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ส�รจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

ในป ี2560 ทีผ่่านมา เปน็อกีปหีนึง่ทีส่ำาคญัของบรษัิท 
ไทยวา จำากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ สามารถมี
พัฒนาการความสำาเร็จบรรลุเป้าหมายการเติบโต 
ทางธุรกิจและขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ทุกภูมิภาคท่ัวโลก 
โดยสินค้าของไทยวามีจำาหน่ายในกว่า 25 ประเทศ
ทั่วโลก และไทยวามุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อผลิตภัณฑ์
ผลิตอาหารใหม่ๆ  ทีม่คุีณภาพระดบัสูงเพือ่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าไทยวาจะเผชิญสภาวการณ์ทางธุรกิจท่ีมี
ความท้าทายจากการจัดหาวัตถุดิบหัวมันสำาปะหลัง
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ มีภาคภูมิใจกับ 
ความสามารถในการเติบโตของปริมาณการขาย 
สำาหรับทั้ งผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง และ
ผลติภณัฑอ์าหาร กลยทุธส์ำาคญัทีจ่ะเพิม่ศักยภาพให้
กบัผลติภณัฑข์องบรษัิทฯ คอืขยายฐานลกูคา้สง่ออก
ไปสู่ทุกภูมิภาคท่ัวโลก อาทิ เช่น อาเซียน ประเทศจีน 
และประเทศในภูมิภาคตะวันตก

ปี 2560 เราได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งหมด 4 
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ภายใต้แบรนด์ กุหลาบ มังกรคู่ 
และกิเลนคู่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะ
ดำาเนินทิศทางกลยุทธ์ต่อไปในการพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือผลักดันการเติบโตของไทยวาในการเปน็
ผู้นำาระดับภูมิภาคมีศักยภาพในการเติบโตสู่ระดับ
สากล

รายได้จากการขายของบรษิทัฯ รวมทกุสายผลิตภัณฑ์
ในปีน้ี เพ่ิมข้ึนจาก 6,163 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา เป็น 
จำานวน 6,265 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 โดย
มี ป ริ ม าณการ ส่ งออกแป้ งมั นสำ าปะหลั ง ใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สวนทางกับการ
ปริมาณการส่งออกที่ลดลงของอุตสาหกรรมการส่ง
ออกแป้งมันสำาปะหลัง บริษัทฯ มีอัตรากำาไรขั้นต้น
โดยรวมลดลงร้อยละ 3 สาเหตุหลักมาจากการ
ขาดแคลนวัตถุดิบในช่วงปลายปี 2560 เนื่องจากใน
ปี 2560 มีเกษตรกรบางส่วนได้เปลี่ยนไปปลูกพืช
ชนิดอ่ืน จากราคาหัวมันสำาปะหลังลดลงในปีท่ีผ่านมา

4 รายงานประจำาปี 2560



สำาหรบัธรุกิจแปง้มนัสำาปะหลงัของบรษิทัฯ มผีลประกอบการทีเ่ตบิโต
ข้ึนร้อยละ 1 ปัจจัยหลักจากการเติบโตของปริมาณการขายใน
ประเทศไทย และการเขา้ซือ้กจิการใน บรษิทั สำาปะหลงัพฒันา จำากดั
หรือ TDC ซึ่งเป็น ผู้ผลิตและจำาหน่ายแป้งมันสำาปะหลังดัดแปรใน
ระดับสากล ความท้าทายที่สำาคัญสำาหรับธุรกิจแป้งคือการขาดแคลน
วัตถุดิบในช่วงปลายปี เนื่องจากผลผลิตหัวมันสำาปะหลังคาดว่าจะ 
ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เราได้มีการดำาเนิน
มาตรการเพ่ือรับมือกับความท้าทายในระยะส้ัน ผ่านการจัดต้ังเครือข่าย
เกษตรกรชาวไทยวา กลยทุธก์ารตัง้หนว่ยรบัซือ้หวัมนันอกพืน้ที ่และ
การติดตามการเพาะปลูกของสมาชิกเกษตรกรของเราในเชิงรุกเพื่อ
สร้างฐานการผลิตอย่างยั่งยืน

สำาหรับธุรกิจอาหารของบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีเติบโตข้ึนร้อยละ 4 
เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากกลยุทธ์การปรับปรุงการขายและ 
การตลาด และการสร้างแบรนด์มังกรคู่ กิเลนคู่ และหงส์ ให้เป็น 
ผู้นำาตลาดระดับประเทศ นอกจากนี้ธุรกิจก๋วยเต๋ียวที่จำาหน่ายใน
ประเทศเติบโตถึงร้อยละ 17 และเรายังคงมุ่งม่ันในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะเป็น 
ผู้นำาในตลาด ในช่วงคร่ึงหลังของปี 2560 ผลิตภัณฑ์สินค้ามังกรคู ่
ของเราได้เปิดตัวในเวียดนามด้วยเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
ในการเป็นผู้นำาตลาดระดับประเทศ

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนสำาหรับเป้าหมายปี 2563 และยังคง
มุ่งมั่นให้ความสำาคัญในการพัฒนากลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน 3 ประการ คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
การสรา้งความเปน็เลิศดา้นการดำาเนนิงาน และการขยายธรุกจิสูร่ะดบั
ภมูภิาค ในป ี2560 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ มภีาคภมูใิจกบัความสำาเรจ็จาก
การเริ่มดำาเนินการของ ไทยวาเวียดนาม ไทยวากัมพูชา และไทยวา 
ไบโอ พาวเวอร ์อกีทัง้ชว่ยใหเ้ราสามารถกำาหนดมาตรฐานทีแ่ขง็แกรง่
เพื่อขยายการเติบโตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด นอกจากน้ี
การดำาเนินงานเต็มปีปีแรกของ ไทยวาเซี่ยงไฮ้ สามารถช่วยให้เรา 
ยกระดับขีดความสามารถบริการลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเราตระหนักที่จะเติบโตต่อไปเป็นผู้นำาทางการตลาด
สำาหรับผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลังในประเทศจีน

นอกจากนี ้บริษัทฯ มคีวามภาคภมูใิจมาก โดยในเดอืนตลุาคม ป ี2560 
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Asia Corporate  
Excellence Awards สำาหรบัความมุง่มัน่สูค่วามยัง่ยนืและความเปน็
ผูน้ำา อกีทัง้ยงัไดร้บัการคดัเลอืกเปน็หนึง่ในบริษทัทีม่คีวามรบัผิดชอบ 
ตอ่สงัคมและชมุชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW Continuous award) จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงมีความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการทำางานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน เช่น ผู้จัดจำาหน่าย เกษตรกร และลูกค้า ทั้งหมด
นี้เป็นพื้นฐานของการเติบโตบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้าน
อาหาร การเกษตร และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นในปี 
2560 บริษัทฯ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อต้านการทุจริต

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานและสำานักงาน ดำาเนินงานมากกว่า 10 แห่ง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีการพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำาคัญเพื่อผลักดันการเติบโตของ
ไทยวาในระยะยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคิดค้นนวัตกรรมและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตรแปรเปล่ียนเป็นผลิตภัณฑ์
คุณภาพออกสู่ลูกค้า นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นขยายฐานการผลิตในระดับ
ภูมิภาค โดยมีการเปิดศูนย์นวัตกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงต้นปี 2560 
ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านทางนวัตกรรม
และการพัฒนา โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
อย่างยั่งยืน

แม้ว่าบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิลดลงในปี 2560 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา  
แต่เรายังคงมีสถานะเงินสุทธิท่ีแข็งแกร่งและมีกระแสเงินสดจากการ
ดำาเนินงานใกล้เคียงกับปี 2559 หลักสำาคัญในการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ คือการสร้างการเติบโตจากการพิจารณาเข้าลงทุนในกิจการ
ใหม่ๆ โดยการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่
ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้นเราจะยังคงมุ่งมั่นรักษาการเติบโต
อยา่งตอ่เนือ่งและแขง็แกรง่ สอดคล้องกบันโยบายของเราในระยะยาว
ในการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เรายังคงมุ่งม่ันในการปรับปรุง
กระแสเงนิสดจากการดำาเนนิงานซึง่ปน็หนึง่ในกลยทุธท์ีส่ำาคญัของเรา 
แผนงานที่จะช่วยส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายรวมไปถึงการขาย  
อัตราการทำากำาไร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และเงินทุนหมุนเวียน

ผลประกอบการโดยสรุป บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิในช่วง 1 มกราคมถึง  
31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินรวม เป็นจำานวนเงินเท่ากับ 493  ล้านบาท 
(0.56 บาทต่อหุ้น) คณะกรรมการจึงมีมติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.32 
บาท จากผลประกอบการในปบีญัชสีิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560 แตท้ั่งนี ้
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 
2561 ด้วย

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอใช้โอกาสน้ีในการแสดงความขอบคุณต่อ 
คณะกรรมการสำาหรับคำาแนะนำาและแนวทางปฏิบัติอันมีค่ายิ่ง และ 
ผูบ้รหิารซึง่มสีว่นสำาคญัอยา่งยิง่ตอ่ความสำาเรจ็ของบรษิทัฯ ในป ี2560 
รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจสำาหรับการสนับสนุนที่มี 
ให้แก่บริษัทฯ ตลอดมา

ความสำาเร็จของบริษัทฯ ในวันนี้ เกิดขึ้นได้จากเจตนารมณ์และ 
การอุทิศตนอย่างมุ่งมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ร่วมกันสร้าง
บรษิทัฯ ใหเ้ตบิโตมายาวนานดว้ยความภาคภูมใิจ ความซือ่สตัยส์จุรติ 
และความมั่นคง

นายโฮ เรน ฮวา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข้อมูลท�งก�รเงินที่สำ�คัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบการเงินรวม 2560 2559 สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง  
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน  3,148  2,797  2,515 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  3,968  3,606  3,313 

สินทรัพย์รวม  7,116  6,403  5,828 

หนี้สินหมุนเวียน  808  750  570 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  402  308  338 

หนี้สินรวม  1,210  1,058  908 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  5,906  5,345  4,920 

รายได้จากการขายสินค้า  6,265  6,163  1,394 

เงินปันผลรับ  1  2  -   

กำาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ -  -    -   

ส่วนแบ่งกำาไรในบริษัทร่วม  3  16  6 

รายได้รวม  6,475  6,321  1,421 

ต้นทุนขายสินค้า  4,881  4,600  1,107 

รวมค่าใช้จ่าย  5,820  5,400  1,295 

กำาไรจากการดำาเนินงาน  513  875  163 

EBITDA  855  1,071  157 

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  655  921  126 

ต้นทุนทางการเงิน  8  8  1 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  106  167  25 

กำาไรสุทธิสำาหรับปี  541  746  100 

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  48  77  19 

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  493  669  81 

ข้อมูลอื่นๆ

กำาไรต่อหุ้น (บาท)  0.56  0.76  0.09 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  *0.32  0.30  0.27 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  6.71  6.07  5.59 

หมายเหตุ : * ณ วันที่พิมพ์รายงานนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท แต่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

