแ้ละสนับสนุนเครืองจักรกลและอุปกรณ์ทีจาํเป็นในการ

เพาะปลูก เพือเกษตรกรสามารถได้ผลผลิตทีเพิมขึน   อีกทังบริษัทฯ ได้ด ําเนินการจัดหาแหล่งปลูก                

มันสาํปะหลังทีเพิมขึนจากประเทศลาวและกัมพูชา เพือเป็นการเพิมปริมาณมันสาํปะหลังในประเทศทีมี

ผลผลิตออกมานอ้ย  ทาํใหส้ามารถประมาณการปรมิาณหวัมนัสาํปะหลงั รวมทงัวางแผนการผลิตไดด้ียงิขึน   

 

3.2 ความเสยีงเกียวกับการผลิต 

 

3.2.1 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

 

 ผลิตภัณฑแ์ป้งมันสาํปะหลัง  

 

บรษิัทฯ เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั ซงึตอ้งใชห้วัมนัสาํปะหลงั เป็นวตัถดุิบสาํคญั

ในการผลิตในสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิต ทังนีหัวมันสาํปะหลังจะมีราคา

เปลียนแปลงขึนลงตามฤดูกาล รวมทังปรบัขึนลงตามอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดขึนกับสภาพดินฟ้า

อากาศ และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล ปัจจัยเหล่านีลว้นเป็นปัจจัยทีอยู่นอกเหนือ การ

ควบคุมของบริษัทฯ ทาํให้บริษัทฯเกิดความเสียงด้านการประมาณการราคาวัตถุดิบและสินค้าเพือ

จาํหน่าย รวมถึง การบรหิารจดัการสินคา้คงเหลือซงึจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางการเงินและผล

ประกอบการของบรษิัทฯ 

 

ดงันนั เพือป้องกันและบรรเทาความเสียง รวมทงัลดผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนจากความผนัผวนดงักล่าว   

บรษิัทฯ ไดด้าํเนินการติดตามสถานการณต์ลาดของวตัถุดิบอย่างใกลช้ิดและมีการสาํรวจวตัถดุิบในแหล่ง
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เพาะปลกูทงัในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศกมัพชูา   เพอืแลกเปลียน ความรู ้

ข่าวสาร กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลังทังในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน สมาคม              

ทเีกียวขอ้งกับธุรกิจมนัสาํปะหลงัต่างๆ เนน้การจัดซือวตัถดุิบในช่วงเก็บเกียวทีผลผลิตมนัสาํปะหลงัออก         

สู่ตลาดมากและมีราคาตาํ ทงันีบริษัทฯ ไดด้าํเนินการประกนัราคารบัซือหวัมนัสาํปะหลงัในปี 2 โดยมี

การทาํเกษตรพันธะสัญญากับเกษตรกรทีมาลงทะเบียนในการขายมันสาํปะหลังให้บริษัทฯ   เพือให้

เกษตรกรมีความมนัใจทีมีตลาดรบัซืออย่างแน่นอน และบรษิัทฯ สามารถวางแผนการผลิตและประมาณ

การตน้ทุนและราคาขายไดด้ียิงขึน  รวมทงัสรา้งความสัมพันธท์ีดีและแบ่งปันความรู ้ขอ้มลู ข่าวสาร กับ

ชาวไรใ่นพืนท ีเพอืใหบ้รษิัทฯ สามารถรบัขอ้มลูและคาดการณแ์นวโนม้ของตลาดมนัสาํปะหลงั เพอืใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการวางแผนและบรหิารจดัการใหด้ียงิขึนอย่างยงัยืน   

 

 ผลิตภัณฑว์ุ้นเส้นและก๋วยเตียว 

 

วตัถุดิบเป็นองคป์ระกอบทีสาํคัญของตน้ทุนการผลิตสินคา้ โดยมีสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 50 - 70 ของ

ตน้ทุนสินคา้ ดงันนั การผันผวนของราคาวัตถุดิบจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

วตัถดุิบทีสาํคญัในการผลิตวุน้เสน้ และก๋วยเตียว คือ แป้งถวั แป้งมนัฝรงั และขา้ว ซงึเป็นพืชผลทางเกษตร 

ดงันนั ราคาจะผนัผวนขึนลงตามฤดูกาล และอปุสงคอ์ปุทานในตลาด นอกจากนี พืชผลทางการเกษตรยงั

ขึนอยู่กับสภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติ และสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ภยัแลง้ อทุกภยั ซงึจะส่งผลต่อราคา

ของสินคา้ 

 

จากปัจจัยดังกล่าว ทาํให้บริษัทฯ ตอ้งติดตามสถานการณ์ของตลาดวัตถุดิบอย่างใกลช้ิด และสรา้ง

ความสัมพันธ์ทีดีกับผูข้ายวัตถุดิบ เพือให้บริษัทฯ สามารถรบัทราบขอ้มูล และคาดการณ์แนวโน้มของ

ตลาดในการวางแผนและการบรหิารสินคา้ไดด้ยีิงขึน ในบางสถานการณบ์รษิัทฯ จาํเป็นตอ้งซอืวตัถดุบิเพอื

เก็บเป็นสินคา้คงคลงัใหพ้อเพียงกับการผลิตและใหม้ีตน้ทุนวตัถุดิบทีคงที โดยทางเลือกสดุทา้ยทีบริษัทฯ 

จะพิจารณาในกรณีทีราคาของวตัถุดิบปรบัตวัสงูขึนมากอย่างไม่คาดหมาย คือ การผลกัภาระการเพมิขึน

ของตน้ทุนไปยงัผูบ้รโิภค โดยการขึนราคาสินคา้ แต่ทงันีบริษัทฯ จะตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบ เนืองจาก

ตลาดวุน้เสน้ มีการแข่งขนัทรุีนแรงและมีความอ่อนไหวต่อราคา 

 

บริษัทฯ ซือแป้งถวั และแป้งมันฝรงั  โดยนาํเขา้โดยตรงหรือซือผ่านตวัแทนจาํหน่ายจากประเทศในแถบ

ยุโรปหรือจีน  โดยมีการจ่ายชาํระค่าสินคา้ทงัสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ซึงอตัราแลกเปลียน

เงินตราระหว่างประเทศอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทนุของแป้งทนีาํเขา้ 
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3.2.2 การขาดแคลนแรงงาน 

 

อุตสาหกรรมวุน้เสน้เป็นอุตสาหกรรมทีใชแ้รงงานคนมาก โดยเฉพาะในขนัตอนบรรจุหีบห่อ ดงันัน ภาวะการ

ขาดแคลนแรงงานอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในการทีจะจัดการกับปัญหา

ดงักล่าว     บรษิัทฯ ไดเ้สนอค่าตอบแทนและสวสัดิการทีจูงใจ เพือรกัษาพนกังานใหท้าํงานกับบรษิัทฯ ในการ

แกปั้ญหาในระยะยาว บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเนือง โดยเปลียนเป็นระบบการผลิตทีใช้

เครืองจกัรมากขึน เพือลดการพึงพาแรงงานคน ในขณะเดียวกันก็เพิมกาํลงัการผลิตและเพิมประสิทธิภาพใน

การผลิตดว้ย 

 

3.3 ความเสยีงด้านการเงนิ 

 

3.3.1 การผันผวนของอัตราแลกเปลยีน 

 

บริษัทฯ ขายสินคา้ส่วนใหญ่ไปต่างประเทศทาํให้มีรายไดส่้วนใหญ่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรฐัอเมริกา บริษัทฯ 

จึงมีความเสียงจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน  ซงึเกิดขึนจากการแปลงค่าของรายไดจ้ากการขาย

สินคา้ในรูปของเงินสกุลเหรียญสหรฐัอเมริกากลบัมาเป็นเงินสกุลบาท ทงันีความเสียงดงักล่าวจะเกิดขึนเมือ

สกลุเงินเหรียญสหรฐัอเมรกิาอ่อนค่าลงเมอืเปรียบเทียบกบัเงินบาท รายไดใ้นรูปของเงินบาททบีรษิัทฯ ไดร้บัจึง

นอ้ยลง ในทางกลบักันบรษิัทฯ อาจมีรายไดใ้นรูปของเงินบาทเพมิขึน หากเงินสกลุเหรียญสหรฐัอเมรกิาแข็งค่า

ขึน  การแข็งค่าของค่าเงินบาทในปัจจบุนั ส่งผลใหผู้ส่้งออกไทย มีความเสียเปรียบเมอืเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั

ทสีาํคญัอย่างประเทศเวียดนามทีมีค่าเงินอ่อนลงและค่อนขา้งคงทีเมอืเทียบกบัเงนิสกลุเหรียญสหรฐัอเมรกิา 

 

บริษัทฯ สามารถบริหารความเสียงจากอัตราแลกเปลียนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้ส่วนหนึงซึง

หมายถึงบริษัทฯ สามารถลดความเสียงจากการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนผ่านการสรา้งสมดุลระหว่าง

รายรบักับรายจ่าย ทีเป็นเงินตราต่างประเทศในช่วงเวลาใดเวลาหนึงกล่าวคือ  บริษัทฯ มีรายรบัจากการขาย

สินคา้ส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศ ในขณะทีบริษัทฯ ก็มีรายจ่ายส่วนหนงึเป็นการนาํเขา้แป้งถวั และแป้ง

มนัฝรงัจากต่างประเทศ ซงึเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตวุน้เสน้     

 

อย่างไรก็ตาม ดว้ยรายรบัจากการส่งสินคา้ออกมีมากกว่ารายจ่ายจากการนาํเขา้ บรษิัทฯ จึงตอ้งใชก้ารบรหิาร

จัดการความเสียงจากอัตราแลกเปลียนส่วนทีเหลือด้วยวิธีทําสัญญาซึงขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ติดตามภาวะการเปลียนแปลงของค่าเงินอย่างสมาํเสมอ และใช้เครืองมือทางการเงินอืนทีเหมาะสมเพือ        

ลดความเสียงดงักล่าว  
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4.  ทรัพยสิ์นทใีช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1  ลักษณะสาํคัญของทรัพยสิ์นถาวรหลกัทบีริษทัและบริษทัย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

สินทรพัยข์องบรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) และบรษิทัย่อย ณ วนัท ี 1 ธันวาคม 2562 มีดงัน ี

ทดีิน 
 

ทตีัง ขนาด 

(ไร-่งาน-ตรว.) 

การถือสิทธิ วัตถุประสงคก์ารถือครอง มลูค่าตาม

บัญชี  

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผูกพัน  

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 

อ. บา้นฉาง 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 

โกดงัเก็บสินคา้ 

โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ 

บางส่วน 

โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ 

โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ 

2 

1 

 

6 

237 

- 

- 

 

- 

- 

อ. เมือง จ. อดุรธานี 450-3-89 บจ. ไทยนาํ 

มนัสาํปะหลงั 

โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ และใหบ้รษิัท 

ไทยวา ไบโอ พาวเ์วอร ์เชา่เพอืใชเ้ป็น

โรงไฟฟา้และบ่อบาํบดันาํเสียบางส่วน 

6 (1) 

อ. ขาณวุรลกัษณบ์รีุ 

จ. กาํแพงเพชร 

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

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

ธุรกิจ 

ใหบ้ริษัทฯ เช่าเพอืใชเ้ป็นทตีงัโกดงัเก็บ

สินคา้ 

90 - 

อ. ท่าคนัโท จ. กาฬสินธุ ์ 329-1-25 บจ. ไทยสินมนั

สาํปะหลงั (1989) 

ใหบ้ริษัทฯ เช่าเพอืใชเ้ป็นทตีงัโรงงานและ

โกดงัเก็บสินคา้ 

4 - 

อ.ศรีธาต ุจ.กาฬสินธุ ์ 8-0-2 บจ. ไทยสินมนั

สาํปะหลงั (1989) 

ลานมนั 1 - 

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 9-3-48 บจ. บางเทา (6) ใหบ้ริษัทฯ เช่าเพอืใชเ้ป็นทตีงัโกดงัเก็บ

สินคา้ 

21 - 

อ. เมือง จ. อดุรธานี 184-3-22 บจ. ไทยนาํ 

มนัสาํปะหลงั (1) 

ใหบ้ริษัท ไทยนาํมนัสาํปะหลงั เชา่เพอืใช้

เป็นทีตงับ่อนาํเสียและใหบ้รษิัท ไทยวา 

ไบโอ พาวเ์วอร ์เช่าเพือใชเ้ป็นโรงไฟฟ้า

และบ่อบาํบดันาํเสีย 

1 - 

อ. บา้นฉาง จ. ระยอง 41-3-25.4 บจ. ไทยวา (6) โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ 29 - 

อ.แม่สอด จ.ตาก 375-3-35 บริษัทฯ โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ 188 - 

    588 - 

 หมายเหตุ : (1)  จาํนองกบัสถาบนัการเงินเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชอืของบริษัท ไทยนาํมนัสาํปะหลงั จาํกดั รวมวงเงินสินเชอืทงัหมด  ลา้นบาท 
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อาคาร 

ทตีัง การถือสิทธิ วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลค่าตาม

บัญชี  

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผูกพัน  

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 

อ. ท่าคนัโท จ. กาฬสินธุ ์

อ. พิมาย จ.นครราชสีมา 

อ. บางเลน จ.นครปฐม 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

โกดงัเก็บสินคา้ 

โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ 

โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ 

โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ 

4 

174 

116 

373 

- 

- 

- 

- 

อ. เมือง จ. อดุรธานี บจ. ไทยนาํมนัสาํปะหลงั โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ 152 (1) 

อ. พิมาย จ. นครราชสีมา บจ. ไทยวาอลัฟาสตารช์ โรงานและโกดงัเก็บสินคา้ 2 - 

อ. ขาณวุรลกัษณบ์รีุ จ. กาํแพงเพชร บจ. ดี ไอ โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ 7 - 

อ. เมือง จ. อดุรธานี บจ.ไทยวา ไบโอ พาวเวอร ์ โรงงานผลิตไฟฟา้ 34 - 

ประเทศเวียดนาม  TAY NINH TAPIOCA JOINT 

STOCK COMPANY 

โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ 35 - 

อ. บา้นฉาง จ. ระยอง  บจ. สาํปะหลงัพฒันา โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ 83 - 

ประเทศเวียดนาม  บจ. ไทยวา เวียดนาม โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ 32  

อ.แม่สอด จ.ตาก บริษัทฯ โรงงานและโกดงัเก็บสินคา้ 185  

   1,197  

หมายเหตุ : (1)  จาํนองกบัสถาบนัการเงินเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชอืของบริษัท ไทยนาํมนัสาํปะหลงั จาํกดั รวมวงเงินสินเชอืทงัหมด 270 ลา้นบาท 

 

สินทรัพยถ์าวรอนืๆ 

ประเภทสนิทรัพย ์ มูลค่าตามบัญช ี 

(ล้านบาท) 

ส่วนปรบัปรุงทีดิน 

ส่วนปรบัปรุงอาคารสาํนกังาน 

เครืองจกัรและอปุกรณโ์รงงาน 

เครืองตกแต่งตดิตงัและอปุกรณส์าํนกังานและยานพาหนะ 

งานระหว่างก่อสรา้ง 

28 

21 

1,524 

160 

122 

รวม 1,855 

 

นอกจากนี บรษิัทฯ มียานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน เป็นสินทรพัยถ์าวรอนืทใีชใ้นการประกอบธุรกิจ ณ วนัที      

 ธันวาคม 2 เป็นจาํนวน 10.7 ลา้นบาท   
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เครอืงจักรทมีีมูลค่าตามบัญชมีากกว่าร้อยละ 10 ของสนิทรัพยร์วมปีล่าสุด 

 

-ไม่ม-ี 

 

4.2  บริษัทและบริษัทยอ่ยลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์

 

เงนิลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์
ทตีัง ขนาด 

(ไร-่งาน-ตรว.) 

การถือสิทธิ วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลค่าตาม

บัญชี  

(ล้านบาท) 

ราคา

ประเมิน*

(ล้านบาท) 

อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 619-2-96 บจ. เชียงแสนแลนด ์ เพอืพฒันาและขาย 51 56 

อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 90-2-13   บจ. แม่ฮอ่งสอนแลนด ์

ดีเวลลอปเมนท ์

เพอืพฒันาและขาย 7 10 

อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ 56-1-43 บจ. ท่าทุ่งนาแลนด ์ เพอืพฒันาและขาย 9 14 

อ. ปากเกรด็ จ. นนทบรีุ 13-1-33 บจ. ไทยวา ไบโอ พาวเวอร ์ เพอืพฒันาและขาย 64 123 

    131 203 

หมายเหตุ : *  ประเมนิราคาโดยบริษัท ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในเดือนพฤษภาคม  

 

4.3  บริษัทหรอืบริษัทยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนทสีาํคัญในการประกอบธุรกิจ 

 

ประเภทสินทรัพย ์ มูลค่าตามบัญช ี 

(ล้านบาท) 

เครืองหมายการคา้ 

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

ค่าความนิยม 

อนืๆ 

264 

186 

101 

83 

รวม 634 
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4.4 เครอืงหมายการค้าสาํคัญ 

 
รูปแบบ 

เครอืงหมายการค้า 

เจ้าของ ประเภทสนิค้า เลขทะเบียน / 

ประเทศทจีดทะเบียน 

ระยะเวลาคุม้ครอง 

 

บริษัทฯ แป้งมนัสาํปะหลงั สาค ู 

แป้งขา้วจา้ว  

แป้งขา้วเหนียว 

ค  / ประเทศไทย  มิ.ย.  -  มิ.ย.  

 

บริษัทฯ ธัญพืช ผลผลิตจากพืช

อาหารสตัว ์ 

สารเติมแต่งอาหารสตัว ์

 / ประเทศจีน 

1346540 /  ประเทศจีน 

 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 572 

21 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 572 

 

 

บริษัทฯ แป้งมนัสาํปะหลงั สาค ู 

แป้งขา้วจา้ว  

แป้งขา้วเหนียว  

และแป้งอนืๆ 

 / กลุ่มประเทศ 

European Union 

 ธ.ค. 62 - 25 ม.ิย. 572 

 

 

 

บริษัทฯ แป้งมนัสาํปะหลงั สาค ู 

แป้งขา้วจา้ว  

แป้งขา้วเหนียว 

แป้งขา้วเหนียว  

และแป้งอนืๆ 

018085860 / กลุ่มประเทศ 

European Union 

 ธ.ค. 62 - 25 ม.ิย. 572 

 

มงักรคู่ 

 

บริษัทฯ วุน้เสน้แหง้ วุน้เสน้สด  

ก๋วยเตียวเซยีงไฮ ้แป้งสลิม 

ก๋วยเตียวพรอ้มปรุง 

วุน้เสน้พรอ้มปรุง 

ค  / ประเทศไทย 

ค / ประเทศไทย 

ค  / ประเทศไทย 

181117273 / ประเทศไทย 

1  มี.ค. 2557 - 18 มี.ค. 2567 

 ก.ค.  -  ม.ิย.  

 ก.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2567 

20 ก.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2570 

หงษ์ 

 

บริษัทฯ วุน้เสน้แหง้ ค  / ประเทศไทย 

ค  / ประเทศไทย 

 ต.ค.  - 18 มี.ค. 2567 

 ต.ค.  -  มิ.ย. 2567 

กิเลนคู ่

  

บริษัทฯ วุน้เสน้แหง้ วุน้เสน้สด  

เสน้ก๋วยเตียว  เสน้หม ี

ค  / ประเทศไทย 

ค  / ประเทศไทย 

 / ประเทศไทย 

 / ประเทศไทย 

 ม.ีค. 2558 - 31 ม.ีค. 2568 

8 มี.ค. 2563 - 2 ม.ีค. 2572 

 ก.พ.  -  มี.ค.  

 พ.ย.  -  เม.ย.  

นิวเกรด 

 
 

บริษัทฯ สาค ู

แป้งทาํอาหาร/ 

แป้งมนัสาํปะหลงั 

ใชท้าํอาหาร เสน้หม ี 

บะหม ีวุน้เสน้ 

ค  / ประเทศไทย 

ค  / ประเทศไทย 

 

2  ก.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2567 

31 ส.ค. 2552 - 2 ต.ค. 2562* 
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รูปแบบ 

เครอืงหมายการค้า 

เจ้าของ ประเภทสนิค้า เลขทะเบียน / 

ประเทศทจีดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

ทีดีซี 

 
 

บริษัท 

สาํปะหลงั 

พฒันา 

จาํกดั 

แป้งมนัสาํปะหลงัใช้

ทาํอาหาร,แป้งในการซกัรีด, 

แป้งมนัสาํปะหลงัใชใ้น

อตุสาหกรรม,  

แป้งใชใ้นทางเภสชักรรม 

ค  / ประเทศไทย 

ค  / ประเทศไทย 

ค  / ประเทศไทย 

ค  / ประเทศไทย 

 

 ม.ีค.  -  ก.ย.  

 ส.ค.  -  ต.ค. * 

 ส.ค.  -  ต.ค. * 

 ก.ย.  -  ต.ค. * 

 

หมายเหต ุ * อยู่ในระหว่างการออกใบทะเบียนเครืองหมายการคา้ทตี่ออาย ุ   

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีเครืองหมายการคา้อนือีก  เครืองหมาย ทีจดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

4.5 นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

 

บริษัทฯ มุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑม์ันสาํปะหลังผลิตภัณฑว์ุน้เสน้และก๋วยเตียว 

รวมทังผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้อง  ซึงบริษัทฯ มีความเชียวชาญและมีศักยภาพในการสรา้งความเติบโตในระยะยาวได ้  

บรษิัทฯ ลงทนุในกิจการของบริษัทฯ เองและลงทุนผ่านบริษัทย่อย โดยการถือหุน้ในสดัส่วนทีมากพอใหบ้ริษัทฯ สามารถ

เขา้รว่มบริหารจดัการและกาํหนดแนวทางของธุรกิจดงักล่าวได ้โดยการแต่งตงัตวัแทนเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพือให้มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการบริหารงาน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิัทฯ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท    ในเครือทีมิไดป้ระกอบธุรกิจเกียวเนืองกับผลิตภัณฑ ์     

มนัสาํปะหลงัและอาหารนนั เป็นการลงทุนในอดีตเนืองจากมองเห็นโอกาสการทาํกาํไรในอนาคต อย่างไรกต็าม ปัจจบุนั

บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายทจีะลงทนุเพมิเติมในธุรกิจอนืทไีม่เกียวขอ้งกบัธุรกิจหลกั 
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5.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

-ไม่ม-ี 
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6. ข้อมูลทวัไปและข้อมูลสาํคัญอืน 
 

6.1 ข้อมูลทวัไป 

 

6.1.1 ชอืบริษทัฯ ทอีอกหลักทรัพย ์

 

ชอืบริษัทฯ ทอีอกหลักทรัพย ์:  บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน)   

ชอืย่อหลักทรัพย ์:   TWPC  

สาํนักงานใหญ่ :    อาคารไทยวา 1 ชนั 6 เลขที 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต ้ 

     แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

โทรศัพท ์:     + 66 2285 0040  

โทรสาร :     + 66 2285 0255   

เว็บไซต ์:     www.thaiwah.com 

สาํนักงานสาขา : 

 

สาขาที 1  อาคารไทยวา 1 ชนั 6 เลขที 21/10, 21/12 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศพัท ์+                              

โทรสาร +     

สาขาท ี2  เลขที 76 หมู่ที 3 ถนนสขุมุวิท (สายเก่า) ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง                  

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24130 ประเทศไทย โทรศพัท ์+  38 573 973                              

โทรสาร +  38 573 365 

สาขาที 3 เลขที 87 หมู่ที 3 ถนนสขุมุวิท (สายเก่า) ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง                  

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24130 ประเทศไทย โทรศพัท ์+  38 573 975-6                        

โทรสาร +  38 573 329 

สาขาที 4 เลขที 2 หมู่ที 2 ถนนสขุมุวิท (สายเกา่) ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา

24130 ประเทศไทย โทรศพัท ์+  38 573 003  

สาขาที 5 เลขที 301 หมู่ที 8 ถนนพิมาย-หว้ยแถลง ตาํบลในเมือง อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสีมา

30110 ประเทศไทย โทรศพัท ์+  44 471 368-9 โทรสาร +  44 471 789 

สาขาที 6 เลขที 136 หมู่ที 12 ตาํบลนาตาล อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธุ ์46190 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+  43 877 087 และ +  43 877 053 โทรสาร +  43 877 032 
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สาขาที 7 เลขที 2 หมู่ที 1 ถนนบางเลน-ดอนตมู ตาํบลบางเลน อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

73130 ประเทศไทย โทรศพัท ์+  34 391 011-4 โทรสาร +  34 391 015 

สาขาที 8 เลขที 222 หมู่ที 5 ถนนอุดร-หนองบวัลาํภ ูตาํบลนิคมสงเคราะห ์อาํเภอเมืองอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี  ประเทศไทย โทรศพัท ์+  89 618 9083 

