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หน้า 1 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 
 
บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) (“TWPC” / “บริษัทฯ”) เป็นบริษัทท่ีเกิดจากการควบบริษัทระหวา่ง บริษัท ไทยวา
สตาร์ช จํากดั (มหาชน) (“TWS”) และบริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) (“TWFP”) ดําเนินธุรกิจ             
ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์แปง้มนัสําปะหลงั และอาหารจากแปง้ ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเต๋ียว และสาค ู เพ่ือ
จําหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ดําเนินการจดทะเบียนควบบริษัทตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 

 
 เหตุการณ์สาํคัญ 

 

 เหตุการณ์สาํคัญ 

24 กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการของ TWS และ TWFP มีมติเห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 อนมุติัการควบบริษัท TWS และ TWFP 

27 เมษายน 2558 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ TWS และ TWFP มีมติอนมุตัิการควบบริษัท TWS และ TWFP 

30 กนัยายน 2558 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ TWS และ TWFP ได้อนมุติัชื่อ “บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน)” 
เป็นช่ือของบริษัทใหม่ท่ีเกิดจากการควบบริษัทดงักลา่ว 

1 ตลุาคม 2558 จดทะเบียนควบบริษัท โดย TWPC รับโอนทรัพย์สิน หนีสิ้น สิทธิ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของ TWS และ TWFP ทัง้หมดและ TWS และ TWFP หมดสภาพจากการ
เป็นนิติบคุคล 

 
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ผลิตและจําหน่ายผลติภณัฑ์แปง้มนัสําปะหลงั และอาหารจากแปง้ ประเภท  วุ้นเส้น 
ก๋วยเต๋ียว และสาค ูเพ่ือจําหน่ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   
 
นอกเหนือจากการลงทนุในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ บริษัทฯ ยงัได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทอ่ืนๆ ซึง่ประกอบ
ธุรกิจอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ รวมทัง้ได้ลงทนุในกิจการอสงัหาริมทรัพย์ โดยถือครองท่ีดินท่ีมี
ศกัยภาพทัว่ประเทศ ซึง่เป็นการถือครองโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
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หน้า 2 

 

1.1   วสัิยทศัน์ และพนัธกจิของบริษัทฯ 

 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุติัวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษัทฯ ซึง่จะทบทวนอย่างน้อย
ทกุๆ    5 ปี ดงันี ้
 
วิสยัทศัน์ :    เป็นผู้ นําของภมิูภาคในผลิตภณัฑ์แปง้ และอาหารจากแปง้ 
 
พนัธกิจ   :    เราจะผลิตผลิตภณัฑ์คณุภาพระดบัพรีเม่ียมเพ่ือความพงึพอใจของลกูค้า และทํางาน  
      ด้วยความภาคภมิู ซื่อสตัย์ และมัน่คง 

 
1.2   การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคญั 
 
       -ไม่มี- 
 
1.3   โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

 



                                                

                                                                                               แบบ 56-1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 
                                                                                                                  

 
หน้า 3 

 

1.4   ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่  
 

-ไม่มี- 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
โครงสร้างรายได้ 

 
โครงสร้างรายได้ท่ีเกิดจากการขายผลิตภณัฑ์หรือบริการให้บคุคลภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

  
สาํหรับระยะเวลาตัง้แต่ 1 ต.ค.2558 

ถึง 31 ธ.ค.2558 ผลิตภัณฑ์/บริการ 

  ล้านบาท % 

กลุม่ธรุกิจแปง้   

  - แปง้มนัสําปะหลงั 773 55 

  - สาค ู 60  4 

  - กลโูคส 209  15 

   รวมรายได้กลุม่ธุรกิจแปง้ 1,042 74 

กลุม่ธรุกิจอาหาร   

- วุ้นเส้นและก๋วยเต๋ียวเซ่ียงไฮ้ 324  23 

  - ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็กและเส้นหม่ี 25  2 

  - แปง้ถัว่เขียว และแปง้อ่ืนๆ 3  - 

  - ผลผลติพลอยได้และอ่ืนๆ 1  - 

   รวมรายได้กลุม่ธุรกิจอาหาร 353 25 

การลงทนุในหุ้นสามญั   

  - สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวธีิสว่นได้เสีย 6  - 

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์   

  - รายได้ค่าเช่า 2  - 

รายได้อ่ืน   

  - กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1  - 

  - รายได้ดอกเบีย้ 6  - 
  - รายได้อ่ืนๆ 11  1 

รวม 1,421 100 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

ธุรกจิหลัก 
 

การประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ การผลิต ผลิตภณัฑ์แป้งมนัสําปะหลงั และ
อาหารจากแปง้ ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเต๋ียว และสาค ูเพ่ือจดัจําหน่ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 
ก. ผลิตภณัฑ์แป้งมันสาํปะหลัง ซึง่ดําเนินการโดย บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไทยนํามนัสําปะหลงั 

จํากดั บริษัท ดี ไอ จํากดั บริษัท ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จํากดั และ Tay Ninh Tapioca Joint Stock 
Company  สินค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มนีไ้ด้แก่ แปง้มนัสําปะหลงั แปง้อลัฟา สาค ูและกลโูคสไซรัป 
 
 แป้งมันสาํปะหลัง 

 
แป้งมนัสําปะหลงัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีแปรรูปจากหวัมนัสําปะหลงั นอกจากใช้ในการประกอบอาหารแล้ว
ยงัใช้เป็นวตัถดิุบในอตุสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น ผงชูรส สารให้ความหวาน และอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 
อาทิ อตุสาหกรรมกระดาษ อตุสาหกรรมการทอผ้า เป็นต้น 

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง 4 โรงงานกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย โดยโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลงัของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพ  ISO 9001: 2008 รวมทัง้มาตรฐาน  GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points), เคร่ืองหมาย HALAL และ KOSHER  

 
นอกจากการผลิตในประเทศแล้ว บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทรัฐวิสาหกิจในประเทศสาธารณรัฐ
สงัคมนิยมเวียดนาม  โดยร่วมจดัตัง้บริษัท Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company (เดิมชื่อ Tay 
Ninh Tapioca Company Limited) (TNT) เพ่ือทําการผลิตแป้งมันสําปะหลัง และกลูโคสไซรัป
จําหน่ายทัง้ในประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม และส่งออกต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนผ่าน
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง จํากัด จัดตัง้ Vietnam Tapioca Company Limited ตัง้อยู่ท่ี
จงัหวดั Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  
 

 แป้งอลัฟา 
 
แป้งอลัฟาเป็นแป้งมนัสําปะหลงัดดัแปรชนิดหนึ่ง ซึง่ใช้กระบวนการแปรรูปทางกายภาพและมีการใช้
กนัอย่างกว้างขวางในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์นํา้ อตุสาหกรรมยากนัยงุ อตุสาหกรรมหล่อโลหะ เป็น
ต้น โดยมีบริษัท ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จํากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ดําเนินการผลิตและจําหน่าย 
ตลาดใหญ่ของแป้งอัลฟาอยู่ท่ี ญ่ีปุ่ น และไต้หวนั ปัจจุบันบริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จํากัด ได้ให้
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ความสําคญัในการปรับปรุงพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ และคิดค้นสตูรผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ือสนอง
ความต้องการของตลาด และยงัสามารถผลิตแป้งอลัฟาตามสตูรท่ีใช้เฉพาะอตุสาหกรรมแต่ละรายได้
อย่างมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ เพ่ือให้สามารถสง่ออกได้มากขึน้ทัง้ในด้านปริมาณและมลูค่า 

 
 สาคู 

 
สาคูเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งมันสําปะหลังอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นท่ีนิยมของผู้ บริโภคมากทัง้ใน
ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเซียตะวนัออก เช่น จีน และไต้หวนั เพราะสามารถนําไปปรุงอาหาร
ได้ทัง้อาหารคาวและอาหารหวาน ทําให้แนวโน้มการบริโภคสาคยูงัคงเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง 

 
ปัจจบุนับริษัทฯ ได้พฒันาผลิตภณัฑ์สาคใูห้มีความหลากหลายมากขึน้ มีการผลิตสาคกูระเจ๊ียบ              
สาคฟัูกทอง และสาคใูบเตย ออกสูต่ลาดทําให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้เลือกบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ
แตกตา่งและแปลกใหม่  นอกจากนี ้ ยงัได้มีการพฒันาสตูรอาหารทัง้คาวและหวาน เพ่ือแนะนําให้
ผู้บริโภคนําสาคไูปปรุงเป็นอาหารในรูปแบบท่ีหลากหลายสะดวกและรวดเร็ว อาทิ สาคไูส้หมชูนิดต้ม
แทนการน่ึงแบบเก่า สาคสูามเกลอ หยกมณี และไขม่กุทะเล ซึง่เป็นอาหารคาวท่ีทําจากสาคเูม็ดใหญ่ 
เป็นต้น 

 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้พฒันาผลิตภณัฑ์สาคขูนาดเล็กพิเศษ (Tiny Pearls) ท่ีสามารถสกุได้งา่ย
เพียงใส่ลงในนํา้ร้อนแล้วแช่ทิง้ไว้ประมาณ 5 นาที ทําให้เหมาะในการนําไปผสมเป็นสว่นประกอบของ
อาหารเช้า หรือเป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ์ไส้กรอก เพ่ือเพิ่มคณุลกัษณะเนือ้สมัผสั เป็นต้น 

 
โรงงานผลิตสาคขูองบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001 : 2008 
มาตรฐาน GMP, HACCP และเคร่ืองหมาย HALAL อนัจะทําให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในสินค้าของ
บริษัทฯ มากย่ิงขึน้ 

 
 กลูโคสไซรัป 

 
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการย่อยสลายแปง้มีลกัษณะเป็นของเหลว ใส เหนียวข้น รสหวานเลก็น้อย ไม่
มีสี ใช้เป็นสว่นประกอบในผลิตภณัฑ์อาหารหลายชนิด เช่น ลกูกวาด ท๊อฟฟ่ีตา่งๆ ผลไม้กวน นํา้
ผลไม้ผง ไอศกรีม ครีมเทียม และเคร่ืองด่ืมต่างๆ ผลิตโดย TNT ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตัง้อยู่ท่ี
จงัหวดั Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ผลิตภณัฑ์กลโูคสไซรัปของ TNT เป็นท่ี
ยอมรับและไว้วางใจจากลกูค้าในเร่ืองคณุภาพและมาตรฐานสินค้า ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารคณุภาพ ISO 9001 : 2008 มาตรฐาน HACCP และเคร่ืองหมาย HALAL และ FSSC 22000 
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(Food Safety System Certification 22000) ซึง่เป็นระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภยั
สําหรับการผลิตอาหาร 
 

 แป้งมันสาํปะหลังดัดแปร 
 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัท สําปะหลงัพฒันา จํากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัทฯ 
กบัJapan Corn Starch Co., Ltd. ประเทศญ่ีปุ่ น, Tate & Lyle Ingredients Americas Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ Tate & Lyle Plc. ประเทศสหราชอาณาจกัร โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของ
ทนุท่ีชําระแล้ว 50,000,400 บาท ประกอบธุรกิจผลิตแปง้มนัสําปะหลงัดดัแปรชนิดตา่งๆ ท่ีใช้ใน
อตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมกระดาษ อาหาร และอ่ืนๆ เพ่ือจําหน่ายทัง้ตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศท่ีสําคญั ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ อนิโดนีเซีย และประเทศต่างๆ 
ในแถบเอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต้โดยมีโรงงานตัง้อยู่ท่ีอําเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง 

 
ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเต๋ียว ซึง่ดําเนินการโดยบริษัทฯ  โดยใช้ แป้งถั่ว แป้งมนัฝร่ัง แป้งมนัสําปะหลงั 

และข้าวเป็นวตัถุดิบ และมีผลิตภณัฑ์หลกั คือ วุ้นเส้น สินค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มนี ้ได้แก่ วุ้นเส้น ก๋วยเต๋ียว 
เส้นหม่ี และก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ 

 
1. กลุ่มวุ้นเส้น  สามารถแบง่สินค้าตามคณุภาพและราคา ดงันี ้

     ตรามงักรคู่ เป็นสินค้าคณุภาพสงู ราคาสงู มีทัง้ชนิดเส้นแห้งและเส้นสด 
     ตราหงษ์ เป็นสินค้าคณุภาพสงูกว่ามาตรฐาน ราคาปานกลาง 
     ตรากิเลนคู่ เป็นสินค้าคณุภาพมาตรฐาน มีทัง้ชนิดเส้นแห้งและเส้นสด 

 
2. กลุ่มก๋วยเตี๋ยวและเส้นหม่ี  บริษัทฯ ผลิตและจําหน่ายก๋วยเต๋ียวและเส้นหม่ี ทัง้เส้นสดและเส้นแห้ง             

ในตรากิเลนคู่ ซึ่งวางตําแหน่งสินค้าเป็นสินค้าคุณภาพดี ราคาปานกลาง โดยสินค้าในกลุ่มนี ้
ประกอบด้วย ก๋วยเต๋ียวเส้นเลก็ เส้นใหญ่ และเส้นหม่ี 

 
3. กลุ่มก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้  จําหน่ายภายใต้ตรามงักรคู่ สามารถแบ่งสินค้าตามชนิดของสินค้า เป็นแบบชนิด

แผ่นตัด สะดวกสบายในการนําไปบริโภค และแบบชนิดแผ่นกลม ใช้ประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ
ตามต้องการ และแบบชนิดแผ่นตดัผสมสาหร่ายญ่ีปุ่ น ให้กลิ่นรสสาหร่ายญ่ีปุ่ น 
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ธุรกจิอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ธุรกจิหลัก 
 
ก.   การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ โดยการถือครองท่ีดินท่ีมีศกัยภาพในการลงทุน
กระจายอยู่ในภาคเหนือ อีสานตอนบน กลาง ตะวนัออก และตะวนัตกของประเทศ ทัง้นี ้การลงทนุใน
ท่ีดินจะมีความเสี่ยงในการลงทนุค่อนข้างน้อยกว่าการลงทนุในทรัพย์สินชนิดอ่ืน เน่ืองจากสภาพของ
ท่ีดินท่ีไม่มีการเสื่อมราคา ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถได้รับผลตอบแทนจากราคาขายในอนาคต
ท่ี มีแนวโน้มสูงขึ น้ตามเศรษฐกิจ ท่ี ดีขึน้ของประเทศ  อย่างไรก็ตาม  สําห รับการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัไม่มีโครงการพฒันาท่ีดินเหล่านัน้ 

 
ข.   การลงทุนในหุ้นสามัญ 

 
บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) และบริษัท 
ทรอปิคอล รีสอร์ท จํากดั โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นเป็นจํานวนร้อยละ 2.09 และ 19.80 
ของทนุท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมดของแตล่ะบริษัทตามลําดบั ทัง้นี ้ การลงทนุดงักลา่วเป็นการลงทนุใน
หุ้นสามญัของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบธุรกิจท่ีนอกเหนือจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงทางธรุกิจ  

 
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  

2.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 
ก. สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง บริษัทฯ มีสัดส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้

ภายในประเทศประมาณร้อยละ 20 และส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศประมาณร้อยละ 80  
 
สําหรับการจําหน่ายในต่างประเทศซึง่เป็นช่องทางการจําหน่ายหลกันัน้ แบง่เป็นการจําหน่ายให้แก่ลกูค้า
โดยตรงประมาณร้อยละ 30 และจําหน่ายผ่านตวัแทนหรือ Traders ประมาณร้อยละ 70 โดยบริษัทฯ มี
ลกูค้ากลุม่เปา้หมายแยกตามลกัษณะผลิตภณัฑ์ ดงันี ้ 
 
 แป้งมันสาํปะหลัง 

บริษัทฯ สง่ออกผลิตภณัฑ์แปง้มนัสําปะหลงัโดยสว่นใหญ่ไปขายยงัต่างประเทศทัว่โลก อาทิเช่น จีน 
ญ่ีปุ่ น ไต้หวนั สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าตรา “กหุลาบ” (ROSE 
BRAND) และมีบางสว่นจดัจําหน่ายภายในประเทศด้วย 
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 แป้งอลัฟา 
บริษัทฯ จําหน่ายแปง้อลัฟ่าไปยงัต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น ยโุรป และไต้หวนั รวมทัง้ขายภายในประเทศ 

 
 สาคู 

ผลิตภณัฑ์สาคสู่วนใหญ่จะสง่ออกไปยงัประเทศในแถบเอเซีย เชน่ จีน ฟิลิปปินส์ อนิโดนีเซยี และมี
บางสว่นไปยโุรป และ สหรัฐอเมริกา และมีการจดัจําหน่ายภายในประเทศด้วย 
 

ข.    สินค้าในกลุ่มผลติภณัฑ์วุ้นเส้น และก๋วยเต๋ียว มีการจดัจําหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
เช่นกนัโดยมีสดัส่วนการขายแบ่งได้ดงันี ้

 
 กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ 

 
บริษัทฯ มีสดัสว่นการขายของกลุม่ลกูค้าภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 96 ของยอดขายทัง้หมดของ
ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มนี ้ โดยลกูค้าภายในประเทศและสดัสว่นการขายตอ่ยอดขายทัง้หมดของบริษัทฯ มี
ดงันี ้
 
กลุ่มลูกค้า สัดส่วนการขาย (ร้อยละ) 
ร้านค้าสง่ 79 
ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ 9 
ลกูค้าอตุสาหกรรม 4 
อ่ืนๆ 4 

 กลุ่มลูกค้าส่งออก 
 
บริษัทฯ มีสดัส่วนการขายของกลุม่ลกูค้าส่งออกคิดเป็นร้อยละ 4 ของยอดขายทัง้หมดของผลิตภณัฑ์
ในกลุม่นี ้ โดยบริษัทฯ สง่ออกไปยงัประเทศตา่งๆ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สหภาพยโุรป และ
สหรัฐอเมริกา 

 
2.2.2 ช่องทางการจาํหน่าย 

 
ก.   ผลิตภัณฑ์แป้งมันสาํปะหลัง ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ เน้นการทําตลาดในอตุสาหกรรมอาหารมากกวา่

อตุสาหกรรมกระดาษ และสิ่งทอ เน่ืองจากราคาของผลิตภณัฑ์แปง้มนัสําปะหลงัในอตุสาหกรรมอาหาร
สงูกว่าในอตุสาหกรรมอ่ืน  
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สําหรับช่องทางการจําหน่ายนัน้บริษัทฯ ดําเนินการสง่ออกขายโดยตรงให้แก่ผู้ผลิตในอตุสาหกรรมอาหาร 
และขายผ่านบริษัทตวัแทนในประเทศนัน้ๆ 

 
ข.   ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว แบง่เป็น 

 
ตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ จดัจําหน่ายสินค้าโดยผ่านชอ่งทางตา่งๆ ได้แก่ หน่วยรถเงินสด ร้านค้าสง่ 
ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ซปุเปอร์สโตร์ ซปุเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกสะดวกซือ้ ร้านอาหารทัว่ประเทศ 
และลกูค้าประเภทอตุสาหกรรม 
 

สําหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ สง่สินค้าไปจําหน่ายยงัประเทศต่างๆ อาทิเช่น ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ฮ่องกง 
สหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา 

 
2.2.3 การแข่งขัน  

 
ก.   ผลิตภัณฑ์แป้งมันสาํปะหลัง  

 
ปัจจบุนัการแขง่ขนัในด้านตลาดโดยเฉพาะตา่งประเทศ มีการแข่งขนัค่อนข้างสงู นอกจากการแข่งขนักบั
ผู้ผลิตในประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยงัต้องแขง่ขนักบัผู้ผลิตจากประเทศในแถบอาเซียน เช่น เวียดนาม 
กมัพชูา และลาว ซึง่เสนอราคาแปง้ท่ีถกูกวา่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเน้นการขายในตลาด
ท่ีต้องการสินค้าท่ีมีความสม่ําเสมอในด้านคณุภาพมากกว่าในเร่ืองราคา 
 

ภาวะการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีคูแ่ข่งขนัในประเทศที่มีศกัยภาพท่ีใกล้เคียง
หรือใหญ่กวา่บริษัทฯ จํานวน 5-6 ราย ซึง่ใช้กลยทุธ์ในด้านราคาเพ่ือการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมนี ้ในขณะ
ท่ีบริษัทฯ ใช้กลยทุธทางด้านคณุภาพและการสง่มอบสินค้าท่ีตรงเวลาโดยเฉพาะในตลาดตา่งประเทศ  
ซึง่บริษัทฯ มีความได้เปรียบคูแ่ขง่ขนัในด้านช่ือเสียง คณุภาพ และการสง่มอบสินค้าท่ีตรงเวลา รวมทัง้
เคร่ืองหมายการค้า “ROSE BRAND” ซึง่เป็นท่ียอมรับในอตุสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะในไต้หวนัและจีน 
 

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในตลาด ภาวะเศรษฐกิจโลกยงัคงไม่ดีนกั โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจในจีนท่ีชลอตวัลง รวมถึงความต้องการใช้แปง้มนัสําปะหลงัในจีนได้ชลอตวั เน่ืองจากการ
ระบายสต๊อกข้าวโพดทางจีนในราคาต่ําออกสูต่ลาด ทําให้มีผลกระทบกบัปริมาณและราคานําเข้าของ
ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัซึง่รวมทัง้แปง้มนัสําปะหลงั โดยในปี 2558 ปริมาณการสง่ออกแปง้มนัสําปะหลงั
ไทย 3.83 ล้านตนั ลดลงประมาณร้อยละ 3.4 จากปี 2557 ท่ีมีปริมาณส่งออก 3.96 ล้านตนั ทัง้นี ้
พิจารณาจากปริมาณการสง่ออกแปง้มนัสําปะหลงัไทยท่ีผ่านมา ก่อนหน้าปี 2558 ก็มีอตัราการสง่ออก
เพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองทกุปี 

หมายเหตุ :   ปริมาณและมลูคา่การสง่ออกอ้างอิงจากข้อมลูจากสมาคมแปง้มนัสําปะหลงัไทย และกรมศลุกากร 
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ข.  ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยว 
 

 วุ้นเส้น 
 

สภาวะอุตสาหกรรมและส่วนแบ่งทางการตลาด 
 

สภาพโดยรวมของอตุสาหกรรมวุ้นเส้นในประเทศไทย มีลกัษณะเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีผู้แข่งขนัมากราย 
ผลิตภณัฑ์วุ้นเส้นเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปร่างลกัษณะภายนอกคล้ายกนั แตมี่ความแตกต่างด้านคณุภาพ
และราคาของผลิตภณัฑ์ ผู้ผลติแต่ละรายตา่งมุง่สร้างภาพลกัษณ์ของสินค้าของตน โดยเน้นภาพลกัษณ์
ของผลิตภณัฑ์ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับในหมู่ผู้บริโภค ทัง้นีป้ระมาณการวา่การ
บริโภคของวุ้นเส้นในประเทศมีประมาณปีละ 37,000 ตนั หรือคิดเป็นมลูคา่ 3 พนัล้านบาท โดยมีผู้ผลิต
รายใหญ่ประมาณ 4 ราย และมีผู้ผลิตขนาดกลางและเลก็อีกประมาณ 10 - 15 ราย  บริษัทฯ  เป็นผู้ผลิต
วุ้นเส้นรายใหญ่เป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศ โดยผลิตและจําหน่ายสินค้าทกุระดบัคณุภาพสูต่ลาด มีกําลงั
ผลิตปีละ 23,000 ตนั  และมีสว่นแบง่ทางการตลาดประมาณร้อยละ 43  

 
อัตราการเตบิโต 

 
ปกติตลาดวุ้นเส้นโดยรวมจะมีอตัราการเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 - 5  ต่อปี    

 
การแข่งขัน 

 
เน่ืองจากวุ้นเส้นเป็นสินค้าท่ีมีกรรมวิธีการผลิตไม่ซบัซ้อน จึงมีผู้ ผลิตสินค้ามากราย โดยการแข่งขนักัน
ส่วนมากจะเป็นการแข่งขันด้านราคาตามด้วยการกระจายสินค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมี
คุณภาพหลายระดับ และเจาะกลุ่มลูกค้าแต่ละพืน้ท่ีแตกต่างกันไป ผู้ บริโภคจะมีความจงรักภักดีใน
ผลิตภณัฑ์ตราท่ีใช้อยู่ การแขง่ขนัของอตุสาหกรรมวุ้นเส้นสรุปได้ ดงันี ้

 
การแข่งขันด้านราคา  

 
ผู้ผลิตแต่ละรายจะตัง้ราคาขายให้เหมาะกบัภาวะการแข่งขนั และการยอมรับของผู้บริโภค เพ่ือให้ได้ส่วน
แบง่การตลาดมากท่ีสดุ 

 
สร้างตลาดใหม่ของสนิค้า  

  
เพ่ิมความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เช่น วุ้นเส้นสด วุ้นเส้นตดัตรง วุ้นเส้นกึ่ง
สําเร็จรูป 
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สนิค้าทดแทน     
 

สินค้าท่ีจะทดแทนวุ้นเส้นโดยตรงไม่มี เน่ืองจากวุ้นเส้นมีคณุลกัษณะเฉพาะ ซึง่สินค้ามีลกัษณะใกล้เคียงก็
มีจําพวกเส้นหม่ี บะหม่ี หรือเส้นก๋วยเต๋ียว 

 
 ก๋วยเต๋ียว 

 
สภาวะอุตสาหกรรม 

 
ก๋วยเต๋ียวเป็นอาหารท่ีนิยมรับประทานในหมู่คนไทยและชาวเอเชียตะวนัออกรองจากข้าว ประมาณการ
ว่าขนาดของอตุสาหกรรมเส้นก๋วยเต๋ียว เส้นหม่ี รวมทัง้ขนมจีน มีขนาดประมาณ 10 เท่าของวุ้นเส้นโดย
ปริมาณ และ 5 เท่าโดยมลูค่า คือมีปริมาณเท่ากบั 350,000 - 370,000 ตนัต่อปี และมลูค่าประมาณ 1.5 
หม่ืนล้านบาท และตลาดมีการเติบโตทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยขนาดของอุตสาหกรรม
ดงักล่าวประกอบฐานลกูค้าวุ้นเส้นท่ีบริษัทฯ  มีอยู่ บริษัทฯ จงึได้ตดัสินใจก้าวเข้าสู่อตุสาหกรรมก๋วยเตี๋ยว
และเส้นหม่ี โดยเร่ิมทดลองผลิตและจําหน่ายก๋วยเต๋ียวเส้นเล็กในปี 2552 และเร่ิมผลิตเส้นหม่ีในปี 2553 
โดยมีกําลังการผลิตรวม 1,100 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสําเร็จอย่างดีในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี ้
จากอตัราการเจริญเติบโตนบัตัง้แต่เร่ิมดําเนินการผลิตสงูกว่าร้อยละ 100 ต่อปีอย่างต่อเน่ือง ทําให้บริษัท
ฯ ตดัสินใจขยายกําลงัการผลิตเส้นก๋วยเต๋ียวและเส้นหม่ี โดยสร้างโรงงานแห่งใหม่ภายในบริเวณเดียวกบั
โรงงานวุ้นเส้น โดยมีกําลงัการผลิตเบือ้งต้นรวม 4,050 ตนัต่อปี และคาดว่าโรงงานใหม่จะสามารถเร่ิม
ดําเนินการผลิตได้ปลายปี 2558 ผลิตภณัฑ์ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหม่ีของบริษัทฯ มีทัง้แบบเส้นแห้งและ    เส้น
สด และมีสดัส่วนการจําหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 70 และต่างประเทศร้อยละ 30 
 
การตลาด  

 
 กลุ่มวุ้นเส้น     

 
เน้นการสร้างการจดจําตราสินค้าว่าเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ได้รับความเช่ือถือ มีประวติัยาวนานและ
เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคกว่า 60 ปี ผลิตจากกรรมวิธีท่ีทันสมัย ถูกสุขลกัษณะ และสะดวกในการ
รับประทาน ในขณะเดียวกนัก็มีราคาท่ีเหมาะสม 
 

 กลุ่มก๋วยเตี๋ยวและเส้นหม่ี 
 
เน้นวิธีการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ มีเนือ้สมัผสัท่ีดี กรรมวิธีการผลิตท่ีสะอาด และถกูสขุลกัษณะ
สะดวกในการรับประทาน 
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 กลุ่มก๋วยเตี๋ยวเซ่ียงไฮ้ 
 
จดุขาย คือ ความเป็นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีมีเนือ้สมัผสัท่ีกรุบกรอบอร่อยแตกต่างไปจาก
ก๋วยเต๋ียวชนิดอ่ืนๆ และเส้นท่ีม้วนตวั 
 

2.2.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 
 

ก. ผลิตภณัฑ์แป้งมันสาํปะหลัง 
 
นโยบายการผลติ 
 
การผลิตของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับปริมาณของวัตถุดิบ บริษัทฯ จะดําเนินการผลิตเต็มท่ีหรือเต็มกําลงัการ
ผลิตในช่วงฤดกูาลเก็บเก่ียว (ช่วงท่ีชาวไร่ขดุหวัมนัสําปะหลงัสดออกขาย) ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนตลุาคมถึง
เดือนเมษายนของทุกปี ในช่วงฤดูกาลดังกล่าวราคาหัวมันสําปะหลังจะค่อนข้างต่ํากว่าช่วงอ่ืน ทําให้
บริษัทฯ เร่งผลิตเพื่อเก็บสต๊อกไว้ขายหรือสง่มอบให้แก่ลกูค้าได้ตลอดทัง้ปี ทัง้นี ้หากเป็นชว่งปลายฤดกูาล
ซึง่หวัมนัสําปะหลงัสดมีราคาสงูขึน้ แต่บริษัทฯ ยงัคงมียอดการสัง่ซือ้จากลกูค้าและมีอตัรากําไรในระดบัท่ี
น่าพอใจ บริษัทฯ ก็จะดําเนินการผลิตตอ่เน่ืองให้นานท่ีสดุ 
   
กาํลังการผลติและปริมาณการผลติ 
 
กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงัทัง้สิน้จํานวน 5 โรง ตัง้อยู่ในประเทศไทยจํานวน 4 โรง และ
ประเทศเวียดนาม 1 โรง  โรงงานในประเทศไทยตัง้อยู่ท่ีจังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ อุดรธานี และ 
กําแพงเพชร โดยมีกําลงัการผลิตรวมทัง้สิน้ 335,000 ตนัต่อปี และมีอตัราการใช้กําลงัการผลิตประมาณ
ร้อยละ 64 ส่วนโรงงานท่ีตัง้อยู่ประเทศเวียดนามมีกําลงัการผลิตอยู่ท่ี 40,000 ตนัต่อปี และมีอตัราการใช้
กําลงัการผลิตท่ีประมาณร้อยละ 78 ของกําลงัการผลิตต่อปี 
 
การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
 
วตัถดิุบท่ีสําคญัในการผลิต คือ หวัมนัสําปะหลงัสดซึง่ผลิตได้ในประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ จะรับ
ซือ้หวัมนัสดจากเกษตรกรผู้ปลกูมนัสําปะหลงัโดยตรง  
 
วัตถุดบิและผู้จาํหน่ายวัตถุดบิ (Supplier) 
 