2560  2559 สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร

อัตรากำาไรขั้นต้น (ร้อยละ) 22 25 21

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (ร้อยละ) 8 14 12

อัตรากำาไรอื่น (ร้อยละ) 0.06 1.18 0.42

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร (ร้อยละ) 128 77 98

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 8 12 7

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 10 15 *2

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 8 12 *2

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 31 46 *7

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.96 1.03 *0.24

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4 4 4

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 3 3 3

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.84 1.02 *0.36

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 39 33 *33

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 28 27 *31

ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน) 20 16 *15

Cash cycle (วัน) 46 43 49

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.20 0.20 0.18

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 97 97 157

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) (เท่า) 0.28 0.32 2.38

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 54 39 **295

หมายเหตุ :   * คำานวณโดยไม่ได้ใช้ค่าเฉลี่ย

               ** คำานวณจากกำาไรสุทธิสำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร

ภาพรวม

ปี 2560 เป็นปีที่ท ้าทายของบริษัทฯ เน่ืองจากราคาส่งออก 
มันสำาปะหลังปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำาคัญจากปี 2559 ซ่ึงเกิดจาก
ผลกระทบต่อเนื่องจากปลายปี 2559 จากภาวะอุปทานมากกว่า
อุปสงค์สำาหรับข้าวโพดในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่บริโภคสินค้า
ที่ผลิตจากมันสำาปะหลังมากท่ีสุดในภูมิภาค ซ่ึงสินค้าท่ีผลิตจาก
ข้าวโพดใช้เป็นสินค้าทดแทนสินค้าที่ผลิตจากมันสำาปะหลังได้ในบาง
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ราคาต้นทุนวัตถุดิบอยู่ในทิศทางขาขึ้นตลอดทั้งปี 
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาขายในระยะสั้น ท้ังน้ีแนวโน้ม 
การปรับตัวของหัวมันสำาปะหลัง และราคาขายแป้งมันสำาปะหลังจะ 
ปรบัตัวไปในทิศทางเดยีวกนัในระยะยาว สาเหตุหลกัทีท่ำาให้ราคาวตัถุดบิ 
หัวมันสำาปะหลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตหัวมันสำาปะหลังใน
ประเทศลดลง โดยมีสาเหตุจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้
ผลตอบแทนดกีว่า เช่น อ้อย เนือ่งจากราคาหวัมนัสำาปะหลงัปรบัราคา
ลงในปลายปี 2559 รวมถึงบางพื้นที่ประสบภัยนำ้าท่วมทำาให้ผลผลิต
เสียหาย และการระบาดของเชื้อไวรัสใบด่าง “คาซาวา โมซาอิก” ใน
เวียดนามและกัมพูชา ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ รองจากประเทศไทย 

แมว้า่อตุสาหกรรมแปง้มนัสำาปะหลงัจะยงัคงประสบกบัปจัจยัท้าทาย
หลากหลายปัจจัย อย่างต่อเน่ือง ในรอบปีท่ีผ่านมา โดยเผชิญกับผลกระทบ
จากราคาส่งออกมันสำาปะหลังปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 10 บริษัทฯ 
ยังคงมีความสามารถในการปรับตัว และรักษาระดับยอดขายโดยใช้
ประโยชน์จากความท้าทายเหล่านั้นได้ ทั้งนี้ ปริมาณการขายแป้งมัน
สำาปะหลังของบริษัทฯ ยังสามารถเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปี 2560  
สวนทางกับการลดลงของอุตสาหกรรม จากความต้องการท่ีเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความต้องการในตลาดจีน และไต้หวัน
 
นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2560 มีเหตุการณ์สำาคัญที่มีผลกระทบต่อ
การจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิรวมสำาหรบัไตรมาสที ่4 ป ี2560 คือ
การเข้าซื้อกิจการใน “บริษัท  สำาปะหลังพัฒนา จำากัด หรือ TDC”  
ผู้ผลิต และจำาหน่ายแป้ง มันสำาปะหลังดัดแปร (Modified Starch) 
จำานวน 166,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำานวนหุ้นท้ังหมดของ 
TDC ภายหลังการเข้าทำารายการ มีผลทำาให้บริษัทดังกล่าวซ่ึงเดิมมีสถานะ
เป็นบริษัทร่วมกลายมามีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ
 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ธุรกิจแป้งมันสำาปะหลังมีอัตรากำาไรขั้นต้น
ลดลง จากสาเหตหุลกัคอืราคาสง่ออกแปง้มนัสำาปะหลงัปรบัตวัลดลง 
การอ่อนค่าของสกุลเงินเหรียญดอลล่าห์เทียบกับสกุลเงินบาท และ
ต้นทุนราคาวัตถุดิบหัวมันสำาปะหลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ซ่ึงธุรกิจแป้ง 
มนัสำาปะหลงัยงัคงเปน็ธรุกจิทีม่ยีอดขายเปน็สดัสว่นสงูสดุของบรษัิทฯ 
ตามด้วยธุรกิจอาหาร จึงส่งผลให้กำาไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 26 
จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 493 ล้านบาท

ปัจจัยสำาคญัที่ส่งผลกระทบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
ในปี 2560 ที่ผ่านมาได้แก่

1) ราคาส่งออกแป้งมนัสำาปะหลงัลดลงไปทีจ่ดุตำา่สดุ 315 เหรียญ
สหรัฐต่อตันในช่วงต้นปี 2560

แผนภาพ 1 แสดงราคาส่งออกแป้งมันสำาปะหลังย้อนหลัง 3 ปี

ราคาเฉล่ียส่งออกแป้งมันสำาปะหลังมีการปรับตัวขึ้นลงค่อนข้าง
ผันผวนในปี 2560 โดยมีราคาส่งออกอยู่ที่ 315-338 เหรียญสหรัฐ 
ต่อตัน สำาหรับราคาส่งออกใน 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยราคาแป้ง
มันสำาปะหลังได้เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาในช่วงปลายปีอยู่ที่ 365-425 
เหรียญสหรัฐต่อตัน สำาหรับราคาส่งออกในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560  
ส่งผลให้อุตสาหกรรมแป้งมันสำาปะหลังในประเทศไทยประสบกับ
สภาวะกดดันจากทางด้านราคาที่อยู ่ในระดับตำ่า ในปี 2560 
อุตสาหกรรมแป้งมันสำาปะหลังในประเทศไทยมีปริมาณการส่งออก
ลดลงร้อยละ 5 จาก 3.3 ล้านตันในปี 2559 หรือมูลค่าการส่งออก 
ลดลงร้อยละ 12 จาก 40 พันล้านบาทในปี 2559 อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการรักษาระดับยอดขาย จึงส่งผลให้
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บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 9



