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สวนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
ประวัติความเปนมา 

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

 
 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง และอาหารจากแปง ประเภทวุนเสน กวยเต๋ียว 
และสาคู เพื่อจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ   
 
นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทอื่นๆ ซึ่งประกอบธุรกิจอื่นที่
นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งไดลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย โดยถือครองที่ดินที่มีศักยภาพทั่วประเทศ 
ซึ่งเปนการถือครองโดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  
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1.1   วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัทฯ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทบทวนอยางนอยทุกๆ 5 ป ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน :    เปนผูนําของภูมิภาคในผลิตภัณฑแปง และอาหารจากแปง 

 
พันธกิจ   :    เราจะผลิตผลิตภัณฑคุณภาพระดับพรีเม่ียมเพื่อความพึงพอใจของลูกคา และทํางานดวยความภาคภูมิ           

ซื่อสัตย และม่ันคง 
 
ในป 2563 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 ฝายจัดการไดทําการพัฒนาและกํากับดูแลกรอบการทํางานหรือรูปแบบในการ
บริหารธุรกิจเพื่อการสรางคุณคา หรือคานิยมรวมใหแกกิจการและสังคมอยางสม่ําเสมอ ดวยการมุงเนนไปที่การสราง
คุณคาหรือคานิยมรวมกันในหวงโซคุณคาของบริษัทฯ โดยเร่ิมตนจากเกษตรกรหรือชาวไรผูเพาะปลูกมันสําปะหลังซึ่ง
เปนวัตถุดิบหลักของกิจการ เขาสูกระบวนการผลิตไปสูผูบริโภค ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง 
และกํากับดูแลกิจการไดสอบทานและใหคําแนะนําแกฝายจัดการในขั้นตอนการสรางหวงโซคุณคาและการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ทั้งนี้ เปาหมายหลักของบริษัทฯ คือการสงมอบแปงมันสําปะหลังและผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับ
แปงมันสําปะหลังสําหรับ “ชีวิตในยุคปจจุบัน” ควบคูไปกับการเพิ่มคุณคาใหกับภาคการเกษตรดวยการพัฒนาแหลง
วัตถุดิบใหมีความย่ังยืน และพัฒนาชุมชนใหเติบโตอยางม่ันคงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมุงม่ันในการพัฒนาโรงงานใหมี
ความทันสมัย ปลอดภัย และดําเนินการผลิตสินคาไดอยางย่ังยืนโดยปราศจากผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ 
รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูในรายงานความย่ังยืนของบริษัทฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใตหัวขอการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน (https://investor.thaiwah.com/csr_policy.html) 

 
1.2   การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

 
-ไมมี- 
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1.3   โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

 
 
1.4   ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ  

 
-ไมมี- 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสรางรายได 
 

โครงสรางรายไดที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑหรือบริการใหบุคคลภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
  

ผลิตภัณฑ/บริการ
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

กลุมธุรกิจแปง
  - แปงมันสําปะหลัง               3,030 42               3,084 42            2,864       43 

  - แปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม                  661 9                  812 11               850         7 

  - แปงโมดิไฟด                  872 12                  910 12               985       14 

  - สาคู                  284 4                  291 4               289         4 

  - กลูโคส 508                 7 648                 9               713       10 

  - ผลผลิตพลอยได และอ่ืนๆ 157                 2 112                 1                 95         1 

   รวมรายไดกลุมธุรกิจแปง            5,511      77            5,858      79         5,796      79 

กลุมธุรกิจอาหาร
  - วุนเสน  และกวยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ               1,236 17               1,250 17            1,272       17 

  - กวยเตี๋ยวเสนเล็ก  และเสนหมี่                  213 3                  151 2               123         2 

  - แปงถ่ัวเขียว และแปงอ่ืนๆ                  106 1                    46 1                 45         1 

  - ผลผลิตพลอยได  และอ่ืนๆ                    11        -                        5        -                   11        -   

   รวมรายไดกลุมธุรกิจอาหาร            1,565      22            1,453      20         1,452      20 

การลงทุนในหุนสามัญ
  - เงินปนผล                    10        -                      33        -                   -          -   

  - กําไรจากการซื้อธุรกิจ                    25        -                       -          -                   -          -   

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย
  - กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน                    18        -                       -                   -          -   

รายไดอ่ืน
  - รายไดจากการบริการ                    13        -                      13        -                   -          -   

  - รายไดจากการเครมประกันไฟไหม                     -          -                      12        -                   10        -   

  - กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน                    16        -                        6        -                   11        -   

  - รายไดดอกเบ้ีย                    11        -                      17        -                   20        -   

  - รายไดอ่ืนๆ                    33         1                    33         1                 41         1 

รวม            7,203    100            7,424    100         7,329    100 

2563
รายได

2562
รายได

2561
รายได
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

ธุรกิจหลัก 
 
การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถแบงเปน 2 กลุมหลักคือ การผลิต ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง และอาหาร
จากแปง ประเภทวุนเสน กวยเต๋ียว และสาคู เพื่อจัดจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 
ก. ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง ซ่ึงดําเนินการโดย บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดแก บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด 

บริษัท ดี ไอ จํากัด บริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company, Vietnam 
Tapioca Company Limited และ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด โดยสินคาของบริษัทฯ ในกลุมนี้ไดแก แปงมัน
สําปะหลัง กลูโคสไซรัป แปงมันสําปะหลังดัดแปร สาคู และแปงอัลฟา  

 
 แปงมันสําปะหลัง 

 
แปงมันสําปะหลังเปนผลิตภัณฑที่แปรรูปจากหัวมันสําปะหลัง นอกจากใชในการประกอบอาหารแลวยังใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารตางๆ เชน ผงชูรส สารใหความหวาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรม
กระดาษ อุตสาหกรรมการทอผา เปนตน 
 
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 6 โรงงานกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย 
โดยโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังของบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 รวมทั้งมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP  (Hazard  Analysis  and  
Critical  Control  Points),  USFDA  (United  States  Food &  Drug Administration), FSSC 22000 
เคร่ืองหมาย HALAL และ KOSHER 

 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังอีก 2 โรงงาน ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
โดยบริษัทฯ ไดรวมลงทุนกับ Tay Ninh Sugar Joint Stock Company บริษัทในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม จัดต้ังบริษัท  2 บริษัท ไดแก (1) Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company (เดิมชื่อ Tay Ninh 
Tapioca Company Limited) (TNT)) เพื่อทําการผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงมันสําปะหลังอินทรียกลูโคสไซรัป 
กลูโคสไซรัปอินทรีย แปงขาว และแปงขาวอินทรีย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑอินทรีย (organic) เปนสินคาที่มีมูลคาสูง 
จําหนายทั้งในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
FSSC2200, Kosher, Halal, NOP และ EU (2) บริษัทฯ ไดลงทุนผานบริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
จํากัด โดยจัดต้ัง Vietnam Tapioca Company Limited ซึ่งต้ังอยูที่จังหวัด Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม เพื่อผลิตแปงมันสําปะหลังสําหรับจําหนายทั้งในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศ  
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 กลูโคสไซรัป 
 

เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยสลายแปงมีลักษณะเปนของเหลว ใส เหนียวขน รสหวานเล็กนอย ไมมีสี ใชเปน
สวนประกอบในผลิตภัณฑอาหารหลายชนิด เชน ลูกกวาด ทอฟฟตางๆ ผลไมกวน น้ําผลไมผง ไอศกรีม ครีม
เทียม และเคร่ืองด่ืมตางๆ ผลิตโดย TNT ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ต้ังอยูที่จังหวัด Tay Ninh ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลิตภัณฑกลูโคสไซรัปของ TNT เปนที่ยอมรับและไววางใจจากลูกคาในเร่ือง
คุณภาพและมาตรฐานสินคา ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน FSSC 22000 (Food 
Safety System Certification 22000) GMP HACCP HALAL KOSHER และ FSMA ซึ่งเปนระบบมาตรฐาน
การรับรองความปลอดภัยสําหรับการผลิตอาหาร รวมทั้งมาตรฐาน USDA NOP and EU สําหรับผลิตภัณฑ
สินคาอินทรีย (organic) ปจจุบันกลูโคสไซรัปอินทรียไดรับความนิยมอยางมากในตลาดยุโรปและอเมริกา  
 

 แปงมันสําปะหลังดัดแปร 
 

แปงมันสําปะหลังดัดแปร สามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ได เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
กระดาษ และอื่นๆ ผลิตโดยบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โรงงานผลิตต้ังอยูที่
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ผลิตเพื่อจําหนายทั้งตลาดภายในประเทศ และสงออกไปตางประเทศ ซึ่งตลาด
ตางประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินโดนีเซีย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
 

 สาคู 
 

สาคูเปนผลิตภัณฑอาหารจากแปงมันสําปะหลังอีกชนิดหนึ่งซึ่งเปนที่นิยมของผูบริโภคมากท้ังในประเทศไทย
และประเทศในแถบเอเซียตะวันออก เชน จีน และไตหวัน และมีการสงออกไปยังสหภาพยุโรป และประเทศ
สหรัฐอเมริกาดวย เพราะสามารถนําไปปรุงอาหารไดทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ทําใหแนวโนมการบริโภค
สาคูยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

 
ปจจุบันบริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑสาคูใหมีความหลากหลายมากขึ้น มีการผลิตสาคูกระเจ๊ียบและสาคูใบเตย
ออกสูตลาด ทําใหผูบริโภคมีโอกาสไดเลือกบริโภคผลิตภัณฑที่มีความแตกตางและแปลกใหม นอกจากน้ี ยังได
มีการพัฒนาสูตรอาหารทั้งคาวและหวาน เพื่อแนะนําใหผูบริโภคนําสาคูไปปรุงเปนอาหารในรูปแบบที่
หลากหลาย สะดวก และรวดเร็ว อาทิ สาคูไสหมูชนิดตมแทนการนึ่งแบบเกา สาคูสามเกลอ หยกมณี และไขมุก
ทะเล ซึ่งเปนอาหารคาวที่ทําจากสาคูเม็ดใหญ เปนตน 
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดพัฒนาผลิตภัณฑสาคูขนาดเล็กพิเศษ (Tiny Pearls) ที่สามารถสุกไดงายเพียงใสลงใน
น้ํารอนแลวแชทิ้งไวประมาณ 5 นาที ทําใหเหมาะในการนําไปผสมเปนสวนประกอบของอาหารเชา หรือเปน
สวนประกอบในผลิตภัณฑไสกรอก เพื่อเพิ่มคุณลักษณะเนื้อสัมผัส เปนตน 
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โรงงานผลิตสาคูของบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐาน 
GMP, HACCP และเครื่องหมาย HALAL อันจะทําใหลูกคามีความม่ันใจในสินคาของบริษัทฯ มากย่ิงขึ้น  
 

 แปงอัลฟา 
 

แปงอัลฟาเปนแปงมันสําปะหลังดัดแปรชนิดหนึ่ง ซึ่งใชกระบวนการแปรรูปทางกายภาพและมีการใชกันอยาง
กวางขวางในอุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ํา อุตสาหกรรมยากันยุง อุตสาหกรรมหลอโลหะ เปนตน โดยมีบริษัท 
ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เปนผูดําเนินการผลิตและจําหนาย ตลาดใหญของแปงอัลฟาอยูที่
ญี่ปุน และไตหวัน ปจจุบันบริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด ไดใหความสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ และคิดคนสูตรผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อสนองความตองการของตลาด และยังสามารถผลิต
แปงอัลฟาตามสูตรที่ใชเฉพาะอุตสาหกรรมแตละรายไดอยางมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ เพื่อใหสามารถสงออก
ไดมากขึ้นทั้งในดานปริมาณและมูลคา โรงงานผลิตแปงอัลฟาของบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐาน GMP และ HACCP รวมทั้งเคร่ืองหมาย HALAL 
  

 แปงขาว (Rice Flour, Rice Starch)  
 
แปงขาวเปนแปงที่ผานกระบวนการแปรรูปจากขาวสาร ดวยกระบวนการผลิตแบบโมน้ําที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย 
ปจจุบัน ผลิตโดยโรงงาน Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ผลิตทั้งแปงขาวเจา และแปงขาวเหนียว ที่มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี นํามาซ่ึงผลิตผลที่มีความขาว
สะอาดที่สมํ่าเสมอ และความหนืดที่เหมาะสม ซึ่งนับไดวาเปนแปงที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากปจจุบันการผลิต 
ขนมปง เบเกอร่ี ผลิตภัณฑเสน และขนมตางๆ สวนใหญจะเปนการผลิตโดยใชแปงสาลี ซึ่งตองนําเขาจาก
ตางประเทศในมูลคาคอนขางสูง  การพัฒนาแปงขาวของเวียดนามจึงมีความสําคัญ นอกจากผลิตเพื่อการ
สงออกแลว ยังเปนผลิตภัณฑที่สามารถใชทดแทนแปงสาลีไดเปนอยางดี เปนผลิตภัณฑที่ปราศจากกลูเตน 
เหมาะแกการนําไปใชประโยชนเพื่อการแปรรูปตอไปของลูกคา มีการควบคุมและดูแลเอาใจใสในทุกๆ ขั้นตอน
การผลิต เพื่อใหไดแปงขาวที่มีความปลอดภัย สะอาด และมีกล่ินตามธรรมชาติของขาวเวียดนาม รวมทั้ง แปง
ขาวอินทรีย (organic) เปนแปงที่ผานกระบวนการแปรรูปจากขาวอินทรีย (organic) ผานการตรวจรับรองแปลง
นาวาเปนขาวอินทรีย มีการจัดการกับกระบวนการผลิตดวยความระมัดระวัง ในทุกขั้นตอนการผลิตและการ
แปรรูป เพื่อรักษาสภาพการเปนผลิตภัณฑแปงขาวอินทรีย (organic) ตามขอกําหนดของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อินทรีย ผานการรับรอง โดย USDA , NOP and EU สําหรับผลิตภัณฑออรกานิค โดยผลิตภัณฑแปงขาวผาน
การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000 (ISO 22000, ISO/TS 22002-1), มาตรฐาน
อาหารฮาลาล (HALAL) มาตรฐานอาหารตามกฎของยิว (KOSHER) ทําใหแปงขาวของบริษัทฯ เปนที่
นาเช่ือถือ และเปนที่ตองการของผูบริโภคทั่วโลก 
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ข. ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเตี๋ยว ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯ  โดยใช แปงถ่ัว แปงมันฝร่ัง แปงมันสําปะหลัง 
และ  ขาวเจาเปนวัตถุดิบ และมีผลิตภัณฑหลัก คือ วุนเสน สินคาของบริษัทฯ ในกลุมนี้ ไดแก วุนเสน กวยเต๋ียว 
เสนหม่ีกวยเต๋ียวเซ่ียงไฮ วุนเสนและกวยเต๋ียวพรอมปรุง และวุนเสนและกวยเต๋ียวก่ึงสําเร็จรูป 

 
1. กลุมวุนเสน  สามารถแบงสินคาตามคุณภาพ ราคา และกลุมลูกคา ดังนี้ 

 ตรามังกรคู เปนสินคาคุณภาพพรีเม่ียม (สูง)  
 ตราหงษ เปนสินคาคุณภาพช้ันดี ดวยราคามาตรฐาน 
 ตรากิเลนคู เปนสินคาคุณภาพมาตรฐาน มาตรฐานตอบโจทยความตองการของผูประกอบการ

รานอาหารสตรีทฟูด 
 

2. กลุมกวยเตี๋ยวและเสนหมี่  บริษัทฯ ผลิตและจําหนายกวยเต๋ียวและเสนหม่ี ทั้งเสนสดและเสนแหงใน
ตรากิเลนคู ซึ่งวางตําแหนงสินคาเปนสินคาคุณภาพดี ราคาปานกลาง โดยสินคาในกลุมนี้ประกอบดวย 
กวยเต๋ียวเสนเล็ก เสนใหญ และเสนหม่ี 

 
3. กลุมกวยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ  จําหนายภายใตตรามังกรคู สามารถแบงสินคาตามชนิดของสินคา เปนแบบชนิด

แผนตัด สะดวกสบายในการนําไปบริโภค และแบบชนิดแผนกลม ใชประกอบอาหารไดหลายรูปแบบตาม
ตองการ และแบบชนิดแผนตัดผสมสาหราย ใหกล่ินรสสาหราย 

 
4. กลุมแปงมันสําปะหลังและสาคู  จําหนายภายใตตรานิวเกรด และตรากิเลนคู บรรจุในถุง retail pack 

เพื่อใชในการบริโภคครัวเรือน หรือรานอาหาร และบรรจุกระสอบเพื่อจําหนายแกโรงงานอุตสาหกรรมและ
รานอาหารชั้นนําที่ใชในปริมาณมาก 
 

5. กลุมวุนเสนและกวยเตี๋ยวพรอมปรุง จําหนายภายใตตรามังกรคูเอเชียน อินสไปร เพื่อตอบสนอง 
lifestyle ในเร่ืองความสะดวกและไดรสชาติที่อรอยงายๆ ไดเอง 

 
6. กลุมวุนเสนและกวยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูป จําหนายภายใตตรามังกรคูเรดด้ี เพื่อเขาถึงกลุมผูบริโภควัยรุน 

และวัยทํางานที่มี lifestyle ที่เรงรีบ ดวยรสชาติที่หลากหลาย แตเขาถึงงาย 
 
ธุรกิจอ่ืนๆ ที่ไมใชธุรกิจหลัก 

 
ก. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

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

ข. การลงทุนในหุนสามัญ 
 

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

2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
  
2.2.1 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 
ก. สินคาในกลุมผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง บริษัทฯ  มี สัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑ ในกลุมนี้

ภายในประเทศประมาณรอยละ 20 และสงออกไปจําหนายในตางประเทศประมาณรอยละ 80  
 

โดยบริษัทฯ มีลูกคากลุมเปาหมายแยกตามลักษณะผลิตภัณฑ ดังนี้  
 

 แปงมันสําปะหลัง 
 

บริษัทฯ สงออกผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังโดยสวนใหญไปขายยังตางประเทศทั่วโลก อาทิเชน จีน 
ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา ภายใตเคร่ืองหมายการคาตรา “กุหลาบ” (ROSE BRAND) และมีบางสวนจัด
จําหนายภายในประเทศดวย 

  
 กลูโคสไซรัป 
 

บริษัทฯ มีโรงงาน ผลิตภัณทกลูโคสไซรัป ที่ประเทศเวียดนาม โดยสวนใหญจะขายในประเทศเวียดนาม  
 
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร 
 

ผลิตภัณทแปงมันสําปะหลังดัดแปร โดยขายในประเทศประมาณรอยละ 30 และสงออกไปยังประเทศแถบ
เอเชียประมาณรอยละ 70  รวมทั้งบางสวนสงไปยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง 

 



                                                

                                                                                               แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
 

                                                                                                                  

 
หนา 10 

 

 สาคู 
 

ผลิตภัณฑสาคูสวนใหญจะสงออกไปยังประเทศในแถบเอเซีย เชน จีน ไตหวัน และมีบางสวนไปยุโรป และ 
สหรัฐอเมริกา และมีการจัดจําหนายภายในประเทศดวย 
 

 แปงอัลฟา 
 

บริษัทฯ จําหนายแปงอัลฟาไปยังตางประเทศ เชน ญี่ปุน ยุโรป และไตหวัน รวมทั้งขายภายในประเทศ 
 

ข. สินคาในกลุมผลิตภัณฑวุนเสน และกวยเตี๋ยว มีการจัดจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศเชนกันโดยมี
สัดสวนการขายแบงไดดังนี้ 

 
 กลุมลูกคาภายในประเทศ 

 
บริษัทฯ มีสัดสวนการขายของกลุมลูกคาภายในประเทศคิดเปนรอยละ 83 ของยอดขายทั้งหมดของ
ผลิตภัณฑในกลุมนี้ โดยลูกคาภายในประเทศหลักเปนกลุมรานคาสง ซึ่งมีสัดสวนการขายตอยอดขาย
ทั้งหมดรอยละ 65  

 
 กลุมลูกคาสงออก 

 
บริษัทฯ มีสัดสวนการขายของกลุมลูกคาสงออกคิดเปนรอยละ 17 ของยอดขายทั้งหมดของผลิตภัณฑ
ในกลุมนี้ โดยบริษัทฯ สงออกไปยังประเทศตางๆ ไดแก ประเทศในแถบเอเซีย สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา 

 
2.2.2  ชองทางการจําหนาย 
 
ก. ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง ในปที่ผานมาบริษัทฯ เนนการทําตลาดในอุตสาหกรรมอาหารมากกวา

อุตสาหกรรมกระดาษ และส่ิงทอ เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสูงกวา
ในอุตสาหกรรมอื่น  

 
สําหรับชองทางการจําหนายนั้น บริษัทฯ ดําเนินการสงออกขายโดยตรงใหแกผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร และ
ขายผานบริษัทตัวแทนในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกอต้ัง Thai Wah International Trade 
(Shanghai) Company Limited เปนฐานในการกระจายสินคาตรา “Rose” ใหแกลูกคาในประเทศจีน  
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ข. ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเตี๋ยว แบงเปน 
 

ตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ จัดจําหนายสินคาโดยผานชองทางตางๆ ไดแก รานคาสง รานคาปลีก 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร ซุปเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ หนวยรถเงินสด รานอาหารทั่วประเทศ ลูกคา
ประเภทอุตสาหกรรม และชองทางออนไลน   

 
สําหรับตลาดตางประเทศ บริษัทฯ สงสินคาไปจําหนายผานบริษัทตัวแทนในประเทศตางๆ เชน ประเทศในแถบ
เอเชีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

 
2.2.3 การแขงขัน  

 
ก. ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง  

 
ปจจุบันการแขงขันในดานตลาดโดยเฉพาะตางประเทศ มีการแขงขันคอนขางสูง นอกจากการแขงขันกับผูผลิต
ในประเทศไทยแลว บริษัทฯ ยังตองแขงขันกับผูผลิตจากประเทศในแถบอาเซียน เชน เวียดนาม และ กัมพูชา 
ซึ่งเสนอราคาแปงที่ถูกกวาประเทศไทย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะเนนการขายสินคาในตลาดท่ีตองการสินคาที่
มีความสมํ่าเสมอในดานคุณภาพมากกวาในเร่ืองราคาภาวะการแขงขันภายในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา 
บริษัทฯ มีคูแขงขันในประเทศที่มีศักยภาพท่ีใกลเคียงหรือใหญกวาบริษัทฯ จํานวน 4-5 ราย ซึ่งใชกลยุทธใน
ดานราคาเพื่อการแขงขันในอุตสาหกรรมนี้ ในขณะที่บริษัทฯ ใชกลยุทธทางดานคุณภาพและการสงมอบสินคา
ที่ตรงเวลาโดยเฉพาะในตลาดตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีความไดเปรียบคูแขงขันในดานช่ือเสียง คุณภาพ และ
การสงมอบสินคาที่ตรงเวลา รวมทั้งเคร่ืองหมายการคา ตรากุหลาบ “ROSE BRAND” ซึ่งเปนที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะในจีน และไตหวัน   
 
การแพรระบาดของไวรัส COVID-19 สงผลใหเศรษฐกิจโลกถดถอยเปนอยางมาก ในขณะท่ีปริมาณการสงออก
แปงมันสําปะหลังของไทยในป 2563 ยังคงใกลเคียงกับป 2562 อยางไรก็ตาม คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเม่ือเทียบ
กับเงินสกุลดอลลารสหรัฐและหยวน  สงผลใหมูลคาการสงออก (บาท) ลดลง ทั้งนี้ ปริมาณความตองการ
บริโภคแปงของจีนยังคงทรงตัว โดยจีนมีการนําเขาแปงจากประเทศเวียดนามซึ่งมีราคาเสนอขายท่ีตํ่ากวาแปง
จากประเทศไทย เพิ่มขึ้นเล็กนอย     
 
ในป 2563 ราคาแปงมันสําปะหลังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2562 ที่ประมาณ  420-450 USD/ton FOB 
Bangkok มาอยูที่ระดับประมาณ 425-475 USD/ton FOB Bangkok ทั้งนี้ ราคามันสําปะหลังก็มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นเชนกัน การระบายสตอกขาวโพดของจีนในราคาต่ําออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ต้ังแตป 2562 จนถึงป 
2563  ทําใหปริมาณสตอกขาวโพดในจีนลดลงไมเพียงพอกับความตองการที่คาดวาจะมีประมาณ 277 ลานตัน 
ประกอบกับราคาขาวโพดสูงขึ้นถึง 2,420-2,660 หยวนตอตัน ขณะที่ราคามันเสนในจีน ประมาณ 2,080-2,120 
หยวนตอตัน* ซึ่งตํ่ากวาราคาขาวโพดจึงทําใหจีนตองการผลิตภัณฑมันสําปะหลังไปเปนวัตถุดิบ เพื่อผลิต
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แอลกอฮอลทดแทนขาวโพด ทั้งนี้ ปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังของไทยในป 2563 มีจํานวนประมาณ 
3.81 ลานตัน ลดลงรอยละ 1.5 จากป 2562 ซึ่งมีปริมาณการสงออกเปนจํานวนประมาณ  3.87 ลานตัน 
ในขณะท่ีมูลคาการสงออกแปงมันสําปะหลังในป  2563 ลดลงรอยละ 4.4 เม่ือเทียบกับป 2562 
 
หมายเหต:ุ ปริมาณและมูลคาการสงออกอางอิงจากขอมูลของสมาคมแปงมันสําปะหลังไทย และกรมศุลกากร 
 

ข. ผลิตภัณฑวุนเสน และกวยเตี๋ยว 
 

 วุนเสน 
 

สภาวะอุตสาหกรรม 
 

สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมวุนเสนในประเทศไทย มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมท่ีมีผูแขงขันเจาใหญ
หลายราย ผลิตภัณฑวุนเสนเปนผลิตภัณฑที่มีรูปรางลักษณะภายนอกคลายกัน แตมีความแตกตางดาน
คุณภาพ เนื้อสัมผัส และราคาของผลิตภัณฑ ผูผลิตแตละรายตางมุงสรางภาพลักษณของสินคาของตน 
โดยเนนภาพลักษณของผลิตภัณฑวาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เพื่อใหเปนที่ยอมรับในหมูผูบริโภค ทั้งนี้
ประมาณการวาการบริโภคของวุนเสนในประเทศมีประมาณปละ 38,000 ตัน หรือคิดเปนมูลคา 3,451 
ลานบาท โดยมีผูผลิตรายใหญประมาณ 3-4 ราย และมีผูผลิตขนาดกลางและเล็กอีกประมาณ 10-15 ราย 
บริษัทฯ เปนผูผลิตวุนเสนรายใหญเปนอันดับหนึ่งของประเทศ โดยผลิตและจําหนายสินคาทุกระดับ
คุณภาพสูตลาด มีกําลังผลิตปละ 23,000 ตัน   

 
อัตราการเติบโต 

 
ตลาดวุนเสนโดยรวมมีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 2-3  ตอป ในเชิงปริมาณที่เพิ่มขึ้น แตเนื่องจาก
ผูใชงานในกลุมผูประกอบการรานอาหารหันมานิยมใชวุนเสนประเภทสดมากขึ้น เนื่องจากสะดวกใชและ
ประหยัดเวลา และราคาตํ่ากวาวุนเสนชนิดแหงทําใหมูลคาตลาดวุนเสนป 2563 ไมมีการเติบโต 

 
การแขงขัน 

 
เนื่องจากวุนเสนเปนสินคาที่มีกรรมวิธีการผลิตไมซับซอน จึงมีผูผลิตสินคาเจาใหญๆ หลายราย โดยการ
แขงขันกันสวนมากจะเปนการแขงขันดานราคาตามดวยการกระจายสินคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ 
โดยมีคุณภาพหลายระดับ และเจาะกลุมลูกคาแตละพื้นที่แตกตางกันไป ผูบริโภคจะมีความเชื่อถือใน
ผลิตภัณฑตราท่ีใชอยู การแขงขันของอุตสาหกรรมวุนเสนสรุปได ดังนี้ 
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o การแขงขันดานราคา  
 

ผูผลิตแตละรายจะต้ังราคาขายใหเหมาะกับภาวะการแขงขัน จัดโปรโมชั่นดานการตลาด เพื่อตองการ
เปนที่ยอมรับของผูบริโภค เพื่อใหไดสวนแบงการตลาดมากที่สุด 
 

o สรางตลาดใหมของสินคา  
  

เพิ่มความสะดวก และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค เชน วุนเสนสด วุนเสนตัดตรง วุนเสน
ก่ึงสําเร็จรูป วุนเสนพรอมปรุง  

 
o สินคาทดแทน     

 
สินคาที่จะทดแทนวุนเสนโดยตรงไมมี เนื่องจากวุนเสนมีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งสินคามีลักษณะ
ใกลเคียงก็มีจําพวกเสนหม่ี บะหม่ี หรือเสนกวยเต๋ียว 

 
 กวยเต๋ียว 
 

สภาวะอุตสาหกรรม 
 
กวยเต๋ียวเปนอาหารที่นิยมรับประทานในหมูคนไทยและชาวเอเชียตะวันออกรองจากขาว ซึ่งขนาดของ
อุตสาหกรรมเสนกวยเต๋ียว เสนหม่ี รวมทั้งขนมจีน มีขนาดใหญกวาอุตสาหกรรมวุนเสนประมาณ 10 เทา
โดยปริมาณ และ 5 เทาโดยมูลคา คือมีปริมาณเทากับ 350,000-370,000 ตันตอป หรือมูลคาประมาณ 
1.5 หม่ืนลานบาท ซึ่งตลาดมีการเติบโตทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ดวยขนาดของอุตสาหกรรม
ดังกลาวประกอบฐานลูกคาวุนเสนที่บริษัทฯ มีอยู บริษัทฯ จึงไดตัดสินใจกาวเขาสูอุตสาหกรรมกวยเต๋ียว
และเสนหม่ี โดยเร่ิมทดลองผลิตและจําหนายกวยเต๋ียวเสนเล็กในป 2552 และเร่ิมผลิตเสนหม่ีในป 2553 
เร่ิมจากกําลังการผลิตรวม 2,000 ตันตอป ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสําเร็จอยางดีในการกาวเขาสูธุรกิจนี้ 
โดยอัตราการเจริญเติบโตนับต้ังแตเร่ิมดําเนินการผลิตสูงกวารอยละ 100 ตอปอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯ 
ตัดสินใจขยายกําลังการผลิตเสนกวยเต๋ียวและเสนหม่ี โดยสรางโรงงานแหงใหมภายในบริเวณเดียวกับ
โรงงานวุนเสนในปลายป 2558  โดยมีกําลังการผลิตเบื้องตนรวม 4,000 ตันตอป ผลิตภัณฑกวยเต๋ียวและ
เสนหม่ีของบริษัทฯ มีทั้งแบบเสนแหง และเสนสด ซึ่งในป 2563 มีสัดสวนการจําหนายในประเทศประมาณ
รอยละ 49 และตางประเทศรอยละ 51 
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การตลาด  
 