การเคลื่อนไหวของราคาหัวมนัสําปะหลงัสดจะขึน้อยู่กับภาวะอปุสงค์และอปุทานของวตัถดิุบ อย่างไรก็
ตาม ราคาขายของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปก็มักจะเคล่ือนไหวขึน้ลงตามต้นทุนของวตัถุดิบด้วย ในปี 2558 
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ราคาซือ้หวัมนัสําปะหลงัสดของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยอยู่ท่ี 2,000 - 2,850 บาทต่อตนั ส่วนราคาซือ้
หวัมนัสําปะหลงัสดของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามอยู่ท่ี 2,430 - 3,350 บาทตอ่ตนั  
 
บริษัทฯ จะรับซือ้หวัมนัสําปะหลงัสดจากเกษตรกรผู้ปลกูมนัสําปะหลงัโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วน
จากลานมัน ทัง้นี ้หากเป็นช่วงท่ีหัวมันสําปะหลังในแถบพืน้ท่ีใกล้เคียงกับโรงงานมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ                
จะรับซือ้หัวมันสําปะหลงัจากลานมันท่ีจังหวดัใกล้เคียง เพ่ือจดัหาวตัถุดิบป้อนโรงงานให้สามารถผลิต
สินค้าได้ 

 
ข. ผลิตภณัฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว  

 
กาํลังการผลติ 
 
บริษัทฯ มีโรงงานตัง้อยู่ท่ีอําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม มีพืน้ท่ีรวม 230 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา อาคาร
โรงงานมีพืน้ท่ีโรงงานประมาณ 48,700 ตารางเมตร และมีกําลงัการผลิตวุ้นเส้นประมาณ 23,000 ตนัต่อ
ปี ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของ
คณุภาพและความปลอดภยัท่ีผู้บริโภคจะได้รับ บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตสินค้าตามแผนการผลิตตาม
ความต้องการสินค้าของลกูค้าเป็นหลกั ปัจจบุนับริษัทฯ มีอตัราการใช้กําลงัการผลิตประมาณร้อยละ 70 
 
วัตถุดบิ 
 
วตัถุดิบท่ีสําคญัในการผลิต คือ แป้งถัว่ แป้งมนัฝร่ัง แป้งมนัสําปะหลงั และข้าว ซึ่งเป็นพืชผลทางเกษตร 
ดงันัน้ราคาจะผนัผวนขึน้ลงตามฤดกูาลและอปุสงค์อปุทานในตลาด นอกจากนี ้พืชผลทางการเกษตรยงั
ขึน้อยู่กับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งจะส่งผลต่อ
อปุทานและราคาของสินค้า ในบางสถานการณ์บริษัทฯ จําเป็นต้องซือ้วตัถดุิบ  เพ่ือเก็บเป็นสินค้าคงคลงั
ให้พอเพยีงกบัการผลิตและเพ่ือให้มีต้นทนุวตัถดิุบท่ีคงท่ี 
 
บริษัทฯ ซือ้แป้งถั่ว  และแป้งมนัฝร่ัง   โดยนําเข้าโดยตรงหรือซือ้ผ่านตวัแทนจําหน่ายจากประเทศในแถบ
ยโุรปหรือ จีน ซึ่งอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทนุของแป้งท่ีนําเข้า
จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในการพึง่พาผู้ผลิตหรือผู้จดัจําหน่ายรายหนึ่งราย
ใดเป็นกรณีพิเศษ เน่ืองจากมีแหล่งซือ้วตัถดิุบท่ีหลากหลายจากผู้ผลิตทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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2.2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ก. ผลิตภณัฑ์แป้งมันสาํปะหลัง 

 
ในการผลิตแป้งมันสําปะหลงันัน้จะมีนํา้ทิง้ท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่แล้วเป็นนํา้จากการ
ล้างหวัมนั และนํา้แปง้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชมุชนใกล้เคียง
ได้ บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงผลกระทบในข้อนีเ้ป็นอย่างดี จงึได้สง่นํา้ทิง้ดงักล่าวเข้าสูร่ะบบบาํบดันํา้ทิง้แบบ 
LAGOONING ท่ีออกแบบอย่างถกูต้องโดยวิศวกรท่ีได้รับอนญุาต ซึง่มีทัง้ระบบไร้ออกซิเจน และระบบใช้
ออกซเิจน  
 
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัและตระหนกัถึงคณุภาพส่ิงแวดล้อม จึงได้นําระบบก๊าซชีวภาพมา
ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานของบริษัทย่อยท่ีประเทศเวียดนามเป็นแห่งแรก ซึ่งโครงการดงักล่าวได้
ดําเนินการแล้วเสร็จตัง้แต่ปี 2554  และได้มีการพัฒนาระบบบําบัดนํา้ท่ีผ่านกระบวนการผลิตให้ได้
มาตรฐานสูงขึน้ ส่วนโครงการระบบก๊าซชีวภาพในโรงงานของบริษัทฯ ท่ีตัง้อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
โรงงานของบริษัทย่อยท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดัอดุรธานี  ซึ่งเป็นฐานการผลิตท่ีสําคญัของบริษัทฯ ได้ดําเนินการ
แล้วภายในปี 2556 ระบบดงักล่าวจะนําก๊าซชีวภาพในบ่อบําบดันํา้เสียมาใช้เป็นพลงังานทดแทนนํา้มนั
เตาในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการประหยดัพลงังานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าท่ีสดุ รวมทัง้
เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชัน้บรรยากาศ นอกจากนี ้ยงัช่วยลดมลภาวะจากกลิ่นท่ีเกิด
จากบอ่บําบดันํา้เสียท่ีอาจมีผลกระทบตอ่สภาวะแวดล้อมในชมุชนรอบข้างได้อกีด้วย ทัง้นี ้โครงการระบบ
ก๊าซชีวภาพในโรงงานของบริษัทฯ ท่ีตัง้อยู่ในอําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ได้เร่ิมทดลองดําเนินการ
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยมีผลเป็นท่ีน่าพอใจในการลดมลภาวะต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

ข. ผลิตภณัฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว 
 
เน่ืองจากการผลติวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวเป็นการแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตร ซึง่ผลผลิตทัง้หมดรวมทัง้ผล
พลอยได้   บริษัทฯ สามารถจําหน่ายทัง้หมด จึงไม่มีปัญหาเร่ืองของเสียจากการผลิต สว่นเร่ืองนํา้ทิง้จาก
กระบวนการผลิต บริษัทฯ มีบ่อบําบดันํา้เสีย ซึง่บําบดันํา้เสียโดยวิธีธรรมชาติ ทําให้ค่าใช้จ่ายและการ
บํารุงรักษาในการบําบดันํา้เสียคอ่นข้างต่ํา  

 
2.3 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 
-ไม่มี- 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 
3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
 
3.1.1 ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากนโนบายภาครัฐ 

 
ถึงแม้ว่าในปี 2557 / 2558 รัฐบาลไม่ได้มีโครงการแทรกแซงราคามนัสําปะหลงั แต่ยงัคงมีผลกระทบจากการ
ระบายสต๊อกแป้งมนัสําปะหลงัในโครงการของรัฐบาลท่ีผ่านมาโดยราคาขายส่งออกไม่มีความชดัเจน ทัง้นีก้าร         
ไม่สามารถทราบได้ถึงนโยบายภาครัฐท่ีอาจเข้าแทรกแซงราคามนัสําปะหลงัในอนาคตได้มีผลกระทบตอ่การค้า
ปกติของผู้ประกอบการค้ามนัสําปะหลงัและบริษัทฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ 

 
บริษัทฯ ดําเนินการบริหารงาน เพื่อลดผลกระทบจากปัจจยัความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการติดตามสถานการณ์
ตลาดและสถานการณ์วตัถุดิบ แลกเปลี่ยน ความรู้ ข่าวสาร กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ  หน่วยงาน สมาคมท่ีเก่ียวข้องกับธรุกิจมนัสําปะหลงัต่างๆ เพ่ือท่ีจะสามารถประเมิน
สถานการณ์ เตรียมการล่วงหน้า และดําเนินการได้ทนัท่วงที เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีต้นทนุสามารถแข่งขนัได้และ
ทํากําไรให้บริษัทฯ 

 
3.1.2  ความเส่ียงจากการร่วมลงทุนในต่างประเทศ 
 

บริษัทฯ มีการร่วมทุนในการดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังในประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม โดยการ
ลงทุนในต่างประเทศนัน้ย่อมมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากปัจจัยทางด้านการเมือง กฎหมาย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศนัน้ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้หากมีเหตใุด
เหตุหนึ่งเกิดขึน้อย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจในประเทศดงักล่าว อาจส่งผลกระทบให้รายได้และกําไร
จากการดําเนินธุรกิจในประเทศเหลา่นีไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

 
บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเส่ียงนี ้โดยติดตามขา่วสารของประเทศเวียดนามและภมิูภาคอย่างใกล้ชิด รวมทัง้ 
ติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์ตลาด และอ่ืนๆ กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสําปะหลงัในประเทศ
เวียดนาม และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จดัส่งทีมผู้บริหาร ซึ่งเป็นตวัแทนของ  
บริษัทฯ เข้าไปดูแลการดําเนินการในประเทศเวียดนามรวมทัง้ได้จัดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานท่ี
ประเทศไทยทกุเดือน 

 
3.1.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
 

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศท่ีเกิดขึน้จากภาวะโลกร้อนในชว่งหลายปีท่ีผ่านมาได้ส่งผลกระทบให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในภมิูอากาศท่ีไม่เป็นไปตามฤดกูาล ตลอดจนทําให้เกิดภยัพิบติัในรูปแบบต่างๆ เช่น ภยั
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แล้ง และอทุกภยั ในปี 2557 ประเทศไทยประสบกบัสภาวะแห้งแล้งซึ่งมีผลต่อปริมาณหวัมนัและปริมาณนํา้ท่ี
ไม่พอเพียงในการผลิตซึง่ก็มีผลทําให้การผลิตของบริษัทฯ ลดลงในช่วงฤดแูล้ง เช่น โรงงานของบริษัทฯ ท่ีตัง้อยู่
ในจงัหวดักาฬสินธุ์ได้รับผลกระทบจากการท่ีไม่มีปริมาณนํา้เพียงพอสําหรับการผลิต  แต่มีผลกระทบไม่มากนกั
ในปีท่ีผ่านมา ในส่วนพืน้ท่ีเพาะปลกูหวัมนัสําปะหลงัก็ประสบกบัการแพร่ระบาดของเพลีย้แป้งหรือศตัรูพืชอ่ืน 
และในบางพืน้ท่ีก็ประสบปัญหานํา้ท่วมโดยในปี 2558 ปัญหาดงักล่าวได้ลดน้อยลงเม่ือเทียบกับปี 2557   แต่ก็
ยงัเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ปริมาณผลผลิตหวัมนัสําปะหลงัซึง่เป็นวตัถดิุบหลกั 

 
บริษัทฯ ได้ดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบจากปัจจยัความเสี่ยงดงักล่าว โดยปัจจบุนัได้มีการศึกษาถึงการนํานํา้
ทิง้จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ในกระบวนผลิตอีก และปรับปรุงระบบการผลิตให้มีการใช้นํา้ลดลง 
ตลอดจนการทําท่ีเก็บนํา้ในช่วงหน้าแล้ง เพ่ือลดผลกระทบจากสภาวะภัยแล้ง และการขาดแคลนนํา้ รวมถึง
ประสานงานกบัหน่วยงานราชการและเอกชนในท้องถ่ิน เพ่ือร่วมมือในการจดัสรรนํา้ให้พอเพียงในทกุภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้องในช่วงท่ีเกิดการขาดแคลนนํา้ 

 
3.1.4 ความเส่ียงจากผลติภัณฑ์ทดแทน 
 

การเปล่ียนแปลงของอปุสงค์และอปุทานของผลิตภณัฑ์ทดแทนผลิตภณัฑ์แป้งมนัสําปะหลงั อาทิ แป้งข้าวโพด 
แปง้มนัฝร่ัง ทําให้ราคาของผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเปลี่ยนแปลงและสง่ผลให้ราคาของมนัสําปะหลงัเปลี่ยนแปลงไป
เช่นกนั โดยราคาของแป้งข้าวโพดในประเทศจีนได้ลดต่ําลงอย่างมาก ทําให้ราคาของแป้งมนัสําปะหลงัปรับตวั
ลดลงอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในไตรมาสสดุท้ายของปี 2558  

 
บริษัทฯ ดําเนินการบริหารงาน เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเส่ียงดงักล่าวด้วยการติดตามสถานการณ์
ตลาดและผลผลิตของผลิตภัณฑ์ทดแทน การแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารกับผู้ ประกอบการผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลงัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน สมาคมท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจมนัสําปะหลงัต่างๆ ซึง่ได้มีการ
ติดตามสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ทดแทนมันสําปะหลังดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพ่ือท่ีจะสามารถประเมิน
สถานการณ์ เตรียมการลว่งหน้าและดําเนินการได้ทนัท่วงที 

    
3.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับการผลิต 
 
3.2.1  ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 
 

 ผลติภณัฑ์แป้งมันสาํปะหลัง  
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์แป้งมนัสําปะหลงั ซึ่งต้องใช้หวัมนัสําปะหลงั เป็นวตัถุดิบ
สําคญัในการผลิตในสดัส่วนประมาณร้อยละ 70 ของต้นทุนการผลิต ทัง้นีห้วัมนัสําปะหลงัจะมีราคา
เปลี่ยนแปลง ขึน้ลงตามฤดกูาล รวมทัง้ปรับขึน้ลงตามอปุสงค์และอปุทานในตลาดขึน้กบัสภาพดินฟา้
อากาศ และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงฤดกูาล ปัจจยัเหล่านีล้้วนเป็นปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือ การ
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ควบคุมของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯเกิดความเสี่ยงด้านการประมาณการราคาวตัถุดิบและสินค้าเพื่อ
จําหน่าย รวมถึง การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางการเงิน
และผลประกอบการของบริษัทฯ 
 
ดังนัน้ เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเส่ียง รวมทัง้ลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากความผันผวน
ดงักล่าว   บริษัทฯ ได้ดําเนินการติดตามสถานการณ์ตลาดของวตัถดิุบอย่างใกล้ชิดและมีการสํารวจ
วตัถุดิบในแหล่งเพาะปลูกทัง้ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา   
เพ่ือแลกเปล่ียน ความรู้ ข่าวสาร กับผู้ ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ หน่วยงาน สมาคม ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจมนัสําปะหลงัต่างๆ เน้นการจดัซือ้วตัถดิุบในช่วง
เก็บเก่ียวท่ีผลผลิตมันสําปะหลังออก สู่ตลาดมากและมีราคาตํ่า รวมทัง้สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีและ
แบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร กับชาวไร่ในพืน้ท่ี เพ่ือให้บริษัทฯสามารถรับข้อมูลและคาดการณ์
แนวโน้มของตลาดมนัสําปะหลงั เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนและบริหารจดัการให้ดีย่ิงขึน้ 
 
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์แป้งมนัสําปะหลงั ซึง่ต้องใช้หวัมนัสําปะหลงั เป็นวตัถุดิบ
สําคญัในการผลิตในสดัส่วนประมาณร้อยละ 70 ของต้นทุนการผลิต ทัง้นีห้วัมนัสําปะหลงัจะมีราคา
เปลี่ยนแปลง ขึน้ลงตามฤดกูาล รวมทัง้ปรับขึน้ลงตามอปุสงค์และอปุทานในตลาดขึน้กบัสภาพดินฟา้
อากาศ และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงฤดกูาล ปัจจยัเหล่านีล้้วนเป็นปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือ การ
ควบคุมของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯเกิดความเสี่ยงด้านการประมาณการราคาวตัถุดิบและสินค้าเพื่อ
จําหน่าย รวมถึง การบริหารจดัการสินค้าคงเหลือซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางการเงิน
และผลประกอบการของบริษัทฯ 
 
ดังนัน้ เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเส่ียง รวมทัง้ลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากความผันผวน
ดงักล่าว   บริษัทฯ ได้ดําเนินการติดตามสถานการณ์ตลาดของวตัถดิุบอย่างใกล้ชิดและมีการสํารวจ
วตัถุดิบในแหล่งเพาะปลูกทัง้ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา   
เพ่ือแลกเปล่ียน ความรู้ ข่าวสาร กับผู้ ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ หน่วยงาน สมาคม ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจมนัสําปะหลงัต่างๆ เน้นการจดัซือ้วตัถดิุบในช่วง
เก็บเก่ียวท่ีผลผลิตมันสําปะหลังออก สู่ตลาดมากและมีราคาตํ่า รวมทัง้สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีและ
แบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร กับชาวไร่ในพืน้ท่ี เพ่ือให้บริษัทฯสามารถรับข้อมูลและคาดการณ์
แนวโน้มของตลาดมนัสําปะหลงั เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนและบริหารจดัการให้ดีย่ิงขึน้   

 
 ผลิตภณัฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว 

 
วตัถุดิบเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของต้นทุนการผลิตสินค้า โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 - 70 
ของต้นทุนสินค้า ดงันัน้ การผนัผวนของราคาวตัถุดิบจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของ



                                                

                                                                                               แบบ 56-1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 
                                                                                                                  

 
หน้า 19 

 

บริษัทฯ วตัถุดิบท่ีสําคญัในการผลิตวุ้นเส้น คือ แป้งถั่ว แป้งมันฝร่ัง ซึ่งเป็นพืชผลทางเกษตร ดงันัน้ 
ราคาจะผันผวนขึน้ลงตามฤดูกาล และอปุสงค์อปุทานในตลาด นอกจากนี ้พืชผลทางการเกษตรยัง
ขึน้อยู่กบัสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ภยัแล้ง อทุกภยั ซึ่งจะส่งผลต่อ
ราคาของสินค้า 
 
จากปัจจยัดงักล่าว ทําให้บริษัทฯ ต้องติดตามสถานการณ์ของตลาดวตัถุดิบอย่างใกล้ชิด และสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ขายวตัถดิุบ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถรับทราบข้อมลู และคาดการณ์แนวโน้มของ
ตลาดในการวางแผนและการบริหารสินค้าได้ดีย่ิงขึน้ ในบางสถานการณ์บริษัทฯ จําเป็นต้องซือ้
วตัถุดิบเพ่ือเก็บเป็นสินค้าคงคลงัให้พอเพียงกบัการผลิตและให้มีต้นทุนวตัถุดิบท่ีคงท่ี โดยทางเลือก
สดุท้ายท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาในกรณีท่ีราคาของวตัถดิุบปรับตวัสงูขึน้มากอย่างไม่คาดหมาย คือ การ
ผลักภาระการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนไปยังผู้ บริโภค โดยการขึน้ราคาสินค้า แต่ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ เน่ืองจากตลาดวุ้นเส้น มีการแขง่ขนัท่ีรุนแรงและมีความอ่อนไหวต่อราคา 

 
บริษัทฯ ซือ้แป้งถั่ว และแป้งมันฝร่ัง  โดยนําเข้าโดยตรงหรือซือ้ผ่านตัวแทนจําหน่ายจากประเทศใน
แถบยุโรปหรือจีน  โดยมีการจ่ายชําระค่าสินค้าทัง้สกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศอาจมีผลกระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุของแปง้ท่ีนําเข้า 
 

3.2.2  การขาดแคลนแรงงาน 
 

อตุสาหกรรมวุ้นเส้นเป็นอตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงานคนมาก โดยเฉพาะในขัน้ตอนบรรจุหีบห่อ ดงันัน้ ภาวะการ
ขาดแคลนแรงงานอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการท่ีจะจัดการกับปัญหา
ดงักล่าว บริษัทฯ ได้เสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีจูงใจ เพื่อรักษาพนักงานให้ทํางานกับบริษัทฯ ในการ
แก้ปัญหาในระยะยาว บริษัทฯ ยังคงพฒันาระบบการผลิตอย่างต่อเน่ือง โดยเปลี่ยนเป็นระบบการผลิตท่ีใช้
เคร่ืองจกัรมากขึน้ เพ่ือลดการพึ่งพาแรงงานคน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มกําลงัการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตด้วย 

 
3.3 ความเส่ียงด้านการเงนิ 
 
3.3.1 การผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 
 

บริษัทฯ ขายสินค้าส่วนใหญ่ไปต่างประเทศทําให้มีรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ 
จึงมีความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  ซึ่งเกิดขึน้จากการแปลงค่าของรายได้จากการขาย
สินค้าในรูปของเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกากลบัมาเป็นเงินสกุลบาท ทัง้นีค้วามเสี่ยงดงักล่าวจะเกิดขึน้เม่ือ
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาอ่อนค่าลงเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินบาท รายได้ในรูปของเงินบาทท่ีบริษัทฯ ได้รับจึง
น้อยลง ในทางกลบักนับริษัทฯ อาจมีรายได้ในรูปของเงินบาทเพ่ิมขึน้ หากเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาแข็งค่า
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ขึน้  การอ่อนค่าลงของค่าเงินบาทในปัจจบุนั เม่ือเทียบกับปี 2557 ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทย มีความได้เปรียบเม่ือ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขนัท่ีสําคัญอย่างประเทศเวียดนามท่ีมีค่าเงินค่อนข้างคงท่ีเม่ือเทียบกับเงินสกุลเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้ส่วนหน่ึงซึ่ง
หมายถึงบริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนผ่านการสร้างสมดุลระหว่าง
รายรับกับรายจ่าย ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งกล่าวคือ  บริษัทฯ มีรายรับจากการขาย
สินค้าส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศ ในขณะท่ีบริษัทฯ ก็มีรายจ่ายส่วนหน่ึงเป็นการนําเข้าแป้งถั่ว และแป้ง
มนัฝร่ัง ซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลิตวุ้นเส้นจากตา่งประเทศ     

 
อย่างไรก็ตาม ด้วยรายรับจากการส่งสินค้าออกมีมากกว่ารายจ่ายจากการนําเข้า บริษัทฯ จึงต้องใช้การบริหาร
จดัการความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนส่วนท่ีเหลือด้วยวิธีทําสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ติดตาม
ภาวะการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินอย่างสม่ําเสมอ และใช้เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียง
ดงักล่าว  

 

แป้งถัว่ และแปง้มนัฝร่ัง เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลิตวุ้นเส้น ในบางกรณีบริษัทฯ นําเข้าจากต่างประเทศ 
โดยคิดราคาสินค้าเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  ซึ่งอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอาจมี
ผลกระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุของแปง้ท่ีนําเข้า   นอกจากนี ้ประมาณร้อยละ 7 ของรายได้ของบริษัทฯ มา
จากการสง่ออก  ซึง่คิดราคาสินค้าในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สกลุเงินเยน และสกลุเงินยโูร  

 
ในการท่ีจะบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ํานัน้ บริษัทฯ ได้มีการติดตาม
สถานการณ์ของอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด  และทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถ้า
อยู่ในภาวะท่ีจําเป็น 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1  ลักษณะสาํคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
สินทรัพย์ของบริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้

 ที่ดนิ 
\ 

ที่ตัง้ ขนาด 
(ไร่-งาน-ตรว.) 

การถือสิทธ์ิ วัตถุประสงค์การถือครอง มูลค่าตาม
บัญชี  

(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพนั  

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 

อ. บ้านฉาง จ. ระยอง 

อ. พมิาย จ. นครราชสีมา 

อ. บางเลน จ.นครปฐม 

27-2-58 

135-0-29.7 

218-0-66 

230-3-50 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

โกดงัเก็บสินค้า 

ให้เช่าบางสว่น 

โรงงานและโกดงัเก็บสนิค้า 

โรงงานและโกดงัเก็บสนิค้า 

2 

1 

6 

231 

(1) 

(1) 

- 

- 

อ. เมือง จ. อดุรธานี 450-3-20 บจ. ไทยนํามนั
สําปะหลงั 

โรงงานและโกดงัเก็บสนิค้า 6 (2) 

อ. ขาณวุรลกัษณ์บรีุ 

     จ. กําแพงเพชร 

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

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 50-0-80 บจ. บางปะกธรุกิจ ให้บริษัทฯเช่าเพ่ือใช้เป็น
ท่ีตัง้โกดงัเก็บสนิค้า 

90 - 

อ. ทา่คนัโท จ. กาฬสนิธุ์ 329-1-25 บจ. ไทยสนิมนั
สําปะหลงั (1989) 

ให้บริษัทฯเช่าเพ่ือใช้เป็น
ท่ีตัง้โรงงานและโกดงัเก็บ

สนิค้า 

4 (1) 

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 9-3-48 บจ. บางเทา (6) ให้บริษัทฯเช่าเพ่ือใช้เป็น
ท่ีตัง้โกดงัเก็บสนิค้า 

21 (1) 

อ. เมือง จ. อดุรธานี 184-3-22 บจ. ไทยนํามนั
สําปะหลงั (1) 

ให้บริษัท ไทยนํามนั
สําปะหลงั เชา่เพ่ือใช้เป็น

ท่ีตัง้บอ่นํา้เสีย 

1 - 

อ. บ้านฉาง จ. ระยอง 41-3-25.4 บจ. ไทยวา (6) ให้เช่า 29 - 

    394  

หมายเหตุ 
(1) จํานองกบัสถาบนัการเงินเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ รวมวงเงินสนิเชื่อทัง้หมด 460 ล้านบาท 
(2) จํานองกบัสถาบนัการเงินเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื่อของบริษัท ไทยนํามนัสําปะหลงั จํากดั รวมวงเงินสินเช่ือทัง้หมด 

280 ล้านบาท 



                                                

                                                                                               แบบ 56-1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 
                                                                                                                  

 
หน้า 22 

 

อาคาร 
 

ที่ตัง้ การถือสิทธ์ิ วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าตาม
บัญชี  

(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพนั  

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 

อ. ทา่คนัโท จ. กาฬสนิธ์ิ 

อ. พิมาย จ.นครราชสีมา 

อ. บางเลน จ.นครปฐม 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 

โกดงัเก็บสินค้า 

โรงงานและโกดงัเก็บสนิค้า 

โรงงานและโกดงัเก็บสนิค้า 

โรงงานและโกดงัเก็บสนิค้า 

6 

33 

11 

204 

(1) 

(1) 

- 

- 

อ. เมือง จ. อดุรธานี บจ. ไทยนํามนัสําปะหลงั โรงงานและโกดงัเก็บสนิค้า 58 (2) 

อ. พมิาย จ. นครราชสีมา บจ. ไทยวาอลัฟาสตาร์ช โรงานและโกดงัเก็บสนิค้า 1 - 

 

อ. ขาณวุรลกัษณ์บรีุ จ. กําแพงเพชร บจ. ดี ไอ โรงงานและโกดงัเก็บสนิค้า 2 - 

 

อ. ขาณวุรลกัษณ์บรีุ จ. กําแพงเพชร บจ. ไทยวา ไร้ซ ฟลาว โรงงานและโกดงัเก็บสนิค้า - - 

 

ประเทศเวียดนาม  TAY NINH TAPIOCA JOINT 
STOCK COMPANY 

โรงงานและโกดงัเก็บสนิค้า 14 - 

   329  

หมายเหตุ 
(1) จํานองกบัสถาบนัการเงินเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ รวมวงเงินสนิเชื่อทัง้หมด 460 ล้านบาท 
(2) จํานองกบัสถาบนัการเงินเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื่อของบริษัท ไทยนํามนัสําปะหลงั จํากดั รวมวงเงินสินเช่ือทัง้หมด 

280 ล้านบาท 
 

สนิทรัพย์ถาวรอื่นๆ 
 

ประเภทสนิทรัพย์ มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

สว่นปรับปรุงอาคารสํานกังาน 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และอปุกรณ์สํานกังานและยานพาหนะ 
งานระหว่างก่อสร้าง 

11 
624* 
73 
343 

รวม 1,051 

 
* เคร่ืองจกัรบางสว่นได้นําไปคํา้ประกนัเงินวงเงนิสนิเช่ือของบริษัท Tay Ninh Tapioca JSC วงเงิน 28,000 ล้านเวียดนามดง่ 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ มียานพาหนะภายใต้สญัญาเช่าการเงิน เป็นสินทรัพย์ถาวรอ่ืนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  เป็นจํานวน 13.7 ล้านบาท 
 
เคร่ืองจักรที่มีมูลค่าตามบัญชีมากกว่าร้อยละ 10 ของสนิทรัพย์รวมปีล่าสุด 

 
-ไม่มี- 
 

4.2  บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
   

ที่ตัง้ ขนาด 
(ไร่-งาน-ตรว.) 