สาขาที 9 อาคาร B เลขที 8 และ  เลขที 308 หมู่ที 1 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตาํบลหนองผึง  

อาํเภอสารภ ีจงัหวดัเชียงใหม่ 140 ประเทศไทย โทรศพัท ์+      

สาขาที 10 เลขที 141, 142 หมู่ที 16 ตาํบลรอบเมือง อาํเภอเมืองรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 45000 

ประเทศไทย โทรศพัท ์+      

สาขาที 11 เลขที 999/96 ชนั  ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองพษิณโุลก จงัหวดัพษิณุโลก 

65000 ประเทศไทย โทรศพัท ์+      

สาขาที 12 เลขที 45/95 ถนนบางแสนสาย  เหนือ ตาํบลแสนสขุ อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

20000 ประเทศไทย โทรศพัท ์+  91 824 8008  

สาขาที 13 เลขที /18 โกดงั (หลงัท ี ) หมูที่  ตาํบลวดัประดู ่อาํเภอเมืองสรุาษฎรธ์านี          

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ประเทศไทย โทรศพัท ์+      

สาขาที     เลขที 2 คลงัสินคา้ H หมู่ที  ตาํบลหนองจะบก อาํเภอเมืองนครราชสีมา                 

จงัหวดันครราชสีมา  ประเทศไทย โทรศพัท ์+  91 760 8029 

สาขาที 15   อาคารไทยวา 1 ชนั 5 เลขที 21/74, 21/76-77 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศพัท ์+    40  

สาขาที  เลขที 779/4 ชนั  ถนนเจรญินคร แขวงบคุคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 

ประเทศไทย โทรศพัท ์+  91 778 7934   

สาขาที 7* เลขที 234 หมู่ที 6 ตาํบลทุ่งขนาน อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรีุ 22180 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 39 480 571-3    

สาขาที  เลขที  หมู่ท ี  ตาํบลหวันาคาํ อาํเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+    942   

สาขาที  เลขที  หมู่ท ี  ตาํบลโนนรงั อาํเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสีมา  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+     

สาขาที  เลขที  หมู่ท ี  ตาํบลแมก่าษา อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+     
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สาขาที    เลขที  หมู่ท ี  ตาํบลแมก่าษา อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+     

 

        หมายเหตุ: * ยกเลิกสาขาเมอืวนัที  มกราคม  

 

ประกอบธุรกิจหลกั :  ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั และ 

     อาหารจากแปง้ ประเภทวุน้เสน้ ก๋วยเตียว และสาค ู 

เลขทะเบียนบรษิทัฯ :  0107558000423 

ทุนจดทะเบียน :   880,420,930 บาท  

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว :   880,420,930 บาท  

แบ่งออกเป็นหุน้สามัญ :  880,420,930 หุน้  

มูลค่าหุน้ละ :     บาท 

ข้อจาํกัดสดัสว่นผู้ถือหุ้นต่างด้าว :  ไม่เกินรอ้ยละ  ของหุน้ทไีดอ้อก และไดช้าํระแลว้ทงัหมดของบรษิัทฯ 

อัตราส่วนทยีินยอมให้กองทุนรวม 

เพือผู้ลงทุนซึงเป็นคนต่างด้าว  

ลงทนุในหรือมีไวซ้งึหุน้ของบริษัทฯ : -ไม่ม-ี 

จาํนวนพนักงาน :    2,511 คน (เฉพาะพนกังานทสีงักดับรษิัทฯ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562) 
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6.1.2 บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทบีรษิัทฯ ถือหุน้ตงัแต่ร้อยละ  ขนึไป 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

มูลค่าทตีราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%) 

บริษัท ไทยวาเวียดนาม จาํกดั 

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 

ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอ์าหาร 

(วุน้เสน้และอืนๆ) 

VND 

67,893,000,000 

- VND 

67,893,000,000 

100.00 

บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์

(กมัพชูา) จาํกดั 

Osrâmâ Village, Trâpeang Tao 

Commune, Anlong Veng District, 

Oddar Meanchey Province, 

Cambodia 

ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑแ์ป้งมนั

สาํปะหลงั 

KHR 

4,000,000,000 

- KHR 

4,000,000,000 

100.00 

บริษัท ไทยวา อินเตอรเ์นชนัแนล เทรด 

(เซยีงไฮ)้ จาํกัด 

Room 442, 4th Floor, Building 1, 

No.458 East Fu Te No.1 Road, 

Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China 

ซอืขายสินคา้ CNY  

1,000,000 

- CNY  

1,000,000 

100.00 

บริษัท ไทยวาอลัฟาสตารช์ จาํกดั 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /   

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66  2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 0255 

ผลิตแป้งอลัฟ่า 18,000,000 100 18,000,000 99.99 

บริษัท บางเทา ( ) จาํกดั 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองทีดิน 21,500,000 100 21,500,000 99.99 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

มูลค่าทตีราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%) 

บริษัท เชยีงแสนแลนด ์จาํกดั 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองทีดิน 75,000,000 100 75,000,000 99.99 

บริษัท ไทยสินมนัสาํปะหลงั ( ) จาํกดั 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองทีดิน 5,000,000 100 5,000,000 99.99 

บริษัท ท่าทุ่งนาแลนด ์จาํกัด 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /   

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 0255 

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

บริษัท บางปะกงธุรกิจ จาํกดั 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองทีดิน 91,000,000 100 91,000,000 99.99 

บรษัิท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร ์จาํกัด 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 0255 

 

 

 

การผลิต การส่ง 

และจา่ยกระแสไฟ 

450,000,000 1,000 450,000,000 99.99 
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บริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

มูลค่าทตีราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%) 

บริษัท ไทยวา ( ) จาํกดั 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองทีดิน 69,000,000 100 69,000,000 99.99 

บริษัท สาํปะหลงัพฒันา จาํกัด 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /         

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 677 4466 

โทรสาร  +66 2 285 0281 

การผลิตและ

จาํหน่าย 

แป้งมนัสาํปะหลงั

ดดัแปร 

50,000,400 100 50,000,400 99.99 

บริษัท ดี ไอ จาํกัด 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 0255 

ผลิต 

แป้งมนัสาํปะหลงั 

10,000,000 1,000 

 

10,000,000 99.93 

บริษัท บางเทา ( ) จาํกดั 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองทีดิน 1,000,000 100 250,000 99.93 

บริษัท พงังา รีสอรท์ จาํกดั 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /   

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองทีดนิ 1,000,000 100 1,000,000 99.93 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  

(บาท) 

มูลค่าทตีราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%) 

บริษัท ไทยโมดีไฟดส์ตารช์ จาํกดั 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 0255 

หยุดดาํเนินกิจการ 40,000,000 1,000 10,000,000 94.62 

บริษัท แม่ฮ่องสอนแลนด ์

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองทีดิน 2,000,000 100 2,000,000 84.97 

บริษัท ไทยนาํมนัสาํปะหลงั จาํกดั 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 0255 

ผลิต 

แป้งมนัสาํปะหลงั 

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 

แป้งมนัสาํปะหลงั 

และกลโูคส  

VND 

112,081,200,000 

VND 

10,000 

VND 

112,081,200,000 

69.99 

บริษัท ไทยนาํมนัสาํปะหลงั ( ) จาํกดั 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร   +66 2 285 0255 

ถือครองทีดิน 1,000,000 100 1,000,000 69.95 

 

 

 

 



                                                

                                                                                               แบบ -  ณ วันที  ธันวาคม 2  

 

                                                                                                                  

 

หนา้ 37 

 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

มูลค่าทตีราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ทางตรง&ทางอ้อม) 

 (%) 

บริษัท แม่โจแ้ลนด ์จาํกัด 

อาคารไทยวา  ชนั  เลขที / , /  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 285 0040 

โทรสาร  +66 2 285 02755 

หยุดดาํเนิน

กิจการ 

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

บริษัท เอเชียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัจาํกดั 

อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชนั                

เลขที /  ถนนพระราม            

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 286 8554 

โทรสาร  +66 2 286 3468 

ลงทนุในบริษัทอนื 140,000,000 100 105,250,000                         30.00 

บริษัท เวยีดนาม แทปปิโอกา้ จาํกดั 

043 Cau Hamlet, Tan Phong 

Commune, Tan Bien District, Tay Ninh 

Province, Vietnam 

ผลิต 

แป้งมนัสาํปะหลงั  

USD  

5,000,000 

- USD  

5,000,000 

21.00 

บริษัท ทรอปิคอล รีสอรท์ จาํกดั 

22nd Floor, Man Hing Commercial 

Building,79-83 Queen’s Road, Central, 

Hong Kong 

โทรศพัท ์+65 6849 5888  

โทรสาร  +65 6849 5713 

ลงทนุและ 

พฒันารีสอรท์ 

USD  

21,000,000 

USD  

1 

USD  

21,000,000 

19.80 
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6.1.3 บุคคลอ้างอิง 

  

 หนว่ยงานกาํกับบริษทัทอีอกหลักทรัพย ์

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 

อาคารสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

เลขที 333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์: +66 2 033 9999  โทรสาร : +66 2 033 9660 

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

 

หนว่ยงานกาํกับบริษทัจดทะเบียน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

เลขที  ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์: +66 2 009 9000 โทรสาร  : +66 2 009 9991 

SET Contact Center : +66 2 009 9000 อีเมล : SETContactCenter@set.or.th  เว็บไซต ์: www.set.or.th 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์

บริษัท ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

เลขที  ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์: +66 2 009 9000 โทรสาร : +66 2 009 9991 

SET Contact Center : +66 2 009 9999 อีเมล : SETContactCenter@set.or.th  เว็บไซต ์: 

www.set.or.th/tsd 
 

นายทะเบียนหุน้กู ้

หุน้กูข้องบรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) ครงัที /  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.  (TWPC224A) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

เลขที  ถนนพระราม  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์: +66 2 296 2000 โทรสาร : +66 2 683 1389 

เว็บไซต ์: www.krungsri.com 

 

ผู้สอบบัญช ี

บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั โดย 

นายโสภณ เพมิศิรวิลัลภ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี3182 และ/หรือ 

นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี3516 และ/หรือ 

นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4521 และ/หรือ 
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นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี5659 และ/หรือ 

นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี5872 

 

อาคารเลครชัดา ชนั 33 

เลขที 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์: +66 2 264 0777  โทรสาร : +66 2 264 0789-90 

 

ทปีรึกษากฎหมาย 

บริษัท วีระวงค,์ ชินวัฒน ์และพารท์เนอรส์ จาํกดั 

อาคารเมอรคิ์วร ีทาวเวอร ์ชนั 22 

เลขที 540 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์: +66 2 264 8000 โทรสาร : +66 2 657 2222 

 

ธนาคารทตีดิตอ่ประจาํ 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) สาขาอาคารไทยวา 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสรุวงศ ์

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสีลม 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางเลน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกัสีลม 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

 

6.2 ข้อมูลทสีาํคัญอนื 

-ไม่ม-ี 
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สวนที่ 2 : การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 
 
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
 
7.1 จํานวนทนุจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
 
7.1.1  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 880,420,930 บาท ซึ่งเปนทุนที่ออกและชําระแลว 880,420,930 บาท                    

แบงออกเปนหุนสามัญ 880,420,930 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
 

7.1.2  บริษัทฯ ไมมีหลักทรัพยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอื่น 
 

7.1.3  บริษัทฯ ไมมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ 
 

7.1.4  บริษัทฯ ไมมีโครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน     ซึ่งเปนคน
ตางดาว (Thai Trust Fund)  

 
ณ วันปดสมุดทะเบียนคร้ังลาสุดเม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มีสัดสวนการ      
ถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 35,997,959 หุน หรือเทากับรอยละ 4.09 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ 
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7.2 ผูถือหุน 
 
7.2.1  รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562*  

 

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. 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    
6. กองทุนเปดบัวหลวงปจจัย 4 หุนระยะยาวปนผล     37,260,200       37,260,200   4.23
7. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND(6)     36,813,316  36,813,316 4.18 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 35,997,959 35,997,959 4.09 
9. กองทุนเปดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล     14,776,000     14,776,000 1.68
10. กองทุนเปดบัวหลวงปจจัย 4 เพื่อการเล้ียงชีพ     14,712,400  14,712,400 1.67 

ผูถือหุนรายยอยอื่น   351,966,382 351,966,382 39.98
ยอดรวม 880,420,930  880,420,930 100.00 
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หมายเหตุ:     

*      ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด 
(1) รวมหุนที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จํานวน 38,733,163 หุน ในนามของ KAP Holdings Limited 
(2) ถือหุนของบริษัทโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch 
(3) บริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ ประกอบธุรกิจ General Investment  
(4) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
(5) บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย 
(6) บริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ ที่อยูที่ติดตอได ธนาคารดอยชแบงก เอจี, กรุงเทพมหานคร เลขที่ 63 อาคารแอทธินี        

ทาวเวอร ช้ัน 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 

7.2.2 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 
2562/ครั้ง   
การประชุม 

1. นายโฮ  กวงปง   ประธานกรรมการบริษัท 1 ตุลาคม 2558 
26 เมษายน 2559 (ตอวาระ) 
26 เมษายน 2562 (ตอวาระ) 

4/6

2. ดร. เศรษฐไสย  เศรษฐการุณย รองประธานกรรมการบริษัท 1 ตุลาคม 2558 
20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 
26 เมษายน 2562 (ตอวาระ) 

6/6

3. นายสุรพล  สุปรัชญา กรรมการ 1 ตุลาคม 2558 
26 เมษายน 2559 (ตอวาระ) 
26 เมษายน 2562 (ตอวาระ) 

5/6

4. นายเอเรียล  พี วีรา กรรมการ 1 ตุลาคม 2558 
26 เมษายน 2559 (ตอวาระ) 
26 เมษายน 2562 (ตอวาระ) 

4/6

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

5/6

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

6/6

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

6/6

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

4/6

9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน กรรมการอิสระ(ข) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง และกํากับ

ดูแลกิจการ  
กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

1 ตุลาคม 2558 
26 เมษายน 2559 (ตอวาระ) 
26 เมษายน 2562 (ตอวาระ) 

6/6

10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ  กรรมการอิสระ(ข) 
กรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเสี่ยง และกํากับดูแล

กิจการ 
ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน  
 
 
 

1 ตุลาคม 2558 
20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 

6/6
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ลําดับ
ที่ 

 
รายชื่อ 

 

 
ตําแหนง 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการบริษัทฯ 

จํานวนครัง้ที ่
เขารวม

ประชุมในป 
2562/ครั้ง   
การประชุม 

11. นายสุภัค  ศิวะรักษ กรรมการอิสระ(ข) 
กรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเสี่ยง และกํากับดูแล

กิจการ 
กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน  

21 กุมภาพันธ 2560 
27 เมษายน 2561 (ตอวาระ) 

5/6

12. นายชนินทร  อรรจนานันท (ค) 
 

กรรมการอิสระ(ข)

กรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเสี่ยง และกํากับดูแล

กิจการ 
กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

1 ตุลาคม 2558 
27 เมษายน 2561 (ตอวาระ) 

5/6

13. นางสาวพรรณสิรี  อมาตยกุล กรรมการอิสระ(ข) 27 เมษายน 2561 4/6
14. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล(ก) กรรมการ 27 เมษายน 2561 6/6

 

หมายเหตุ : ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ                     
”คณะกรรมการบริษัทฯ” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

(ก) ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโฮ  เรน ฮวา และ นายอํานาจ สุขประสงคผล หรือ นายโฮ  เรน ฮวา และ             
นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราบริษัทฯ ตามท่ีระบุในหนังสอืรับรอง 

(ข) คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” 
(ค)    ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  ไดมีมติอนุมัติการแตงต้ังนายชนินทร 

อรรจนานันท เปนกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนทานใหมของบริษัทฯ 

 
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 
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 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 

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 
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12. กํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

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

14. กํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปชันที่ชัดเจนและส่ือสารตอผูมีสวนไดเสีย
ของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง 

15. กํากับดูแลใหบริษัทมีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

16. ใหความสําคัญและดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ ถูกตอง 
เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

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

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 
ประธานกรรมการมีบทบาทเปนผูนําของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

 เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทําหนาที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยช้ีขาด
ของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ และดูแลใหกรรมการบริษัทฯ ไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวน 
ทันเวลาและชัดเจนกอนการประชุม เพื่อใหกรรมการบริษัทฯ สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม    

 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม กฎหมายที่เก่ียวของ และการกํากับดูแล
กิจการ   ที่ดี จัดสรรเวลาอยางเพียงพอและสงเสริมใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการอภิปราย ใชดุลยพินิจอยาง
รอบคอบและแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

 กํากับดูแลใหม่ันใจวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดยอยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

 เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการที่ เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และระหวาง
คณะกรรมการและฝายจัดการ 

 ดูแลใหม่ันใจวา กรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 
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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 
 
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 
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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 ไดจัดใหมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ 
และฝายจัดการที่ชัดเจน รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี”  

 
คณะกรรมการชุดยอย 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
กํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่พิจารณาและกลั่นกรองการ
ดําเนินงานภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎบัตร และรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการ    
บริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ  

 
เพื่อความโปรงใสและความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 2 คณะเปนกรรมการอิสระ
ทั้งหมด นอกจากน้ัน ประธานกรรมการบริษัทฯ มิไดเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 2 คณะ
ดังกลาว รายละเอียดดังนี้ 
 
1)   คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 

 
เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2562  ไดมีมติอนุมัติการขยาย
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ  และไดเปล่ียนช่ือจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง เปน “คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ” 
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
 

 
ลําดับที่ 

 
รายชื่อ 

 

 
ตําแหนง 

 
วันที่ไดรับการแตงตั้ง

เปนสมาชิก 

จํานวนครัง้ที ่
เขารวมประชุม       
ในป 2562/ครั้ง   
การประชุม

1. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน ประธานกรรมการ 1 ตุลาคม 2558  
1 ตุลาคม 2560 (ตอวาระ) 
1 ตุลาคม 2562 (ตอวาระ) 

4/4

2. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ สมาชิก 1 ตุลาคม 2558 
1 ตุลาคม 2560 (ตอวาระ) 
1 ตุลาคม 2562 (ตอวาระ) 

4/4

3. นายสุภัค  ศิวะรักษ  สมาชิก 21 กุมภาพันธ 2560 
1 ตุลาคม 2560 (ตอวาระ) 
1 ตุลาคม 2562 (ตอวาระ) 

4/4

4.  นายชนินทร อรรจนานันท* สมาชิก 9 พฤษภาคม 2562 2/2
 
 

 
หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  ไดมีมติอนุมัติการแตงต้ัง              

นายชนินทร อรรจนานันท เปนกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ ทานใหมของบริษัทฯ 
 
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ ทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 
นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน  และ นายสุภัค ศิวะรักษ ประธานและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเส่ียง 
และกํากับดูแลกิจการ เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน  
ทั้งนี้  นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน   มีประสบการณการสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ไดประชุมอยางเปนทางการทั้งหมด 4 คร้ัง  โดย
มีผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการเขารวมประชุมดวย เพื่อสอบทานการปฏิบัติ
ตามหลักการและมาตรฐานทางการบัญชี และการควบคุมภายในกอนการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และ        
งบการเงินประจําป  รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ไดเขารวมประชุม
กับผูสอบบัญชีภายนอกโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบ
บัญชี 
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบใน
การพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง  และเสนอเลิกจาง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี
ภายนอกของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชี
ภายนอก  โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. รายงานกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ตอ
คณะกรรมการบริษัท 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ โดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัท      ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้  โดยมีเนื้อหาซ่ึงประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

ก.  ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ และการเขารวม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ แตละทาน 

ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแล
กิจการไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter) 
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ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. สอบทานใหบริษัทมีนโยบายบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง
ที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และกํากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

9. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ  หากพบ
หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัท 

ก. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ข. การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

ค. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ รายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ
เห็นสมควร   หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝายจัดการไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลา
ดังกลาว กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ รายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามี
รายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

10. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี 
ขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัท    ไดกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ  

12. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และพิจารณาทบทวนผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป 

13. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

14. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางนอยปละ 1 คร้ัง  

15. กํากับดูแลใหมีนโยบายตอตานคอรรัปช่ันที่เหมาะสมเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ 

  16.      กํากับดูแลใหคําปรึกษา ในการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืนของบริษัท 
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อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
 
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ บรรลุเปาหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ มีอํานาจ ดังนี้ 

1.  อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับฝายจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ มีอํานาจเชิญใหฝายจัดการ ฝาย
ตรวจสอบภายใน หัวหนาหนวยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เก่ียวของมาชี้แจง ใหความเห็น รวม
ประชุม หรือสงเอกสารตามท่ีเห็นวาเก่ียวของและจําเปน 

2.  อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูตรวจสอบภายใน 

2.1  ประสานวัตถุประสงคและความเขาใจท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายในใหอยูในแนวทางเดียวกัน
ระหวางผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการบริษัทฯ  

2.2 ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

2.3 ใหหลักประกันในความเปนอสิระของผูตรวจสอบสอบภายใน 

3. อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีภายนอก 

3.1 สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภายนอก 

3.2 เสนอช่ือและเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอกพรอมทั้งคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

3.3 กําหนดอัตราคาจางในงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีภายนอกเปนผูใหบริการ 

4. อํานาจในสวนอ่ืนๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ มีอํานาจในการตรวจสอบผูที่เก่ียวของ 
และเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวของภายในขอบเขตอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เส่ียงและกํากับดูแลกิจการ  รวมทั้ง มีอํานาจในการวาจางหรือเชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาใหคําแนะนํา
และความเห็นไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ พิจารณาวา
เหมาะสม 

 
วาระการดํารงตําแหนง 

 
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับเขา
มาดํารงตําแหนงอีกได 
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2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
 

 
ลําดับที่ 

 

 
รายชื่อ 

 
ตําแหนง 

 
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปน

สมาชิก 

จํานวนครัง้ที ่
เขารวมประชุม         
ในป 2562/ครั้ง   
การประชุม 

1. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ ประธานกรรมการ 1 ตุลาคม 2558
1 ตุลาคม 2560 (ตอวาระ) 
1 ตุลาคม 2562 (ตอวาระ) 

5/5

2. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน สมาชิก 1 ตุลาคม 2558
1 ตุลาคม 2560 (ตอวาระ) 
1 ตุลาคม 2562 (ตอวาระ) 

5/5

3. นายสุภัค  ศิวะรักษ  สมาชิก 21 กุมภาพันธ 2560 
1 ตุลาคม 2560 (ตอวาระ) 
1 ตุลาคม 2562 (ตอวาระ) 

5/5

4. นายชนินทร อรรจนานันท* สมาชิก 9 พฤษภาคม 2562 1/1
 
หมายเหตุ : *  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  ไดมีมติอนุมัติการแตงต้ัง          

นายชนินทร อรรจนานันท เปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทานใหมของบริษัทฯ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
1. เสนอแนวทางและใหความเห็นในภาพรวมเก่ียวกับการขึ้นเงินเดือนประจําปและนโยบายการจายโบนัสของ  

บริษัทฯ 

2.  พิจารณาทบทวนการจายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งส่ิงจูงใจทางดานสวัสดิการและผลประโยชนของ
ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งญาติของทานซ่ึงเปนพนักงานของบริษัทฯ 

3.     พิจารณาทบทวนและอนุมัติคาใชจายของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ 

4.  พิจารณาทบทวนและในกรณีที่จําเปนเสนอใหมีการเปล่ียนแปลงคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติ
หนาที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 

5.  พิจารณาทบทวนและในกรณีที่จําเปนเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน (เชน 
การใหสิทธิพนักงานซ้ือหุน เบี้ยเล้ียง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการข้ึนเงินเดือน และการจาย
โบนัสสําหรับผูบริหารระดับสูง  ทั้งนี้ ฝายจัดการจะเปนผูกําหนดเงินคาจางของพนักงานแตละทาน 

6. กําหนดหลักเกณฑบุคคลที่จะดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. กําหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอยางมีหลักเกณฑและโปรงใส 
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8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุด
ยอยใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีตําแหนงวางลง 

9. ประเมินความเปนอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความตองการวาจะใหมีกรรมการอิสระทานใหม
เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม 

10. แจงรายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดยอยที่กําลังจะพนจากตําแหนงตามวาระใหแกกรรมการ   
บริษัทฯ  และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ วาสมควรที่จะใหการสนับสนุนกรรมการและสมาชิก
คณะกรรมการชุดยอยทานนั้นๆ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปหรือไม 

11.   พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอยางนอยปละ 1 คร้ัง  และเสนอแนะการแกไขเปล่ียนแปลงที่จําเปน
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

12.   รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

13.  คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะรวมกันหารือกับฝายจัดการในการ
พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนง ผูบริหารระดับสูง (กรรมการผูจัดการ / Chief Financial Officer) 
ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กําหนดไว  

14. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และพิจารณาทบทวนผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกป 

 
อํานาจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 
เพื่อชวยใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถปฏิบัติหนาที่ไดบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีต้ังไว  
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีดุลพินิจในการแตงต้ังที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสม  เพื่อชวยใน
การพิจารณาทบทวนนโยบายตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานท่ีมีอยูในปจจุบัน เสนอแนะแผนเก่ียวกับผลประโยชน 
และสวัสดิการใหมๆ สําหรับพนักงาน และ/หรือ ดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวของกับทรัพยากรบุคคล 
 
วาระการดํารงตําแหนง 

 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได 

 
8.2  ผูบริหาร 
 
ผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารทานอื่นๆ ตามนิยามของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวม 5 ทาน รายละเอียดดังนี้ 
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ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายอํานาจ สุขประสงคผล  กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง) 
3. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล    กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) 
4. นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ   Vice President-Group Research  and 

Development 
5. นางอรอนงค วิชชุชาญ      Group Chief Financial Officer 
 

หมายเหตุ : ประวัติของผูบริหาร รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ ”ผูบริหารและ
เลขานุการบริษัทฯ” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
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 จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เส่ีย และกํากับดูแลกิจการดวย 
 

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 
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8.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ จัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทําการประเมินและกําหนดมาตรการในการทุเลาหรือปองกันความเส่ียงของ    
บริษัทฯ   
 
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 ”ผูบริหาร

และเลขานุการบริษัทฯ” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 
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 

(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานประจําป
ของบริษัทฯ 

(ค)  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

 (2)  เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทฯ หรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมี
สวน    ไดเสีย ตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น 

 (3)  ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกับตลาดทุนประกาศกําหนด  นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหนาที่อื่น
ตามที่ระบุไวในใบพรรณางาน (Job Descriptions) และท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ 
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8.5      รายละเอียดการถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร   
 
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ลําดับท่ี รายช่ือ ตําแหนง 
จํานวนหุนที่ถือ 

ณ วันที่        
31 ธันวาคม 

2561 

จํานวนหุนที่
เปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึน/
(ลดลง)       

ในป 2562 

จํานวนหุนที่ถือ 
ณ วันที่        

31 ธันวาคม 
2562 

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 

 
 

2,344,029 
 
 
 

- 2,344,029 0.27% 

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

4. นายเอเรียล  พี วีรา กรรมการ 926,105 - 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 
 

4,474,724 
 
 

 

1,299,800 5,774,524 
 

 

0.66% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
7. 
 