 กลุมวุนเสน     
 

เนนการพัฒนาสินคาใหมใหตอบโจทยไลฟสไตลของผูบริโภคในแตละชวงวัยซ่ึงมีพฤติกรรมการบริโภควุน
เสนที่แตกตางกัน โดยยังคงเนนการสรางการจดจําตราสินคาใหเขาถึงผูบริโภคทั้งในฐานลูกคาเดิมและ
กลุมลูกคารุนใหมผานทางส่ือออนไลนมากขึ้น ทางบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร ISO 
9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 45001:2018 ร ว ม ทั้ ง ม า ต รฐ า น  GMP (Good Manufacturing 
Practices), HACCP  (Hazard  Analysis  and  Critical  Control Points), USFDA (United 
States Food & Drug Administration),  HALAL และ Social audit (SMETA) 
 
นอกจากน้ีวุนเสนตรามังกรคู ยังไดรับการรับรองดานรสชาติจาก International Taste Institute จึงทําให
ผูบริโภคมั่นใจไดทั้งดานคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ 

 

 กลุมกวยเต๋ียวและเสนหม่ีสดและอบแหง 
 
เนนการวิจัยและพัฒนาสินคาใหตอบโจทยพฤติกรรมและวัฒนธรรมการรับประทานที่แตกตางกันในแตละ
ภาค โดยยังคงมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพต้ังแตวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
หาซ้ือไดงายตามซูเปอรมารเก็ตชั้นนํา ทางบริษัทฯ ได รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร ISO 
9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 45001:2018 ร ว ม ทั้ ง ม า ต รฐ า น  GMP (Good Manufacturing 
Practices), HACCP  (Hazard  Analysis  and  Critical  Control Points), USFDA 
(United States Food & Drug Administration), Organic, HALAL, Social audit (SMETA) แล ะ ได รับ
การรับรองมาตรฐาน BRC (Global Standard Food Safety)  

 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปนบริษัทรายแรกในประเทศไทยที่ไดรับการรับรอง BRC (Global Standard Food 
Safety) ในผลิตภัณฑกวยเต๋ียวเสนเล็กสด และเสนหม่ีสดอีกดวย 

 

 กลุมกวยเต๋ียวเซี่ยงไฮ 
 
จุดขาย คือ ความเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑที่มีเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบอรอยแตกตางไปจากกวยเตี๋ยว
ชนิดอื่นๆ และเสนที่มวนตัว และเปนเจาแรกและเจาเดียวที่ผลิตกวยเต๋ียวเซ่ียงไฮอบแหงคุณภาพพรีเม่ียม
ในประเทศไทย  
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ทางบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 
45001:2018 รวมทั้งมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points),  USFDA (United States Food & Drug Administration), HALAL และ 
Social audit (SMETA) 

 
2.2.4  การจัดหาผลิตภัณฑ 

 
ก. ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง 

 
นโยบายการผลิต 

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

 
กลุมบริษัทฯ มีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังทั้งส้ินจํานวน 8 โรง ต้ังอยูในประเทศไทยจํานวน 6 โรง ประเทศ
เวียดนาม 2 โรง โรงงานในประเทศไทยต้ังอยูที่จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ อุดรธานี  กําแพงเพชร และตาก 
โดยมีกําลังการผลิตรวม แปงมันสําปะหลัง แปงอบหยาบ และแปงสาคู ทั้งส้ิน 438,000 ตันตอป และโรงงานท่ี
ผลิตแปงมันสําปะหลังดัดแปร ที่จังหวัดระยอง ที่มีกําลังการผลิต 60,000 ตันตอป  สวนโรงงานที่ต้ังอยูประเทศ
เวียดนามมีกําลังการผลิตกลูโคสไซรัปอยูที่ 50,000 ตันตอป และแปงขาว 6,000 ตันตอป  
 
การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต คือ หัวมันสําปะหลังสดซ่ึงผลิตไดในประเทศ โดยสวนใหญแลวบริษัทฯ จะรับซื้อ     
หัวมันสดจากเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังโดยตรง  

 
วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ (Supplier) 

 
การเคล่ือนไหวของราคาหัวมันสําปะหลังสดจะขึ้นอยูกับภาวะอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบ อยางไรก็ตาม 
ราคาขายของผลิตภัณฑสําเร็จรูปก็มักจะเคล่ือนไหวขึ้นลงตามตนทุนของวัตถุดิบดวย ในป 2563 ราคาซ้ือ
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หัวมันสําปะหลังสดของกลุมบริษัทในประเทศไทยอยูที่ 1,760-2,910 บาทตอตัน สวนราคาซ้ือหัวมันสําปะหลัง
สดของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามอยูที่ 2,790-3,960 บาทตอตัน  

 
บริษัทฯ จะรับซื้อหัวมันสําปะหลังสดจากเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังโดยตรงเปนสวนใหญ และบางสวนจาก    
ลานมันสําปะหลัง ทั้งนี้ หากเปนชวงที่หัวมันสําปะหลังในแถบพื้นที่ใกลเคียงกับโรงงานมีไมเพียงพอ บริษัทฯ จะ
รับซ้ือหัวมันสําปะหลังจากลานมันที่จังหวัดใกลเคียง เพื่อจัดหาวัตถุดิบปอนโรงงานใหสามารถผลิตสินคาได 

 
ข. ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเต๋ียว  

 
กําลังการผลิต 

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

 
วัตถุดิบ 

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

 
บริษัทฯ ซื้อแปงถ่ัว และแปงมันฝร่ัง โดยนําเขาโดยตรงหรือซื้อผานตัวแทนจําหนายจากประเทศในแถบยุโรป
หรือจีน ซึ่งอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ มีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนของแปงที่นําเขาจาก
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมีความเส่ียงในการพึ่งพาผูผลิตหรือผูจัดจําหนายรายหน่ึงรายใดเปน
กรณีพิเศษ เนื่องจากมีแหลงซื้อวัตถุดิบที่หลากหลายจากผูผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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2.2.5  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 

ก. ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง 
 

ในการผลิตแปงมันสําปะหลังนั้นจะมีน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต สวนใหญแลวเปนน้ําจากการลาง
หัวมัน และน้ําแปง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสรางความเดือดรอนใหแกชุมชนใกลเคียงได บริษัทฯ 
ไดตระหนักถึงผลกระทบในขอนี้เปนอยางดี จึงไดสงน้ําทิ้งดังกลาวเขาสูระบบบําบัดน้ําทิ้งแบบ LAGOONING 
ที่ออกแบบอยางถูกตองโดยวิศวกรที่ไดรับอนุญาต ซึ่งมีทั้งระบบไรออกซิเจน และระบบใชออกซิเจน  
 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังใหความสําคัญและตระหนักถึงคุณภาพส่ิงแวดลอม จึงไดนําระบบกาซชีวภาพมาใชใน
กระบวนการผลิตในโรงงานของบริษัทยอยที่ประเทศเวียดนามเปนแหงแรก ซึ่งโครงการดังกลาวไดดําเนินการ
แลวเสร็จต้ังแตป 2554 และไดมีการพัฒนาระบบบําบัดน้ําที่ผานกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานสูงขึ้น โดย
เปนโรงงานตนแบบ โดยหนวยงานรัฐในจังหวัดเทนินห หรือภาคเอกชน ใชเปนตัวอยางในการศึกษา ใน
โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง ที่มีกระบวนการบําบัดน้ําใหไดตามมาตรฐานสําหรับโรงแปง สวนโครงการระบบ
กาซชีวภาพในโรงงานของบริษัทฯ ที่ต้ังอยูในจังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดนครราชสีมา และโรงงานของบริษัท
ยอยที่ต้ังอยูในจังหวัดอุดรธานี  ไดนํากาซชีวภาพในบอบําบัดน้ําเสียมาใชเปนพลังงานทดแทนนํ้ามันเตาใน
กระบวนการผลิต ซึ่งเปนการประหยัดพลังงานและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาที่สุด รวมทั้งเปนการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกออกสูชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ ยังชวยลดมลภาวะจากกล่ินที่เกิดจากบอบําบัดน้ํา
เสียที่อาจมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมในชุมชนรอบขางไดอีกดวย ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ไดมีการปรับปรุงพัฒนาระบบบําบัดน้ําทิ้งที่ผานกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานสูงขึ้น โดยระบบโรงงานของ
บริษัทฯ ในจังหวัดนครราชสีมา ไดเร่ิมเดินระบบในเดือนตุลาคม 2561 โรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดกาฬสินธุ
ไดเร่ิมเดินระบบในเดือนพฤศจิกายน 2561 และโรงงานของบริษัทยอย ในจังหวัดอุดรธานี ไดเดินระบบภายใน
เดือนกันยายนป 2562  
 
บริษัทฯ ไดเร่ิมนํากาซชีวภาพในสวนที่เหลือจากการผลิตเปนพลังงานทดแทนนํ้ามันเตามาใชเพื่อเปนพลังงาน
เพื่อการผลิตกระแสไฟฟาใชในโรงงาน โดยโรงไฟฟาแหงแรกเร่ิมดําเนินงานในเดือนเมษายน ป 2561 ที่โรงงาน
ของบริษัทยอยที่จังหวัดอุดรธานี และเร่ิมดําเนินการใชพลังงานไฟฟาเปนแหงที่ 2 ที่โรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ
ในเดือนกันยายน 2562 

 
ข. ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเต๋ียว 

 
เนื่องจากการผลิตวุนเสนและกวยเต๋ียวเปนการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร ซึ่งผลผลิตทั้งหมดรวมท้ังผลพลอยได   
บริษัทฯ สามารถจําหนายทั้งหมด จึงไมมีปญหาเร่ืองของเสียจากการผลิต สวนเร่ืองน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต 
บริษัทฯ มีบอบําบัดน้ําเสีย ซึ่งบําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ ทําใหคาใชจายและการบํารุงรักษาในการบําบัดน้ํา
เสียคอนขางตํ่า  
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2.3 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
 

  -ไมมี- 
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3. ปจจัยความเสี่ยง 
 
3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
 
3.1.1 ความเส่ียงอันเนื่องมาจากนโยบายภาครัฐ 

 
พื ้นที ่และผลผลิตมันสําปะหลังที ่เพิ ่มขึ ้นในป 2563 สวนหนึ ่งเปนผลจากการดําเนินการรัฐบาลโดย
กระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรวมมือกันในการออกโครงการประกันรายได
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังตอเนื ่องอีกสําหรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวป 2563/2564 โดยประกันราคามัน
สําปะหลังสดที ่เชื ้อแปง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท  โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังตามนโยบายรัฐบาล ในกรณีที่ราคามันสําปะหลังตกตํ่า เปน
การเพิ ่มรายไดและสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรมากขึ้นเมื่อเทียบกับการปลูกพืชไรชนิดอื่น โดย
รัฐบาลจะจายเงินชดเชยสวนตางระหวางราคาที่ประกัน กับราคาตลาดอางอิงใหแกเกษตรกรผานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
 
ทั้งนี้ หากโครงการดังกลาวมิไดดําเนินการอยางตอเนื่อง อาจสงผลใหพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตมัน
สําปะหลังสดลดลงได 
 
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย  โดยความรวมมือของสมาคมที่เก่ียวของกับมันสําปะหลังไดผลักดัน
ใหสมาชิกกําหนดราคาสงออกมันเสนที่สะทอนความตองการของตลาดอยางแทจริง และปองกันปญหาการขาย
ตัดราคา จนสงผลกระทบตอราคาหัวมันสําปะหลังสด รวมท้ังยังรวมมือกันในการตรวจสอบดูแลขอมูลขาวสาร
ที่ไมเปนเปนความจริง ซึ่งอาจสงผลตอราคาและผลกระทบอื่นๆ      
 
ทั้งนี้ ไดมีการออกกฎระเบียบ มาตรการ กํากับดูแลอยางเขมงวด ในการนําเขามันสําปะหลัง และผลิตภัณฑ         
มันสําปะหลัง จากประเทศเพ่ือนบาน โดยกําหนดมาตรฐาน ในดานคุณภาพและปริมาณที่ตรวจสอบได  ซึ่ง
มาตรการดังกลาวจะสงผลกระทบตอราคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง สําหรับผูประกอบการ
ดวย 
 
บริษัทฯ ดําเนินการบริหารงาน เพื่อลดผลกระทบจากปจจัยความเส่ียงดังกลาวดวยการติดตามสถานการณ
ตลาดและสถานการณวัตถุดิบ แลกเปล่ียน ความรู ขาวสาร กับผูประกอบการผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  หนวยงาน สมาคมที่เก่ียวของกับธรุกิจมันสําปะหลังตางๆ เพื่อที่จะสามารถประเมิน
สถานการณ เตรียมการลวงหนา และดําเนินการไดทันทวงที เพื่อใหไดผลผลิตที่มีตนทุนสามารถแขงขันไดและ
ทํากําไรใหบริษัทฯ 
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3.1.2 ความเส่ียงจากการรวมลงทุนในตางประเทศ 
 

บริษัทฯ มีการรวมทุนในการดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑมันสําปะหลังในประเทศสาธารณรัฐเวียดนามและประเทศ
กัมพูชา โดยการลงทุนในตางประเทศน้ันยอมมีความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยทางดานการเมือง 
กฎหมาย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศน้ันที่อาจเปล่ียนแปลงไป 
ดังนั้นหากมีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจในประเทศดังกลาว อาจสงผลกระทบให
รายไดและกําไรจากการดําเนินธุรกิจในประเทศเหลานี้ไมเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว 

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

 
3.1.3 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

ในปที่ผานมา พื้นที่เพาะปลูกหัวมันสําปะหลังประสบกับการแพรระบาดของเพล้ียแปง  ศัตรูพืช หรือ โรคพืชอื่น
เพียงเล็กนอย สําหรับสภาวะภัยแลง หรือน้ําทวม ก็สงผลกระทบเพียงบางพื้นที่เทานั้น โดยปญหาดังกลาวได
ลดนอยลงเม่ือเทียบกับป 2562 อยางไรก็ตามปจจัยดังกลาวยังเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณผลผลิต
หัวมันสําปะหลังซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก 

 
บริษัทฯ ไดดําเนินการเพื่อลดผลกระทบจากปจจัยความเส่ียงดังกลาว โดยปจจุบันไดมีการติดตามสถานการณ
ภัยแลง มีการสํารวจบอเก็บน้ําในโรงงาน และแหลงน้ําสําคัญ เปนประจําทุกสัปดาหเพื่อประเมินสถานการณ
และเตรียมการ  อีกทั้งไดมีการศึกษาถึงการนําน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาใชในกระบวนผลิตอีก และ
ปรับปรุงระบบการผลิตใหมีการใชน้ําลดลง ตลอดจนการทําที่เก็บนํ้าในชวงหนาแลง เพื่อลดผลกระทบจาก
สภาวะภัยแลง และการขาดแคลนนํ้า รวมถึงประสานงานกับหนวยงานราชการและเอกชนในทองถ่ิน เพื่อ
รวมมือในการจัดสรรน้ําใหพอเพียงในทุกภาคสวนที่เก่ียวของในชวงที่เกิดการขาดแคลนนํ้า  

  
3.1.4 ความเส่ียงจากแพรระบาดของโรคพืช และศัตรูพืช 
 

ในปที่ผานมา พื้นที่เพาะปลูกหัวมันสําปะหลังประสบกับการแพรระบาดของเพลี้ยแปง ศัตรูพืช หรือ โรคพืชอื่น
เพียงเล็กนอย ยกเวนการแพรระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง ที่มีการแพรระบาดในประเทศเวียดนามและ
กัมพูชา  โดยสงผลกระทบตออุตสาหกรรมมันสําปะหลังที่จะขาดแคลนวัตถุดิบที่ดี รวมทั้งอาชีพและรายไดของ
เกษตรกร สําหรับประเทศไทยมีการแพรระบาดเขามาในบางพื้นที่ ทั้งนี้หากไมสามารถจํากัดพื้นที่การระบาด
ของโรคใบดางมันสําปะหลังไดจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอยางมาก 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงพาณิชย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย 4 สมาคม      
มันสําปะหลังไทย ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังบริษัทฯ ได ดําเนินการรวมกันปกปองการแพรระบาดโรคใบ
ดางมันสําปะหลัง ในประเทศไทยอยางมุงม่ัน และรวดเร็ว เชน การสํารวจพื้นที่และเฝาระวังการระบาด การ
ติดตามและรวบรวมขอมูลการระบาด การประชาสัมพันธเผยแพรใหความรู การชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับ
ผลกระทบ การบังคับใชกฏหมายที่เก่ียวของ การตรวจและควบคุมในการนําผลิตภัณฑมันสําปะหลังเขามาใน
ประเทศ การพัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อปองกันโรค รวมท้ังการพัฒนาพันธุตานทานโรค (Resistant 
Varieties)  ทั้งนี้ บริษัทไดรวมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ดํ า เนิ นการแผนการ
ขยายตนพันธุมันสําปะหลังที่แข็งแรง มีความตานทานตอโรคใบดางที่ดี   มีการสรางโรงเรือนในการขยายพันธุ
อยางเรงดวน ซึ่งสามารถขยายพันธุไดอยางรวดเร็วกวาปกติถึง 20-80 เทา เพื่อเปนการรับมือกับโรคฯ ดังกลาว 
รวมทั้งบริษัทฯ ไดจัดทีมงานเขารวมอบรมติดตาม และถายทอดใหกับทีมงานที่เก่ียวของในบริษัทฯ เพื่อเผยแพร
ความรูใหกับเกษตรกร เฝาระวัง ติดตาม ดําเนินการอยางตอเนื่อง  

 
3.1.5 ความเส่ียงจากผลิตภัณฑทดแทน 

 
การเปล่ียนแปลงของอุปสงคและอุปทานของผลิตภัณฑทดแทนผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง อาทิ แปงขาวโพด 
แปงมันฝร่ัง ทําใหราคาของผลิตภัณฑดังกลาวเปล่ียนแปลงและสงผลใหราคาของมันสําปะหลังเปล่ียนแปลงไป
เชนกัน ทั้งนี้ ราคาของแปงขาวโพดในประเทศจีนไดปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง  อาจมีผลทําใหราคาของแปงมัน
สําปะหลังมีการเปล่ียนแปลงไดในระดับหนึ่ง  
 
บริษัทฯ ดําเนินการบริหารงาน เพื่อลดผลกระทบจากปจจัยความเส่ียงดังกลาวดวยการติดตามสถานการณ
ตลาดและผลผลิตของผลิตภัณฑทดแทน การแลกเปล่ียนความรูขาวสารกับผูประกอบการผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังทั้งในประเทศและตางประเทศ หนวยงาน สมาคมที่เก่ียวของกับธุรกิจมันสําปะหลังตางๆ ซึ่งไดมีการ
ติดตามสถานการณของผลิตภัณฑทดแทนมันสําปะหลังดังกลาวอยางใกลชิด เพื่อที่จะสามารถประเมิน
สถานการณ เตรียมการลวงหนาและดําเนินการไดทันทวงที 

 
3.1.6 ความเส่ียงจากปริมาณวัตถุดิบ (หัวมันสําปะหลังสด) 
 

ผลการสํารวจปริมาณการเพาะปลูกมันสําปะหลังจาก 4 สมาคม (สมาคมการคามันสําปะหลังไทย สมาคม
โรงงานผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคม
แปงมันสําปะหลังไทย) รวมกับ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ไดประเมินผลการสํารวจ
ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2563/2564 จะมีปริมาณ 28.3 ลานตัน เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 11.9 เม่ือเทียบกับป 
2562/2563 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการเพาะปลูกในพื้นที่วางเปลา และการปรับเปล่ียนการปลูกออย 
และขาวโพดเล้ียงสัตวเปนมันสําปะหลัง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากราคาออยที่ตกตํ่าและหนอนกระทู
ขาวโพด ประกอบกับมีแรงจูงใจจากโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อีกทั้ง สภาพอากาศที่
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เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกมันสําปะหลัง อยางไรก็ตาม ความตองการมันเสนจากจีน ไปเปนวัตถุดิบเพื่อผลิต
แอลกอฮอลทดแทนขาวโพดท่ีมีราคาสูง อาจมีผลทําใหราคาหัวมันสําปะหลังมีการปรับตัวสูงขึ้น   

 
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการบริหารความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบจากปจจัยความเส่ียงในปริมาณมันสําปะหลัง 
ที่ออกสูตลาด ทั้งในกรณีที่มีปริมาณมากหรือกรณีที่มีปริมาณนอยไมเปนไปตามความตองการในการใชของ
โรงงานของบริษัทฯ  เชน การนําระบบการจองคิวอัตโนมัติเขามาชวยอํานวยความสะดวกใหแกเกษตรกร 
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการซ้ือขายหัวมันสําปะหลังสดกับทางโรงงาน โดยระบบดังกลาวทําใหโรงงาน
สามารถประเมินและคาดการณปริมาณผลผลิตลวงหนา ตลอดจนดําเนินการวางแผนบริหารจัดการปริมาณ
วัตถุดิบใหคงที่และมีความตอเนื่อง ทั้งนี้ ยังมีโครงการจัดต้ังลานรับซื้อหัวมันสําปะหลังของบริษัทฯ ในจุด
ยุทธศาสตรที่สําคัญของแหลงเพาะปลูกมันสําปะหลัง โดยบริษัทฯ สามารถรับซื้อหัวมันสําปะหลังจากชาวไรได
โดยตรง เปนการอํานวยความสะดวกแกเกษตรกร ใหสามารถขายหัวมันสําปะหลัง ใหกับจุดรับซื้อตางๆ และไม
ตองเสียเวลาและคาขนสงเขามาขายท่ีโรงงาน ทั้งนี้ การดําเนินการระบบดังกลาวยังติดต้ังระบบออนไลน ที่
สามารถตรวจสอบปริมาณหัวมันสําปะหลังที่รับซื้อเขามาไดตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการโครงการจูงใจให
เกษตรกรนํามันสําปะหลังเขามาขายโดยตรงใหแกบริษัทฯ มากขึ้น โดยมีการสนับสนุนโบนัส เปนการคืนกําไร
ใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ  รวมถึงใหความรูและสนับสนุนเคร่ืองจักรกลอุปกรณที่จําเปน และสารปรับปรุง
ดิน ในการเพาะปลูก เพื่อเกษตรกรสามารถไดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ไดดําเนินการจัดหาแหลงปลูกมัน
สําปะหลังที่เพิ่มขึ้นจากประเทศลาวและกัมพูชา เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณมันสําปะหลังในประเทศท่ีมีผลผลิต
ออกมานอย  ทําใหสามารถประมาณการปริมาณหัวมันสําปะหลัง รวมทั้งวางแผนการผลิตไดดีย่ิงขึ้น   

 
3.1.7 ความเส่ียงจากโรคระบาดอุบัติใหม COVID-19 

 
ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหยอดขาย
กลุมธุรกิจแปงมันสําปะหลังลดลง โดยเฉพาะยอดขายจากการสงออกไปประเทศจีน ซึ่งเปนประเทศแรกท่ีตรวจ
พบการแพรระบาด รวมถึงมาตรการตางๆ ที่รัฐบาลกําหนดเพื่อระงับการเดินทางระหวางประเทศ สงผลกระทบ
ตอการสงออกไปตางประเทศ นอกจากน้ี ลูกคาในประเทศอ่ืนๆ ยังคงไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ 
COVID-19 สงผลใหคําส่ังซื้อแปงมันสําปะหลังในตางประเทศมีการชะลอตัวลง  
 
สําหรับสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ถือเปนผลกระทบท้ังภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
ทั่วโลกอยางหลีกเล่ียงไมได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวาสถานการณจะคล่ีคลายลง เม่ือประเทศตางฯ ไดรับ
การแจกจายวัคซีนครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ควบคูไปกับการปฏิบัติตัวในแนวชีวิตวิถีใหม (New Normal) ทั้งนี้ 
ความตองการแปงมันสําปะหลังที่เปนพื้นฐานหลักของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอ่ืนฯ ที่เก่ียวของ
ยังคงมีอยูมาก ตัวอยางที่ชัดเจนไดแกความตองการแปงมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นจากประเทศจีน ในป 2563 ทั้ง
จากประเทศไทยและประเทศเวียดนาม  
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สําหรับธุรกิจอาหาร สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 สงผลใหการบริโภคลดลง โดยเฉพาะสินคา
ตางประเทศท่ีไมจําเปน ลูกคาบางกลุมมองหาสินคาที่ราคาถูกลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงพยายามเปดตลาดใหม 
โดยมุงไปที่กลุมลูกคาที่มีกําลังซื้อสูง ตองการสินคาที่มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และเนนเร่ืองสุขภาพเปนหลัก 
 
นอกจากน้ี ผลกระทบอีกประการหน่ึงจากการระบาดของ COVID-19 คืออัตราคาขนสงตูคอนเทนเนอรเพิ่ม
สูงขึ้นอยางมากในชวงปที่ผานมา อัตราคาขนสงที่สูงขึ้นและการขาดแคลนตูคอนเทนเนอรสงผลกระทบตอ
กําหนดการสงมอบผลิตภัณฑของบริษัทฯ เนื่องจากลูกคาหลายรายไมสามารถแบกรับคาขนสงที่สูงขึ้นได และ
ใชเวลาในการจัดหาตูคอนเทนเนอรมากขึ้น โอกาสในการขายสินคาของบริษัทฯ ลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดมี
การวางแผนระยะยาวกับลูกคาหลักเพื่อรักษาอุปทานอยางตอเนื่อง 

 
3.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับการผลิต 
 
3.2.1 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 

 ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง  
 
บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง ซึ่งตองใชหัวมันสําปะหลัง เปนวัตถุดิบสําคัญ
ในการผลิตในสัดสวนประมาณรอยละ 70-80 ของตนทุนการผลิต ทั้งนี้ หัวมันสําปะหลังจะมีราคา
เปล่ียนแปลง    ขึ้นลงตามฤดูกาล รวมท้ังปรับขึ้นลงตามอุปสงคและอุปทานในตลาดข้ึนกับสภาพดินฟา
อากาศ และปริมาณของผลผลิตในแตละชวงฤดูกาล ปจจัยเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ เกิดความเส่ียงดานการประมาณการราคาวัตถุดิบและสินคาเพื่อ
จําหนาย รวมถึง การบริหารจัดการสินคาคงเหลือซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอสถานะทางการเงินและผล
ประกอบการของบริษัทฯ 
 
ดังนั้น เพื่อปองกันและบรรเทาความเส่ียง รวมทั้งลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนดังกลาว   
บริษัทฯ ไดดําเนินการติดตามสถานการณตลาดของวัตถุดิบอยางใกลชิดและมีการสํารวจวัตถุดิบในแหลง
เพาะปลูกทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา เพื่อแลกเปล่ียน ความรู 
ขาวสาร กับผูประกอบการผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งในประเทศและตางประเทศ หนวยงาน สมาคม              
ที่เก่ียวของกับธุรกิจมันสําปะหลังตางๆ เนนการจัดซื้อวัตถุดิบในชวงเก็บเก่ียวท่ีผลผลิตมันสําปะหลังออก         
สูตลาดมากและมีราคาตํ่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการประกันราคารับซื้อหัวมันสําปะหลังในป 2563 โดยมี
การทําเกษตรพันธสัญญากับเกษตรกรที่มาลงทะเบียนในการขายมันสําปะหลังใหบริษัทฯ เพื่อใหเกษตรกร
มีความม่ันใจท่ีมีตลาดรับซื้ออยางแนนอน และบริษัทฯ สามารถวางแผนการผลิตและประมาณการตนทุน
และราคาขายไดดีย่ิงขึ้น รวมท้ังสรางความสัมพันธที่ดีและแบงปนความรู ขอมูล ขาวสาร กับชาวไรในพื้นที่ 
เพื่อใหบริษัทฯ สามารถรับขอมูลและคาดการณแนวโนมของตลาดมันสําปะหลัง เพื่อใชเปนขอมูลในการ
วางแผนและบริหารจัดการใหดีย่ิงขึ้นอยางย่ังยืน   
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 ผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเต๋ียว 
 
วัตถุดิบเปนองคประกอบที่สําคัญของตนทุนการผลิตสินคา โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 50-70 ของ
ตนทุนสินคา ดังนั้น การผันผวนของราคาวัตถุดิบจะสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวุนเสน และกวยเต๋ียว คือ แปงถ่ัว แปงมันฝร่ัง แปงมันสําปะหลัง และขาว ซึ่ง
เปนพืชผลทางเกษตร ดังนั้น ราคาจะผันผวนขึ้นลงตามฤดูกาล และอุปสงคอุปทานในตลาด นอกจากน้ี 
พืชผลทางการเกษตรยังขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟาอากาศ เชน ภัยแลง 
อุทกภัย ซึ่งจะสงผลตอราคาของสินคา 
 
จากปจจัยดังกลาว ทําใหบริษัทฯ ตองติดตามสถานการณของตลาดวัตถุดิบอยางใกลชิด และสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูขายวัตถุดิบ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถรับทราบขอมูล และคาดการณแนวโนมของ
ตลาดในการวางแผนและการบริหารสินคาไดดีย่ิงขึ้น ในบางสถานการณบริษัทฯ จําเปนตองซื้อวัตถุดิบเพื่อ
เก็บเปนสินคาคงคลังใหพอเพียงกับการผลิตและใหมีตนทุนวัตถุดิบที่คงที่ โดยทางเลือกสุดทายท่ีบริษัทฯ 
จะพิจารณาในกรณีที่ราคาของวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากอยางไมคาดหมาย คือ การผลักภาระการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนไปยังผูบริโภค โดยการขึ้นราคาสินคา แตทั้งนี้บริษัทฯ จะตองพิจารณาอยางรอบคอบ เนื่องจาก
ตลาดวุนเสน มีการแขงขันที่รุนแรงและมีความออนไหวตอราคา 
 
บริษัทฯ ซื้อแปงถ่ัว และแปงมันฝร่ัง  โดยนําเขาโดยตรงหรือซื้อผานตัวแทนจําหนายจากประเทศในแถบ
ยุโรปหรือจีน โดยมีการจายชําระคาสินคาทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ซึ่งอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราระหวางประเทศอาจมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนของแปงที่นําเขา 

 
3.2.2 การขาดแคลนแรงงาน 

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

 
บริษัทฯ ขายสินคาสวนใหญไปตางประเทศทําใหมีรายไดสวนใหญเปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ 
จึงมีความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน  ซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาของรายไดจากการขาย
สินคาในรูปของเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกากลับมาเปนเงินสกุลบาท ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกลาวจะเกิดขึ้นเม่ือ
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาออนคาลงเม่ือเปรียบเทียบกับเงินบาท รายไดในรูปของเงินบาทท่ีบริษัทฯ ไดรับจึง
นอยลง ในทางกลับกันบริษัทฯ อาจมีรายไดในรูปของเงินบาทเพิ่มขึ้น หากเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาแข็งคา
ขึ้น การแข็งคาของคาเงินบาทในปจจุบัน สงผลใหผูสงออกไทย มีความเสียเปรียบเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน
ที่สําคัญอยางประเทศเวียดนามท่ีมีคาเงินออนลงและคอนขางคงที่เม่ือเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ในป 2563 บริษัทฯ เร่ิมใชเงินสกุลหยวนในการขายสินคามากขึ้น เพื่อลดการผันผวนของสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 
 
บริษัทฯ สามารถบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ไดสวนหน่ึงซ่ึง
หมายถึงบริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนผานการสรางสมดุลระหวาง
รายรับกับรายจาย ที่เปนเงินตราตางประเทศในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงกลาวคือ บริษัทฯ มีรายรับจากการขาย
สินคาสวนใหญเปนเงินตราตางประเทศ ในขณะท่ีบริษัทฯ ก็มีรายจายสวนหน่ึงเปนการนําเขาแปงถ่ัว และแปง
มันฝร่ังจากตางประเทศ ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตวุนเสน     
 
อยางไรก็ตาม ดวยรายรับจากการสงสินคาออกมีมากกวารายจายจากการนําเขา บริษัทฯ จึงตองใชการบริหาร
จัดการความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนสวนที่เหลือดวยวิธีทําสัญญาซ่ึงขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
ติดตามภาวะการเปล่ียนแปลงของคาเงินอยางสมํ่าเสมอ และใชเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่เหมาะสมเพื่อลด
ความเส่ียงดังกลาว  
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4.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1  ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ 
 

สินทรัพยของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 
ที่ดิน 

ที่ตั้ง ขนาด 
(ไร-งาน-ตรว.) 