การถือสิทธ์ิ วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าตาม
บัญชี  

(ล้านบาท) 

ราคา
ประเมิน*
(ล้านบาท) 

อ. องครักษ์ จ. นครนายก 544-3-90.4 บจ. ไทยองครักษ์ เพ่ือพฒันาและขาย 18 56 

อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 619-2-96 บจ. เชียงแสนแลนด์ เพ่ือพฒันาและขาย 41 41 

อ. แมจ่นั จ. เชียงราย 208-2-73 บจ. แมจ่นัทร์แลนด์ เพ่ือพฒันาและขาย 15 20 

อ. เมือง จ. แมฮ่่องสอน 90-2-13 บจ. แมฮ่่องสอนแลนด์ 
ดีเวลลอปเมนท์ 

เพ่ือพฒันาและขาย 6 9 

อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ 56-1-43 บจ. ทา่ทุง่นาแลนด์ เพ่ือพฒันาและขาย 7 8 

อ. ปากเกร็ด จ. นนทบรีุ 13-1-33 บจ. ไทยวา ไบโอ พาว
เวอร์ 

เพ่ือพฒันาและขาย 64 75 

    151 209 

 
*ประเมนิราคาโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ในเดือนพฤศจิกายน 2557 

 
4.3  บริษัทหรือบริษัทย่อยมีสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนที่สาํคัญในการประกอบธุรกจิ 
 

ประเภทสนิทรัพย์ มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 
เคร่ืองหมายการค้า 
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
คา่ความนิยม 
อ่ืนๆ 

264 
242 
101 
2 

รวม 609 
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4.4 เคร่ืองหมายการค้าสาํคญั 
 

รูปแบบเคร่ืองหมาย เจ้าของ ประเภทสินค้า เลขทะเบียน/ประเทศที่
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

บริษัทฯ แปง้มนัสําปะหลงั, 
สาค,ู แปง้ข้าวจ้าว, 
แปง้ข้าวเหนียว 

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

 

บริษัทฯ ธญัพืช,ผลผลติจากพืช,
อาหารสตัว์,สารเติม
แตง่อาหารสตัว์ 

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

มงักรคู ่

 

บริษัทฯ วุ้นเส้น 
ก๋วยเต๋ียวเซี่ยงไฮ้ แปง้ส
ลิม่ 

ค13034 / ประเทศไทย 
ค29952/ ประเทศไทย 
ค217443 / ประเทศไทย 

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

หงษ์ 

 

บริษัทฯ วุ้นเส้น ค8530 / ประเทศไทย 
ค29465 / ประเทศไทย 

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

กิเลนคู ่

 

บริษัทฯ วุ้นเส้น,  
เส้นก๋วยเต๋ียว เส้นหม่ี      
เส้นบะหม่ี 

ค28448 / ประเทศไทย 
ค316544 / ประเทศไทย 

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

นิวเกรด 

 
 

บริษัทฯ สาค ู
แปง้ทําอาหาร/ 
แปง้มนัสําปะหลงั 
ใช้ทําอาหาร เส้นหม่ี  
บะหม่ี วุ้นเส้น 

ค219943 / ประเทศไทย 
ค107390 / ประเทศไทย 

 

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

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเคร่ืองหมายการค้าอ่ืนอีก 28 เคร่ืองหมาย ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ 
 

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

  บริษัทฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและ
ก๋วยเต๋ียว รวมทัง้ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญและมีศกัยภาพในการสร้างความเติบโตใน 
ระยะยาวได้   บริษัทฯ ลงทนุในกิจการของบริษัทฯเองและลงทนุผ่านบริษัทย่อย โดยการถือหุ้นในสดัส่วนท่ีมาก
พอให้บริษัทฯสามารถเข้าร่วมบริหารจดัการและกําหนดแนวทางของธุรกิจดงักล่าวได้ โดยการแต่งตัง้ตวัแทน
เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการ
บริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทใน
เครือท่ีมิได้ประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัและอาหารนัน้ เป็นการลงทุนในอดีตเน่ืองจาก
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มองเห็นโอกาสการทํากําไรในอนาคต อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนับริษัทฯไม่มีนโยบายท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมในธุรกิจอ่ืน
ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกั  
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
-ไม่มี- 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
6.1.1 ช่ือบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ 

 
ช่ือบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ :  บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน)   

ช่ือย่อหลักทรัพย์ :   TWPC  

สาํนักงานใหญ่ :    เลขท่ี 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 20-21 ถนนสาทรใต้  
     แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ :     66 2 285 0040  

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

เวบ็ไซต์ :     www.thaiwah.com 

สาํนักงานสาขา : 

สาขาท่ี 1  เลขท่ี 21/10, 21/12 เอ และ 21/17 เอ อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6-7 ถนนสาทรใต้                
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย                          
โทรศพัท์ 66 2 285 0031 และ 66 2 285 0315-20 โทรสาร 66 2 285 0485 

สาขาท่ี 2  เลขท่ี 76 หมู่ท่ี 3 ถนนสขุมุวิท (สายเก่า) ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา
24130 ประเทศไทย โทรศพัท์ 66 38 573 973 โทรสาร 66 38 573 365 

สาขาท่ี 3 เลขท่ี 87 หมู่ท่ี 3 ถนนสขุมุวิท (สายเก่า) ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
24130 ประเทศไทย โทรศพัท์ 66 38 573 975-6 โทรสาร 66 38 573 329 

สาขาท่ี 4 เลขท่ี 2 หมู่ท่ี 2 ถนนสขุมุวิท (สายเก่า) ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา
24130 ประเทศไทย โทรศพัท์ 66 38 573 003 โทรสาร - 

สาขาท่ี 5 เลขท่ี 301 หมู่ท่ี 8 ถนนพิมาย-ห้วยแถลง ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา
30110 ประเทศไทย โทรศพัท์ 66 44 471 368-9 โทรสาร 66 44 471 789 

สาขาท่ี 6 เลขท่ี 136 หมู่ท่ี 12 ตําบลนาตาล อําเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธุ์ 46190 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 43 877 087 และ 66 43 877 053 โทรสาร 66 43 877 032 

สาขาท่ี 7 เลขท่ี 2 หมู่ท่ี 1 ถนนบางเลน-ดอนตมู ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
73130 ประเทศไทย โทรศพัท์ 66 34 391 011-4 โทรสาร 66 34 391 015 

 



                                                

                                                                                               แบบ 56-1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 
                                                                                                                  

 
หน้า 28 

 

สาขาท่ี 8 เลขท่ี 173 หมู่ท่ี 1 ตําบลโคกสะอาด อําเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 41000    
ประเทศไทย โทรศพัท์ 66 42 248 794 และ 66 42 248 618  โทรสาร 66 42 248 618   

สาขาท่ี 9 เลขท่ี 363 อาคารทวีพรรณ ชัน้ 1 ห้องเลขท่ี 100 บี หมู่ท่ี 1 ถนนเชียงใหม่-ลําปาง             
ตําบลท่าศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย             
โทรศพัท์ 66 53 850 333 โทรสาร 66 53 850 123 

สาขาท่ี 10 เลขท่ี 245 หมู่ท่ี 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็
45000 ประเทศไทย โทรศพัท์ 66 97 139 0691 โทรสาร -  

สาขาท่ี 11 เลขท่ี 999/96 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 65000 
ประเทศไทย โทรศพัท์ 66 84 660 5725 โทรสาร - 

สาขาท่ี 12 เลขท่ี 2/18 ห้องเลขท่ี 101 ชัน้ 1 ซอย  7 (ถนนบางแสนสาย 2) ตําบลแสนสขุ             
อําเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 20000 ประเทศไทย โทรศพัท์ 66 84 660 5725 โทรสาร - 

สาขาท่ี 13 เลขท่ี 142/124 ห้องเลขท่ี 104 และ 105 ชัน้ 1 หมู่ท่ี 1 ถนนวดัโพธ์ิ-บางใหญ่ ตําบลมะขาม
เตีย้ อําเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย                 
โทรศพัท์ 66 84 837 5405 โทรสาร - 

สาขาท่ี 14 *   เลขท่ี 198 ห้องเลขท่ี 9101 และ 9102 ชัน้ 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา        
จงัหวดันครราชสีมา 30000 ประเทศไทย โทรศพัท์ 66 84 837 5405 โทรสาร - 

สาขาท่ี 15 **  เลขท่ี 21/74, 21/76-77 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศพัท์ 66 2 285 0040 โทรสาร - 

 

หมายเหตุ:   *   เพ่ิมสํานกังานสาขาเม่ือเดือนมกราคม 2559  
    **  เพ่ิมสํานกังานสาขาเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

 
ประกอบธุรกจิหลัก :  ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์แปง้มนัสําปะหลงั และ 
     อาหารจากแปง้ ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเต๋ียว และสาค ู 

เลขทะเบียนบริษัทฯ :  0107558000423 

ทุนจดทะเบียน :   880,420,930 บาท  

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว :   880,420,930 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ :  880,420,930 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ :    1 บาท 
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ข้อจาํกัดสัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างด้าว :  ไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีได้ออก และได้ชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

อัตราส่วนที่ยนิยอมให้กองทุนรวม 
เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว  
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ : -ไม่มี- 

จาํนวนพนักงาน :    2,043 คน (เฉพาะพนกังานท่ีสงักดับริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 
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6.1.2 บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาท/หุ้น) 

ทุนชาํระแล้ว 
(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%) 
บริษัท ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66  2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ผลิตแปง้อลัฟ่า 18,000,000 100 18,000,000 99.99 

บริษัท บางเทา (6) จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

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

บริษัท เชียงแสนแลนด์ จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

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

บริษัท ไทยสินมนัสําปะหลงั (1989) จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

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

บริษัท แมจ่นัทร์แลนด์ จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองท่ีดิน 15,000,000 100 15,000,000 99.99 
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บริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบยีน 
(บาท) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาท/หุ้น) 

ทุนชาํระแล้ว 
(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%) 
บริษัท ท่าทุ่งนาแลนด์ จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

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

บริษัท บางปะกงธรุกิจ จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองที่ดิน 91,000,000 100 91,000,000 99.99 

บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

การผลิต การสง่ 
และจา่ย
กระแสไฟ 

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

บริษัท ไทยวา (6) จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองที่ดิน 29,000,000 100 29,000,000 99.99 

บริษัท ไทยองครักษ์ จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองที่ดิน 4,000,000 100 4,000,000 99.98 

 

 
 



                                                

                                                                                               แบบ 56-1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 
                                                                                                                  

 
หน้า 32 

 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบยีน 
(บาท) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาท/หุ้น) 

ทุนชาํระแล้ว 
(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%) 

บริษัท ดี ไอ จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ผลิต 
แปง้มนัสําปะหลงั 

10,000,000 1,000 
 

10,000,000 99.93 

บริษัท บางเทา (5) จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองท่ีดิน 1,000,000 100 250,000 99.93 

บริษัท พงังา รีสอร์ท จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

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

บริษัท อาคิเทรฟ ดีไซน์ แอนด์  
แพลนน่ิง จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

หยดุดําเนินกิจการ* 15,500,000 100 
 

15,500,000 
 

99.88 

บริษัท ไทยโมดีไฟด์สตาร์ช จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

หยดุดําเนินกิจการ 40,000,000 1,000 10,000,000 94.62 

   หมายเหตุ:  *  จดทะเบียนเลกิบริษัทเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 และจดทะเบียนชําระบญัชีเม่ือวนัที่ 25 มกราคม 2559 ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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บริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบยีน 
(บาท) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาท/หุ้น) 

ทุนชาํระแล้ว 
(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%) 
บริษัท แมฮ่อ่งสอนแลนด์ 
ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ถือครองที่ดิน 2,000,000 100 2,000,000 84.97 

บริษัท ไทยวา ไร้ซ ฟลาว จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

หยดุดําเนิน
กิจการ** 

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

บริษัท ไทยนํามนัสําปะหลงั จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

ผลิต 
แปง้มนัสําปะหลงั 

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

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

ผลิต 
แปง้มนัสําปะหลงั 
และกลโูคส  

VND 
112,081,200,000 

VND 
10,000 

VND 
112,081,200,000 

69.99 

บริษัท ไทยนํามนัสําปะหลงั (1) จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร   66 2 285 0271 

ถือครองที่ดิน 1,000,000 100 1,000,000 69.95 

หมายเหตุ:  ** จดทะเบียนเลกิบริษัทเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 ตอ่กรมพฒันาธรุกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
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บริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบยีน 
(บาท) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาท/หุ้น) 

ทุนชาํระแล้ว 
(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%) 
บริษัท แมโ่จ้แลนด์ จํากดั 
ชัน้ 21 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/63-64 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 285 0040 
โทรสาร  66 2 285 0271 

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

บริษัท สําปะหลงัพฒันา จํากดั 
ชัน้ 8 อาคารไทยวา 1 เลขท่ี 21/19         
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 677 4466 
โทรสาร  66 2 285 0281 

การผลิตและ
จําหน่าย 
แปง้มนัสําปะหลงั
ดดัแปร 

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

บริษัท เอเชียผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั จํากดั 
อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชัน้ 13               
เลขท่ี 1168/18 ถนนพระราม 4             
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 2 286 8554 
โทรสาร  66 2 286 3468 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 140,000,000 100 105,250,000                          30.00 

บริษัท เวียดนาม แทปปิโอก้า จํากดั 
043 Cau Hamlet, Tan Phong Commune, 
Tan Bien District, Tay Ninh Province, 
Vietnam 

ผลิต 
แปง้มนัสําปะหลงั  

USD  
5,000,000 

- USD  
5,000,000 

21.00 

บริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จํากดั 
22nd Floor, Man Hing Commercial 
Building,79-83 Queen’s Road Central, 
Hong Kong 
โทรศพัท์ 65 6849 5888  
โทรสาร  65 6849 5713 

ลงทนุและ 
พฒันารีสอร์ท 

USD  
21,000,000 

USD 1 USD 
21,000,000 

19.80 
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6.1.3 บุคคลอ้างองิ 
  
 หน่วยงานกาํกบับริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 
 อาคารสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย 
 โทรศพัท์ : 66 2 695 9999  โทรสาร : 66 2 695 9660 

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

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 66 2 009 9000 โทรสาร  : 66 2 009 9991 

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

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 66 2 009 9000 โทรสาร : 66 2 009 9991 

   SET Contact Center : 66 2 009 9999 อีเมล : SETContactCenter@set.or.th  เวบ็ไซต์ : www.set.or.th/tsd 
 

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั โดย 
นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3182 และ/หรือ 
นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ 
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4521 และ/หรือ 
นางสาวรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ 
นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5872 
 
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 
เลขท่ี 193/136 -137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 66 2 264 0777  โทรสาร : 66 2 264 0789 - 90 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จาํกัด 
อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 22 
เลขท่ี 540 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 66 2 264 8000 โทรสาร :  66 2 657 2222 
 
ธนาคารที่ตดิต่อประจาํ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) สาขาอาคารไทยวา 
ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  สํานกังานใหญ่ กรุงเทพฯ 
ธนาคารซตีิแ้บงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสีลม 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) สํานกัสีลม 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร 
 
6.2 ข้อมูลที่สาํคญัอื่น 

-ไม่มี- 
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ส่วนท่ี 2 : การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 
 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
 

7.1.1  บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 880,420,930 บาท ซึง่เป็นทนุท่ีออกและชําระแล้ว 880,420,930 บาท                    
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 880,420,930 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

 
7.1.2  บริษัทฯ ไม่มีหลกัทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อ่ืน 
 
7.1.3  บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั 
 
7.1.4  บริษัทฯ ไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพให้กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุ     ซึง่

เป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)  
 

ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนครัง้ลา่สดุเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั มีสดัสว่นการ      
ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 70,510,413 หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 8.01 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ 
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7.2 ผู้ถอืหุ้น 
 

7.2.1  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558*  
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

ที่ถือ 
จาํนวนหุ้น 
ที่ถือรวม 

% 
การถือหุ้น 

1. กลุม่นายโฮ กวงปิง   90,180,580 10.24 
-    นายโฮ กวงปิง  46,356,0741     
-    KAP Holdings Limited 43,370,5452     
-    MDM. Chiang See Ngoh 453,961     

2. Chang Fung Company Limited4 89,093,634 89,093,634 10.12 

3. บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จํากดั (มหาชน)5 77,327,051 77,327,051 8.78 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 70,510,413 70,510,413 8.01 

5. กลุม่นายโฮ กวงจิง   60,160,734 6.83 
-    นายโฮ กวงจิง 30,821,363     
-    Li-Ho Holdings (Private) Limited 29,339,3713     

6. กลุม่บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล ดเิวลลอปเม้นท์ จํากดั   39,248,150 4.46 
-    บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล ดเิวลลอปเม้นท์ จํากดั6 34,708,545     
-    ICD (HK) Limited  4,539,605     

7. UBS AG Hong Kong Branch7 34,745,286 34,745,286 3.95 

8. State Street Bank Europe Limited7 33,976,608 33,976,608 3.86 

9.  Mr. D Danfung Dennis  20,755,564 20,755,564 2.36 

10. Deutsche Bank AG, Singapore (DCS) A/C Pangolin Asia Fund8 20,080,765 20,080,765 2.28 

ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน 344,342,145 344,342,145 39.11 

ยอดรวม 880,420,930 880,420,930 100.00 

หมายเหตุ : 
*       ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ     
1. รวมหุ้นท่ีถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จํานวน 6,508,871 หุ้น ในนามของนายโฮ กวงปิง 
2. รวมหุ้นท่ีถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จํานวน 36,126,763 หุ้น ในนามของ KAP Holdings Limited 
3. รวมหุ้นท่ีถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จํานวน 25,761,200 หุ้น ในนามของ Li-Ho Holdings 

(Private) Limited 
4. บริษัทจดทะเบียนในตา่งประเทศ ประกอบธุรกิจ General Investment  
5. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงแรมและธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
6. บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธรุกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
7. บริษัทจดทะเบียนในตา่งประเทศ ท่ีอยูท่ี่ตดิตอ่ได้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) แผนกSecurities 

Services เลขท่ี 90 อาคารสาทรนครทาวเวอร์ โซน บี ชัน้ 14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 

8. บริษัทจดทะเบียนในตา่งประเทศ ท่ีอยูท่ี่ตดิตอ่ได้ ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี, กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 63 อาคารแอทธินี 
ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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7.2.2 บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (holding company) 

7.2.3  กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกนั (shareholders agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่
การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์หรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ 

 
7.3  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
  

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลกัทรัพย์แปลงสภาพ และหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนี ้
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

7.4.1 นโยบายเงนิปันผลของบริษัทฯ 
 

นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นนโยบายท่ีเน้นการเพ่ิมมลูค่าเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้น และสง่เสริมให้          
ผู้ ถือหุ้นถือเงินลงทนุในบริษัทฯ ในระยะยาว  โดยสามารถคาดการณ์เงินปันผลท่ีเพ่ิมขึน้ในแตล่ะปีได้ซึง่
มิได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของกําไร ด้วยวตัถปุระสงค์ดงักล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ 
จงึยึดหลกัของความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และเงินปันผลท่ีเพ่ิมขึน้ท่ีบริหารจดัการได้ ดงันี ้

 ความมีเสถียรภาพ  

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลทกุปี เว้นแตใ่นกรณีท่ีบริษัทฯ ประสบผลขาดทนุเป็นจํานวนมาก ทัง้นีเ้พ่ือมิให้        
ผู้ ถือหุ้นได้รับผลกระทบในเชิงลบจากความผนัผวนของกําไรในแต่ละปี 

 การคาดการณ์ได้ 

ผู้ ถือหุ้นจะสามารถประมาณการถึงเงินปันผลท่ีคาดวา่จะได้รับในแต่ละปี ซึง่อาจทําให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
บริหารจดัการกลยทุธ์การลงทนุของตนได้ดีย่ิงขึน้ 

 เงนิปันผลที่เพิ่มขึน้ที่บริหารจัดการได้ 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะจ่ายเงินปันผลท่ีเพ่ิมขึน้และมีความผนัผวนน้อยท่ีสดุในแต่ละปี ภายใต้กรอบของการ
เพ่ิมขึน้ท่ีกําหนดไว้อย่างกว้างๆ  แตท่ัง้นี ้ อตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบัผลกําไรจากการ
ดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง  เงินสด และประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

 
7.4.2  นโยบายเงนิปันผลของบริษัทย่อย   

 
นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อย  จะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทย่อยนัน้ๆ 
จากการพิจารณาถึงเงินสดท่ีมีอยู่ หลงัจากท่ีได้คํานึงถึงคา่ใช้จ่ายฝ่ายทนุรายการใหญ่ๆ และข้อตกลงใน
การชําระหนีคื้นในปีตอ่ไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหาร 
รายละเอียดดงันี ้   
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8.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจํานวน  4 ท่าน  ได้แก่                   
นายวฒิุพล สุริยาภิวฒัน์ นายอดุม วิชยาภัย ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ และ นายชนินทร์ อรรจนานนัท์ เป็น
กรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด กรรมการอิสระของบริษัทฯ  ทกุท่านมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีกําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นดงันี ้

ลาํดับ
ที่ 

 
รายช่ือ 

 

 
ตาํแหน่ง 

 

วันที่ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น

กรรมการบริษัทฯ 

จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วม
ประชุมในปี 2558/ครัง้

การประชุม 
1. นายโฮ  กวงปิง   ประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ตลุาคม 2558 2/2 
2. นายสรุพล สปุรัชญา กรรมการ 1 ตลุาคม 2558 2/2 
 3. นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการ 1 ตลุาคม 2558 2/2 
4. นายโฮ  กวงจิง  กรรมการ 1 ตลุาคม 2558 2/2 
5. นายโฮ  เรน ฮวา (ก) กรรมการ 1 ตลุาคม 2558 2/2 
6. ดร. เศรษฐ์ไสย  เศรษฐการุณย์ (ก) กรรมการ 1 ตลุาคม 2558 2/2 
7. นายอํานาจ สขุประสงค์ผล (ก) กรรมการ 1 ตลุาคม 2558 2/2 
8. นางสาวศริิวรรณ  สกลุคีรีวฒัน์ (ก) กรรมการ 1 ตลุาคม 2558 2/2 
9. นายวฒุิพล  สริุยาภิวฒัน์ กรรมการอิสระ (ข) 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง  

กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

1 ตลุาคม 2558 2/2 

10. ดร. ชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์  กรรมการอิสระ (ข) 
กรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเส่ียง 
ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน  

1 ตลุาคม 2558 2/2 

11. นายอดุม วิชยาภยั กรรมการอิสระ (ข) 

กรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียง 

กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน  

1 ตลุาคม 2558 2/2 

12. นายชนินทร์ อรรจนานนัท์  กรรมการอิสระ (ข) 1 ตลุาคม 2558 2/2 
 

หมายเหตุ :     ประวตัิของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หวัข้อ 
“คณะกรรมการบริษัทฯ” ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ  
(ก)   ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ โดยลงนามร่วมกนั 2 ทา่นและประทบัตราบริษัทฯ ตามท่ีระบใุนหนงัสือรับรอง    
(ข) คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” 
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อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีหลกัในการกําหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์โดยรวมของบริษัทฯ รวมทัง้ดูแล
การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิผล  นอกเหนือจากหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ตามกฎหมาย
วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ดงันี ้

1.  กําหนดรูปแบบและอนมุติันโยบายภาพรวม กลยทุธ์ และวตัถปุระสงค์ทางการเงินของบริษัทฯ 

2.  ทบทวนผลการดําเนินงานด้านการเงิน และรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ 

3.  กํากบัดแูลและอนมุติัการริเร่ิมการดําเนินงานหลกัของบริษัทฯ งบประมาณประจําปี การลงทนุท่ีสําคญั
และการตดัสินใจด้านเงินทนุ 

4.    ให้ความมัน่ใจว่า การควบคมุภายในรวมถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ท่ีมีอย่างเพียงพอนัน้ ได้รับ
การทบทวนและประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ 

5.    อนุมัติการเสนอชื่อบุคคลท่ีจะเข้ามาดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และอนุมัติการแต่งตัง้
คณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ  

6.  รับผิดชอบในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และ  

7. อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  เพื่อกําหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชดุย่อยอย่างชดัเจน 

 
นอกจากนัน้  คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการท่ี
ดี”  
วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 
กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัทฯ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกได้ 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาและกลั่นกรองการ
ดําเนินงานภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ี กําหนดไว้ในกฎบัตร และรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ  
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เพ่ือความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 2 คณะเป็น
กรรมการอิสระทัง้หมด นอกจากนัน้ ประธานกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการ
ชดุย่อย ทัง้ 2 คณะดงักล่าว รายละเอียดดงันี ้
 
1)     คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอสิระของบริษัทฯ จํานวน 3 ท่าน ดงันี ้
 

 
ลาํดับ
ที่ 

 
รายช่ือ 

 

 
ตาํแหน่ง 

 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้

เป็นสมาชกิ 

จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วม
ประชุมในปี 2558/ครัง้

การประชุม 
1. นายวฒุิพล  สริุยาภิวฒัน์ ประธานกรรมการ 1 ตลุาคม 2558 1/1 
2. นายอดุม วิชยาภยั สมาชิก 1 ตลุาคม 2558 1/1 
3. ดร. ชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์ สมาชิก 1 ตลุาคม 2558 1/1 

 

 

 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
นายวฒิุพล  สุริยาภิวฒัน์ และ นายอดุม  วิชยาภัย ประธานและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  ทัง้นี ้ นาย
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์   มีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีภายนอกของ 
บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าประชมุร่วมกับผู้สอบบญัชีภายนอก โดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ทัง้นี  ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. รายงานกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

7. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ของบริษัทฯ  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยง  ทัง้นี ้ โดยมีเนือ้หาซึง่ประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงแตล่ะท่าน 

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได้รับจากการ
ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (charter) 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

8. สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล และกํากบัดแูลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

9. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามี
รายการหรือการกระทําดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

ก. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ข. การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร   หาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดงักล่าวต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

10.   สอบทานและกํากบัดแูลการปฏิบติัตามหลกัการกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

11.   ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ สอบบญัชีทราบภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ สอบ
บญัชี ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการผู้จดัการ หรือบคุคล ซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทําความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

12.   ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียงซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้ 

 

2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอสิระของบริษัทฯ จํานวน 3 ท่าน ดงันี ้
 

 
ลาํดับ
ที่ 

 
รายช่ือ 

 
ตาํแหน่ง 

 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น

สมาชิก 

จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วม
ประชุมในปี 2558/ครัง้

การประชุม 

1. ดร. ชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์ ประธานกรรมการ 1 ตลุาคม 2558 1/1 
2. นายวฒุิพล  สริุยาภิวฒัน์ สมาชิก 1 ตลุาคม 2558 1/1 
3. นายอดุม วชิยาภยั สมาชิก 1 ตลุาคม 2558 1/1 

 
อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเก่ียวกบัการขึน้เงินเดือนประจําปีและนโยบายการจ่ายโบนสั
ของบริษัทฯ 

2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึน้เงินเดือน รวมทัง้สิ่งจูงใจทางด้านสวสัดิการและผลประโยชน์
ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ รวมทัง้ญาติของท่านซึง่เป็นพนกังานของบริษัทฯ 
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3.     พิจารณาทบทวนและอนมุติัคา่ใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ 

4.  พิจารณาทบทวน และในกรณีท่ีจําเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

5.  พิจารณาทบทวน และในกรณีท่ีจําเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมสวสัดิการ ผลประโยชน์ 
(เช่น การให้สิทธิพนักงานซือ้หุ้น เบีย้เลีย้ง เงินอดุหนุน และสวสัดิการอ่ืนๆ) นโยบายการขึน้เงินเดือน 
และการจ่ายโบนสัสําหรับผู้บริหารระดบัสงู  ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการจะเป็นผู้ กําหนดเงินค่าจ้างของพนกังาน
แตล่ะท่าน 

6. กําหนดหลกัเกณฑ์บคุคลท่ีจะดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. กําหนดกระบวนการคดัเลือกกรรมการอย่างมีหลกัเกณฑ์และโปร่งใส 

8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลท่ีสมควรได้ รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ  และสมาชิก
คณะกรรมการชดุย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีท่ีมีตําแหน่งว่างลง 

9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่าน
ใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่ 

10. แจ้งรายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่ีกําลังจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้แก่
กรรมการบริษัทฯ  และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรท่ีจะให้การสนบัสนุนกรรมการและ
สมาชิกคณะกรรมการชดุย่อยท่านนัน้ๆ ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปหรือไม่ 

11.   พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ี
จําเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ 

12.   รายงานการปฏิบติังานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
 

ทัง้นี ้เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้บรรลวุตัถปุระสงค์ตาม
ท่ีตัง้ไว้  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีดลุพินิจในการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเหมาะสม  
เพ่ือชว่ยในการพิจารณาทบทวนนโยบายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั เสนอแนะแผนเก่ียวกบั
ผลประโยชน์ และสวสัดิการใหม่ๆ สําหรับพนักงาน และ/หรือ ดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ทรัพยากรบคุคล 
 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอกีได้ 
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8.2 ผู้บริหาร 
 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารท่านอ่ืนๆ ตามนิยามของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวม 5 ท่าน รายละเอียดดงันี ้
 

ลาํดบัที่ รายชื่อ ตาํแหน่ง 
1. นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. ดร. เศรษฐ์ไสย  เศรษฐการุณย์  กรรมการผู้จดัการ (ธุรกิจอาหาร) 
3. นายอํานาจ สขุประสงค์ผล  กรรมการผู้จดัการ (ธุรกิจแปง้) 

4. นางสาวศิริวรรณ สกลุคีรีวฒัน์ ผู้ อํานวยการอาวโุส 
ฝ่ายบริหารการเงินและกิจการองค์กร 

5. นางอรอนงค์ วิชชชุาญ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบญัชี 

หมายเหตุ :     ประวตัิของผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หวัข้อ “ผู้บริหาร และ
เลขานกุารบริษัทฯ” ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 
8.3 เลขานุการบริษัทฯ 
 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุติัการแต่งตัง้ นางสาวมณี ลือประเสริฐ เป็นเลขานกุารบริษัทฯ โดยมี
ผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป  

หมายเหตุ :     ประวตัิของเลขานกุารบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หวัข้อ 
“ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ” ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ  
 
เลขานุการบริษัทฯ  จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา  89/15 และมาตรา  89 /16  ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมดัระวงั 
และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้หน้าท่ีตามกฎหมายของเลขานกุารบริษัทฯ มีดงันี ้
 
 (1)  จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ 

(ข)  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงาน
ประจําปีของบริษัทฯ 

(ค)  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
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 (2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร และจดัส่งสําเนารายงาน
การมีสว่นได้เสยี ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียงทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

(3)  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกบัตลาดทนุประกาศกําหนด นอกจากนี ้ เลขานกุารบริษัทฯ ยงัมี
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีระบไุว้ในใบพรรณางาน (Job Descriptions) และท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ  

 
 

8.4     รายละเอยีดการถอืครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร   
 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ลาํดับ
ที่ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่     
1 ตุลาคม 

2558 

จาํนวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง
เพ่ิมขึน้/
(ลดลง)       

ในปี 2558 

จาํนวนหุ้น
ท่ีถือ ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2558 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ (%) 

1. นายโฮ  กวงปิง 
 

ประธานกรรมการ
บริษัทฯ 

46,356,074 
 

- 46,356,074 
 

5.27% 

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  453,961 - 453,961 0.05% 

2. นายสรุพล  สปุรัชญา กรรมการ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 

3. นายเอเรียล  พี วีร่า กรรมการ 2,399,288 - 2,399,288 0.27% 

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 

4. นายโฮ  กวงจิง กรรมการ 30,821,363 - 30,821,363 3.50% 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 

5. นายโฮ  เรน ฮวา 
 
 

กรรมการ และ 
ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

6,634,452 
 
 

(4,503,928) 2,130,524 
 

0.24% 

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 

6. 
 
 

ดร. เศรษฐ์ไสย  เศรษฐการุณย์ 
 
 

กรรมการ และ 
กรรมการผู้จดัการ 

(ธุรกิจอาหาร) 

3,396,239 
 
 

- 3,396,239 
 

0.39% 

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 

7. 
 
 

นายอํานาจ สขุประสงค์ผล 
 
 

กรรมการ และ 
กรรมการผู้จดัการ 

(ธุรกิจแปง้) 

530,226 
 
 

(150,000) 380,226 0.04% 

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  191,414 (184,400) 7,014 0.00% 
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ลาํดับ
ที่ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่     
1 ตุลาคม 

2558 

จาํนวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง
เพ่ิมขึน้/
(ลดลง)       

ในปี 2558 

จาํนวนหุ้น
ท่ีถือ ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2558 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ (%) 

8. 
 