 

นายอํานาจ  สุขประสงคผล 
 
 

กรรมการ และ 
กรรมการผูจัดการ 

(ธุรกิจแปง) 

100,226 
 
 

- 100,226 0.01% 

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

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน กรรมการอิสระ - - - - 
  ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บริหาร
ความเส่ียง และ 
กํากับดูแลกิจการ 

และ 

    

  กรรมการสรรหา
และกําหนด
คาตอบแทน 

    

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  213,053 - 213,053 0.02% 
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ลําดับท่ี รายช่ือ ตําแหนง 
จํานวนหุนที่ถือ 

ณ วันที่        
31 ธันวาคม 

2561 

จํานวนหุนที่
เปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึน/
(ลดลง)       

ในป 2562 

จํานวนหุนที่ถือ 
ณ วันที่        

31 ธันวาคม 
2562 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัทฯ (%) 

10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ กรรมการอิสระ      
 

 

กรรมการ
ตรวจสอบ บริหาร
ความเส่ียง และ 
กํากับดูแลกิจการ 

และ 

 

   

 
 

ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

 
   

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

 
 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ
กรรมการ

ตรวจสอบ บริหาร
ความเส่ียง และ 
กํากับดูแลกิจการ 
และ กรรมการ 

สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
12. นายชนินทร  อรรจนานันท* 

 
 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการ

ตรวจสอบ บริหาร
ความเส่ียง และ 
กํากับดูแลกิจการ 
และ กรรมการ 

สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
13. นางสาวพรรณสิรี  อมาตยกุล กรรมการอิสระ - - - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
14. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล 

 
 

กรรมการ และ
กรรมการผูจัดการ 

(ธุรกิจอาหาร) 

50,000 
 
 

- 50,000 0.01% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
15. นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ 

 
 
 

Vice President-
Group Research 

and 
Development 

- 
 
 
 

- - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
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ลําดับท่ี รายช่ือ ตําแหนง 
จํานวนหุนที่ถือ 

ณ วันที่        
31 ธันวาคม 

2561 

จํานวนหุนที่
เปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึน/
(ลดลง)       

ในป 2562 

จํานวนหุนที่ถือ 
ณ วันที่        

31 ธันวาคม 
2562 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัทฯ (%) 

16. นางอรอนงค  วิชชุชาญ 
 

Group Chief 
Financial Officer 

10,000 
 

- 10,000 0.00% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
 

หมายเหตุ:  * ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติการแตงต้ัง นายชนินทร            
อรรจนานันท เปนกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทาน
ใหมของบริษัทฯ 

 
   

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

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 



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

                                           

 
หนา 63 

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  คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร 
 

นโยบายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไดถูกกําหนดขึ้นโดยการพิจารณาจากขอบเขตและภาระความ
รับผิดชอบ รวมทั้งหนาที่ของกรรมการแตละทานเปนหลัก โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกันและเปนคาตอบแทนที่สามารถแขงขันได ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนจะทําหนาที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและใหสอดคลองกับนโยบายการจาย
คาตอบแทนดังกลาว คาตอบแทนสําหรับกรรมการจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญ          
ผูถือหุน 

 
 คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย จะตองไดรับการอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถือหุน
ของบริษัทฯ ทั้งนี้       ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562 ไดมีมติ
อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย  ในอัตราคงเดิมเทากับ
คาตอบแทนป 2561 ดังนี้  

 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 

ตําแหนง 
 

คาตอบแทน/ครั้งการประชุม / ทาน (บาท) 
ประธานกรรมการ 265,000 
กรรมการอิสระ 180,000 
กรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร 180,000 
กรรมการที่เปนผูบริหาร 159,000 

  
คาตอบแทนกรรมการที่เปนผูบริหารจะตํ่ากวาคาตอบแทนกรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร เนื่องจาก
กรรมการที่เปนผูบริหารจะไดรับเงินเดือนประจํา รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมหนาที่และความ
รับผิดชอบในฐานะผูบริหารแลวสวนหนึ่ง 

 
ทั้งนี้ นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว บริษัทฯ ไมมีการใหสิทธิประโยชนอื่นๆ แกคณะกรรมการ
บริษัทฯ 
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 คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ  
 

 
ตําแหนง 

 
คาตอบแทน/ครั้งการประชุม / ทาน (บาท) 

ประธานกรรมการ 90,000 
กรรมการ 48,000 

 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

 
ตําแหนง 

 
คาตอบแทน/ครั้งการประชุม / ทาน (บาท) 

ประธานกรรมการ 90,000 
กรรมการ 48,000 

 
 คาตอบแทนผูบริหาร 

 
คาตอบแทนผูบริหารจํานวน 5 ทาน ในป 2562 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 50,200,119.73 บาท ประกอบไป
ดวย เงินเดือน โบนัส คาประกันสังคม คาใชจายเก่ียวกับรถยนต คากองทุนสํารองเล้ียงชีพ คาใชจาย
เก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา คาโทรศัพท คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร และอื่นๆ 

 
ทั้งนี้ คาตอบแทนผูบริหารที่ไมไดเปนตัวเงิน ไดแก คาประกันภัยจํานวน 276,040.68 บาท  
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รายละเอียดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรบัในฐานะกรรมการ ชวงป 2562 

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. นายอาํนาจ สุขประสงคผล  กรรมการ 795,000 / - - / - - / - 795,000

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

9. นายวฒุิพล  สุริยาภิวัฒน  กรรมการอิสระ  900,000 / - 360,000 / - 240,000 / - 1,500,000

      
 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความ

เสี่ยง และกํากับดูแลกจิการ         

       กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน       

10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ  กรรมการอิสระ  900,000 / - 192,000 / - 450,000 / - 1,542,000

   
 กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ

กํากับดูแลกจิการ      

   
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน    

11. นายสุภัค  ศิวะรักษ   กรรมการอิสระ  900,000 / - 192,000 / - 240,000 / - 1,332,000

   
 กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ

กํากับดูแลกจิการ      

       กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน       
12. 

 
 
 

นายชนินทร  
 
 
 

อรรจนานันท* 
 
 
 

 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ 

กํากับดูแลกจิการ   
 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

900,000 / -
 
 
 

96,000 / - 
 
 
 

48,000 / -
 
 
 

1,044,000

13. นางสาวพรรณสิรี  อมาตยกลุ  กรรมการอิสระ 900,000 / - - / - - / - 900,000
14. นายประทีป   เลิศวัฒนากจิกุล  กรรมการ 795,000 / - - / - - / - 795,000

รวม    12,710,000  840,000 978,000  14,528,000 

 
หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้ง นายชนินทร อรรจนานนัท เปนกรรมการตรวจสอบ บริหาร

ความเสีย่ง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทานใหมของบริษัทฯ 
 
 

 

        คาตอบแทน/ประโยชนอื่น (บาท/ป)  

ลําดับ
ท่ี 

รายช่ือ   ตําแหนง กรรมการ 
บริษัทฯ 

กรรมการ
ตรวจสอบ
บริหารความ
เส่ียงและ
กํากับดูแล
กิจการ 

กรรมการ     
สรรหาและ
กําหนด

คาตอบแทน  

รวม 
(บาท/ป) 
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8.8 บุคลากร 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานจํานวน 2,511 คน เปนดังนี้  

 
 

 ธุรกิจแปง 
มันสําปะหลัง 

ธุรกิจวุนเสน 
และกวยเตี๋ยว 

บริษัทยอย* รวม 

พนักงานปฏิบัติการ (คน) 953 930 982 2,865
พนักงานบริหาร (คน) 138 161 196 495
พนักงานในสํานักงานใหญ (คน) 108 221 33 362
รวม (คน) 1,199 1,312 1,211 3,722 

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 2562 เปน       
จํานวนเงิน 1,034,703,348 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  การจัดการผลตอบแทนท่ียุติธรรมและสวัสดิการท่ีดี  รวมทั้ง สงเสริม
ใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามัคคีและบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 
 
บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะรักษา และคงไวซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อเปนการ
เสริมสรางความย่ังยืนและม่ันคงใหแกธุรกิจรวมทั้งแกผูถือหุนดวย บริษัทฯ ไดนําหลักปฏิบัติเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่
ดี มาปรับใชอยางตอเนื่อง โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
ไดมีการทบทวนการนําหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code)     
ไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ และในป 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 5/2562 ซึ่งประชุม    
เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ไดมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งไดปรับปรุงหลักปฏิบัติของ
บริษัทฯ ใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มากขึ้น ทั้งนี้สําหรับหลักปฏิบัติที่ยังไมสามารถหรือ
ยังไมไดนําไปปรับใช ไดมีการบันทึกเหตุผลหรือแผนงานของบริษัทฯ ไวเปนสวนหนึ่งของมติคณะกรรมการแลว 
 
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียดครอบคลุมหลักการ ดังตอไปนี้ 

 
1. สิทธิของผูถือหุน 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถือหุน ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย และในฐานะเจาของ
บริษัทฯ โดยสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุม ไดใชสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน เชน การซื้อ ขาย โอน 
หลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขอมูลสารสนเทศของกิจการ
อยางเพียงพอ ผานทางเว็ปไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็ปไซตของบริษัทฯ หรือชองทางอ่ืนๆ 
รวมทั้งการเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานประจําป และการออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเร่ืองตางๆ ที่สําคัญตามที่กฏหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงการแตงต้ังถอดถอน
กรรมการ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การแตงต้ังผูสอบบัญชีและพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี การ
จายหรืองดจายเงินปนผล การเพิ่มทุน และออกหลักทรัพยใหม ตลอดจนการไดซักถามหรือแสดงความเห็นใน
เร่ืองตางๆ ที่กรรมการบริษัทฯ ไดรายงานใหทราบหรือขอความเห็นจากที่ประชุมผูถือหุน 
 
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานตางๆ ขางตน บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช
สิทธิของผูถือหุน ไดแก 

 
1.1 ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยูบนพื้นฐานเดียวกัน ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการรับเงิน

ปนผลตามที่บริษัทฯ ไดประกาศ โดยจํานวนเงินปนผลดังกลาวคํานวณจากสัดสวนการถือหุนที่มีใน   
บริษัทฯ ในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง ผูถือหุนมีสิทธิในการอนุมัติประเด็นที่สําคัญในวาระตางๆ เชน การ
เลือกต้ังกรรมการ (ผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการไดเปนรายบุคคล) คาตอบแทนกรรมการ การแตงต้ัง
ผูสอบบัญชี และการจายเงินปนผล เปนตน บริษัทฯ จะไมกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสให    
ผูถือหุนสามารถติดตอส่ือสารระหวางกันผูถือหุนทุกรายสามารถติดตอส่ือสารระหวางกันไดอยางเสรี 
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1.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมทั้ง ผูถือหุนประเภท
สถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน โดยเลือกสถานท่ีที่จัดการประชุมที่สะดวกตอผูถือหุนในการเดินทางมา
ประชุม จัดสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเปนภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุน
ชาวตางชาติ จัดใหมีจุดรับลงทะเบียนของผูถือหุนประเภทสถาบันแยกตางหากจากผูถือหุนทั่วไป รวมทั้ง 
จัดสงหนังสือมอบฉันทะซ่ึงระบุหลักฐานที่ใชในการมอบฉันทะไวอยางชัดเจนไปพรอมกับหนังสือนัด
ประชุม เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง  นอกจากนั้น ผูถือหุน
ที่มารวมประชุมภายหลังเร่ิมการประชุมแลว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการ
พิจารณาและยังไมไดลงมติ 

 
1.3 บริษัทฯ เชิญผูถือหุนรายยอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เปนการลวงหนาโดย

ไดเผยแพรหลักเกณฑและวิธีการสงคําถามลวงหนาดังกลาวผานชองทางตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซต
ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)  

 
บริษัทฯ ยังมิไดเชิญชวนใหผูถือหุนรายยอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ 
กอนวันประชุมผูถือหุน เนื่องจากบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับ
การแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัดกําหนด) และจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหกับบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาวในท่ี
ประชุมใหญผูถือหุนเสมอ 

 
1.4 บริษัทฯ มอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของ

บริษัทฯ เปนผูจัดสงเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุน  ซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยไดระบุวาระการ
ประชุม พรอมทั้งขอเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ   รวมถึงขอมูล
เอกสารประกอบวาระตางๆ อาทิ ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการ     บริษัทฯ 
ประวัติผูสอบบัญชี ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน แผนท่ีสถานที่จัด
ประชุม รวมทั้ง หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม เปนตน 
ใหแก  ผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 10 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีความพรอมในการเตรียมตัว
สําหรับการประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดลงโฆษณาประชาสัมพันธหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในหนา
หนังสือพิมพและไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และขอมูลตางๆ ในการ
ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) เปนการลวงหนา
กอนวันประชุมอยางนอย 1 เดือน รวมทั้ง ไดเชิญชวนใหผูถือหุนมาลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม    
ผูถือหุนอยางนอย 1 ชั่วโมง 

 
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดนําระบบบารโคด (Barcode) มาใชในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการ

แสดงผลการลงมติเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการประชุมผูถือหุน 
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1.5 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุมและไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงให        
ผูถือหุนทราบลวงหนา เวนแตผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดอาจขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม  

 
1.6  กอนเร่ิมการประชุมผูถือหุนทุกคร้ังเลขานุการของบริษัทฯ จะทําหนาที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียง

ลงคะแนน (กฎเกณฑตางๆ และข้ันตอนการออกเสียงลงมติโดยการใชบัตรลงคะแนนเสียงรวมท้ังสิทธิการ
ออกเสียงลงคะแนน) นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดเชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายเขามาทําการตรวจสอบ
กระบวนการลงทะเบียนกอนที่ประธานในท่ีประชุมจะประกาศจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ และ
จํานวนหุนของผูที่มารวมประชุมใหผูถือหุนทราบ  ตลอดจนทําการตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนน
เสียงในแตละวาระกอนที่จะประกาศเปนมติของที่ประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดผลการลงคะแนนในแตละวาระภายหลังเสร็จส้ินการประชุมแตละคร้ัง และบริษัทฯ ได
เผยแพ รผลการลงคะแนนของแต ละวาระในการป ระ ชุม ผู ถื อหุ นบน เว็บ ไซต ของบ ริษั ท ฯ 
(www.thaiwah.com) ภายในวันทําการถัดไปหลังวันประชุม นอกจากน้ัน ผลการลงคะแนนเชนเดียวกันนี้ 
รวมถึงขอซักถามตางๆ ของผูถือหุนและคําตอบโดยสรุปไดถูกบันทึกไวในรายงานการประชุม ซึ่ง
ครอบคลุมสาระสําคัญตางๆ อยางถูกตองครบถวน  

 
1.7  นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผูถือหุน ไมเพียงแตเปนการดําเนินการตามกฎหมายเทานั้น  

แตยังเปนการสรางโอกาสและเปนเวทีใหผูถือหุนไดแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น  รวมถึงการซักถาม
กรรมการและฝายจัดการในเร่ืองใดก็ตามท่ีมีผลกระทบตอบริษัทฯ  ประธานในท่ีประชุมไดจัดสรรเวลา
และสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ือง
ที่เก่ียวของกับ  บริษัทฯ  นอกจากนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการรักษาสิทธิ
ประโยชน หากผูถือหุนทานใดมีประเด็นคําถามที่ตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมสามารถจัดสง
คําถามลวงหนามายังบริษัทฯ ไดที่ ฝายนักลงทุนสัมพันธ (“ir@thaiwah.com”) หรือโทรสารหมายเลข 
+66 2 285 0255 

 
1.8    นอกเหนือจากผูสอบบัญชีที่จะไดเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลว ประธานกรรมการ   

บริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน และกรรมการทุกทาน จะใชความพยายามเทาที่สามารถจะทําไดในการเขารวม
การประชุมผูถือหุน เพื่อทําการช้ีแจงหรือตอบขอซักถามของผูถือหุน  นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเชิญทีมที่
ปรึกษากฎหมายเขามารวมประชุมเพื่อใหความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดใหมีลามมือ
อาชีพทําหนาที่ในระหวางการประชุมเพื่อใหผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถส่ือสารกันได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

                                           

 
หนา 71 

1.9 บริษัทฯ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) อาทิ มติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองที่สําคัญตางๆ มติของที่ประชุมผูถือหุน ขอมูลทางการเงิน ขอมูลที่
อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ รายงานประจําป เปนตน 

 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมและเปนธรรม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายยอย รายใหญ หรือ     
นักลงทุนสถาบัน โดยดําเนินการทุกอยางสอดคลองตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวของดังนี้ 

 
2.1      บริษัทฯ ใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนแตละคนมี

คะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนสามัญที่ตนถืออยู หรือหนึ่งหุนสามัญตอหนึ่งเสียง ทั้งนี้ หุนของบริษัทฯ 
เปนหุนสามัญแตเพียงประเภทเดียว  

 
2.2  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนไดในกรณีที่ผูถือหุน     

ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนหนึ่งใน
แบบหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และเปนแบบที่ ผู ถือหุนสามารถกําหนด             
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได  อีกทั้งยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถที่จะมอบฉันทะใหแกกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เพื่อเปนตัวแทนรวมลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผูถือหุนไมอาจเขารวมประชุมไดดวย
ตนเอง โดยบริษัทฯ ไดระบุชื่อของกรรมการอิสระไวในหนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้งแนบประวัติกรรมการ
อิสระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไวเปนสวนหนึ่งของ
เอกสารประกอบการประชุม 

 
2.3 กรรมการหรือผูบริหารบริษัทฯ ทานใดที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของในการพิจารณาการเขาทํา

รายการระหวางบริษัทฯ กับผูที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของ จะไมเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ
ดังกลาว นอกจากน้ันบริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการเขาทํารายการใหผูถือหุนทราบ
กอนทํารายการในกรณีตองขออนุมัติการทํารายการจากผูถือหุน รวมทั้ง ปฏิบัติตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยเครงครัด รายละเอียดของการทํารายการที่เก่ียวโยงกันไดเปดเผยไว
ภายใตหัวขอ “รายการระหวางกัน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ และในระหวางป
ที่ผานมาไมปรากฎวาบริษัทฯ  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และหรือ
การซื้อขายสินทรัพยแตอยางใด 

 
2.4  บริษัทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร

ระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไดพึงปฏิบัติ รวมถึงการหามในเร่ืองการใชขอมูลภายในเพื่อ
หาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดอนุมัติ
นโยบายท่ีเก่ียวของกับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งหามมิใหทําการซ้ือขายหลักทรัพยของ   
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บริษัทฯ ในขณะที่ ยังครอบครองขอมูลภายในที่ เปนความลับ และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน  ตลอดระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในที่ยัง
มิไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo Period”)  รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “2.6 การดูแล
เร่ืองการใชขอมูลภายใน” ซึ่งในระหวางปที่ผานมา ไมปรากฏวามีผูใดฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาว 

 
2.5  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุนรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน

หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน โดยบริษัทฯ เปด
โอกาสให ผู ถือหุนเสนอวาระลวงหนาภายใน  30 วันกอนวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี  เพื่อให
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ เปนผูกล่ันกรองกอนเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยในกรณีที่บรรจุเปนวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจงในหนังสือนัด
ประชุมวาเปนวาระท่ีกําหนดโดยผูถือหุน สวนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไมรับเร่ืองที่ผูถือหุน
เสนอเพื่อใหบรรจุเปนวาระ บริษัทฯ จะช้ีแจงเหตุผลใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทราบ 

 
ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคยใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทที่ไมใชบริษัทยอยของบริษัทฯ แต  
อยางใด   

 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจงขอรองเรียน
โดยใหจัดสงตนฉบับพรอมแนบหลักฐานตางๆ ที่ลงลายมือช่ือแลว ไปยังเลขานุการบริษัทฯ ทางไปรษณีย
ตามที่อยูของบริษัทฯ หรือ โทรศัพท +66 2 285 0040 ตอ 1501 

 
2.6  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อ
เปนแนวทางใหคณะกรรมการบริษัทฯ  ผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไดพึงปฏิบัติ
ในเร่ืองการใชขอมูลภายใน เพื่อรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัทฯ  นอกจากน้ี เพื่อ
เปนการปองกันการใชขอมูลที่เปนความลับและมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของ    บริษัทฯ 
ไปใชโดยมิชอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท
ฯ  ซึ่งหามมิใหกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกทานทุกระดับตําแหนงเปดเผยขอมูลที่
เปนความลับและมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชนสวนตน  หรือ
เหตุผลอื่นที่ไมเก่ียวของกับผลประโยชนของบริษัทฯ หรือทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 
ในขณะท่ียังครอบครองขอมูลภายในท่ีเปนความลับ และมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ที่ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน  ตลอดระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในท่ียังมิไดเปดเผยแก
สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 2 สัปดาหกอนและจนถึงวันประกาศผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก และระยะเวลา 1 เดือนกอนและ
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จนถึงวันประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจําป   โดยไดเผยแพรนโยบายและเตือน
ระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในที่ ยังมิได เปดเผยแกสาธารณชน  (“Embargo Period”) ให
คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบเปนรายป และรายไตร
มาส เพื่อใหปฎิบัติตามนโยบายดังกลาวโดยเครงครัด ขอมูลที่เปนความลับและมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ จะถูกจํากัดอยูแตเฉพาะกับกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานท่ีมีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงเทานั้น  การฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวมีโทษทางวินัยตามระเบียบการ
ปฏิบัติงาน 

    
นอกเหนือจากนโยบายดังกลาว  บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการควบคุมดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  
โดยกรรมการและผูบริหารระดับสูงตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปนรายไตรมาส  และใหเปนไปตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  
 
นอกจากน้ี คณะกรรมการยังไดมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว โดยคณะกรรมการและ
ผูบริหารจะมีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบ และมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในรายงานประจําป 

 
2.7 การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

 
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย และการดําเนินการเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนี้ 

 
ก. การเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยไวในรายงานประจําป เพื่อใหเกิดความ

โปรงใส เขาใจงาย  
 

ข. กําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตน และบุคคลที่มีความ
เก่ียวของ ทั้งนี้สวนไดเสียดังกลาวมีความเก่ียวของหรือสัมพันธกับการบริหารจัดการกิจการของ   
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย โดยรายงานตอเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ จะสงสําเนารายงาน
การมีสวนไดเสียนี้ใหแก ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และ
กํากับดูแลกิจการ ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน 

 
ค. ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผูบริหารคนใดคนหนึ่งมีสวนไดเสียกับผลประโยชนในเร่ืองที่กําลัง