การถือสิทธิ ์ วัตถุประสงคการถือครอง มูลคาตาม
บัญชี  

(ลานบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 

อ. บานฉาง จ. ระยอง 

 

อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 

อ. บางเลน จ.นครปฐม 

27-2-58 

135-0-29.7 

 

218-0-66 

230-3-50 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

โกดังเก็บสินคา 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 

บางสวน 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 

2 

1 

 

6 

237 

- 

- 

 

- 

- 

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

มันสําปะหลัง 
โรงงานและโกดังเก็บสินคา และใหบริษัท 
ไทยวา ไบโอ พาวเวอร เชาเพื่อใชเปน
โรงไฟฟาและบอบําบัดน้ําเสียบางสวน 

6 (1) 

อ. ขาณุวรลักษณบุรี 
จ. กําแพงเพชร 

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

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

ใหบริษัทฯ เชาเพื่อใชเปนที่ต้ังโกดังเก็บ
สินคา 

90 - 

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

ใหบริษัทฯ เชาเพื่อใชเปนที่ต้ังโรงงานและ
โกดังเก็บสินคา 

4 - 

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

ลานมัน 1 - 

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

21 - 

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

มันสําปะหลัง (1) 

ใหบริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง เชาเพื่อใช
เปนที่ต้ังบอน้ําเสียและใหบริษัท ไทยวา 
ไบโอ พาวเวอร เชาเพื่อใชเปนโรงไฟฟา

และบอบําบัดน้ําเสีย 

1 - 

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

อ.แมสอด จ.ตาก 375-3-35 บริษัทฯ โรงงานและโกดังเก็บสินคา 188 - 
  588 - 

 

 หมายเหตุ : (1)  จํานองกับสถาบันการเงินเปนหลกัประกันวงเงินสนิเชือ่ของบริษัท ไทยนาํมันสําปะหลัง จํากดั รวมวงเงินสนิเชือ่ทั้งหมด 270 ลานบาท 
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อาคาร 
ที่ตั้ง การถือสิทธิ ์ วัตถุประสงค 

การถือครอง 
มูลคาตาม
บัญชี  

(ลานบาท) 

ภาระ
ผูกพัน  

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 

อ. ทาคันโท จ. กาฬสินธุ 

อ. พิมาย จ.นครราชสีมา 

อ. บางเลน จ.นครปฐม 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

โกดังเก็บสินคา 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 

4 

159 

122 

360 

- 

- 

- 

- 

อ. เมือง จ. อุดรธานี บจ. ไทยนํามันสําปะหลัง โรงงานและโกดังเก็บสินคา 146 (1) 

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

อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กําแพงเพชร บจ. ดี ไอ โรงงานและโกดังเก็บสินคา 10 - 

อ. เมือง จ. อุดรธานี บจ.ไทยวา ไบโอ พาวเวอร โรงงานผลิตไฟฟา 32 - 

ประเทศเวียดนาม  TAY NINH TAPIOCA JOINT 
STOCK COMPANY 

โรงงานและโกดังเก็บสินคา 34 - 

อ. บานฉาง จ. ระยอง  บจ. สําปะหลังพัฒนา โรงงานและโกดังเก็บสินคา 78 - 

ประเทศเวียดนาม  บจ. ไทยวา เวียดนาม โรงงานและโกดังเก็บสินคา 30  

อ.แมสอด จ.ตาก บริษัทฯ โรงงานและโกดังเก็บสินคา 177  

  1,153  
หมายเหตุ : (1)  จํานองกับสถาบันการเงินเปนหลกัประกันวงเงินสนิเชือ่ของบริษัท ไทยนาํมันสําปะหลัง จํากดั รวมวงเงินสนิเชือ่ทั้งหมด 270 ลานบาท 
 
สินทรัพยถาวรอ่ืนๆ 
ประเภทสินทรัพย มูลคาตามบัญชี  

(ลานบาท) 
สวนปรับปรุงที่ดิน 
สวนปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน 
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ 
งานระหวางกอสราง 

24
62

1,484
132

89
รวม 1,791

 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มียานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน เปนสินทรัพยถาวรอื่นที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่      
31 ธันวาคม 2563 เปนจํานวน 9.2 ลานบาท   
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เครื่องจักรที่มีมูลคาตามบัญชีมากกวารอยละ 10 ของสินทรัพยรวมปลาสุด 
 
-ไมมี- 

 
4.2  บริษัทและบริษัทยอยลงทุนในอสังหาริมทรพัย 

 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

ที่ตั้ง ขนาด 
(ไร-งาน-ตรว.) 

การถือสิทธิ ์ วัตถุประสงค 
การถือครอง 

มูลคาตาม
บัญชี  

(ลานบาท) 

ราคา
ประเมิน*
(ลานบาท) 

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

เพื่อพัฒนาและขาย 7 10 

อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 56-1-43 บจ. ทาทุงนาแลนด เพื่อพัฒนาและขาย 9 15 

อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 13-1-33 บจ. ไทยวา ไบโอ พาวเวอร เพื่อพัฒนาและขาย 64 123 
  80 148 

หมายเหตุ : *  ประเมินราคาโดยบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ในเดือนกันยายน 2563 

 
4.3  บริษัทหรือบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ 
 
ประเภทสินทรัพย มูลคาตามบัญชี  

(ลานบาท) 
เคร่ืองหมายการคา 
ความสัมพันธกับลูกคา 
คาความนิยม 
อื่นๆ 

264
166
101
107

รวม 638
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4.4 เครื่องหมายการคาสําคัญ 
 

รูปแบบ 
เครื่องหมายการคา 

เจาของ ประเภทสินคา เลขทะเบียน / 
ประเทศที่จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุมครอง 

 

บมจ. ไทยวา แปงมันสําปะหลัง สาคู 
แปงขาวเจา 
แปงขาวเหนียว 

ค36908 / ไทย 
 

10 มิ.ย. 2556 –
9 มิ.ย. 2566 

 

บมจ. ไทยวา แปงมันสําปะหลัง 
เสนกวยเต๋ียว วุนเสน สาคู 
แปงทําอาหาร ขาว  

1342233 / จีน 
 

7 ธ.ค. 2562 –
6 ธ.ค. 2572 
 

 

บมจ. ไทยวา แปงมันสําปะหลัง สาคู 
แปงขาวเจา แปงมันฝร่ัง 
แปงขาวเหนียว  
แปงแปรรูปอาหาร  
แปงขาวโพด แปงอื่นๆ 

18085853 / EU 
 

25 มิ.ย. 2562 –
25 มิ.ย. 2572 

 

บมจ. ไทยวา แปงมันสําปะหลัง สาคู 
แปงขาวเจา แปงมันฝร่ัง 
แปงขาวเหนียว  
แปงแปรรูปอาหาร  
แปงขาวโพด แปงอื่นๆ 

18085860 / EU 25 มิ.ย. 2562 –
25 มิ.ย. 2572 

 

บมจ. ไทยวา แปงมันสําปะหลัง สาคู 
แปงขาวเจา แปงมันฝร่ัง 
แปงขาวเหนียว  
แปงแปรรูปอาหาร  
แปงขาวโพด แปงอื่นๆ 

6265985 / ญี่ปุน 3 ก.ค. 2563 –
3 ก.ค. 2573 

 

บมจ. ไทยวา แปงมันสําปะหลัง สาคู 
แปงขาวเจา แปงมันฝร่ัง 
แปงขาวเหนียว  
แปงแปรรูปอาหาร  
แปงขาวโพด แปงอื่นๆ 

6265986 / ญี่ปุน 3 ก.ค. 2563 –
3 ก.ค. 2573 

 

บมจ. ไทยวา วุนเสนแหง วุนเสนสด  
กวยเต๋ียวเซ่ียงไฮ  
แปงสลิ่ม 
กวยเต๋ียวพรอมปรุง 
วุนเสนพรอมปรุง 

201119423 / ไทย 
 

24 ต.ค. 2562 –
23 ต.ค. 2572 

 

 
 



                                                

                                                                                               แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
 

                                                                                                                  

 
หนา 30 

 

รูปแบบ 
เครื่องหมายการคา 

เจาของ ประเภทสินคา เลขทะเบียน / 
ประเทศที่จดทะเบียน 

ระยะเวลา
คุมครอง 

 

บมจ. ไทยวา เสนกวยเต๋ียว เสนหมี่ เสน
บะหมี่ 

ค316543 / ไทย 
 

3 มี.ค. 2562 --
2 มี.ค. 2572  

  

บมจ. ไทยวา วุนเสนแหง วุนเสนสด
เสนกวยเต๋ียว  เสนหมี่ 

17113291 / ไทย 8 เม.ย. 2559 –
7 เม.ย. 2569 

 

บมจ. ไทยวา สาคู แปงทําอาหาร
แปงมันสําปะหลัง 
ใชทําอาหาร เสนหมี่  
บะหมี่ วุนเสน 

ค107390 / ไทย 
 

3 ต.ค. 2562 –
2 ต.ค. 2572 

 

บมจ. ไทยวา แปงขาวเจา แปงขาว
เหนียว สาคู กวยเต๋ียว
พรอมปรุง     วุนเสนพรอม
ปรุง  

48049 / ลาว 23 ต.ค. 2563 –
22 ต.ค. 2573 

 

บมจ. ไทยวา เสนกวยเต๋ียว วุนเสน แปง
ใชทําอาหาร 

 

271928 / เวียดนาม 18 พ.ย. 2559 –
17 พ.ย. 2569 

 

บมจ. ไทยวา เสนกวยเต๋ียว วุนเสน แปง
ใชทําอาหาร 

271927 / เวียดนาม 18 พ.ย. 2559 –
17 พ.ย. 2569 

 

บมจ. ไทยวา เสนกวยเต๋ียว วุนเสน แปง
ใชทําอาหาร 

271922 / เวียดนาม 18 พ.ย. 2559 –
17 พ.ย. 2569 

 

บจก.
สําปะหลัง 
พัฒนา 

 

แปงมันสําปะหลังใช
ทําอาหาร 

ค115769 / ไทย 
 

21 ก.ย. 2561 –
20 ก.ย. 2571 
 

 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเคร่ืองหมายการคาอื่นอีก 65 เคร่ืองหมาย ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและตางประเทศ 
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4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
บริษัทฯ มุงเนนการดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเต๋ียว 
รวมทั้งผลิตภัณฑที่เก่ียวของ  ซึ่งบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญและมีศักยภาพในการสรางความเติบโตในระยะยาวได   
บริษัทฯ ลงทุนในกิจการของบริษัทฯ เองและลงทุนผานบริษัทยอย โดยการถือหุนในสัดสวนที่มากพอใหบริษัทฯ สามารถ
เขารวมบริหารจัดการและกําหนดแนวทางของธุรกิจดังกลาวได โดยการแตงต้ังตัวแทนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารงาน ใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
อยางมีประสิทธิภาพ สวนการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท    ในเครือที่มิไดประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ      
มันสําปะหลังและอาหารนั้น เปนการลงทุนในอดีตเนื่องจากมองเห็นโอกาสการทํากําไรในอนาคต อยางไรก็ตาม ปจจุบัน
บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่นที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจหลัก 
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5.   ขอพิพาททางกฎหมาย 

 
-ไมมี- 
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6. ขอมูลทัว่ไปและขอมูลสาํคัญอ่ืน 
 
6.1 ขอมูลทั่วไป 

 
6.1.1 ช่ือบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย 

 
ช่ือบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย :  บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)   
ช่ือยอหลักทรัพย :   TWPC  
สํานักงานใหญ :    อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต  
     แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท :     + 66 2285 0040  
โทรสาร :     + 66 2285 0255   
เว็บไซต :     www.thaiwah.com 
สํานักงานสาขา : 
 
สาขาท่ี 1  อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขท่ี 21/10, 21/12 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท +66 2 285 0031                          
โทรสาร +66 2 285 0485 

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

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

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

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

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

สาขาท่ี 7 เลขท่ี 2 หมูที่ 1 ถนนบางเลน-ดอนตูม ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
73130 ประเทศไทย โทรศัพท +66 34 391 011-4 โทรสาร +66 34 391 015 

สาขาท่ี 8 เลขท่ี 222 หมูที่ 5 ถนนอุดร-หนองบัวลําภู ตําบลนิคมสงเคราะห อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000 ประเทศไทย โทรศัพท +66 89 618 9083 
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สาขาท่ี 9 อาคาร B เลขท่ี 8 และ 9 เลขท่ี 308 หมูที่ 1 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตําบลหนองผ้ึง  
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140 ประเทศไทย โทรศัพท +66 91 778 7934  

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

สาขาท่ี 11 เลขท่ี 105/8 หมูที่ 3 ตําบลหัวรอ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000    
ประเทศไทย โทรศัพท +66 96 414 9644  

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

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

สาขาท่ี 14    เลขท่ี 2 คลังสินคา H หมูที่ 5 ตําบลหนองจะบก อําเภอเมืองนครราชสีมา                 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย โทรศัพท +66 91 760 8029 

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

สาขาท่ี 16* เลขท่ี 13/39 หมูที่ 13 ตําบลบางพึ่ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
ประเทศไทย โทรศัพท +66 84 475 6789   

สาขาท่ี 17 เลขท่ี 199 หมูที่ 10 ตําบลหัวนาคํา อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 83 812 6942   

สาขาท่ี 18 เลขท่ี 105 หมูที่ 19 ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 44 471 368 

สาขาท่ี 19 เลขท่ี 194 หมูที่ 8 ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 63110 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 55 508 852 

สาขาท่ี 20 เลขท่ี 193 หมูที่ 8 ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 63110 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 55 508 852 

สาขาท่ี 21   เลขท่ี 113/44  อาคารคลังสินคา 15 หมูที่ 1 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
20230 ประเทศไทย โทรศัพท +66 65 502 5751 

สาขาท่ี 22 เลขท่ี 77 หมูที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง  21130 
ประเทศไทย โทรศัพท +66 38 601 344 

 
        หมายเหตุ: * ยายที่อยูสํานักงานสาขาเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2564 
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ประกอบธุรกิจหลัก :  ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง และ 
     อาหารจากแปง ประเภทวุนเสน กวยเต๋ียว และสาคู  

เลขทะเบียนบริษัทฯ :  0107558000423 

ทุนจดทะเบียน :   880,420,930 บาท  

ทุนจดทะเบียนชําระแลว :   880,420,930 บาท  

แบงออกเปนหุนสามัญ :  880,420,930 หุน  

มูลคาหุนละ :    1 บาท 

ขอจํากัดสัดสวนผูถือหุนตางดาว :  ไมเกินรอยละ 49 ของหุนที่ไดออก และไดชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 

อัตราสวนที่ยินยอมใหกองทุนรวม 
เพ่ือผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว  
ลงทุนในหรือมไีวซึ่งหุนของบริษัทฯ : -ไมมี- 

จํานวนพนักงาน :    2,528 คน (เฉพาะพนักงานที่สังกัดบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
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6.1.2 บริษัทยอย และบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคาที่ตราไว 
(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

(%) 
บริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากัด 
Lot C1-6 (Lo C1-6), Street N8, Zone 
C1, Tan Phu Trung Industrial Park, 
Tan Phu Trung Commune, Cu Chi 
District, Ho Chi  
Minh City, Vietnam 

ผลิต และจําหนาย
ผลิตภัณฑอาหาร 
(วุนเสน และอื่นๆ) 

VND 
67,893,000,000 

- VND 
67,893,000,000 

100.00 

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

ผลิต และ 
จําหนาย 
แปงมันสําปะหลัง 

KHR 
12,000,000,000 

- KHR  
12,000,000,000 

100.00 

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

ซื้อขายสินคา CNY 
1,000,000 

- CNY  
1,000,000 

100.00

บริษัท ไทยวา อินโดนีเซีย จํากัด 
Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, 
Jl. Casablanca Raya Kav 88, Jakarta, 
12870, Indonesia 

ซื้อขายสินคา Rp.
10,000,000,000 

- Rp. 
2,500,000,000 

100.00

บริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13  
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ผลิตแปงอัลฟา 18,000,000 100 18,000,000 100.00



                                                

                                                                                               แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
 

                                                                                                                  

 
หนา 37 

 

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคาที่ตราไว 
(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

(%) 
บริษัท บางเทา (6) จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองท่ีดิน 21,500,000 100 21,500,000 100.00

บริษัท เชยีงแสนแลนด จํากัด * 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองท่ีดิน 75,000,000 100 75,000,000 100.00

บริษัท ไทยสินมันสําปะหลัง (1989) จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองท่ีดิน 5,000,000 100 5,000,000 100.00

บริษัท ทาทุงนาแลนด จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13  
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองท่ีดิน 15,000,000 100 15,000,000 100.00

บริษัท บางปะกงธุรกิจ จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองท่ีดิน 91,000,000 100 91,000,000 100.00

หมายเหตุ: * จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคาที่ตราไว 
(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

(%) 
บริษัท ไทยวา (6) จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองท่ีดิน 69,000,000 100 69,000,000 100.00

บริษัท บางเทา (5) จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองท่ีดิน 19,500,000 100 19,500,000 100.00 

บริษัท พังงา รีสอรท จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13  
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองท่ีดิน 30,600,000 100 30,600,000 100.00

บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากดั 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ผลิต และจําหนาย
ไฟฟา 

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

บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13    
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 677 4466 
โทรสาร  +66 2 285 0281 

ผลิต และจําหนาย
แปงมันสําปะหลัง
ดัดแปร 

50,000,400 100 50,000,400 99.99
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคาที่ตราไว 
(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

(%) 
บริษัท ดี ไอ จํากดั 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ผลิต 
แปงมันสําปะหลัง 

10,000,000 1,000
 

10,000,000 99.98
 

บริษัท เอเชยีผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ลงทุนในบริษัทอืน่ 140,000,000 100 105,250,000 99.50

บริษัท ไทยโมดีไฟดสตารช จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

หยุดดําเนินกิจการ 40,000,000 1,000 10,000,000 94.75

บริษัท แมฮองสอนแลนด 
ดีเวลลอปเมนท จาํกัด 
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองท่ีดิน 2,000,000 100 2,000,000 84.99

บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ผลิต 
แปงมันสําปะหลัง 

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

 

 



                                                

                                                                                               แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
 

                                                                                                                  

 
หนา 40 

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

มูลคาที่ตราไว 
(บาท/หุน) 

ทุนชําระแลว 
(บาท) 

สัดสวนการถือหุน
(ทางตรง&ทางออม) 

 (%) 
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง (1) จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

ถือครองท่ีดิน 1,000,000 100 1,000,000 70.00

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

ผลิต 
แปงมันสําปะหลัง 
กลูโคส และ 
ลูกกวาด  

VND
112,081,200,000 

VND
10,000 

VND 
112,081,200,00

0 

70.00

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

ผลิต 
แปงมันสําปะหลัง  

USD
5,000,000 

- USD  
5,000,000 

21.00

บริษัท แมโจแลนด จํากัด 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 เลขท่ี 21/11, 21/13 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท +66 2 285 0040 
โทรสาร  +66 2 285 0255 

หยุดดําเนินกิจการ 3,000,000 100 3,000,000 50.01

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

ลงทุน และ 
พัฒนารีสอรท 

USD
21,000,000 

USD 
1 

USD  
21,000,000 

19.80
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6.1.3 บุคคลอางอิง 
  
 หนวยงานกํากบับริษัทที่ออกหลักทรัพย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) 
อาคารสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย 
โทรศัพท : +66 2 033 9999  โทรสาร : +66 2 033 9660 
SEC Help Center : 1207  อีเมล : info@sec.or.th  เว็บไซต : www.sec.or.th 

 
หนวยงานกํากบับริษัทจดทะเบียน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 
โทรศัพท : +66 2 009 9000 โทรสาร  : +66 2 009 9991 
SET Contact Center : +66 2 009 9000 อีเมล : SETContactCenter@set.or.th  เว็บไซต : www.set.or.th 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย 
โทรศัพท : +66 2 009 9000 โทรสาร : +66 2 009 9991 
SET Contact Center : +66 2 009 9999 อีเมล : SETContactCenter@set.or.th  เว็บไซต : 
www.set.or.th/tsd 
 

นายทะเบียนหุนกู 
หุนกูของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2562 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (TWPC224A) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท : +66 2 296 2000 โทรสาร : +66 2 683 1389 
เว็บไซต : www.krungsri.com 
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ผูสอบบัญชี 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย 
นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 
นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ 
นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ 
นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 
 
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 
เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศัพท : +66 2 264 0777  โทรสาร : +66 2 264 0789-90 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด 
อาคารเมอรคิวร่ี ทาวเวอร ชั้น 22 
เลขท่ี 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
โทรศัพท : +66 2 264 8000 โทรสาร : +66 2 657 2222 
 
ธนาคารที่ติดตอประจํา 
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารไทยวา 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาบางเลน 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักสีลม 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

 
6.2 ขอมูลที่สําคัญอ่ืน 

-ไมมี- 

 



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

                                           

 
หนา 43 

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 2563 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มีสัดสวนการ      
ถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 41,783,658 หุน หรือเทากับรอยละ 4.75 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ 
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7.2 ผูถือหุน 
 
7.2.1  รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563*  

 

รายชื่อผูถือหุน 
จํานวน 
หุนที่ถือ 

จํานวนหุน 
ที่ถือรวม 

%  
การถือหุน 

1. กลุมนายโฮ กวงปง   108,449,979 12.32 
   - นายโฮ กวงปง 56,740,573   
   - KAP HOLDINGS LIMITED 45,976,945(1)   
   - BIBACE INVESTMENTS LTD. 5,278,500(2) 
   - MDM. CHIANG SEE NGOH 453,961   
2. CHANG FUNG COMPANY LIMITED(3) 89,093,634 89,093,634 10.12 
3. บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(4) 88,347,051 88,347,051 10.03 
4. กลุมนายโฮ กวงจิง   63,755,859 7.24 
   - นายโฮ กวงจิง 34,416,488    
   - LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED 29,339,371    
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 41,783,658 41,783,658 4.75 
6. กลุมบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล คอมเมอรเชียล ดิเวลลอปเมนท จํากัด   39,248,150 4.46 
   - บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล คอมเมอรเชียล ดิเวลลอปเมนท จํากัด(5) 34,708,545    
   - ICD (HK) Limited  4,539,605    
7. กองทุนเปดบัวหลวงปจจัย 4 หุนระยะยาวปนผล     37,260,200       37,260,200   4.23
8. Dawina Investments Ltd. 21,879,072(6) 21,879,072 2.49 
9. กองทุนเปดบัวหลวงปจจัย 4 เพื่อการเล้ียงชีพ     14,712,400  14,712,400 1.67 
10. กองทุนเปดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล     13,520,300 13,520,300 1.54

ผูถือหุนรายยอยอื่น   362,370,627 362,370,627 41.16
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) รวมหุนที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จํานวน 11,501,290 หุน ในนามของ Dawina Investments Ltd. 

 
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 และสงเสริมใหผูถือหุน
ถือเงินลงทุนในบริษัทฯ 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 15 ทาน ประกอบดวยกรรมการอิสระมีจํานวน 5 ทาน หรือคิดเปน       
1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีจํานวน 7 ทาน  และกรรมการท่ีเปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน  รายละเอียดคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปนดังนี้ 
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ลําดับ
ที่ 

 
รายชื่อ 

 

 
ตําแหนง 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการบริษัทฯ 

จํานวนครัง้ที ่
เขารวม

ประชุมในป 
2563/ครั้ง   
การประชุม 

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

4/4

2. ดร. เศรษฐไสย  เศรษฐการุณย  รองประธานกรรมการบริษัท 1 ตุลาคม 2558 
20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 
27 เมษายน 2563 (ตอวาระ) 

4/4

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

3/4

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

4/4

5. นายโฮ  กวงจิง   กรรมการ 1 ตุลาคม 2558 
20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 
26 เมษายน 2562 (ตอวาระ) 

4/4

6. นายโฮ  เรน ฮวา(ข)  กรรมการ 1 ตุลาคม 2558 
20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 
27 เมษายน 2563 (ตอวาระ) 

4/4

7. นายอํานาจ  สุขประสงคผล(ข)  กรรมการ 1 ตุลาคม 2558 
27 เมษายน 2561 (ตอวาระ) 
27 เมษายน 2563 (ตอวาระ) 

4/4

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

4/4

9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน  กรรมการอิสระ(ค) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง และกํากับ
ดูแลกิจการ  

 กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

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

4/4

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

 ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน  

1 ตุลาคม 2558 
20 เมษายน 2560 (ตอวาระ) 
27 เมษายน 2563 (ตอวาระ) 

3/4
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ลําดับ
ที่ 

 
รายชื่อ 

 

 
ตําแหนง 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการบริษัทฯ 

จํานวนครัง้ที ่
เขารวม

ประชุมในป 
2563/ครั้ง   
การประชุม 

11. นายสุภัค  ศิวะรักษ  กรรมการอิสระ(ค) 
 กรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเสี่ยง และกํากับดูแล
กิจการ 

 กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน  

21 กุมภาพันธ 2560 
27 เมษายน 2561 (ตอวาระ) 
27 เมษายน 2563 (ตอวาระ) 

4/4

12. นายชนินทร  อรรจนานันท  
 

 กรรมการอิสระ(ค) 
 กรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเสี่ยง และกํากับดูแล
กิจการ 

 กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

1 ตุลาคม 2558 
27 เมษายน 2561 (ตอวาระ) 

4/4

13. นางสาวพรรณสิรี  อมาตยกุล  กรรมการอิสระ(ค) 27 เมษายน 2561 4/4
14. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล(ข)  กรรมการ 27 เมษายน 2561 4/4
15. นางโฮ เรน ยุง (ง)  กรรมการ 27 เมษายน 2563 3/3

 
 

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

(ก) ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 
(ข) ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโฮ เรน ฮวา และ นายอํานาจ สุขประสงคผล หรือ นายโฮ  เรน ฮวา และนาย

ประทีป เลิศวัฒนากิจกุล ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสอืรับรอง 
(ค) คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” 
(ง) ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ไดมีมติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมอีก         

1 ทาน คือ นางโฮ เรน ยุง และเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ทาน เปน 15 ทาน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูขับเคล่ือนองคกรมีบทบาทและหนาที่ในการกําหนดกลยุทธและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ มีความซื่อสัตย
สุจริตเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และเปนธรรมตอผูเก่ียวของภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) นอกจากนั้นยังมีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแล ฝายจัดการ หรือผูบริหารในการบริหาร
กิจการของบริษัทฯ ใหสําเร็จตามแผนงานที่ไดกําหนดไว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดมีมติกําหนดกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทฯ ขึ้น เพื่อใหกรรมการบริษัทฯ ทุกคนตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหนาที่ได
อยางถูกตองสมบูรณ 
 



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

                                           

 
หนา 50 

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 ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ประสบ
ปญหาทางการเงิน หรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการควรดูแลใหม่ันใจวา บริษัทฯ มีแผนในการ
แกปญหา โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 
ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทําหนาที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยช้ีขาด
ของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

2. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ และดูแลใหกรรมการบริษัทฯ ไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวน 
ทันเวลาและชัดเจนกอนการประชุม เพื่อใหกรรมการบริษัทฯ สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม    

3. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม กฎหมายที่เก่ียวของ และการกํากับดูแล
กิจการ   ที่ดี จัดสรรเวลาอยางเพียงพอและสงเสริมใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการอภิปราย ใชดุลยพินิจอยาง
รอบคอบและแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

4. กํากับดูแลใหม่ันใจวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดยอยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

5. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการที่ เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และระหวาง
คณะกรรมการและฝายจัดการ 