 
 

นางสาวศิริวรรณ  สกลุคีรีวฒัน์ 
 
 

 

กรรมการ และ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส 
ฝ่ายบริหารการเงิน
และกิจการองค์กร    

- - - - 

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 

9. นายวฒุิพล  สริุยาภิวฒัน์ กรรมการอิสระ - - - - 
  ประธานกรรมการ

ตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง 

และ 

    

  กรรมการสรรหา
และกําหนด
คา่ตอบแทน 

    

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  213,053 - 213,053 0.02% 

10. ดร. ชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์ กรรมการอิสระ      
 

 

กรรมการ
ตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง 

และ 

 

   

 

 
ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

 
   

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  1,943,039 500,000 2,443,039 0.28% 

11. นายอดุม วิชยาภยั 
 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ
กรรมการ

ตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง 
และกรรมการสรร
หาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

- 
 
 
 
 
 
 

- - - 

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
12. นายชนินทร์ อรรจนานนัท์ กรรมการอิสระ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
13. นางอรอนงค์ วิชชชุาญ 

 
ผู้อํานวยการ ฝ่าย

บญัชี 
- 
 

10,000 10,000 0.00% 

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  - - - - 
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8.5 วธีิการแต่งตัง้กรรมการและการถอดถอนกรรมการตามท่ีกาํหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ 
 

8.5.1 การแต่งตัง้กรรมการ 
 
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกวา่ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 
      
2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง  

 (2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
 กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมาก            

        น้อย เพียงใดไม่ได้ 

(3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออก
เสียงชีข้าด 

 
3. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก

บคุคลซึง่มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัและกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้น
แต่วาระของกรรมการท่านนัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดงักล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 
 
ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนท่ีเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่
กระทําในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือเลือกตัง้กรรมการแทน
ตําแหน่งท่ีวา่งลงเท่านัน้ 
 
การประชมุผู้ ถือหุ้ นเพ่ือเลือกตัง้กรรมการแทนตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลงนัน้ให้กระทําภายในหนึ่ง (1) 
เดือนนบัแตว่นัท่ีจํานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจํานวนท่ีจะเป็นองค์ประชมุ 
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8.5.2 การถอดถอนกรรมการ 
 
1. ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั จดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั
วา่ผู้ ใดจะออกสว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

    2.  นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

(5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

3. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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8.6 ค่าตอบแทน 
    

8.6.1  นโยบายกาํหนดค่าตอบแทน 

 ค่าตอบแทนสาํหรับพนักงาน  

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ   ได้ถูกกําหนดขึน้ตามระบบการประเมินผลท่ีมีความ
โปร่งใส เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน   ซึ่งถือเป็น
ทรัพย์สินท่ีมีความสําคัญสูงสุดสําหรับบริษัทฯ  วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ คือ เพ่ือดึงดูด  จูงใจ ตอบแทน และรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพไว้กับ
บริษัทฯ  ผลประโยชน์ตอบแทนโดยทั่วไปสําหรับพนักงานจะประกอบด้วย เงินเดือนพืน้ฐาน 
โบนัส ซึ่งมีอตัราผันแปรตามผลงาน เบีย้เลีย้ง และผลประโยชน์ต่างๆ การกําหนดองค์ประกอบ
ของผลประโยชน์ตอบแทนสําหรับพนักงานนัน้ จะคํานึงถึงลกัษณะบทบาทหน้าท่ีของพนักงาน 
และสภาวะของตลาดโดยทัว่ไปเป็นปัจจยัประกอบด้วย  อนึ่ง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผลประโยชน์ตอบ
แทนสําหรับพนกังานของบริษัทฯ สามารถแข่งขนัเทียบได้กับกิจการอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกัน 
บริษัทฯ จึงได้พิจารณาทบทวนกําหนดอตัราเงินเดือนพืน้ฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับ
ผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีประกอบกิจการในกลุม่ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอาหารเป็นระยะๆ 
 
ในการกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับผู้บริหารระดบัสงูและเจ้าหน้าท่ีบริหารระดบัอาวโุสนัน้   บริษัทฯ 
มีเจตจํานงกระตุ้นให้ผู้บริหารระดบัสงูและเจ้าหน้าท่ีบริหารระดบัอาวโุสทุกท่านเกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี  เพ่ือผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายประจําปีและ
เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ  และเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกบัส่วนได้เสีย
ของผู้ ถือหุ้ น ดังนัน้ ปัจจัยทัง้ปวงท่ีเก่ียวข้องกับผลงานจึงถือเป็นส่วนประกอบในการกําหนด
ผลตอบแทนทัง้หมดสําหรับผู้ บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าท่ีบริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ 
นอกเหนือจากปัจจยัในการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงักล่าวข้างต้น 
 
การท่ีบริษัทฯ เลือกวิธีการจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนกังานตามวิธีนีไ้ม่เพียงแตจ่ะช่วยดงึดดู 
รักษา และจูงใจพนักงานท่ีมีศักยภาพเท่านัน้ หากแต่ยังช่วยดํารงรักษาไว้ซึ่งวฒันธรรมในการ
ทํางานท่ีมุ่งเน้นผลงานเป็นหลกั    เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัสําหรับทกุองค์กรภายในบริษัทฯ ซึง่จะ
ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุปา้หมายทางการเงินได้ 

 ค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ 

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการอิสระ กรรมการท่ีมิใช่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะ
ถกูกําหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและลกัษณะความรับผิดชอบและหน้าท่ีของกรรมการแต่
ละท่านเป็นหลกั โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับของอตุสาหกรรมเดียวกันและเป็น
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ค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนัได้ ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชมุใหญ่สามญั ผู้ ถือหุ้น  
 

8.6.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 

กรรมการ 

คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของกรรมการ ทัง้กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร    
เป็นค่าตอบแทนต่อครัง้การประชุม โดยแยกเป็นรายประเภทและตําแหน่งกรรมการ  ตามมติท่ี
ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุร่วมระหว่างผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) และ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน  2558  
 
คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของกรรมการ ทัง้กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
ในปี  2558  มี จํานวนเงินรวมทั ง้สิ น้  4,430,000 บาท  รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหัวข้อ 
“รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2558” 

 
ผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของผู้ บริหารจํานวน 5 ท่าน ในปี  2558 มีจํานวนเงินรวมทัง้สิ น้ 
12,645,992 บาท ประกอบไปด้วย เงินเดือน และโบนัส  ค่าประกันสังคม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
รถยนต์ คา่กองทนุสํารองเลีย้งชีพ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา  
 

 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงนิ 
 

กรรมการ 

- ไม่มี - 
 
ผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนอ่ืนของผู้บริหารจํานวน  5 ท่าน ในปี 2558 มีจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 2,511,562 บาท 
 
ในรูปของสวสัดิการของพนกังาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิตและประกันสขุภาพ ค่าเล่า
เรียนบตุร และอ่ืนๆ   

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทฯ ทัง้กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร มิได้รับค่าตอบแทน
อ่ืนใดในฐานะกรรมการของบริษัทฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักลา่วข้างต้น 
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รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2558 
 

1. นายโฮ  กวงปิง  ประธานกรรมการบริษัทฯ  500,000 / - - / -  - / - 500,000 

2. นายสรุพล  สปุรัชญา กรรมการ 340,000 / - - / - - / - 340,000 

3. นายเอเรียล  พี วีร่า กรรมการ 340,000 / - - / - - / - 340,000 

4. นายโฮ  กวงจิง กรรมการ 340,000 / - - / - - / - 340,000 

5. นายโฮ เรน ฮวา  กรรมการ 300,000 / - - / - - / - 300,000 

6. ดร. เศรษฐ์ไสย  เศรษฐการุณย์ กรรมการ  300,000 / - - / - - / - 300,000 

7. นายอํานาจ สขุประสงค์ผล กรรมการ 300,000 / - - / - - / - 300,000 

8. นางสาวศิริวรรณ  สกลุคีรีวฒัน์ กรรมการ  300,000 / - - / - - / - 300,000 

9. นายวฒิุพล  สริุยาภิวฒัน์ กรรมการอิสระ  340,000 / - 85,000 / - 45,000 / - 470,000 

      ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ        

      กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน        

10. ดร. ชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์ กรรมการอิสระ  340,000 / - 45,000 / - 85,000 / - 470,000 

   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ     

   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน     

11. นายอดุม  วิชยาภยั  กรรมการอิสระ  340,000 / - 45,000 / - 45,000 / - 430,000 

   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ    
 

      กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน        

12. นายชนินทร์  อรรจนานนัท์ กรรมการอิสระ 340,000 / - - / - - / - 340,000 

รวม    4,080,000  175,000 175,000  4,430,000 

        ค่าตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บาท/ปี)  

ลาํดับ
ที่ 

รายช่ือ   ตาํแหน่ง 
กรรมการ 
บริษัทฯ 

กรรมการ
ตรวจสอบ
และบริหาร
ความเส่ียง 

กรรมการ     
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน  

รวม 
(บาท/ปี) 
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8.7     บุคลากร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนกังานจํานวน 2,813 คน เป็นดงันี ้ 
 
 

 ธุรกจิแป้ง 
มันสาํปะหลัง 

ธุรกจิวุ้นเส้น 
และก๋วยเตี๋ยว 

บริษัทย่อย* รวม 

พนกังานปฏิบติัการ (คน) 710 879 689 2,278 
พนกังานบริหาร (คน) 86 163 75 324 
พนกังานในสํานกังานใหญ่ (คน) 62 143 6 211 
รวม (คน) 858 1,185 770 2,813 

 หมายเหตุ:  *  บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ไทยนํามนัสําปะหลงั จํากดั บริษัท ดีไอ จํากดั บริษัท ไทยวา (6) จํากดั และ Tay Ninh      
Tapioca Joint Stock Company 

 
ค่าตอบแทนรวมและสวสัดิการท่ีจ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
เป็นจํานวนเงิน 192,607,154 บาท ค่าตอบแทนดงักล่าวประกอบด้วย เงินเดือน และโบนสั ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
รถยนต์ คา่ประกนัสงัคม กองทนุสํารองเลีย้งชีพ การประกนัอบุติัเหตแุละสขุภาพ คา่รักษาพยาบาล เป็นต้น 

 
8.7.1  นโยบายด้านการพฒันาพนักงาน  

 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของทรัพยากรบคุคล และมีนโยบายในการพฒันาพนกังานให้มีความรู้
ความสามารถ บริษัทฯ ให้ความสําคัญตัง้แต่การคัดเลือกพนักงาน   การกําหนดขอบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในการทํางานท่ีชัดเจน    การฝึกอบรมและพัฒนา   การประเมินผลงาน   การวาง
แนวทางสําหรับความก้าวหน้าในอาชีพเป็นรายบคุคล  การจดัการผลตอบแทนท่ียติุธรรมและสวสัดิการ
ท่ีดี  รวมทัง้ สง่เสริมให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามคัคีและบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 
 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดบัสูงของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายในบริษัทฯ  
เพ่ือให้การคุ้มครองและเสริมสร้างมลูค่าระยะยาวต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นําวิธีปฏิบติัในการกํากบัดแูลกิจการท่ี
ดี รวมถึงนโยบายซึง่เป็นรูปแบบหลกัการตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้ให้
การสนบัสนนุมาปฏิบติัและปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้

 

1. สทิธิของผู้ถอืหุ้น 
 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยได้ดําเนินการทกุอยา่งสอดคล้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองสิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 

1.1  ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิอยู่บนพืน้ฐานเดียวกนั ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ และในการรับเงิน      
ปันผลตามท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจํานวนเงินปันผลดงักลา่วคํานวณจากสดัส่วนการถือหุ้นท่ีมีใน
บริษัทฯ 

 

1.2  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการอนมุติัประเด็นท่ีสําคญัในวาระต่างๆ เชน่ การเลือกตัง้
กรรมการ (ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบคุคล)  คา่ตอบแทนกรรมการ  การแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น  

 

1.3 บริษัทฯ ไม่เคยกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน          
ผู้ ถือหุ้นทกุรายสามารถติดต่อสื่อสารระหวา่งกนัได้อย่างเสรี 

 

1.4 บริษัทฯ มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมผู้ ถือหุ้ นทุกกลุ่ม รวมทัง้ ผู้ ถือหุ้ นประเภท
สถาบนัให้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยเลือกสถานท่ีท่ีจดัการประชมุท่ีสะดวกต่อผู้ ถือหุ้นในการเดินทาง
มาประชุมจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ ถือหุ้ น
ชาวต่างชาติ จัดให้มีจุดรับลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้ นประเภทสถาบันแยกต่างหากจากผู้ ถือหุ้ นทั่วไป 
รวมทัง้ จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะซึง่ระบหุลกัฐานท่ีใช้ในการมอบฉนัทะไว้อย่างชดัเจนไปพร้อมกบัหนงัสือ
นดัประชมุ เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

  

 นอกจากนัน้ ผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุภายหลงัเร่ิมการประชมุแล้ว ยงัคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้ลงมติ 

 
1.5 บริษัทฯ เชิญผู้ ถือหุ้ นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2559 เป็นการ

ล่วงหน้า   โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการส่งคําถามล่วงหน้าดังกล่าวผ่านช่องทางตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ www.thaiwah.com แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระ 
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1.6 บริษัทฯ ยงัมิได้เชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับ
การแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัดกําหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ
ดงักล่าวในท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นเสมอ 

 
1.7 บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ 

เป็นผู้จดัสง่เอกสารประกอบการประชมุผู้ ถือหุ้น  ซึง่บรรจหุนงัสือเชิญประชมุโดยได้ระบวุาระการประชมุ 
พร้อมทัง้ข้อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ   รวมถึงข้อมูลเอกสาร
ประกอบวาระตา่งๆ อาทิ ข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ประวตัิผู้สอบ
บญัชี ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม รวมทัง้ 
หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น
ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ    ไม่น้อยกว่า 10 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีความพร้อมในการเตรียมตวัสําหรับการ
ประชุม  นอกจากนัน้  บริษัทฯ ได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นในหน้า
หนังสือพิมพ์และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลต่างๆ ในการ
ประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) เป็นการล่วงหน้า
ก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 1 เดือน รวมทัง้ ได้เชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชัว่โมง 

  
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้นําระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการ

แสดงผลการลงมติเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และถกูต้องในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
1.8 ประธานฯ จะดําเนินการประชมุตามลําดบัวาระการประชุมและไม่เพ่ิมวาระการประชมุโดยไม่แจ้งให้ผู้

ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
ทัง้หมดอาจขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ     

 
1.9  ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้เลขานกุารของบริษัทฯ จะทําหน้าท่ีอธิบายวิธีปฏิบตัิในการออกเสียง

ลงคะแนน (กฎเกณฑ์ต่างๆ และขัน้ตอนการออกเสียงลงมติโดยการใช้บตัรลงคะแนนเสียงรวมทัง้สิทธิ
การออกเสียงลงคะแนน)  นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมท่ีปรึกษากฎหมายในระดบัสากลเข้ามาทําการ
ตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนก่อนท่ีประธานในท่ีประชุมจะประกาศจํานวน  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะ และจํานวนหุ้นของผู้ ท่ีมาร่วมประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  ตลอดจนทําการตรวจสอบกระบวนการ
การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนท่ีจะประกาศเป็นมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุแต่ละครัง้ และบริษัท
ฯ  ได้เผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้ นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.thaiwah.com) ภายในวนัทําการถดัไปหลงัวนัประชมุ นอกจากนัน้ ผลการลงคะแนนเช่นเดียวกนั
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นี ้รวมถึง ข้อซกัถามต่างๆ ของผู้ ถือหุ้ นและคําตอบโดยสรุป ได้ถูกบนัทึกไว้ในรายงานการประชุม ซึ่ง
ครอบคลมุสาระสําคญัต่างๆ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน และจะนําส่งให้ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดเพื่อสอบทานก่อน
การรับรองในการประชุมครัง้ต่อไป สําหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี  บริษัทฯ จะ
เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายใน 14 วนัหลงัวนัประชมุ 

 
1.10  นโยบายของบริษัทฯ ในการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น ไม่เพียงแต่เป็นการดําเนินการตามกฎหมายเท่านัน้  

แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซกัถาม
กรรมการและฝ่ายจดัการในเร่ืองใดก็ตามท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ  ประธานในท่ีประชมุได้จดัสรรเวลา
และส่งเสริมให้  ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตัง้คําถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ  นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นในการรักษาสิทธิ
ประโยชน์   หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคําถามท่ีต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในท่ีประชุมสามารถจดัส่ง
คําถามล่วงหน้ามายงับริษัทฯ ได้ท่ี “ir@thaiwah.com” หรือโทรสารหมายเลข 66 2 285 0268  

 
1.11   นอกเหนือจากผู้ สอบบัญชีท่ีจะได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีแล้ว ประธานกรรมการ

บริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน และกรรมการทกุท่าน จะใช้ความพยายามเท่าท่ีสามารถจะทําได้ในการเข้าร่วมการประชมุ
ผู้ ถือหุ้ น เพ่ือทําการชีแ้จงหรือตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ น  นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้เชิญทีมท่ีปรึกษา
กฎหมายในระดบัสากลเข้ามาร่วมประชมุเพ่ือให้ความชดัเจนในประเดน็ทางกฎหมาย อีกทัง้จดัให้มีลา่ม
มืออาชีพทําหน้าท่ีในระหว่างการประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกนัได้
อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

 
1.12 บริษัทฯ  มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) อาทิ มติของท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีสําคญัต่างๆ  มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลู
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานประจําปี เป็นต้น 

 
2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าท่ีในการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยดําเนินการทุกอย่างสอดคล้องตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องดงันี ้
 
2.1   บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมี

คะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นสามญัท่ีตนถืออยู่ หรือหนึง่หุ้นสามญัต่อหนึง่เสียง ทัง้นี ้ หุ้นของบริษัทฯ 
เป็นหุ้นสามญัแต่เพียงประเภทเดียว  
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2.2  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนได้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.  ซึง่เป็นหนึ่งใน
แบบหนังสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด และเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้ นสามารถกําหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได้  อีกทัง้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถท่ีจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการ
อิสระของ   บริษัทฯ เพ่ือเป็นตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียงในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง โดย  บริษัทฯ ได้ระบุช่ือของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทัง้แนบประวัติ
กรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุไว้เป็น
สว่นหนึง่ของเอกสารประกอบการประชมุ  

 
2.3  บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

บริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. เม่ือเข้ารับตําแหน่งครัง้แรกและรายงานการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วนัทําการทกุครัง้
ท่ีมีการซือ้ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และได้บรรจุวาระเร่ืองรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส 

 
2.4 กรรมการหรือผู้ บริหารบริษัทฯ ท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องในการพิจารณาการเข้าทํา

รายการระหว่างบริษัทฯ กับผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
ดงักล่าว นอกจากนัน้บริษัทฯ  ได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตผุลของการเข้าทํารายการให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ก่อนทํารายการในกรณีต้องขออนุมัติการทํารายการจากผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้ ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุโดยเคร่งครัด รายละเอียดของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัได้เปิดเผยไว้
ภายใต้หวัข้อ “รายการระหว่างกนั” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ และในระหว่าง
ปีท่ีผ่านมาไม่ปรากฎว่าบริษัทฯ  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ
หรือการซือ้ขายสินทรัพย์แต่อย่างใด 

 
2.5  บริษัทฯ ได้กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร

ระดบัสงู และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ได้พงึปฏิบติั รวมถึงการห้ามในเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือ
หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ  นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติ
นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ห้ามมิให้ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท
ฯ ในขณะท่ียงัครอบครองข้อมลูภายในท่ีเป็นความลบั และมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ท่ียงัมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน  ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมลูภายในท่ียงัมิได้เปิดเผยแก่
สาธารณชน (“Embargo Period”)   รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “5.9 การดูแลเร่ืองการใช้
ข้อมลูภายใน” ซึง่ในระหวา่งปีท่ีผ่านมา ไม่ปรากฏวา่มีผู้ ใดฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

 
2.6 ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่

อย่างใด   
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3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

เพ่ือความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างเตม็ท่ี
ในการทําหน้าท่ีเป็นนิติบคุคลตวัอย่าง โดยให้ความสําคญักบัสิทธิตา่งๆ ของบรรดาผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุม่
ดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและถือปฏิบติัตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบยีบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
 
ผู้ถอืหุ้น: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างซื่อสตัย์ โปร่งใส และ

แข็งขนั เพ่ือประโยชน์สูงสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดในการที่จะรักษาและเสริมสร้าง
มลูค่าระยะยาวต่อผู้ ถือหุ้น ข้อมูลท่ีสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา
หุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผย โดย
ครบถ้วนในเวลาท่ีเหมาะสม 

 
พนักงาน: บริษัทฯ  เช่ือว่าพนักงานคือ ทรัพย์สินท่ีสําคัญท่ีสุด  ดังนัน้  บริษัทฯ จึงได้

ดําเนินการในแต่ละขัน้เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน 
พนกังานทัง้หมดได้รับการปฏิบติัอย่างยติุธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบติัหรือแบ่ง
พรรคแบ่งพวก ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานโดยรวมในอัตราท่ี
สามารถแข่งขนัได้ เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและเช่ือมโยงกับผลการ
ดําเนินการของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังานแตล่ะท่าน รวมทัง้ ไม่ละเมิดสิทธิของพนกังานตามกฎหมาย ซึง่ทัง้หมด
นีไ้ด้กําหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานท่ีปลอดภยัและถูกสขุอนามยั  โดยได้รับการรับรองระบบการจดัการตาม
มาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบันท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ได้
จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน  และส่งเสริมให้พนักงานได้รับการ
ฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับสายงาน รวมถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางาน   
เพ่ือเพ่ิมความรู้และทกัษะในการทํางานท่ีหลากหลายขึน้   

 
 ทัง้นี ้จํานวนชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานประจําปี และสถิติการ

เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของ
รายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 
ลูกค้า: บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการจดัสรรแต่สิ่งท่ีดีให้แก่ลกูค้า ด้วยการใช้วตัถดิุบท่ีดี

เย่ียมในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงและสะอาดถูกหลักอนามัย อีกทัง้ให้
ความสําคัญต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้ความมั่นใจได้ว่า       
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ความต้องการของลกูค้าจะได้รับการตอบสนอง ซึ่งถือเป็นนโยบายท่ีสอดคล้อง
กบัพนัธกิจของบริษัทฯ ตามท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
คู่แข่งขัน: บริษัทฯ มีความเช่ือว่าการแข่งขันเป็นส่ิงสําคัญในการเปิดตลาดการค้าเสรี 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ อนัเป็นการป้องกนั ขดัขวาง ไม่ให้
ผู้ประกอบการซึง่อาจเป็นคู่แข่งเข้ามาดําเนินการในตลาดซึง่บริษัทฯ ได้ประกอบ
ธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขันท่ีเข้มข้นจะเป็นการกระตุ้ น
นวตักรรมใหม่ๆ ทัง้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการในท้องตลาด ซึ่งจะช่วยยกระดับ
มาตรฐานของตลาด  และยังประโยชน์ให้แก่ผู้ บ ริโภคและสังคมโดยรวม 
นอกจากนัน้บริษัทฯ  จะ   ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการค้าของ
คู่แข่งขนัด้วยวิธีฉ้อฉล  รวมทัง้ไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งทางการค้า
จากการกระทําหรือการตัดสินใจใดๆ  ของบ ริษัทฯ  ซึ่ งได้ กํ าหนดไว้ใน
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

 
สังคมและสิ่งแวดล้อม:   บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการเป็นบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ซึง่

เป็นหนึ่งในจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ มีนโยบายการ
ดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานส่ิงแวดล้อม  โดยมีระบบการผลิตและการ
ดําเนินงานท่ีใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการควบคุม
ป้องกันมิให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทัง้ ได้ดําเนินการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ   มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนได้รับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ตาม
มาตรฐาน มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และให้เป็นอตุสาหกรรม  สี
เขียวระดบั 3 (ระบบสีเขียว) ซึ่งเป็นระบบท่ีแสดงศกัยภาพของการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอตุสาหกรรม รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 
“ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของ
รายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 
คู่ ค้า: บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะหล่อหลอมความสมัพนัธ์ระยะยาวในทางธุรกิจกบัคูค้่า ดงันัน้ 

จึงเป็นท่ีมาของนโยบายการให้ผลกําไรอย่างเป็นธรรมต่อคู่ค้า อีกทัง้ให้ความ
เคารพต่อเง่ือนไขการชําระเงิน สําหรับการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ ได้ให้สิทธิใน
การเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกนั รวมทัง้ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้าง 
เพ่ือคดัเลือกคู่ค้าด้วยวิธีประกวดราคาสําหรับรายการท่ีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้าน
บาท เพ่ือความโปร่งใส 
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เจ้าหนี:้ บริษัทฯ  ให้ความสําคญัต่อเจ้าหนีเ้สมือนคู่ค้าท่ีมีความสําคญัย่ิง ดงันัน้ จึงมุ่งมัน่
ท่ีจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทัง้หลายตามสัญญาท่ีมีอยู่กับเจ้าหนี ้ 
ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริง อนัจะทําให้เจ้าหนีเ้กิดความเสียหาย และ
หากมีเหตอุนัจะทําให้ไม่สามารถปฏิบติัตามข้อผูกพนัในสญัญา บริษัทฯ จะแจ้ง
เจ้าหนีล้่วงหน้าเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว  ซึ่งรวมถึงเง่ือนไขคํา้ประกัน 
การบริหารเงินทนุ และการผิดนดัชําระหนีร่้วมกนั  

 
ในระหวา่งปีท่ีผ่านมา ไม่ปรากฎว่ามีกรณีท่ีบริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแขง่ขนั
ทางการค้า และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ ไม่มีกรณีได้รับแจ้งจากเจ้าหนีร้ายใดว่า  บริษัทฯ ไม่ปฎิบัติตามข้อผูกพัน
ทัง้หลายตามสญัญาท่ีมีอยู่กบัเจ้าหนี ้
 
3.1 นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมดิสทิธิมนุษยชน 

  
บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายท่ีจะไม่ดําเนินการใดๆ ท่ีจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดงันัน้ ในการจ้างงาน 
บริษัทฯ จะไม่รับบคุคลอายต่ํุากวา่ 18 ปีเข้าเป็นพนกังานของบริษัทฯ ไม่บงัคบัใช้แรงงาน ไม่มีการเลิกจ้าง
อย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาคภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยเคร่งครัด ซึ่งในระหว่างปีท่ีผ่านมาไม่มีกรณีปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างไม่เป็นธรรม และไม่มีคดีขึน้สูศ่าลในเร่ืองดงักลา่ว 

 
3.2 นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา 
 

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เก่ียวข้องกบัการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และได้กําหนดเป็นมาตรฐาน
การดําเนินงานท่ีชดัเจนท่ีจะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเฉพาะท่ีมีใบอนุญาตการใช้เท่านัน้ เช่น การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ และในระหวา่งปีท่ีผ่านมาไม่ได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแตอ่ย่างใด 

 
3.3 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทาง

ธุรกจิ  
 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความโปร่งใส ปฏิบติัตามกฎหมาย นอกจากนัน้ จรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่อนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และ
พนักงานทุกคนปฎิบตัิงานบนพืน้ฐานหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และไม่ประพฤติตนหรือกระทําการ
ใดๆ  อนัอาจนําความเลื่อมเสียมาสู่บริษัทฯ ดงันัน้ จึงถือเป็นนโยบายปฏิบติัไม่สร้างความสําเร็จของงาน
ในหน้าท่ีด้วยวิธีการทจุริต หรือให้สินบนโดยเดด็ขาด การละเมิดนโยบายนีถื้อเป็นความผิดร้ายแรง โดยจะ
มีการดําเนินการทางวินยัรวมไปถึงการเลิกจ้างตามท่ีกฎหมายกําหนด  
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3.4     นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํความผิด 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุติันโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด เพ่ือเป็นกลไกให้พนกังาน
และบคุคลภายนอกสามารถร้องเรียนกรณีท่ีมีการกระทําท่ีผิดกฎหมาย หรือการกระทําท่ีขดัต่อจริยธรรม 
หรือพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริต หรือการประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร โดยไม่ถกูเลือกปฎิบติั 
ถกูกระทํา หรือถกูกลัน่แกล้ง ทัง้นีไ้ด้กําหนดชอ่งทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน รวมถึงกระบวนใน
การดําเนินการกบัเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดงันี ้ 

 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 
ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ไปยงัคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หรือหน่วยตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 

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

บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) 
   เลขท่ี 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 20-21 
   ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร   
     กรุงเทพมหานคร 10120  หรือ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

อีเมล :  arc@thaiwah.com 
โทรสาร :  66 2 285 0685 
ไปรษณีย์ :  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 21/59 , 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 20-21    
ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร   
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ 
 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 

อีเมล :  ia@thaiwah.com 
โทรสาร :  66 2 285 0685 
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ไปรษณีย์ :  หน่วยตรวจสอบภายใน 
บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) 

  เลขท่ี 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 20-21  
  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร   

     กรุงเทพมหานคร 10120 
 
กระบวนการในการดาํเนินการกบัเร่ืองที่ถกูร้องเรียน 
 
หน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และ
รายงานข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาตอ่ไป  
 
กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  
 
เร่ืองท่ีแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน รวมถึงช่ือผู้แจ้งจะถกูเก็บเป็นความลบัตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ 
และจํากัดการเข้าถึงข้อมูลได้ เฉพาะผู้ ท่ีรับผิดชอบท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบประเด็นท่ีร้องเรียนเท่านัน้ และ
หากผู้ แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเช่ือว่าตนถูกละเมิดสิทธิจากการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนก็
สามารถรายงานเร่ืองดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยง หรือ หน่วยตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนดงักลา่วข้างต้นโดยทนัที 
เพ่ือทําการตรวจสอบและดําเนินการตา่งๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
ทัง้นี ้หากพนกังานท่านใดแจ้งเบาะแสด้วยเจตนาท่ีไม่บริสุทธ์ิ หรือแจ้งเบาะแสเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน
จะถือเป็นความผิดทางวินยั และหากมีการตรวจสอบพบว่าบคุคลภายนอกท่านใดแจ้งเบาะแสด้วยเจตนา
ประสงค์ร้าย หรือแจ้งเบาะแสเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนจะถกูดําเนินการท่ีเหมาะสม รวมถึงการแจ้งความ
ตอ่เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 

 
3.5 การส่งเสริมจัดกจิกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาชุมชน 
 

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายท่ีต้องดแูลและสานสมัพนัธ์กบัชมุชนใกล้เคียง จงึสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอย่าง
สม่ําเสมอ  โดยดําเนินโครงการต่างๆ ท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีชมุชนและสงัคมจะพงึได้รับ
เพ่ือการพฒันาชุมชนอย่างยั่งยืน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 
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3.6 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ 
 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการเพ่ิมขึน้ของประชากรโลก ส่งผลให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จํากดั เกิดการขาดแคลน บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของปัญหาดงักล่าว  และส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตัง้คณะกรรมการด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย และจัดทําโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเน่ือง  รวมทัง้กําหนดเป้าหมายของโครงการใช้
ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 
 

3.7 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทฯ ได้จดัฝึกอบรมให้ความรู้และปลกูฝังจิตสํานึกในเร่ืองสิ่งแวดล้อมแก่พนกังาน โดยได้จดัทําโครงการ
อนุรักษ์พลงังานต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และประชาสมัพนัธ์ทัว่องค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และ
ตามบอร์ดประชาสมัพนัธ์ รวมทัง้ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั
การดแูลสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ เช่น การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  

 
4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัเวลา โดยได้ดําเนินการดงันี ้
 
4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือ

ของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องซึง่เป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของ  บริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด รวมทัง้ปรับปรุง
และรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว 
และบริษัทฯจะบรรจุวาระเร่ืองรายงานการมีส่วนได้เสียดงักล่าวข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส 
 

4.2 ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา สอดคล้องตามข้อกําหนดของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าวไปสู่ผู้ ลงทุน ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง ได้กระทําผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)  
 

4.3 ผู้ลงทนุรายบคุคล ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อกบับริษัทฯ ได้ท่ี
เลขานกุารของบริษัทฯ โทรศพัท์ 66 2 285 0040 หรือ 66 2 285 0315 - 20 หรือ ir@thaiwah.com 
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4.4 รายงานทางการเงินท่ีบริษัทฯ จดัทํามีความถกูต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
โดยผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ท่ีมีช่ือเสียง (ปัจจบุนัคือบริษัท สํานกังาน 
อีวาย จํากัด) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการ  บริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผย  
“ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 
และในปี 2558         งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบญัชี 

 
4.5 บริษัทฯ ไม่มีโครงการซือ้หุ้นคืน รวมทัง้ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้นใด (Shareholders agreement) ท่ี

มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่บริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน จงึมิได้เปิดเผยข้อมลูดงักล่าว   
 
4.6 บริษัทฯ ขออ้างองิการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนี ้ภายใต้หวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
 