พิจารณา ผู มีสวนได เสียนั้นตองไมเขารวมประชุม  และงดออกเสียง เพื่อใหการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพื่อประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง 
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ง. การกําหนดนโยบายการใชขอมูลภายในไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีบทลงโทษในกรณีที่
ผูบริหารหรือพนักงานนําขอมูลภายในไปเปดเผย หรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 
 

3.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 

บริษัทฯ คํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสียและใหความสําคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ทุกกลุม 
โดยมีการดูแลใหผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ของบริษัทฯ ไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม เสมอภาค และเปนธรรม 
บริษัทฯ     เช่ือวาการใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ จะสามารถทําใหบริษัทฯมีการพัฒนาอยาง
ย่ังยืนได ทั้งนี้   บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ อยางเปนธรรม เหมาะสม ทั้งนี้รายละเอียด
ตามที่ปรากฏอยูบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายใตหัวขอจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
 
เพื่อความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและผลตอบแทนทางการเงินแกผูถือหุน บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิตางๆ 
ของบรรดาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบ
ตางๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด  
 
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 
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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 

 
คูแขงขัน: บริษัทฯ มีความเชื่อวาการแขงขันเปนส่ิงสําคัญในการเปดตลาดการคาเสรี 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 และใหการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน      
ที่กอใหเกิดสาธารณประโยชน บริษัทมีนโยบายที่จะรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น ซึ่งไดแกการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การสนับสนุน
เทคโนโลยี ความรู และเครื่องมือหรืออุปกรณในการทําการเกษตร 

 
ส่ิงแวดลอม: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตกฏหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติตางๆ ดาน

ส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มี
ความมุงม่ันที่จะดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ควบคุมการบริหารจัดการ การกําจัดของ
เสีย และ/หรือมลพิษ ทั้งจากกระบวนการผลิต และการใชงานทั่วไป โดยใช
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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
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 รวมทั้งนําไปเปนสวนหน่ึงในการ
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 
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3.1 นโยบายการไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 

บริษัทใหความสําคัญตอการเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคล และไดกําหนดนโยบายท่ีจะไมดําเนินการใด ๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฏหมายที่
เก่ียวของ โดยมุงเนนการปฏิบัติตอกันดวยความเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดย
ครอบคลุมถึง 

 ไมแบงแยกความแตกตางดานรางกาย และจิตใจ เช้ือชาติ  สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว 
การศึกษา สถานะทางสังคม รวมทั้งไมเลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการจางงาน ต้ังแตการสรร
หา การจายคาตอบแทน เวลาทํางาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การฝกอบรมและพัฒนา การวางแผนความกาวหนา รวมทั้งการไมใชแรงงานบังคับ แรงงานท่ีมาจาก
การคามนุษย หรือแรงงานเด็กอันมิชอบดวยกฏหมาย 
 

 ใหความสําคัญกับการรวมธุรกิจ กับคูคาที่ไมละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 

 ส่ือสาร เผยแพร และใหการสนับสนุนคูคา เพื่อใหมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล 
เคารพตอสิทธิมนุษยชน   

 

 ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

3.2 นโยบายดานแรงงาน 
 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฏหมายท่ีเก่ียวของ มุงเนน
การปฏิบัติตอกันดวยความเทาเทียม ไมแบงแยกความแตกตางดานรางกายจิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา 
เพศ อายุ ภาษา สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม ไมเลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการ    จางงาน 
ต้ังแตการสรรหา การจายคาตอบแทน เวลาทํางาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การฝกอบรมและพัฒนา การวางแผนความกาวหนา รวมทั้งการไมใชแรงงานบังคับ แรงงาน
ที่มาจากการคามนุษย หรือแรงงานเด็กอันมิชอบดวยกฎหมาย 
 

3.3 นโยบายไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
 

บริษัทฯ ถือเปนนโยบายที่จะไมเก่ียวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และไดกําหนดเปนมาตรฐาน
การดําเนินงานที่ชัดเจนที่จะใชทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นเฉพาะที่มีใบอนุญาตการใชเทานั้น เชน การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง โดยมีการตรวจสอบเปนระยะๆ โดยผูตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 
และในระหวางปที่ผานมาไมไดมีกรณีละเมิดทรัพยสินทางปญญาแตอยางใด 
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3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและหามการจายสินบนเพ่ือประโยชนทาง
ธุรกิจ  

 
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล ยึดม่ันใน
ความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอม รวมท้ัง ใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต และคอรรัปชั่น
มาโดยตลอด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมี
มติอนุมัติใหมีการลงนามในคําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)  

 
เพื่อใหการดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
ดําเนินงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส และเปนธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเปาหมายตาม
เจตนารมณของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2560 ไดมีมติอนุมัติ
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติ หรือดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่น ดังนี้ 
 
คํานิยาม 

   
การทุจรติ หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ

ดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น  การทุจริตแบงเปน  3 
ประเภท ไดแก การคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพยสิน และการ
ทุจริตในการรายงานขอมูล เชนการตกแตงบัญชี  
 

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

 

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

การสนับสนุน 

และชวยเหลือ 

ทางการเมือง 

 

หมายถึง การสนับสนุนทั้งที่เปนตัวเงินหรือไมใชตัวเงินแกพรรคการเมือง 
ตัวแทนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูลงสมัครรับเลือกต้ังทาง
การเมือง ทั้งนี้ การสนับสนุนที่ไมใชตัวเงินใหหมายรวมถึงการ
ใหยืมหรือการบริจาควัสดุอุปกรณใดๆ โดยไมคิดคาบริการ 

หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของไทยวาดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปช่ันในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจหรือหนวยงานที่เก่ียวของ และใหมีการสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ
ขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอบังคับ และ
กฏหมายที่เก่ียวของ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแล ใหมีระบบ

หรือ แนวทางการปฏิบัติที่สนับสนุนการตอตานคอรรัปช่ันของบริษัท เพื่อใหม่ันใจวาฝายจัดการ หรือ
ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการตอตานคอรรัปชั่น 

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ มีหนาที่และความรับผิดชอบใน

การสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง 
เพื่อใหม่ันใจวากระบวนการตางๆ มีการกําหนดการควบคุมภายในอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

 
3. ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหาร มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดใหมีแนวทางหรือ

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

4. พนักงานของบริษัท มีหนาที่ตองปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ เร่ืองการตอตาน
คอรรัปชั่น หรือปฏิบัติตามคําส่ังที่เก่ียวของ กรณีมีขอสงสัยหรือพบการฝาฝน จะตองรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา หรือรายงานผานชองทางการแจงเบาะแสที่บริษัทกําหนดไว 

 
แนวทางการปฏิบัติ 

 
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานคอรรัปช่ัน รวมทั้ง

แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม (ถามี) อยางเครงครัด 
 

2. ผูบริหาร พนักงานของบริษัท หรือบุคคลที่ดําเนินการในนามของบริษัทตองไมเรียกรอง เสนอ จูงใจ 
ใหสัญญาหรือรับสินบน  หรือการจายเงินอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม รวมถึงการจายเงินเพื่ออํานวยความ
สะดวก 
 

3. พนักงานของบริษัททุกคน ตองไมละเลย เพิกเฉย ในกรณีที่พบเห็นการกระทําที่เขาขายการ
คอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัท โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และตอง
ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง และการสอบสวนตางๆ ที่เก่ียวของ 

 
4. บริษัทจะใหความเปนธรรม และคุมครองแกพนักงานที่แจงเร่ืองคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบริษัท โดย

ใชมาตรการคุมครอง ผูรองเรียน พยาน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น 
ตามที่บริษัทกําหนดไวใน Whistleblower Policy  

 
5. ผูที่กระทําการคอรรัปชั่น จะตองไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามที่ไดกําหนดไว นอกจากนี้

อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายดวย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 
 

6. บริษัทจะทําการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับ
บริษัท โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ันนี้ 

 
7. นโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ต้ังแตการสรรหา การคัดเลือก การ

เล่ือนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผล และการใหผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชา
ทุกระดับส่ือสารทําความเขาใจกับพนักงาน เพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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8. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน แกบุคคล หรือหนวยงาน ทั้งของภาครัฐ และ
เอกชนตองเปนไปอยางโปรงใส และมีเปาหมายเพื่อการกุศล โดยไมไดเปนไปเพื่อคาดหวัง
ผลประโยชน หรือส่ิงอื่นใดเปนการตอบแทน ที่อาจพิจารณาไดวาเปนการทุจริต และคอรรัปช่ัน ทั้งนี้
การขออนุมัติและหลักเกณฑในการพิจารณาการบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน ให
เปนไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบัติของบริษทั 

 
9. บริษัทถือวาการรับหรือใหทรัพยสินหรือส่ิงของเพ่ือเปนของขวัญ / ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีในแตละทองถ่ินเปนเร่ืองที่ยอมรับได อยางไรก็ตาม บริษัทไมประสงคใหบุคลากรของบริษัท
รับของขวัญ / ของที่ระลึกที่มีมูลคาเกินปกติวิสัยจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้การใหหรือรับของขวัญ / 
ของที่ระลึก ดังกลาวจะตองไมเปนการสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดที่ไมเปนธรรม 
 

10. หามใหหรือรับของขวัญ / ของที่ระลึก รวมทั้งผลประโยชนอื่นใด เพื่อแลกเปล่ียนขอตกลงในทาง
ธุรกิจ 

 
11. ตองหลีกเล่ียงการใหหรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชนอื่นใด ที่มีลักษณะเปนสินบนและ

กอใหเกิดขอสงสัยเก่ียวกับความซื่อสัตยและผลประโยชนทับซอนของบุคลากรของบริษัท และสงผล
ตอชื่อเสียงของบริษัท 

 
12. หามเสนอ ใหเงิน หรือบริการ หรือของขวัญ หรือส่ิงที่มีมูลคา ทั้งกับเจาหนาที่ภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อ

ประโยชน หรือความไดเปรียบในการทําธุรกิจอยางไมเหมาะสม 
 

13. การขออนุมัติเพื่อใหหรือรับของขวัญ และของที่ระลึกจากเจาหนาที่ของรัฐ และบุคคลภายนอกให
เปนไปตามหลักเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทกําหนดไว 

 
14. พนักงาน หรือบุคลากรของบริษัททุกคน ตองรวมกันสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร ที่ยึดม่ันวาการ

คอรรัปชั่น เปนส่ิงที่ยอมรับไมไดทั้งการทําธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสรางความ
ตระหนักในการดําเนินงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส ปราศจากการทุจริต และคอรรัปชั่น 

 
15. บริษัทจะวางตัวเปนกลางโดยไมกระทําการอันเปนการฝกใฝหรือสนับสนุนและชวยเหลือทางการ

เมืองกับฝายใดฝายหน่ึง ไมวาจะเปนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือผูหนึ่งผูใดที่มีอํานาจ
การเมือง รวมถึงไมเขารวมในกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุมทางการเมือง หรือนักการเมืองคนใด 
ไมวาทางตรงหรือทางออม และไมอนุญาตใหฝายการเมืองเขามาใชทรัพยากรและสถานท่ีของบริษัท
ในกิจกรรมทางการเมือง 
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การกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ิมเติม 
 

ประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจ ในการออกคําส่ัง หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน  

 
นอกเหนือจากนโยบายขางตน บริษัทฯ ไดสงหนังสือขอความความรวมมืองดเวนการใหของขวัญแก
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานคอรรัปช่ันของบริษัทฯ 

 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมแกพนักงานเพ่ือใหความรูเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น  ทั้ งนี้  ได มีพนักงานของบริษัทฯ เขารวมการฝกอบรมในหลักสูตร Ethnical 
Leadership Program และ Anti-Corruption: The Practical Guide ของสถาบันสงเสริมกรรมการบริษัท
ไทย และบริษัทฯ ไดจัดใหมีการอบรมเก่ียวกับนโนบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นภายใตหัวขอ       
“Anti-Corruption…เพื่อองคกรสูความย่ังยืน” แกพนักงานระดับผูจัดการขึ้นไป และไดจัดใหมีการอบรม
ดังกลาวหมุนเวียนไปตามโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดตางๆ เพื่อสงเสริมความเขาใจในนโยบายตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ 
 
เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 
ไดมีมติรับรองบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) เปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริต 

 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรม และการส่ือสารอยางตอเนื่องใหแกบุคคลากรของบริษัทฯ โดยในป 2562 
ไดมีการจัดหลักสูตรการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ( Anti-Corruption) ผานระบบ E-learning โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจอยางแทจริง เก่ียวกับนโยบาย และหลักปฏิบัติในการตอตาน
ทุจริตคอรรัปช่ัน โดยกําหนดเปนหลักสูตรในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 
 
1. นิยามของคําวา “คอรรัปชั่น”  
2. การปองกันการทุจริต และกฏหมายที่เก่ียวของ 
3. ภาพรวมสถานการณคอรรัปช่ันในประเทศไทย 
4. นโยบายและหลักปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปช่ันของบริษัทฯ 
5. แนวทางการปฏิบัติของพนักงาน การพิจารณาโทษ และนโยบายการรับของขวัญ 
 
ทั้งนี้หลังจากพนักงาน และ ผูบริหารเรียนครบหมดทุกหลักสูตรแลว จะตองทําแบบทดสอบ โดยตองมีผล
คะแนนอยางนอยรอยละ 80  จึงจะถือวาผานหลักสูตร หากไมผานจะตองเรียนใหมแลวทําแบบทดสอบ
จนกวาจะผานเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด 
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3.5     นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิด 
 

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

 
ชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิด (whistleblowing policy) 
โดยมีวัตถุประสงคใหพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงาน รองเรียน หรือแจง
เบาะแส เม่ือทราบหรือพบเห็นการกระทําผิด หรือเปนผูเสียหายเดือดรอนจากการทุจริตคอรรัปช่ัน หรือไม
ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระทํา หรือกล่ัน
แกลง 
 
ผูแจงเบาะแสสามารถแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน ไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ หรือหนวยตรวจสอบภายใน ผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

ชองทางในการรับขอรองเรียน  

 โทรศัพท : +66 2 285 0040 

 โทรสาร  : +66 2 285 0255 

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

 เว็บไซต  : www.thaiwah.com 
 
กระบวนการในการดําเนินการกับเรื่องที่ถูกรองเรียน 

 
หนวยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเปนผูตรวจสอบเร่ืองที่ไดรับการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน และ
รายงานขอเท็จจริงที่ตรวจพบตอคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียงและกํากับดูแลกิจการ เพื่อ
พิจารณาตอไป  
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กลไกคุมครองผูแจงเบาะแส  
 
เร่ืองที่แจงเบาะแส หรือขอรองเรียน รวมถึงชื่อผูแจงจะถูกเก็บเปนความลับตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ 
และจํากัดการเขาถึงขอมูลได เฉพาะผูที่รับผิดชอบที่มีหนาที่ตรวจสอบประเด็นที่รองเรียนเทานั้น และหาก
ผูแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนเช่ือวาตนถูกละเมิดสิทธิจากการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนก็สามารถ
รายงานเร่ืองดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเส่ียง และ
กํากับดูแลกิจการ หรือหนวยตรวจสอบภายใน ผานชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนดังกลาว
ขางตนโดยทันที เพื่อทําการตรวจสอบและดําเนินการตางๆ ที่เหมาะสมตอไป 
 
ทั้งนี้ หากพนักงานทานใดแจงเบาะแสดวยเจตนาท่ีไมบริสุทธิ์ หรือแจงเบาะแสเพ่ือผลประโยชนสวนตนจะ
ถือเปนความผิดทางวินัย และหากมีการตรวจสอบพบวาบุคคลภายนอกทานใดแจงเบาะแสดวยเจตนา
ประสงคราย หรือแจงเบาะแสเพ่ือผลประโยชนสวนตนจะถูกดําเนินการท่ีเหมาะสม รวมถึงการแจงความ
ตอเจาหนาที่ตํารวจ 

 
3.6  การสงเสริมจัดกิจกรรมหรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน 
 

บริษัทฯ ถือเปนนโยบายท่ีตองดูแลและสานสัมพันธกับชุมชนใกลเคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอยาง
สมํ่าเสมอ  โดยดําเนินโครงการตางๆ ที่คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนที่ชุมชนและสังคมจะพึงไดรับ
เพื่อการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน  

  
3.7 การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก สงผลใหทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
จํากัด เกิดการขาดแคลน บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว  และสงเสริมใหมีการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดต้ังคณะกรรมการดานส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย และจัดทําโครงการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง  รวมท้ังกําหนดเปาหมายของโครงการใช
ทรัพยากรอยางย่ังยืน  

 
3.8 การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดลอม 
 

บริษัทฯ ไดจัดฝกอบรมใหความรูและปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองส่ิงแวดลอมแกพนักงาน โดยไดจัดทําโครงการ
อนุรักษพลังงานตางๆ อยางตอเนื่อง และประชาสัมพันธทั่วองคกรผานระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และ
ตามบอรดประชาสัมพันธ รวมท้ังไดเชิญวิทยากรมาใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องที่เก่ียวของกับ
การดูแลส่ิงแวดลอมเปนระยะๆ เชน การอนุรักษส่ิงแวดลอม  
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3.9    นโยบายการจัดสรร และการบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายเรื่องการจัดสรร และบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคกร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของกิจการ โดยพิจารณาปจจัยในการกําหนดลําดับความสําคัญ
ของแผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ความเหมาะสมสอดคลองกับแผนกลยุทธ ผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ ความเรงดวนในการใชงาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความสอดคลองกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เปนตน บริษัทฯ มีการจัดสรรทรัพยากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีความเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ และไดกําหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไมสามารถ
จัดสรรทรัพยากรไดเพียงพอตามที่กําหนดไวดวย คณะกรรมการไดมีการอนุมัตินโยบายและมาตรการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การรักษาความลับ 
(Confidentiality) และความพรอมใชของขอมูล (Availability) รวมทั้งปองกันมิใหมีการนําขอมูลไปใช
ในทางมิชอบ หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

 
4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา โดยไดดําเนินการดังนี้ 
 
4.1 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ทุกทานไดรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของ

บุคคลที่มีความเก่ียวของซ่ึงเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด รวมทั้งปรับปรุงและ
รายงานใหบริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีสวนไดเสียดังกลาว และ
บริษัทฯ จะบรรจุวาระเรื่องรายงานการมีสวนไดเสียดังกลาวขางตนไวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อใหไดรับทราบเปนรายไตรมาส 
 

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

4.3 ผูลงทุนรายบุคคล ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และหนวยงานภาครัฐ สามารถติดตอกับบริษัทฯ ไดที่
เลขานุการของบริษัทฯ โทรศพัท +66 2 285 0040 หรือ ฝายนักลงทุนสัมพันธ (“ir@thaiwah.com”) 

 
4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทํามีความถูกตองครบถวนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป 

โดยผานการตรวจสอบ/สอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง (ปจจุบันคือบริษัท สํานักงาน    
อีวาย จํากัด) และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแล
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กิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ กอนการเปดเผยผานตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดเปดเผย  “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําป
ของบริษัทฯ และในป 2562 งบการเงินของบริษัทฯ ไดรับการรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชี 

 

4.5 ในป 2562 บริษัทฯ ไมมีโครงการซื้อหุนคืน รวมทั้ง ไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุนใด (Shareholders 
agreement)    ที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ หรือผูถือหุนรายอื่น จึงมิไดเปดเผยขอมูล
ดังกลาว   

 
4.6 บริษัทฯ ขออางอิงการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ ภายใตหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 

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

 ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใต
หัวขอ “เอกสารแนบ 1”  ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และเลขานุการ
บริษัทฯ” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 

 จํานวนคร้ังของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ      
ในระหวางป  2562 รายละเอียดได เปดเผยไวภายใตหัวขอนี้   ขอ  5 “ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ” 

 
 การปฏิบัติงานในปที่ผานมาของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 

รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
 การปฏิบัติงานในปที่ผานมาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดเปดเผยไวภายใต

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

 
 จํานวนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร  รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 

“คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 
 นโยบายการเปดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุน/ถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร

ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “2.6 ของการกํากับดูแลกิจการ” 
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การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร ไดเปดเผยไวภายใต
หัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1  และ หัวขอ “รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย  
บริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
 หลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “นโยบาย

กําหนดคาตอบแทน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

 คาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “รายละเอียดคาตอบแทนและ
ผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับในฐานะกรรมการชวงป 2562” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําป
ของบริษัทฯ 
 

4.7 ในชวงป 2562 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดทําการเปดเผยสารสนเทศซึ่งรวมถึงขอมูลจากเหตุการณสําคัญอยาง
ครบถวนถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ตามประกาศและกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. 
และไมปรากฎวาไดรับแจงหรือถูกดําเนินการจากหนวยงานกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยฯ หรือ ก.ล.ต. วา
บริษัทฯ ไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศแตอยางใด 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 

5.1  โครงสรางของคณะกรรมการ  
 

5.1.1  องคประกอบและวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการท้ังหมดจํานวน 14 ทาน โดยมีกรรมการอิสระ 
5 ทาน กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 3 ทาน และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 6 ทาน จากสัดสวน
ดังกลาว กรรมการสวนใหญจะเปนกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร จึงทําใหสามารถใหความเห็น
เก่ียวกับการบริหารงานของฝายจัดการไดอยางอิสระ 
 
คณะกรรมการของบริษัทฯ  มี คุณสมบั ติหลากหลายท้ังในดานทักษะ  ประสบการณ 
ความสามารถเฉพาะดาน ตลอดจนอายุ ซึ่งชวยสงเสริมใหบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายหลักขององคกรได รวมท้ังยังสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย
ไดดีขึ้น ทั้งนี้ ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย รองประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเปนกรรมการท่ีไม
เปนผูบริหารเปนผูที่มีความรูและประสบการณ มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม
หลักที่บริษัทดําเนินการอยู 
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บริษัทฯ มีกรรมการอิสระท้ังหมด 5 ทานคิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ทั้งนี้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระทั้ง 5 ทานเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการอิสระ
ทุกทานสามารถทํางานรวมกับคณะกรรมการทั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดง
ความเห็นไดอยางอิสระ  
 

5.1.2  การกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันของกรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงกรรมการไมเกิน 3 
วาระติดตอกัน และครบกําหนดการดํารงตําแหนงในแตละวาระในวันประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปที่ตนครบกําหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอช่ือกรรมการ
ดังกลาวใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกลับเขาเปนกรรมการตอไปไดตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร แตใหคุณสมบัติความเปนอิสระของกรรมการนั้นส้ินสุดลง 
 
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกทานมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ และไมมีกรรมการอิสระทานใดดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทยมากกวา 5 บริษัท  
 
นโยบายของบริษัทฯ เก่ียวกับการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการนั้นเปนไปตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 18 ซึ่งกําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ให
กรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ถาจํานวนกรรมการ
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)  

 
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับ
สลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปน       
ผูออกจากตําแหนง 
 
กรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังเขามาเปนกรรมการใหมได 
 
ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมผูถือหุนเขามาเปนกรรมการใหมได 
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5.1.3  คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัตินิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง บุคคลท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระท่ีเขมงวดกวาหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ซึ่งปจจุบันหลักเกณฑดังกลาวกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้ 
 
 (ก)     ถือหุนไมเกินรอยละ 0.75 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัท

ใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้
ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

 
(ข)     ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได

เงินเดือนประจํา  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ     
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการ
แตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

 
 (ค)     ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน

ลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร  ของ
กรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับ
การเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 
(ง)    ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม        

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง
การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือ      
ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย    
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการ
อิสระ 

 
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปน
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพย
หรือบริการหรือการให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม       
คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน 
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ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละ
สามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลวแต
จํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ
มูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระหน้ี
ดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน 
 

(จ)    ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการ
แตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ 

 
(ฉ)     ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา

กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา   สองป
กอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ 

 
(ช)    ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูถือหุน ซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 
 
(ซ)    ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ 

บริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมี
สวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน    
รอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 
(ฌ)    ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ 
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ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ) 
แลว  กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ  บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน      
รายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 
(Collective Decision) ได 

 
5.1.4 หลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัทฯ 
 

ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ วางลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ซึ่ง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะทําหนาที่ในการสรรหากรรมการใหม โดยจะ
สรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงต้ัง หรือเพื่อเสนอใหที่ประชุม  
ผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง (แลวแตกรณี) โดยหลักเกณฑในการสรรหากรรมการใหมจะคํานึงถึง
โครงสรางของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการในจํานวนที่เหมาะสมกับ
ขนาดและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสรางของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง เช้ือชาติ  ศาสนา            
ถ่ินกําเนิด และเพศ เปนตน ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการท่ีจําเปน
และยังขาดอยูในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนด
คุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา 
 