ปรมิาณการขายแป้งมนัสำาปะหลงัของบรษัิทฯ ยงัสามารถเตบิโตอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมปีริมาณการส่งออกเพิม่ขึน้ร้อยละ 10 ในปี 2560 สวนทาง
กบัการลดลงของอตุสาหกรรม จากความต้องการทีเ่พิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง
โดยเฉพาะความต้องการในตลาดจีน และไต้หวัน ถึงแม้ว่าอัตราการ
ทำากำาไรของธรุกจิแป้งมนัสำาปะหลงัของบรษิทัฯ ลดลงจากปัจจยัลบทาง
ด้านราคาขาย

2) ราคาวัตถุดิบหัวมันสำาปะหลังปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

แผนภาพ 2 แสดงราคาวัตถุดิบหัวมันสำาปะหลังย้อนหลัง 3 ปี

ในช่วงปลายปี 2560 ราคาหัวมันสำาปะหลังในประเทศมีการปรับตัว
สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ โดยราคาต้นทุนวัตถุดิบอยู่ในทิศทางขาขึ้น
ตลอดทัง้ปี จากจดุตำา่สดุอยูท่ี ่1.56 บาทต่อกิโลกรมั ในช่วงปลายปี 2559 
ขึน้มาอยูท่ี ่2.21 บาทต่อกโิลกรัม ในเดือนธนัวาคม 2560 ปัจจยัหลกั
เนื่องมาจากปัจจุบันมีความต้องการมากกว่าปริมาณผลผลิตที่ม ี
ในตลาด ทำาให้ราคามันสำาปะหลังเพิ่มสูงขึ้นทั้งระบบ 

เกษตรกรในเวียดนามและกัมพูชาเผชิญกับการระบาดของเช้ือไวรัส 
ใบด่าง “คาซาวา โมซาอิก” ในขณะที่ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศ
เดียวท่ีไม่ได้รับผลกระทบ ประกอบกับเกษตรกรหันไปปลูกพืช 
ชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า เช่น อ้อย จากสภาวะราคาวัตถุดิบ
หัวมันสำาปะหลังปรับตัวลงตำ่าสุดในรอบ 10 ปี ประกอบกับเกษตรกร
ประสบปัญหาภาวะอุทกภัยในบางพื้นที่และฝนตกชุก จึงส่งผลให้
ผลผลิตมันสำาปะหลังในประเทศ ปี 2560/2561 ลดลง โดยจาก 
ผลสำารวจไร่มันจากสมาคมการค้ามันสำาปะหลัง ทั้ง 4 สมาคม พบว่า
มพีืน้ทีเ่พาะปลกูหวัมนัสำาปะหลงัปี 2560/2561 ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 
จากปีก่อน ในขณะที่ยังมีความต้องการที่สูงขึ้น จึงส่งผลให้ราคา 
หัวมนัสำาปะหลงัปรับตวัเพิม่ขึน้ แตะระดบัสงูสดุที ่2.21 บาทต่อกโิลกรมั
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3) การเข้าซื้อกิจการใน บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด หรือ TDC

ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ 
เพิ่มใน บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด หรือ TDC จากผู้ถือหุ้นเดิม 
เท้ท แอนด์ ไลล์ พีแอลซี (Tate & Lyle Plc.) จำานวนร้อยละ 33.33 
ของจำานวนหุ้นท้ังหมด โดยหลังการเข้าซ้ือ บริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 66.67  
มีผลทำาให้บริษัทดังกล่าว ซึ่งเดิมมีสถานะเป็นบริษัทร่วมกลายมาเป็น
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ 

4) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

แผนภาพ 3 แสดงเงินสกุลเหรียญสหรัฐต่อสกุลเงินบาทย้อนหลัง 3 ปี 

อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงนิบาทตอ่สกลุเงนิเหรยีญสหรฐั ปดิตลาดสิน้ปี 
2560 ที ่32.57 บาทต่อดอลลารส์หรฐั โดยปรบัตัวแขง็คา่ขึน้ประมาณ
ร้อยละ 9 เมื่อเทียบจากระดับปิดตลาดปี 2559 ที่ 35.80 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ โดยแข็งค่าเป็นอันดับสามของเอเชีย ซ่ึงบริษัทฯ มียอดขาย
กว่าร้อยละ 58 ที่อยู่ในรูปเงินต่างประเทศ ดังนั้นการเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปล่ียนจะสามารถส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ มีนโยบายลดผลกระทบจากค่าเงินท่ีผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2560
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ธุรกิจแป้งมันสำาปะหลัง

ธุรกิจแป้งมันสำาปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA)

ธุรกิจอาหาร

10 รายงานประจำาปี 2560



ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเผชิญกับ
ปัญหาเศรษฐกิจโลก ปี 2560 เป็นปีหน่ึงท่ียอดขายของบริษัทฯ 
สามารถทำาสถิติใหม่ได้อีกครั้ง แม้จะเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ทั้ง
จากราคาวัตถุดิบหัวมันสำาปะหลังอยู่ในช่วงขาข้ึน ราคาส่งออกแป้ง 
มันสำาปะหลังท่ีลดลง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ 
มียอดขายรวม จำานวน 6,265 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 102 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 2 จากปีก่อน ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจแป้งมันสำาปะหลัง 
3,129 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 รายได้จากธุรกิจแป้งมันสำาปะหลัง
มูลค่าเพิ่ม (HVA) 1,719 หรือร้อยละ 28 และรายได้จากธุรกิจอาหาร 