 รายช่ือ อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (รวมถึงเร่ืองท่ีเป็นอํานาจ
อนมุติัของคณะกรรมการ) และคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ 
“โครงสร้างการจดัการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 
 

 ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้
ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1”  ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ
เลขานกุารบริษัทฯ” ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 
 จํานวนครัง้ของการประชมุและจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ      

ในระหว่างปี  2558 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อนี  ้ ข้อ 5 “ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ” 

 
 การปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง รายละเอียดได้

เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และ หวัข้อ “รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 
 การปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้

หวัข้อ “เอกสารแนบ 6” ของแบบ 56-1 และ หวัข้อ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน” ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 
 จํานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  รายละเอยีดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “คา่ตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 
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 นโยบายการเปิดเผย/รายงานการซือ้-ขายหุ้ น/ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและ
ผู้บริหารได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “2.3 ของการกํากบัดแูลกิจการ” 

 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ภายใต้
หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1  และ หัวข้อ “รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์
บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร” ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 
 หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “นโยบาย

กําหนดคา่ตอบแทน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 
 

 ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับในฐานะกรรมการช่วงปี 2558” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปี
ของบริษัทฯ 
 

4.7  ในช่วงปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ทําการเปิดเผยสารสนเทศซึง่รวมถึงข้อมลูจากเหตกุารณ์สําคญั
อย่างครบถ้วนถกูต้องภายในเวลาท่ีกําหนด ตามประกาศและกฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ 
ก.ล.ต. และไม่ปรากฎวา่ได้รับแจ้งหรือถกูดําเนินการจากหน่วยงานกํากบัดแูลตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ 
ก.ล.ต. วา่บริษัทฯ ไม่ปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศแต่อย่างใด 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 

5.1  โครงสร้างของคณะกรรมการ  
 

5.1.1  องค์ประกอบและวาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการ
จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวฒิุพล สุริยาภิวฒัน์ นายอดุม วิชยาภยั ดร. ชิงชยั หาญ
เจนลกัษณ์ และ นายชนินทร์ อรรจนานนัท์ เป็นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของ
สมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด     

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยนักธุรกิจและผู้ มีวิชาชีพชัน้นําซึ่งมีความรอบรู้
ทางด้านการเงินการบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ  โดยมี นายวุฒิพล            
สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหารเป็นผู้ มี
ประสบการณ์ในอตุสาหกรรมหลกัท่ีบริษัทฯ ดําเนินการอยู่   
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กรรมการหรือผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้ นส่วนของ
บริษัทสอบบญัชีภายนอกท่ีบริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  

 
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้ น         
รายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใน
บริษัท  จดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท รวมทัง้ ไม่มีกรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารของบริษัทฯ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
มากกวา่ 2 บริษัท 

 
นโยบายของบริษัทฯ เก่ียวกับการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการนัน้
เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 18 ซึง่กําหนดว่า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการทัง้หมด  ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3)  
 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท
นัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่ง
นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
 
กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ 
 
ดงันัน้ กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการท่ีออก
จากตําแหน่งไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่
ได้ 

   
5.1.2  คาํนิยามของ “กรรมการอสิระ” 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุติันิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึง่หมายถึง บคุคล
ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระท่ีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ซึง่ปัจจบุนัหลกัเกณฑ์ดงักล่าวกําหนดคณุสมบติัของ
กรรมการอสิระไว้ดงันี ้

 
(ก)     ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
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ของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ด้วย 

 
(ข)     ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา  หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 
ทัง้นี  ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

 
 (ค)     ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่
สมรสของบตุร  ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ มีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้ บริหารหรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 
(ง)    ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  ในลกัษณะท่ี
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็น ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 
หรือผู้ มี อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ
อิสระ 

 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ี
กระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกัน
หนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์ อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะ
ต่ํากว่า ทัง้นี  ้การคํานวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณ
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มลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อน
วนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 
(จ)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม      

ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมี
นยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชีซึ่งมีผู้ สอบบญัชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ
อิสระ 

 
(ฉ)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ี

ปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง
ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นราย
ใหญ่  หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มี
อํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับการ
แตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

 
(ช)    ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของ  

บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ น ซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้ นราย
ใหญ่ 

 
(ซ)    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ

กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน 
หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 
(ฌ)    ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 
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ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง        
(ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ           
ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 
5.1.3 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ  

 
กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะ
ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกัน
พิจารณาคณุสมบติัในด้านต่างๆ โดยดถูึงความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ประสบการณ์ 
ความรู้ ความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะท่ีจําเป็นท่ียังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ  รวมทั ง้  คุณ สมบัติตาม ท่ีตลาดหลักท รัพ ย์ฯ  ก .ล .ต . และ
พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากัดกําหนด เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น รายละเอียดวิธีการแต่งตัง้กรรมการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 
“วิธีการแต่งตัง้กรรมการและการถอดถอนกรรมการตามท่ีกําหนดในข้อบังคบัของ
บริษัทฯ” 

 
5.1.4  บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ 

 
ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ นําประชุมในการวางกลยุทธ์และการเติบโตของ
บริษัทฯ ส่งเสริมและกระตุ้นให้กรรมการทกุท่านมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นอย่างรอบด้านและทัว่ถึง สรุปมติท่ีประชมุ รวมทัง้ติดตามผลการปฎิบติั
ตาม  มติท่ีประชมุ และลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท
ฯ มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทัง้สองฝ่ายเท่ากัน  นอกจากการทําหน้าท่ี
เป็นประธานท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  ประธานกรรมการบริษัทฯ ยงัทําหน้าท่ี
เป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
5.1.5  การรวมหรือแยกตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร  
 

เพ่ือส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้แยกผู้ บริหารท่ีดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทฯ และตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
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ทัง้นีน้ายโฮ กวงปิง ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และนายโฮ เรน ฮวา 
ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
5.1.6   นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ดงันี ้

 
 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ

บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 
 

 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ จัดการหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ
บริษัทฯ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้กําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดท่ีกรรมการ             
บริษัทฯ   แต่ละท่านจะดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริษัทฯ    แต่ละท่านในการกําหนดจํานวนบริษัทท่ีจะเข้ารับการดํารง
ตําแหน่งกรรมการ รวมทัง้การประเมินเวลาท่ีกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะอทิุศใน
การปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.2     คณะกรรมการชุดย่อย 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมด
จํานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือกลั่นกรองการดําเนินงานภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ี
กําหนดไว้ในกฎบัตร อนัจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
นอกจากนัน้ เพ่ือความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี ประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุย่อยทัง้ 2 คณะดงักล่าว ดงันี ้
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5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 3 ท่าน  
ซึง่เป็นกรรมการอิสระทัง้หมด โดยมีสมาชิกจํานวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวฒุิพล  สริุยา
ภิวฒัน์       และ นายอดุม วิชยาภยั เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  และ  นายวุฒิ พล  สุ ริยาภิวัฒ น์  มี
ประสบการณ์การสอบทาน     งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทัง้นี  ้รายช่ือและรายละเอียดภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้เปิดเผยไว้ภายใต้
หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 
5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 3 ท่าน   
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทัง้หมด  ทําให้มีความแข็งแกร่งและความเป็นอิสระในการ
วินิจฉยัเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการสรรหากรรมการและกําหนดคา่ตอบแทน  ทัง้นี ้รายช่ือ
และรายละเอียดภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ของแบบ 56-
1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 
5.3  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
5.3.1 นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

 
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ในอนัท่ีจะรักษาและคงไว้ซึง่มาตรฐานระดบัสงูของการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีในบริษัทฯ โดยยดึหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีสอดคล้องกบั
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้ได้นําหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ได้รับการอนมุติั
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ประชาสมัพนัธ์ทัว่ทัง้องค์กรให้เป็นท่ีเข้าใจมาใช้
และถือปฏิบติัเร่ือยมา อีกทัง้ยงัได้จดัทํามาตรฐานการปฏิบติังานและการดําเนินงาน 
(Standard Operating Procedures) เพ่ือใช้ควบคมุการปฏิบติังาน และการ
ดําเนินการภายในองค์กร นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะอนมุติัและประกาศ 
ใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพฒันาปรับปรุงการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ อย่างตอ่เน่ือง  
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ในระหวา่งปีท่ีผ่านมา ไม่มีกรณีท่ีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารลาออก อนัเน่ืองจาก
ประเดน็เร่ืองการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีกรณีเก่ียวกบัช่ือเสียง
ในทางลบของบริษัทฯ อนัเน่ืองมากจากความล้มเหลวในการทําหน้าท่ีสอดส่องดแูล
ของคณะกรรมการ 

 
5.3.2 จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 

 
บริษัทฯ มีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลัก
สําคญัในการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม  และเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรม
ทางธุรกิจท่ีดีทั่วทัง้องค์กร   บริษัทฯ ได้จดัทําคู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกําหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร 
พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทัง้ได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทัง้องค์กรให้เป็นท่ี
เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมทัง้ได้
ติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์ ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  
 
จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างขึน้ตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต  หลักความโปร่งใส  
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมทางสังคมท่ีดี  และได้เปิดเผยไว้ใน
เวบ็ไซต์ของ   บริษัทฯ (www.thaiwah.com) 
 
ในช่วงระหว่างปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่พบว่าได้มีการเรียกร้องหรือ
กล่าวอ้างว่าได้มีการปฏิบติัผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่าง
ใด 
 

5.3.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ 
และฝ่ายจัดการ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีหลกัในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์โดยรวม
ของบริษัทฯ รวมทัง้ดแูลการบริหารจดัการธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิผล   

 
คณะกรรมการบริษัทฯ    ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการท่ีชัดเจน งบประมาณค่าใช้จ่าย
เงินทนุประจําปีจะต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ คา่ใช้จ่าย
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ส่วนทุนท่ีมิได้อยู่ในงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ             
บริษัทฯ จะต้องผ่านการอนมุตัิซึง่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้

 
 มูลค่าน้อยกว่า 2 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้ จัดการ  

บริษัทฯ   
 

 มูลค่าระหว่าง 2 - 10 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันจากประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึง่จํานวน 1 ท่าน 

 
 มลูค่ามากกว่า 10 - 50 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันจากประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจํานวน 1 ท่าน และให้
สตัยาบนัโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 มลูค่ามากกว่า 50 ล้านบาทจะต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทฯ 
 
ทัง้นี ้ในการอนมุติัการเข้าทํารายการท่ีสําคญัต่างๆ โดยท่ีประชมุคณะกรรมการของ
บริษัทฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตาม
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
 
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้
หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 
5.3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดท่ีเก่ียวโยงกันอันอาจนํามาซึ่งผลประโยชน์ท่ี
ขดัแย้งกันได้นัน้ จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง และหากเป็นรายการระหว่างกันท่ีสําคญัการเข้าทํารายการ
นัน้ ต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กับลกัษณะและขนาดของรายการตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน  กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดท่ีมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วน
เก่ียวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตดัสนิใจรายการดงักล่าว 

 
ทัง้นี ้รายการดังกล่าวต้องกระทําขึน้ภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกําหนด
ราคาท่ียตุิธรรมและอยู่บนพืน้ฐานเสมือนหน่ึงกระทําโดยบคุคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนั (fair 
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and at arms' length basis) และในกรณีท่ีไม่สามารถกําหนดราคาได้  บริษัทฯ จะ
อ้างอิงตามรายงานของผู้ ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทฯ เพื่อ
กําหนดราคาท่ีเป็นธรรมทัง้สําหรับบริษัทฯ และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

 
การทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัทกุรายการ จะได้รับการเปิดเผยอย่างชดัเจน
และถูกต้อง รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ของแบบ 
56-1  และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 
5.3.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียง ทําหน้าท่ีสอบทานระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มี
ระบบการควบคมุภายใน  (ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคมุภายใน
องค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม  ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุม
ภ าย ใน ของ  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission : COSO)) ท่ีเพียงพอและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ  

 
ทัง้นี ้ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ   
บริษัทฯ เก่ียวกบัการควบคมุภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” และ  “ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 
และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 
 
การตรวจสอบภายใน 

 
บริษัทฯ ได้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานอิสระ โดยมี  นายนฤพล วฒิุ
ชัย  เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ
และความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบการ
ตรวจสอบประจําปี  ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียง และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบอย่าง
สม่ําเสมอเป็นรายไตรมาส  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ือความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานของบริษัทฯ   
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ทัง้นี ้ การแตง่ตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

 
5.4  การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

  
5.4.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 

 
บริษัทฯ จะจดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ ใน
แตล่ะปี เป็นรายไตรมาส ซึง่ได้มีการกําหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาส
ท่ี 4 ก่อนเร่ิมงวดปีบญัชีใหม่  สําหรับการประชมุพิเศษจะจดัขึน้ตามความจําเป็น ใน
ปี 2558 นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนควบบริษัทในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 บริษัทฯ ได้จดั
ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2 ครัง้  และจะจัดส่งเอกสารประกอบการ
ประชมุให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทําการก่อนวนัประชมุ 
กรรมการทกุท่านได้เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 

 
ลาํดบัที่ 

 
รายช่ือ 

จาํนวนครัง้ที่ 
เข้าร่วมประชุมในปี 2558/

ครัง้การประชุม  
1. นายโฮ  กวงปิง 2/2 
2. นายสรุพล  สปุรัชญา 2/2 
3. นายเอเรียล พี วีร่า 2/2 
4. นายโฮ  กวงจิง 2/2 
5. นายโฮ  เรน ฮวา 2/2 
6. ดร. เศรษฐ์ไสย  เศรษฐการุณย์ 2/2 
7. นายอํานาจ สขุประสงค์ผล 2/2 
8. นางสาวศิริวรรณ  สกลุคีรีวฒัน์ 2/2 
9. นายวฒิุพล  สริุยาภิวฒัน์ 2/2 
10. ดร. ชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์ 2/2 
11. นายอดุม  วิชยาภยั 2/2 
12.  นายชนินทร์ อรรจนานนัท์ 2/2 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การอทิุศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการ   
แต่ละท่านนัน้ ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านัน้  แต่ควรจะ
รวมไปถึงผ่านทางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น คําแนะนํา ประสบการณ์ และ
เครือข่ายความสมัพนัธ์ เพ่ือยงัประโยชน์เพ่ิมขึน้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ 
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5.4.2  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
 

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่ําเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็น
รายไตรมาส ซึง่ได้มีการกําหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสท่ี 4 ก่อนเร่ิม
งวดปีบัญชีใหม่ สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึน้ตามความจําเป็น  ในปี 2558 
นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนควบบริษัทในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 1 ครัง้  และกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทกุท่านได้เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 

 
ลาํดบัที่ 

 
รายช่ือ 

จาํนวนครัง้ที่ 
เข้าร่วมประชุมในปี 2558/

ครัง้การประชุม 
  1. นายวฒิุพล  สริุยาภิวฒัน์ 1/1  
  2. นายอดุม  วิชยาภยั 1/1 
  3. ดร. ชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์ 1/1 

 
5.4.3  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอย่าง
สม่ําเสมอ ก่อนการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งได้มีการ
กําหนดและแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในชว่งไตรมาสท่ี 4 ก่อนเร่ิมงวดปีบญัชีใหม่ สําหรับ
การประชมุพิเศษจะจดัขึน้ตามความจําเป็น ในปี 2558 นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนควบ
บริษัทในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชมุคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน 1 ครัง้ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน     ทกุ
ท่านได้เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 

 
ลาํดบัที่ 

 
รายช่ือ 

จาํนวนครัง้ที่ 
เข้าร่วมประชุมในปี 2558/

ครัง้การประชุม 
  1. ดร. ชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์ 1/1  
  2. นายวฒิุพล  สริุยาภิวฒัน์ 1/1 
  3. นายอดุม  วิชยาภยั 1/1 
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5.5  รายงานของคณะกรรมการ 
 

5.5.1  รายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นในงบการเงินของบริษัทฯ  
ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี  คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีความพงึพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ  ถกูจดัทําขึน้อย่างรอบคอบตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยมีผู้ สอบบัญชีในระดับสากลทําการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยให้การรับรองงบการเงินของบริษัทฯ แบบไม่มี
เง่ือนไข ย่ิงไปกว่านัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีสอบ
ทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับ
ผู้ สอบบัญชี  ข้อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนและ
ครบถ้วนในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 
รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจดัการ
ความเสี่ยง” ของแบบ 56 -1 และภายใต้หวัข้อ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ” และ  “ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 
 

5.5.2 รายงานการประชุม 
 

รายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ จะ
ถูกบันทึกให้ครอบคลุมสาระสําคญัต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคิดเห็น 
ประเด็นซกัถามต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชดัเจน และมีระบบจดัเก็บรายงานการ
ประชมุ พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุต่างๆ อย่างดีและปลอดภยั 
 

5.6 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 

บริษัทฯ ส่งเสริม สนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ได้พฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
โดยผ่านการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทฯ จดัส่ง
เอกสารการสัมมนาและอบรมให้เป็นระยะๆ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังได้จัดส่งเอกสารท่ี
เก่ียวข้องให้กรรมการเพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลท่ีทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจ สําหรับประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 
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“เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หวัข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และเลขานกุาร
บริษัทฯ” ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 
5.7 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ จึงได้จดั
ข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เช่น รายงานประจําปี และกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้กับกรรมการใหม่เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ  
 

5.8 การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
 

บริษัทฯ ได้กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยการส่งผู้บริหารของ
บริษัทฯ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 
ทัง้นี ้สัดส่วนตัวแทนของบริษัทฯ ท่ีเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
อย่างน้อยเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนัน้ การกําหนดนโนบายที่สําคญั
และการออกเสียงในวาระท่ีสําคญัของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ  
 
รายช่ือกรรมการบริษัทฯ ท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้เปิดเผยไว้
ภายใต้หวัข้อ “ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และ ของ
รายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 
5.9 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 
เพ่ือคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ ได้
กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ  ผู้บริหาร
ระดบัสงู และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ได้พงึปฏิบติัในเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของ  ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ  นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้
ข้อมลูท่ีเป็นความลบัและมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุติันโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  ซึ่ง
ห้ามมิให้กรรมการ ฝ่ายจดัการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านทุกระดับตําแหน่งเปิดเผย
ข้อมูล ท่ีเป็นความลับและมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตน  หรือเหตผุลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทําการซือ้
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หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะท่ียงัครอบครองข้อมลูภายในท่ีเป็นความลบั และมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ียังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน  ตลอด
ระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมลูภายในท่ียงัมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึง่
หมายถึง ระยะเวลา 2 สปัดาห์ก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก และระยะเวลา 1 เดือนก่อนและจนถึงวัน
ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจําปี   โดยได้เผยแพร่นโยบายและ
เตือนระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในท่ียังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo 
Period”) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของ  บริษัทฯ 
ทราบเป็นรายปี และรายไตรมาส  เพ่ือให้ปฎิบติัตามนโยบายดงักล่าวโดยเคร่งครัด  ข้อมลูท่ี
เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกจํากัดอยู่แต่
เฉพาะกับกรรมการ ฝ่ายจดัการและพนกังานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงเท่านัน้  การฝ่าฝืน
การปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วมีโทษทางวินยัตามระเบียบการปฏิบติังาน    

 
นอกเหนือจากนโยบายดงักล่าว  บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการควบคุมดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ  โดยกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท
ฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส  และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
 

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

6.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดัใน
ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2558 (วนัจดทะเบยีนควบบริษัท) ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็น
จํานวนเงินรวม 3,022,000 บาท และ 63,000,000 เวียดนามดง่ (ประมาณ 103,864 บาท) รายละเอียด
ดงันี ้
 

บริษัทฯ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ 1,100,000 บาท 
บริษัทร่วม 2 บริษัท* 500,000 บาท 
บริษัทย่อย   
-ในประเทศไทย 20 บริษัท 1,422,000 บาท 
-ในประเทศเวียดนาม 1 บริษัท 63,000,000 เวียดนามด่ง (ประมาณ 103,864 บาท) 
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หมายเหตุ :   * คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษัทร่วม ได้รวมคา่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วม 2 บริษัท 
จํานวนรวม 500,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบ ทัง้นี ้ปกตบิริษัทร่วมจะจดัทํางบการเงินประจําปี
ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบปีละ 1 ครัง้ แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ต้องใช้งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบในการ
ควบบริษัท บริษัทฯ จึงต้องให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วมเพิม่เป็นพิเศษอีก 1 ครัง้ 
นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินประจําปีตามปกต ิ

 
6.2 ค่าบริการอื่น 

 
คา่บริการอืน่จํานวน 850,000 บาท ประกอบไปด้วย คา่บริการให้ความเช่ือมัน่ในการจดัทํางบการเงิน
รวมเสมือนสําหรับงวดเก้าเดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และคา่สอบทานการจดัทําการ
จดัสรรราคาซือ้ท่ีเกิดจากการควบบริษัท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ 
 
กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้ มีส่วนได้
เสีย (stakeholders) โดยนําหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการมาเป็นแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบต่อการกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุๆ กลุ่ม โดยเน้นหลกัการของความซื่อสตัย์สจุริต ความโปร่งใส การกํากับ
ดแูลกิจการ และ  จริยธรรรมทางสงัคมท่ีดี เพ่ือความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของกลุ่มบริษัทฯ และได้เผยแพร่
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจดงักล่าวให้แก่ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้หมดได้ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติัด้วย 
 

10.1 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 

การแข่งขันที่เป็นธรรม  
 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการปฏิบตัิกบัคูค้่าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยมีแนวทางในการปฏิบติั 
ได้แก่ 

 ให้ข้อมลูขา่วสาร และคําแนะนําท่ีถกูต้อง เพียงพอ ทนัเหตกุารณ์ต่อคูค้่า เพ่ือให้ทราบข้อมลูเก่ียวกบั
สินค้า และบริการ อย่างถกูต้อง 

 ระบเุง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ อย่างชดัเจนไว้ในสญัญาซือ้ขาย และปฏิบติัตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

 สง่มอบสินค้าท่ีมีคณุภาพ ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม  

 กําหนดให้มีการตัง้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัซือ้ จดัจ้าง ท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาท โดย
กําหนดให้ใช้วิธีการจดัหาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ด้วยการเปิดซองประกวดราคา และพิจารณาข้อมลู 
โดยคณะกรรมการ 
 

การเคารพสทิธิในทรัพย์สนิของผู้อ่ืน 
 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้ อ่ืน โดยได้กําหนดนโยบายไว้ให้แก่ผู้บริหาร และ
พนกังาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทาง โดยกําหนดให้ผู้บริหารดแูลให้มัน่ใจว่า ไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ของผู้ มีส่วนได้เสียรวมทัง้ พนักงาน คู่ค้า สงัคม โดยส่วนรวม คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี ้จากการกระทํา 
หรือ การตดัสินใจใดๆ ของบริษัทฯ นอกจากนัน้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา   และได้กําหนดเป็นมาตรฐานการดําเนินงานท่ีชดัเจนท่ีจะใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
เฉพาะท่ีมีใบอนญุาตการใช้เท่านัน้  
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การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกจิ  
 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการสง่เสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซธุ่รกิจ ซึง่ได้กําหนดไว้เป็นหลกั
ปฏิบติัของผู้บริหาร และพนกังานในอนัท่ีจะต้องให้ความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ และบรรดากลุม่ผู้ มีสว่นได้
เสียตา่งๆ เพื่อสร้างความมัน่คัง่ และการเติบโตท่ีมัน่คงของบริษัทฯ       

 
10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

คณะกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  ดงันี ้

 ขจดัปัญหา ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสตัย์ ยติุธรรม และอย่างเป็น
อิสระ เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นสําคญั 

 จดัทํา และรักษาไว้ ซึง่ระบบตรวจสอบและควบคมุภายใน ทัง้ด้านการเงิน การดําเนินงาน และ
กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ระบบดงักลา่ว ควรปฏิบตัิร่วมกบัการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้ความสําคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า ในรายการผิดปกติทัง้หลายที่อาจเกิดขึน้ 

 
10.3 การเคารพสทิธิมนุษยชน 
 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้กําหนดให้คณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหารอาวโุสของ
บริษัทฯ ดแูลให้มัน่ใจว่าไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึง่รวมถึงการไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน จากการ
กระทําหรือการตดัสินใจใดๆ ของบริษัทฯ  บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการท่ีสําคญัเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชน 
โดยได้ระบใุนมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทฯ ดงัต่อไปนี ้

 บริษัทฯ จะไม่วา่จ้าง เก่ียวข้อง หรือสนบัสนนุการใช้แรงงานเดก็ท่ีมีอายต่ํุากวา่ 18 ปี ทัง้นี ้รวมไปถึง
พนกังานและลกูจ้างของผู้ รับเหมาท่ีเข้ามาปฏิบติัภายในบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะไม่ทําการ หรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบงัคับในทุกรูปแบบ และหากพนักงานไม่
สมคัรใจท่ีจะทํางานกบับริษัทฯ ต่อไป พนกังานสามารถย่ืนเร่ืองขอลาออกตามระเบียบข้อบงัคบัใน
การทํางานของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อพนกังานหญิง และชายด้วยความเสมอภาค  เว้นแต่ลกัษณะงานและสภาพ
ของงานท่ีไม่สามารถปฏิบติัเช่นนัน้ได้ สําหรับลกูจ้างหญิงมีครรภ์ จะจดัให้มีสภาพการทํางานและ
สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภยัต่อเด็กในครรภ์ และต่อลกูจ้างหญิงมีครรภ์ และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะ
เลิกจ้าง ลดตําแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์ของลกูจ้างหญิงอนัเน่ืองมาจากการมีครรภ์ 

 บริษัทฯ เคารพในสิทธิส่วนบุคลากรทุกคนท่ีจะก่อตัง้และเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มบุคลากรตาม
ต้องการ รวมทัง้ เคารพสิทธิในการเจรจาต่อรองของกลุ่มบุคลากรดงักล่าว และในกรณีท่ีสิทธิด้าน
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เสรีภาพในการสมาคมหรือการรวมกลุ่มเจรจาต่อรองถกูจํากัดภายใต้กรอบของกฎหมายจะได้รับ
การอํานวยความสะดวก และได้รับการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกบัลกูจ้างคนอ่ืนๆ 

 บริษัทฯ จะไม่หกัและไม่ลดคา่จ้าง เพ่ือการลงโทษทางวินยั ไม่วา่กรณีใดๆ และจะไม่กระทําการหรือ
สนบัสนนุการใช้วิธีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจ บงัคบัขูเ่ขญ็ ทําร้ายพนกังาน 

 
10.4  การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

การจ้างงานและแรงงานสมัพันธ์ 
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างงานท่ีถกูต้องตามกฏหมาย โดยไม่กีดกนัทางเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา หรือรสนิยม
ทางเพศ และไม่จ้างงานแรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าทํางาน รวมทัง้ยังให้
โอกาสแก่คนพิการโดยการรับไว้ทํางาน และจดัหาตําแหน่งงานท่ีเหมาะสมให้เพ่ือช่วยพฒันาคณุภาพชีวิต มี
การบริหารจดัการสภาพการจ้าง สภาพการทํางานและสวสัดิการต่างๆ ภายใต้กฏหมายแรงงาน โดยยึดหลกั
ความยุติธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส  และให้ความสําคัญกับการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้างและบรรจุ
บุคคลเข้าทํางาน  โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งตามท่ีบริษัทฯ 
กําหนด พร้อมกบัการพิจารณาให้ค่าตอบแทนและการเล่ือนตําแหน่ง  และยงัมีสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ เช่น กองทุนสํารองเลีย้งชีพ ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ  การประกันสุขภาพ ห้องพัก
พนกังาน การจดัฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ เพ่ือพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ให้มีคณุภาพย่ิงขึน้  
เป็นต้น  

 
บริษัทฯ มีนโยบายชดัเจนท่ีจะดแูลกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการให้อยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับ
อตุสาหกรรมเดียวกนั และเช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบติังานของแต่ละบคุคล 
โดยได้กําหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว  
 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  
บริษัทฯ ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างทักษะความรู้และความสามารถให้
บคุลากรมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  มุ้งเน้นการทํางานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ  เสริมสร้างความ
ปลอดภัย อาชีว   อนามัยและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน เช่น หลกัสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมความ
ปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  หลกัการใช้ในระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001 : 
2008  หลกัปฏิบติัสขุอนามยัส่วนบคุคล การสขุาภิบาลโรงงาน และ GMP  เป็นต้น   เพ่ือขวญักําลงัใจ ความ
มั่นคง และคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี  การสร้างต้นแบบของผู้ นําท่ีดี  และการสร้างจิตสํานึกความ
รับผิดชอบต่อองค์กรนอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคัญกับการสร้างความปลอดภัยในการทํางานและ
สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ให้แก่พนกังานด้วย โดยการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้
แต่งตัง้คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยั และความปลอดภัย เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลให้มีการปฏิบติั
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ตามระบบมาตรฐาน ภายใต้ข้อกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 
18001 และ TIS 18001 อย่างถูกต้องและต่อเน่ือง รวมทัง้ ทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถปฏิบติัตามมาตรฐาน
ดังกล่าวจนเป็นท่ียอมรับ และได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 
18001 จากสถาบนัท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 
จากการท่ีบริษัทฯ ได้รณรงค์การลดอบุติัเหตจุากการทํางานมาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้อตัราการเกิดอบุตัิเหตุ
จากการทํางานลดลง ทัง้นีโ้รงงานของกลุ่มบริษัทฯ ยงัได้เข้าร่วมโครงการประกวดสถานประกอบการดีเด่น 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งจดัโดยกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีจดุประสงค์ในการกระตุ้นเตือนให้พนกังานทกุคนมีความต่ืนตวั มีวินยัในการ
ทํางาน ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของความปลอดภยั และช่วยปอ้งกนัการเกิดอบุติัเหตใุนการทํางานด้วย 
 

10.5  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 

สุขภาพและความปลอดภยัของลูกค้า 
 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกขัน้ตอน การผลิตมีระบบการสอบกลับท่ีมี
ประสิทธิภาพ และพิสจูน์ยืนยนักระบวนการผลิตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือท่ีมีความทนัสมยั 
ได้มาตรฐาน  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารตามระบบการจัดการความปลอดภัย
อาหาร ตามหลกั HACCP และ GMP เพ่ือควบคมุสิ่งท่ีเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์อาหาร 
และปฏิบติัตามข้อกําหนดและกฏหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารทัง้ในประเทศและประเทศคู่ค้า 
บริษัทฯ มีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการจดัการในองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือกํากบัดแูลการบริหารข้อมลูให้
มีความถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถเปิดเผยแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างชดัเจน 
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ และมาตรฐานสงูด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพ  มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขัน้ตอน  ทําให้สินค้าของบริษัทฯ ได้การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพระดับโลก ดังนี  ้ISO 9001 : 2008, Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard 
Analysis Critical Control Point (HACCP) , KOSHER และ HALAL  

 
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะรักษาและพฒันาระบบบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์กร เพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัยในการบริโภค โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตสินค้าตาม
มาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001 และ HALAL จากสถาบนัท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
ได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้าท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถของห้องปฏิบติัการ ดงัเช่น บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบติัการทดสอบด้านอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกระทรวงสาธารณสขุ 
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การแสดงฉลากผลติภณัฑ์และบริการ 
 