รวมทั้ง คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
กําหนด เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุน รายละเอียดวิธีการแตงต้ัง
กรรมการไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “วิธีการแตงต้ังกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่
กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ” 
 

5.1.5 กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ จากการแนะนําของกรรมการอ่ืนในบริษัทฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษา
ภายนอก (Professional Search Firm) หรือ การสรรหาจากฐานขอมูลกรรมการ (Director 
Pool) ของหนวยงานตางๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม 
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5.1.6  หลักเกณฑการสรรหาผูนําบรษัิท (ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือเทียบเทา) 
 

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนจะทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมา
ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร (หรือเทียบเทา) โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอช่ือให
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงต้ัง โดยหลักเกณฑในการสรรหาประธานเจาหนาที่บริหาร 
(หรือเทียบเทา) จะคํานึงถึงทักษะที่จําเปน ไดแก   
 
1. อุปนิสัยซ่ือสัตย สุจริต มีวิสัยทัศนกวางไกล  
2. มีความรู ความเขาใจ ในธุรกิจของบริษัท  
3. มีความสามารถในการปรับตัว เปล่ียนแปลง และสามารถรักษาศักยภาพการแขงขันทาง

ธุรกิจของบริษัท   
4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อรักษา หรือเพิ่มมูลคาหุนแกผูถือหุน 
5. มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากร  

 
5.1.7  กระบวนการสรรหาผูนําบริษัท (ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือเทียบเทา) 
 

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร (หรือเทียบเทา) ซึ่งอาจพิจารณาทั้งจากบุคคลภายใน และภายนอก
องคกร หรืออาจมีการสรรหาโดยใชบริการของที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) 
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควร 
 

5.1.8  บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ 
 

รายละเอียดบทบาทหนาที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสราง
การจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
 5.1.9     บทบาทหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
รายละเอียดบทบาทหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสราง
การจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

5.1.10  การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูง 
  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูงของบริษัท และรายงานผลการประเมินแกคณะกรรมการ
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บริษัท ทั้งนี้คาตอบแทนของ ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูงของบริษัท จะ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเปาหมายซ่ึงถูกกําหนดไวเปน Balance Score 
Card โดยจะพิจารณาท้ังผลการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน (financial) และ     ไมเปนตัวเงิน (non-
financial) ดังนี้ 
 
1. ดานผลประกอบการของธุรกิจ เชน การเพิ่มรายได / ยอดขาย ของบริษัท 

 
2. ดานผลการดําเนินงานตามนโยบาย  และ /หรือกลยุทธ  ที่ ได รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบในแตละเปาหมาย ซึ่งไดกําหนดเกณฑการ
พิจารณาไวเปนรอยละของความสําเร็จตามเปาหมาย เชน กลยุทธการเติบโตอยางย่ังยืน / 
การสงเสริมใหชุมชนหรือเกษตรกรมีรายไดมากขึ้นและไมทําลายส่ิงแวดลอม 

 
3. ดานลูกคา พิจารณาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว เชน ความพึงพอใจของลูกคา  

 
4. ดานการพัฒนาองคกร พิจารณาเปรียบเทียบกับเปาหมาย ในการพัฒนาและปรับปรุง

องคกร เชน การฝกอบรมทักษะพนักงาน / ความพึงพอใจของพนักงาน 
 

5.1.11  การรวมหรือแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจาหนาที่บริหาร  
 

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

 

5.1.12   แผนสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร ตําแหนงกรรมการผูจัดการ และ
ตําแหนงผูบริหารระดับสูง 

  
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ตลอดจนการดําเนินกิจการอยางตอเนื่อง อันจะนํามาซ่ึงการเติบโตและ
ความกาวหนาขององคกรอยางย่ังยืน โดยกําหนดใหบริษัทฯ จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงของ 
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร ตําแหนงกรรมการผูจัดการ และตําแหนงผูบริหารระดับสูง
อื่นๆ และมีการพิจารณาทบทวนทุก 3 ป   เพื่อให ม่ันใจวามีผูบริหารระดับสูงที่ มีความรู
ความสามารถในการสืบทอดตําแหนงที่สําคัญขององคกรตอไปในอนาคต  
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5.1.13 การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ ไปดํารงตําแหนงกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ ไปดํารง
ตําแหนงกรรมการเพื่อใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนสูงสุดในการท่ีกรรมการบริษัทฯ สามารถอุทิศ
เวลาสําหรับการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดเปน
นโยบายใหกรรมการบริษัทฯ ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดรวมไมเกิน 5 บริษัท  
 
นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจาหนาที่บริหารจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษัทอื่น โดยจะตองมีการเสนอเร่ืองการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นเพื่อใหที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหความเห็นชอบ สวนผูบริหารระดับสูงจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการหรือประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

5.2 คณะกรรมการชุดยอย 
 
รายละเอียดคณะกรรมการชุดยอยไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 และ
ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
 

เพื่อการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2562  ไดมี
มติอนุมัติการขยายขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยงใหครอบคลุมการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และไดเปล่ียนช่ือจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียง เปน “คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับ
ดูแลกิจการ” 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 
4 ทาน   ซึ่งเปนกรรมการอิสระทั้งหมด  โดยมีสมาชิกจํานวน  2 ทาน  ไดแก  นายวุฒิพล          
สุริยาภิวัฒน และนายสุภัค ศิวะรักษ เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทาน
ความนาเช่ือถือของงบการเงิน และ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน มีประสบการณการสอบทาน      
งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งนี้ รายชื่อ
และรายละเอียดภาระหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เส่ียงและกํากับดูแลกิจการ ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 
และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 4 ทาน   ซึ่งเปน
กรรมการอิสระท้ังหมด  ทําใหมีความเปนอิสระในการวินิจฉัยเร่ืองที่เก่ียวของกับการสรรหา
กรรมการและกําหนดคาตอบแทน  ทั้งนี้ รายช่ือและรายละเอียดภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 
“โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

5.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

5.3.1 หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

รายละเอียดหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” 
ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.3.2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2561 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติอนุมัติ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุง รวมถึงการ
มอบหมายใหฝายจัดการดําเนินการสงเสริมและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดของ 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไวในเว็บไซตของบริษัทฯ 
ภายใตหัวขอการกํากับดูแลกิจการ อีกทั้งยังไดจัดทํามาตรฐานการปฏิบั ติงานและการ
ดําเนินงาน  (Standard Operating Procedures) เพื่ อใชควบคุมการปฏิบั ติงานและการ
ดําเนินการภายในองคกร นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ จะอนุมัติและประกาศใชกฎและ
ระเบียบภายในใหมๆ เปนระยะๆ โดยมุงพัฒนาปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
อยางตอเนื่อง  
 
ในระหวางปที่ผานมา ไมมีกรณีที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารลาออก อันเนื่องจากประเด็นเร่ือง
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงไมมีกรณีเก่ียวกับช่ือเสียงในทางลบของบริษัทฯ อัน
เนื่องมากจากความลมเหลวในการทําหนาที่สอดสองดูแลของคณะกรรมการ 

 
5.3.3 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
 

บริษัทฯ มีความเช่ืออยางย่ิงวา การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมเปนหนึ่งในหลักสําคัญในการ
เจริญเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัทฯ เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม  
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และเพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีทั่วทั้งองคกร   บริษัทฯ ได
จัดทําคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ  บริษัทฯ และ
กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเครงครัด รวมท้ังไดประชาสัมพันธทั่วทั้ง
องคกรใหเปนที่เขาใจผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ 
รวมทั้งไดติดบอรดประชาสัมพันธ ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  
 
จรรยาบรรณดังกลาวไดรางขึ้นตามหลักความซ่ือสัตยสุจริต  หลักความโปรงใส  หลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ ดี  และจริยธรรมทางสังคมที่ ดี   และได เปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.thaiwah.com) 
 
ในชวงระหวางปที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไมพบวาไดมีการเรียกรองหรือกลาวอางวาไดมี
การปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แตอยางใด 
 

5.3.4 การแบงแยกอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ฝายบริหาร 

 
บริษัทฯ มีโครงสรางการจัดการที่แบงแยกอํานาจ หนาที่  และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหารอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผูกํากับ
ดูแลเชิงนโยบาย มีหนาที่ในการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธ และเปาหมายระยะ
ยาวของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหาร     
โดยฝายบริหารในฐานะผูบริหารงานมีหนาที่ ในการปฏิบั ติงานประจําใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผล และเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธ และ
เปาหมายที่กําหนดไว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยาง
สมํ่าเสมอ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ     ได มีการแบ งแยกบทบาทหนาที่   ความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหาร/ประธานเจาหนาที่บริหารที่ชัดเจน งบประมาณ
คาใชจายเงินทุนประจําปจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คาใชจาย
สวนทุนที่มิไดอยูในงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอง
ผานการอนุมัติซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 
 
 มูลคานอยกวา 2 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการบริษัทฯ   
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 มูลคาระหวาง 2 - 10 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติรวมกันจากประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการบริษัทฯ ทานใดทานหนึ่งจํานวน 1 ทาน 

 
 มูลคาระหวาง 10 - 50 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติรวมกันจากประธานเจาหนาที่

บริหารและกรรมการบริษัทฯ ทานใดทานหนึ่งจํานวน  1 ทาน  และใหสัตยาบันโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 มูลคามากกวา 50 ลานบาทจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเขาทํารายการที่สําคัญตางๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ 
และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามประกาศของตลาด
หลักทรัพยฯ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
 
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 
“โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

5.3.5 ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

รายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลใดท่ีเก่ียวโยงกันอันอาจนํามาซึ่งผลประโยชนที่ขัดแยงกันได
นั้น จะตองผานการพิจารณาอยางถ่ีถวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และ
กํากับดูแลกิจการ และหากเปนรายการระหวางกันที่สําคัญการเขาทํารายการนั้น ตองไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ
และขนาดของรายการตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  กรรมการ หรือ
ผูบริหารบริษัทฯ ทานใดที่มีสวนไดเสีย หรือมีสวนเก่ียวของจะไมเขารวมในกระบวนการ
ตัดสินใจรายการดังกลาว 

 
ทั้งนี้ รายการดังกลาวตองกระทําขึ้นภายใตเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป โดยกําหนดราคาที่ยุติธรรม
และอยูบนพื้นฐานเสมือนหน่ึงกระทําโดยบุคคลที่ไมเก่ียวโยงกัน (fair and at arms' length 
basis) และในกรณีที่ไมสามารถกําหนดราคาได  บริษัทฯ จะอางอิงตามรายงานของ  ผูประเมิน
ราคาอิสระท่ีไดรับการแตงต้ังจากบริษัทฯ เพื่อกําหนดราคาท่ีเปนธรรมทั้งสําหรับบริษัทฯ และ
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
 
การทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันทุกรายการ จะไดรับการเปดเผยอยางชัดเจนและถูกตอง 
รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “รายการระหวางกัน” ของแบบ 56-1  และของรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ 
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5.3.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง   และกํากับดูแลกิจการ  
ทําหนาที่สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายใน  (ในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ ดานการควบคุมภายในองคกร การประเมินความ
เส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม  
ตามกรอบแนวทางปฏิบั ติดานการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission : COSO)) ที่ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ร า ย ง า น
คณะกรรมการบริษัทฯ  
 
ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ  และ
คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 
“รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ” และ 
“ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ” ของแบบ 
56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
การตรวจสอบภายใน 

 
บริษัทฯ ไดจัดต้ังฝายตรวจสอบภายในซ่ึงเปนหนวยงานอิสระ โดยมีนายสรศักด์ิ ธนดีเจริญโชค 
เปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความ
มีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบการตรวจสอบประจําป  ซึ่งไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ และรายงานให
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ทราบอยางสมํ่าเสมอเปน
รายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ   
 
ทั้งนี้ การแตงต้ัง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ  
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5.4  การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 
  

5.4.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดการประชุมตามตารางการประชุมที่กําหนดไวลวงหนา   ทั้ง
ป โดยมีการประชุมอยางนอยปละ 4 คร้ัง ซึ่งในป 2562 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ทั้งหมด  6 คร้ัง และยังสงเสริมใหกรรมการบริษัทฯ แตละทานเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยรอยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบป
บัญชี เวนแตในกรณี มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถเขารวมประชุมได โดยในปที่ผานมา 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเขารวมการประชุมคิดเปนสัดสวน  รอยละ 85.72 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสง
เอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนวัน
ประชุม เพื่อใหกรรมการมีเวลาในการศึกษาขอมูล 
 
รวมท้ัง บริษัทฯ สงเสริมใหขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ควร
มีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และนอกจากน้ีกรรมการท่ีไม
เปนผูบริหารไดมีการประชุมรวมกันเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการที่อยูใน
ความสนใจ โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย ในป 2562 จํานวน 1 คร้ัง เม่ือวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2562 
 
กรรมการทุกทานไดเขารวมประชุม ดังนี้ 

 
ลําดับที่ 

 
รายชื่อ 

จํานวนครั้งที ่
เขารวมประชุมในป 2562/

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

10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 6/6 
11. นายสุภัค ศิวะรักษ 5/6 
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ลําดับที่ 
 

รายชื่อ 
จํานวนครั้งที ่

เขารวมประชุมในป 2562/
ครั้งการประชุม  

12.  นายชนินทร อรรจนานันท 5/6 
13. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล 4/6 
14. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล 6/6 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา การอุทิศตนใหแกบริษัทฯ ของกรรมการ แตละทาน
นั้น ไมควรมุงเนนเพียงการใชเวลาเขารวมการประชุมเทานั้น  แตควรจะรวมไปถึงผานทางการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น คําแนะนํา ประสบการณ และเครือขายความสัมพันธ เพื่อยังประโยชน
เพิ่มขึ้นแกธุรกิจของบริษัทฯ 

 
5.4.2  คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 

 
บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
อยางสมํ่าเสมอกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 4 คร้ังในแตละป เปนราย  ไตร
มาส ซึ่งไดมีการกําหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวงไตรมาสท่ี 4 กอนเร่ิมงวดปบัญชีใหม 
สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเปน  ในป 2562  บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 4 คร้ัง  และกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ทุกทานไดเขารวมประชุม ดังนี้ 
 

 
ลําดับที่ 

 
รายชื่อ 

จํานวนครั้งที ่
เขารวมประชุมในป 2562/

ครั้งการประชุม 
  1. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 4/4 
  2. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 4/4 
  3. นายสุภัค  ศิวะรักษ 4/4 
4. นายชนินทร อรรจนานันท* 2/2 

 

หมายเหตุ : *   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  ไดมีมติ
อนุมัติการแตงต้ัง นายชนินทร อรรจนานันท เปนกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
กํากับดูแลกิจการ ทานใหมของบริษัทฯ 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ยังไดเขารวม
ประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอกโดยไมมีฝายจัดการเขารวมดวย 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาแนวทางและ
แผนการสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเพื่อพิจารณาปญหาหรือกําหนดแนวทางในการควบคุม
ภายใน 
 

5.4.3  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ กอน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง ซึ่งไดมีการกําหนดและแจงใหทราบ
ลวงหนาในชวงไตรมาสที่ 4 กอนเร่ิมงวดปบัญชีใหม สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตาม
ความจําเปน ในป 2562 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 5 คร้ัง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทุกทานไดเขารวมประชุม ดังนี้ 
 

 
ลําดับที่ 

 
รายชื่อ 

จํานวนครั้งที ่
เขารวมประชุมในป 2562/

ครั้งการประชุม 
  1. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 5/5  
  2. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 5/5 
  3. นายสุภัค  ศิวะรักษ 5/5 
4. นายชนินทร อรรจนานันท* 1/1 

 

หมายเหตุ : *  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  ไดมีมติ  
                  อนุมัติการแตงต้ัง นายชนินทร อรรจนานันท เปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทาน  
                       ใหมของบริษัทฯ 

 
5.5  รายงานของคณะกรรมการ 

 
5.5.1  รายงานทางการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผู รับผิดชอบตอผูถือหุนในงบการเงินของบริษัทฯ  ตลอดจน
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจวา
งบการเงินของบริษัทฯ  ถูกจัดทําขึ้นอยางรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมี
ผูสอบบัญชีในระดับสากลทําการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยใหการ
รับรองงบการเงินของบริษัทฯ แบบไมมีเงื่อนไข ย่ิงไปกวานั้น คณะกรรมการตรวจสอบบริหาร
ความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ มีหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน
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โดยตรงอยางเปนอิสระรวมกับผูสอบบัญชี  ขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับงบการเงินถูกเปดเผย
อยางชัดเจนและครบถวนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง” 
ของแบบ 56-1 และภายใตหัวขอ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ” และ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทาง
การเงิน” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
5.5.2 รายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะถูกบันทึกให
ครอบคลุมสาระสําคัญตางๆ อยางถูกตอง ครบถวน โดยใสขอคิดเห็น ประเด็นซักถามตางๆ ของ
กรรมการไวอยางชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พรอมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุมตางๆ อยางดีและปลอดภัย 

 
5.6 คณะกรรมการไดกํากับดูแลใหฝายจัดการ จัดทํากลยุทธ และแผนงานประจําป ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ รวมท้ังใหมีการจัดทําหรือทบทวนวัตถุประสงค เปาหมาย 
และกลยุทธ สําหรับธุรกิจของบริษัทในระยะปานกลาง 3 - 5 ปดวย  
 
และเพ่ือใหม่ันใจวากลยุทธและแผนงานตางๆ ที่ไดจัดทําขึ้นนั้น มีการส่ือสารหรือถายทอดใหทุกคนใน
องคกรไดรวมขับเคล่ือนหรือนําไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
หลักของกิจการตามท่ีไดกําหนดไวนั้น คณะกรรมการไดกําหนดใหผูบริหารระดับสูง (ประธานเจาหนาที่
บริหาร/กรรมการผูจัดการ) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธและ/หรือแผนงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ในแตละสวนที่รับผิดชอบตอคณะกรรมการทุกคร้ังในการประชุมคณะกรรมการ  

 
5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 
บริษัทฯ สงเสริม สนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไดพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยผาน
การเขารวมการสัมมนาและอบรมจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ อาทิ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. เปนตน โดยบริษัทฯ จัดสงเอกสารการสัมมนาและอบรมใหเปน
ระยะๆ นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังไดจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของใหกรรมการเพ่ือใหไดรับทราบขอมูลที่ทันตอ
เหตุการณและใชประกอบในการตัดสินใจ สําหรับประวัติการฝกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได
เปดเผยไวภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร 
และเลขานุการบริษัทฯ” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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ในป 2562 กรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท ไดเขารวมอบรมและสัมมนาในหลักสูตร
ตางๆ ดังนี ้
 

รายชื่อ  ตําแหนง อบรมและสัมมนาในหลักสูตร 
นายโฮ เรน ฮวา 

 
 

กรรมการ และ 
ประธานเจาหนาท่ี
บริหาร 

 Thai Wah Talks
โดยบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

นายอํานาจ 
สุขประสงคผล 

กรรมการ และ
กรรมการผูจัดการ 
(ธุรกิจแปง) 

 X Executive Live and Learn 
 Thai Wah Leadership Academy (TLA) DIY-

Design Thinking 
       โดยบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 Food Innopolis 
 Thai Wah Talks 
 Innovation Fast Forward 

โดยบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
นายประทีป 
เลิศวัฒนากิจกุล 

กรรมการ และ
กรรมการผูจัดการ 
(ธุรกิจอาหาร) 

 X Executive Live and Learn 
 Thai Wah Talks 
 Innovation Fast Forward 

โดยบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
นายชนินทร 
อรรจนานันท   
 

กรรมการอิสระ  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program, 
(AACP 34/2019)  

        สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
นางอรอนงค  
วิชชุชาญ 

Group Chief 
Financial Officer 

 หลักสูตร CMA-GMS International Program 
(รุน 5/2019) 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 X Executive Live and Learn 
 Thai Wah Talks 
 Innovation Fast Forward 

โดยบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
นางสาวนฤมล   
ศรีสุมะ 

Vice President-
Group Research 
and Development 

 X Executive Live and Learn 
 Thai Wah Talks 

โดยบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
นางสาวมณี  
ลือประเสริฐ 

เลขานุการบริษัท  Enhancing Good Corporate Governance 
based on CGR Scorecard 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม 
  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม จึงไดจัดขอมูล
เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เชน รายงาน
ประจําป และกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของใหกับกรรมการใหมเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการของบริษัทฯ  

 
5.9     การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

     5.9.1   คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประจําปในรูปแบบการประเมินแบบทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาทบทวนผลงาน ปญหา และอุปสรรค ในการดําเนินงานระหวางปที่ผานมา เพื่อนํามา
แกไข และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 
 

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

 
1. เลขานุการบริษัทสงแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองท้ังรายคณะและรายบุคคล

ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกทานเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 
2. เม่ือกรรมการแตละทานไดตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งรายคณะและ

รายบุคคลแลว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเอง นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
3. จากนั้น จะรวมกันพิจารณาและหาวิธีแกไขปรับปรุงในสวนที่ไดคะแนนยังไมเปนที่นาพอใจ 

และเพื่อใชเปนแนวทางในการทํางานในปถัดไป ตลอดจนรวมกันพิจารณาและทบทวน
ความเห็นและขอเสนอแนะที่กรรมการแตละทานไดแนะนํา 
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    5.9.2   คณะกรรมการชุดยอย  
 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให
คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเพื่อพิจารณาผลการ
ปฏิบั ติงานและปญหาเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและรายงานผลการประเมินงานตนเองตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกป 

  
ขั้นตอนการทําแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
1. เลขานุการบริษัทสงแบบการประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง  ที่ได รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหคณะกรรมการชุดยอย ทุกทานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

2. หลังจากสมาชิกกรรมการชุดยอยแตละทานไดทําแบบการประเมินผลปฎิบัติงานของตนเอง
แลว     เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินตนเองตอที่
ประชุมคณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ 
 

3. เลขานุการบริษัทจะนําเสนอผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง (แบบรายคณะ) ตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตอไป  

 
การประเมินในหัวขอบทบาทและความรับผิดชอบ (รวมถึงการกํากับดูแลกิจการ) มีผลคะแนนใน
ระดับดี (Good) สวนหัวขอที่เหลือมีผลคะแนนในระดับยอดเย่ียม (Excellent) 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยในป 2562    
มีดังนี ้

  

 คณะกรรมการบริษัท รายคณะ     91.38%    

 คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล     99.43%    

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 88.36%    

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   90.46%    
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5.10 การกํากับดูแลการดําเนนิงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแตงต้ังบุคคลเปนกรรมการ ผูบริหาร ในบริษัทยอย อยางไรก็ตามหาก
เปนบริษัทที่มีลักษณะเปน operating arms หรือบริษัทรวมของบริษัทฯ นั้นประธานเจาหนาที่บริหาร
สามารถแตงต้ังบุคคลที่เหมาะสมเขาไปเปนกรรมการ ในบริษัทดังกลาวได  ทั้งนี้สัดสวนตัวแทนของ  
บริษัทฯ เปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ จะกําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัท
ยอยและบริษัทรวม โดยใหดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทดังกลาว และทําหนาที่
อยางดีที่สุดเพื่อผลประโยชนของบริษัทยอย ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ตองกํากับดูแล
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยใหเหมาะสม เพียงพอ การทํารายการตางๆ เปนไปอยางถูกตอง
ตามกฏหมาย และหลักเกณฑที่เก่ียวของ  
 
รายช่ือกรรมการบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทยอย และบริษัทรวม ไดเปดเผยไวภายใต
หัวขอ “ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหาร” ของแบบ 56-1 และ ของรายงานประจําปของ
บริษัทฯ 
 

5.11   การดูแลใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกํากับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งจะเปน    
ผูที่ทําหนาที่ในการส่ือสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห โดยการใหขอมูล
ของบริษัทฯ จะเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา ใชชองทางที่เหมาะสม 

 
6.       คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 

6.1      คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในป 
2562 เปนจํานวนเงินรวม 7,180,000 บาท และจํานวนเงินรวมประมาณ 1,782,393 บาท สําหรับบริษัท
ยอย 4 แหงในตางประเทศตามรายละเอียดดังนี้ 
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บริษัทฯ 

 

 
คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

บริษัทฯ 2,500,000 บาท 
บริษัทรวม 1บริษัท 241,000 บาท 
บริษัทยอย   
- ในประเทศไทย 17 บริษัท 4,439,000 บาท 
- ในประเทศเวียดนาม 2 บริษัท 
- ในประเทศจีน 1 บริษัท 
- ในประเทศกัมพูชา 1 บริษัท 

370,000,000 เวียดนามดง (ประมาณ 494,538 บาท) 
176,000 จีนหยวน (ประมาณ 791,094 บาท) 

16,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 496,761 บาท) 
 