1,379 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 22 และมกีำาไรสทุธ ิ493 ลา้นบาท สำาหรบั
กำาไรของธรุกจิประกอบดว้ยกำาไรของธรุกจิแปง้มนัสำาปะหลัง และแปง้
มันสำาปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) ร้อยละ 81 ของกำาไรสุทธิรวม และ
กำาไรของธุรกิจอาหารร้อยละ 19 โดยมีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่  
ร้อยละ 22 ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 25 
และอตัราการทำากำาไรจากการดำาเนนิงานตอ่ยอดขายรอ้ยละ 8 ลดลง
จากปี 2559 ที่มีอัตราการทำากำาไรจากการดำาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 14  
หากไม่รวมรายการตัดจำาหน่ายจากการรับรู้มูลค่ายุติธรรมจากการ
ควบรวมกิจการ โดยมีผลการดำาเนินงานแยกตามหน่วยธุรกิจดังต่อไปน้ี

2558 2559 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กิจการในประเทศไทย

     แป้งมันสำาปะหลัง 2,479 45 2,898 47 2,504 40

     แป้งมันสำาปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) 732 13 655 10 833 13

     อาหาร 1,295 23 1,325 22 1,379 22

     รายได้อื่นๆ 7 0 3 0 13 0

     รวมรายได้จากในประเทศ 4,513 82 4,881 79 4,729 75

กิจการในต่างประเทศ

     แป้งมันสำาปะหลัง 348 6 344 6 625 10

     แป้งมันสำาปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) 654 12 921 15 886 14

     รายได้อื่นๆ 10 0 17 0 25 0

     รวมรายได้จากต่างประเทศ 1,012 18 1,282 21 1,536 25

ยอดขายสุทธิรวม 5,525 100 6,163 100 6,265 100

บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 11



รายได้จากธุรกิจแป้งมันสำาปะหลัง

ธุรกิจแป้งมันสำาปะหลังมียอดขายรวม 3,129 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
3 จาก 3,242 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า ในขณะทีธ่รุกจิแป้งมนัสำาปะหลงั
มูลค่าเพิ่ม (HVA) มียอดขายรวม 1,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 
จาก 1,576 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากราคาส่งออกเฉลี่ย
ของแป้งมันสำาปะหลังในปี 2560 อยู่ท่ี 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน  
ลดลงอย่างมนียัสำาคญัจากปีก่อนหน้า ไปอยูท่ีจ่ดุตำา่สดุ 315 เหรยีญสหรัฐ
ต่อตันในช่วงต้นปี 2560 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์
แป้งมนัสำาปะหลงัของไทยประสบกบัสภาวะกดดนัจากทางด้านราคาที่
อยูใ่นระดบัตำา่ โดยมปีริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 4 จาก 3.3 ล้านตนั
ในปี 2559 หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 12 จาก  
40 พันล้านบาทในปี 2559

ถงึแมว้า่ตวัเลขปริมาณสง่ออกอตุสาหกรรมจะลดลงผลติภณัฑแ์ปง้มัน
สำาปะหลังของบริษัทฯ ยังคงมีความต้องการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
โดยเฉพาะประเทศจีน และไต้หวัน ซ่ึงเป็นประเทศผู้นำาเข้าหลักของบริษัทฯ 
โดยประเทศจีนมีความต้องการเพิ่มขึ้นจาก 1.56 ล้านตัน ในปี 2559 
เปน็ 1.59 ลา้นตนั ในป ี2560 หรอืรอ้ยละ 2 ในขณะทีป่ระเทศไตห้วนั
มีความต้องการเพ่ิมข้ึนจาก 0.29 ล้านตัน ในปี 2559 เป็น 0.31 ล้านตัน 
ในปี 2560 หรือร้อยละ 7 

การเพ่ิมข้ึนของราคาหัวมันสำาปะหลัง มีสาเหตุหลักมาจากความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมทั้งปริมาณของหัวมันสำาปะหลังท่ีลดลง  
ถึงแม้ว่าราคาแป้งมันสำาปะหลังมีการปรับตัวขึ้นลงค่อนข้างผันผวน 
จากปลายปี 2558 มาโดยตลอด ซึ่งมีราคาขายในประเทศอยู่ที่  
10.40-10.65 บาท ต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกอยู่ที่ 315-338 
เหรียญสหรัฐต่อตัน สำาหรับราคาส่งออกใน 9 เดือนแรกของปี 2560  
ท้ังน้ีผู้ส่งออกแป้งมันสำาปะหลังไม่สามารถปรับราคาขายได้ในระยะส้ัน
จากสภาวะทีม่กีารแข่งขนัสงู ประกอบกบัหวัมนัสำาปะหลงัฤดกูาลใหม่
คาดวา่จะมผีลผลติลดลง ในขณะท่ีความตอ้งการใชแ้ปง้มนัสำาปะหลงั
ในประเทศจีนได้ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา  
จงึทำาใหร้าคาสง่ออกผลติภณัฑแ์ปง้มนัสำาปะหลงัเริม่มีการปรับเพิม่ขึน้
มาในช่วงปลายปีอยู่ที่ 11.28-13.10 บาทต่อกิโลกรัม และ 365-425 
เหรียญสหรัฐต่อตันสำาหรับราคาส่งออก อย่างไรก็ตามรายได้จากการ
ขายแป้งมันสำาปะหลังของบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการรักษา
การเติบโตของยอดขาย โดยเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า  
ปัจจัยหลักมาจากปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง
จากบริษัทฯ ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจากกลยุทธ์เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งจากการเข้าซ้ือกิจการใน “บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด 
หรือ TDC”  ผู้ผลิต และจำาหน่ายแป้งมันสำาปะหลังดัดแปร

ในขณะเดียวกันรายได้จากขายแป้งมันสำาปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA)  
ของบริษัทฯ ในปี 2560 มีอัตราการเติบโตในอัตราท่ีสูง โดยมีการ
เตบิโตหลกัมาจากการควบรวมกจิการธรุกจิแปง้มนัสำาปะหลงัดดัแปร 