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัในการแสดงข้อมูลท่ีถูกต้องของสินค้า จึงกําหนดให้พิมพ์ซองและ/หรือ

ฉลากสินค้าท่ีแสดงข้อมลูด้านโภชนาการ วิธีปรุงสินค้าท่ีถูกต้อง และข้อมลูอ่ืน    ท่ีสอดคล้องตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากลต่างๆ ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทัง้นี  ้เพ่ือให้ผู้ บริโภคได้รับ

อรรถประโยชน์สงูสดุในการบริโภคสินค้า 

 
การส่ือสารการตลาดและความเป็นส่วนตวัของลูกค้า 
  
บริษัทฯ มุ่งมัน่ผลิตสินค้าดี มีคณุภาพ ถกูสขุลกัษณะ ปลอดภยั สง่มอบตรงเวลา สร้างความพงึพอใจให้แก่

ผู้บริโภคและปรับปรุงระบบคณุภาพอย่างต่อเน่ือง  มีการควบคมุการผลติท่ีเป็นมาตรฐานสากล   ความพงึ

พอใจจากลกูค้าจะเป็นตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพือ่นํามาพฒันาและปรับปรุงคณุภาพของ

สินค้าและการบริการให้ดีย่ิงๆ  ขึน้ไป    

 
10.6  การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน 
 
จากสถานการณ์ปัจจบุนั พลงังานเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหนึ่งต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยความต้องการ

ใช้พลงังานท่ีเพ่ิมขึน้ตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ทําให้บริษัทตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน จึง

ได้ดําเนินการด้านการอนรัุกษ์พลงังาน และการใช้พลงังานทดแทน โดยการก่อสร้างโครงการก๊าซชีวภาพ เพ่ือ

ดําเนินการผลิตก๊าซชีวภาพจากนํา้เสียของโรงงาน โดยก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้จะถูกนําไปใช้เป็นเชือ้เพลิงใน

การผลิตพลงังานความร้อน เพ่ือทดแทนการใช้นํา้มนัเตาในกระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั ซึ่งนอกจาก

จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการทําให้ต้นทนุในการผลิตแป้งมนัสําปะหลงัลดลง

แล้ว ยงัสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ยงัได้รับเคร่ืองหมายรับรองคาร์บอนฟตุฟริน้ทสําหรับผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ จากองค์การบริหารจดัการก๊าซ

เรือนกระจก รวมทัง้ บริษัทย่อยยังได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 14001 : 2004 เป็นระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม Environmental Management System มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรตระหนักถึงความสําคัญ

ของการจดัการสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการพฒันาส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการ

ปอ้งกนัมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
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การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพษิ 
  
การก่อสร้างโครงการก๊าซชีวภาพ เพ่ือนําก๊าซชีวภาพท่ีได้มาใช้ทดแทนนํา้มนัเตานัน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกใช้

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Covered Lagoon Bio Reactor (CLBR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีได้ถูกพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพสงู มีเสถียรภาพ และมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบตํ่า สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทัง้การ

ผลิตก๊าซชีวภาพและบําบดันํา้เสียไปพร้อมกนั ซึง่โครงการดงักลา่วนอกจากจะเป็นการลดต้นทนุการผลิตแล้ว  

ยงัเป็นการจดัการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพสูงด้วย โดยมีประโยชน์ด้านการลดผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม ดงันี ้

 คุณภาพนํา้ปล่อยออก โดยนํา้เสียท่ีผ่านระบบ CLBR จะมีคา่ความเข้มข้นของสารประกอบ

อินทรีย์ลดลงร้อยละ 95-97 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  และเม่ือผ่านจากระบบ CLBR แล้วนํา้

เสียจะถกูสง่ไปยงัระบบบําบดัแบบเปิดซึง่เป็นระบบเดิมของโรงงาน และจะมีสภาวะท่ีได้มาตรฐาน

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึง่ท่ีมีผลกระทบ

รุนแรงมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 21 เท่า การหยดุยัง้การปลดปล่อยก๊าซดงักลา่วสู่

บรรยากาศโดยการนําไปใช้เป็นพลงังานจงึถือว่าเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ได้ในเวลาเดียวกนัด้วย  

 กลิ่น ระบบ CLBR จะชว่ยลดปัญหาเร่ืองกล่ินเหม็นท่ีเกิดจากนํา้เสียจากกระบวนการผลิต 

เน่ืองจากเป็นระบบปิด 

 สุขอนามัยของพนักงาน และชุมชนใกล้เคยีงดีขึน้ เป็นการแก้ปัญหาจากต้นเหต ุ โดยการขจดั

กลิ่นรบกวนและของเสียจากกระบวนการผลิต 

 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัต่อการดแูลรักษาและอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม โดยจะดําเนินการบริหาร

จดัการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และ

ได้รับการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐาน มอก. 14001-2548  (ISO 14001 : 2004) และ

ให้เป็นอตุสาหกรรมสีเขียวระดบั 3 (ระบบสีเขียว) ซึง่เป็นระบบท่ีแสดงศกัยภาพของการเป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอตุสาหกรรม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ติดตัง้ระบบบําบดัของเสียจากกระบวนการผลิต 

เพ่ือบาํบดัมลพิษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรม อาทิ ระบบบอ่บําบดันํา้เสียด้วยวิธี

ธรรมชาติบนเนือ้ท่ีประมาณ 50 ไร่ และระบบบําบดัอากาศเสียด้วยเคร่ือง Wet Scrubber และ Cyclone 

Scrubber เพ่ือทําการดกัจบัฝุ่ นละอองต่างๆ รวมทัง้ควนัจากการเผาไหม้ก่อนระบายออกจากโรงงาน โดยมี
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วิศวกรและท่ีปรึกษาผู้ชํานาญงานดําเนินการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบให้ทํางานอย่างปกติ

ตลอดเวลา 

 
10.7  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 

บทบาทในตลาดและการสร้างงาน  
 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสําคญัต่อการพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนใกล้เคียงโรงงานเสมอมา โดย
การมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชน และสงัคมให้มีความมัน่คงและยัง่ยืน ดงันี ้

 ส่งเสริมการเพาะเหด็ ในโรงเรียนชุมชน โดยการใช้เศษดินและเปลือกมนัสําปะหลงั ซึง่เป็นของ

เหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงาน ไปใช้เพาะเห็ดท่ีโรงเรียนในชมุชน เพือ่สง่เสริมให้นกัเรียนซึง่

สว่นใหญ่เป็นลกูหลานพนกังานของบริษัทฯ ได้มีความรู้เพ่ิมเติม สามารถนําไปประกอบอาชีพ และ

ขยายผลสูก่ารสร้างรายได้ให้กบัชมุชน โดยบริษัทฯ สนบัสนนุงบประมาณการศกึษาดงูาน และ

สนบัสนนุวตัถดิุบ ตลอดจนการสร้างโรงเรือนในการเพาะเห็ด ทัง้นีโ้รงเรียนสามารถนําเห็ด ไป

ประกอบอาหารกลางวนัเลีย้งเดก็นกัเรียนหรือจําหน่ายให้ชมุชนในราคาถกูได้ตลอดทัง้ปี  

 
นอกจากนัน้ยงัเป็นการปลกูฝังให้นกัเรียน มีความขยนัขนัแข็ง มีความรู้เพิม่เติม และสามารถใช้เป็น

ช่องทางในการหารายได้ช่วยเหลอืครอบครัวได้ด้วย โดยในโครงการเพาะเห็ดฟางจากเปลือกมนั

สําปะหลงั  ให้กบัโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบรูพา  จงัหวดัอดุรธานี  ซึง่เป็นโครงการได้รางวลั

ชนะเลิศเหรียญทองของโครงการคาลเท็กซ์เติมพลงัปัญญาปลกูต้นกล้าเยาวชน 

 
 จากการท่ีเกษตรกรผู้ปลกูมนัสําปะหลงั ประสบปัญหามีผลผลิตต่อไร่ตกต่ํา สง่ผลกระทบตอ่

ปริมาณหวัมนัสําปะหลงัซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัของบริษัทฯ ซึง่ปัญหาดงักลา่วเกิดจากเกษตรกรปลกู

มนัสําปะหลงั สลบักบัการปลกูอ้อยติดต่อกนัมาตลอด ไม่มีการปรับปรุงบํารุงดินอย่างถกูวิธี     

บริษัทฯ ได้ทําการประชาสมัพนัธ์โครงการ “ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว เป็นปุ๋ ยพชืสด เพื่อ

ปรับปรุงบาํรุงดนิ” อย่างตอ่เน่ือง โดยมีจดุประสงค์เพ่ือสง่เสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ ยธรรมชาติบํารุง

ดิน แทนการใช้ปุ๋ ยเคมี บริษัทฯ ได้ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีสว่นราชการ ผู้ นําชมุชน ออกให้ความรู้ ทัง้การ

บรรยายและแจกเอกสารแก่เกษตรกร รวมทัง้จดัทําเอกสารแผ่นพบัไว้สําหรับแจกให้กบัเกษตรกรท่ี

นําหวัมนัสําปะหลงัมาขายให้แก่โรงงานของบริษัทฯ ด้วย ทัง้นีค้าดวา่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหา

ดินเสื่อมสภาพ เป็นการลดต้นทนุการผลิตรวมทัง้ช่วยเพ่ิมผลผลติต่อไร่ให้กบัเกษตรกร 

 



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 
                                            

 
หน้า 90 

การมีส่วนร่วมในชุมชน 
 
กลุ่มบริษัทฯ มุง่เน้นในการมีส่วนร่วมกบัชมุชน หรือองค์กรตา่งๆ ในการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม เพ่ือ

สง่เสริมให้ชมุชนมีความเข้มแข็ง มีการพฒันาอย่างยัง่ยืน กลุม่บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และเข้า

ร่วมในกิจกรรมการพฒันาชมุชนด้านตา่งๆ 

 
 สนบัสนนุเกษตรกรท่ีต้องการใช้นํา้เสียในโรงงาน เพื่อใช้ในการทําการเกษตร เป็นการทดแทนการ

ใช้ปุ๋ ยและสารเคมี โดยสามารถลดต้นทนุในการผลิต ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึน้  ในขณะท่ี

โรงงานสามารถลดคา่ใช้จ่ายในการบําบดันํา้เสีย  

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้การสนบัสนนุ บริจาคเงิน สิ่งของ และแรงงาน ให้กบั ชมุชน หน่วยงานเอกชน 

หน่วยงานรัฐ องค์กรตา่งๆ เพ่ือช่วยพฒันาความเป็นอยู่ สร้างเสริมให้ชมุชนเข้มแขง็ ดงันี ้

 
 วางท่อระบายนํา้ 

 
ดําเนินการวางท่อระบายนํา้ท่ีตําบลเมืองเพียจงัหวดัอุดรธานี เน่ืองจากท่อนํา้เดิมชํารุด อดุตนั  ทําให้

เกิดนํา้ท่วมขึน้ได้ง่าย โดยดําเนินการวางท่อขนาดใหญ่ขึน้จากขนาด 30 ซม. เป็น 100 ซม. อนัเป็นการ

แก้ปัญหาระยะยาวให้กบัชมุชน 

 
 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 
โครงการร่วมงานกบัอนามยัตําบลโคกสะอาดในการสนบัสนนุอาหารปัจจยัในการออกตรวจสขุภาพผู้สงู

วยัในเขตตําบลโคกสะอาด จงัหวดัอดุรธานี 

 
 โครงการตดิตัง้สัญญาณไฟเตอืน 

 
โครงการติดตัง้สัญญาณไฟเตือน LED สําหรับในช่วงเวลาท่ีมีแสงสว่างน้อย ทําให้มองเห็นชดัเจน ใน

การเตือนถึงการมีรถ เข้า - ออก ในบริเวณถนนอุดรห้วยหลวง ตําบลโคกสะอาด จังหวดัอุดรธานี ลด

ความเส่ียงในการเกิดอบุติัเหต ุจากรถท่ีใช้เส้นทางดงักลา่ว 
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 สนับสนุนโครงการรักษ์ลาํห้วยหลวง 

 

โครงการรักษ์ลําห้วยหลวงกับชมุชนบ้านอีหลุ่ง ตําบลเชียงยืน จังหวดัอดุรธานี ในการช่วยสร้างความ

เข้าใจ ให้กบัชมุชน ท่ีใช้ลํานํา้ห้วยหลวง ในการบริโภคและสาธารณปูระโภคและตระหนกัถึงการักษาลํา

นํา้ห้วยหลวงอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัรวมทัง้มีการปล่อยปลา

ลงลํานํา้ห้วยหลวงเพ่ือให้ลํานํา้ห้วยหลวงมีความสมบรูณ์ทางธรรมชาติมากยิ่งขึน้ 

 

 โครงการโรงเรียนในโรงงาน 

 

โดยร่วมมือกับสํานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน ท่ีต้องการเพ่ิมพูน

ความรู้และวฒิุการศกึษา ซึง่สามารถพฒันาคณุภาพของประชากรวยัแรงงานได้ 

 

 สนับสนุนโครงการพฒันาระบบนํา้ประปาหมู่บ้าน 

 

โครงการพฒันาระบบนํา้ประปาหมู่บ้านวงัหิน อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยการเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการพฒันาชมุชน ส่งเสริมด้านสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ทําความสะอาด ปรับปรุง ระบบนํา้ประปา 

ให้ความรู้ กบัชมุชนเพ่ือให้สามารถผลิตนํา้ประปาตอ่ไปอย่างยัง่ยืน 

 

 โครงการกาํจัดวัชพชืในอ่างเก็บนํา้เทศบาลท่าคันโท 

 

ดําเนินการกําจัดวัชพืชในอ่างเก็บนํา้เทศบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ความร่วมมือกับทาง

จงัหวดักาฬสินธุ์ ในการกําจดัวชัพืช และทําความสะอาดในอ่างเก็บนํา้เพ่ือให้ชุมชน สามารถใช้นํา้ท่ีมี

คณุภาพมากขึน้ 

 

 โครงการปลูกป่าชายเลน 

 

เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะร่วมกับเยาวชนและผู้ สูงอายุ ท่ีเกาะนก ตําบลท่าข้าม 

อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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 โครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ร่วมโครงการเสริมสร้างศกัยภาพโรงงานอตุสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและรับผิดชอบ

สงัคมอย่างยัง่ยืน CSR-DIW กบักรมโรงงานอตุสาหกรรม อย่างต่อเน่ือง และได้รับรางวลัแผนงานชมุชน

ดีเด่น ด้านเศรษฐกิจ ในโครงการเปลือกมนัไทยนํา นําเห็ดฟางสูช่มุชน 

 
 โครงการตะกร้อเพื่อสุขภาพ 

 
โครงการจัดสนามตะกร้อเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้พนักงานและ     ผู้มาติดต่องาน โดยเฉพาะคนขบัรถส่ง

สินค้าท่ีอาจต้องรอคอยในการลงสินค้าให้ได้มีสถานท่ีออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพกายและใจท่ีดีต่อ

พนกังาน  สามารถปฏิบตัิงานได้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีต่อผู้มาติดต่องานดงักลา่ว 
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การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีจะไม่มี
สว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ โดยได้ประกาศนโยบายดงักลา่วให้พนกังานของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับทราบ และยึดถือ
เป็นหลกัปฏิบติั โดยกําหนดเป็นนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่กําหนดให้พนกังานทกุคนปฏิบติัหน้าท่ีด้วย
ความซื่อสตัย์และยึดมัน่ในสิ่งท่ีถกูต้องชอบธรรม รวมทัง้ ต้องดแูลรักษาทรัพย์สินของกลุม่บริษัทฯ โดยเฉพาะหากต้อง
ทํางานกบัเงินสดหรือการรับชําระเงินเป็นเงินสด สินค้าคงคลงั หรือต้องต่อรองกบัผู้ รับจ้าง หรือลกูค้า พนกังานต้องแจ้ง
ให้หวัหน้างานของตนทราบทนัทีหากพบวา่มีโอกาสเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่อาจเน่ืองมาจากวิธีควบคมุภายในไม่
เพียงพอ หรือขาดการควบคมุดแูลท่ีมีประสทิธิภาพ ทัง้นี ้พนกังานทกุคนมีความรับผิดชอบในการรายงานรายละเอียด
ทนัที หากสงสยัว่ามีการทจุริตคอร์รัปชัน่เกิดขึน้ 

 
กลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดให้พนกังานของตน หลกีเลี่ยงสถานการณ์ท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทัง้โดยตรงและโดยอ้อม
ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์ของกลุม่บริษัทฯ โดยสรุปดงันี ้

 ควรหลีกเล่ียงสถานการณ์ใดก็ตามท่ีอาจนําไปสู่ความขัดแย้งดังกล่าว ซึ่งการกระทําหรือการตัดสินใจของ
พนกังานอาจส่งผลต่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่ส่งผลในทางตรงกนัข้ามกบัผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ จนทําให้
เป็นการยากท่ีพนกังานคนนัน้จะดําเนินการตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนต่อกลุม่บริษัทฯ อย่างเป็นกลางและ
มีประสิทธิภาพ 

 พนกังานต้องแยกแยะเร่ืองส่วนตวัของตนออกจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

 พนกังานต้องไม่รับประโยชน์เป็นการส่วนตวัทัง้ทางด้านการเงินหรือทางอืน่ใด ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของกลุม่บริษัทฯ รวมทัง้ต้องไม่ทําธุรกิจท่ีเป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 พนกังานต้องไม่ขอของขวญัหรือของรางวลั เพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืนจากผู้ ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ทําธุรกิจด้วย และต้องไม่รับ
ของขวญัหรือของรางวลัท่ีอาจสง่ผลให้หรือดเูหมือนว่าสง่ผลตอ่การตดัสินใจของกลุม่บริษัทฯ รวมทัง้มีนโยบาย
ห้ามเสนอหรือสญัญาว่าจะให้ของขวญัของรางวลัเพ่ือโน้มน้าวหรือจงูใจแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของกลุม่บริษัทฯ ต้องดําเนินการเพ่ือให้การดําเนินธุรกิจมีความโปร่งใส มีการ
แบ่งแยกหน้าท่ี มีกระบวนการในการตรวจสอบได้ทัง้หมด ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุติัให้กําหนดนโยบายการ
แจ้งเบาะแสการกระทําความผิด โดยมีวตัถปุระสงค์ให้พนกังานของกลุม่บริษัทฯ และบคุคลภายนอกมีช่องทางในการ
รายงานความกงัวลสงสยัของตนโดยปราศจากการเลือกปฏิบติั ถกูกระทําหรือถกูกลัน่แกล้ง   กลุ่มบริษัทฯ จะยอมรับ
การรายงานโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้ รายงาน และจะมีการรักษาความลบัและไม่เปิดเผยช่ือผู้รายงานตลอดกระบวนการ
ตรวจสอบ ทัง้นีช้่องทางการรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด รวมทัง้ รายละเอียดกระบวนการตรวจสอบได้
เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” ในแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัและมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็น
ประจําทุกปี โดยใช้วิธีการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารตามแนวทางของแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และให้ความสําคญัระบบการควบคมุภายในโดยกําหนดวิธีการและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัระบบการควบคมุ
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission) และยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ 
สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
โดยตรง อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความสําคญัในการวางแผนการบริหารจดัการความเสี่ยงทัง้
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก (Inherent risks) และความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน (Control risks) 
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจให้คงเหลือความเส่ียงในระดบัท่ียอมรับได้หรือส่งผลกระทบอย่างไม่
เป็นสาระสําคัญ รวมถึงการกํากับดูแลบริษัทย่อยและการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปา้หมายท่ีกําหนดไว้ และช่วยให้ข้อมลูรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง
น่าเช่ือถือ โดยแนวทางท่ีใช้ในกําหนดระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตาม COSO มี
องค์ประกอบดงันี ้ 
 
การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีระบบการจดัการและกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีชดัเจนเหมาะสม เป็นอิสระ 
สามารถปฏิบติังานและส่ือสารข้อมลูกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดเป้าหมายและนโยบายในการ
ดําเนินการ เพ่ือให้องค์กรประสบความสําเร็จตามท่ีกําหนดไว้ โดยมีการจดัทําเป็นนโยบายเก่ียวกบัการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี ความมีจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
(Code of conduct) เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อองค์กร
และบคุคลภายนอก   
 
การประเมนิความเสี่ยง  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงในการช่วยสนบัสนุนกระบวนการการวิเคราะห์และ
ศึกษาปัจจยัท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เพ่ือกําหนดแนวทางในการควบคมุ และบริหารจดัการ
เพ่ือลดผลกระทบของความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการดําเนินธุรกิจท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ี
กําหนดไว้ 
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การควบคุมการปฏบิัตงิาน  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการแบ่งแยกสายงานการบงัคบับญัชาและการปฏิบติังานอย่างชดัเจน มี
การกําหนดอํานาจ หน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน และจดัให้มีคู่มือประกอบในการปฏิบติังานเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (Standard Operating Procedure) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการปฏิบติังานเป็นไปอย่างถกูต้อง 
เหมาะสม 
 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู  

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล โดยจดัให้มีหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศคอยกํากับดแูลและพฒันาระบบอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การสื่อสารและการปฏิบติังาน
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจบุนั สามารถนําข้อมลูท่ีสําคญัไปใช้ในการบริหารจดัการและตดัสินใจทาง
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึงกําหนดนโยบายวิธีการการป้องกันความ
ปลอดภัยของระบบข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ การปฏิบัติตามกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีช่องทางในการส่ือสารภายในกับพนักงานภายในองค์กร (อีเมล์
และอินทราเน็ต) ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of conduct) 
รวมถึงเอกสารและข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทัว่ถึง 
 
การตดิตามผล  

 
บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไตรมา
สละ 1 ครัง้ และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผลการ
ปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีกําหนดไว้เพียงใด แล้วนํามาวางแผนและปรับปรุงแนว
ทางการการปฏิบติังาน พร้อมทัง้การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ 
  
จากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นนยัสําคญัต่อระบบการควบคมุภายใน นอกจากนีจ้ากการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาสและประจําปี 2558 โดยบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ก็มิได้ระบุจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในหรือกระบวนการการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงาน แตป่ระการใด 
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หวัหน้างานการตรวจสอบภายใน 
 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้แต่งตัง้ นายนฤพล วฒิุชยั ให้ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และเคย
ได้รับการอบรมสมัมนาในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบติังานการตรวจสอบภายในจากสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย อีกทัง้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสอบทานงบการเงินของธุรกิจอื่นๆ ซึ่ง
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อีกทัง้มีความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการ
ปฏิบติังานของแต่ละกิจกรรม แต่ละหน่วยงานเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีดงักลา่วได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
 
ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมติัหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  
โดยคณุสมบติัของผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 
 



                                                

                                                                                           แบบ 56-1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 
                                            

 
หน้า 97 

11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ   
 

จากรายงานท่ีได้จดัทําโดยผู้สอบบญัชี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่การควบคมุด้านบญัชี
ภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และสามารถทําให้ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัทฯ สําหรับงวดตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ได้วา่ถกูต้องตาม
ควร   

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้เห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยงในเร่ืองระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการ
ควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความ
เพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอในการดําเนินการดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัในระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

 
11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ  
  

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความเห็นเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ เช่นเดียวกนักบัคณะกรรมการบริษัทฯ    

 
11.3 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นายนฤพล วฒิุชยั  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 
  หมายเหตุ :   ประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎอยู่ในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้า

ตรวจสอบภายใน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า นายนฤพล วุฒิชัย หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน มีคณุสมบติัเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 
 
ทัง้นี ้การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าท่ีรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัร 
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12.   รายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเป็นรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทัว่ไป โดยกําหนดราคาที่ยตุิธรรมและอยู่บนพืน้ฐานเสมือนหนึง่กระทําโดยบคุคลที่            

ไม่เกี่ยวโยงกนั (fair price and at arms' length basis)  รายละเอียดดงันี ้

การซือ้ขายสนิค้า 

ผู้รับ ผู้จ่าย รายละเอียดของรายการ/สัญญา การกาํหนดราคา จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

บุคคลที่อาจ

มีความ

ขัดแย้ง 

ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

TWPC TWPL ขายสนิค้า ราคาตลาด 0.05* LRH 

KCH 

 

ผู้ ถือหุ้นร่วม 

กรรมการร่วม 

 

เป็นการขายสนิค้าตามธรุกิจปกติ   

การคดิราคาเป็นไปตามธรุกิจปกตแิละมีเงื่อนไข

การค้าโดยทัว่ไป  

       
หมายเหตุ:  * จํานวนเงินสําหรับระยะเวลาตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2558 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
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ค่าเช่าและค่าบริการ 

ผู้รับ ผู้จ่าย รายละเอียดของรายการ/สัญญา การกาํหนดราคา จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง 

ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

TWPL TWPC คา่เชา่และคา่บริการสําหรับสํานกังานที่

กรุงเทพฯและสถานที่เก็บเอกสาร (พืน้ที่ 

รวม 2,264 ตรม.) ณ อาคารไทยวา 1 

 

สญัญาเช่า 3 ปี ตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม  2558 

ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ วนัที่ 1 

มกราคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 

ค่าเช่าและค่าบริการคิดที่อัตรา 105 - 578 บาท

ต่อตรม. ต่อเดือน ซึ่งเป็นอตัราเดียวกันกับราคา

ตลาด ถ้าเปรียบเทียบกับอาคารที่ตัง้อยู่ในทําเล

ใกล้เคียงกันโดยมีข้อกําหนดและเงื่อนไขใน

สญัญาเขน่เดียวกนักบัผู้ เชา่รายอื่น 

3.46* LRH 

KCH 

 

ผู้ ถือหุ้นร่วม 

กรรมการร่วม 

 

คา่เชา่ของสํานกังานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ซึง่

ตัง้อยูใ่นทําเลที่ดีและมีสิง่อํานวยความสะดวก

ครบครัน 

   คา่สาธารณปูโภคอื่น คา่สาธารณปูโภคอื่นเรียกเก็บคืนตามที่เกิดขึน้

จริงเช่นเดียวกนักบัที่เรียกเก็บจากผู้ เชา่รายอื่น 

   เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระเงิน  

    ยอดคา่สาธารณปูโภคค้างชําระ 

 

0.10 

   

TWPL TWPC คา่ใช้บริการ ตามการใช้บริการจริง ในอตัราเดียวกบัราคา

ตลาด 

0.02* LRH 

KCH 

ผู้ ถือหุ้นร่วม 

กรรมการร่วม 

เพื่อความสะดวกในการดําเนินธรุกิจของ

บริษัทฯ 

หมายเหตุ:  * จํานวนเงินสําหรับระยะเวลาตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2558 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
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ความช่วยเหลือทางการเงนิ (เงนิให้กู้ ยืมและดอกเบีย้) 

ผู้ให้กู้ ผู้กู้ 

เงนิต้น 
ดอกเบีย้รับ 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี บุคคลที่อาจ 

มีความขัดแย้ง 

ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 

TWPC MJ 8.05 - 0.05* ต้นทนุเงินให้กู้ ยืมถวัเฉลี่ยบวก

ร้อยละ 1 ตอ่ปี 

TWPC  

US  

 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการร่วม 

 

บริษัทฯ ให้ MJ กู้ เงินเพื่อซือ้ที่ดินในอดีต เนื่องจากบริษัทฯ มองเห็นโอกาสใน

การทํากําไรในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน MJ 49.99% ภายหลงัที่ MJ ได้

ขายที่ดนิทัง้หมดในปี 2546 MJ ได้นําเงินมาชําระเงินกู้บางสว่นให้กบับริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ติดตามทวงถามให้ชําระหนีม้าโดยตลอด แต่ MJ ประสบปัญหา

ด้านการเงินและไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะตีทรัพย์ชําระหนีใ้ห้กับบริษัทฯ ได้ 

ประกอบกับ MJ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้มีการตัง้สํารอง

คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญูไว้ ทัง้จํานวนสําหรับหนีท้ี่ยงัคงค้างชําระอยู่ 

                

หมายเหตุ:  * จํานวนเงินสําหรับระยะเวลาตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2558 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
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ขัน้ตอนการอนุมัตกิารเข้าทาํรายการระหว่างกัน 
 

การเข้าทํารายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง จะต้องผ่านการกลัน่กรองจากฝ่ายจดัการของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อแสดง
ความเห็นของรายการ และหากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้แสดงความเห็นชอบกบัรายการดงักล่าว ก็จะนําเสนอขออนมุตัิการเข้าทํารายการต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัลกัษณะและขนาดของรายการตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีสว่นได้เสีย หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตดัสินใจรายการดงักล่าว 

 
ทัง้นี ้รายการดงักล่าวต้องเป็นรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทัว่ไป โดยกําหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บนพืน้ฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน (fair price and at arms' length 

basis)   
 

คาํย่อ 

LRH = บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 

MJ = บริษัท แม่โจ้แลนด์ จํากดั 

TWPC = บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) 

TWPL = บริษัท ไทยวาพลาซา่ จํากดั 

KCH = นายโฮ กวงจิง 

US = นายอํานาจ สขุประสงค์ผล 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีสาํคัญ 
 

ก. รายงานผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สาํคัญ 
 
รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 
 
ปี 2558 : แสดงความเหน็อย่างไม่มีเงื่อนไข 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึง่ประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้ นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 (วนัควบบริษัท) ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํา       
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตสุมผลว่า  งบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจํานวนเงินและ   การ
เปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบั   การ
จดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
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ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
 
ความเห็น 
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด สําหรับระยะเวลาตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท ไทยวา จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัท่ีใช้ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯได้ถกูเปิดเผย
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อท่ี 4 ของงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 (วนัควบ
บริษัท) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แล้ว 
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ข. ข้อมูลจากงบการเงนิรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 
2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 2,515  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 3,313  

สนิทรัพย์รวม 5,828  

หนีส้นิหมนุเวียน 570  

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 338  

หนีส้นิรวม 908 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 4,920 

รายได้จากการขายสินค้า 1,395 

สว่นแบง่กําไรในบริษัทร่วม 6  

รายได้รวม 1,421 

ต้นทนุขายสนิค้า 1,107  

รวมคา่ใช้จ่าย 1,295  

กําไรจากการดําเนินงาน 123  

EBITDA 156  

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 126  

ต้นทนุทางการเงิน 1  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26  

กําไรสทุธิสําหรับงวด 99  

กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 18  

กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 81  

ข้อมลูอ่ืนๆ   

กําไรตอ่หุ้น (บาท)                                        0.09  

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท)  *0.27  

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท)                                        5.59  

 * ณ วนัท่ีพิมพ์รายงานนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้จา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.27 บาท ทัง้นีอ้ยูร่ะหวา่งรอการอนมุตัโิดยท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 

ตลุาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร   

อตัรากําไรขัน้ต้น (%)                                           21  

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%)                                             9  

อตัรากําไรอ่ืน (%)                                        0.42  

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%)                                         167  

อตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้รวม (%)                                             7  

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%)  *2  

อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)  *2  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  *7  

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  *0.24  

อตัราสว่นสภาพคล่อง   

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เทา่)                                             4  

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่)                                             3  

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่)  *0.36  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (รอบ)                                             *3  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  *33  

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (รอบ)                                             *3  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั)  *31  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(รอบ)                                             *9  