หมายเหตุ :  * คาตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทรวม ไดรวมคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

ของบริษัทรวมจํานวน 75,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทรวมมิได     
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงไมอยูในขายที่ตองจัดทํางบการเงิน
รายไตรมาสเพื่อเสนอตอตลาดหลักทรัพยฯ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทรวมเปนไปเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทํางบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ 
เทานั้น ซึ่งการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวม ทําใหรายการทางบัญชีสวน
แบงกําไรจากบริษัทรวมภายใตวิธีสวนไดเสียมีความถูกตองมากขึ้น 
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับผิดชอบคาสอบบัญชีประจําปสวนหนึ่งของบริษัทรวมแหงหนึ่ง
เปนจํานวนรวม 107,900 บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ตองการใหบริษัท
รวมเปล่ียนผูสอบบัญชีจากผูสอบบัญชีรายยอยเปนผูสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง       เพื่อให
รายการทางบัญชีสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมดังกลาวมีความถูกตองและนาเช่ือถือมาก
ขึ้น คาสอบบัญชีที่บริษัทฯ รับผิดชอบแทนบริษัทรวมดังกลาวเปนคาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น
ของบริษัทรวมในการเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชี  
 

6.2    คาบริการอ่ืน 
 
-ไมมี- 
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7.     การส่ือสารและเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและบุคคลภายนอก 
 

บริษัทฯ จัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธเพื่อทําหนาที่ส่ือสารขอมูลสําคัญตอนักลงทุน นักลงทุนรายยอย  ผูถือหุน 
และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ ผูลงทุนทุกทานสามารถติดตอหนวยงานนัก
ลงทุนสัมพันธไดโดยตรงท่ี นางสาวรตินันทน วงศวัชรานนท (ผูจัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ)  โทรศัพท         
+66 2285 0040 ตอ 1109 อีเมล ir@thaiwah.com หรือผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดทําขอมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ในป 2562 บริษัทฯ มีการนําเสนอผลงานและ
การแจงสารสนเทศขององคกรตอนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 
 

 
กิจกรรม 

 

 
จํานวนครั้ง/ป 

ประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย 4 
บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน 1 
Roadshow ตางประเทศ 2 
Roadshow ในประเทศ 7 
ประชุมทางโทรศัพท 2 
เย่ียมชมบริษัทฯ 10 
เย่ียมชมโรงงาน 1 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษทัฯ 
 
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน ประจําป 2562 ของบริษัทฯ และบนเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.thaiwah.com) ภายใตหัวขอการพัฒนาอยางย่ังยืน  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ง 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญเก่ียวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง เพื่อการดําเนินธุรกิจให
เจริญเติบโตอยางย่ังยืนและเพิ่มมูลคาใหกับผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ โดยใหนโยบายกับพนักงานทุกคน และได
มอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารจัดการความเส่ียง ดําเนินการและประสานงานกับทุกๆ หนวยงาน 
รวมท้ังกลุมโรงงาน เก่ียวกับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง
เปนประจํา ทุกป 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
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการโดยตรง  
 
อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญในการวางแผนการบริหารจัดการความเส่ียงทั้งความเส่ียงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก (Inherent risks) และความเส่ียงที่เกิดจากปจจัยภายใน (Control risks) ที่อาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจใหคงเหลือความเส่ียงในระดับที่ยอมรับไดหรือสงผลกระทบอยางไมเปนสาระสําคัญ รวมถึงการกํากับดูแล
บริษัทยอย การทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และบุคคลที่เก่ียวโยงกันอยางเพียงพอเหมาะสม เพื่อใหการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบาย และเปาหมายที่กําหนดไว รวมถึง
ชวยใหขอมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง 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 ขอ
ปฏิบัติตางๆ ใหสอดคลองกับเปาหมายหรือพันธกิจที่กําหนดไว และไดส่ือสารไปยังพนักงานทุกระดับ ทุกฝาย และกลุม
โรงงานใหทราบถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่คณะกรรมการไดกําหนดไว 
 
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) โดยมีการรายงานและติดตามผลใหกับผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ  และ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียงและกํากับดูแลกิจการอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
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กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยมีคูมือประกอบในการปฏิบัติงานเปนลาย
ลักษณอักษร (Standard Operating Procedure) เพื่อใหม่ันใจไดวาการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม โดยมี
แนวทางหลักๆ ของกิจกรรมการควบคุมดังตอไปนี้ 

 

 
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 และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียงและกํากับดูแลกิจการ
อยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางสมํ่าเสมอ เพื่อวิเคราะห ประเมิน และสรุปผล
การปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายในการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไวเพียงใด แลวนํามาวางแผน และปรับปรุงแนว
ทางการการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการติดตามการแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น โดยมีการนําระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาชวยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว 
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นอกจากน้ีฝายตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีความเปนอิสระยังไดรับมอบหมายใหเปนอีกหนึ่งชองทางที่รับแจง
ขอมูลหรือขอรองเรียน รวมถึงเบาะแสที่เปนประโยชนโดยตรง ทําใหม่ันใจไดวาบริษัทมีกระบวนการจัดการขอมูลหรือ  
ขอรองเรียนที่ไดรับรายงานเขามาอยางโปรงใสและเปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
 
จากนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอ 
เหมาะสม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไมพบขอบกพรองที่เปนนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเส่ียง  
 
หัวหนางานการตรวจสอบภายใน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการไดแตงต้ัง นายสรศักด์ิ ธนดีเจริญโชค 
ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และ
เคยไดรับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เก่ียวของในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในจากสมาคมผูตรวจสอบภายใน
แหงประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณดานการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินของธุรกิจอื่นๆ ซึ่งสามารถนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี อีกทั้งมีความเขาใจในกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรม 
แตละหนวยงานเปนอยางดี จึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ 
 
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะตอง
ผานการอนุมัติหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ โดย
คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 
 

11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ   

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคและสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิผล อีกทั้งมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทฯ มีความ
เพียงพอ และสามารถทําใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด 2562 ไดวาถูกตอง
ตามควร   
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดเห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแล
กิจการ ในเร่ืองระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ ดานการควบคุมภายในองคกร 
การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม และ
สรุปวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคคลากรอยางเพียงพอในการ
ดําเนินการดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
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11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ  
  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ มีความเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ เชนเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ    

 
11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายใน  
 

รายชื่อ ตําแหนง 

นายสรศักด์ิ  ธนดีเจริญโชค ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  
 

 หมายเหตุ:     ประวัติของหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฎอยูในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกับ
หัวหนาตรวจสอบภายใน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ มีความเห็นวา นายสรศักด์ิ  ธนดีเจริญโชค หัวหนา
งานตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางดีมีประสิทธิภาพ 
 
ทั้งนี้ การแตงต้ัง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเปนหนึ่งในหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ตามที่ระบุไวในกฎบัตร 

 



12.    รายการระหวางกัน 

รายการระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนรายการที่อยูภายใตเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป โดยกําหนดราคาที่ยุติธรรมและอยูบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไม
เกี่ยวโยงกัน (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 0.17 LRH
 
 

KCH 
CSH 

เปนผูถือหุนรวม 
และกรรมการ
รวมกัน 

กรรมการรวม 
กรรมการรวม 

เปนการขายสินคาตามธุรกิจปกติ   
การคิดราคาเปนไปตามธุรกิจปกติและมี
เงื่อนไขการคาโดยทั่วไป  

  ยอดขายสินคาคางชําระ 0.03 
 

 

 

 



คาเชาและคาบริการ 

ผูรับ ผูจาย รายละเอียดของรายการ/สัญญา การกําหนดราคา จํานวนเงนิ 
(ลานบาท) 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

TWPL TWPC คาเชาและคาบริการสําหรับสํานักงานที่
กรุงเทพฯและสถานที่เก็บเอกสาร (พื้นที่ 
รวม 1,901 ตรม.) ณ อาคารไทยวา 1 
สัญญาเชา 3 ป วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 

คาเชาและคาบริการคิดที่อัตรา 286 - 289 บาท  
ตอตรม. ตอเดือน ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับราคา
ตลาด ถาเปรียบเทียบกับอาคารที่ตั้งอยูในทําเล
ใกล เคียงกันโดยมีขอกําหนดและเงื่อนไขใน
สัญญาเขนเดียวกันกับผูเชารายอื่น 

17.49 LRH
 
 

KCH 
CSH 

 

เปนผูถือหุนรวม 
และกรรมการ
รวมกัน 

กรรมการรวม 
กรรมการรวม 

 

คาเชาของสํานักงานใหญของกลุมบริษัทฯ ซึ่ง
ตั้งอยูในทําเลที่ดีและมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน 

   คาสาธารณูปโภคอื่น คาสาธารณูปโภคอื่นเรียกเก็บคืนตามที่เกิดขึ้น
จริงเชนเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากผูเชารายอื่น 

3.48 เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระเงิน  

    ยอดคาสาธารณูปโภคคางชําระ 0.12 
TWPL TWPC คาใชบริการ ตามการใชบริการจริง ในอัตราเดียวกับราคา

ตลาด 
3.87 LRH

 
 

KCH 
CSH 

 

เปนผูถือหุนรวม 
และกรรมการ
รวมกัน 

กรรมการรวม 
กรรมการรวม 

 

เพื่อความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

 



ความชวยเหลือทางการเงิน (เงินใหกูยืมและดอกเบี้ย) 

ผูใหกู ผูกู 
เงินตน 

ดอกเบี้ยรับ 
(ลานบาท) 

อัตราดอกเบี้ยตอป บุคคลที่อาจ 
มีความขัดแยง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
จํานวนเงนิ
(ลานบาท) 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

TWPC MJ 8.05 - 0.36 ตนทุนเงินใหกูยืมถวัเฉลี่ยบวก
รอยละ 1 ตอป 

TWPC  

US  

 

ผูถือหุนรายใหญ 

เปนกรรมการที่
สงไปจาก TWPC 
ตามสัดสวนการ

ถือหุน 

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

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

 

ขั้นตอนการอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกัน 
 

การเขาทํารายการระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง จะตองผานการกลั่นกรองจากฝายจัดการของบริษัทฯ และเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแล
กิจการ เพื่อแสดงความเห็นของรายการ และหากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ ไดแสดงความเห็นชอบกับรายการดังกลาว ก็จะนําเสนอขออนุมัติการเขาทํารายการตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะและขนาดของรายการตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  กรรมการ หรือ
ผูบริหารบริษัทฯ ทานใดที่มีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของจะไมเขารวมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกลาว 
 



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 2562 : แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวย      
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
เกณฑในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวใน วรรค ความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอ่ืนๆตามที่ระบุในขอกําหนดนั้นดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่
ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา ในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลานี้  
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ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน 
ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 
 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเร่ืองมีดังตอไปนี ้
 
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 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20 และ 19 ตามลําดับ เนื่องจาก
การประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สําคัญที่ฝายบริหาร ตอง
ใชดุลยพินิจอยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและการประมาณการ กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ
คาดวาจะไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซึ่งทําให
เกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของคาความนิยมและเคร่ืองหมายการคา   
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ขาพเจาไดประเมินการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯ
เลือกใชโดยการทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการใหประโยชนของ
สินทรัพยหรือไม นอกจากน้ี ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับ
แหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่
เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
ดังกลาว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตาม
แบบจําลองทางการเงิน  และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติท่ีสําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว นอกจากน้ี ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการ
ประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
จากการเปล่ียนแปลงขอสมมติที่สําคัญ 
 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย  
ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ        
งบการเงินขอ 15 เนื่องจากการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สําคัญที่ฝาย
บริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอย ทั้งนี้มูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูง
กวา ประกอบกับจํานวนคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยที่บันทึกอยูในงบแสดงฐานะการเงินมีสาระสําคัญ ซึ่งทํา
ใหเกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  
 
ขาพเจาไดประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใชโดยการทําความเขาใจ
กระบวนการพิจารณาของฝายบริหาร นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการ
ประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯโดยการเปรียบเทียบขอ
สมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานความแมนยําของประมาณการกระแสเงิน
สดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสด
ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดท่ีฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใชโดยการ
วิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียของบริษัทยอยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว  ตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว 
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ขอมูลอ่ืน  
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชีนี้ 
 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเช่ือม่ันใน
รูปแบบใดๆตอขอมูลอื่นนั้น 
 
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความ
ขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่น
แสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  
 
เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเร่ืองดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการ
แกไขที่เหมาะสมตอไป 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเทจ็จริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การ
เปดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ี
ดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่อง
อีกตอไปได 
 
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท  
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการ
รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ
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คาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริง แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน    ไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น 
และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงที่
ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจาก การทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่เกิดจาก
ขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด      การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการ
แสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เก่ียวของที่ผูบริหารจัดทํา 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุ
ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอ
สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการ
เปดเผยขอมูลที่เก่ียวของในงบการเงินหรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่
เปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจา   อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงาน
ตอเนื่องได 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของ ตลอดจน
ประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของ
ขาพเจา 

 



                                                

                                                                                                  แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   

 
 

 

หนา 124 
 
 

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเร่ืองตาง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน หาก
ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับความ
เปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงขาพเจาเช่ือวามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมให
ขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
 
จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี 
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 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา ในการตรวจสอบ
งบการเงนิสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลานี ้
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน 
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
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พินิจอยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะ
ไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยง
เก่ียวกับมูลคาของคาความนิยมและเคร่ืองหมายการคา   
 

ขาพเจาไดประเมินการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช
โดยการทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการใหประโยชนของสินทรัพยหรือไม 
นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับใน
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 
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ขอมูลอ่ืน  
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานน้ัน) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของ       
ผูสอบบัญชีนี้ 

 
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
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คาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริง แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

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

(หนวย: ลานบาท)

2562 2561 2560

สินทรัพยหมุนเวียน 3,243                   3,158                   3,148              
สินทรัพยไมหมุนเวียน 4,626                   3,914                   3,968              
สินทรัพยรวม 7,869                   7,072                   7,116              
หน้ีสินหมุนเวียน 987                      794                      808                 
หน้ีสินไมหมุนเวียน 1,586                   412                      402                 
หน้ีสินรวม 2,573                   1,206                   1,210              
สวนของผูถือหุนรวม 5,295                   5,866                   5,906              

รายไดจากการขายสินคา 7,323                   7,248                   6,265              
เงินปนผลรับ 33                        1                           1                      
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม (5)                         (2)                         3                      
รายไดรวม 7,419                   7,327                   6,475              
ตนทุนขายสินคา 6,133                   6,063                   4,881              
รวมคาใชจ าย 7,246                   7,047                   5,820              
กําไรจากการดําเนินงาน 133                      288                      513                 
EBITDA 526                      559                      855                 
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 173                      280                      655                 
ตนทุนทางการเงิน 48                        7                           8                      
คาใชจ ายภาษีเงินได 32                        58                        106                 
กําไรสุทธิสําหรับป 94                        214                      541                 
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 26                        17                        48                    
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทฯ 68                        197                      493                 

ขอมูลอืน่ๆ
กําไรตอหุน (บาท) 0.08                     0.22                     0.56                
เงินปนผลตอหุน (บาท) *0.134 0.32                     0.32                
มูลคาตามบญัชตีอหุน (บาท) 6.01                     6.66                     6.71                

หมายเหตุ: * ณ วันท่ีพิมพรายงานน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเสนอใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.134 บาท แตอยูระหวางรอการอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถือหุน 
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อัตราสวนทางการเงิน 
 

2562 2561 2560

อตัราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อตัรากําไรข้ันตน (%) 16                        16                        22                    
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 2                           4                           8                      
อตัรากําไรอืน่ (%) 0.38                     (0.01)                    0.06                
อตัราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 351                      71                        128                 
อตัรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 1                           3                           8                      
อตัราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 2                           4                           10                    
อตัราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 1                           3                           8                      
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 13                        17                        31                    
อตัราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.99                     1.03                     0.96                
อตัราสวนสภาพคลอง
อตัราสวนสภาพคลอง (เทา) 3                           4                           4                      
อตัราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 2                           3                           3                      
อตัราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.52                     0.26                     0.84                
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 35                        37                        39                    
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 43                        35                        28                    
ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 20                        20                        20                    
Cash cycle (วัน) 59                        52                        46                    
อตัราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อตัราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.49                     0.21                     0.20                
อตัราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา) 11                        41                        97                    
อตัราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เกณฑเงินสด) (เทา) 0.12                     0.09                     0.28                
อตัราการจายเงินปนผล (%) 414                      143                      54                     
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14. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
 

ภาพรวม 
 
ป 2562 เปนปที่ทาทายของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง เนื่องจากเกิดสภาวะแพรระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง 
(Cassava Mosaic Disease: CMD) จากประเทศเวียดนาม และกัมพูชา เขามาในพื้นที่ประเทศไทย ถึงแมวาวาการแพร
ระบาดฯ ในปจจุบันยังไมมีผลกระทบตอปริมาณและอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังในประเทศไทยมากนัก อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไดดําเนินการตางๆ ที่เก่ียวของกับการปองกันและเตรียมรองรับการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังขึ้น เพื่อ
สามารถปองกันและยับย้ังการระบาดของโรคไดอยางทันทวงที ประกอบกับมีสถานการณปญหาภัยแลงในหลายพื้นที่ และ
ปริมาณน้ําในเขื่อนอางเก็บน้ําหลายแหลงลดลงตอเนื่องมาต้ังแตป 2561 โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกษตรกรตองเรงขุดมัน โดยสงผลกระทบตอผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 
ทั้งนี้ราคามันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นสูงในป 2562 ทําใหเกษตรกรบางสวนเก็บเก่ียวผลผลิตกอนครบอายุสงผลใหปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต ทําใหตนพันธุที่ไดไมสมบูรณ ออนแอ สุมเส่ียงตอการเกิดโรคระบาดไดงาย  รวมทั้งการแพรระบาด
ของโรคใบดางมันสําปะหลัง ที่มีการแพรระบาดในประเทศเวียดนามและกัมพูชา  โดยในป 2562  ไดมีการแพรระบาดเขา
มาในประเทศไทย ถึงแมวาวาการแพรระบาดฯ  ในปจจุบันยังไมมีผลกระทบตอปริมาณและอุตสาหกรรมแปงมันฯ ทาง
ภาครัฐและเอกชนไดดําเนินการตางฯ ที่เก่ียวของกับการปองกันและเตรียมรองรับการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง 
เพื่อสามารถปองกันและยับย้ังการระบาดของโรคไดอยางทันทวงที 

 
ทั้งนี้จากเหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหเกษตรกรบางสวนเก็บเก่ียวผลผลิตกอนครบอายุ สงผลใหปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตลดตํ่าลง เปอรเซ็นตเช้ือแปงคอนขางตํ่า รวมถึงทําใหตนพันธุที่ไดไมสมบูรณ ออนแอ สุมเส่ียงตอการเกิดโรคระบาด
ไดงาย นอกจากนี้ยังเกิดความเสียหายในชวงของการเร่ิมปลูกมัน เนื่องจากขาดแคลนน้ํา สงผลใหเกษตรกรมีความความ
ตองการทอนพันธุมันมากขึ้นเปนพิเศษ จึงทําใหราคาทอนพันธุป 2562 นี้สูงถึง 2-3 บาทตอทอน กระทบปญหาดานผลผลิต
ของมันสําปะหลังในระยะส้ัน โดยผลผลิตหัวมันสดฤดูการผลิต ป 2561/2562 มีจํานวนอยูที่ 28,859,005 ตัน ซึ่งยังไม
เพียงพอตอความตองการใชในประเทศ 

 
จากสภาวะความตึงเครียดของสงครามทางการคาระหวางจีนและสหรัฐฯ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวม สงผล
กระทบตอปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังโดยรวมของประเทศไทย ในป 2562 มีปริมาณลดลงเพียงเล็กนอย จาก
คาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้นเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐและหยวน ประกอบกับจีนมีการนําเขาแปงจากประเทศเวียดนาม
เพิ่มขึ้น ซึ่งมีราคาเสนอขายที่ตํ่ากวาแปงที่นําเขาจากไทย สงผลใหราคาแปงมันสําปะหลังมีการปรับตัวลดลงจากป 2561 ที่
เคยสูงถึง 550-550 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยูในระดับ 420-450 เหรียญสหรัฐตอตัน จึงสงผลใหในป 2562 ปริมาณการ
สงออกแปงมันสําปะหลังไทยเทากับ 2.84 ลานตัน ลดลงประมาณรอยละ 3 จากป 2561 ที่มีปริมาณสงออกเทากับ 2.94 
ลานตัน และมีมูลคาสงออกแปงมันสําปะหลังในป 2562 เทากับ 38,500 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 14 เม่ือเทียบกับ
ป 2561 ที่มีมูลคาสงออกเทากับ 44,590 ลานบาท 
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แมวาอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังจะยังคงประสบกับปจจัยทาทายหลากหลายปจจัยอยางตอเนื่องในหลายรอบปที่ผาน
มา โดยเผชิญกับสภาวะแพรระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง สถานการณปญหาภัยแลงในหลายพื้นที่ และปริมาณนํ้า
ในเขื่อนอางเก็บน้ําหลายแหลงลดลงตอเนื่อง อยางไรก็ตามรัฐบาลมีการดําเนินมาตรการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมัน
สําปะหลัง และมาตรการคูขนานอื่นๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสําปะหลังแบบย่ังยืน อีกทั้งความตองการแปงมัน
สําปะหลังของไทยยังเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงตลาดจีน ที่ตองการนํา
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังไปใชประโยชนไดหลากหลาย ซึ่งบริษัทฯ คาดการณวาสถานการณราคาแปงมันสําปะหลังในตลาด
สงออกในป 2563 ในภาพรวมคาดวามีปริมาณการสงออกใกลเคียงกับป 2562 

 
อยางไรก็ตาม ในป 2562 ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมีอัตรากําไรขั้นตนลดลง จากผลกระทบจากรายการที่เกิดขึ้นจากการ
บันทึกสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนจํานวน 50 ลานบาท และการออนคาของสกุลเงินเหรียญดอลลาห
เทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งธุรกิจแปงมันสําปะหลังยังคงเปนธุรกิจที่มียอดขายเปนสัดสวนสูงสุดของบริษัทฯ ตามดวยธุรกิจ
อาหาร จึงสงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงรอยละ 65 จากปกอนหนา  

 
ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2562 ที่ผานมาไดแก 

 

1) ราคาสงออกแปงมันสําปะหลังปรับตัวลดลง 
 

แผนภาพ 1 แสดงราคาสงออกมันสําปะหลังยอนหลัง 3 ป 

หนวย เหรียญตอตัน 
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ราคาเฉล่ียสงออกแปงมันสําปะหลังมีการปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับราคาหัวมันสําปะหลัง เนื่องจากสภาวะขาดแคลน
วัตถุดิบหัวมันสําปะหลังในประเทศไทยเร่ิมฟนตัวขึ้น โดยราคาขายเฉล่ียขายของแปงมันสําปะหลัง ปรับตัวลดลงรอยละ 9 
จาก 498 เหรียญสหรัฐตอตันในป 2561 เปน 453 เหรียญสหรัฐตอตันในป 2562 ในขณะท่ีราคาหัวมันสําปะหลังในประเทศ
มีการปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับป 2561 โดยราคาเฉล่ียตนทุนวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังปรับตัวลดลงรอยละ 17 จาก 2.76 
บาทตอกิโลกรัมในป 2561 เปน 2.29 บาทตอกิโลกรัมในป 2562  

 
ถึงแมวาอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังในประเทศไทยจะถูกกดดันจากสภาวะความตึงเครียดของสงครามทางการคา
ระหวางจีนและสหรัฐฯ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวม สงผลใหอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังในประเทศไทยมี
ปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 3 จาก 2.9 ลานตันในป 2561 เปน 2.8 ลานตันในป 2562 อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมี
ความสามารถในการรักษาระดับยอดขายไดใกลเคียงกับปกอน โดยปริมาณขายของของบริษัทฯ ทั้งหมดลดลงเพียงรอยละ 
2 ในขณะท่ีปริมาณขายบริษัทในเครือในประเทศจีนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 84  

 
2) การเขาซื้อกิจการใน บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด หรือ TDC 
 
ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนสามัญเพิ่มในบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด หรือ TDC จากผูถือหุนเดิมจาก
บริษัท เจแปน คอรน สตารช จํากัด (Japan Corn Starch Co., Ltd.  หรือ “JCS”) จํานวนรอยละ 33.33 ของจํานวนหุน
ทั้งหมด ในราคาซื้อขายทั้งส้ิน 220 ลานบาท โดยหลังการเขาซ้ือ บริษัทฯ จะมีสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมใน 
TDC รวมรอยละ 100 สอดคลองไปตามนโยบายกลยุทธของบริษัทฯ ที่มุงเนนการขยายสัดสวนของรายไดและกําไรในกลุม
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม (High Value-Added) ซึ่งมีอัตราการทํากําไรสูงขึ้น และไมผันผวนมากเหมือนผลิตภัณฑแปงมัน
สําปะหลัง 