และกลูโคสในประเทศเวยีดนาม เนือ่งจากการความตอ้งการของลกูค้า
ในอตุสาหกรรมอาหารยงัคงมกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง โดยบริษัทฯ ม ี 
แผนทีจ่ะเพิม่กำาลังการผลิตในป ี2561 อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่รองรบัความ
ต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้นในอนาคต

รายได้จากธุรกิจอาหาร

ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหลายปีที่ผ่านมา ผลการดำาเนินงานของ
ธุรกิจอาหารของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยธุรกิจอาหารมี
ยอดขาย 1,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จาก 1,325 ล้านบาท  
ในปก่ีอนหนา้ ตลาดในประเทศยงัคงเปน็ตลาดหลกัคดิเปน็รอ้ยละ 92 
ของยอดขายทั้งหมดในธุรกิจอาหาร และร้อยละ 8 เป็นยอดขายส่ง
ออก โดยปีที่ผ่านมาธุรกิจอาหารยังคงเป็นหน่ึงในผู้นำาตลาด โดย
เฉพาะผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสดและวุ้นเส้นแห้งในประเทศไทย ยอดขาย
ภายในประเทศของผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเต๋ียวเติบโตมากถึงร้อยละ 17 
เนือ่งจากการขยายชอ่งทางการจำาหนา่ยหนว่ยรถขายเงนิสด ปจัจบุนั
บริษัทฯ มีหน่วยรถขายเงินสดทั้งหมด 9 ศูนย์ ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ส่วนยอดขายของผลิตภัณฑ์วุน้เส้นในประเทศไทยโดยรวมไมแ่ตกตา่ง
จากรอบปทีีผ่า่นมา ซึง่เปน็ผลมากำาลงัซือ้ของผูบ้รโิภคทีช่ะลอตวัจาก
ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ซบเซา  

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกลยุทธ์การเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนจากการ
ควบคมุอตัราการทำากำาไรให้เพิม่สงูขึน้ จากการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ 
ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมอาหารที่ตอบสนองความต้องการและ 
วิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต รวมทั้งการขยายไปยัง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และการเข้าสู่ตลาดใหม่ นอกจากนี้บริษัทยังคงตั้ง
เป้าจะขยายฐานลูกค้า ทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างสมำา่เสมอ

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

เพื่อประโยชน์ในการเข้าใจภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ถึงแม้ว่า
การควบรวมกิจการจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ฝ่ายบริหาร
ของบรษิทัฯ ไดจ้ดัทำางบกำาไรขาดทนุรวมของป ี2558 โดยแสดงถงึผล
การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดทั้งปีที่ยังไม่ได้ตรวจสอบจาก 
ผู้ตรวจสอบบัญชีและเพื่อให้การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานของกลุ่ม
บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการที่แท้จริง งบกำาไรขาดทุน
รวมทีจ่ดัทำาโดยฝา่ยบรหิาร อาจแตกตา่งจากทีแ่สดงในงบกำาไรขาดทุน
รวมท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยรายการหลักๆ ที่แตกต่างได้แก่
ผลกระทบของรายการปรับปรุงจากการควบรวมบริษัท (non-cash 
items) ซ่ึงแยกออกจากรายการปกติ และจัดการประเภทรายการ 
รายจา่ยโปรแกรมสิทธพิิเศษและลูกค้าและรายไดอ้ืน่ แตอ่ยา่งไรกต็าม
กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงด้วยยอดที่ถูกต้อง
ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง 
โดยทั่วไป

12 รายงานประจำาปี 2560



งบกำาไรขาดทุนรวม
(หน่วย : ล้านบาท)

2558 2559 2560
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย 5,525 100 6,163 100 6,265 100
ต้นทุนขาย 4,339 79 4,593 75 4,875 78
กำาไรขั้นต้น 1,186 21 1,570 25 1,390 22
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร   651 12  773 13 916 15
กำาไรอื่นๆ   66  1   49   1 31 1
กำาไรจากการดำาเนินงาน 601 11  846 14 505 8
กำาไรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานปกติสุทธิ 30 1    87   1 172 3
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 26 0    16   0 3 0
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน 657 12 949 15 680 11
ต้นทุนทางการเงิน (3) 0 (8) 0 (8) 0
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (143) (3) (173) (3) (112) (2)
กำาไรสุทธิ 511 9 768 12 560 9
กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

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

รายการปรับปรุงจากการควบรวมบริษัท  
(NON-CASH ITEMS)

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

กำาไรสุทธิหลังรายการปรับปรุง** 403 7 669 11 493 8
รายการปรับปรุงจากการควบกิจการ  
ตั้งแต่ 1 ม.ค 2557 – 30 ก.ย. 2558

32 0 - - - -

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 435 8 669 11 493 8

หมายเหตุ : * งบกำาไรขาดทุนปี 2558 เป็นการจัดทำางบกำาไรขาดทุน 

  รวมโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

 ** เป็นกำาไรสุทธิของงบเสมือนที่ เคยแสดงไว้ในแบบ 56-1  

  และรายงานประจำาปี 2558

ยอดขาย

บริษัทฯ ทำายอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 6,265 ล้านบาท  
ในปี 2560 เพ่ิมข้ึน 102 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก 6,163 ล้านบาท 
ในปีก่อนหน้า ธุรกิจแป้งมันสำาปะหลังเป็นธุรกิจท่ีมีสัดส่วนยอดขาย
สูงสุดหรือร้อยละ 50 โดยสัดส่วนดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 53 ในปี 
2559 ขณะเดียวกันยอดขายแป้งมันสำาปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA)  
ยงัคงมอีตัราการเตบิโตในอตัราทีส่งูโดยมสีดัสว่นสงูข้ึนเปน็รอ้ยละ 28 
จากรอ้ยละ 26 ในป ี2559 ในขณะทีส่ดัสว่นธรุกจิอาหารมอีตัราทีค่งที่
คิดเป็นร้อยละ 22 เท่ากับในปี 2559