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)  *10  

Cash cycle (วนั)                                           54  

อตัราสว่นวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)                                        0.18  

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่)                                         157  

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เกณฑ์เงินสด) (เทา่)                                        2.38  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)                                         **295  
* คํานวณโดยไมไ่ด้ใช้คา่เฉล่ีย 
** คํานวณจากกําไรสทุธิสําหรับระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 
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14. คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 
บทสรุปผู้บริหาร 
 
ปี 2558 เป็นปีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ของกลุ่มบริษัท ไทยวา เปลี่ยนแปลงเพื่อท่ีจะเติบโตอย่างยั่งยืน 
พร้อมท่ีจะก้าวไปในประชาคมอาเซียน โดยบริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) เกิดจากการควบบริษัทและผนึกกําลงั
ระหว่างสองธุรกิจท่ีมีความแข็งแกร่งในแต่ละด้าน ระหว่าง บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากัด (มหาชน) ผู้ ผลิตและ
จําหน่ายแป้งมันสําปะหลงัส่งออก ท่ีมีการขยายกําลังการผลิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะรองรับความต้องการของ
ลูกค้าท่ีต้องการผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังท่ีมีคุณภาพสูง และ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ผู้ นํา
ตลาดในผลิตภัณฑ์วุ้ นเส้น และผลิตภัณฑ์ใหม่ เส้นก๋วยเต๋ียวและเส้นหม่ี ท่ีมีการเติบโตด้านยอดขายอย่าง
แข็งแกร่ง แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพของสินค้ารวมทัง้กลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงและขยายตัวของกลุ่ม
บริษัทฯ กระบวนการควบบริษัทระหว่างสองบริษัทได้แล้วเสร็จและจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ ได้แก่ การกระจายความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ การส่งเสริมซึง่กนัและกนัในการประกอบธุรกิจ ทัง้ในด้านฐานะการเงิน และกระบวนการทางธุรกิจท่ีทัง้สอง
หน่วยธุรกิจมีจุดแข็งในตัวเอง  รวมถึงการเพ่ิมฐานนักลงทุน และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดท่ีใหญ่ขึน้ 
อย่างไรก็ตาม การควบบริษัทต้องปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
การรวมธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปการรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีมีต่อกระทบต่องบการเงินของ บริษัท ไทยวา 
จํากดั (มหาชน) ได้ดงันี ้

 
การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมและการรับรู้รายการ ณ วันควบบริษัท  
 
ในการรวมกิจการท่ีมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระบุไว้ว่า ผู้ ซือ้ต้อง
สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตน (Tangible assets) และสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน (Intangible 
assets) และหนีส้ินท่ีจะได้รับมาจากการเข้าซือ้ธุรกิจ เพ่ือนํามาบันทึกในงบการเงินของผู้ ซือ้ โดยถือว่า บริษัท 
ไทยวาสตาร์ช จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ ซือ้กิจการ  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการจัดสรรราคาซือ้ (Purchase Price 
Allocation) ในการจัดประเภทและกําหนดสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีได้รับมาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งในขัน้ตอนการ
จดัสรรราคาซือ้ บริษัทฯ ได้มีการประเมิน หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเกิดจากการควบรวม ซึ่งเป็นผลมาจาก
การประเมินมลูค่าสินทรัพย์ท่ีบริษัทได้รับมาให้เป็นมลูค่ายุติธรรม โดยผลจากการประเมินมลูค่ายติุธรรม ณ วนั
ควบบริษัทสรุปได้ดงันี ้
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หน่วย : ล้านบาท 
 มูลค่าตาม

บัญชี 
มูลค่า

ยุตธิรรม 
ส่วนต่าง 

สินค้าคงเหลือ 249 289 40 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 393 407 14 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 593 857 264 
เคร่ืองหมายการค้าและความสมัพนัธ์กบัลกูค้า - 512 512 
สินทรัพย์อ่ืนท่ีมลูคา่ตามบญัชีเท่ากบัมลูคา่ยติุธรรม 621 621 - 
สินทรัพย์รวม 1,856 2,686 830 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเกิดจากการควบรวม - 166 166 
หนีสิ้นอืน่ท่ีมีมลูคา่ตามบญัชีเท่ากบัมลูค่ายติุธรรม 273 273 - 
หนีสิ้นรวม 273 439 166 
สินทรัพย์สทุธิ (สินทรัพย์รวม – หนีส้ินรวม) 1,583 2,247 664 
1.มลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์สทุธิตามสดัสว่น (ร้อยละ 100)  2,247  
2.สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ในการรวมธุรกิจ*  2,348  
3.ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมกิจการ (1) – (2)  101  

 
หมายเหตุ* คํานวณจากการคณูจํานวนหุ้นสามญัที่จดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2558 ด้วยราคาปิดของหุ้น ณ วนัท่ี 22 กนัยายน 2558  
 

ทัง้นี ้มลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุธิตามสดัส่วนการลงทนุเท่ากบั 2,247 ล้านบาท ในขณะท่ีสิ่งตอบแทนท่ีโอน
ให้ในการรวมธุรกิจเท่ากบั 2,348 ล้านบาท บริษัทฯ จงึรับรู้ส่วนต่างดงักล่าวจํานวน 101 ล้านบาท เป็น “คา่ความ
นิยม” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะไม่มีการตดัจําหน่าย แต่จะต้องทดสอบการด้อยค่าเม่ือมีข้อบ่งชีว้่าเกิดการ
ด้อยค่า 

 
ผลกระทบจากการจัดสรรราคาซือ้ (Purchase Price Allocation) ที่มีต่องบการเงนิรวมของบริษัทฯ 
ภายหลังการควบรวมกจิการ 

 
1. ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของรายการ “สินค้าคงเหลือ” จํานวน 40 ล้านบาท จะถูก

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในหมวด “ต้นทนุขาย” ในงบกําไรขาดทนุรวม เม่ือมีการนําสินค้าสําเร็จรูปและวตัถุดิบท่ีมี
การรับรู้มลูค่ายุติธรรมเพิ่มขึน้ มาขายและใช้ในการผลิต ดงันัน้ต้นทนุขายท่ีบนัทึกอยู่ในงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ จะประกอบด้วยต้นทนุสินค้าสําเร็จรูปและวตัถดิุบจริงและส่วนท่ีรับรู้มลูค่ายติุธรรมเพ่ิมขึน้ของสินค้า
สําเร็จรูปและวตัถดิุบ ณ วนัควบรวม 

2. ส่วนต่างของมลูค่ายติุธรรมและมลูค่าตามบญัชีของรายการ “เงินลงทนุระยะยาว” จํานวน 14 ล้านบาท จะ
ถกูทยอยตดัจําหน่ายตามอายขุองเงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด  ซึง่จํานวนท่ีตดัจําหน่ายนี ้
จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบีย้รับ 
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3. ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมของมลูค่าตามบญัชีของรายการ “ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์” จํานวน 264 ล้าน
บาท จะถกูทยอยตดัจําหน่ายในรูปของ “คา่เสื่อมราคา” ตามอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเหลืออยู่ 

4. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองหมายการค้ามีจํานวน 264 ล้านบาท ซึ่งจะไม่มีการตัดจําหน่าย เน่ืองจากไม่
สามารถระบอุายท่ีุจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้ และ มลูค่ายติุธรรมของความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
จํานวน 247 ล้านบาท จะถกูทยอยตดัจําหน่ายแสดงเป็น “คา่ใช้จ่ายในการขาย” ในงบกําไรขาดทนุรวม 

5. รายการ “หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี” จํานวน 166 ล้านบาท จะถูกทยอยบวกกลับเข้าในรายการ 
“ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้” ในงบกําไรขาดทนุรวม ตามการรับรู้รายการท่ี 1-4 ท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้น 

 
ทัง้นี ้รายการปรับปรุงทัง้ 5 รายการดงักล่าว เป็นเพียงรายการทางบญัชีในงบกําไรขาดทนุรวมเท่านัน้ (non-cash 
item) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ นอกจากนี ้รายการปรับปรุงรายการท่ี 1 “สินค้าคงเหลือ” 
ถือเป็นรายการ (One-time adjustment) เม่ือสินค้าสําเร็จรูปและวตัถดิุบได้ถูกนํามาขายและเบิกใช้จนหมด ก็จะ
ไม่ส่งผลกระทบต่องบกําไรขาดทนุรวมของบริษัทอกี 

 
ผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2558 (วนัควบบริษัท) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

 
 

กลุ่มบริษัท มีกําไรสทุธิ 99 ล้านบาท ประกอบด้วยกําไรของธุรกิจแป้งมนัสําปะหลงั 84 ล้านบาท หรือร้อยละ 85 
ของกําไรสุทธิรวม และกําไรของธุรกิจอาหาร 15 ล้านบาท หรือร้อยละ 15  โดยมีอัตรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 20.7 
และอัตราการทํากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 8.8 อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการปรับปรุง 
(One-time adjustment) และรายการตดัจําหน่ายจากการรับรู้มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึน้  กลุ่มบริษัท 
จะมีอตัรากําไรขัน้ต้นอยู่ท่ีร้อยละ 23.2 และอตัราการทํากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 11.8 และมี
กําไรจากการดําเนินงาน 164 ล้านบาท ผลการดําเนินงานแยกตามหน่วยธุรกิจมีดงัต่อไปนี ้

 
ธุรกิจแปง้มนัสําปะหลงั 
 
ธุรกิจแป้งมนัสําปะหลงัมียอดขาย 1,042 ล้านบาทหรือร้อยละ 75 ของยอดขายรวมของบริษัท ยอดขายของธุรกิจ
แป้งมันสําปะหลงัลดลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ของปีทีแล้ว เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการออก
ใบอนญุาตและสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานราชการล่าช้า ทําให้ไม่สามารถส่งออกแป้งมนัสําปะหลงัได้ในช่วงท่ี
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รอการออกใบอนุญาตใหม่ ส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจแป้งมันสําปะหลังในประเทศไทยลดลงร้อยละ 18 เม่ือ
เทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามยอดขายในประเทศเวียดนามเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 41 เป็นผลมาจาก
ปริมาณขายผลิตภณัฑ์กลโูคสและแป้งมนัสําปะหลงัเพิ่มขึน้จากความต้องการท่ีสงูขึน้ของลกูค้าในอตุสาหกรรม
ครีมเทียมในประเทศเวียดนาม ถึงแม้ยอดขายของธุรกิจแป้งมนัสําปะหลงัจะลดลง แต่กําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
4 เน่ืองจากปัจจยับวกในเร่ืองการอ่อนคา่ของเงินบาทท่ีส่งผลให้รายได้จากการขายท่ีเป็นเงินบาทลดลงในสดัส่วน
ท่ีน้อยกว่าปริมาณการขายท่ีลดลง ประกอบกบัราคาหวัมนัสําปะหลงัท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัปรับตวัลดลงตามภาวะ
ตลาดส่งผลให้ต้นทุนวตัถุดิบลง นอกจากนี ้ธุรกิจแป้งมันสําปะหลังมีอตัราการทํากําไรจากการดําเนินงานต่อ
ยอดขายใกล้เคียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อนอยู่ท่ีร้อยละ 10.5 
 
ธุรกิจอาหาร 
 
ธุรกิจอาหารมียอดขาย 353 ล้านบาทหรือร้อยละ 25 ของยอดขายรวมของบริษัท  โดยตลาดในประเทศยงัคงเป็น
ตลาดหลกัคิดเป็นร้อยละ 92 ของยอดขายในธุรกิจอาหาร และร้อยละ 8 เป็นยอดขายสง่ออก ยอดขาย
ภายในประเทศของผลิตภณัฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวเติบโตมากถึงร้อยละ 71 เน่ืองจากการขยายช่องทางการจําหน่าย
หน่วยรถขายเงินสด ส่วนยอดขายของผลิตภณัฑ์วุ้นเส้นไม่แตกตา่งจากรอบปีท่ีผ่านมา ซึง่เป็นผลมากําลงัซือ้ของ
ผู้บริโภคท่ีชะลอตวัจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ สทุธิแล้วธุรกิจอาหารมียอดขายและกําไรขัน้ต้น ท่ียงัไม่
รวมรายการปรับปรุง (One-time adjustment) ใกล้เคียงกนักบังวดเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ดี อตัราการทํา
กําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขายจากการดําเนินงานปกติ ท่ียงัไม่รวมรายการปรับปรุงและตดัจําหน่ายลดลง
ร้อยละ 2 โดยมีอตัราการทํากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขายในปีนีอ้ยู่ท่ีร้อยละ 15.3 สาเหตหุลกัมาจากการ
เพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขายท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยรถขายเงินสด 
 
ฐานะการเงนิ 
 
สินทรัพย์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 5,828 ล้านบาท  สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้จากการรับรู้
มลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากการควบรวม สทุธิจากการปรับปรุงและตดัจําหน่ายระหว่างงวด มีจํานวน 
890 ล้านบาท ประกอบด้วย เคร่ืองหมายการค้าและความสมัพันธ์ของลูกค้า 507 ล้านบาท (ร้อยละ 57) ท่ีดิน 
อาคารและอปุกรณ์ 265 ล้านบาท (ร้อยละ 30) ค่าความนิยม 101 ล้านบาท (ร้อยละ 11) เงินลงทุนในระยะยาว
อ่ืนและสินค้าคงเหลือ 18 ล้านบาท (ร้อยละ 2) 
 
สินทรัพย์รวมจํานวน 5,828 ล้านบาท มีส่วนประกอบของสินทรัพย์ท่ีสําคญัได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด 1,218 ล้านบาท (ร้อยละ 21) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 518 ล้านบาท (ร้อยละ 9) สินค้าคงเหลือ 672 ล้าน
บาท (ร้อยละ 12) ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,926 ล้านบาท (ร้อยละ 33) เงิน
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ลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 748 ล้านบาท (ร้อยละ 13) และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนและค่า
ความนิยม 613 ล้านบาท (ร้อยละ 11) 

 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

กลุ่มบริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 1,218 ล้าน
บาท ร้อยละ 80 หรือ 981 ล้านบาทเป็นเงินสดของบริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) สว่นท่ีเหลือท่ีเป็นเงินสด
ของบริษัทย่อย โดยธุรกิจแปง้มนัสําปะหลงั มีความจําเป็นต้องดํารงเงินสดไว้ให้เพียงพอกบัเงินทนุหมนุเวียน
ท่ีต้องใช้ในการช่วงฤดกูารผลิต และเงินสดส่วนหนึง่เตรียมไว้เพื่อรายจ่ายฝ่ายทนุในการขยายกําลงัการผลิต 
 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
ลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่มีการชําระหนีต้ามระยะเวลาการให้สินเช่ือปกติ โดยมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ีย 33 
วนั ซึง่ถือว่ามีประสิทธิภาพในการเก็บหนีท่ี้ดี อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทจะพิจารณาบนัทึกสํารองค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญท่ีอาจจะเกิดขึน้กับลูกหนีท่ี้ขาดความสามารถในการชําระหนี  ้ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
 

 สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือร้อยละ 87 เป็นสินค้าสําเร็จรูปและวตัถดิุบ โดยมีระยะเวลาการขายของสินค้าค่อนข้างเร็วท่ี 
31 วนั กลุ่มบริษัท จะพิจารณาบนัทึกค่าเผ่ือสินค้าด้อยค่า เม่ือพบว่ามลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับของสินค้าต่ํากว่า
ราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท มีรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
จํานวน 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของมลูคา่สินค้าคงเหลือสทุธิ 
 

 รายจา่ยลงทนุ 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์มีจํานวน 1,745 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากการรับรู้มลูคา่ยติุธรรม ณ วนัควบรวมจํานวน 
264 ล้านบาท และเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมขยายกําลังการผลิตและการก่อสร้างอาคารโรงผลิตใหม่ของกลุ่ม
ธุรกิจอาหาร และการขยายกําลงัการผลิตของธุรกิจแปง้มนัสําปะหลงั 

 
แหล่งที่มาของเงนิทุน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน 0.18 เท่า ซึ่งแสดงถึงการใช้แหล่งเงินทุนท่ีมา
จากการดําเนินงานมากกว่าก่อหนี ้และมีอตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนัสงูถึง 2.4 เท่า แสดงให้เห็นว่า 
กลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการดําเนินงานมากกว่ากระแสเงินสดท่ีใช้ในการชําระภาระผูกพัน 
สว่นประกอบของหนีส้ิน สว่นใหญ่เป็นหนีสิ้นท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท ประกอบด้วยเจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีอ้ื่นคิดเป็นร้อยละ 32 สํารองผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 คิดเป็น
ร้อยละ 21 และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอตดับญัชีคิดเป็นร้อยละ 15 สาเหตหุลกัของการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินรวม เกิดจาก
การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีรับรู้พร้อมกบัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วนัควบรวม ประกอบ
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กบัเงินกู้ ระยะสัน้ของบริษัทย่อยในธุรกิจแปง้มนัสําปะหลงัเพ่ิมขึน้จากการนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ทัง้นีก้ลุ่ม
บริษัท มีส่วนของผู้ ถือหุ้น 4,920 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากการรับรู้ส่วนเกินทนุจากการควบบริษัท 765 ล้านบาท และ
จากกําไรสทุธิในงวดนี ้99 ล้านบาท 

 
สภาพคล่อง 
 
กระแสเงินสด 
กลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดรับเข้าจากกิจกรรมดําเนินงาน 205 ล้านบาท ซึง่เกิดจากกําไรจากการดําเนินงาน 164 
ล้านบาท ผลต่างจํานวน 41 ล้านบาท เกิดจากเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนัลดลง ส่วนกระแสเงินสดสทุธิ
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 74 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์เพ่ือขยายสายการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวของธุรกิจ
อาหาร ประกอบกับการขยายกําลงัผลิตของธุรกิจแป้งมนัสําปะหลงั นอกจากนีก้ลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดสทุธิ
รับเข้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 54 ล้านบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ระยะสัน้ของบริษัทย่อยท่ี
นํามาใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีเงินสดคงเหลือปลายปี 1,218 ล้านบาท 
เพ่ือใช้ในการดําเนินงานในปีถดัไป 

 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งท่ีสําคญั 
อตัราส่วนสภาพคล่อง และอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 4 เท่าและ 3 เท่า
ตามลําดบั แสดงให้เห็นว่า กลุม่บริษัทยงัคงมีสภาพคลอ่งสงูและมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง 
 
ภาระผกูพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบดลุ 
กลุ่มบริษัท มีภาระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้ ซึ่งสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินข้อ 29 ของงบประจําปี 2558 
 
ปัจจยัหรืออิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานหรือสถานะการเงินในอนาคตของธุรกิจแปง้มนั
สําปะหลงั 
 
ผลการสํารวจมันสําปะหลัง จาก 4 สมาคม (สมาคมการค้ามันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลงัไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมนัสําปะหลงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ สมาคมแป้งมนัสําปะหลงัไทย)  
ร่วมกับสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมาณการว่า 
หวัมนัสําปะหลงัในฤดกูาลผลิต 2558/59 ออกสู่ตลาดในปริมาณ 32.9 ล้านตนั  ซึง่น้อยกว่าฤดกูาลผลิต 2557/58 
ร้อยละ 1.99  อย่างไรก็ตาม การผลิตทางการเกษตรในช่วงปี 2559 ยังมีความเส่ียงจากภาวะภัยแล้ง โดยมี
ผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศท่ีเกิดขึน้จากภาวะโลกร้อน   ในบริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยพืน้ท่ีสวนใหญ่ท่ีเกิดภาวะแล้ง  ฝนทิง้ช่วงเป็นเวลานาน ส่งผลให้มัน
สําปะหลงับางส่วนได้รับความเสียหาย  เกษตรกรต้องปลกูใหม่หลายรอบ  ทําให้ผลผลิตมนัสําปะหลงัในส่วนนี ้
อาจออกสู่ตลาดช้ากว่าปกติ  พืน้ท่ีบางแห่งประสบปัญหาขาดแคลนท่อนพนัธุ์ในการเพาะปลกู และเกษตรกรใช้
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พนัธ์มนัไม่เหมาะสมกบัพืน้ท่ี  ทําให้เปอร์เซน็ต์เชือ้แป้งตํ่า  นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการ
ระบาดของศัตรูพืชต่างๆ โดยเฉพาะเพลีย้แป้ง และ ไรแดง รวมถึงปัญหารากและโคนเน่า ยังเป็นปัจจัยท่ีต้อง
ติดตามและประเมินอย่างต่อเน่ือง 

 
ส่วนสถาณการณ์ราคาแป้งมนัสําปะหลงัในตลาดส่งออก  คาดว่ายงัคงไม่สามารถปรับราคาขึน้ได้มากเม่ือเทียบ
กบัไตรมาสสดุท้ายของปี 2558   เน่ืองจาก ภาวะเศรษฐกิจโลกยงัคงไม่ดีนกั โดยเฉพาะ เศรษฐกิจในประเทศจีนท่ี
ชลอตวัลง  รวมถึงความต้องการใช้แป้งมนัสําปะหลงัในจีนได้ชลอตวั อนัเน่ืองจาก การระบายสต๊อกข้าวโพดทาง
จีนในราคาต่ําออกตลาด  ทําให้มีผลกระทบกบัปริมาณและราคานําเข้าของผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัซึง่รวมทัง้แป้ง
มนัสําปะหลงั ทําให้ราคาของแป้งมนัสําปะหลงัปรับตวัลดลงมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในไตรมาสสดุท้ายของปี 
2558 
 
สําหรับสถานการณ์ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงจะทําให้เพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันทางด้าน
ราคาในตลาดโลกได้มากขึน้อย่างไรก็ตามความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนยงัคงเป็นปัจจยัเสี่ยงต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทเน่ืองจากรายได้ส่วนใหญ่จากการส่งออกเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ  บริษัทได้มีการพิจารณาทํา
สญัญาปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
เปา้หมายระยะยาวและแนวทางการดําเนินงานในปี 2559 ของธุรกิจอาหาร 
 
ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัหลายปีท่ีผ่านมา ผลการดําเนินงานของธุรกิจอาหารของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่า
พอใจ  
 
เพ่ือเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืนและมัน่คงในระยะยาว และรักษาความเป็นผู้ นําในอตุสาหกรรมวุ้นเส้น 
ในปี 2559  บริษัทมีแผนท่ีจะทบทวนและปรับกลยุทธ์การตลาดและการขายของธุรกิจวุ้นเส้นในประเทศ และ
ขยายธุรกิจในภูมิภาค  เร่ิมจากประเทศท่ีมีศกัยภาพการเติบโตสงู คือประเทศเวียตนาม โดยตัง้แต่กลางปี 2558 
บริษัทได้เร่ิมทําการตลาดวุ้นเส้นตรามงักรคู่ ผ่านตวัแทนจําหน่าย ในประเทศเวียดนาม ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
ผู้บริโภคชาวเวียดนามด้วยดี อตัราการขายเติบโตอย่างต่อเน่ือง  ประเทศเวียตนามมีประชากร 94 ล้านคน มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในอตัราสงู (6-7%) อํานาจการซือ้ของผู้บริโภคเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีตลาดการบริโภควุ้นเส้นของ
ประเทศเวียดนามยงัอยู่ท่ีปีละประมาณ 10,000 ตนั หรือประมาณร้อยละ 30 ของอตุสาหกรรมวุ้นเส้นไทย และ
ผู้ผลิตวุ้นเส้นคณุภาพดียงัมีน้อยราย ด้วยเหตดุงักล่าวบริษัทจึงตดัสินใจลงทนุสร้างโรงงานวุ้นเส้นท่ีกรุงโฮจิมินห์ 
ประเทศเวียดนาม โดยมีกําลงัผลิตท่ี 3,000 ตนัตอ่ปี และคาดวา่จะสามารถเร่ิมการผลิตในปลายปี 2559  
 
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเสริมสร้างการเติบโตท่ียัง่ยืนของธุรกิจ คือการขยายตวัสู่ธุรกิจก๋วยเต๋ียวและเส้นหม่ี  ซึง่
ได้เร่ิมดําเนินงานการตลาดในประเทศมาแล้วระยะหนึ่ง เพ่ือรองรับการขยายกําลงัการผลิตของโรงงานก๋วยเต๋ียว
แห่งใหม่ท่ีเปิดดําเนินการตัง้แต่ต้นปี 2559 บริษัทมีแผนดําเนินกลยุทธ์การตลาด การขายเชิงรุก และการ
ดําเนินงานเชิงรุก โดยพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป รวมทัง้การบริหารช่องทางการจําหน่าย 
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นอกจากนี ้บริษัทเห็นว่ายงัมีโอกาสและศกัยภาพในการส่งออกอีกมาก  จากกระแสของความนิยมในอาหารไทย 
เช่น ผดัไทย  และกระแสความสนใจในผลิตภณัฑ์กลเูตนฟรีในหมู่ผู้บริโภคในยโุรป และสหรัฐอเมริกา 
 
การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและการจัดทาํงบกาํไรขาดทุนรวมเสมอืน (Pro forma consolidated 
statement of income) 

 
เพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจภาพธุรกิจของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ได้จดัทําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของกลุ่ม
บริษัทประกอบกับงบกําไรขาดทุนรวมเสมือน ประหนึ่งได้มีการควบบริษัทกันมาตลอดท่ียงัไม่ได้ตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชี (งบกําไรขาดทุนรวมเสมือนเปรียบเทียบ) สําหรับปี 2558 และ ปี 2557 อย่างไรก็ตาม ข้อมลูนีเ้ป็น
เพียงการแสดงข้อมูลเสมือนได้มีการควบบริษัทมาตัง้แต่ในอดีต ดังนัน้จึงอาจไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงของกลุม่บริษัท และอาจไม่ได้เป็นสิ่งชีว้ดัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 
สมมติฐานหลกัในการจดัทําข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน คือ การควบบริษัทเกิดขึน้วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ดงันัน้
การประเมินมลูค่ายตุิธรรมและการจดัสรรราคาซือ้ (Purchase price allocation) และการรับรู้รายการปรับปรุงท่ี
เก่ียวข้องได้ดําเนินการรับรู้แล้ว ณ วนัควบบริษัท รายการปรับปรุงท่ีจะกระทบงบกําไรขาดทุนรวมเสมือนในปี 
2557 และ ปี 2558 จะมีเพียงรายการปรับปรุงดงัตอ่ไปนี ้

 
1. การตดัรายการยอดรายการค้าระหวา่ง ธุรกิจแปง้มนัสําปะหลงัและบริษัทย่อยกบัธุรกิจอาหาร 
2. รายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณ์ท่ีได้มา เน่ืองจากการปรับปรุงมลูค่ายติุธรรมท่ีเพ่ิมขึน้

ของสินทรัพย์ของธุรกิจอาหาร 
3. การตดัจําหน่ายความสมัพนัธ์กบัลกูค้าของธุรกิจอาหาร 
4. การปรับปรุงตดัรายการเงินปันผลท่ี ธุรกิจแปง้มนัสําปะหลงั ได้รับจาก ธุรกิจอาหาร ตามสมมติฐานหลกัท่ีว่า

การควบรวมเกิดก่อนปี 2557 ดงันัน้ธุรกิจแป้งมันสําปะหลังต้องไม่มีรายได้เงินปันผลรับ หลงัการควบรวม
กิจการแล้ว 

5. การปรับปรุงตัดรายการกําไรจากขายหุ้นในธุรกิจอาหาร ตามสมมติฐานหลักท่ีว่าการควบรวมเกิดก่อนปี 
2557 ดงันัน้ธุรกิจแป้งมันสําปะหลังต้องไม่มีกําไรจากการขายหุ้นในธุรกิจอาหาร หลงัการควบรวมกิจการ
แล้ว 

6. การปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัรายการท่ี 1-5 
 

การแสดงงบกําไรขาดทุนรวมเสมือนดงัต่อไปนี ้จะแสดงผลกระทบของรายการปรับปรุงตามข้อท่ี 1-6 เป็นยอด
สทุธิ โดยแสดงเป็นรายการ “รายการปรับปรุงจากการควบกิจการ” และแสดงเป็นยอดหกัจากกําไรสทุธิส่วนท่ีเป็น
ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ  เพ่ือประโยชน์ในการอธิบายภาพธุรกิจของทัง้สองหน่วยธุรกิจประกอบกับการ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทแยกออกจากผลกระทบจากรายการปรับปรุง (non-cash items) 
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งบกาํไรขาดทุนรวมเสมือน 
  หน่วย : ล้านบาท 

 2558 2557 เปล่ียนแปลง 

รายได้จากการขาย 5,525 5,300 4% 
ต้นทนุขาย 4,341 4,209 3% 
กําไรขัน้ต้น 1,184 1,091 8% 
กําไรจากการดําเนินงาน 621 609 2% 
รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานปกติ-
สทุธิ 

10 5 100% 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 26 33 -16% 
กําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้และค่าใช้จา่ยทางการเงิน 657 647 2% 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 3 2 50% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 143 127 13% 
1.กําไรสทุธิ 511 518 -1% 
2.กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัทย่อย 

43 38 13% 

3.กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท = (1) – (2) 468 480 -3% 
4.รายการปรับปรุงจากการควบกิจการ (non-cash items) (65) (47) 38% 
5.กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทหลงัรายการปรับปรุง 
= (3) – (4) 

403 433 -7% 

 
ผลการดาํเนินงานโดยรวม 
 
กําไรสทุธิของกลุ่มบริษัทในปี 2558 ซึง่เป็นกําไรสทุธิท่ีเกิดจากผลรวมของผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงของสอง
หน่วยธุรกิจ คือ ธุรกิจแป้งมนัสําปะหลงัและธุรกิจอาหาร มีจํานวน 511 ล้านบาท ลดลงเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบ
กบัปีก่อน  ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีทัง้ปัจจยับวกท่ีส่งผลดีกบัการดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการออ่นค่าของเงินบาท
ท่ีส่งผลดีต่อธุรกิจแป้งมนัสําปะหลงัทัง้ในประเทศไทยและประเทศเวียดนามโดยตรง การเติบโตของยอดขายของ
ผลิตภณัฑ์เส้นก๋วยเต๋ียวของธุรกิจอาหาร ท่ีสามารถเตบิโตได้อย่างต่อเน่ือง จากการขยายช่องทางจําหน่ายหน่วย
รถขายเงินสด รวมถึงการบริหารการผลิตและต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีส่งผลให้ทัง้สองหน่วยธุรกิจมีอตัรา
กําไรขัน้ต้น ท่ีดีขึน้กว่าปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม กระบวนการควบบริษัทในระหว่างปี ก็ส่งผลกระทบทําให้กลุ่ม
บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเก่ียวข้องกบัการควบบริษัทเพ่ิมขึน้ ซึ่งทําให้สุทธิแล้ว กลุ่มบริษัทมีกําไรสทุธิท่ี
ใกล้เคียงกบัปีก่อน  แต่หากพิจารณาจากกําไรจากดําเนินงาน กลุ่มบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 2 โดยมีกําไรจากการดําเนินงาน 621 ล้านบาทในปีนี ้ผลการดําเนินงานแยกตามหน่วยธุรกิจมีดงัตอ่ไปนี ้
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ธุรกจิแป้งมันสาํปะหลัง 