 
3) การเขาซื้อสินทรัพยของบริษัท แมสอดสตารช จํากัด และบริษัท แมสอดไบโอแกส จํากัด 
 
ในเดือนมกราคม 2562 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือซื้อสินทรัพยในบริษัท แมสอด สตารช จํากัด และบริษัท แมสอด ไบโอแกส จํากัด 
ซึ่งประกอบไปดวยที่ดิน อาคาร ส่ิงปลูกสราง เคร่ืองจักร และอุปกรณ ซึ่งมีมูลคารวมทั้งส้ิน 548 ลานบาท โดยการเขาซ้ือ
สินทรัพยดังกลาวเปนไปตามนโยบายการขยายการลงทุนของกลุมบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ซึ่งชวยเพิ่มกําลัง
การผลิตไดประมาณรอยละ 15 และเปนการกระจายแหลงการจัดหาแหลงวัตถุดิบ นอกเหนือจากแหลงวัตถุดิบหลักจาก
แหลงทางภาคอีสาน 

 
4) ผลกระทบจากรายการที่เกดิขึ้นจากการบันทกึสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

 
บริษัทฯ มีรายการที่เกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียวจากการบันทึกสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนจํานวน 50 ลานบาท 
โดยถือเปนคาใชจายไมเปนตัวเงิน เปนผลกระทบจากการแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับอัตราคาชดเชยกรณีเลิกจาง โดยรับรู
ตนทุนบริการในอดีตเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายมีผลบังคับใช  
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5) คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเมื่อเทยีบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐและหยวน 
 
แผนภาพ 2 แสดงเงินสกุลเหรียญสหรัฐตอสกุลเงินบาทยอนหลัง 3 ป 

 
 

อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทแข็งคาขึ้นเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐและหยวนตลอดทั้งป โดยคาเงินบาทปรับตัว
ลดลงจาก 32.12 บาทตอสกุลดอลลารสหรัฐ ในป 2561 เปน 30.91 บาทตอสกุลดอลลารสหรัฐ ในป 2562 หรือรอยละ 4 
ในขณะท่ีคาเงินบาทปรับตัวลดลงจาก 4.89 บาทตอสกุลหยวน ในป 2561 เปน 4.49 บาทตอสกุลหยวน ในป 2562 หรือ
รอยละ 8 สงผลใหราคาขายเฉล่ียของแปงมันสําปะหลัง และแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ในป 2562 ปรับตัวลดลง
เม่ือเทียบกับปที่ผานมาอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งบริษัทฯ มียอดขายมากกวาก่ึงหนึ่งที่อยูในรูปเงินสกุลดอลลารสหรัฐ บริษัทฯ มี
นโยบายทําสัญญซ้ือ forward contract ระดับหนึ่งเผ่ือลดความเส่ียงจากคาเงินที่อาจผันผวนนี้ 
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ผลการดําเนินงานสําหรับป 2562 
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ป 2562 เปนปหนึ่งที่ยอดขายของบริษัทฯ สามารถทําสถิติสูงสุดใหมไดอีกคร้ัง แมจะเผชิญกับความทาทายตางๆ ทั้งจาก
การปรับตัวลดลงของราคาเฉล่ียสงออกแปงมันสําปะหลัง คาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้นเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐและ
หยวน และผลกระทบจากรายการที่เกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว 
 
จากการบันทึกสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน โดยบริษัทฯ มียอดขายรวม จํานวน 7,323 ลานบาท เพิ่มขึ้น 75 
ลานบาท หรือรอยละ 1 จากปกอน ประกอบดวยรายไดจากธุรกิจแปงมันสําปะหลัง 3,200 ลานบาท หรือรอยละ 44 รายได
จากธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) 2,670 หรือรอยละ 36 และรายไดจากธุรกิจอาหาร 1,453 ลานบาท หรือ    
รอยละ 20 และมีกําไรสุทธิ 68 ลานบาท โดยกําไรขั้นตนของธุรกิจประกอบดวยกําไรของธุรกิจแปงมันสําปะหลัง และแปง
มันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) รอยละ 62 และกําไรของธุรกิจอาหารรอยละ 38 ถึงแมวาบริษัทฯจะไดรับผลกระทบจากการ
ลดลงของราคาแปงมันสําปะหลัง ผลกระทบจากคาเงินบาทแข็งตัว และผลกระทบจากการสํารองผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงานเพิ่มขึ้น อัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษัทในป 2562 ยังคงอยูที่รอยละ 16 เทากับปที่ผานมา โดยมีผลการ
ดําเนินงานแยกตามหนวยธุรกิจดังตอไปนี้ 
 

 2560 2561 2562 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

กิจการในประเทศไทย       
     แปงมันสําปะหลัง 2,283  36 1,838 25 1,615 22 
     แปงมันสําปะหลังมูลคาเพ่ิม 
(HVA) 

1,054 17 2,016 28 1,905 26 

     อาหาร 1,379 22 1,444 20 1,438 20 
     รายไดอ่ืนๆ 13 0 84 1 72 1 
     รวมรายไดจากในประเทศ 4,729 75 5,382 74 5,030 69 
กิจการในตางประเทศ         
     แปงมันสําปะหลัง 625 10 1,026 14 1,473 20 
     แปงมันสําปะหลังมูลคาเพ่ิม 
(HVA) 

886 14 821 11 765 10 

    อาหาร - - 8 0 15 0 
    รายไดอ่ืนๆ 25 0 11 0 40 1 
     รวมรายไดจากตางประเทศ 1,536 25 1,866 26 2,293 31 
ยอดขายสุทธิรวม 6,265 100 7,248 100 7,323 100 
 
หมายเหตุ : ตารางแสดงรายไดตามชองทางการจําหนาย ไดตัดรายการซ้ือขายระหวางธุรกิจแปงมันสาํปะหลังและธุรกิจอาหารแลว 
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รายไดจากธุรกจิแปงมันสําปะหลัง 
 

ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมียอดขายรวม 3,200 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8 จาก 2,959 ลานบาท ในปกอนหนา ในขณะท่ี
ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) มียอดขายรวม 2,670 ลานบาท ลดลงรอยละ 6 จาก 2,837 ลานบาท ในปกอน
หนา เปนผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นอยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐ และทําใหราคาขายเฉล่ีย
ขายของแปงมันสําปะหลังปรับตัวลดลงตามที่ไดอธิบายไวขางตน ในขณะที่ปริมาณการขายของกลุมธุรกิจแปงมัน
สําปะหลังยังสามารถเติบโตไดในอัตรา double digit เม่ือเทียบกับปกอน 

 
โดยแปงมันสําปะหลังมีราคาขายในประเทศอยูที่ 12.98-13.80 บาท ตอกิโลกรัม และราคาสงออกอยูที่ 448-460 เหรียญ
สหรัฐตอตัน ในขณะที่ในป 2561 มีราคาขายในประเทศอยูที่ 13.40-16.50 บาท ตอกิโลกรัม และราคาสงออกอยูที่        
445-553 เหรียญสหรัฐตอตัน กอปรกับคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐและหยวน อยางไรก็ตาม
ความตองการใชแปงของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่จีนมีการนําเขาแปงจากประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น ซึ่งมี
ราคาเสนอขายท่ีตํ่ากวาแปงที่นําเขาจากไทย ทั้งนี้บริษัทฯมีกลยุทธที่จะขยายแหลงจัดหาแหลงปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญ 
เชน จากประเทศลาวและกัมพูชา เพื่อเพิ่มแหลงจัดหาวัตถุดิบ นอกเหนือจากการใชมันสําปะหลังในประเทศ และขยาย
สาขาไปยังประเทศอินโดนีเซียที่มีปริมาณการใชแปงมันสําปะหลังสูง  

 
ในขณะเดียวกันรายไดจากขายแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ของบริษัทฯ ในป 2562 มีการปรับตัวลดลงลดลงจาก
ภาวะการแขงขนัดานราคาท่ีเพิ่มขึ้นโดยกลูโคสไซรัปในประเทศเวียดนาม ประกอบกับคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น ในขณะท่ี
ปริมาณการขายแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ชนิดอื่น เชน แปงมันสําปะหลังดัดแปร และสาคู ยังอัตราการเติบโตใน
อัตราท่ีสูง โดยความตองการของลูกคาในอุตสาหกรรมอาหารยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่ม
กําลังการผลิตในป 2563 อยางตอเนื่องเพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่สูงขึ้นในอนาคต 
 
รายไดจากธุรกจิอาหาร 
 
ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหลายปที่ผานมา ผลการดําเนินงานของธุรกิจอาหารของบริษัทยังสามารถเติบโตได โดยธุรกิจ
อาหารมียอดขาย 1,453 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2 จาก 1,430 ลานบาท ในปกอนหนา ตลาดในประเทศยังคงเปนตลาด
หลักคิดเปนรอยละ 91 ของยอดขายท้ังหมดในธุรกิจอาหาร และรอยละ 9 เปนยอดขายสงออก โดยปที่ผานมาบริษัทยังคง
เปนหนึ่งในผูนําตลาดผลิตภัณฑวุนเสนในประเทศไทย ยอดขายภายในประเทศของผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวเติบโตมากถึง
รอยละ 29 เนื่องจากการขยายชองทางการจําหนายหนวยรถขายเงินสด นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลยุทธในการเนนการขยาย
ชองทางการจัดจําหนายและกลยุทธทางการตลาดท่ีดี โดยเฉพาะชองทางชองทางการจัดจําหนายแบบสมัยใหม (Modern 
Trade) ชองทางการจําหนายหนวยรถขายเงินสด (Van Sale) และชองทางการสงออก 
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นอกจากน้ีบริษัทฯ มีกลยุทธการเสริมสรางการเติบโตท่ีย่ังยืนจากการควบคุมอัตราการทํากําไรใหเพิ่มสูงขึ้น จากการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ ผานการวิจัยและนวัตกรรมอาหารท่ีตอบสนองความตองการและวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงของผูบริโภคใน
อนาคต ที่หันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการขยายไปยังกลุมผลิตภัณฑใหมและการเขาสูตลาดใหม นอกจากนี้
บริษัทยังคงต้ังเปาจะขยายฐานลูกคา ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ 
 
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
งบกําไรขาดทนุรวม 

  หนวย : ลานบาท 
 2560 2561 2562 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายไดจากการขาย 6,265 100 7,226 100 7,323 100
ตนทนุขาย 4,874 78 6,069 84 6,082 83
กําไรขั้นตน 1,390 22 1,157 16 1,241 17 
คาใชจายขายและบริหาร 916 15 901 12 1,056 14 
กําไรอ่ืนๆ 22 0 39 1 32 0 
กําไรจากการดําเนินงาน 496 8 295 4 217 3 
กําไรอ่ืนที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงานปกติ
สุทธ ิ

181 3 29 0 5 0

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรวม 3 0 (2) 0 (5) 0
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุนทางการ
เงิน 

680 11 322 4 217 3 

ตนทนุทางการเงนิ (8) 0 (7) 0 (48) 1
คาใชจายภาษีเงินได (112) (2) (66) 1 (42) 1
กําไรสุทธ ิ 560 9 249 3 127 2 
กําไรสุทธิสวนที่ไมไดเปนของผูมีสวนไดเสียที่ไม
มีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 

(48) (1) (17) 0 (26) 0

รายการปรับปรุงจากการควบรวมบริษัท (NON-
CASH ITEMS) 

(19) 0 (35) 0 (33) 0

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 493 8 197 3 68 1 
 
ยอดขาย 
 
ป2562 บริษัทฯ มียอดขาย 7,323 ลานบาท เพิ่มขึ้น 97 ลานบาท หรือรอยละ 1 จาก 7,226 ลานบาท ในปกอนหนา ธุรกิจ
แปงมันสําปะหลังเปนธุรกิจที่มีสัดสวนยอดขายสูงสุดหรือรอยละ 43 โดยสัดสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 41 ในป 2561 
ในขณะท่ีสัดสวนยอดขายแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) มีอัตราการสวนเทากับรอยละ 37 ลดลงจาก  รอยละ 39 ในป 
2561  และสัดสวนธุรกิจอาหารมีอัตราท่ีลดลงคิดเปนรอยละ 20 ในป 2562 
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ในป 2562 สัดสวนยอดขายของธุรกิจที่ดําเนินงานในตางประเทศ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 31 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 26 ในป 2561 โดยสวนใหญเปนเปนการเติบโตของบริษัทยอยที่ประเทศจีน ในการขยายฐานลูกคาสําหรับธุรกิจ
แปงมันสําปะหลัง 
 
กําไรขั้นตน 
 
อัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษัทในป 2562 อยูที่รอยละ 17  เทากับปที่ผานมา ถึงแมวาบริษัทฯ จะไดรับแรงกดดันจาก
หลายปจจัย เชน ผลกระทบจากการลดลงของราคาแปงมันสําปะหลัง อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทแข็งคาขึ้นเม่ือเทียบกับ
เงินสกุลดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตามการลดลงของตนทุนวัตถุดิบในทางเดียวกับราคาแปงที่ลดลง ประกอบกับการหาแหลง
วัตถุดิบไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการกลับรายการคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา
คงเหลือที่ต้ังไวในปที่ผานมา จึงทําใหบริษัทยังสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นตนไดใกลเคียงกับป 2561 

 
ในป 2562 อัตราการทํากําไรขั้นตนของธุรกิจแปงมันสําปะหลังในประเทศไทยเปนรอยละ 13 เทากับป 2561 ในขณะท่ีกําไร
ขั้นตนของธุรกิจอาหารในป 2562 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 32  เม่ือเทียบกับรอยละ 28   ในป 2561 โดยการเพิ่มขึ้นของธุรกิจ
อาหารเกิดจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง และการปรับปรุงประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 
 
คาใชจายในการขายและการบริหารในป 2562 เพิ่มขึ้นรอยละ 17 หรือจํานวน 155 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากคาใชจาย
ในการขายและจัดจําหนายที่เพิ่มตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจํานวน 87 ลานบาท คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 8 ลานบาท 
และการเพิ่มทีมงานเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่เติบโตขึ้น 

 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงิน  
 
อัตรากําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงิน ในป 2562 อยูที่รอยละ 3 ลดลงจากรอยละ 4 ในป 2561 สาเหตุ
หลักมาจากการแข็งตัวของคาเงินบาทท่ีสงผลเชิงลบตอรายไดจากการขาย และปจจัยอื่นๆตามท่ีไดกลาวไวขางตน 
 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 
 
โดยผลการดําเนินงานของในป 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิอยูที่ 68 ลานบาท ลดลง 129 ลานบาท หรือ
รอยละ 65 เม่ือเทียบกับป 2561 สาเหตุหลักมาจากอัตรากําไรขั้นตนลดลง เนื่องจากผลกระทบจากการสํารองผลประโยชน
ของพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 50 ลานบาท คาใชจายในการขายและบริหารตามที่ไดอธิบายไวขางตน คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น
เม่ือเทยีบกับเงินสกุลดอลลาหสหรัฐและสกุลเงินหยวน และตนทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นประมาณ 41 ลานบาท สงผลใหในป 
2562 บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 1 ลดลงจากรอยละ 3 ในป 2561 
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ฐานะการเงิน 
 
สินทรัพย 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 7,869 ลานบาท เพิ่มขึ้น 797 ลานบาท การเปล่ียนแปลงที่
สําคัญ มีดังนี้ 

 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือลดลง 179 ลานบาท หรือรอยละ 26 โดยบริษัทฯ ยังคงสํารองเงินสดไวให

เพียงพอกับเงินทุนหมุนเวียนที่ตองใชในการชวงฤดูการผลิต และเพื่อการลงทุนขยายกําลังการผลิต 
 

 เงินลงทุนระยะส้ันลดลง 227 ลานบาท จากเงินลงทุนในในหุนกูที่ครบอายุไถถอน และการขายเงินลงทุนบางสวนเพื่อ
ใชเปนทุนหมุนเวียนช่ัวคราว 
 

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นคงเหลือจํานวน 724 ลานบาท โดยมีลูกหนี้ทางการคาลดลง 0.9 ลานบาท จากปกอน โดย
มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย 35 วัน ความสามารถในการเก็บหนี้เร็วขึ้นกวาปกอนที่มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย 37 
วัน กลุมบริษัทฯ ไดพิจารณาบันทึกสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ที่ขาดความสามารถในการ
ชําระหนี้ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 สินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น 159 ลานบาท หรือรอยละ 16 เม่ือเทียบกับปกอน สินคาคงเหลือสวนใหญที่เพิ่มขึ้นสอดคลอง
กับกลยุทธของบริษัทฯ ในการดําเนินการผลิตเต็มที่ในชวงฤดูกาลเก็บเก่ียวหัวมันสําปะหลัง และจัดซื้อวัตถุดิบอื่นๆเพื่อ
ปดความเส่ียงบางสวนจากราคาท่ีอาจจะผันผวน โดยมีระยะเวลาการขายของสินคาเฉล่ียที่ 43 วัน ทั้งนี้กลุมบริษัทฯ
จะพิจารณาบันทึกคาเผ่ือสินคาดอยคาเม่ือพบวามูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาตํ่ากวาราคาทุน   
 

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีจํานวน 3,771 ลานบาท เพิ่มขึ้น 812 ลานบาท จากปกอน 
การเพิ่มขึ้นเกิดจากการซื้อสินทรัพย การเพิ่มขยายกําลังการผลิตของธุรกิจแปงมันสําปะหลังและธุรกิจอาหาร ในขณะ
ที่บริษัทฯ มีอาคาร เคร่ืองจักร และอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานไดอยู  

 
แหลงที่มาของเงินทนุ 
 

รายการ 2560 2561 2562 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.20 0.21 0.49 
อัตราสวนหนี้ที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิ
ตอสวนของผูถือหุน 

0.03 0.04 0.27 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 2,573 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,367 ลานบาท โดยมีอัตราสวนหนี้สิน
ตอทุน 0.49 เทา  และมีอัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน 0.12 เทา แสดงใหเห็นวากลุมบริษัทยังมีฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกรง ในขณะท่ีกลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.27 เทา โดย
มูลคาหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 

 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 46 ลานบาท หรือรอยละ 9 จากปกอน เปนผลมาจากเจาหนี้คงคางจากการลงทุน

ในทรัพยสินถาวรเพิ่มขึ้นจากปกอน โดย กลุมบริษัทฯ มีระยะเวลาการชําระหน้ีอยูที่ 20 วัน ระยะเวลาการชําระหน้ีสินที่
ส้ัน เนื่องจากการซื้อหัวมันสําปะหลังของบริษัทฯ ซื้อดวยเทอมเงินสดชําระทันที 

 
 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน โดยมีสํารองเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน เพิ่มขึ้น 87 ลานบาท และ

สํารองผลประโยชนพนักงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น 10 ลานบาท  
 
 หุนกูเพิ่มขึ้น 997 ลานบาท เงินกูยืมจากสถาบันการเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น 170 ลานบาท เพื่อใชในการขยายธุรกิจและ

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
 
สวนของผูถือหุน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งส้ิน 5,295 ลานบาท ลดลง 571 ลานบาท หรือรอยละ 9.7 
จากปกอน การเปล่ียนแปลงที่สําคัญ มีดังนี้ 

 
 กําไรสะสมลดลง จากการสุทธิของการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิ จํานวน 68 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของสวนเกินทุนจาก

การเปล่ียนสัดสวนผูถือหุนของบริษัทยอย 67 ลานบาท หักดวยเงินปนผลจายระหวางป 2562 จํานวน 282 ลานบาท 
และขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 136 ลานบาท  
 

 สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยยอยลดลง 287 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากการรายการ
ซื้อหุนสามัญเพิ่มรอยละ 33.33 ของบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
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สภาพคลอง 
กระแสเงินสด 

(หนวย: ลานบาท) 
รายการ 2560 2561 2562

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 655 205 466
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 84 (57) (1,157)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน (186) (271) 928
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (41) (25) (59)
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

512 (148) 179 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 857 ลานบาท สุทธิเพิ่มขึ้นจาก วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 จํานวน 679 ลานบาท จากการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 

 
 เงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน 466 ลานบาท จากกําไรจากการดําเนินงาน 217 ลานบาท  
 
 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 1,157 ลานบาท เกิดจาก เงินสดรับสุทธิจากการซ้ือขายเงินลงทุน

ชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวท่ีครบกําหนด จํานวน 232 ลานบาท สุทธิกับเงินสดจายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ โดยสวนใหญเกิดจากการซื้อกิจการจํานวน 1,189 ลานบาท และเงินจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 220 
ลานบาท 
 

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 928 ลานบาท เปนการรับเงินจากการออกหุนกู 1,000 ลานบาท และ
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มในระหวางป 200 บาท สุทธิกับการจายปนผลจากกําไรสะสม จํานวน 283 ลานบาท  

 
อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 3,243 ลานบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 987 ลาน
บาท ซึ่งคิดเปนอัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 3 เทา แสดงใหเห็นวากลุมบริษัทยังคงมีฐานะการเงินที่ม่ันคง ไดมีแหลงเงินทุน
ระยะส้ันเพื่อรักษาสภาพคลองทั้งในรูป เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และตราสารหนี้ ไวอยางเพียงพอ 
 
ภาระผูกพันดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
 
กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 36 ของงบประจําป 2562 
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ปจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนนิงานของธุรกิจแปงมันสําปะหลังในอนาคต 
 

ผลการสํารวจปริมาณการเพาะปลูกมันสําปะหลังจาก 4 สมาคม (สมาคมการคามันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงาน
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแปงมันสําปะหลัง
ไทย) ซึ่งไดทําการสํารวจในชวงไตรมาส 4 ป 2562 ประมาณการหัวมันสําปะหลังในฤดูกาลผลิต 2562/2563 คาดวาจะ
ออกสูตลาดในปริมาณ 28.75 ลานตัน  ซึ่งลดลงจากฤดูกาลผลิต 2561/2562  รอยละ 0.36 ถึงแมวาพื้นที่เก็บเก่ียวมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 8.56 ลานไร ในป 2561/2562 เปน 8.69 ลานไร เนื่องจากมาตรการจูงใจของภาครัฐในการประกัน
รายได เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท สําหรับมันสําปะหลังสดเช้ือ
แปง 25% อยางไรก็ตามผลผลิตเฉล่ียตอไรคาดวาจะลดลงจาก 3.37 ตันเปน 3.30 ตัน เนื่องจากสถานการณปญหาภัยแลง
ในหลายพื้นที่ สงผลกระทบตอผลผลิตมันสําปะหลังทั้งปริมาณและคุณภาพ และอาจจะทําใหผูประกอบการท่ีใชมัน
สําปะหลังเปนวัตถุดิบมีแนวโนมประสบกับภาวะขาดแคลนหัวมันสําปะหลังสดในป 2563 ซึ่งบริษัทไดมีการดําเนินการ
โครงการเพ่ือจูงใจใหเกษตรกรนํามันสําปะหลังเขามาขายโดยตรงใหแกบริษัทฯ มากขึ้น โดยมีการสนับสนุนใหผลตอบแทน
ที่จูงใจแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ รวมถึงใหความรูและสนับสนุนเคร่ืองจักรกลและอุปกรณในการเพาะปลูก เพื่อ
เกษตรกรสามารถไดผลผลิตตอไรที่เพิ่มขึ้น 

 
ทั้งนี้จากสถานการณแพรระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังต้ังแตป 2561 ในประเทศเวียดนามและกัมพูชา  โดยในป 
2562 ไดเร่ิมมีแพรระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังเขามาในประเทศไทย ถึงแมวาการแพรระบาดฯ ในปจจุบันยังไมมี
ผลกระทบตอปริมาณและอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังในประเทศไทย เนื่องจากความรวมมือของท้ังทางภาครัฐและ
เอกชนที่ไดดําเนินการตางๆ ที่เก่ียวของกับการปองกันและเตรียมรองรับการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังขึ้น เพื่อ
สามารถปองกันและยับย้ังการระบาดของโรคไดอยางทันทวงที   บริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการแผนการขยายตนพันธุมัน
สําปะหลังที่แข็งแรงและมีความตานทานตอโรคใบดางที่ดีใหแกเกษตรกร ผานการสรางโรงเรือนในการขยายพันธุอยาง
เรงดวน  