ในปี 2560 สัดส่วนยอดขายของธุรกิจที่ดำาเนินงานในต่างประเทศ  
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 25 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21 
ในป ี2559 โดยสว่นใหญก่ารเตบิโตมาจากการเตบิโตจากธรุกจิกลูโคส
ในประเทศเวียดนาม และธุรกิจการค้าแป้งมันสำาปะหลัง ท่ีมณฑลเซ่ียงไฮ้ 
ประเทศจีน โดยได้เริ่มดำาเนินงานตั้งแต่กลางไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

กำาไรขั้นต้น

แม้อุตสาหกรรมส่งออกโดยรวมจะมีแนวโน้มลดลง แต่ความต้องการ
ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ มกีารเพิม่ขึน้อย่างสมำา่เสมอ อตัรากำาไรขัน้ต้น
ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 22 ลดลงจากร้อยละ 25 ใน
ปี 2559 เนือ่งจากปีท่ี ผ่านมาบรษิทัฯ ได้รบัแรงกดดนัจากหลายปัจจยั 
เช่น การปรบัตวัลงค่อนข้างผนัผวนของราคาส่งออกแป้งมนัสำาปะหลงั 
การอ่อนค่าของสกุลเงินเหรียญดอลล่ารเ์ทียบกับสกุลเงินบาท และ
ต้นทนุราคาวตัถดุบิหวัมนัสำาปะหลังอยูใ่นทิศทางขาขึน้ตลอดทัง้ปี ถงึ
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แม้ว่า บริษัทฯ จะมีปริมาณขายเพิ่มสูงขึ้นมากทั้งผลิตภัณฑ์แป้ง 
มันสำาปะหลังและกูลโคส โดยบริษัทฯ สามารถเดินกำาลังการผลิตได้
อย่างเต็มที่ทุกโรงงาน โดยมีปริมาณการผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ส่งผลให้มกีารบรหิารจัดการทีด่มีปีระสทิธภิาพมากข้ึน มต้ีนทนุ
การผลิตลดลงจากการใช้อรรถประโยชน์จากต้นทุนคงที่ได้มากขึ้น
 
ในปี 2560 อัตราการทำากำาไรขั้นต้นของธุรกิจแป้งมันสำาปะหลังใน
ประเทศไทยลดลงเป็นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับร้อยละ 24 ในปี 2559 
ในขณะที่กำาไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  
33 เมื่อเทียบกับร้อยละ 32 ในปี 2559 สาเหตุหลักมาการบริหาร
จัดการต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิารในป ี2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18 เปน็ 
916 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น
สอดคลอ้งกับปรมิาณการขายทีเ่พิม่ข้ึน เช่นค่าขนสง่ ประกอบกบัราย
จา่ยทีต่อ้งลงทนุเพิม่อยา่งตอ่เนือ่งของหนว่ยรถขายเงนิสด ซ่ึงเปน็ชอ่ง
ทางจำาหน่ายที่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจอาหารได้มากขึ้น
ในอนาคต และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายทางการตลาด นอกจากนี้ 
คา่ใชจ้า่ยในบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบัการเตรยีมความพร้อมเพือ่
เสริมสร้างความเป็นผู้นำาในแบรนด์ของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้น ประกอบกับมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่าย
ก่อนการดำาเนินงานสำาหรับ 2 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในต่างประเทศ

บริษัทฯ มีทั้งหมด 9 สาขา อีกท้ังยังให้ความสำาคัญในการพัฒนา 
เครือข่ายอย่างต่อเนื่องในการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ ซึ่งเป็น 
ข้อได้เปรียบที่สำาคัญของบริษัทฯ

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน 

อตัรากำาไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดแ้ละตน้ทนุทางการเงนิ ในป ี2560 
อยู่ที่ร้อยละ 11 ลดลงจากร้อยละ 15 ในปี 2559 สาเหตุหลักมาจาก 
บริษัทฯ มีกำาไรข้ันต้นลดลง 180 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 ประกอบกับ
ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น จำานวน 10 ลา้นบาท จากกำาไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยน จำานวน 12 ล้านบาท ในปี 2559 ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมี
กำาไรจากการควบรวมกิจการและการรบัรูก้ำาไรขาดทนุจากการเปลีย่น
สถานะจากบรษิทัรว่มเปน็บรษิทัยอ่ย จำานวน 118 ลา้นบาท สง่ผลให้
ในป ี2560 บริษทัฯ มกีำาไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดแ้ละตน้ทุนทางการ
เงินรวมอยู่ที่ 680 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 จากปี 2559

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

โดยผลการดำาเนินงานของในปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
กำาไรสุทธิอยู่ที่ 493 ล้านบาท ลดลง 176 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 

เม่ือเทยีบกับป ี2559 สาเหตหุลกัมาจากปจัจยักดดนัจากราคาสง่ออก
มันสำาปะหลังปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำาคัญจากปี 2559 ในขณะท่ี
ราคาต้นทุนวัตถุดิบอยู่ในทิศทางขาขึ้นตลอดทั้งปี ส่งผลให้อัตรากำาไร
ขั้นต้นลดลงจากปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีปริมาณการขาย 
แป้งมันสำาปะหลังเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ  
มีอัตรากำาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8 ลดลงจากร้อยละ 11 ในปี 2559

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  
7,116 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 713 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากปี 2559 
ซึ่งมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ ดังนี้
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ เพ่ิมข้ึน 512 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 163 จากปีก่อน เนื่องจากในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ 
มเีงนิสดรบัสุทธจิากการซือ้ขายเงนิลงทนุในหลักทรพัยเ์ผือ่ขายและ
เงินลงทุนอ่ืนจำานวน 453 ล้านบาท และเงินสดสุทธิคงเหลือเพ่ิมข้ึน
จากการลงทนุซือ้กิจการจำานวน 55 ล้านบาท ซึง่บรษิทัฯ นำาเงินสด
บางส่วนไปฝากฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำา โดยบริษัทฯ  
ยังคงสำารองเงินสดไว้ให้เพียงพอกับเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ใน 
การช่วงฤดูการผลิต และเพื่อการลงทุนขยายกำาลังการผลิต