ความต้องการแป้งมันสําปะหลังในตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย เช่น จีน ไต้หวัน และตลาดหลักอ่ืน ๆ 
รวมถึงความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคชัน้กลางในปี 2558 ยังมีอย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทใน
ประเทศไทย ประสบกบัสภาวะสญูเสียโอกาสทางการขายส่งออกในช่วงท่ีมีการควบบริษัทเพราะต้องรอการออก
ใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการในช่ือบริษัทใหม่ ส่งผลให้ปริมาณขายของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยลดลง
เล็กน้อย (ร้อยละ 1) เม่ือเทียบกบัปี 2557 ในขณะเดียวกนัปริมาณขายแป้งมนัสําปะหลงัและกูลโคสในประเทศ
เวียดนามกลบัเติบโตในอตัราร้อยละ12 และ20ตามลําดบั เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของความต้องการของลกูค้าใน
อุตสาหกรรมครีมเทียมในเวียดนาม สุทธิแล้วปริมาณขายของธุรกิจแป้งมันสําปะหลังในประเทศไทยรวมกับ
เวียดนามในปี 2558 มีปริมาณใกล้เคียงกันกับปี 2557 ยอดขายของธุรกิจแป้งมันสําปะหลังเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5  
ถึงแม้ว่าราคาขายถวัเฉลี่ยสง่ออกเหรียญต่อตนัจะลดลงร้อยละ 2 แตไ่ด้รับปัจจยับวกจากการออ่นคา่ของเงินบาท
มาชดเชย ทําให้ยอดขายเพิม่ขึน้ในขณะท่ีปริมาณขายใกล้เคียงกนักบัปีก่อน 

ด้านการผลิตและบริหารต้นทุน ในปี 2558 ธุรกิจแป้งมนัสําปะหลงัสามารถเดินกําลังการผลิตได้อย่างเต็มท่ีทุก
โรงงาน โดยมีปริมาณการผลิตในประเทศไทยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้
อรรถประโยชน์จากต้นทุนคงท่ีได้มากขึน้ และมีอตัราการทํากําไรขัน้ต้นสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 2 สําหรับประเทศ
เวียดนามมีอตัราการทํากําไรขัน้ต้นเท่ากนักบัปีก่อน แต่มีกําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 14ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจาก
การท่ีปริมาณขายเพ่ิมสงูขึน้มากทัง้ผลิตภณัฑ์แปง้มนัสําปะหลงัและกลูโคส 

กําไรจากดําเนินงานของธุรกิจแป้งมนัสําปะหลงัเพิม่ขึน้ร้อยละ 9 ซึง่เป็นผลมาจากการบริหารการผลิตและต้นทนุ
ท่ีมีประสิทธิภาพประกอบกบัยอดขายในประเทศเวียดนามท่ีปรับตวัสงูขึน้มาก และธุรกิจแปง้มนัสําปะหลงัมีอตัรา
การทํากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขายเท่ากนักบัปีท่ีแล้วอยู่ท่ีร้อยละ 9 
 
ธุรกจิอาหาร 

สําหรับยอดขายในธุรกิจอาหารปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อย (ร้อยละ 1) เม่ือเทียบปีท่ีผ่านมา ธุรกิจอาหารยงัคงเป็นผู้ นํา
ตลาดวุ้นเส้นในประเทศไทยโดยมีส่วนแบ่งการตลาดโดยประมาณท่ีร้อยละ 42 โดยตลาดในประเทศไทยยังคง
เป็นตลาดหลกัคิดเป็นร้อยละ 88 ของยอดขายและร้อยละ 12 เป็นยอดขายส่งออก ยอดขายภายในประเทศของ
ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวเติบโตมากถึงร้อยละ 72 เน่ืองจากการขยายช่องทางการจําหน่ายหน่วยรถขายเงินสด 
ส่วนยอดขายของผลิตภณัฑ์วุ้นเส้นไม่แตกต่างจากรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นผลมากําลงัซือ้ของผู้บริโภคท่ีชะลอตวั
จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 

กําไรขัน้ต้นของธุรกิจอาหารเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 โดยมีอตัรากําไรขัน้ต้นสงูกว่าปีท่ีแล้วร้อยละ 1 มีสาเหตหุลกัมาจาก
บริหารจดัการด้านวตัถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพทําให้ต้นทุนวตัถุดิบลดลง อย่างไรก็ตามกําไรจากดําเนินงานลดลง
ร้อยละ 8 ซึ่งมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มขึน้ประกอบกับรายจ่ายท่ีต้องลงทุนเพ่ิม
อย่างต่อเน่ืองของหน่วยรถขายเงินสด ซึ่งเป็นช่องทางจําหน่ายท่ีจะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจอาหาร
ได้มากขึน้ในอนาคต 
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ส่วนท่ี 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

 “บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ฉบบันีแ้ล้ว และ
ด้วยความระมัดระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่
ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่  
 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ        
บริษัทฯ และ บริษัทย่อยแล้ว 

 
(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคัญทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

 
(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดงักล่าว 

และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ต่อผู้ สอบบัญชี ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน   รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกันกบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องแล้ว   

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมณี ลือประเสริฐ และ นางอรอนงค์ วิชชชุาญ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุ
หน้าด้วย   หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวมณี ลือประเสริฐ หรือ นางอรอนงค์ วิชชชุาญ กํากบัไว้   บริษัทฯ 
จะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น” 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒสิูงสุดทางการศึกษา ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
(ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหว่าง

(ร้อยละ) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

(1)  นายโฮ กวงปิง 63 ๐ ปริญญาเอก (กิตติมศกัดิ์) สาขาวิชาการจดัการ 5.32% พี่ชายของ ปัจจบุนั กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

       ประธานกรรมการบริษัทฯ    ธรุกิจบริการ มหาวิทยาลยัจอห์นสนัแอนด์เวลส์ (46,810,035 หุ้น) นายโฮ กวงจิง ๐ ประธานกรรมการบริษัทฯ ๐ บริษัท ไทยวา จํากดั  (มหาชน)

   ประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมสดัส่วนการ และ ๐ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั  (มหาชน)

๐ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) ถือหุ้นของคู่สมรส) บิดาของ ๐ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ ๐ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จํากดั 

   มหาวิทยาลยัแห่งประเทศสิงคโปร์ นายโฮ เรน ฮวา ๐ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร, กรรมการตรวจสอบ, ๐ Diageo plc

   กรรมการสรรหา และ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

ม.ค. 2543-ก.ย. 2558 ๐ ประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั  (มหาชน)

ส.ค. 2540-ก.ย. 2558 ๐ ประธานกรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั  (มหาชน)

ก.ค. 2527-ก.ค. 2540 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั  (มหาชน)

ปัจจบุนั กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน

๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ  ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จํากดั 

๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ  ๐ Singapore Management University

๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ  ๐ Tropical Resorts Limited

๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ  ๐ Tropical Resorts Management Co Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

๐ กรรมการ ๐ RHYC Pte. Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Chang Fung Company Limited

๐ กรรมการ ๐ Bibace Investments Ltd และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

๐ กรรมการ ๐ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

๐ กรรมการ ๐ Freesia Investments Ltd

๐ กรรมการ ๐ Sin-Hai Offshore Company Limited

๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited

๐ กรรมการ ๐ KAP Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

๐ กรรมการ ๐ บริษัท แมส่ะมาดแลนด์ จํากดั

๐ กรรมการ ๐ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

๐ กรรมการ ๐ บริษัท แพลท็ทินมั เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั จํากดั

2549-2555 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท เทนินห์ มนัสําปะหลงั จํากดั

2531-2554 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั  (มหาชน)  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



สัดส่วนการ ความสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒสิูงสุดทางการศึกษา ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
(ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหว่าง

(ร้อยละ) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(2)  นายสุรพล สุปรัชญา 63 ๐ ปริญญาโท สาขาบญัชี ไมม่ี ไมม่ี ปัจจบุนั กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ความสมัพนัธ์ ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) 

๐ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย ๐ รองประธานกรรมการบริษัท ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 

๐ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 77/2009) ก.พ.2539-ก.ย.2558 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2550-2555 ๐ รองประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 

2539-2555 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน

๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั จํากดั

๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จํากดั

๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

   (เดิมชื่อ Tay Ninh Tapioca Company Limited)

2551-2555 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลงัพฒันา จํากดั

2539-2555 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 

(3)  นายเอเรียล พี วีร่า 63 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ 0.27% ไมม่ี ปัจจบุนั กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการ    มหาวิทยาลยัแห่งประเทศสิงคโปร์ (2,399,288 หุ้น) ความสมัพนัธ์ ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน)

๐ ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ ๐ กรรมการที่ไมใ่ช่ผู้บริหาร ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 

   มหาวิทยาลยัเดอะอีสต์ ประเทศฟิลิปปินส์ ๐ กรรมการที่มิใช่กรรมการอิสระและมิใช่ผู้บริหาร ๐ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จํากดั

๐ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประเทศฟิลิปปินส์ ส.ค.2556-ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน)
ก.พ.2556-ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)

2540-2556 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน

๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited

2537-2557 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน)

2538-2557 ๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จํากดั 



สัดส่วนการ ความสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒสิูงสุดทางการศึกษา ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
(ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหว่าง

(ร้อยละ) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(4)  นายโฮ กวงจงิ 59 ๐ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.50% น้องชายของ ปัจจบุนั กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการ    (เกียรตินิยมเหรียญทอง) (30,821,363 หุ้น) นายโฮ กวงปิง ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) 

   มหาวิทยาลยัแห่งประเทศสิงคโปร์ และอาของ ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน)

นายโฮ เรน ฮวา เม.ย.2540-ก.ย.2558 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

2548-2554 ๐ กรรมการผู้จดัการ (บริการด้านออกแบบ) ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน)

ปัจจบุนั กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน

๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 

๐ กรรมการ  ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จํากดั 

๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั จํากดั

๐ กรรมการ  ๐ Profit Chain Ltd.

๐ กรรมการ  ๐ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

๐ กรรมการ  ๐ บริษัท แมม่าลยัดอยรีสอร์ท จํากดั 

๐ กรรมการ  ๐ บริษัท แพลท็ทินมั เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

๐ กรรมการ  ๐ Li-Ho Holdings (Private) Limited  และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

๐ กรรมการ  ๐ Chang Fung Company Limited

๐ กรรมการ  ๐ PT Bintan Hotels

๐ กรรมการ  ๐ Bibace Investments Ltd

๐ กรรมการ  ๐ Vail Enterprises Group Corp.

๐ กรรมการ  ๐ Freesia Investments Ltd

(5)  นายโฮ เรน ฮวา * 33 ๐ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 0.24% บตุรชายของ ปัจจบุนั กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

         กรรมการ    (การเงินและการจดัการ) (เกียรตินิยม)  (2,130,524 หุ้น) นายโฮ กวงปิง ๐ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ๐ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน)

   วอร์ตนัสคลู มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนีย และหลานชายของ ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน)  

   ประเทศสหรัฐอเมริกา นายโฮ กวงจิง ส.ค. 2558-ก.ย. 2558 ๐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน)

มิ.ย. 2558-ก.ย. 2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน)

พ.ย. 2554-ก.ย. 2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

เม.ย. 2553-พ.ค. 2558 ๐ Executive Director & Country Head, China  ๐ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จํากดั

ปัจจบุนั กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน

๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จํากดั 

๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลงัพฒันา จํากดั

๐ กรรมการ ๐ Bibace Investments Ltd

๐ กรรมการ ๐ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

๐ กรรมการ ๐ Sin-Hai Offshore Company Limited

๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited

๐ กรรมการ ๐ United Insulation Services Pte. Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Casita Holdings Ltd

๐ กรรมการ ๐ Dawina Investments Ltd



สัดส่วนการ ความสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒสิูงสุดทางการศึกษา ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
(ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหว่าง

(ร้อยละ) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(6)  ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์ * 61 ๐ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 0.39% ไมม่ี ปัจจบุนั กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการ    (เคมีของอาหาร) (3,396,239 หุ้น) ความสมัพนัธ์ ๐ กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ (ธรุกิจอาหาร) ๐ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) 

   มหาวิทยาลยันาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ น ส.ค. 2541-ก.ย. 2558 ๐ กรรมการผู้จดัการ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

๐ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 10/2001) ก.พ. 2538-ก.ย. 2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ปัจจบุนั กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน

๐ หลกัสตูร Director Finance (1/2005) ๐ ประธานกรรมการ ๐ บริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จํากดั

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐ บริษัท สําปะหลงัพฒันา จํากดั 

๐ กรรมการ ๐ บริษัท เอเชียผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั จํากดั

๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

   (เดิมชื่อ Tay Ninh Tapioca Company Limited)
ก.ค.2550-ก.พ.2557 ๐ ประธานกรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Company Limited 
ต.ค.2543-พ.ค.2557 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จํากดั

(7)  นายอาํนาจ สุขประสงค์ผล * 52 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ 0.04% ไมม่ี ปัจจบุนั กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการ    มหาวิทยาลยัเซ็นทรัลสเตท (387,240 หุ้น) ความสมัพนัธ์ ๐ กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ (ธรุกิจแป้ง) ๐ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน)

   (ปัจจบุนัคือ มหาวิทยาลยัเซ็นทรัลโอกลาโฮมา)     (รวมสดัส่วนการ เม.ย.2555-ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน)

   ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือหุ้นของคู่สมรส) ม.ค.2552-ก.ย.2558 ๐ กรรมการผู้จดัการร่วม (Business Operation) ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน)

๐ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 15/2011) ปัจจบุนั กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน)

๐ กรรมการ ๐ บริษัท เอเชียผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั จํากดั

๐ เลขาธิการสมาคม คณะกรรมการบริหาร ๐ สมาคมการค้ามนัสําปะหลงัไทย
ม.ค.2552.-ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน)

(8)  นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน์ * 59 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ ไมม่ี ไมม่ี ปัจจบุนั กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการ    มหาวิทยาลยัอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ความสมัพนัธ์ ๐ กรรมการ และ ๐ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน)

๐ ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ (เกียรตินิยม)     ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารการเงินและกิจการองค์กร

    วิทยาลยัอสัสมัชญับริหารธรุกิจ (เอแบค) เม.ย.2555-ก.ย.2558 ๐ กรรมการ และ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน ๐  บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน)

   (ปัจจบุนัคือ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั) มี.ค.2555-ก.ย.2558 ๐ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)

๐ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 80/2009) ส.ค.2549-ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2551-2555 ๐ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน และ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 

   เลขานกุารบริษัท

ปัจจบุนั กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน

๐ กรรมการ ๐ บริษัท แพลท็ทินมั เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั

๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

   (เดิมชื่อ Tay Ninh Tapioca Company Limited)

2552-2557 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ทาปิโอก้า สตาร์ช จํากดั

2544-2555 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน)



สัดส่วนการ ความสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒสิูงสุดทางการศึกษา ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
(ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหว่าง

(ร้อยละ) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(9)  นายวุฒพิล สุริยาภวิัฒน์ 71 ๐ ปริญญาตรี สาขาบญัชี 0.02% ไมม่ี ปัจจบุนั กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

       กรรมการอิสระ     มหาวิทยาลยันิว เซ้าท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย (213,053 หุ้น) ความสมัพนัธ์ ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน)

๐ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (ถือโดยคู่สมรส)    ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ

    มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช    กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

๐ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 36/2003) ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน)

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย    ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ 

๐ หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 7/2005)    กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ๐ บริษัท แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)

๐ หลกัสตูรผู้บริหาร IMD    ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล

    เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ๐ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ๐ บริษัท บางกอกแร้นช์ จํากดั (มหาชน) 
ส.ค.2546-ก.ย.2558 ๐ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)
พ.ย.2542-ก.ย.2558 ๐ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)
เม.ย.2539-ก.ย.2558 ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)

2553-2557 ๐ กรรมการตรวจสอบ ๐ บริษัท แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)

2551-2557 ๐ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ๐ บริษัท แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)

(10)  ดร. ชงิชัย หาญเจนลักษณ์ 73 ๐ ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน 0.28% ไมม่ี ปัจจบุนั กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

         กรรมการอิสระ     มหาวิทยาลยั Caen ประเทศฝรั่งเศส (2,443,039 หุ้น) ความสมัพนัธ์ ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน)

๐ ประกาศนียบตัรด้าน Project Analysis (ถือโดยคู่สมรส)    กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ

    มหาวิทยาลยั Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา    ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

๐ ประกาศนียบตัรด้าน Management ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน)

    มหาวิทยาลยั Western Ontario ประเทศแคนาดา    กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ

๐ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 1/2003)    ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ๐ รองประธานกรรมการ ๐ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

๐ หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 19/2007) ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลอ็กซเลย่์ จํากดั (มหาชน)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ๐ กรรมการ ๐ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จํากดั (มหาชน) 
พ.ย.2556-ก.ย.2558 ๐ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)
ต.ค.2543-ก.ย.2558 ๐ กรรมการอิสระ และ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)

   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ปัจจบุนั กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน

๐ ประธานกิตติมศกัดิ์ ๐ สภาธรุกิจลุม่แมน่ํา้โขง 

๐ ประธานกรรมการบริหาร ๐ ศนูย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล

๐ รองประธานกรรมการ ๐ หอการค้าไทย

๐ กรรมการ ๐ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั

๐ กรรมการ ๐ สถาบนัพระปกเกล้า

๐ กรรมการ ๐ บริษัท ฮามิลการ์ จํากดั



สัดส่วนการ ความสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒสิูงสุดทางการศึกษา ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
(ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหว่าง

(ร้อยละ) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(11)  นายอุดม วชิยาภัย 80 ๐ ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ ไมม่ี ไมม่ี ปัจจบุนั กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

         กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ความสมัพนัธ์ ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน)

๐ หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP 6/2001)    กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย    กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

๐ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 2/2003) ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั  (มหาชน)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย    กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ

๐ หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND10/2004)    กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ส.ค.2556-ก.ย.2558 ๐ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)

๐ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 44/2004) พ.ค.2551-ก.ย.2558 ๐ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เม.ย.2546-ก.ย.2558 ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)

๐ หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 6/2005) 2536-2557 ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จํากดั (มหาชน)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย     ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา

๐ หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCP6/2008) ปัจจบุนั กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ๐ ประธานกรรมการ ๐ บริษัท ภเูก็ต แฟนตาซี จํากดั (มหาชน)

๐ ประธานกรรมการ ๐ บริษัท คาร์นิวลั เมจิก จํากดั

๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท แอมคอร์ เฟลก็ซิเบิล้ กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

(12)  นายชนินทร์ อรรจนานันท์ 51 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ ไมม่ี ไมม่ี ปัจจบุนั กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

         กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลยัเวสเทิร์นอิลลินอยส์ ความสมัพนัธ์ ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน)

   ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจบุนั กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน

๐ ที่ปรึกษาอาวโุส ๐ บริษัท ไวท์ไลน์กรุ๊ป จํากดั

2556-2558 ๐ ผู้ อํานวยการพฒันาธรุกิจประจําภมูิภาคเอเชีย ๐ Friesland Campina Asia PTE

2554-2556 ๐ กรรมการผู้จดัการ ประเทศไทย และอินโดจีน ๐ บริษัท ฟรีสแลนด์คมัพิน่า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

2552-2554 ๐ รองประธานธรุกิจการค้าสมยัใหม ่- เอเชีย แอฟริกา และ ๐ Unilever Asia Private Ltd., Singapore

    ยโุรปตอนกลาง และตะวนัออก 

หมายเหตุ:     กรรมการทกุท่าน "ไมม่ี" ประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย

                         *   ผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ โดยลงนามร่วมกนั 2 ท่านและประทบัตราบริษัทฯ ตามที่ระบใุนหนงัสือรับรอง



ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สัดส่วน ความสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒสิูงสุดทางการศกึษา การถือหุ้นใน ทางครอบครัว
(ปี) และประวัตกิารฝึกอบรมกรรมการ บริษัทฯ ระหว่าง

(ร้อยละ) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท

ผู้บริหาร
(1) นายโฮ เรน ฮวา

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) ดร.เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์

    กรรมการผู้จดัการ (ธรุกิจอาหาร)

(3) นายอํานาจ สุขประสงค์ผล
    กรรมการผู้จดัการ (ธรุกิจแปง้)

(4) นางสาวศริิวรรณ สกุลคีรีวัฒน์ 

    ผู้ อํานวยการอาวโุส 

    ฝ่ายบริหารการเงินและกิจการองค์กร

(5) นางอรอนงค์ วชิชุชาญ 43 ๐ ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 0.00% ไม่มี ปัจจบุนั กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

    ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบญัชี    The American Graduate School of International (10,000 หุ้น) ความสมัพนัธ์ ๐ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบญัชี ๐ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน)

   Management (Thunderbird) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

   อริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556-2558 ๐ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ๐ บริษัท อัค๊โซโ่นเบล เพ้นส์ (ประเทศไทย) จํากดั

2552-2556 ๐ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ๐ บริษัท คิมเบอร์ลี่คล๊าค (ประเทศไทย) จํากดั

เลขานุการบริษัทฯ
นางสาวมณี ลือประเสริฐ 50 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ 0.05% ไม่มี ปัจจบุนั กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

เลขานกุารบริษัทฯ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (476,987 หุ้น) ความสมัพนัธ์ ๐ Director of Corporate Affairs and ๐ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน)

๐ หลกัสตูร Anti-Corruption :    Treasury และ เลขานกุารบริษัทฯ

   The Practical Guide (ACPG 11/2014) เม.ย.2555-ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน)

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ม.ค.2551-ก.ย.2558 ๐ ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการเงิน ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน)
๐ หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program ส.ค.2551-ก.ย.2558 ๐ เลขานกุารบริษัท ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน)

   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปัจจบุนั กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
๐ หลกัสตูร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 18 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน)

   สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยและชมรมเลขานุการไทย ก.พ.2555-ก.ย.2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุ :   ผู้บริหารทกุทา่น "ไม่มี" ประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

----------------------------------------- รายละเอียดตามที่ปรากฎในหวัข้อ "คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558--------------------------------------



เอกสารแนบ 2 : ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ TWPC

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

นายโฮ กวงปิง /, X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - -

นายสรุพล สปุรัชญา / - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - / - /

นายเอเรียล พี วีร่า / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์ /, //,E - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - / / X

นายอํานาจ สขุประสงค์ผล /, //,E / / / / / / / / / / / / / X / / / / / / / / / -

นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวฒัน์ /, E - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - -

นายวฒุิพล สรุิยาภิวฒัน์ ID, ARCC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ ID, ARC, NRCC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายอดุม วิชยาภยั ID, ARC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชนินทร์ อรรจนานนัท์ ID - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางอรอนงค์ วิชชชุาญ E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวมณี ลือประเสริฐ - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / - - -

นายนํา้ จิตตดีชยั - - - - - - - - - - - - / / - - - - - - - - - - -

นางสาวอรวรรณ เจริญปรัชญากุล - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - -

นายทินกร วาระจนัทโน - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - -

นางสาวฐิติรัตน์ เมฆภูวดล - - - - - - - - - - - - - - CSB - - - - - - - - - -

นายพินยั เกียรติเทพวรรณ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /

นายสวุิทย์ ชื่นสนุทร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /

นายวิจารณ์ ศรีรัตนาลยั - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /

นายสรุชาติ ธนานิตยะอดุม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /

นางอธัยา ปีตะวนิก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /

 Mr. Pham Van Minh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /

Mr. Tran Hai Son - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - /

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

Mr. Nguyen Thanh Doi - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - /

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

Ms. Nguyen Thi Phuc - - - - - - - - - - - - - - SBM - - - - - - - - - -

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัทฯ ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง CSB = ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูล

CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ARC = กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง SBM = สมาชิกคณะกรรมการกํากบัดแูล

/ = กรรมการ NRCC = ประธานกรรมการสรรหาร และกําหนดค่าตอบแทน - = ไม่ดํารงตําแหน่งใดๆ

// = กรรมการผู้จดัการ NRC = กรรมการสรรหาร และกําหนดค่าตอบแทน

ID = กรรมการอิสระ E = ผู้บริหารตามนิยามของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

บริษัทย่อย บริษัทร่วม



  
 

 

เอกสารแนบ 3 :  รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้าตรวจสอบภายใน 
 

ประวัตหิัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
ช่ือ : นายนฤพล วฒิุชยั 

 

อายุ : 33 ปี 
 

ประวัตกิารศกึษา :  บญัชีบณัทิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย เลขท่ี 10419 

ผู้ตรวจสอบบญัชีภาคเอกชน กรมบญัชี เลขท่ี 10395 
 

ประสบการณ์ทาํงาน :   ต.ค. 2558 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) 
 

 2555 - ก.ย. 2558 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน) 
 

 2554 - 2555 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 
บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 
 

 2547 - 2554 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 
บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
 

การฝึกอบรมและสัมมนา :   ทกัษะสําหรับหวัหน้าผู้ตรวจสอบใหม ่สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
 การประเมินการควบคมุภายในแบบ COSO-ERM ของแตล่ะระบบงาน 
 TFRS & IFRS  
 Taxation  
 BRC Global Standard for Food Safety Issued 7 

 



  

 

 

เอกสารแนบ 4 :  รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

 -ไมมี่- 



   

 

 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 5 : รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการแตง่ตัง้โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน และได้รับมอบหมายให้ปฏิบติั
หน้าท่ีดงันี ้
 

 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน รายการท่ี    เก่ียวโยง
กนั และการปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฏหมายท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

 เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ 
โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 ให้คําแนะนําแก่ฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 เสนอแนะการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทฯ และคา่สอบบญัชี และ 

 สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางการบริหาร      ความ
เส่ียงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล และกํากบัดแูลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได้ประชุมอย่างเป็นทางการทัง้หมด 1 ครัง้  โดยมี
ผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย เพ่ือสอบทานการปฏิบตัิตาม
หลักการและมาตรฐานทางการบญัชี รวมทัง้การควบคุมภายใน ก่อนการอนุมัติงบการเงิน ในการประชุมดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังได้หารือกับผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือสอบทานและให้
คําแนะนําเก่ียวกับสิ่งท่ีตรวจพบ เพ่ือให้แน่ใจว่าการตรวจสอบมีความเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้อนมุติัแผนงานของผู้ตรวจสอบภายใน และแผนงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2559 รวมทัง้อนมุติัการแตง่ตัง้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน    

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทกุท่านได้เข้าร่วมประชมุในการประชมุท่ีจดัขึน้ในปี 2558   
 

ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับมอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้
กํากับดูแลขบวนการและกิจกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทุเลาและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ บริหารอาวุโส และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบในเร่ืองความเสี่ยงด้าน
ปฏิบติัการ (Operational risks) รวมทัง้ มาตรการท่ีใช้ในการทุเลาความเสี่ยงเหล่านัน้  คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงได้ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงิน และการเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความเพียงพอและถูกต้องตามควรในสาระสําคญัตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพงึพอใจต่อระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 
องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมลู และระบบการติดตาม ว่ามีความเพียงพอทัง้ด้านการสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ และ
สามารถทําให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้ความเห็นอย่างถูกต้องตามควรต่องบการเงินของบริษัทฯ ขณะท่ีข้อบกพร่อง
ต่างๆ ของการควบคุมภายในท่ีได้    มีการตรวจพบในระหว่างการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง ฝ่ายจดัการก็ได้มีความต่ืนตวัและได้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดงักลา่วอย่างเหมาะสม 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยงัได้ตรวจทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ท่ีจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียว
โยงกันของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจว่า บริษัทฯ ได้เข้าทํารายการ
ดงักล่าวบนพืน้ฐานเสมือนหนึง่กระทําโดยบคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องกนั  (Arms’ Length Basis) โดยอาศยัหลกัการตลาดเสรี
ระหวา่งคูส่ญัญาและได้เปิดเผยข้อมลูการเข้าทํารายงานอย่างเพียงพอและโปร่งใส 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมทัง้มีความพงึพอใจต่อการสนนัสนนุและการพฒันาการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ืองของ
บริษัทฯ  
 

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายยังคงเป็นเป้าหมายหลักในการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร       ความ
เสี่ยง ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานผลการดําเนินงานและรายงานทางการเงิน
ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและความครบถ้วนถูกต้อง    ซึ่งจากการดําเนินการดังกล่าว คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพงึพอใจ   ต่อการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ทัง้กบัฝ่ายจดัการ ผู้สอบบญัชีภายนอก 
และผู้ตรวจสอบภายในเร่ืองตา่งๆ ภายใต้กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตัง้ นายโสภณ เพ่ิมศิริ
วลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล  ผู้สอบบญัชี             รับอนญุาต
เลขท่ี 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดช
อาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
5872 ของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับ      รอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2559 
โดยเสนอค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,000,000 บาท ทัง้นี ้การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและค่าสอบบญัชีนีอ้ยู่ภายใต้การได้รับ
อนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ 
 
 

 
(นายวุฒพิล  สุริยาภวัิฒน์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
17 กุมภาพนัธ์ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 

เอกสารแนบ 6 : รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. กําหนดและดําเนินการให้นโยบายและแผนด้านทรัพยากรบุคคลสําหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นไปในแนวทาง
เดียวกบัเปา้หมายทางธุรกิจและแนวทางการปฏิบติัทัว่ไป 

2. ดงึดดูและรักษาบคุคลากรท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูไว้กบับริษัทฯ 

3. สร้างความมัน่ใจวา่คา่ตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ตา่งๆ สําหรับผู้บริหารระดบัสงูอยู่ในระดบัท่ีสามารถแขง่ขนั
กบั  ผู้ประกอบธุรกิจรายอืน่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัได้  

4. ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบหมายหน้าท่ี ความรับผิดชอบให้แก่
คณะกรรมการชดุย่อยได้อย่างเหมาะสม 

5. แก้ไขปัญหาและ/หรือให้คําแนะนําคา่ตอบแทนของพนกังานซึง่มีเร่ืองขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการดาํเนินการตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี ้

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเก่ียวกับการขึน้เงินเดือนประจําปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของ
บริษัทฯ 

2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึน้เงินเดือน รวมทัง้สิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ รวมทัง้ญาติของท่านซึง่เป็นพนกังานของบริษัทฯ 

3. พิจารณาทบทวนและอนมุติัคา่ใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ 

4. พิจารณาทบทวน และในกรณีท่ีจําเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ     ท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

5. พิจารณาทบทวน และในกรณีท่ีจําเป็น เสนอให้มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมสวสัดิการ ผลประโยชน์ (เช่น 
การให้สิทธิพนกังานซือ้หุ้น เบีย้เลีย้ง เงินอดุหนนุ และสวสัดิการอ่ืนๆ) นโยบายการขึน้เงินเดือน และการจ่าย
โบนสั สําหรับผู้บริหารระดบัสงู ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการจะเป็นผู้ กําหนดเงินคา่จ้างของพนกังานแต่ละท่าน 

6. กําหนดหลกัเกณฑ์บคุคลท่ีจะดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 



   

 

 

7. กําหนดกระบวนการคดัเลือกกรรมการอย่างมีหลกัเกณฑ์และโปร่งใส 

8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุด
ย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีท่ีมีตําแหน่งวา่งลง 

9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่
เพ่ิมเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่ 

10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่ีกําลังจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการ
บริษัทฯ  และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรท่ีจะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิก
คณะกรรมการชดุย่อยท่านนัน้ๆ ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปหรือไม่ 

11. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีจําเป็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

12. รายงานการปฏิบติังานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกัน 1 ครัง้ในปี 2558 เพ่ือพิจารณาและอนุมัตินโยบาย
กําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และการแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  รวมทัง้ 
พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการการเสนอช่ือกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่  

 

 

 
 
 

ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
13 มกราคม 2559 
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