 
สวนสถานการณราคาแปงมันสําปะหลังในตลาดสงออก ในภาพรวมคาดวามีปริมาณการสงออกใกลเคียงกับปที่ผานมา 
ถึงแมวาตองเผชิญกับการแขงขันจากประเทศเวียดนามท่ีมีการสงออกเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามรัฐบาลมีการดําเนิน
มาตรการคูขนานอื่นๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสําปะหลังแบบย่ังยืน เชน 1) โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมัน
สําปะหลัง ป 2562/2563 ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท ของกระทรวงพาณิชย 2) นโยบายเพ่ิมการใชมันสําปะหลังในประเทศ
โดยการสงเสริมใหนํามันไปทําพลาสติกชีวภาพ 3) การเจรจาเจรจาเขตการคาเสรี (Free Trade Area หรือ FTA) ระหวาง
ไทยและตุรกี เพื่อลดภาษีนําเขาแปงมันสําปะหลังใหเหลือ 0% 4) มาตรการเสริมในการชะลอการขายมันในชวงที่ราคามัน
ตกตํ่า 5) การเรงกําจัดโรคใบดางที่เกิดจากแมลงหวี่ขาว พรอมจายเงินชดเชยใหกับเกษตรกรในการทําลายหัวมันที่ติดโรค 
และ 6) การลงนาม MOU ระหวางสมาคมภาคเอกชน 4 สมาคม เพื่อรวมมือกันไมใหเกิดการตัดราคาสําหรับการสงออกมัน
ไปยังตางประเทศ    ทั้งนี้นอกจากบริษัทฯ ไดรวมดําเนินการกับรวมมือกับลานมันที่เปนแหลงปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่
ตางๆ และจัดต้ังลานรับซ้ือหัวมันของบริษัทฯ ในจุดยุทธศาสตรที่สําคัญของแหลงปลูกมันสําปะหลัง เพื่อสามารถมีวัตถุดิบ
ปอนเขาโรงงานอยางตอเนื่อง   บริษัทฯ มีกลยุทธในการเพิ่มสัดสวนปริมาณรับซื้อหัวมันจากชาวไรโดยตรง เปนการ
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ชวยเหลือและเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรชาวไทยวา อํานวยความสะดวกแกเกษตรกรท่ีมีพื้นที่หางไกลจากโรงงาน ที่
สามารถขายหัวมันสําปะหลัง ใหกับจุดรับซื้อตางๆ ของบริษัทฯ  โดยไมตองเสียเวลาและคาขนสงเขามาขายท่ีโรงงาน    

 
สําหรับสถานการณภัยแลงในป 2563 บริษัทฯ ไดดําเนินการติดตามสถานการณภัยแลง รวมถึงบอเก็บน้ําในโรงงานและ
แหลงน้ําสําคัญอยางใกลชิดเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อประเมินสถาณการณและเตรียมการ อีกทั้งไดมีการศึกษาถึงการนํา
น้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาใชในกระบวนผลิตอีก และปรับปรุงระบบการผลิตใหใชน้ําลดลง ตลอดจนการสรางที่
เก็บน้ําในชวงหนาแลง เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะภัยแลง และการขาดแคลนน้ําในอนาคต นอกจากนี้สําหรับสถานการณ
คาเงินบาทท่ีมีแนวโนมทิศทางออนคาลงในป 2563 ถือเปนอีกหนึ่งปจจัยในการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ทางดาน
การแขงขันทางดานราคาในตลาดโลกไดมากขึ้น อยางไรก็ตามความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนยังคงเปนปจจัยเส่ียงตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเน่ืองจากรายไดสวนใหญจากการสงออกเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการ
พิจารณาทําสัญญาปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 
แผนระยะยาวและแนวทางการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในป 2563 

 
ในป 2563 บริษัทฯ คาดวาจะสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง จากกลยุทธหลัก 3 กลยุทธ ไดแก 1) การขยายกิจการเดิมที่มี
อยู 2) การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมและการรุกตลาดใหม รวมทั้ง 3) การควบรวมบริษัทที่เขาซ้ือกิจการ โดยปจจัย
ทั้งหมดนาจะชวยผลักดันใหยอดขายของบริษัทฯ เติบโตไดตามเปาหมายที่วางไว บริษัทฯ คาดวาอัตราการทํากําไรจะฟน
ตัวในป 2563 เนื่องจาก 1) การขยายฐานการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย  2) การบริหารจัดการการจัดหาวัตถุดิบที่มี
ประสิทธิภาพ  3) การควบคุมคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 4) การเติบโตจากนวัตกรรมผลิตภัณฑใหม 5) การควบรวม
กิจการ 
  
เพื่อเสริมสรางธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืนและม่ันคงในระยะยาว และรักษาความเปนผูนําในอุตสาหกรรม บริษัทฯ ยังมุงม่ัน
จัดหาวัตถุดิบดวยความรับผิดชอบ ยืนเคียงขางเกษตรกร รับซื้อวัตถุดิบดวยราคายุติธรรม อันจะนําไปสูการเสริมสราง
ความม่ันคงแกอุตสาหกรรมเกษตรในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีกลยุทธเตรียมการบริหารจัดการวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอตอความสามารถในการผลิตของโรงงานโดยเฉพาะหัวมันสําปะหลัง ถึงแมวาราคาวัตถุดิบมีความผันผวนและ
ไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ ซึ่งรวมถึงการเปล่ียนแปลงของอุปทานและอุปสงคทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก สภาพ
อากาศ การกํากับดูแลของกระทรวงพาณิชย แตบริษัทฯยังคงม่ันใจวาบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาการเติบโตของปริมาณ
การสงออกอยางตอเนื่องได จากความตองการแปงมันสําปะหลังในตลาดโลกยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 
การเติบโตของบริษัทฯ น้ันจะไดมาจากสองสวนหลัก ไดแก การเติบโตจากธุรกิจที่มีอยูในปจจุบัน โดยบริษัทฯ มีแผนดําเนิน
กลยุทธการขายและการตลาด และการบริหารจัดการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ และการนําเอาเทคโนโลยี
มาชวยในการจัดการ การพัฒนา นวัตกรรมใหมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular economy) และการเขาซ้ือ
กิจการ ซึ่งบริษัทฯ มีการเลือกสรรบริษัทที่จะเขาซ้ือกิจการอยางรอบคอบ และดําเนินการโดยเห็นแกประโยชนสูงสุดของ     
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ผูถือหุน โดยบริษัทฯ มีเกณฑในการคัดเลือก โดยจะเขาซ้ือกิจการในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทฯ และ
มี synergy ในการสรางประโยชนใหแกธุรกิจหรือสามารถเอื้อธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
ทั้งนี้ ในป 2563 บริษัทฯ วางเปาหมายสูการเปนผูนําธุรกิจในกลุมประเทศ CLMV ไดแก ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร 
และเวียดนาม ซึ่งมีแนวโนมเศรษฐกิจโตตอเนื่อง และยังมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ  ซึ่งสามารถตอบโจทยความตองการ
วัตถุดิบของบริษัทฯ โดยมีเปาหมายท่ีจะขยายแหลงจัดหาแหลงปลูกมันสําปะหลังท่ีสําคัญ เชน จากประเทศลาวและ
กัมพูชา เพื่อเพิ่มแหลงจัดหาวัตถุดิบ และขยายสาขาไปยังประเทศอินโดนีเซีย เพื่อขยายฐานลูกคาในประเทศท่ีมีปริมาณ
การใชแปงมันสําปะหลังสูง 
 
บริษัทฯ วางแผนการดําเนินงานในระยะเวลา 2 ป โดยตั้งงบลงทุนทั้งหมดประมาณ 1,000 ลานบาท ซึ่งจะแบงออกเปน    
งบ Annual Maintenance งบลงทุนสําหรับโรงไฟฟาที่โรงงานในจังหวัดนครราชสีมา โรงงานแปงมันสําปะหลังเฟส 2 ที่
ประเทศกัมพูชา การขยายกําลังการผลิตในกลุมแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม รวมถึงการซ้ือกิจการธุรกิจที่เช่ือมโยงกับ Core 
Business ของบริษัทฯ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหบริษัทฯ เติบโตอยางย่ังยืนในระยะยาว มุงสูเปาหมายการเปน       
“ผูนําธุรกิจแปงมันสําปะหลังและอาหารจากแปงระดับภูมิภาคเอเชีย” 
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สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 “บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ฉบับนี้แลว และ
ดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ      
ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวา  
 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ        
บริษัทฯ และ บริษัทยอยแลว 

 
(2) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน

สาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

 
(3) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

และบริษัทฯ ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตอผูสอบบัญชี ซึ่งครอบคลุมถึง
ขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน   รวมทั้งการกระทําที่มิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองแลว   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              

                                                                                            แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 

 

 

 

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 2562

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

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท
(1)  นายโฮ กวงปง 67 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 และประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด  (มหาชน)
   1 ตุลาคม 2558 ๐ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์)  สาขาวิชาการจัดการ, ถือหุนของคูสมรส) บิดาของ ๐ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ๐ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด 
   26 เมษายน 2559 (ตอวาระ)   มหาวิทยาลัยฮองกงโพลีเทคนิค ฮองกง นายโฮ เรน ฮวา ๐ กรรมการที่มิใชผูบริหาร, กรรมการตรวจสอบ, ๐ Diageo plc
   26 เมษายน 2562 (ตอวาระ) 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 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 67 ๐ ปริญญาโท สาขาบัญชี ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ความสัมพันธ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   1 ตุลาคม 2558 ๐ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 77/2009) มิ.ย.2559 - พ.ย.2562 ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   26 เมษายน 2559 (ตอวาระ)   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ก.พ.2556 - พ.ค.2559 ๐ รองประธานกรรมการบริษัท ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   26 เมษายน 2562 (ตอวาระ) ก.พ.2539 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2543-2559 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด
2546-2559 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เวียดนามแทปปโอกา จํากัด
2539-2559 ๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 67 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)
   26 เมษายน 2562 (ตอวาระ) 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 64 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) ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
   26 เมษายน 2562 (ตอวาระ) ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 

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

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

(5)  นายโฮ เรน ฮวา* 37 ๐ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร 0.66% บุตรชายของ ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
         กรรมการ   (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม)  (5,774,524 หุน) นายโฮ กวงปง ๐ กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 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)
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คณะกรรมการบริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

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 66 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 บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด

มี.ค.2559-มี.ค.2561 ๐ กรรมการ ๐ Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited
ก.พ.2559-ม.ค.2561 ๐ ประธานกรรมการ ๐ Thai Wah Vietnam Company Limited
ม.ค.2560-ก.ย.2561 ๐ กรรมการ ๐ TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd.
ก.ย.2548-กค.2562 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
มิ.ย.2557 - ก.พ.2560 ๐ ประธานกรรมการ ๐ Vietnam Tapioca Company Limited 
มี.ค.2557 - ก.พ.2560 ๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
ก.ค.2550 - ก.พ.2557 ๐ ประธานกรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
ต.ค.2543 - พ.ค.2557 ๐ กรรมการ ๐  Vietnam Tapioca Company Limited 

(7)  นายอํานาจ สุขประสงคผล* 57 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.01% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการ    มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลสเตท (107,240 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง) ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ   (ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลโอกลาโฮมา)     (รวมสัดสวนการ เม.ย.2555 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)



เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

   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 เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ  ๐ Vietnam Tapioca Company Limited 
๐ หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) ๐ เลขาธิการสมาคม คณะกรรมการบริหาร ๐ สมาคมการคามันสําปะหลังไทย
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ม.ค.2552.-ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทยอยและบริษัทรวมของ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)

(8)  นายชานคราร  ชานดราน 57 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 Executive Vice President, ๐ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด
   27 เมษายน 2561 (ตอวาระ)  Group Business Performance

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 75 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)   ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
   1 ตุลาคม 2558    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   กํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
   26 เมษายน 2559 (ตอวาระ) ๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 36/2003) ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   26 เมษายน 2562 (ตอวาระ)    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ 

๐ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005)   กํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ๐ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตรผูบริหาร IMD   รองประธานกรรมการบริษัท
   เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนด ๐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ๐ บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)

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

2553-2557 ๐ กรรมการตรวจสอบ ๐ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
2551-2557 ๐ กรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ๐ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

(10)  ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ 77 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)   กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ
   1 ตุลาคม 2558    มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา   และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 



เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิัทฯ
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สัดสวนการ ความสัมพันธ
อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ถือหุนใน ทางครอบครัว
(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

   20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) ๐ ประกาศนียบัตรดาน Management ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา   กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ
๐ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 1/2003)   และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ รองประธานกรรมการ ๐ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 19/2007) ๐ กรรมการ และกรรมการบริหาร ๐ บริษัท เอเชียน ไฟยโตซูติคอลส จํากัด (มหาชน)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)

ม.ค.2560 - ธ.ค.2562 ๐ รองประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)
พ.ค.2557 - ธ.ค.2562 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท ล็อกซเลย 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

(11)  นายสุภัค ศิวะรักษ 63 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)   กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ
   21 กุมภาพันธ 2560    Tufts University, Massachusetts, USA   และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
   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 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการนโยบายการเงิน ๐ ธนาคารแหงประเทศไทย
๐ หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011) ๐ ประธานกรรมการ ๐ กลุมบริษัท จารดีน แมธทีสัน
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) 2559 - 2561 ๐ กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และ                  ๐  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
๐ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 42/2005) 2556 - 2559 ๐ ประธานกรรมการ ๐ บจ. บริหารสินทรัพยสาทร
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(12)  นายชนินทร อรรจนานันท 56 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
         กรรมการอิสระ   มหาวิทยาลัยเวสเทิรนอิลลินอยส ความสัมพันธ ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ   ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ค.2562 - ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ
   1 ตุลาคม 2558 ๐ หลักสูตร Directors Certification Program, (DCP 231/2016)   และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 



เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

   27 เมษายน 2561 (ตอวาระ)   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
๐ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program, (AACP 34/2019) ๐ ที่ปรึกษา ๐ บริษัท มาซาน คอนซูมเมอร (ประเทศไทย) จํากัด
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐  บริษัท อินเตอรมารท (ประเทศไทย) จํากัด

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

ต.ค.2561-ต.ค.2562 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท เอ-เบสท จํากัด
(13)  นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล 50 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 ๐ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ ๐ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
    27 เมษายน 2561 ๐ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีน
๐ ประธานเจาหนาที่บริหาร  กลุมธุรกิจขนาดใหญ ๐ ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    และลูกคาคอมเมอรเชียล
ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2561 ๐ รองประธานประจําภูมิภาคอาเซียน กลุมธุรกิจ ๐  ไอบีเอ็ม

  ลูกคาธุรกิจ
ม.ค.2554 - ส.ค. 2561 ๐ กรรมการผูจัดการใหญ ๐ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด 

(14)  นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล* 56 ๐ ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 0.01% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
        กรรมการ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) (50,000 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ (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

๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 99/2008)



ผูบริหาร

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 61 ๐ ปริญญาเอก ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
    Vice President-Group Research   สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ ความสัมพันธ ๐ Vice President-Group Research ๐ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
   and Development   มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา    and 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
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

พ.ย.2560-ก.ค.2562 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
ม.ค.2560-พ.ย.2562 ๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

(5) นางอรอนงค วิชชุชาญ 47 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 บริษัทยอยของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Diploma Examination (52/2016) ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 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
๐ หลักสูตร CMA-GMS International Program (รุน 5/2019)
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

-----------------------------------------รายละเอียดตามที่ปรากฎในหัวขอ "คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562"--------------------------------------



สัดสวน ความสัมพันธ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา การถือหุนใน ทางครอบครัว

(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง

(รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

เลขานุการบริษัทฯ
นางสาวมณี ลือประเสริฐ 54 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 และเลขานุการบริษัทฯ
   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 2562

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 / / / / / / / / / / / / / / / / / / X / / / /
นายชานคราร  ชานดราน / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน ID, ARCGC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ ID, ARCG, NRCC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายสุภัค ศิวะรักษ ID, ARCG, NRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายชนินทร อรรจนานันท ID, ARCG, NRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล ID - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล /,//,E - - - - - - - - - - - / - - - - - / - X / / /
นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นางอรอนงค วิชชุชาญ E / / / / / / / / / / / X / / / / / / / / / / -
นางสาวมณี ลือประเสริฐ - / / / / / / / / / / / / / / / / / - - - - - -
นายน้ํา จิตตดีชัย - - - - - - - - - - / / - - - - - - - - - - - -
นางสาวอรวรรณ เจริญปรัชญากุล - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - -
นายบรรดา จันทรปรักษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GD
นายเฉลิมเกียรติ  เฉลิมพรกิจ - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - -
นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - -
Mr. Nguyen Quoc Viet - - - - - - - - - - - - XX - - - - - - - - - - -

นายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค - - - - - - - - - - - - HSB - - - - - - - - - - -
Mr. Nguyen Thanh Ngu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - XX
Ms. Vo Thi Linh Phuong - - - - - - - - - - - - /,GD - - - - - - - - - - -
Ms. Phu Thi Diem Chi - - - - - - - - - - - - MSB - - - - - - - - - - -
Mr. Dao Duy Thi - - - - - - - - - - - - MSB - - - - - - - - - - -
นายสุรชาติ ธนานิตยะอุดม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X

นายพินัย เกียรติเทพวรรณ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / /
นายพิทักษ บุญพจนสุนทร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / -
นางอัธยา ปตะวนิก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / /

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
นายสุวิทย ชื่นสุนทร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
นายวิจารณ ศรีรัตนาลัย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
นายวิรุฬห ทรัพยเมลือง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / -
นายธนิต ศรีรัตนาลัย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / -
นางวิไลวรรณ ศรีรัตนาลัย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / -
Mr. Pham Van Minh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /,DGD
Mr. Nguyen Phoung Phu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท ARCGC = ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกํากับดูแลกิจการ HSB = Head of Supervisory Board
XX = รองประธานกรรมการบริษัท ARCG = กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ MSB = Member of Supervisory Board

CEO = ประธานเจาหนาทีบริหาร NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน DGD = Deputy General Director 
/ = กรรมการ NRC = กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน GD = General Director

// = กรรมการผูจัดการ E = ผูบริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ID = กรรมการอิสระ - = ไมดํารงตําแหนงใดๆ

รายชื่อ TWPC
บริษัทยอย บริษัทรวม



  
 

 

เอกสารแนบ 3 :  รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนาตรวจสอบภายใน 
 

ประวัติหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
 
ชื่อ :  นายสรศักดิ์  ธนดีเจริญโชค 
 
อายุ :  39 ป 
 
ประวัติการศึกษา :  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 
ประสบการณทํางาน :  ต.ค. 2558 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 
      บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

2557 - ก.ย. 2558   ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 
      บริษัท ไทยวาฟูดโปรดกัส จํากัด (มหาชน) 

2554 - 2556  ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบ 
   บริษัท ไทยวาฟูดโปรดกัส จํากัด (มหาชน) 

 
การฝกอบรมและสัมมนา :  -      แนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

‐ อัพเดทความรูดานภาษ ี
‐ Procurement Fraud, eDiscovery and Robotic Process Automation (RPA) 
‐ Crisis management and Business Continuity Olan Incentive  

 
 
 
 

 



  
 

 

เอกสารแนบ 4 : 
รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพยสิน 

 

-ไมม-ี 



   

 

 
 

 
 

เอกสารแนบ 5 :  
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกจิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกจิการ 

 

 
เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2562  ไดมีมติอนุมัติการขยาย
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ และไดเปล่ียนช่ือจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง เปน “คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ” 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ประกอบดวย กรรมการอิสระ 4 ทาน และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังนี้ 
 
 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รายการที่เก่ียวโยงกัน 

และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฏหมายที่เก่ียวของทั้งหมด 
 เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษแกผูตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง 

โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 ใหคําแนะนําแกฝายจัดการในเร่ืองเก่ียวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
 เสนอแนะการแตงต้ัง และการเลิกจาง ผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ดังกลาว 
 สอบทานใหบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ี

เหมาะสม มีประสิทธิผล และกํากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 กํากับดูแลการปฏิบัติตามตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน 
 กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
 ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง  
 กํากับดูแลใหมีนโยบายตอตานคอรรัปชั่นที่เหมาะสมเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ 
 กํากับดูแลใหคําปรึกษา ในการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืนของบริษัทฯ 
 
ในระหวางป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการไดประชุมอยางเปนทางการ
ทั้งหมด 4 คร้ัง  โดยมีผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการเขารวมประชุมดวย เพื่อ
สอบทานการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานทางการบัญชี รวมทั้งการควบคุมภายในกอนการอนุมัติงบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินประจําป ในการประชุมดังกลาวคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแล
กิจการยังไดหารือกับผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อสอบทานและใหคําแนะนําเก่ียวกับส่ิงที่ตรวจพบ ตลอดจน
ติดตามเรื่องสืบเนื่องจากแผนงานการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ
ไดใหความเห็นชอบแกผูตรวจสอบภายในใหดําเนินการระหวางป 2562 เพื่อใหแนใจวาการตรวจสอบมีความเพียงพอ
และเปนไปอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการไดอนุมัติ
แผนงานของผูตรวจสอบภายใน และแผนงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจําป 2563 นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการไดเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอกโดยไมมี
ฝายจัดการเขารวมประชุมดวย 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี 
 



   

 

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการทุกทานไดเขารวมประชุมในการประชุมที่จัดขึ้นในป 2562 
 
ในดานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการไดรับมอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหกํากับดูแลขบวนการและกิจกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทุเลาและบริหารความเส่ียงให
อยูในระดับที่ยอมรับได คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการไดรับรายงานจากคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารอาวุโส  และไดรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เส่ียง และกํากับดูแลกิจการทราบในเรื่องความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational risks) รวมทั้ง มาตรการท่ีใชในการ
ทุเลาความเส่ียงเหลานั้น  คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการไดอนุมัติแผนงานของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจําป 2563 และไดสอบทานความคืบหนาของการบริหารความเส่ียงเปนราย     
ไตรมาส รวมทั้ง ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อใหระบบการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวางบการเงิน 
และการเปดเผยขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความเพียงพอและถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการมีความ     พึงพอใจตอระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ ดานการควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง 
การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตามวามีความเพียงพอทั้งดานการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และสามารถทําใหผูสอบบัญชีภายนอกใหความเห็นอยางถูกตองตามควรตองบ
การเงินของบริษัทฯ ขณะที่ขอบกพรองตางๆ ของการควบคุมภายในที่ได    มีการตรวจพบในระหวางการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ฝายจัดการก็ไดมีความต่ืนตัวและไดดําเนินการ
แกไขขอบกพรองดังกลาวอยางเหมาะสม 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการยังไดตรวจทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ที่
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือผูถือหุนเพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการมีความ
พึงพอใจวา บริษัทฯ ไดเขาทํารายการดังกลาวบนพ้ืนฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไมเก่ียวของกัน  (Arms’ 
Length Basis) โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหวางคูสัญญาและไดเปดเผยขอมูลการเขาทํารายงานอยางเพียงพอ
และโปรงใส 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้งมีความพึงพอใจตอการสนันสนุนและการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยาง
ตอเนื่องของบริษัทฯ การไมเลือกปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายยังคงเปน
เปาหมายหลักในการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ  บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ   คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ   รวมท้ัง ไดใหคําแนะนําในการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืนของบริษัทฯ และไดสอบทานผลการ
ดําเนินงานและรายงานทางการเงินตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อความโปรงใสและความครบถวนถูกตอง  สวนในดานการ
ตอตานการคอรรัปชั่น  ไดมีการสอบทานนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และไดกําหนดใหฝายตรวจสอบภายใน



   

 

ประเมินและวางแผนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นไวในแผนงานประจําป  ซึ่ง
จากการดําเนินการดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการมีความพึงพอใจตอการ
แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งกับฝายจัดการ ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายในเร่ืองตางๆ ภายใตกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการไดประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง (แบบราย
คณะ) ประจําป 2562 และรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมทั้งเปดเผยในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียงและกํากับดูแลกิจการไดเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหแตงต้ัง 
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 และ/หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรส
พร เดชอาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5872 ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2563 
โดยเสนอคาสอบบัญชีเทากับ 2,500,000 บาท ทั้งนี้ การแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีนี้อยูภายใตการไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ 
 

 
(นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
25 กุมภาพันธ 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

เอกสารแนบ 6 :  
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบดวยกรรมการ
อิสระ 4 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 และคณะกรรมการชุดยอย 

5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปน เสนอใหมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน (เชน 
การใหสิทธิพนักงานซ้ือหุน เบี้ยเล้ียง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน 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 

13. คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะรวมกันหารือกับฝายจัดการในการ
พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนง ผูบริหารระดับสูง (กรรมการผูจัดการ / Chief Financial Officer) 
ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กําหนดไว 

14. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และพิจารณาทบทวนผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกป 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดประชุมรวมกัน 5 คร้ังในป 2562 เพื่อพิจารณาและกําหนดอัตราเงิน
โบนัสประจําปและการขึ้นเงินเดือนใหแกพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการในเร่ือง
คาตอบแทนสําหรับกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการในการเสนอช่ือกรรมการซ่ึงถึงกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีก
วาระหน่ึง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง (แบบราย
คณะ) ประจําป 2562 และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมทั้งเปดเผยในรายงานประจําปของ
บริษัทฯ 

 

 
(ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ)  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
16 มกราคม 2563 

 
 