6. ดูแลใหม่ันใจวา กรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการในจํานวนท่ีเหมาะสมกับขนาดและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึ่งตองไมนอยกวา 5 ทาน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่
ในราชอาณาจกัร 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดและมีจํานวน     
ไมน้่อยกวา่ 3 คน 

3. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 
 
วาระการดํารงตําแหนง 

 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด          
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีอยู่
ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง และกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาเป็น
กรรมการใหมไ่ด้ 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
วนัและเวลาของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะถกูกําหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสท่ี 4 ก่อนเร่ิม
งวดปีบญัชีใหม ่สําหรับการประชมุพิเศษจะจดัขึน้ตามความจําเป็น 
 
อาํนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการมีอํานาจอนมุติัในเร่ืองต่างๆ ตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบข้อบงัคบั
ของบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณา กลัน่กรองนโยบายและ
หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนนําเสนอให้ที่ประชมุ         
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั โดยอตัราค่าตอบแทนจะพิจารณากําหนดตามความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
สภาวะของตลาดโดยทัว่ไปเป็นปัจจยัประกอบ รวมทัง้เป็นอตัราท่ีสามารถเทียบเคียงได้กบัอตุสาหกรรมในประเภทและ
ขนาดใกล้เคียงกนั 
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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 
 
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการแบงแยกบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ   
บริษัทฯ 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 และไดเปล่ียนช่ือจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเปน “คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ” 
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

 
 

 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 
จํานวนครัง้ที่เขารวมประชุมในป 2563/

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

 
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 และงบ
การเงินประจําป  รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ไดเขารวมประชุมกับ
ผูสอบบัญชีภายนอกโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี 
 
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 
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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. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ
ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter) 

ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. สอบทานใหบริษัทมีนโยบายบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง
ที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และกํากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

9. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ  หากพบ
หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัท 

ก. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ข. การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
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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 
 
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 
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2.  อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูตรวจสอบภายใน 

2.1  ประสานวัตถุประสงคและความเขาใจท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายในใหอยูในแนวทางเดียวกัน
ระหวางผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการบริษัทฯ  

2.2 ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

2.3 ใหหลักประกันในความเปนอิสระของผูตรวจสอบสอบภายใน 
 
3. อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีภายนอก 

3.1 สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภายนอก 

3.2 เสนอช่ือและเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอกพรอมทั้งคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

3.3 กําหนดอัตราคาจางในงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีภายนอกเปนผูใหบริการ 
 
4. อํานาจในสวนอ่ืนๆ 

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

 
วาระการดํารงตําแหนง 

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

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง จํานวนครัง้ที่เขารวมประชุมในป 2563/
ครั้งการประชุม 

1. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ ประธานกรรมการ 1/1 
2. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน สมาชิก 1/1 
3. นายสุภัค  ศิวะรักษ  สมาชิก 1/1 
4. นายชนินทร อรรจนานันท สมาชิก 1/1 
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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 

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 
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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 
 

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  
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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 

 
8.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ จัดตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทําการประเมินและกําหนดมาตรการในการทุเลาหรือป้องกันความเส่ียงของ    
บริษัทฯ   
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีทั้งหมด 10 ทาน  ซึ่งประกอบดวย นายโฮ เรน ฮวา เปนประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และมีผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
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 
รวมทั้ง ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติ    
ที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้ 
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(1)  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 

(ก)   ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ 

(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานประจําป
ของบริษัทฯ 

(ค)  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

 (2)  เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทฯ หรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมี
สวนไดเสีย ตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง 
และกํากับดูแลกิจการ ทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น 

 (3)  ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกับตลาดทุนประกาศกําหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหนาที่อื่น
ตามที่ระบุไวในใบพรรณางาน (Job Descriptions) และท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ 
 

 
 
 
 
 

8.5      รายละเอียดการถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร   
 
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ลําดับท่ี รายช่ือ ตําแหนง 

จํานวนหุน 
สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัทฯ (%) 
ณ วันที่        

31 ธันวาคม 
2562 

เปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึน/
(ลดลง)       

ในป 2563 

ณ วันที่        
31 ธันวาคม 

2563 

1. นายโฮ  กวงปง 
 

 ประธาน
กรรมการบริษัท 

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  
 ประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร 

5,774,524 
 

 

2,959,500 8,734,024 
 

 

0.99% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
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ลําดับท่ี รายช่ือ ตําแหนง 

จํานวนหุน 
สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัทฯ (%) 
ณ วันที่        

31 ธันวาคม 
2562 

เปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึน/
(ลดลง)       

ในป 2563 

ณ วันที่        
31 ธันวาคม 

2563 

7. 
 
 
 

นายอํานาจ  สุขประสงคผล 
 
 
 

 กรรมการ  
 กรรมการ
ผูจัดการ  
(ธุรกิจแปง) 

100,226 
 
 
 

- 100,226 0.01% 

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

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน  กรรมการอิสระ - - - - 
   ประธาน

กรรมการ
ตรวจสอบ 
บริหารความ
เส่ียง และกํากับ
ดูแลกิจการ 

    

   กรรมการสรรหา
และกําหนด
คาตอบแทน 

    

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  213,053 - 213,053 0.02% 
10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ  กรรมการอิสระ      

 

 

 กรรมการ
ตรวจสอบ 
บริหารความ
เส่ียง และกํากับ
ดูแลกิจการ 

 

   

 

 

 ประธาน
กรรมการสรรหา
และกําหนด
คาตอบแทน 

 

   

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

 
 
 
 
 
 
 

 กรรมการอิสระ  
 กรรมการ
ตรวจสอบ 
บริหารความ
เส่ียง และกํากับ
ดูแลกิจการ 

 กรรมการสรรหา
และกําหนด
คาตอบแทน 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
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ลําดับท่ี รายช่ือ ตําแหนง 

จํานวนหุน 
สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัทฯ (%) 
ณ วันที่        

31 ธันวาคม 
2562 

เปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึน/
(ลดลง)       

ในป 2563 

ณ วันที่        
31 ธันวาคม 

2563 

12. นายชนินทร  อรรจนานันท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการ
ตรวจสอบ 
บริหารความ
เส่ียง และกํากับ
ดูแลกิจการ 

 กรรมการสรรหา
และกําหนด
คาตอบแทน 

- 
 
 
 
 
 
 

- - - 

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

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
14. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล 

 
 

 กรรมการ  
 กรรมการ
ผูจัดการ    
(ธุรกิจอาหาร) 

50,000 
 
 

- 50,000 0.01% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
15. นางโฮ เรน ยุง **  กรรมการ  - - - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
16. นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ 

 
 

 Vice President-
Group 
Research and 

    Development 

- 
 
 

 

- - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
17. นางอรอนงค  วิชชุชาญ 

 
 

 Group Chief  
Financial 
Officer 

10,000 
 
 

- 10,000 0.00% 

 คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
 
หมายเหตุ:  * ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564  
                  **  ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ไดมีมติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมอีก 1 ทาน     
                       คือ นางโฮ เรน ยุง เปนกรรมการบริษัทฯ และเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ทาน เปน 15 ทาน 
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8.6 วิธีการแตงตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามทีก่ําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ 
 
8.6.1 การแตงตั้งกรรมการ 

 
1. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหา (5) คน และกรรมการไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
      

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

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

 (2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
 กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก            

        นอย เพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออก
เสียงช้ีขาด 

 
3. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน
แตวาระของกรรมการทานน้ันจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว 
จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน 

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

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

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน
วาผูใดจะออกสวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

 กรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังเขามาเปนกรรมการใหมได 

    2.  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลวกรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

(5) ศาลมีคําส่ังใหออก 

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

8.7.1   นโยบายกําหนดคาตอบแทน 

 คาตอบแทนสําหรับพนักงาน  
 
นโยบายการจายคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดถูกกําหนดขึ้นตามระบบการประเมินผลที่มีความโปรงใส เพื่อ
สนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งถือเปนทรัพยสินที่มีความสําคัญ
สูงสุดสําหรับบริษัทฯ  วัตถุประสงคหลักของนโยบายการจายคาตอบแทนของบริษัทฯ คือ เพื่อดึงดูด จูงใจ 
ตอบแทน และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไวกับบริษัทฯ ผลประโยชนตอบแทนโดยทั่วไปสําหรับพนักงาน
จะประกอบดวย เงินเดือนพื้นฐาน โบนัส ซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบี้ยเล้ียง และผลประโยชนตางๆ 
การกําหนดองคประกอบของผลประโยชนตอบแทนสําหรับพนักงานนั้น จะคํานึงถึงลักษณะบทบาท
หนาที่ของพนักงาน และสภาวะของตลาดโดยท่ัวไปเปนปจจัยประกอบดวย อนึ่ง เพื่อใหม่ันใจไดวา
ผลประโยชนตอบแทนสําหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถแขงขันเทียบไดกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน บริษัทฯ จึงไดพิจารณาทบทวนกําหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับ
ผูประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุมธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอาหารเปนระยะๆ 
 
ในการกําหนดคาตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่บริหารระดับอาวุโสนั้น บริษัทฯ มี
เจตจํานงกระตุนใหผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่บริหารระดับอาวุโสทุกทานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หนาที่ เพื่อผลักดันใหผลประกอบการของบริษัทฯ บรรลุเปาหมายประจําปและเปาหมายระยะยาวของ
บริษัทฯ  และเพื่อใหม่ันใจไดวาเปนไปในแนวทางเดียวกันกับสวนไดเสียของผูถือหุน ดังนั้น ปจจัยทั้งปวง
ที่เก่ียวของกับผลงานจึงถือเปนสวนประกอบในการกําหนดผลตอบแทนทั้งหมดสําหรับผูบริหารระดับสูง
และเจาหนาที่บริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ นอกเหนือจากปจจัยในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ดังกลาวขางตน 
 
การที่บริษัทฯ เลือกวิธีการจายผลประโยชนตอบแทนแกพนักงานตามวิธีนี้ไมเพียงแตจะชวยดึงดูด รักษา 
และจูงใจพนักงานท่ีมีศักยภาพเทานั้น หากแตยังชวยดํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมในการทํางานที่มุงเนน
ผลงานเปนหลัก เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับทุกองคกรภายในบริษัทฯ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหบริษัทฯ 
สามารถบรรลุเปาหมายทางการเงินได 
 

 คาตอบแทนสําหรับกรรมการ 
 
คาตอบแทนสําหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่มิใชเปนผูบริหาร และกรรมการที่เปนผูบริหารจะถูกกําหนด
โดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหนาที่ของกรรมการแตละทานเปนหลัก 
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โดยเทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ีเปนที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและเปนคาตอบแทนท่ีสามารถ
แขงขันได คาตอบแทนสําหรับกรรมการจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน  
 

8.7.2  คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร 
 

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

 
คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย จะตองไดรับการอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2563 ไดมีมติอนุมัติ
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ในอัตราคงเดิมเทากับคาตอบแทนป 2562 
คาตอบแทนซึ่งไดจายใหกรรมการบริษัทฯ ในระหวางป 2561-2563 เปนดังนี้  

 
คณะกรรมการบรษัิทฯ 

ตําแหนง 
คาตอบแทน / ครั้งการประชุม / ทาน (บาท) 

2563 2562 2561 
ประธานกรรมการ 265,000 265,000 265,000 
กรรมการอิสระ 180,000 180,000 180,000 
กรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร 180,000 180,000 180,000 
กรรมการที่เปนผูบริหาร 159,000 159,000 159,000 

 
คาตอบแทนกรรมการที่เปนผูบริหารจะตํ่ากวาคาตอบแทนกรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร เนื่องจาก
กรรมการที่เปนผูบริหารจะไดรับเงินเดือนประจํา รวมท้ังสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมหนาที่และความ
รับผิดชอบในฐานะผูบริหารแลวสวนหนึ่ง 
 
ทั้งนี้ นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว บริษัทฯ ไมมีการใหสิทธิประโยชนอื่นๆ แกคณะกรรมการ
บริษัทฯ 
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 คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ  
 
คาตอบแทนซึ่งไดจายใหกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ในระหวางป 
2561-2563 เปนดังนี้ 
 

ตําแหนง 
คาตอบแทน / ครั้งการประชุม / ทาน (บาท) 

2563 2562 2561 
ประธานกรรมการ 90,000 90,000 90,000 
กรรมการ 48,000 48,000 48,000 

 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
คาตอบแทนซึ่งไดจายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในระหวางป 2561-2563 
เปนดังนี้ 
 

ตําแหนง 
คาตอบแทน / ครั้งการประชุม / ทาน (บาท) 

2563 2562 2561 
ประธานกรรมการ 90,000 90,000 90,000 
กรรมการ 48,000 48,000 48,000 

 
 คาตอบแทนผูบริหาร 

 
คาตอบแทนผูบริหารจํานวน 5 ทาน ในป 2563 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 50,807,567.47 บาท ประกอบไปดวย 
เงินเดือน โบนัส คาประกันสังคม คาใชจายเก่ียวกับรถยนต คากองทุนสํารองเล้ียงชีพ คาใชจายเก่ียวกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา คาโทรศัพท คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร และอื่นๆ 
 
ทั้งนี้ ในป 2563 บริษัทฯ มิไดมีการจายคาตอบแทนที่ไมไดเปนตัวเงินใหแกผูบริหาร 
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รายละเอียดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรบัในฐานะกรรมการ ชวงป 2563 
 
คาตอบแทนซึ่งไดจายใหคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2563 เปนดังนี้ 
 

ลําดับ
ท่ี รายช่ือ ตําแหนง 

คาตอบแทน/ประโยชนอื่น (บาท/ป)

รวม 
(บาท/ป) กรรมการ 

บริษัทฯ 

กรรมการ
ตรวจสอบ
บริหารความ
เส่ียงและ
กํากับดูแล
กิจการ 

กรรมการ     
สรรหาและ
กําหนด

คาตอบแทน  

1. นายโฮ กวงปง   ประธานกรรมการบริษัท  1,060,000 / - - / - - / - 1,060,000
2. ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย  รองประธานกรรมการบริษัท 720,000 / - - / - - / - 720,000
3. นายสุรพล  สุปรัชญา *  กรรมการ 720,000 / - - / - - / - 720,000
4. นายเอเรียล  พี วีรา  กรรมการ 720,000 / - - / - - / - 720,000
5. นายโฮ  กวงจิง  กรรมการ 720,000 / - - / - - / - 720,000
6. นายโฮ เรน ฮวา   กรรมการ 636,000 / - - / - - / - 636,000
7. นายอาํนาจ สุขประสงคผล  กรรมการ 636,000 / - - / - - / - 636,000
8. นายชานคราร  ชานดราน  กรรมการ 720,000/ - - / - - / - 720,000
9. นายวฒุิพล  สุริยาภิวัฒน  กรรมการอิสระ 720,000 / - 360,000 / - 48,000 / - 1,128,000

      
 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหาร       

ความเสีย่ง และกํากับดูแลกิจการ         

   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ  กรรมการอิสระ 720,000 / - 192,000 / - 90,000 / - 1,002,000

    กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
กํากับดูแลกจิการ      

    ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน    

11. นายสุภัค  ศิวะรักษ   กรรมการอิสระ 720,000 / - 192,000 / - 48,000 / - 960,000

   
 กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ

กํากับดูแลกจิการ      

     กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   
12. นายชนินทร  อรรจนานันท  กรรมการอิสระ 720,000 / - 192,000 / - 48,000 / - 960,000

    กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
กํากับดูแลกจิการ      

   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
13. นางสาวพรรณสิรี  อมาตยกลุ  กรรมการอิสระ 720,000 / - - / - - / - 720,000
14. นายประทีป   เลิศวัฒนากจิกุล  กรรมการ 636,000 / - - / - - / - 636,000
15. นางโฮ  เรน ยุง **  กรรมการ 540,000 / - - / - - / - 540,000
รวม   10,708,000  936,000 234,000  11,878,000

 
หมายเหตุ : * ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2564 

** ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2563 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมอีก 1 ทาน คือ นางโฮ เรน ยุง เปน
กรรมการบริษัทฯ และเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ทาน เปน 15 ทาน 
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8.8 บุคลากร 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานจํานวน 2,528 คน เปนดังนี้ 
 

 ธุรกิจแปง 
มันสําปะหลัง 

ธุรกิจวุนเสน 
และกวยเตี๋ยว 

บริษัทยอย* รวม 

พนักงานปฏิบัติการ (คน) 908 968 941 2,817
พนักงานบริหาร (คน) 130 168 196 494
พนักงานในสํานักงานใหญ (คน) 111 243 38 390
รวม (คน) 1,149 1,379 1,175 3,701 

 
 

หมายเหตุ:  *  บริษัทยอยไดแก  
1. บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด  
2. บริษัท ดี ไอ จํากัด  
3. บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด 
4. บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
5. บริษัท ไทยวา อินเตอรเนช่ันแนล เทรด (เซ่ียงไฮ) จํากัด 
6. บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสทเมนท (กัมพูชา) จํากัด 
7. บริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากัด  
8. Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
9. บริษัท ไทยวา อินโดนีเซีย จํากัด 

 
คาตอบแทนรวมและสวัสดิการท่ีจายใหกับพนักงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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
รับผิดชอบในการทํางานท่ีชัดเจน การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลงาน การวางแนวทางสําหรับ
ความกาวหนาในอาชีพเปนรายบุคคล การจัดการผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการท่ีดี รวมท้ัง สงเสริมให
มีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามัคคีและบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 
 
บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะรักษา และคงไวซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อเปนการ
เสริมสรางความย่ังยืนและม่ันคงใหแกธุรกิจรวมทั้งแกผูถือหุนดวย บริษัทฯ ไดนําหลักปฏิบัติเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่
ดีมาปรับใชอยางตอเนื่อง โดยไดมีการทบทวนการนําหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ป 2560 (CG Code) ไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ ในป 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ัง
ที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ไดมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมท้ังได
ปรับปรุงหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มากขึ้น ทั้งนี้สําหรับหลัก
ปฏิบัติที่ยังไมสามารถหรือยังไมไดนําไปปรับใช ไดมีการบันทึกเหตุผลหรือแผนงานของบริษัทฯ ไวเปนสวนหนึ่งของมติ
คณะกรรมการแลว 
 
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียดครอบคลุมหลักการ ดังตอไปนี้ 

 
1. สิทธิของผูถือหุน 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถือหุน ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย และในฐานะเจาของ
บริษัทฯ โดยสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุม ไดใชสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน เชน การซื้อ ขาย โอน 
หลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขอมูลสารสนเทศของกิจการ
อยางเพียงพอ ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตของบริษัทฯ 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 นอกจากน้ัน ผูถือหุนที่
มารวมประชุมภายหลังเร่ิมการประชุมแลว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยูระหวางการ
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  ซ่ึงบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยไดระบุวาระการ
ประชุม พรอมทั้งขอเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมถึงขอมูล
เอกสารประกอบวาระตางๆ อาทิ ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ 
ประวัติผูสอบบัญชี ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน แผนท่ีสถานที่จัด
ประชุม รวมทั้ง หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม เปนตน 
ใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 10 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีความพรอมในการเตรียมตัว
สําหรับการประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดลงโฆษณาประชาสัมพันธหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในหนา
หนังสือพิมพและไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และขอมูลตางๆ ในการ
ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) เปนการลวงหนา
กอนวันประชุมอยางนอย 1 เดือน รวมท้ัง ไดเชิญชวนใหผูถือหุนมาลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมผู
ถือหุนอยางนอย 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 ประธานในท่ีประชุมไดจัดสรรเวลาและ
สงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองที่
เก่ียวของกับบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการรักษาสิทธิประโยชน 
หากผูถือหุนทานใดมีประเด็นคําถามที่ตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมสามารถจัดสงคําถามลวงหนา
มายังบริษัทฯ ไดที่ ฝายนักลงทุนสัมพันธ (“ir@thaiwah.com”) หรือโทรสารหมายเลข +66 2 285 0255 

 
1.8    นอกเหนือจากผูสอบบัญชีที่จะไดเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลว ประธานกรรมการ    

บริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการทุกทาน จะใชความพยายามเทาที่สามารถจะทําไดในการเขารวมการประชุม  
ผูถือหุน เพื่อทําการช้ีแจงหรือตอบขอซักถามของผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเชิญทีมที่ปรึกษากฎหมาย
เขามารวมประชุมเพื่อใหความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดใหมีลามมืออาชีพทําหนาที่ใน
ระหวางการประชุมเพื่อใหผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถส่ือสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

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

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองที่สําคัญตางๆ มติของที่ประชุมผูถือหุน ขอมูลทางการเงิน ขอมูลที่
อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ รายงานประจําป เปนตน 
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมและเปนธรรม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายยอย รายใหญ หรือ     
นักลงทุนสถาบัน โดยดําเนินการทุกอยางสอดคลองตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวของดังนี้ 

 
2.1      บริษัทฯ ใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนแตละคนมี

คะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนสามัญที่ตนถืออยู หรือหนึ่งหุนสามัญตอหนึ่งเสียง ทั้งนี้ หุนของบริษัทฯ 
เปนหุนสามัญแตเพียงประเภทเดียว  

 
2.2  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนไดในกรณีที่ผูถือหุนไม

สามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนหนึ่งในแบบ
หนังสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด และเปนแบบท่ีผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได  อีกทั้งยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถท่ีจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เพื่อเปนตัวแทนรวมลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผูถือหุนไมอาจเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดย
บริษัทฯ ไดระบุชื่อของกรรมการอิสระไวในหนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระท่ีไดรับ
มอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไวเปนสวนหนึ่งของเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
2.3 กรรมการหรือผูบริหารบริษัทฯ ทานใดท่ีมีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของในการพิจารณาการเขาทํา

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   
บริษัทฯ ในขณะที่ ยังครอบครองขอมูลภายในที่ เปนความลับ และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน  ตลอดระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในที่ยัง
มิไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo Period”)  รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “2.6 การดูแล
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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 

 
บริษัทฯ ไดจดัใหมีชองทางใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอแนะ 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 นอกจากนี้ เพื่อ
เปนการปองกันการใชขอมูลที่เปนความลับและมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไป
ใชโดยมิชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  
ซึ่งหามมิใหกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกทานทุกระดับตําแหนงเปดเผยขอมูลที่เปน
ความลับและมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชนสวนตน หรือเหตุผล
อื่นที่ไมเก่ียวของกับผลประโยชนของบริษัทฯ หรือทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในขณะที่ยัง
ครอบครองขอมูลภายในท่ีเปนความลับ และมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ยัง
มิไดเปดเผยแกสาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในท่ียังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน 
(“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลาหนึ่งเดือนกอนและจนถึงวันประกาศผลการดําเนินงานทาง
การเงินในแตละไตรมาสของสามไตรมาสแรก รวมทั้ง ผลการดําเนินงานทางการเงินประจําปของบริษัทฯ 
โดยไดเผยแพรนโยบายและเตือนระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในที่ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน 
(“Embargo Period”) ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ 
ทราบเปนรายป และรายไตรมาส เพื่อใหปฎิบัติตามนโยบายดังกลาวโดยเครงครัด ขอมูลที่เปนความลับ
และมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ จะถูกจํากัดอยูแตเฉพาะกับกรรมการ ฝาย
จัดการและพนักงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเทานั้น การฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวมีโทษ
ทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน 
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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 ทั้งนี้ สวนไดเสียดังกลาวมีความเก่ียวของหรือสัมพันธกับการบริหารจัดการกิจการของ   
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย โดยรายงานตอเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ จะสงสําเนา
รายงานการมีสวนไดเสียนี้ใหแก ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน 

 
ค. ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผูบริหารคนใดคนหน่ึงมีสวนไดเสียกับผลประโยชนในเร่ืองที่กําลัง

พิจารณา ผูมีสวนไดเสียนั้นตองไมเขารวมประชุม และงดออกเสียง เพื่อใหการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพื่อประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง 

 
ง. การกําหนดนโยบายการใชขอมูลภายในไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีบทลงโทษในกรณี

ที่ผูบริหารหรือพนักงานนําขอมูลภายในไปเปดเผย หรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 
 

3.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 

บริษัทฯ คํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสียและใหความสําคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ทุกกลุม 
โดยมีการดูแลใหผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ของบริษัทฯ ไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม เสมอภาค และเปนธรรม 
บริษัทฯ เช่ือวาการใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ จะสามารถทําใหบริษัทฯมีการพัฒนาอยางย่ังยืน
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ได ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ อยางเปนธรรม เหมาะสม รายละเอียดตามท่ี
ปรากฏอยูบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายใตหัวขอจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
 
เพื่อความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและผลตอบแทนทางการเงินแกผูถือหุน บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิตางๆ 
ของบรรดาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม และถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบ
ตางๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด  
 
ผูถือหุน: คณะกรรมการบริษัทฯ ไดยึดถือในการปฏิบัติหนาที่อยางซ่ือสัตย โปรงใส และ

แข็งขัน เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนทั้งหมดในการท่ีจะรักษาและเสริมสราง
มูลคาระยะยาวตอผูถือหุน ขอมูลที่สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจสงผลกระทบตอราคาหุน
ของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผูถือหุนจะตองไดรับการเปดเผย โดย
ครบถวนในเวลาที่เหมาะสม 

 
พนักงาน: บริษัทฯ เช่ือวาพนักงานคือ ทรัพยสินที่สําคัญที่สุด จึงไดกําหนดนโยบายและแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานขึ้นเพื่อใหม่ันใจวาการ
จายคาตอบแทนของบริษัทฯ สอดคลองกับกฏหมายแรงงาน โดยพนักงานทั้งหมด
ไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมไมมีการเลือกปฏิบัติ หรือแบงพรรคแบงพวก บริษัท
ฯ มีการทบทวนคาตอบแทนและสวัสดิการใหแกพนักงานอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ 
คาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานของพนักงานโดยรวมของบริษัทจะอยูใน
อัตราที่แขงขันได เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคลองกับผลการ
ดําเนินการงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตละทาน บริษัทฯ จะไมละเมิดสิทธิของพนักงานตามกฏหมาย  
 
สวัสดิการที่บริษัทฯ จัดใหแกพนักงาน ไดแก 
1. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ   
2. กองทุนประกันสังคม 
3. กองทุนเงินทดแทน 
4. เงินชวยเหลือกรณีพนักงาน คูสมรส หรือบิดามารดาของพนักงานเสียชีวิต 
5. เงินชวยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ 
6. การประกันสุขภาพกลุม และการประกันอุบัติเหตุกลุม 
 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยและถูก
สุขอนามัย โดยไดรับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 
และ TIS 18001 จากสถาบันที่เก่ียวของ บริษัทฯ ยังไดดําเนินการติดตามเฝาระวัง 
ประเมิน ควบคุมอันตราย กําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย  
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สุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน รวมท้ังไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน และ
สงเสริมใหพนักงานได รับการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับสายงาน  รวมถึงการ
สับเปล่ียนหมุนเวียนการทํางาน เพื่อเพิ่มความรูและทักษะในการทํางานที่
หลากหลายขึ้น   

 
ลูกคา: บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการจัดสรรแตส่ิงที่ดีใหแกลูกคา ดวยการใชวัตถุดิบที่ดี

เย่ียมในการผลิตสินคาใหมีคุณภาพสูงและสะอาดถูกหลักอนามัย อีกทั้งให
ความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนาอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งไดจัดใหมีชองทางการ
ส่ือสาร เพื่อใหความม่ันใจไดวาความตองการของลูกคาจะไดรับการตอบสนอง 
ซึ่งถือเปนนโยบายท่ีสอดคลองกับพันธกิจของบริษัทฯ ตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 
คูแขงขัน: บริษัทฯ มีความเช่ือวาการแขงขันเปนส่ิงสําคัญในการเปดตลาดการคาเสรี ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงไดหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ อันเปนการปองกัน ขัดขวาง ไมให
ผูประกอบการซ่ึงอาจเปนคูแขงเขามาดําเนินการในตลาดซ่ึงบริษัทฯ ไดประกอบ
ธุรกิจอยู บริษัทฯ มีแนวความคิดวาการแขงขันที่ เขมขนจะเปนการกระตุน
นวัตกรรมใหมๆ ทั้งดานผลิตภัณฑและบริการในทองตลาด ซึ่งจะชวยยกระดับ
มาตรฐานของตลาด  และยังประโยชน ใหแก ผูบ ริโภคและสังคมโดยรวม 
นอกจากนั้นบริษัทฯ จะไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขง
ขันดวยวิธีฉอฉล รวมทั้งไมละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคูแขงทางการคาจากการ
กระทําหรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งไดกําหนดไวในจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

 
ชุมชนและสังคม:   บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเคารพสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยจะไมละเมิดสิทธิ

ของบุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชนและสังคม รวมทั้งจะใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ ในการพัฒนาชุมชน และใหการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ที่กอใหเกิด
สาธารณประโยชน บริษัทมีนโยบายท่ีจะรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู
ของคนในชุมชนใหดีขึ้น ซึ่งไดแกการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การสนับสนุน
เทคโนโลยี ความรู และเครื่องมือหรืออุปกรณในการทําการเกษตร 

 
ส่ิงแวดลอม: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตกฏหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติตางๆ ดาน

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

 
 อีกทั้ง ยังไดสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพและ

ย่ังยืน เพื่อลดความขัดแยงในการใชน้ํากับชุมชน รวมทั้งใหความรวมมือในการ
พัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ําในชุมชน 

 
คูคา: บริษัทฯ มุงม่ันที่จะหลอหลอมความสัมพันธระยะยาวในทางธุรกิจกับคูคา ดังนั้น    

จึงเปนที่มาของนโยบายการใหผลกําไรอยางเปนธรรมตอคูคา อีกทั้งใหความ
เคารพตอเงื่อนไขการชําระเงิน สําหรับการคัดเลือกคูคา บริษัทฯ ไดใหสิทธิในการ
เสนอราคาอยางเทาเทียมกัน รวมทั้ง ไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เพื่อ
คัดเลือกคูคาดวยวิธีประกวดราคาสําหรับรายการท่ีมูลคาเกินกวา 1 ลานบาทเพื่อ
ความโปรงใส 

 
เจาหนี้: บริษัทฯ ใหความสําคัญตอเจาหนี้เสมือนคูคาที่มีความสําคัญย่ิง ดังน้ัน จึงมุงม่ันที่

จะปฏิบัติใหสอดคลองกับขอผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยูกับเจาหนี้  ตลอดจน 
ไมปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริง อันจะทําใหเจาหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุ
อันจะทําใหไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจงใหเจาหน้ี
ทราบลวงหนาโดยเร็วเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขคํ้า
ประกัน การบริหารเงินทุน และการผิดนัดชําระหน้ีรวมกัน   

 
นวัตกรรม: บริษัทฯ มุงม่ัน สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม เพื่อการสรางประโยชนรวมกัน ทั้งแก

กิจการ ลูกคา คูคา สังคมและส่ิงแวดลอม รวมทั้งนําไปเปนสวนหนึ่งในการ
ทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การดําเนินงานและการติดตาม 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 ไมมีกรณีไดรับแจงจากเจาหนี้รายใดวาบริษัทฯ ไมปฎิบัติตามขอผูกพัน
ทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยูกับเจาหนี้ 
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3.1 นโยบายการไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 

บริษัทใหความสําคัญตอการเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคล และไดกําหนดนโยบายท่ีจะไมดําเนินการใดๆ 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 โดยผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
และในระหวางปที่ผานมาไมไดมีกรณีละเมิดทรัพยสินทางปญญาแตอยางใด 
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3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและหามการจายสินบนเพ่ือประโยชนทาง
ธุรกิจ  

 
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล 
ยึดม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอม รวมท้ัง ใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่นมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 
2560 ไดมีมติอนุมัติใหมีการลงนามในคําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)  

 
เพื่อใหการดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
ดําเนินงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส และเปนธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเปาหมายตาม
เจตนารมณของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2560 ไดมีมติอนุมัติ
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติ หรือดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ไดมีมติ
อนุมัตินโยบายตอตานคอรรัปชั่น ฉบับแกไข รายละเอียดดังนี้ 
 
คํานิยาม 
 
การทุจรติ หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ

ดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น  การทุจริตแบงเปน  3 
ประเภท ไดแก การคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพยสิน และการ
ทุจริตในการรายงานขอมูล เชน การตกแตงบัญชี  
 

การคอรรัปช่ัน หมายถึง การใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบกระทาํการใดๆ 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
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กรณีที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน หรือจารีตทางการคาใหกระทําได 
 

การติดสินบน 
 

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

การสนับสนุน 
และชวยเหลือ 
ทางการเมือง 
 

หมายถึง การสนับสนุนทั้งที่เปนตัวเงินหรือไมใชตัวเงินแกพรรคการเมือง 
ตัวแทนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูลงสมัครรับเลือกต้ังทาง
การเมือง ท้ังนี้ การสนับสนุนที่ไมใชตัวเงินใหหมายรวมถึงการ
ใหยืมหรือการบริจาควัสดุอุปกรณใดๆ โดยไมคิดคาบริการ 
 

  การบริจาค
และการใหการ
สนับสนุน 

หมายถึง เงินอุดหนุน เงินชวยเหลือ หรือเงินสมทบ ที่จายใหแกบุคคล และ/
หรือ หนวยงาน ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองคกรการกุศล
อยางสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจ การสงเสริมตราผลิตภัณฑ หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเปน
ประโยชนตอการสรางความนาเช่ือถือทางการคา ชวยกระชับ
ความ สัมพั น ธท างธุ ร กิ จ  และ เหมาะสมสอดคล อ งตาม
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) 
ที่มุงเนนความถูกตอง โปรงใส และการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
(Good Corporate Governance) ในการดําเนินธุรกิจ 
 

การเล้ียง
รับรอง 

หมายถึง การเล้ียงรับรอง การเล้ียงอาหาร เคร่ืองด่ืม และใหรวมถึงการจัด
งาน  จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพักผอน เชน งานรื่นเริง งาน
กีฬา เปนตน 
 

ของขวัญ    
ของที่ระลึก 
ทรัพยสินหรือ
ผลประโยชน

หมายถึง ส่ิงที่มีมูลคาหรือคุณคาทางจิตใจ ทั้งที่เปนตัวเงิน หรือมิใชตัวเงิน 
ที่มอบใหในโอกาสสําคัญตางๆ ตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรม
ดวยอัธยาศัยไมตรี หรือที่ใหเปนรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือ
เพื่อการสงเคราะห หรือใหเปนสินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษในการ
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อ่ืนใด ไดรับบริการ การบันเทิง สันทนาการ ตลอดจนการออกคาใชจาย
ในการเดินทาง  หรือคาบ ริการตอน รับ  ทองเที่ ยว  คาที่พั ก 
คาอาหาร หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกัน ไมวาจะเปน 
บัตรต๋ัว ฉลากชิงโชครางวัล เปนตน นอกจากน้ี ยังรวมถึงการมอบ
ส่ิงของใหตามมารยาทท่ีปฏิบั ติในสังคม  หรือภายใตจารีต
ประเพณีทองถ่ิน เชน ของขวัญปใหม ของขวัญวันเกิด ของขวัญ
ในโอกาสรับตําแหนงใหม เปนตน 
 

นโยบายน้ีครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับ กรรมการ ผูบริหาร พนักงานประจําสํานักงานใหญ หรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ เจาหนาที่ในโรงงาน พนักงานฝกงาน พนักงานสัญญาจาง หรือบุคคลอื่นๆ ที่
เก่ียวของ ซึ่งตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นตลอดจนแนวปฏิบัติเพิ่มเติม (ถามี) อยาง
เครงครัด 
 
ทั้งนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทยอยของบริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายนี้เชนกัน 
 

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

 
1. ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีดําเนินการในนามของบริษัทฯ ตองไมเรียกรอง เสนอ     

จูงใจ ใหสัญญาหรือรับสินบน หรือการจายเงินอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม รวมถึงการจายเงินเพ่ืออํานวย
ความสะดวก 

 
2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ตองไมละเลย เพิกเฉย ในกรณีที่พบเห็นการกระทําที่เขาขายการ

คอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัทฯ โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และ
ตองใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง และการสอบสวนตางๆ ที่เก่ียวของ 

 
3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และคุมครองแกพนักงานท่ีแจงเร่ืองคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 

โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน พยาน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต
คอรรัปชั่นตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไวในนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด หรือขอรองเรียน 
(Whistleblowing Policy) 
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4. ผูที่กระทําการคอรรัปช่ันจะตองไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามที่ไดกําหนดไว นอกจากน้ี
อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายดวย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

 
5. บริษัทฯ จะทําการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของ

กับบริษัทฯ โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ันนี้ 
 

6. นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนี้ ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ต้ังแตการสรรหา การคัดเลือก 
การเล่ือนตําแหนง การฝกอบรม  การประเมินผล  และการใหผลตอบแทน  โดยกําหนดให
ผูบังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารทําความเขาใจ กับพนักงานเพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความ
รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

7. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน แกบุคคล หรือหนวยงาน ทั้งของภาครัฐ และ
เอกชนตองเปนไปอยางโปรงใส และมีเปาหมายเพื่อการกุศล โดยไมไดเปนไปเพื่อคาดหวัง
ผลประโยชน หรือส่ิงอื่นใดเปนการตอบแทน ที่อาจพิจารณาไดวาเปนการทุจริต และคอรรัปชั่น ทั้งนี้
การขออนุมัติและหลักเกณฑในการพิจารณาการบริจาคเพ่ือการกุศล และการใหเงินสนับสนุน ให
เปนไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ 

 
8. บริษัทฯ ถือวาการรับหรือใหทรัพยสินหรือส่ิงของเพื่อเปนของขวัญ/ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีในแตละทองถ่ินเปนเร่ืองที่ยอมรับได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมประสงคใหบุคลากรของ
บริษัทฯ รับของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีมูลคาเกินปกติวิสัยจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้การใหหรือรับ
ของขวัญ/ของที่ระลึกดังกลาวจะตองไมเปนการสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดที่ไม
เปนธรรม 

 
9. หามใหหรือรับของขวัญ/ของที่ระลึก รวมทั้งผลประโยชนอื่นใด เพื่อแลกเปล่ียนขอตกลงในทางธุรกิจ 
 
10. ตองหลีกเล่ียงการใหหรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชนอื่นใด ที่มีลักษณะเปนสินบนและ

กอใหเกิดขอสงสัยเก่ียวกับความซ่ือสัตยและผลประโยชนทับซอนของบุคลากรของบริษัทฯ และ
สงผลตอชื่อเสียงของบริษัทฯ 

 
11. หามเสนอ ใหเงิน หรือบริการ หรือของขวัญ หรือส่ิงที่มีมูลคา ทั้งกับเจาหนาที่ภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อ

ประโยชน หรือความไดเปรียบในการทําธุรกิจอยางไมเหมาะสม 
 
12. การขออนุมัติเพื่อใหหรือรับของขวัญ และของท่ีระลึกจากเจาหนาที่ของรัฐ และบุคคลภายนอกให

เปนไปตามหลักเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทฯ กําหนดไว 
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13. พนักงาน หรือบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ตองรวมกันสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร ที่ยึดม่ันวา
การคอรรัปชั่น เปนส่ิงที่ยอมรับไมไดทั้งการทําธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสราง
ความตระหนักในการดําเนินงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส ปราศจากการทุจริต และ
คอรรัปชั่น 

 
14. บริษัทฯ จะวางตัวเปนกลางโดยไมกระทําการอันเปนการฝกใฝหรือสนับสนุนและชวยเหลือทางการ

เมืองกับฝายใดฝายหน่ึง ไมวาจะเปนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือผูหนึ่งผูใดที่มีอํานาจ
การเมือง รวมถึงไมเขารวมในกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุมทางการเมือง หรือนักการเมืองคนใด 
ไมวาทางตรงหรือทางออม และไมอนุญาตใหฝายการเมืองเขามาใชทรัพยากรและสถานท่ีของ  
บริษัทฯ ในกิจกรรมทางการเมือง 

 
15. บริษัทฯ ไมมีนโยบายการปรับลดตําแหนง หรือลงโทษ หรือประพฤติมิชอบตอพนักงานที่ปฏิเสธการ

คอรรัปชั่น แมวาจะทําใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 
 
การกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ิมเติม 

 
ประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจในการออกคําส่ัง หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล ใหมีระบบ 

หรือแนวทางการปฏิบัติที่สนับสนุนการตอตานคอรรัปช่ันของบริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจวาฝายจัดการ หรือ
ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการตอตานคอรรัปชั่น 

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ มีหนาที่และความรับผิดชอบใน

การสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง 
นโยบายและมาตรการการตอตานคอรปช่ัน รวมทั้งสอบทานแนวทางในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน เพื่อใหม่ันใจวากระบวนการตางๆ มีการกําหนดการ
ควบคุมภายในอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 
3. ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหาร มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดใหมีแนวทางหรือ

วิธีการปฏิบัติที่สงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น จัดใหมีการส่ือสาร และฝกอบรม
ใหความรูเก่ียวกับนโยบาย ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ ใหแกพนักงาน บุคลากร และผูที่
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เก่ียวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย 

 
4. พนักงานของบริษัทฯ มีหนาที่ตองปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ เร่ืองการตอตาน

คอรรัปชั่น หรือปฏิบัติตามคําส่ังที่เก่ียวของ กรณีมีขอสงสัยหรือพบการฝาฝน จะตองรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา หรือรายงานผานชองทางการแจงเบาะแสที่บริษัทฯ กําหนดไว 

 
มาตรการดําเนนิการ 

 
กระบวนการในการกํากับดูแลและประเมินความเส่ียงจากการทุจรติและคอรรัปช่ัน 

 
1. จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ี

ครอบคลุมระบบงานสําคัญตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง ระบบการบันทึกบัญชี และการจายชําระเงิน 
เปนตน ทั้งนี้ เพื่อปองกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตและคอรรัปชั่น 

 
2. จัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประเมิน

ระดับความเส่ียงจากการทุจริตและคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และกําหนดมาตรการปองกันและตอตาน
การทุจริตและคอรรัปช่ันที่เหมาะสม วิธีวัดผล ตลอดจนทรัพยากรท่ีตองใชเพื่อลดความเส่ียง และ
กําหนดมาตรการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงที่กําหนดขึ้น  

 
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน 

 
1. ฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ และให

ขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป และรายงาน
ผลการตรวจสอบที่มีนัยสําคัญและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
กํากับดูแลกิจการ 

 
2. ฝายบริหารความเส่ียง รับผิดชอบการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตและคอรรัปชั่นอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหมีการนํานโยบายตอตานการคอรรัปช่ันไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน 
และปรับปรุงแนวปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ โดยนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 

 
3. หากมีการกระทําซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ รวมถึงการฝาฝน การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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หรือแนวปฏิบัติของนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และ
กํากับดูแลกิจการ จะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

 
การส่ือสาร 

 
พนักงานทุกระดับไดรับทราบนโยบายน้ีโดยทั่วกัน และจัดใหมีชองทางสําหรับการแจงเบาะแส ขอ
รองเรียน หรือขอเสนอแนะ รวมท้ังการฝกอบรมและทําแบบทดสอบ เพื่อใหเช่ือม่ันไดวาพนักงานมีความ
เขาใจในการปฏิบัติตามนโยบายเพียงพอ 
 
การฝาฝน 

 
นโยบายและแนวปฏิบัติของมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น   ถือเปนสวนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน
ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หากผูใดละเลย ละเวน และเจตนาท่ีจะไมปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ จะถือวาผิดวินัย และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทฯ และหาก
ความผิดนั้น เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย  บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
 
นอกเหนือจากนโยบายขางตน บริษัทฯ ไดสงหนังสือขอความความรวมมืองดเวนการใหของขวัญแก
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานคอรรัปช่ันของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมแกพนักงานเพ่ือใหความรูเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปช่ัน ทั้งนี้ ไดมีพนักงานของบริษัทฯ เขารวมการฝกอบรมในหลักสูตร Ethnical Leadership 
Program และ Anti-Corruption: The Practical Guide ของสถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย และ   
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการอบรมเก่ียวกับนโนบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันภายใตหัวขอ “Anti-Corruption…
เพื่อองคกรสูความย่ังยืน” แกพนักงานระดับผูจัดการขึ้นไป และไดจัดใหมีการอบรมดังกลาวหมุนเวียนไป
ตามโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดตางๆ เพื่อสงเสริมความเขาใจในนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของ
บริษัทฯ 
 
โดยในป 2563 ไดมีการฝกอบรมในหลักสูตรการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน (Anti-Corruption) ผานระบบ E-
learning โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจอยางแทจริง เก่ียวกับนโยบาย และหลัก
ปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น โดยกําหนดเปนหลักสูตรในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 
1. นิยามของคําวา “คอรรัปชั่น”  
2. การปองกันการทุจริต และกฏหมายที่เก่ียวของ 
3. ภาพรวมสถานการณคอรรัปช่ันในประเทศไทย 
4. นโยบายและหลักปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปช่ันของบริษัทฯ 
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5. แนวทางการปฏิบัติของพนักงาน การพิจารณาโทษ และนโยบายการรับของขวัญ 
 
ทั้งนี้ หลังจากพนักงานและผูบริหารเรียนครบหมดทุกหลักสูตรแลว จะตองทําแบบทดสอบ โดยตองมีผล
คะแนนอยางนอยรอยละ 80  จึงจะถือวาผานหลักสูตร หากไมผานจะตองเรียนใหมแลวทําแบบทดสอบ
จนกวาจะผานเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด 

 
3.5     นโยบายการใหและการรับของขวัญ ของกํานัล และการเล้ียงรับรอง 

 
คํานิยาม  

 
ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ  ทั้งทางตรงหรือทางออม หรืออาจมีผลประโยชนใดๆ กับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีสวนที่อาจทําใหเกิดผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เชน กรรมการ ผูถือหุน ลูกคา   
คูคา  คูแขงขัน เจาหนี้ พนักงาน ชุมชน และสังคม ส่ิงแวดลอม 
เปนตน 
 

ของขวัญ  
ของที่ระลึก 
ทรัพยสินหรือ
ผลประโยชน  
อ่ืนใด 

หมายถึง ส่ิงที่มีมูลคาหรือคุณคาทางจิตใจ ทั้งที่เปนตัวเงิน หรือมิใชตัวเงิน 
ที่มอบใหในโอกาสสําคัญตางๆ ตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรม
ดวยอัธยาศัยไมตรี หรือที่ใหเปนรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือ
เพ่ือการสงเคราะห หรือใหเปนสินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษในการ
ไดรับบริการ การบันเทิง สันทนาการ ตลอดจนการออกคาใชจาย
ในการเดินทาง หรือคาบริการตอนรับ ทองเท่ียว คาที่พัก คาอาหาร 
หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกัน ไมวาจะเปนบัตรต๋ัว ฉลาก
ชิงโชครางวัล เปนตน นอกจากน้ี ยังรวมถึงการมอบส่ิงของใหตาม
มารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม หรือภายใตจารีตประเพณีทองถ่ิน เชน 
ของขวัญปใหม ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตําแหนง
ใหม เปนตน 
 

การเล้ียง
รับรอง 

หมายถึง การเลี้ยงรับรอง การเล้ียงอาหาร เคร่ืองด่ืม และใหรวมถึงการ   
จัดงาน  จัดกิจกรรมสันทนาการเพ่ือการพักผอน เชน งานร่ืนเริง   
งานกีฬา เปนตน 
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การรับหรือใหผลประโยชนตางๆ ซึ่งรวมถึงทรัพยสิน บริการ การอํานวยความสะดวก หรือการเล้ียงรับรอง
กับผูเก่ียวของทางธุรกิจ ตองเปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแตละทองถ่ินหรือแตละประเทศ 
รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของ โดยตองมีมูลคาเหมาะสม และไมเปนการสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจท่ีไม
ชอบธรรม 

 
แนวทางการปฏิบัติ 

 
1. กอนการรับหรือใหของกํานัลและการเล้ียงรับรองกับผูเก่ียวของทางธุรกิจ ควรตรวจสอบใหแนใจวา

ส่ิงเหลานั้นมีมูลคาเหมาะสมในแตละโอกาส และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ินนั้นกําหนดใหกระทําได 

 
2. ไมรับหรือใหทรัพยสิน บริการ การเล้ียงรับรองท่ีอาจทําใหเกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจ

อยางหนึ่งอยางใดและทําใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ที่ไมชอบธรรม 
 

3. ตองมีหลักฐานการใชจายเงินที่แสดงมูลคาของทรัพยสิน บริการ หรือการเลี้ยงรับรองนั้นเพื่อให
สามารถตรวจสอบได 
 

4. กรณีไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอก อาจรับ
ทรัพยสิน บริการ การเล้ียงรับรองไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่หนวยงานภายนอกนั้นกําหนดไว 

 
5. พึงระมัดระวังทั้งกรณีการใหทรัพยสิน บริการ เล้ียงรับรองแกผูบังคับบัญชา หรือบุคคล/หนวยงาน

ภายใน และการรับทรัพยสิน บริการ เล้ียงรับรองจากผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคล/หนวยงานภายใน 
โดยการใหและการรับดังกลาวจะตองไมเปนการสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางหน่ึงอยางใดโดย
ไมเปนธรรม 

 
3.6     นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิดหรือขอรองเรียน 
 

คํานิยาม  
 

ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางออม หรืออาจมีผลประโยชน
ใดๆ กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีสวนที่อาจทําให
เกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เชน กรรมการ 
ผูถือหุน ลูกคา  คูคา  คูแขงขัน เจาหนี้ พนักงาน ชุมชนและ
สังคม ส่ิงแวดลอม เปนตน 
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การทุจรติ หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดย
ชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น การทุจริตแบงเปน 
3 ประเภท ไดแก การคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพยสิน และ
การทุจริตในการรายงานขอมูล เชน การตกแตงบัญชี  
 

การคอรรัปช่ัน หมายถึง การใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบกระทําการใดๆ เพื่อใหไดมา
ซึ่งประโยชนอันมิควรไดทั้งตอองคกร ตนเอง หรือผูอื่น การ
คอรรัปชั่น ยังครอบคลุมถึง การให และ/หรือ รับสินบน ไมวา
จะเปนรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญาวาจะให มอบให 
ใหคําม่ันวาจะให เรียกรอง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใด กับเจาหนาที่รัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงาน
ของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดท่ีดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซึ่ง
ธุรกิจ หรือเพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไม
เหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณีที่กฎหมายระเบียบ 
ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน หรือ
จารีตทางการคาใหกระทําได 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิด (Whistleblowing Policy) 
โดยมีวัตถุประสงคใหพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงาน รองเรียน หรือแจง
เบาะแส เม่ือทราบหรือพบเห็นการกระทําผิด หรือเปนผูเสียหายเดือดรอนจากการทุจริตและการ
คอรรัปช่ัน หรือไมปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ 
ถูกกระทํา หรือกล่ันแกลง  

 
ชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิด (whistleblowing policy) 
โดยมีวัตถุประสงคใหพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงาน รองเรียน หรือแจง
เบาะแส เม่ือทราบหรือพบเห็นการกระทําผิด หรือเปนผูเสียหายเดือดรอนจากการทุจริตคอรรัปช่ัน หรือไม
ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระทํา หรือกล่ัน
แกลง 
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ชองทางในการรับขอรองเรียน  
 
 โทรศัพท  :  66 2 285 0040 ตอ 2701 

 
 โทรสาร   :  66 2 285 0255 

 
 ไปรษณีย :  หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน 

บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
 

 อีเมล  :  ประธานกรรมการ - bod@thaiwah.com 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ - 
arc@thaiwah.com 
หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน - ia@thaiwah.com 
 

 เว็บไซต :  www.thaiwah.com 

 
ขั้นตอนการแจงเบาะแส 

 
1. ผูแจงเบาะแสสามารถแจงขอรองเรียน / เบาะแสดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร ผานชองทางการ

แจงเบาะแส 
 
2. หากผูแจงเบาะแสไมประสงคจะเปดเผยช่ือ ตองระบุรายละเอียดท่ีมีขอเท็จจริงเพียงพอ หรือมี

หลักฐานชัดเจนที่แสดงวามีการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท 

 
3. การรองเรียนจะถูกเก็บรักษาเปนความลับ หากผูแจงเบาะแสเปดเผยตัวตน บริษัทฯ สามารถรายงาน

ผลการสอบสวนหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่เก่ียวกับขอรองเรียนใหทราบได 
 
ขั้นตอนการสอบสวน 
 
1. เม่ือไดรับการแจงเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ จะ

มอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในตรวจสอบขอเท็จจริง 
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2. ฝายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบ พิจารณา และเสนอขั้นตอนที่เหมาะสม สําหรับขอรองเรียน / 
เบาะแสที่ไดรับตอคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 

 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ จะพิจารณาผลการตรวจสอบ 

และบทลงโทษทางวินัยตามกฎและขอบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 
4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ จะรายงานผลการ

ตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป 
 

มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส 
 

1. เร่ืองที่แจงเบาะแส ขอรองเรียน และขอมูลของผูแจงจะถูกเก็บเปนความลับ และจํากัดการเขาถึง
ขอมูลไดเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบตรวจสอบประเด็นที่รองเรียนเทานั้น โดยบริษัทฯ จะไมเปดเผย
ขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูแจงเบาะแสได 
 

2. ผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบ รวมถึงเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการตรวจสอบจะไดรับการ
คุมครองเชนเดียวกับผูที่รองเรียนหรือแจงเบาะแส 

 
3. หากมีการตรวจสอบพบวาผูแจงเบาะแสมีเจตนาที่ไมบริสุทธิ์ หรือแจงเบาะแสเพื่อผลประโยชนสวน

ตนจะถูกดําเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเปนความผิดทางวินัย และ/หรือ ดําเนินคดีตาม
กฎหมาย 

 

4. หากผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเช่ือวาตนถูกละเมิดสิทธิจากการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
สามารถรายงานเร่ืองดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ หรือฝายตรวจสอบภายใน ผานชองทางการแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียนดังกลาวขางตนโดยทันที  

 
5. ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการท่ีมีความ

เหมาะสมและเปนธรรม 
 
3.7 นโยบายการสนับสนุนและชวยเหลือทางการเมือง 

 
บริษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยจะไมสนับสนุนและชวยเหลือทางการเมืองกับฝายใดฝาย
หนึ่ง ไมวาทางตรงหรือทางออม อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานใน
ฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ไมวาจะเปนการใชสิทธิการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง หรือการเปน
สมาชิกพรรคการเมือง 
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แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. ตองไมแสดงออกดวยวิธีใดๆ วา บริษัทฯ มีความเก่ียวของ ฝกใฝหรือสนับสนุนการดําเนินการทาง
การเมือง  พรรคการเมือง กลุมแนวรวมทางการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกต้ังทางการเมือง 

 
2. ใชสิทธิทางการเมืองในนามของบุคคล และหลีกเล่ียงการกระทําที่ทําใหผูอื่นเขาใจวากระทําในนาม

บริษัทฯ 
 
3. หลีกเล่ียงการแสดงออก หรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานท่ีทํางานหรือในเวลางาน

อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงในการทํางาน 
 

3.8 นโยบายการบริจาคและการใหการสนับสนุน  
 

คํานิยาม 
 

การบริจาคและ 
การใหการ 
สนับสนุน 

หมายถึง เงินอุดหนุน เงินชวยเหลือ หรือ เงินสมทบ ที่จายใหแก
บุคคล และ/หรือหนวยงาน ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และรวมถึงองคกรการกุศลอยางสมเหตุสมผล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ การสงเสริม
ตราผลิตภัณฑ หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเปนประโยชน
ตอการสรางความนาเช่ือถือทางการคา ชวยกระชับ
ความสัมพันธทางธุรกิจ และเหมาะสมสอดคลองตามคูมือ
จรรยาบรรณธุรกิจของบ ริษัท  (Code of Conduct) ที่
มุงเนนความถูกตอง ความโปรงใส และการมีหลักธรรมาภิ
บาลที่ดี (Good Corporate Governance) ในการดําเนิน
ธุรกิจ 

 
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติวาดวยการบริจาค สําหรับการกุศล และการใหเงินสนับสนุนแก
บุคคล หนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมถึงองคกรการกุศล โดยจะตองเปนไปอยางโปรงใสและมี
เปาหมายเพ่ือการกุศลที่ไมไดคาดหวังผลประโยชน หรือส่ิงอื่นใดเปนการตอบแทนท่ีอาจพิจารณาไดวา
เปนการทุจริตและคอรรัปชั่น  

 
ทั้งนี้ การบริจาคและใหการสนับสนุน แกบุคคล หรือหนวยงานท้ังของภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึง
องคกรการกุศล ตองดําเนินการภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
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1. เปนองคกรที่เช่ือถือได หรือมีการจัดต้ังอยางถูกตองตามกฎหมาย 
 

2. การดําเนินการตองกระทําในนามบริษัทฯ อยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และเปนไปตาม
ระเบียบและอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ โดยตองมีหลักฐานการบริจาคที่ชัดเจนและเช่ือถือได  

 
3. ไมควรจายเงินในนามบุคคล เวนแตมีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุน และมีหลักฐาน

การรับการสนับสนุนเปนลายลักษณอักษร โดยการจายเงินจะไมจายในรูปแบบเงินสด 
 

4. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวาการบริจาค หรือการสนับสนุนไดถูกนําไปใชเพื่อ
สาธารณะประโยชน หรือตรงตามวัตถุประสงคของการบริจาคอยางแทจริง (โดยจะตองไมมี
วัตถุประสงคแอบแฝง หรือใหไดประโยชนทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม)  

 
5. ใหพนักงานขอนุมัติตามระเบียบขั้นตอนการเบิกคาใชจายของบริษัทฯ และคูมืออํานาจอนุมัติคาใชจาย 

(Delegation of Authority) กอนการเบิกคาใชจายสําหรับการบริจาคและใหการสนับสนุน โดยใบขอ
เบิกเงินตองระบุ ชื่อของหนวยงานหรือองคกรการกุศลที่ใหการสนับสนุน พรอมทั้งเหตุผล เพื่อให
สามารถตรวจสอบไดในภายหลังได 

 
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 

 
3.10  การสงเสริมจัดกิจกรรมหรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน 
 

บริษัทฯ ถือเปนนโยบายท่ีตองดูแลและสานสัมพันธกับชุมชนใกลเคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอยาง
สมํ่าเสมอ  โดยดําเนินโครงการตางๆ ที่คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนที่ชุมชนและสังคมจะพึงไดรับ
เพื่อการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน  
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 3.11 การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 

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

 
3.12 การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดลอม 
 

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

 
4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา โดยไดดําเนินการ ดังนี้ 
 
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 และผูที่เก่ียวของได
กระทําผานชองทางตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)  
 

4.3 ผูลงทุนรายบุคคล ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และหนวยงานภาครัฐ สามารถติดตอกับบริษัทฯ ไดที่
เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท +66 2 285 0040 หรือ ฝายนักลงทุนสัมพันธ (“ir@thaiwah.com”) 
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4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทํามีความถูกตองครบถวนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป 
โดยผานการตรวจสอบ/สอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง (ปจจุบันคือบริษัท สํานักงาน อี
วาย จํากัด) และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแล
กิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ กอนการเปดเผยผานตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดเปดเผย  “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําป
ของบริษัทฯ และในป 2563 งบการเงินของบริษัทฯ ไดรับการรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชี 

 

4.5 ในป 2563 บริษัทฯ ไมมีโครงการซื้อหุนคืน รวมทั้ง ไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุนใด (Shareholders 
agreement) ที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ หรือผูถือหุนรายอื่น และไมเคยใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกบริษัทที่ไมใชบริษัทยอยของบริษัทฯ แตอยางใด จึงมิไดเปดเผยขอมูลดังกลาว   

 
4.6 บริษัทฯ ขออางอิงการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ ภายใตหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 

 รายชื่อ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (รวมถึงเร่ืองที่เปน
อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ) และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รายละเอียดไดเปดเผยไว
ภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
 ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รายละเอียดไดเปดเผยไว

ภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 1”  ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร 
และเลขานุการบริษัทฯ” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 

 จํานวนคร้ังของการประชุมและจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละทานเขาประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในระหวางป 2563 รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอนี้  ขอ 5 “ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ” 

 
 การปฏิบัติงานในปที่ผานมาของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแล

กิจการ รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ 
“รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ” ของรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ 

 
 การปฏิบัติงานในปที่ผานมาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดเปดเผยไว

ภายใตหัวขอ “เอกสารแนบ 6” ของแบบ 56-1 และ หัวขอ “รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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 จํานวนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร  รายละเอียดไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 
“คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของ  
บริษัทฯ 

 
 นโยบายการเปดเผย/รายงานการซ้ือ-ขายหุน/ถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและ

ผูบริหารไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “2.6 ของการกํากับดูแลกิจการ” 
 

 การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร ไดเปดเผยไว
ภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1  และ หัวขอ “รายละเอียดการถือครอง
หลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร” ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
 หลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ 

“นโยบายกําหนดคาตอบแทน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

 คาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “รายละเอียดคาตอบแทนและ
ผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับในฐานะกรรมการชวงป 2563” ของแบบ 56-1 และของรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ 

 
4.7 ในชวงป 2563 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 15 ทาน โดยมีกรรมการอิสระ 
5 ทาน กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 3 ทาน และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 7 ทาน จากสัดสวน
ดังกลาว กรรมการสวนใหญจะเปนกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร จึงทําใหสามารถใหความเห็น
เก่ียวกับการบริหารงานของฝายจัดการไดอยางอิสระ 
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คณะกรรมการของบริษัทฯ  มี คุณสมบั ติหลากหลายท้ังในดานทักษะ  ประสบการณ 
ความสามารถเฉพาะดาน ตลอดจนอายุ ซึ่งชวยสงเสริมใหบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายหลักขององคกรได รวมท้ังยังสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย
ไดดีขึ้น ทั้งนี้ ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย รองประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเปนกรรมการท่ีไม
เปนผูบริหารเปนผูที่มีความรูและประสบการณ มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม
หลักที่บริษัทดําเนินการอยู 
 
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 ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผู
ออกจากตําแหนง 
 
กรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังเขามาเปนกรรมการใหมได 
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ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมผูถือหุนเขามาเปนกรรมการใหมได 
 

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 
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ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปน
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพย
หรือบริการหรือการให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม       
คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน 
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 
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(ฌ)    ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ 

 
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
สรรหาบุคคลเพื่อเสนอช่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงต้ัง หรือเพื่อเสนอใหที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาแตงต้ัง (แลวแตกรณี) โดยหลักเกณฑในการสรรหากรรมการใหมจะคํานึงถึง
โครงสรางของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการในจํานวนที่เหมาะสมกับ
ขนาดและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสรางของ
คณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง เช้ือชาติ ศาสนา ถ่ิน
กําเนิด และเพศ เปนตน ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จําเปนและยัง
ขาดอยูในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการที่ตองการสรรหา 
 
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 
 



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

                                           

 
หนา 102 

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 โดย
ไมมีขอยกเวน 
 
นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจาหนาที่บริหารจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษัทอื่น โดยจะตองมีการเสนอเร่ืองการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นเพื่อใหที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหความเห็นชอบ สวนผูบริหารระดับสูงจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการหรือประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

5.2 คณะกรรมการชุดยอย 
 
รายละเอียดคณะกรรมการชุดยอยไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 และ
ของรายงานประจําปของบริษทัฯ 
 
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 มีประสบการณการสอบทานงบ
การเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งนี้ รายช่ือและ
รายละเอียดภาระหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง
และกํากับดูแลกิจการ ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ของแบบ 56-1 และ
ของรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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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 4/2563 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 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 การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมเปนหน่ึงในหลักสําคัญในการ
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
การปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ 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 มีการกําหนดการประชุมตามตารางการประชุมที่กําหนดไวลวงหนาทั้งป 
โดยมีการประชุมอยางนอยปละ 4 คร้ัง ซึ่งในป 2563 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทั้งหมด 4 คร้ัง และยังสงเสริมใหกรรมการบริษัทฯ แตละทานเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ อยางนอยรอยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปบัญชี เวนแตใน
กรณีมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถเขารวมประชุมได โดยในปที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดเขารวมการประชุมคิดเปนสัดสวนรอยละ 96.67 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงเอกสารประกอบการ
ประชุมใหกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการมี
เวลาในการศึกษาขอมูล 
 
รวมท้ัง บริษัทฯ สงเสริมใหขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ควร
มีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และในป 2563 กรรมการท่ีไม
เปนผูบริหารไดมีการประชุมรวมกันโดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย จํานวน 1 คร้ัง เม่ือวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2563 เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการ การกํากับดูแล
กิจการ การพัฒนาและแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหาร เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายและแผน
ระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้ ฝายจัดการจะไดรับการถายทอดขอสรุปผลการประชุมจากประธาน
กรรมการเพื่อนําไปกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาบริษัทฯ ตอไป 
 
กรรมการทุกทานไดเขารวมประชุม ดังนี้ 

 
ลําดับที่ 

 
รายชื่อ 

จํานวนครั้งที ่
เขารวมประชุมในป 2563/

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

10. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 3/4 
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ลําดับที่ 

 
รายชื่อ 

จํานวนครั้งที ่
เขารวมประชุมในป 2563/

ครั้งการประชุม 
11. นายสุภัค ศิวะรักษ 4/4 
12.  นายชนินทร อรรจนานันท 4/4 
13. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล 4/4 
14. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล 4/4 
15. นางโฮ เรน ยุง** 3/3 

 
หมายเหตุ: * ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564  

    **  ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ไดมีมติอนุมัติการ
แตงต้ังกรรมการใหมอีก 1 ทาน คือ นางโฮ เรน ยุง และเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ทาน 
เปน 15 ทาน 

 
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    
ไตรมาส ซึ่งไดมีการกําหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวงไตรมาสที่ 4 กอนเร่ิมงวดปบัญชี
ใหม สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเปน  ในป 2563  บริษัทฯ ไดจัดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ จํานวน 4 คร้ัง  และ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ทุกทานไดเขารวมประชุม ดังนี้ 
 

 
ลําดบัที่ 

 
รายชื่อ 

จํานวนครั้งที ่
เขารวมประชุมในป 2563/

ครั้งการประชุม 
  1. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 4/4 
  2. ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ 4/4 
  3. นายสุภัค  ศิวะรักษ 4/4 
4. นายชนินทร อรรจนานันท 4/4 
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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 2563/

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

 

 
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
โดยตรงอยางเปนอิสระรวมกับผูสอบบัญชี  ขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับงบการเงินถูกเปดเผย
อยางชัดเจนและครบถวนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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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 ป และเพื่อใหม่ันใจวากลยุทธและแผนงาน
ตางๆ ที่ไดจัดทําขึ้นนั้น มีการสื่อสารหรือถายทอดใหทุกคนในองคกรไดรวมขับเคล่ือนหรือนําไปปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการตามท่ีไดกําหนดไวนั้น 
คณะกรรมการไดกําหนดใหผูบริหารระดับสูง (ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ) รายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธและ/หรือแผนงานท่ีไดรับมอบหมาย ในแตละสวนท่ีรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการทุกคร้ังในการประชุมคณะกรรมการ  

 
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 
 
ในป 2563 กรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท ไดเขารวมอบรมและสัมมนาในหลักสูตร
ตางๆ ดังนี ้
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รายชื่อ  ตําแหนง อบรมและสัมมนาในหลักสูตร 

นายโฮ เรน ฮวา 
 
 

กรรมการ และ 
ประธานเจาหนาท่ี
บริหาร 

Blue Ocean Leadership Workshop 

นายอํานาจ 
สุขประสงคผล 

กรรมการ และ 
กรรมการผูจัดการ 
(ธุรกิจแปง) 

Blue Ocean Leadership Workshop 

นายประทีป 
เลิศวัฒนากิจกุล 

กรรมการ และ 
กรรมการผูจัดการ 
(ธุรกิจอาหาร) 

Blue Ocean Leadership Workshop 

นางอรอนงค  
วิชชุชาญ 

Group Chief 
Financial Officer 

Blue Ocean Leadership Workshop  

นางสาวนฤมล   
ศรีสุมะ 

Vice President-
Group Research 
and Development 

 Blue Ocean Leadership Workshop  
 Use of microorganisms for the production of 

Bio fertilizer 
นางสาวมณี  
ลือประเสริฐ 

เลขานุการบริษัท  Leaders in COVID-19 Crisis: Powerful Ways to 
Lead Your Team  

 Design Thinking for Leaders  
 Brain-Based Leadership in the Digital Era  
 Be an Inspirational Leader  
 The Innovative Leader 
 Coaching Skill : A Tool to Groom Your People 

& Yourself 
 Enhancing Good Corporate Governance 

based on CGR Score Card, Thai Institute of 
Directors Association 

 
5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

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

 
    5.9.2   คณะกรรมการชุดยอย  

 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให
คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเพื่อพิจารณาผลการ
ปฏิบั ติงานและปญหาเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและรายงานผลการประเมินงานตนเองตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกป 

  



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

                                           

 
หนา 115 

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 2563    
มีดังนี ้

  

 คณะกรรมการบริษัท รายคณะ     87.31%    

 คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล     89.95%    

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 90.95%    

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   86.84%    
 
5.10 การกํากับดูแลการดําเนนิงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแตงต้ังบุคคลเปนกรรมการ ผูบริหาร ในบริษัทยอย อยางไรก็ตามหาก
เปนบริษัทที่มีลักษณะเปน operating arms หรือบริษัทรวมของบริษัทฯ นั้น ประธานเจาหนาที่บริหาร
สามารถแตงต้ังบุคคลที่เหมาะสมเขาไปเปนกรรมการในบริษัทดังกลาวได ทั้งนี้ สัดสวนตัวแทนของ   
บริษัทฯ เปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ จะกําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัท
ยอยและบริษัทรวม โดยใหดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทดังกลาว และทําหนาที่
อยางดีที่สุดเพื่อผลประโยชนของบริษัทยอย ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ตองกํากับดูแล
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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 
2563 เปนจํานวนเงินรวม 7,180,000 บาท และจํานวนเงินรวมประมาณ 2,258,216 บาท สําหรับบริษัท
ยอย 6 แหงในตางประเทศตามรายละเอียดดังนี้ 
 

บริษัทฯ คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
บริษัทฯ 2,500,000 บาท 
บริษัทยอย   
- ในประเทศไทย 18 บริษัท 4,680,000 บาท 
- ในประเทศเวียดนาม 3 บริษัท 593,700,000 เวียดนามดง (ประมาณ 799,482 บาท) 
- ในประเทศจีน 1 บริษัท 185,000 หยวน (ประมาณ 839,612 บาท) 
- ในประเทศกัมพูชา 1 บริษัท 17,600 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 550,768 บาท) 
- ในประเทศอินโดนีเซีย 1 บริษัท 32,000,000 รูเปย (ประมาณ 68,354 บาท) 

 
6.2    คาบริการอ่ืน 

 
บริษัทฯ และบริษัทยอย จายคาตอบแทนการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงรวมกันใหแกสํานักงานสอบ
บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในป 2563 จํานวนเงินรวม 240,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 
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บริษัทฯ คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
บริษัทฯ 120,000 บาท 
บริษัทยอย  120,000 บาท 

 
7.     การส่ือสารและเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและบุคคลภายนอก 
 

บริษัทฯ จัดใหมีหนวยงานลงทุนสัมพันธและผูบริหารระดับสูงของบริษัท เปนผูชี้แจงขอมูลและผลประกอบการ
บริษัทฯ พรอมทั้งตอบทําหนาที่ส่ือสารขอมูลสําคัญตอนักลงทุน และผูที่เก่ียวของทั้งหมด เพื่อใหนักลงทุนไดรับ
ขอมูลเก่ียวกับบริษัทฯ ไดอยางเทาเทียม ถูกตอง และทันเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอความ
คิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียจากภายนอก ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงในการวางเปาหมายและกลยุทธระยะยาวของ
บริษัทฯ ตอไป  
 
ทั้งนี้ผูลงทุนทุกทานสามารถติดตอหนวยงานนักลงทุนสัมพันธไดโดยตรงท่ี นางสาวรตินันทน วงศวัชรานนท 
(ผูจัดการฝายส่ือสารองคกรและพัฒนาความย่ังยืน)  โทรศัพท +66 2285 0040 ตอ 1109 อีเมล 
ir@thaiwah.com หรือผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ http://investor.thaiwah.com/home.html ซึ่งไดเผยแพร
ขอมูลตามเกณฑที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางครบถวนทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
รวมถึงปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ในป 2563 บริษัทฯ มีการนําเสนอผลประกอบการขององคกรตอนักลงทุน
สถาบัน นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ 
ดังนี้ 
 

กิจกรรม จํานวนครั้ง/ป 
ประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย 4 
บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน 3 
Roadshow ตางประเทศ 1 
Roadshow ในประเทศ N/A 
ประชุมทางโทรศัพท 20 
เย่ียมชมบริษัทฯ 1 
เย่ียมชมโรงงาน N/A 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษทัฯ 
 
รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน ประจําป 2563 ของบริษัทฯ และบนเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.thaiwah.com) ภายใตหัวขอการพัฒนาอยางย่ังยืน  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ง 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญเก่ียวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง เพื่อการดําเนินธุรกิจให
เจริญเติบโตอยางย่ังยืนและเพิ่มมูลคาใหกับผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ทําหนาที่ในการกํากับดูแลใหระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขอกําหนดและ
กฎหมายที่เก่ียวของ การดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทํารายการเก่ียวโยงกัน ตลอดจนการติดตาม
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหร่ัวไหล สูญหาย หรือจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ บริษัทฯ ไดจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ โดยมีฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารจัดการความเส่ียง 
ปฏิบัติงานตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานตอคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เส่ียง และกํากับดูแลกิจการโดยตรง และประสานงานกับทุกๆ หนวยงาน รวมทั้งกลุมโรงงาน เก่ียวกับการประเมิน 
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงเปนประจํา ทุกป ตามแนวทางของการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงตามแนวปฎิบัติของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยกําหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงตามแนวทางปฎิบัติของ The Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission - Enterprise Risk Management (“COSO-ERM”)  โดยกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในและ
ฝายบริหารจัดการความเส่ียงปฏิบั ติงานตรวจสอบ  สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียงและกํากับดูแลกิจการโดยตรง  
 
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 มีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 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
อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจที่สงผลใหไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 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 



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

                                           

 
หนา 122 

นอกจากน้ีฝายตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีความเปนอิสระยังไดรับมอบหมายใหเปนอีกหนึ่งชองทางที่รับแจง
ขอมูลหรือขอรองเรียน รวมถึงเบาะแสที่เปนประโยชนโดยตรง ทําใหม่ันใจไดวาบริษัทมีกระบวนการจัดการขอมูลหรือขอ
รองเรียนที่ไดรับรายงานเขามาอยางโปรงใสและเปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  
 
จากนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอ 
เหมาะสม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไมพบขอบกพรองที่เปนนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเส่ียง  
 
หัวหนางานการตรวจสอบภายใน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียงและกํากับดูแลกิจการไดแตงต้ัง นายสรศักด์ิ ธนดีเจริญโชค ให
ดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และเคย
ไดรับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เก่ียวของในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในจากสมาคมผูตรวจสอบภายในแหง
ประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณดานการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินของธุรกิจอื่นๆ ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดเปนอยางดี อีกทั้งมีความเขาใจในกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรม แตละ
หนวยงานเปนอยางดี 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 และสามารถทําใหผูสอบบญัชีแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด 2563 ไดวาถูกตอง
ตามควร       
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดเห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียงและกํากับดูแล
กิจการในเร่ืองระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ ดานการควบคุมภายในองคกร การ
ประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม และ
สรุปวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอในการ
ดําเนินการดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
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11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ  
  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ มีความเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ เชนเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ    

 
11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายใน  
 

รายชื่อ ตําแหนง 

นายสรศักด์ิ  ธนดีเจริญโชค ผูจัดการอาวุโสฝายตรวจสอบภายใน  
 

 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 0.05 LRH
 
 

KCH 
CSH 

เปนผูถือหุนรวม 
และกรรมการ
รวมกัน 

กรรมการรวม 
กรรมการรวม 

เปนการขายสินคาตามธุรกิจปกติ   
การคิดราคาเปนไปตามธุรกิจปกติและมีเงื่อนไข
การคาโดยทั่วไป  

  ยอดขายสินคาคางชําระ 0.01 

 

 

 



คาเชาและคาบริการ 
 

ผูรับ ผูจาย รายละเอียดของรายการ/สัญญา การกําหนดราคา จํานวนเงนิ 
(ลานบาท) 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

TWPL TWPC คาเชาและคาบริการสําหรับสํานักงานที่
กรุงเทพฯและสถานที่เก็บเอกสาร (พื้นที่ 
รวม 2,177 ตรม.) ณ อาคารไทยวา 1 
สัญญาเชา 3 ป วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 

คาเชาและคาบริการคิดที่อัตรา 225 - 289 บาท  
ตอตรม. ตอเดือน ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับราคา
ตลาด ถาเปรียบเทียบกับอาคารที่ตั้งอยูในทําเล
ใกล เคียงกันโดยมีขอกําหนดและเงื่อนไขใน
สัญญาเขนเดียวกันกับผูเชารายอื่น 

13.93 LRH
 
 

KCH 
CSH 

 

เปนผูถือหุนรวม 
และกรรมการ
รวมกัน 

กรรมการรวม 
กรรมการรวม 

 

คาเชาของสํานักงานใหญของกลุมบริษัทฯ ซึ่ง
ตั้งอยูในทําเลที่ดีและมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน 

   คาสาธารณูปโภคอื่น คาสาธารณูปโภคอื่นเรียกเก็บคืนตามที่เกิดขึ้น
จริงเชนเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากผูเชารายอื่น 

1.63 เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระเงิน  

    ยอดคาสาธารณูปโภคคางชําระ 0.21 
TWPL TWPC คาใชบริการ ตามการใชบริการจริง ในอัตราเดียวกับราคา

ตลาด 
1.71 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 - 0.39 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 และเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อแสดง
ความเห็นของรายการ และหากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไดแสดงความเห็นชอบกับรายการดังกลาว ก็จะนําเสนอขออนุมัติการเขาทํารายการตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะและขนาดของรายการตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  กรรมการ หรือผูบริหารบริษัทฯ ทานใดที่มีสวนไดเสีย หรือมี
สวนเกี่ยวของจะไมเขารวมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกลาวรายการดังกลาว 
 
ทั้งนี้ รายการดังกลาวตองเปนรายการที่อยูภายใตเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป โดยกําหนดราคาที่ยุติธรรมและอยูบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไมเกี่ยวโยงกัน (fair price and at arms’ length basis) 



คํายอ 
 
LRH = บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
MJ = บริษัท แมโจแลนด จํากัด 
TWPC = บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
TWPL = บริษัท ไทยวาพลาซา จํากัด 
KCH = นายโฮ กวงจิง 
US = นายอํานาจ สุขประสงคผล 
CSH = นายชานคราร ชานดราน 
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สวนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
13. ขอมูลทางการเงินทีส่ําคัญ 
 
ก. รายงานผูสอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สําคัญ 

 
รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 
 
ป 2563 : แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 

 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวย งบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ ผูถือ
หุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จํากัด 
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

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

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน 
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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 20 และ 19 ตามลําดับ เนื่องจาก
การประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สําคัญที่ฝายบริหารตอง
ใชดุลยพินิจอยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
คาดวาจะไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซึ่งทําให
เกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของคาความนิยมและเคร่ืองหมายการคา 

 
ขาพเจาไดประเมินการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯ
เลือกใชโดยการทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการใหประโยชนของ
สินทรัพยหรือไม นอกจากน้ี ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯโดยการเปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับ
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แหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่
เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
ดังกลาว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของบริษัทฯ เลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาว
ตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว นอกจากน้ี ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการ
ประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
จากการเปล่ียนแปลงขอสมมติที่สําคัญ 
 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย  
ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ        
งบการเงินขอ 14 เนื่องจากการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สําคัญที่ฝาย
บริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอย ทั้งนี้ มูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูง
กวา ประกอบกับจํานวนคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยที่บันทึกอยูในงบแสดงฐานะการเงินมีสาระสําคัญ ซึ่งทํา
ใหเกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  
 
ขาพเจาไดประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใชโดยการทําความเขาใจ
กระบวนการพิจารณาของฝายบริหาร นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการ
ประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯโดยการเปรียบเทียบ     
ขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานความแมนยําของประมาณการกระแส
เงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงิน
สดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดท่ีฝายบริหารของบริษัทฯ เลือกใชโดย
การวิเคราะหตนทุนถัวเฉล่ียของบริษัทยอยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว  ตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
ที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว 
 
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 และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ี
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 นางรุงนภา เลิศสุวรรณกุล 
 
ป 2562 : แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวย      
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือ
หุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับ
ปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
เกณฑในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตาม
ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆตามท่ีระบุในขอกําหนดน้ันดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลานี้  
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน 
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ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 
 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเร่ืองมีดังตอไปนี ้
 
การรับรูรายได 
เนื่องจากรายไดจากการขายเปนตัวเลขท่ีมีสาระสําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเปนตัวช้ีวัดหลักในแงผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งผูใชงบการเงินใหความสนใจ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกคาเปนจํานวนมากราย ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงในการรับรูรายไดที่ไมไดเกิดขึ้นจริง 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของบริษัทฯ โดยการ 
 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เก่ียวของกับวงจรรายไดโดยการ

สอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว  
 สุมตัวอยางเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคลองกับนโยบายการ

รับรูรายไดของบริษัทฯ 
 สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
 สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี   
 วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจ

เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี  
 
คาความนิยม และเครื่องหมายการคา  
ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน (เคร่ืองหมายการคา) ที่มี
อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20 และ 19 ตามลําดับ เนื่องจาก
การประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สําคัญที่ฝายบริหารตอง
ใชดุลยพินิจอยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
คาดวาจะไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซึ่งทําให
เกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของคาความนิยมและเคร่ืองหมายการคา   
 
ขาพเจาไดประเมินการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯ
เลือกใชโดยการทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการใหประโยชนของ
สินทรัพยหรือไม นอกจากน้ี ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับ
แหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่
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เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
ดังกลาว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตาม
แบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอสมมติที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว นอกจากน้ี ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการ
ประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
จากการเปล่ียนแปลงขอสมมติที่สําคัญ 
 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย  
ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ        
งบการเงินขอ 15 เนื่องจากการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สําคัญที่ฝาย
บริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอย ทั้งนี้มูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูง
กวา ประกอบกับจํานวนคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยที่บันทึกอยูในงบแสดงฐานะการเงินมีสาระสําคัญ ซึ่งทํา
ใหเกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  
 
ขาพเจาไดประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใชโดยการทําความเขาใจ
กระบวนการพิจารณาของฝายบริหาร นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการ
ประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบขอ
สมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานความแมนยําของประมาณการกระแส     
เงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงิน
สดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดท่ีฝายบริหารของบริษัทฯ เลือกใชโดย
การวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียของบริษัทยอยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว  ตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
สมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว 
 
ขอมูลอ่ืน  
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชีนี้ 
 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเช่ือม่ันใน
รูปแบบใดๆตอขอมูลอื่นนั้น 
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ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความ
ขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่น
แสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  
 
เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเร่ืองดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการ
แกไขที่เหมาะสมตอไป 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การ
เปดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ี
ดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่อง
อีกตอไปได 
 
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท  
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการ
รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ
คาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริง แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงนิจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น 
และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงที่
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ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจาก การทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่เกิดจาก
ขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการ
แสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เก่ียวของที่ผูบริหารจัดทํา 

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

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของ ตลอดจน
ประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของ
ขาพเจา 

 
ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเร่ืองตาง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน หาก
ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับความ
เปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงขาพเจาเช่ือวามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมให
ขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบ
บญัชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจา
พิจารณาวาไมควรส่ือสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการส่ือสารดังกลาว 
 
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 
 
ป 2561 : แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ       
ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 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
ขาพเจาไดปฏิบติัตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในขอกําหนดน้ันดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่
ขาพเจาไดรับเพยีงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา ในการตรวจสอบ
งบการเงนิสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลานี ้
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน 
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ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 
 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเร่ืองมีดังตอไปนี ้
 
การรับรูรายได 
เนื่องจากรายไดจากการขายเปนตัวเลขที่มีสาระสําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเปนตัวช้ีวัดหลักในแงผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจซึ่งผูใชงบการเงินใหความสนใจ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกคาเปนจํานวนมากราย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี
ความเส่ียงในการรับรูรายไดที่ไมไดเกิดขึ้นจริง 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของบริษัทฯ โดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เก่ียวของกับวงจรรายไดโดยการ
สอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว  

 สุมตัวอยางเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคลองกับนโยบายการ
รับรูรายไดของบริษัทฯ 

 สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

 สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี   

 วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี  

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

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

 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย  
ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองการพจิารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 14 เนื่องจากการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สําคัญที่ฝายบริหารตองใช
ดุลยพินิจอยางสูงในการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอย ทั้งนี้ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
หมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ประกอบกับ
จํานวนคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยทีบ่ันทึกอยูในงบแสดงฐานะการเงนิมีสาระสําคัญ ซึ่งทําใหเกิดความเส่ียง
เก่ียวกับมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  
 
ขาพเจาไดประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใชโดยการทําความเขาใจ
กระบวนการพิจารณาของฝายบริหาร นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการประมาณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบขอสมมติ
ดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานความแมนยําของประมาณการกระแสเงินสดในอดีต
กับผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะ
ไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดท่ีฝายบริหารของบริษัทฯ เลือกใชโดยการวิเคราะห
ตนทุนถัวเฉล่ียของบริษัทยอยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุนใน
บริษัทยอยดังกลาว ตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว 
 
ขอมูลอ่ืน  
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานน้ัน) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของ       
ผูสอบบัญชีนี้ 

 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเช่ือม่ันใน
รูปแบบใดๆ ตอขอมูลอื่นนั้น 
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ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่
มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
 
เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเร่ืองดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการแกไข
ที่เหมาะสมตอไป 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผย
เร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกลาว  และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่อง
เวนแตผูบริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได 
 
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท  
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ    
ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปน
การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ
คาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริง แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

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

• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เก่ียวของที่ผูบริหารจัดทํา 

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

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของ ตลอดจน
ประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของ
ขาพเจา 

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

(หนว่ย: ลา้นบาท)

2563 2562 2561

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,491                     3,243                     3,158                     
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 4,629                     4,626                     3,914                     
สินทรัพยร์วม 8,120                     7,869                     7,072                     
หน้ีสินหมุนเวียน 993                        987                        794                        
หน้ีสินไมห่มุนเวียน 1,921                     1,586                     412                        
หน้ีสินรวม 2,914                     2,573                     1,206                     
สว่นของผูถื้อหุ้นรวม 5,206                     5,295                     5,866                     

รายไดจ้ากการขายสินค้า 7,090                     7,323                     7,248                     
เงินปันผลรับ 10                          33                          1                            
สว่นแบง่กาํไรในบริษทัรว่ม (0)                          (5)                          (2)                          
รายไดร้วม 7,203                     7,419                     7,327                     
ตน้ทุนขายสินค้า 5,977                     6,133                     6,063                     
รวมคา่ใชจ้า่ย 7,090                     7,246                     7,047                     
กาํไรจากการดาํเนินงาน 57                          133                        288                        
EBITDA 571                        526                        559                        
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นตน้ทุนทางการเงินและคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 113                        173                        280                        
ตน้ทุนทางการเงิน 69                          48                          7                            
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 9                            32                          58                          
กาํไรสุทธิสําหรับปี 35                          94                          214                        
กาํไรสุทธิสว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม (3)                          26                          17                          
กาํไรสุทธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 38                          68                          197                        

ขอ้มูลอ่ืนๆ
กาํไรตอ่หุ้น (บาท) 0.04                       0.08                       0.22                       
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) *0.134 0.134                     0.32                       
มูลคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น (บาท) 5.91                       6.01                       6.66                       

หมายเหตุ: * ณ วนัท่ีพมิพร์ายงานน้ี ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผล อตัราหุน้ละ 0.134 บาท                      

                    อยา่งไรกต็าม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วข้ึนอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุน้  
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อัตราสวนทางการเงิน 
 

2563 2562 2561

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากาํไร
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 16                          16                          16                          
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 1                            2                            4                            
อตัรากาํไรอ่ืน (%) 0.40                       0.38                       (0.01)                     
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร (%) 1,009                     351                        71                          
อตัรากาํไรสุทธิตอ่รายไดร้วม (%) 0                            1                            3                            
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุ้น (%) 1                            2                            4                            
อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 0                            1                            3                            
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 13                          13                          17                          
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เทา่) 0.90                       0.99                       1.03                       
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4                            3                            4                            
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เทา่) 2                            2                            3                            
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.58                       0.52                       0.26                       
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 36                          35                          37                          
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 48                          43                          35                          
ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 22                          20                          20                          
Cash cycle (วนั) 61                          59                          52                          
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อตัราสว่นหน้ีสินตอ่สว่นของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.56                       0.49                       0.21                       
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เทา่) 9                            11                          41                          
อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผูกพนั (เกณฑเ์งินสด) (เทา่) 0.37                       0.12                       0.09                       
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 308                        414                        143                         
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14. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
 

ภาพรวม 
 
การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ไดเปล่ียนโลกท้ังโลกเขาสูการดําเนินวิถีชีวิตแบบใหม (New Normal) ไดเปล่ียนวิถีชีวิต 
วิถีการทํางาน และการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ของคนในสังคมอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอง ตอง
เผชิญหนาคร้ังสําคัญกับความทาทายใหม ทําใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงในทุกอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนการปรับปรุง
กระบวนการผลิตสินคา การจําหนาย การเดินทาง และการขนสง เปนตน โดยขอมูลจากการเปดเผยในรายงานของสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระบุวา ผลจากมาตรการปดประเทศ (Lockdown) ในป 2563 ทําใหผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ติดลบมากถึงรอยละ 6.5 ถือเปนการหดตัวตํ่าที่สุดในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้จาก
การแพรระบาดเช้ือโควิด 19 ระลอกใหมในไทย สงผลใหตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในไตรมาสท่ี 1 ป 2564 มี
โอกาสติดลบตอเนื่อง นอกจากน้ีธนาคารโลกยังระบุวา วิกฤตคร้ังนี้จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจยาวนานไปอยางนอยอีก   
2-3 ปจากนี้ กอนจะฟนตัวกลับมาสูภาวะปกติ 
 
ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด  19 ทําใหป  2563 ถือเปนปที่ยากลําบากสําหรับทั่วโลก  ไม เวนแต
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคเกษตรไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง โดยการแพรระบาดของโควิด 19 ได
ซ้ําเติมความเลวรายของภัยแลงที่ภาคเกษตรเผชิญหนาอยูตอเนื่อง และสภาวะแพรระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง 
(Cassava Mosaic Disease: CMD) มาต้ังแตชวงปลายป 2561 ทําใหผลผลิตลดลงตลอดจนสรางความเสียหายตอ
ผลผลิตมันสําปะหลัง นอกจากน้ีในชวงที่มีการบังคับใชมาตรการปดประเทศ และมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social 
Distancing) เพื่อปองกันการระบาดอยางเขมขน สงผลใหดานการขนสงสินคาไมสามารถขนสงไดตามปกติ ประกอบกับ
ความตองการในการบริโภคสินคาเกษตรในตลาดโลกลดลง จึงสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญกับภาคสินคาการเกษตร ที่ยัง
พึ่งพาตลาดสงออกเปนหลัก 

 
ถึงแมวาวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น จะสรางความเสียหายตอทุกอุตสาหกรรมเปนวงกวาง สงผลใหเศรษฐกิจโลกโดยรวม
หดตัว อยางไรก็ตามปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังของประเทศไทยยังสามารถเติบโต เนื่องจากถือเปนสินคาที่มี
ความตองการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เห็นไดจากตัวเลขปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังในไตรมาสที่ 4 
ฟนตัวกลับมาหนาแนนครอบคลุมปริมาณการขายท่ีชะลอตัวเนื่องจากสถานการณโควิดในชวงตนปได (ที่มา : กรม
ศุลกากร) โดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งเปนประเทศหลักในการสงออกแปงมันสําปะหลัง โดยมีปริมาณการสงออกแปงมัน
สําปะหลังจากประเทศไทยไปประเทศจีน เพิ่มขึ้นรอยละ 16 เม่ือเทียบกับปกอน 

 
โดยผลผลิตหัวมันสดในฤดูการผลิต ป 2563/2564 คาดวาจะมีปริมาณอยูที่ 28.3 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 12 เม่ือที่กับฤดู
การผลิต ป 2562/2563 เปนผลมาจากการดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังที่ 2.50 บาทตอ
กิโลกรัม สําหรับหัวมันสําปะหลังสดเช้ือแปงรอยละ 25 อยางตอเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสําปะหลังแบบย่ังยืน 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของพื้นที่การเพาะปลูก จากการเปล่ียนการปลูกออย และขาวโพดเล้ียงสัตว มาเปนหัวมันสําปะหลัง 
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เนื่องจากสภาวะราคาออยที่ตกตํ่า และหนอนกระทูขาวโพด ถึงแมวาพื้นที่เก็บเก่ียวมีแนวโนมลดลงจากท่ีคาดการณไว 
เนื่องจากประสบสภาวะภัยแลงในชวงตนฤดูของการเพาะปลูก อยางไรก็ตามในชวงกลางป สภาพอากาศกลับมา
เอื้ออํานวย มีปริมาณน้ําฝนที่เหมาะแกการเจริญเติบโตของตนมันฯ สงผลใหผลผลิตเฉล่ียตอไร มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 
สามารถชดเชยผลผลิตที่เสียหายจากภัยแลงได นอกจากน้ีเช้ือแปงในหัวมันที่ออกสูตลาดสูงขึ้นกวาปที่ผานมา ถา
เปรียบเทียบในชวงเวลาเดียวกัน 

 
แมวาอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังจะยังคงประสบกับปจจัยทาทายหลากหลายปจจัยอยางตอเนื่องในหลายรอบปที่ผาน
มา โดยเผชิญกับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19  สภาวะแพรระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง และ
สถานการณปญหาภัยแลงในหลายพื้นที่ อยางไรก็ตามไทยวาไดดําเนินมาตรการตางๆ ที่เก่ียวของกับการปองกันและยับย้ัง
การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ไดอยางทันทวงที ประกอบกับกลยุทธของบริษัทฯ ที่มีการปรับใชนวัตกรรมเพื่อลดตนทุน
ในการผลิต การพัฒนาสินคาเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ต้ังแตแหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารการขาย
และการตลาด โดยกลยุทธทั้งหมดนี้จะสงผลใหปริมาณการสงออกโดยรวมในป 2564 คาดวาจะกลับมาเติบโตอยางชัดเจน 
เม่ือเทียบกับปที่ผานมา  

 
ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ในป 2563 ไดแก 

 

1) ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 
 

จากมาตรการปดประเทศ (Lockdown) และมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เพื่อควบคุมการระบาด
อยางเขมขน สงผลใหปริมาณการสงออกชะลอตัวลง โดยเฉพาะประเทศจีนและไตหวัน ในชวงตนป และการแขงขันดาน
ราคา หลังจากมาตรการปดประเทศผอนคลายลงในชวงกลางป เนื่องจากเกิดการแขงขันดานราคาระหวางผูประกอบการ
แปงมันสําปะหลังที่ตองการระบายสตอกสินคา รวมถึงคาใชจายพิเศษจากการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 
ประมาณ 18 ลานบาท เชนคาประกันภยัโควิดใหแกพนักงาน อุปกรณปองกันสําหรับพนักงาน การพนยากําจัดไวรัสที่
สํานักงานและโรงงาน คาคลังสินคาสํารอง คาใชจายทาเรือสําหรับของที่ตกคางที่ทาเรือในสถานการณโควิด คาขนสง
สินคาที่บริษัทฯ ที่เชาไวชั่วคราวใกลทาเรือ เปนตน 
 
นอกจากนี้การแพรระบาดของโควิด 19 สงผลใหความตองการของสินคากลูโคสไซรัป ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแปงมัน
สําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ชะลอตัวลงทั่วโลก ปจจัยหลักเน่ืองจากนักทองเที่ยวจากตางประเทศยังไมสามารถเดินทางเขา
ประเทศได สงผลใหลูกคาที่อยูในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมชะลอความตองการลง อีกทั้งลูกคาในตางประเทศประสบปญหาโค
วิด ทําใหมีความตองการลดลง นอกจากน้ียังเผชิญกับปญหาตูคอนเทนเนอรขาดแคลน และอัตราคาระวางเรือปรับตัว
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ต้ังแตชวงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากสถานการณการขาดแคลนตูคอนเทนเนอรทั่วโลก  
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2) การเพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด หรือ ATP 
 
ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนสามัญเพิ่มใน บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด หรือ ATP โดย 
บริษัท ไทยวา (6) จํากัด (TW6) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 ในสัดสวนรอยละ 69.49 ของ
จํานวนหุนทั้งหมด จากผูถือหุนเดิม จํานวน 18 ราย ในราคาซ้ือขายทั้งส้ิน 49.64 ลานบาท โดยหลังการเขาซ้ือ บริษัทฯ จะมี
สัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมใน ATP รวมรอยละ 99.49 สอดคลองไปตามนโยบายกลยุทธของบริษัทฯ ที่
มุงเนนการขยายธุรกิจผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง และแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่มในประเทศเวียดนาม 

 
3) ราคาเฉล่ียสงออกแปงมันสําปะหลังปรับตัวลดลง 
 
ราคาเฉล่ียสงออกแปงมันสําปะหลังมีการปรับตัวลดลงจากป 2562 ที่มีราคาเฉล่ียประมาณ 453 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยู
ในระดับราคาเฉล่ียประมาณ 441 เหรียญสหรัฐตอตัน (ที่มา : TTDI) หรือลดลงรอยละ 3 นอกจากนี้ปริมาณการสงออกแปง
มันสําปะหลังไทยในป 2563 เทากับ 2.78 ลานตัน ลดลงประมาณรอยละ 3 จากป 2562 ที่มีปริมาณสงออกเทากับ 2.84 
ลานตัน สงผลใหมูลคาสงออกแปงมันสําปะหลังในป 2563 เทากับ 36,103 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 6 เม่ือเทียบกับ
ป 2562 ที่มีมูลคาสงออกเทากับ 38,500 ลานบาท 
 
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ป 2563 เปนปที่ยากลําบากสําหรับทั่วโลก โดยสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ถือเปนผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ
ทุกภาคสวนทั่วโลกอยางหลีกเล่ียงไมได โดยเฉพาะอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง แมจะเผชิญกับความทาทายตางๆ มากมาย 
ทั้งจากการปรับตัวลดลงของราคาเฉล่ียสงออกแปงมันสําปะหลัง ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19  สภาวะ
แพรระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง และสถานการณปญหาภัยแลงในหลายพื้นที่ อยางไรก็ตามบริษัทฯ มียอดขายรวม
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เทากับ 7,090 ลานบาท ลดลง 233 ลานบาท หรือรอยละ 3 จากปกอน โดยมีผลกระทบหลักจากราคาเฉล่ียสงออกแปงมัน
สําปะหลังที่ลดลง ประกอบดวยรายไดจากธุรกิจแปงมันสําปะหลัง จํานวน 3,181 ลานบาท หรือรอยละ 45 รายไดจาก
ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) จํานวน 2,343 ลานบาท หรือรอยละ 33 และรายไดจากธุรกิจอาหารจํานวน 
1,566 ลานบาท หรือรอยละ 22 และมีกําไรสุทธิเทากับ 1,157 ลานบาท โดยกําไรขั้นตนของธุรกิจเทากับ 1,157 ลานบาท 
ประกอบดวยกําไรของธุรกิจแปงมันสําปะหลังรอยละ 31 และแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) รอยละ 26 และกําไรของ
ธุรกิจอาหารรอยละ 43 ถึงแมวาบริษัทฯจะไดรับผลกระทบจากการลดลงของราคาแปงมันสําปะหลัง และผลกระทบจาก
การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ ยังสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษัทอยูที่รอยละ 16 ไดในป 2563 
ใกลเคียงกับปที่ผานมา โดยมีผลการดําเนินงานแยกตามหนวยธุรกิจดังตอไปนี้ 
 

 2561 2562 2563 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

กิจการในประเทศไทย       
     แปงมันสําปะหลัง 1,838 25 1,615 22 1,343 18 
     แปงมันสําปะหลังมูลคาเพ่ิม 
(HVA) 

2,016 28 1,905 26 1,604 22 

     อาหาร 1,444 20 1,438 20 1,527 21 
     รายไดอ่ืนๆ 84 1 72 1 132 2 
     รวมรายไดจากในประเทศ 5,382 74 5,030 69 4,606 63 
กิจการในตางประเทศ       
     แปงมันสําปะหลัง 1,026 14 1,473 20 1,691 23 
     แปงมันสําปะหลังมูลคาเพ่ิม 
(HVA) 

821 11 765 10 729 10 

    อาหาร 8 0 15 0 40 1 
    รายไดอ่ืนๆ 11 0 40 1 25 0 
     รวมรายไดจากตางประเทศ 1,866 26 2,293 31 2,485 34 
ยอดขายสุทธิรวม 7,248 100 7,323 100 7,090 100 
 
หมายเหตุ : ตารางแสดงรายไดตามชองทางการจําหนาย ไดตัดรายการซ้ือขายระหวางธุรกิจแปงมันสําปะหลังและธุรกิจอาหารแลว 
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รายไดจากธุรกจิแปงมันสําปะหลัง 
 
ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมียอดขายรวมเทากับ 3,180 ลานบาท ลดลงรอยละ 1 จาก 3,200 ลานบาท ในปกอนหนา ในขณะ
ที่ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) มียอดขายรวมเทากับ 2,343 ลานบาท ลดลงรอยละ 12 จาก 2,670 ลานบาท 
ในปกอนหนา เปนผลมาจากราคาขายเฉล่ียขายของแปงมันสําปะหลังปรับตัวลดลง และความตองการแปงมันสําปะหลัง
มูลคาเพิ่ม (HVA) ทั่วโลกชะลอตัวลง เนื่องจากโควิด 19 ตามที่ไดอธิบายไวขางตน  
 
โดยยอดขายแปงมันสําปะหลังลดลง สาเหตุหลักเปนผลมาจากราคาขายเฉล่ียแปงมันสําปะหลังมีการปรับตัวลดลงในป 
2563 ซึ่งมีราคาขายเฉล่ียในประเทศอยูที่ 12.82 บาทตอกิโลกรัม และราคาสงออกเฉล่ียอยูที่ 441 เหรียญสหรัฐตอตัน 
ในขณะท่ีในป 2562 มีราคาขายเฉล่ียในประเทศอยูที่ 13.32 บาทตอกิโลกรัม และราคาสงออกเฉล่ียอยูที่ 453 เหรียญสหรัฐ
ตอตัน อยางไรก็ตามความตองการแปงมันสําปะหลัง ซึ่งถือเปนผลิตภัณฑพื้นฐานหลักของอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมอื่นฯ ที่เก่ียวของยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะจากประเทศจีน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะขยาย
แหลงจัดหาแหลงปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญ ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา เพื่อ
เพิ่มแหลงจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะในชวงเก็บเก่ียวที่ผลผลิตมันสําปะหลัง  
 
ในขณะเดียวกันรายไดจากการขายแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ของบริษัทฯ ในป 2563 มีการปรับตัวลดลงจาก
สภาวะการแขงขนัที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑกลูโคสไซรัปในประเทศเวียดนาม ซึ่งลูกคาที่อยูในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 
ชะลอความตองการลงจากสถานการณโควิด ในขณะที่ปริมาณการขายแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) ชนิดอื่น เชน
แปงมันสําปะหลังดัดแปรและสาคู ยังคงความสามารถเติบโตไดในอัตราท่ีสูง โดยความตองการของลูกคาในอุตสาหกรรม
อาหารยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ไดขยายสาขาไปยังประเทศอินโดนเีซีย เพื่อเพิ่มการเติบโตของปริมาณ
การขายแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม 
 
รายไดจากธุรกจิอาหาร 
 
ในภาวะสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทฯ ยังคงรักษาความเปนหนึ่งในผูนําตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
วุนเสนสด และวุนเสนแหงในประเทศไทย ผลการดําเนินงานของธุรกิจอาหารของบริษัทฯ ยังสามารถเติบโตไดอยาง
แข็งแกรง สวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวในป 2563 โดยธุรกิจอาหารมียอดขายรวมเทากับ 1,567 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 8 จาก 1,453 ลานบาท ในปกอนหนา ตลาดในประเทศยังคงเปนตลาดหลัก คิดเปนรอยละ 84 ของยอดขายทั้งหมด
ในธุรกิจอาหาร และรอยละ 16 เปนยอดขายสงออก โดยยอดขายผลิตภัณฑอาหารเพิ่มขึ้นทั้งในทั้งชองทางสงออก การคา
ขายปลีกสมัยใหม (Modern trade) และหนวยรถเงินสด รวมถึงการเติบโตของปริมาณการขายในประเทศเวียดนามที่
เติบโตถึงรอยละ 154 ซึ่งเปนผลมาจากการซึ่งเปนผลมาจากการขยายการจัดจําหนาย การพัฒนาสินคารูปแบบใหมที่ดีตอ
สุขภาพ สุขอนามัย และมีความสะดวกสบาย เปนที่ยอมรับของผูบริโภคในประเทศเวียดนาม รวมถึงการขยายชองทางการ
จัดจําหนายและกลยุทธทางการตลาดท่ีดี การขยายฐานลูกคาใหมๆ ไปในตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศสหภาพ
ยุโรป ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม 



                                                

                                                                                                  แบบ 56-1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   

 
 

 

หนา 151 
 
 

ในขณะท่ียอดขายผลิตภัณฑอาหารผานชองทางอื่นๆ เชน ขายสง (wholesale) ยังคงเปนความทาทายเนื่องจาก
ผูประกอบการรานอาหารไดรับผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงรานคาระหวางชายแดน เนื่องจากการ
ส่ังปดจุดผานแดนซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของมาตรการควบคุมเชื้อโควิด 19 
 
นอกจากนี้ยอดขายของบริษัทฯ ในป 2564 คาดวาบริษัทฯ จะสามารถรักษาอัตราการเติบโตท่ีสูงกวาอัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมได เนื่องจากกลยุทธการเสริมสรางการเติบโตที่ย่ังยืน ผานการควบคุมอัตราการทํากําไรใหเพิ่มสูงขึ้น จากการ
เติบโตของปริมาณการขายของผลิตภัณฑเดิม การเปดตัวผลิตภัณฑใหมๆ ผานการวิจัยและนวัตกรรมอาหารที่ตอบสนอง
ความตองการและวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงของผูบริโภคในอนาคต ที่หันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการขยายไปยัง
กลุมผลิตภัณฑใหมและการเขาสูตลาดใหม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงต้ังเปาจะขยายฐานลูกคาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ 
 
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
งบกําไรขาดทนุรวม 

  หนวย : ลานบาท 
 2561 2562 2563 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขาย 7,226 100 7,323 100 7,090 100
ตนทนุขาย 6,069 84 6,082 83 5,933 84
กําไรขั้นตน 1,157 16 1,241 17 1,157 16 
คาใชจายขายและบริหาร 901 12 1,056 14 1,080 15 
กําไรอ่ืนๆ 39 1 32 0 37 1 
กําไรจากการดําเนินงาน 295 4 217 3 114 2 
กําไรอ่ืนที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงานปกติ
สุทธ ิ

29 0 5 0 44 1

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

322 4 217 3 158 2 

ตนทนุทางการเงนิ (7) 0 (48) 1 (69) 1
คาใชจายภาษีเงินได (66) 1 (42) 1 (18) 0
กําไรสุทธ ิ 249 3 127 2 71 1 
กําไรสุทธิสวนที่ไมไดเปนของผูมีสวนไดเสียที่ไม
มีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 

(17) 0 (26) 0 3 0

รายการปรับปรุงจากการควบรวมบริษัท  
(NON-CASH ITEMS) 

(35) 0 (33) 0 (36) 1

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 197 3 68 1 38 1 
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ยอดขาย 
 
ป 2563 บริษัทฯ มียอดขายรวมเทากับ 7,090 ลานบาท ลดลง 233 ลานบาท หรือรอยละ 3 จาก 7,323 ลานบาท ในปกอน
หนา ธุรกิจแปงมันสําปะหลังเปนธุรกิจที่มีสัดสวนยอดขายสูงสุดหรือรอยละ 45 โดยสัดสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 44 
ในป 2562 และสัดสวนยอดขายแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) มีอัตราการสวนเทากับรอยละ 33 ลดลงจากรอยละ 36 
ในป 2562  ในขณะท่ีสัดสวนธุรกิจอาหารมีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22 จากรอยละ 20 ในป 2562 
 
ในป 2563 สัดสวนยอดขายของธุรกิจที่ดําเนินงานในตางประเทศ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 34 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 31 ในป 2562 โดยสวนใหญการเติบโตมาจากการเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
จํากัด ในประเทศเวียดนาม รวมถึงการเติบโตของบริษัทยอยที่ประเทศจีน ในการขยายฐานลูกคาสําหรับยอดขายแปงมัน
สําปะหลัง และประเทศเวียดนาม ในการเติบโตสําหรับยอดขายวุนเสน 
 
กําไรขั้นตน 
อัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษัทในป 2563 อยูที่รอยละ 16  ใกลเคียงกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา ถึงแมวาบริษัทฯ 
จะไดรับแรงกดดันจากหลายปจจัย เชนผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 การปรับตัวลดลงของราคาเฉล่ีย
สงออกแปงมันสําปะหลัง สภาวะแพรระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง และสถานการณปญหาภัยแลงในหลายพื้นที่ 
เนื่องจากการเติบโตของสัดสวนธุรกิจอาหารซ่ึงมีอัตรากําไรขั้นตนสูง การลดลงของตนทุนวัตถุดิบจากปริมาณหัวมันใน
ประเทศที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง 
 
ในป 2563 อัตราการทํากําไรขั้นตนของธุรกิจแปงมันสําปะหลังในประเทศไทย ลดลงเปนรอยละ 11 เม่ือเทียบกับรอยละ 12 
ในป 2562 เนื่องจากราคาสงออกแปงมันสําปะหลังที่ลดลง และสัดสวนปริมาณขายของแปงมูลคาเพิ่มที่ลดลง จาก
ผลกระทบวิกฤตการณโควิด 19 ในขณะท่ีกําไรขัน้ตนของธุรกิจอาหาร ในป 2563 เทากับป 2562 ที่รอยละ 32 
 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 
 
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและการบริหาร ในป 2563 เทากับ 1,080 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 24 ลานบาท 
คาใชจายที่เพิ่มขึ้นหลักๆ ไดแกคาใชจายเนื่องจากสถานการณโควิด ประมาณ 18 ลานบาท บวกกับคาใชจายในการขาย
และบริหารของบริษัทลูกใหมประมาณ 14 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมีการดําเนินการใชมาตรการควบคุม
คาใชจายในการขายและการบริหาร 
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กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงิน  
 
อัตรากําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงิน ในป 2563 อยูที่รอยละ 2 ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 1 สาเหตุ
หลักมารายไดและกําไรขั้นตนของธุรกิจแปงมันสําปะหลังที่ลดลง เนื่องจากเหตุผลที่กลาวขางตน สุทธิกับยอดขาย
ผลิตภัณฑอาหารที่เพิ่มขึ้น 
 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 
 
โดยผลการดําเนินงานของในป 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิอยูที่ 38 ลานบาท ลดลง 30 ลานบาท หรือ
รอยละ 44 เม่ือเทียบกับป 2562 สาเหตุหลักมาจากอัตรากําไรขั้นตนลดลง เนื่องจากรายไดและกําไรขั้นตนของธุรกิจแปง
มันสําปะหลังที่ลดลง จากคาใชจายพิเศษในการขายและบริหารผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามที่ได
อธิบายไวขางตน สงผลใหในป 2563 บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 1 ใกลเคียงกับป 2562 

 
ฐานะการเงิน 
สินทรัพย 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 8,120 ลานบาท เพิ่มขึ้น 251 ลานบาท การเปล่ียนแปลงที่
สําคัญ มีดังนี้ 

 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือลดลง 4 ลานบาท ใกลเคียงกับปที่ผานมา โดยบริษัทฯ ยังคงสํารองเงินสด

ไวใหเพียงพอกับเงินทุนหมุนเวียนที่ตองใชในการชวงฤดูการผลิต รวมถึงการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิต 
 
 สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 234 ลานบาท จากเงินลงทุนในในตราสารหนี้ และกองทุนเพิ่มขึ้น 
 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นคงเหลือจํานวน 708 ลานบาท โดยมีลูกหนี้ทางการคาลดลง 23 ลานบาท จากปกอน โดยมี

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย 35 วัน โดยกลุมบริษัทฯ ไดพิจารณาบันทึกสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ลูกหนี้ที่ขาดความสามารถในการชําระหนี้ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 สินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น 21 ลานบาท หรือรอยละ 2 เม่ือเทียบกับปกอน สินคาคงเหลือสวนใหญที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก

ปญหาเร่ืองขาดแคลนตูคอนเทนเนอร ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 สงผลใหคําส่ังซื้อแปงมันสําปะหลังในตางประเทศมีการ
ชะลอตัวลง คาดวาออเดอรที่ถูกเล่ือนการสงมอบจะสามารถจัดสงในไตรมาสท่ี 1 ป 2564 นอกจากนี้บริษัทฯ มี
ระยะเวลาการขายของสินคาเฉล่ียที่ 43 วัน ทั้งนี้กลุมบริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการสินคาคงคลัง โดยจะพิจารณา
บันทึกคาเผ่ือสินคาดอยคาเม่ือพบวามูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาตํ่ากวาราคาทุน   
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 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีจํานวน 3,610 ลานบาท ลดลง 162 ลานบาท จากปกอน 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นขยายกําลังการผลิตของธุรกิจแปงมันสําปะหลังและธุรกิจอาหาร สุทธิกับการขายอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนจํานวน 52 ลานบาท 

 
แหลงที่มาของเงินทนุ 
 
รายการ 2561 2562 2563 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.21 0.49 0.56 
อัตราสวนหนี้ที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุน 0.04 0.27 0.34 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 2,914 ลานบาท เพิ่มขึ้น 341 ลานบาท โดยมีอัตราสวนหนี้สิน
ตอทุน 0.56 เทา  และมีอัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน 0.37 เทา แสดงใหเห็นวากลุมบริษัทฯยังมีฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกรง ในขณะท่ีกลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.34 เทา โดย
มูลคาหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 

 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 41 ลานบาท หรือรอยละ 8 จากปกอน เปนผลมาจากเจาหนี้คงคางจากกิจการที่

ไมเก่ียวของกันและคาใชจายโรงงานคางจายเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยกลุมบริษัทฯ มีระยะเวลาการชําระหนี้อยูที่ 20 วัน 
ระยะเวลาการชําระหนี้สินที่ส้ัน เนื่องจากการซ้ือหัวมันสําปะหลังที่เปนวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ จากเกษตรกรดวย
เทอมเงินสดชําระทันที 

 
 เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 160 ลานบาท เพื่อใชในการขยายธุรกิจและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
 
 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน เพิ่มขึ้น 22 ลานบาท เปนผลมาจากสํารองเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจาก

งานเพิ่มขึ้น 41 ลานบาท และการจายเงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ 19 ลานบาท 
 
สวนของผูถือหุน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งส้ิน 5,206 ลานบาท ลดลง 90 ลานบาท หรือรอยละ 2 จากป
กอน การเปล่ียนแปลงที่สําคัญ มีดังนี้ 

 
 กําไรสะสมลดลง 80 ลานบาท จากการสุทธิของการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิ จํานวน 38 ลานบาท หักดวยเงินปนผลจาย

ระหวางป 2563 จํานวน 118 ลานบาท  
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 สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยยอยเพิ่มขึ้น 37 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากการซื้อสวน
ไดเสียจากผูถือหุนสวนนอย (ซึ่งเปนผลจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทรวมที่ใหสัดสวนการลงทุนเปล่ียนแปลงไปเปน
บริษัทยอย) จํานวน 41 ลานบาท 

 
สภาพคลอง 
กระแสเงินสด 

(หนวย: ลานบาท) 
รายการ 2561 2562 2563 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 205 466 571 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 56 (1,157) (434) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน (271) 928 (136) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (25) (59) (5) 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (148) 179 (4) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 853 ลานบาท สุทธิลดลงจาก วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 จํานวน 4 ลานบาท จากการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 

 
 กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 571 ลานบาท และกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 582 ลานบาท  
 
 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 434 ลานบาท เกิดจากเงินสดจายสุทธิจากการซื้อขายเงินลงทุนชั่วคราว

และเงินลงทุนระยะยาวท่ีครบกําหนดจํานวน 245 ลานบาท เงินสดจายสุทธิจากการซ้ือลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 50 
ลานบาท และเงินสดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 70 ลานบาท สุทธิกับเงินสดจายเพื่อ
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณจํานวน 240 ลานบาท  

 
 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 137 ลานบาท เปนการรับเงินจากเงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมในระหวางป 220 

บาท สุทธิกับการจายปนผลจากกําไรสะสมจํานวน 118 ลานบาท  
 
อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 3,491 ลานบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 993 ลาน
บาท ซึ่งคิดเปนอัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 3.5 เทา ใกลเคียงกันกับปกอน แสดงใหเห็นวากลุมบริษัทฯ ยังคงมีฐานะการเงิน
ที่ม่ันคง รวมถึงมีแหลงเงินทุนระยะส้ันเพื่อรักษาสภาพคลองทั้งในรูป เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และตราสารหนี้ ไวอยาง
เพียงพอ 
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ภาระผูกพันดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
 
กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 36 ของงบประจําป 2563 
 
ปจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนนิงานของธุรกิจแปงมันสําปะหลังในอนาคต 
 
ผลการสํารวจปริมาณการเพาะปลูกมันสําปะหลังจาก 4 สมาคม (สมาคมการคามันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงาน
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแปงมันสําปะหลัง
ไทย) ซึ่งไดทําการสํารวจในชวงไตรมาส 4 ป 2562 ประมาณการหัวมันสําปะหลังในฤดูกาลผลิต 2563/2564 คาดวาจะ
ออกสูตลาดในปริมาณ 28.32 ลานตัน  เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลผลิต 2562/2563  รอยละ 12 โดยพื้นที่การเพาะปลูกมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นจาก 8.70 ลานไร ในป 2562/2563 เปน 9.00 ลานไร ในป 2563/2564 เนื่องจากมาตรการจูงใจของภาครัฐในการ
ประกันรายไดขั้นตํ่า เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท สําหรับมัน
สําปะหลังสดเชื้อแปงรอยละ 25 นอกจากนี้ในชวงกลางป สภาพอากาศเอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนพอเหมาะแกการ
เจริญเติบโตของตนมันสําปะหลัง สงผลใหผลผลิตเฉล่ียตอไรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 2.91 ตันตอไร เปน 3.15 ตันตอไร 
สามารถชดเชยผลผลิตที่เสียหายจากภัยแลงตนปได  
 
อยางไรก็ตาม การแพรระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง ในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา  อาจจะสงผลกระทบตอ
สภาวะขาดแคลนวัตถุดิบที่ดี รวมถึงรายไดของเกษตรกร ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการรวมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามัน
สําปะหลังแหงประเทศไทย (TTDI) ในการปองกันการแพรระบาดโรคใบดางมันสําปะหลัง ผานการสรางโรงเรือนในการ
ขยายพันธุอยางเรงดวน เพื่อพัฒนาตนพันธุมันสําปะหลังที่สามารถตานทานตอโรคใบดางได และสามารถขยายพันธุได
อยางรวดเร็วกวาปกติถึง 20-80 เทา นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําการสํารวจพื้นที่และเฝาระวังการระบาด ติดตามและรวบรวม
ขอมูลการระบาด ประชาสัมพันธเผยแพรใหความรู และชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบอยางใกลชิด 
 
ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการขยายโครงการสมาชิกเกษตรกรอยางตอเนื่อง ผานการสนับสนุนใหผลตอบแทนที่จูงใจแกเกษตรกร 
รวมถึงใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกมันสําปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการ เพาะปลูก  เชนการ
วิเคราะหดิน การใหปุยทางโดรน การจัดการระบบน้ํา เคร่ืองมือการปลูกที่มีประสิทธิภาพ การปลูกพืชอื่นเพื่อบํารุงดิน การ
ใชเคร่ืองจักรในการชวยเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิต โดยวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ เพื่อใหเกษตรกร
สามารถไดผลผลิตตอไรที่เพิ่มขึ้น และมีรายไดมากขึ้น 
 
สวนสถานการณราคาแปงมันสําปะหลังในตลาดสงออกในภาพรวม คาดวาปริมาณการสงออกจะฟนตัวกลับมาหนาแนน
ครอบคลุมปริมาณการขายที่ชะลอตัวเน่ืองจากสถานการณโควิดในชวงปที่ผานมาได สอดคลองกับความตองการแปงมัน
ในตลาดโลกท่ียังเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงความตองการในประเทศจีน เนื่องจากมันสําปะหลังที่ปลูกใน
ประเทศไมสามารถตอบสนองความตองการของตลาดจีนไดทั้งหมด และโอกาสทางการแขงขันอื่นๆ เชน 1) ความตองการ
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ใชเพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 2) การปลูกพืชทางการ
เกษตรของจีนมีแนวโนมลดลง ทําใหจีนมีแนวโนมนําเขาสินคาเกษตรจากตางประเทศมากขึ้น 3) การเพิ่มมูลคาของ
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังแปรรูป จะชวยเพิ่มโอกาสของสินคาในตลาดโลกมากขึ้น และชวยลดการแขงขันดานราคาของ
ตลาดสงออกหลักได เนื่องจากแปงมันสําปะหลังสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เชน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม เคร่ืองสําอาง บรรจุภัณฑ และยา เปนตน  
 
นอกจากนี้สําหรับสถานการณภัยแลง บริษัทฯ ไดดําเนินการติดตามสถานการณภัยแลง รวมถึงบอเก็บน้ําในโรงงานและ
แหลงน้ําสําคัญอยางใกลชิดเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อประเมินสถาณการณและเตรียมการ อีกทั้งไดมีการศึกษาถึงการนํา
น้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาใชในกระบวนผลิต และปรับปรุงระบบการผลิตใหใชน้ําลดลง ตลอดจนการสรางที่เก็บ
น้ําในชวงหนาแลง เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะการขาดแคลนนํ้าในอนาคต  
 
อยางไรก็ตามสถานการณความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ยังคงเปนปจจัยเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เนื่องจากรายไดสวนใหญจากการสงออกเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และหยวน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการพิจารณาทําสัญญา
ปดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 
แผนระยะยาวและแนวทางการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในป 2564 
 
ในป 2564 บริษัทฯ คาดวาจะสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง จาก 3 กลยุทธหลัก ไดแก 1) การจัดหาวัตถุดิบอยางมี
ประสิทธิภาพ ผานกลยุทธการบริหารหวงโซอุปทานอยางย่ังยืน 2) หวงโซคุณคาดิจิทัล โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลปรับเปล่ียน
กระบวนการทํางานตลอดหวงโซอุปทานขององคกร เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพต้ังแตกระบวนการปลูกไปจนถึงมือ
ผูบริโภค รวมทั้ง 3) สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑและการบริการ ดวยนวัตกรรมที่สรางสรรค เพื่อรองรับและตอบสนอง
ความตองการใหมๆ ของผูบริโภคในอนาคต โดยปจจัยทั้งหมดจะชวยผลักดันใหยอดขายของบริษัทฯ สามารถเติบโตใน
อัตราตัวเลขสองหลักตามเปาหมายที่วางไว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาอัตราการทํากําไรจะฟนตัวในป 2564 เนื่องจาก 1) การ
ขยายฐานการตลาดในชองทางการขายที่สําคัญตางๆ ทั้งในและตางประเทศ  2) การบริหารจัดการวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ   
3) มาตรการควบคุมคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 4) การเติบโตจากนวัตกรรมผลิตภัณฑใหม และ 5) การควบรวมกิจการ
ที่มีศักยภาพ 
 
เพื่อเสริมสรางธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืนและม่ันคง และรักษาความเปนผูนําในอุตสาหกรรม บริษัทฯ ยังมุงม่ันจัดหา
วัตถุดิบดวยความรับผิดชอบ ยืนเคียงขางเกษตรกร รับซื้อวัตถุดิบดวยราคายุติธรรม อันจะนําไปสูการเสริมสรางความ
ม่ันคงแกอุตสาหกรรมเกษตรในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีกลยุทธการบริหารจัดการวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดหา
วัตถุดิบใหเพียงพอตอความสามารถในการผลิตของโรงงาน และสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ถึงแมวาราคา
วัตถุดิบมีความผันผวน และไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ ซึ่งรวมถึงการเปล่ียนแปลงของอุปทานและอุปสงคในระดับโลก 
สภาพอากาศ และมาตรการของกระทรวงพาณิชย แตบริษัทฯ ยังคงม่ันใจวาบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาการเติบโตของ
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ปริมาณการสงออกอยางตอเนื่องได จากความตองการแปงมันสําปะหลังยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะความตองการ
ในตลาดจีน และไตหวัน ซึ่งเปนตลาดหลักของบริษัทฯ 
 
ทั้งนี้ ในป 2564 บริษัทฯ ต้ังเปาที่จะรักษาความเปนผูนําทางธุรกิจในผลิตภัณฑแปงและอาหารจากแปง โดยเปาหมายการ
เติบโตของบริษัทฯ นั้นมาจากสองปจจัยขับเคล่ือนหลัก ไดแกการเติบโตของธุรกิจเดิม โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายฐาน
ลูกคา ออกผลิตภัณฑใหมสูตลาดอยางตอเนื่อง รวมถึงผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมทาน ที่จับกระแสการดําเนินชีวิต
รูปแบบใหม ในสวนของความเปนเลิศในการดําเนินงาน บริษัทฯ วางแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในภาคสวน 
โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีมากขึ้นในการขับเคล่ือนประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปดตัวผลิตภัณฑไบโอ
พลาสติก ซึ่งถือเปนการเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑ และสามารถยอยสลายไดอยางสมบูรณ สอดคลองกับหลักการของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ ปจจัยขับเคล่ือนที่สอง คือการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพ ซึ่งไทยวามีการคัดเลือกธุรกิจที่จะ
เขาซ้ืออยางรอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน โดยบริษัทฯ มีเกณฑในการคัดเลือก โดยจะเขาซ้ือกิจการในธุรกิจที่
สามารถเอื้อในการเพิ่มศักยภาพใหแกธุรกิจเดิม 
 
ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดโควิด 19 สงผลใหบริษัทฯ ปรับเปล่ียนแผนการลงทุนในองคกร โดยตั้งงบลงทุน
ทั้งหมดประมาณ 300 ลานบาท ในป 2564 ซึ่งจะแบงออกเปนงบประมาณสําหรับงานซอมแซมและบํารุงรักษาประจําป 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในปจจุบันอยางตอเนื่อง การขยายกําลังการผลิตในกลุมผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม เชน 
ไบโอพลาสติก หรือพลาสติกชีวภาพ รวมถึงการควบรวมกิจการ ที่สอดคลองกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีเปาหมายมุงสู
การเปน “ผูนําธุรกิจแปงมันสําปะหลังและอาหารจากแปงระดับภูมิภาคเอเชีย” นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับใน
การเพิ่มของผลกําไร พรอมทั้งรักษาอัตรากําไรขั้นตนใหอยูในอัตราท่ีสูง และสามารถจายปนผลใหแกผูถือหุนอยาง
สมํ่าเสมอ 
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สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 “บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ฉบับนี้แลว และ
ดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ      
ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวา  
 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ        
บริษัทฯ และ บริษัทยอยแลว 

 
(2) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน

สาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

 
(3) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

และบริษัทฯ ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตอผูสอบบัญชี ซึ่งครอบคลุมถึง
ขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน   รวมทั้งการกระทําที่มิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองแลว   

บริษัทฯ ไดมอบหมายให นางอรอนงค วิชชุชาญ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของ นางอรอนงค วิชชุชาญ กํากับไว   บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯไดรับรองความถูกตองของขอมูล
แลวดังกลาวขางตน” 
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ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

 

 

นายโฮ เรน ฮวา 

 

 

กรรมการ 
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นายอํานาจ สุขประสงคผล 
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ตราประทับบริษัทฯ 
 
 
 
 

ช่ือผูรับมอบอํานาจ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

 

 

นางอรอนงค วิชชุชาญ 

 

 

 

 Group Chief Financial Officer  
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

(รอยละ) ผูบริหาร
(1)  นายโฮ กวงปง 68 ๐ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ 6.50% พี่ชายของ ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       ประธานกรรมการบริษัท   ธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอหนสันแอนดเวลส (57,194,534 หุน) นายโฮ กวงจิง ๐ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวา จํากัด  (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ   ประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมสัดสวนการ และ บิดาของ ๐ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด  (มหาชน)
   1 ตุลาคม 2558 ๐ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ, ถือหุนของคูสมรส) นายโฮ เรน ฮวา ๐ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด 
๐ การตอวาระ   มหาวิทยาลัยฮองกงโพลีเทคนิค ฮองกง และนางโฮ เรน ยุง 2556 - 2563 ๐ กรรมการที่มิใชผูบริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดคาตอบแทน Diageo plc
   26 เมษายน 2559 ๐ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (เศรษฐศาสตร) 2543 - 2558 ๐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด  (มหาชน)
   26 เมษายน 2562   มหาวิทยาลัยแหงประเทศสิงคโปร 2540 - 2558 ๐ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด  (มหาชน)

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

2543 - 2559 ๐ กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด
(2)  นายสุรพล สุปรัชญา (1) 68 ๐ ปริญญาโท สาขาบัญชี ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ความสัมพันธ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ๐ กรรมการอิสระ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   1 ตุลาคม 2558 ๐ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 77/2009) 2559 - 2562 ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ การตอวาระ   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2556 - 2559 ๐ รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   26 เมษายน 2559 2539 - 2558 ๐ กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
   26 เมษายน 2562 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

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

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



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

(รอยละ) ผูบริหาร

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(3)  นายเอเรียล พี วีรา 68 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.11% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการ   มหาวิทยาลัยแหงประเทศสิงคโปร (926,105 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   1 ตุลาคม 2558   มหาวิทยาลัยเดอะอีสต ประเทศฟลิปปนส 2556 - 2563 ๐ กรรมการที่มิใชกรรมการอิสระและมิใชผูบริหาร บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด
๐ การตอวาระ ๐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟลิปปนส 2556 - 2558 ๐ กรรมการ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
   26 เมษายน 2559 ๐ กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
   26 เมษายน 2562 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

2558 - 2563 ๐ กรรมการ ICD (HK) Limited
(4)  นายโฮ กวงจิง 64 ๐ ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร 3.91% นองชายของ ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการ   (เกียรตินิยมเหรียญทอง) (34,416,488 หุน) นายโฮ กวงปง ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ   มหาวิทยาลัยแหงประเทศสิงคโปร และอาของ ๐ กรรมการ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   1 ตุลาคม 2558 นายโฮ เรน ฮวา 2540 - 2558 ๐ กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
๐ การตอวาระ และนางโฮ เรน ยุง ปจจุบนั กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
   20 เมษายน 2560 ๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   26 เมษายน 2562 ๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด 

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

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



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

(รอยละ) ผูบริหาร

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(5)  นายโฮ เรน ฮวา (2) 38 ๐ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร 0.99% บุตรชายของ ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการ   (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม)  (8,734,024 หุน) นายโฮ กวงปง ๐ กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ   วอรตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และหลานชายของ ๐ กรรมการ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)  
   1 ตุลาคม 2558   ประเทศสหรัฐอเมริกา นายโฮ กวงจิง ๐ กรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด
๐ การตอวาระ ๐ หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) และพี่ชายของ ส.ค.2558 - ก.ย.2558 ๐ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
   20 เมษายน 2560   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นางโฮ เรน ยุง มิ.ย.2558 - ก.ย.2558 ๐ กรรมการ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
   27 เมษายน 2563 ๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 214/2015) 2554 - 2558 ๐ กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2553 - 2558 ๐ Executive Director & Country Head, China บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด
๐ หลักสูตร Diploma Examination (47/2016)  ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ บริษัท ไทยวา อินโดนีเซีย จํากัด

๐ กรรมการ RH Ltd. 
๐ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวา อินเตอรเนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ) จํากัด
๐ กรรมการ บริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากัด
๐ กรรมการ บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสทเมนท (กัมพูชา) จํากัด
๐ กรรมการ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด 
๐ กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวของ
๐ กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited
๐ กรรมการ ICD (HK) Limited
๐ กรรมการ United Insulation Services Pte. Ltd.
๐ กรรมการ Casita Holdings Ltd
๐ กรรมการ Dawina Investments Ltd
๐ กรรมการ Rocket International Investments Limited
๐ กรรมการ Bibace Management Company Limited

2551 - 2563 ๐ กรรมการ Bibace Investments Ltd
2559 - 2560 ๐ กรรมการ 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 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ   มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุน 2558 - 2559 ๐ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
   1 ตุลาคม 2558 ๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 10/2001) 2541 - 2558 ๐ กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
๐ การตอวาระ   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2538 - 2558 ๐ กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
   20 เมษายน 2560 ๐ หลักสูตร  Finance Directors (1/2005) กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
   27 เมษายน 2563   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2543 - 2563 ๐ กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด

2559 - 2561 ๐ กรรมการ บริษัท ไทยวา อินเตอรเนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ) จํากัด
2559 - 2561 ๐ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากัด
2560 - 2561 ๐ กรรมการ บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสทเมนท (กัมพูชา) จํากัด
2548 - 2562 ๐ กรรมการ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
2557 - 2560 ๐ ประธานกรรมการ Vietnam Tapioca Company Limited 
2557 - 2560 ๐ กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 



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

(รอยละ) ผูบริหาร

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(7)  นายอํานาจ สุขประสงคผล (2) 57 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.01% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการ   มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลสเตท (107,240 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง) บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ   (ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลโอกลาโฮมา)     (รวมสัดสวนการ 2555 - 2558 ๐ กรรมการ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
   1 ตุลาคม 2558   ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือหุนของคูสมรส) 2552 - 2558 ๐ กรรมการผูจัดการรวม (Business Operation) บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
๐ การตอวาระ ๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 15/2011) ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
   27 เมษายน 2561   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทยอยของ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
   27 เมษายน 2563 ๐ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 17/2012) ๐ เลขาธิการสมาคม คณะกรรมการบริหาร สมาคมการคามันสําปะหลังไทย

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2552 - 2558 ๐ กรรมการ บริษัทยอยและบริษัทรวมของ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(8)  นายชานคราร  ชานดราน 58 ๐ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการ   มหาวิทยาลัยคิงส ตัน ประเทศอังกฤษ ความสัมพันธ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน ๐ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   25 ธันวาคม 2559   เซาท  เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ ๐ Executive Vice President, Group Business Performance บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด
๐ การตอวาระ ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
   27 เมษายน 2561 ๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

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

2554 - 2559 ๐ กรรมการผูจัดการ ลากูนา ลังโก เวียดนาม
(9)  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน 76 ๐ ปริญญาตรี สาขาบัญชี 0.02% ไมมี ปจจุบัน กิจการทีเปนบริษัทจดทะเบียน
       กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลัยนิว เซาท เวลส ประเทศออสเตรเลีย (213,053 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (ถือโดยคูสมรส) บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
   1 ตุลาคม 2558    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
๐ การตอวาระ ๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 36/2003) บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   26 เมษายน 2559    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
   26 เมษายน 2562 ๐ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005) 2558 - 2563 ๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน) 

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2546 - 2558 ๐ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตรผูบริหาร IMD 2542 - 2558 ๐ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
   เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนด 2539 - 2558 ๐ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)



สัดสวนการ ความสัมพันธ
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(10)  ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ 78 ๐ ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน 0.30% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
         กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส (2,643,039 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ ประกาศนียบัตรดาน Project Analysis (ถือโดยคูสมรส)   บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
   1 ตุลาคม 2558    มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา ๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
๐ การตอวาระ ๐ ประกาศนียบัตรดาน Management บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   20 เมษายน 2560    มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา ๐ รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
   27 เมษายน 2563 ๐ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 1/2003) ๐ กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน ไฟยโตซูติคอลส จํากัด (มหาชน)

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)
๐ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 19/2007) 2560 - 2562 ๐ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2557 - 2562 ๐ กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)

2556 - 2558 ๐ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
2543 - 2558 ๐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

๐ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจลุมแมน้ําโขง 
๐ ประธานกรรมการบริหาร ศูนยเลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
๐ รองประธานกรรมการ หอการคาไทย
๐ กรรมการ สถาบันพระปกเกลา

2546 -2563 ๐ กรรมการ บริษัท สป ออยล แอนด แกส เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
(11)  นายสุภัค ศิวะรักษ 63 ๐ ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร) ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
         กรรมการอิสระ    University of Pennsylvania, USA ความสัมพันธ ๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ ปริญญาโท (ความสัมพันธระหวางประเทศ) บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
   21 กุมภาพันธ 2560    Tufts University, Massachusetts, USA ๐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
๐ การตอวาระ ๐ ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร และวรรณคดีภาษาอังกฤษ) ๐ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
   27 เมษายน 2561   Georgetown University, USA ๐ กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
   27 เมษายน 2563 ๐ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017) 2552 - 2559 ๐ กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
๐ หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011) ๐ กรรมการ ประธานกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ธนาคารแหงประเทศไทย
๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) ๐ ประธานกรรมการ กลุมบริษัท จารดีน แมธทีสัน
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2559 - 2561 ๐ กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
๐ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 42/2005) ๐ กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2556 - 2559 ๐ ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพยสาทร

(12)  นายชนินทร อรรจนานันท 56 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
        กรรมการอิสระ   มหาวิทยาลัยเวสเทิรนอิลลินอยส ความสัมพันธ ๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 231/2016) ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
   1 ตุลาคม 2558   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ ที่ปรึกษา บริษัท มาซาน คอนซูมเมอร (ประเทศไทย) จํากัด
๐ การตอวาระ ๐ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 34/2019) ๐ กรรมการ  บริษัท อินเตอรมารท (ประเทศไทย) จํากัด
   27 เมษายน 2561   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ บริษัท วานลี่ แพคกิ้ง เอ็นเตอรไพรส จํากัด

๐ กรรมการ บริษัท แนทูรา ฮารเวสท จํากัด



สัดสวนการ ความสัมพันธ
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(รอยละ) ผูบริหาร
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(13)  นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล 50 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
         กรรมการอิสระ    Anderson School of Management, UCLA ความสัมพันธ ๐ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ   ประเทศสหรัฐอเมริกา ๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
    27 เมษายน 2561 ๐ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๐ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมธุรกิจขนาดใหญ และลูกคาคอมเมอรเชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2561 ๐ รองประธานประจําภูมิภาคอาเซียน กลุมธุรกิจลูกคาธุรกิจ ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2554 - 2561 ๐ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด 
(14)  นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล (2) 56 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 0.01% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
        กรรมการ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) (50,000 หุน) ความสัมพันธ ๐ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ต.ค.2559 - ธ.ค.2559 ๐ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
   27 เมษายน 2561   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

๐ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) ๐ กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ Vietnam Tapioca Company Limited 
๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 267/2018) ๐ กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 

๐ กรรมการ บริษัท ไทยวา อินเตอรเนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ) จํากัด
๐ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากัด

2553 - 2559 ๐ กรรมการผูจัดการ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
(15)  นางโฮ เรน ยุง (3) 35 ๐ ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและการพัฒนาเศรษฐกิจ ไมมี บุตรสาวของ ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
        กรรมการ    London School of Economics นายโฮ กวงปง ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ๐ ประกาศนียบัตรดานบัญชีและการเงิน หลานสาวของ ๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
   27 เมษายน 2563    มหาวิทยาลัยแหงประเทศสิงคโปร นายโฮ กวงจิง ๐ รองประธานกรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด

และนองสาวของ ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
นายโฮ เรน ฮวา ๐ กรรมการ ICD (HK) Limited

๐ Business Unit Head, Banyan Tree Spa & Gallery
๐ กรรมการ Bibace Management Company Limited
๐ กรรมการ Mamaboss Pte. Ltd.
๐ กรรมการ RY LTD
๐ Co-Founder, Matter Prints

2551 - 2563 ๐ กรรมการ Bibace Investments Ltd
2559 - 2560 ๐ Director of Retail Operations, Banyan Tree Gallery

หมายเหตุ:     กรรมการทุกทาน "ไมมี" ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
                     (1)  ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

                     (2)  ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโฮ  เรน ฮวา และ นายอํานาจ  สุขประสงคผล หรือ นายโฮ  เรน ฮวา และ นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
                     (3)  ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมอีก 1 ทาน คือ นางโฮ เรน ยุง และเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ทาน เปน 15 ทาน

๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 99/2008)



ผูบริหาร

สัดสวน ความสัมพันธ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา การถือหุนใน ทางครอบครัว

(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง
(รอยละ) ผูบริหาร

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 62 ๐ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ ไมมี ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
   Vice President-Group Research and   มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ ๐ Vice President-Group Research and Development บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
   Development 2558 - 2559 ๐ ผูชวยผูอํานวยการ ฝายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนง 2538 -  2558 ๐ ผูชวยผูอํานวยการ ฝายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
   1 ตุลาคม 2559 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

2560 - 2562 ๐ กรรมการ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
2560 - 2562 ๐ กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

(5) นางอรอนงค วิชชุชาญ 48 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.00% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
     Group Chief Financial Officer   The American Graduate School of International Management (10,000 หุน) ความสัมพันธ ๐ Group Chief Financial Officer บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนง   (Thunderbird), Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา 2560 - 2561 ๐ Chief Financial Officer บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
   1 มกราคม 2562 ๐ หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP 224/2016) 2558 - 2560 ๐ Group Finance Director บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
๐ หลักสูตร Diploma Examination (52/2016) ๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทยอยของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2556 - 2558 ๐ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท อั๊คโซโนเบล เพนส (ประเทศไทย) จํากัด
๐ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
๐ หลักสูตร CMA-GMS International Program (รุน 5/2019)
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

-----------------------------------------รายละเอียดตามที่ปรากฎในหัวขอ "คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563"--------------------------------------

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



สัดสวน ความสัมพันธ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา การถือหุนใน ทางครอบครัว

(ป) และประวัติการฝกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหวาง
(รอยละ) ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

เลขานุการบริษัทฯ
นางสาวมณี ลือประเสริฐ 54 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 0.05% ไมมี ปจจุบัน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
เลขานุการบริษัทฯ ๐ หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 11/2014) (483,671 หุน) ความสัมพันธ ๐ Director of Corporate Affairs and Treasury และเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
๐ วันที่ดํารงตําแหนง   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2555 - 2558 ๐ กรรมการ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
   1 ตุลาคม 2558 ๐ หลักสูตร Corporate Secretary Development Program 2551 - 2558 ๐ ผูจัดการอาวุโส ฝายการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปจจุบัน กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
๐ หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary(FPCS) รุนที่ 18 ๐ กรรมการ บริษัทยอยของ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมเลขานุการบริษัทไทย 2555 - 2558 ๐ กรรมการ บริษัทยอยและบริษัทรวมของ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)
๐ Corporate Governance Code (CG Code) โดย PWC ประเทศไทย
๐ Enhancing Good Corporate Governance based on CGR
  Score Card 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ :   ผูบริหารทุกทาน "ไมมี" ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

BPT BT5 BT6 CSL DI MHSL MJ PNR TMS TN TN1 TNT TS1989 TTL TW6 TWAS TWBP TWIT TWIC TWVC TWIN 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 / 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 / / /
นางโฮ เรน ยุง /
นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ E
นางอรอนงค วิชชุชาญ E / / / / / / / / / / / X / / / / / / / / / / / X

นางสาวมณี ลือประเสริฐ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
นายน้ํา จิตตดีชัย / / 
นางสาวอรวรรณ เจริญปรัชญากุล /
นายเฉลิมเกียรติ  เฉลิมพรกิจ / / /
นายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค HSB

Mr. Nguyen Quoc Viet XX

Ms. Vo Thi Linh Phuong /,GD /
Ms. Phu Thi Diem Chi MSB
Mr. Dao Duy Thi MSB
Mr. Pham Van Minh /
Mr. Nguyen Phong Phu /
Mr. Nguyen Minh Tung /,DGD
Mr. Nguyen Thanh Chuong / XX

Mr. T. Rizky Johan Sjarif /
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท ARCGC = ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ HSB = Head of Supervisory Board

XX = รองประธานกรรมการบริษัท ARCG = กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ MSB = Member of Supervisory Board
CEO = ประธานเจาหนาที่บริหาร NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน DGD = Deputy General Director 

/ = กรรมการ NRC = กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน GD = General Director
// = กรรมการผูจัดการ E = ผูบริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ID = กรรมการอิสระ

TWPCรายชื่อ
บริษัทยอย



  
 

 

เอกสารแนบ 3 :  รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนาตรวจสอบภายใน 
 

ประวัติหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
 
ชื่อ :  นายสรศักดิ์  ธนดีเจริญโชค 
 
อายุ :  40 ป 
 
ประวัติการศึกษา :  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 
ประสบการณทํางาน :  2563 - ปจจุบัน  ผูจัดการอาวุโสฝายตรวจสอบภายใน 
      บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 
   ต.ค. 2558 - 2562  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  
- Business Continuity Management & Risk Management Masterclass 
- Cyber Security and Infrastructure protection, Governance, Risk 

management  
- แนวทางและการปฏิบัติการดําเนินการตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(PDPA) 
 

 



  
 

 

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 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการไดประชุมอยางเปนทางการ
ทั้งหมด 4 คร้ัง โดยมีผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการเขารวมประชุมดวย เพื่อสอบ
ทานการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานทางการบัญชี รวมทั้งการควบคุมภายในกอนการอนุมัติงบการเงินราย      
ไตรมาส และงบการเงินประจําป ในการประชุมดังกลาวคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแล
กิจการยังไดหารือกับผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อสอบทานและใหคําแนะนําเก่ียวกับส่ิงที่ตรวจพบ ตลอดจน
ติดตามเรื่องสืบเนื่องจากแผนงานการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ
ไดใหความเห็นชอบแกผูตรวจสอบภายในใหดําเนินการระหวางป 2562 เพื่อใหแนใจวาการตรวจสอบมีความเพียงพอ
และเปนไปอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการไดอนุมัติ
แผนงานของผูตรวจสอบภายใน และแผนงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจําป 2564 นอกจากน้ี 



   

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการไดเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอกโดยไมมี
ฝายจัดการเขารวมประชุมดวย 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี 
 
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการทุกทานไดเขารวมประชุมในการประชุมที่จัดขึ้นในป 2563 
 
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 และกํากับดูแลกิจการไดอนุมัติแผนงานของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ประจําป 2564 และไดสอบทานความคืบหนาของการบริหารความเส่ียงเปนรายไตรมาส 
รวมทั้ง ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อใหระบบการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวางบการเงิน 
และการเปดเผยขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความเพียงพอและถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองท่ัวไป คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการมีความ พึงพอใจตอระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ ดานการควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตามวามีความเพียงพอ ทั้งดานการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และสามารถทําใหผูสอบบัญชีภายนอกใหความเห็นอยางถูกตองตามควรตอ    
งบการเงินของบริษัทฯ ขณะที่ขอบกพรองตางๆ ของการควบคุมภายในที่ไดมีการตรวจพบในระหวางการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ฝายจัดการก็ไดมีความต่ืนตัวและไดดําเนินการ
แกไขขอบกพรองดังกลาวอยางเหมาะสม 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการยังไดตรวจทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ที่
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุนเพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ มีความ
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 รวมทั้ง ไดใหคําแนะนําในการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืนของบริษัทฯ และไดสอบทานผลการ
ดําเนินงานและรายงานทางการเงินตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อความโปรงใสและความครบถวนถูกตอง สวนในดานการ
ตอตานการคอรรัปชั่น ไดมีการสอบทานนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน และไดกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในประเมิน
และวางแผนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นไวในแผนงานประจําป ซึ่งจากการ
ดําเนินการดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการมีความพึงพอใจตอการแกไข
ปญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งกับฝายจัดการ ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายในเรื่องตางๆ ภายใตกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการไดประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง (แบบราย
คณะ) ประจําป 2563 และรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมทั้งเปดเผยในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียงและกํากับดูแลกิจการไดเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหแตงต้ัง 
นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา 
พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2564 โดยเสนอคาสอบบัญชีเทากับ 2,133,900 บาท ทั้งนี้ การแตงต้ังผูสอบบัญชี
และคาสอบบัญชีนี้อยูภายใตการไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ 
 

 
(นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
18 กุมภาพันธ 2564                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
เอกสารแนบ 6 :  

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบดวยกรรมการ
อิสระ 4 ทาน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 
1. กําหนดและดําเนินการใหนโยบายและแผนดานทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบริหารระดับสูงเปนไปในแนวทาง

เดียวกับเปาหมายทางธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติทั่วไป 

2. ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตําแหนงผูบริหารระดับสูงไวกับบริษัทฯ 

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/หรือประเมินบุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัทฯ 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 1 คร้ังในป 2563 เพื่อพิจารณาและกําหนดอัตราเงิน
โบนัสประจําปและการขึ้นเงินเดือนใหแกพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการในเร่ือง
คาตอบแทนสําหรับกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอแนะตอ
คณะกรรมการในการเสนอช่ือกรรมการซ่ึงถึงกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีก
วาระหน่ึง นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอแนะตอคณะกรรมการในการแตงต้ัง
กรรมการใหมอีก 1 ทาน และเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ทานเปน 15 ทาน คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง (แบบรายคณะ) ประจําป 2563 และรายงานผลการประเมิน
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมทั้งเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

 
(ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ)  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
15 มกราคม 2564 
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