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นคงเหลือ จำานวน 740 ล้านบาท โดยมี
ลูกหนี้ทางการค้าเพิ่มขึ้น 123 ล้านบาท ถึงแม้ว่าลูกหนี้อื่นลดลง 
38 ล้านบาท จากปกีอ่น ลูกหนีก้ารค้าส่วนใหญท่ีเ่พิม่ขึน้สอดคล้อง
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการ
ชำาระหนีต้ามระยะเวลาการใหสิ้นเชือ่ปกต ิโดยมรีะยะเวลาการเกบ็
หนี้เฉลี่ย 39 วัน กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาบันทึกสำารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ที่ขาดความสามารถในการ
ชำาระหนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

• สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อน สนิค้าคงเหลือส่วนใหญ่ทีเ่พิม่ข้ึนสอดคล้องกบัการเพิม่ขึน้
ของปริมาณการขาย โดยมีระยะเวลาการขายของสินค้าเฉลี่ยท่ี  
28 วัน ทั้งนี้กลุ่ม บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  
โดยจะพิจารณาบันทึกค่าเผื่อสินค้าด้อยค่าเมื่อพบว่ามูลค่าสุทธ ิ
ที่จะได้รับของสินค้าตำ่ากว่าราคาทุน  

• ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ ์และอสงัหาริมทรพัย์เพ่ือการลงทนุคงเหลอื 
จำานวน 2,722 ล้านบาท โดยมีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์เพิ่มขึ้น  
554 ล้านบาท จากปีก่อน การเพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มขยายกำาลัง
การผลิตของธุรกิจแป้งมันสำาปะหลังและธุรกิจอาหาร ในขณะท่ี
บริษทัฯ มอีาคาร เครือ่งจกัร และอุปกรณจ์ำานวนหนึง่ซึง่ตดัคา่เสือ่ม
ราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่  และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 
การลงทุนเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท จากปีก่อน 

14 รายงานประจำาปี 2560



แหล่งที่มาของเงินทุน

รายการ 2558* 2559 2560

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น

0.18 0.20 0.20

อัตราส่วนหนี้ที่มีภาระ 
ดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.02 0.03 0.03

หมายเหตุ : งบปี 2558* สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 

  วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น  
1,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 จากปีก่อน 
โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.20 เท่า ซ่ึงเท่ากับปีก่อน และมี
อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน 0.28 เท่า แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มบริษัทยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ  
มีอัตราส่วนหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.03 เท่า 
โดยมูลคา่หนีส้นิท่ีเพิม่ขึน้เปน็ผลมาจากการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคญั ดงันี้
• เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ เพิม่ขึน้ 75 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 16 

จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการสั่งซื้อสินค้าที่ปรับตัวตามปริมาณ
การขายที่เพ่ิมข้ึน โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาการ
ชำาระหนีอ้ยูท่ี ่20 วนั ระยะเวลาการชำาระหนีสิ้นทีส่ัน้ เนือ่งจากการ
ซื้อหัวมันสำาปะหลังของบริษัทฯ ซื้อด้วยเทอมเงินสดชำาระทันที

• สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน โดยมีสำารองเงินชดเชย
พนักงานเมื่อออกจากงาน เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท และสำารอง 
ผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 
5,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 561 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จากปีก่อน 
ซึ่งมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ ดังนี้
• กำาไรสะสมเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของกำาไรสุทธิ จำานวน  

493 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่าย ระหว่างปี 2560 จำานวน  
185 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ จำานวน 290 ล้านบาท

สภาพคล่อง

กระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2558* 2559 2560

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 159 671 655

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (74) (1,297) 84

กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน 100 (269) (185)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2) (8) (42)

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 183 (903) 512

หมายเหตุ : งบปี 2558* สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัท มีเงินสดและรายการ 
เทียบเท่าเงินสด จำานวน 827 ล้านบาท สุทธิเพิ่มขึ้นจาก วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 จำานวน 512 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ 
ดังนี้
• เงินสดสุทธิจากการดำาเนินงาน เพ่ิมข้ึน 655 ล้านบาท เน่ืองจาก 

บริษัทฯ มีกำาไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้น ได้มาจากกำาไรจากการดำาเนินงาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในรายการสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  
718 ล้านบาท และเงนิทนุทีห่มนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลง
ของรายการสินทรัพย์ และหนี้สินดำาเนินงานที่สำาคัญ ได้แก่ ลูกหนี้
ทางการค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 47 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 
60 ล้านบาท เจ้าหนี้ทางการค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 19 ล้านบาท 
รวมท้ังได้มีการจ่ายภาษีเงินได้และพนักงานลดลง จำานวน 31 ล้านบาท

• เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการลงทนุ จำานวน 84 ลา้นบาท ซึง่เงนิสด
สุทธิที่เพิ่มขึ้นที่สำาคัญ ได้แก่ เงินสดรับสุทธิจากการซื้อขายเงิน
ลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวท่ีครบกำาหนดจำานวน  
453 ล้านบาท และเงินสดสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยจำานวน  
55 ล้านบาท สุทธิกับเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
จำานวน 435 ล้านบาท

• เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 185 ล้านบาท  
โดยเป็นการจ่ายปันผลจากกำาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
จำานวน 185 ล้านบาท 
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อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำาคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำานวน 
3,148 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจำานวน 808 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น
อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ ท่ี 4 เท่า ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน  
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทยังคงมีฐานะการเงินท่ีม่ันคง ได้มีแหล่งเงินทุน
ระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องท้ังในรูป เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว  
และตราสารหนี้ไว้อย่างเพียงพอ

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอก
งบดุล

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงสามารถดู 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32  
ของงบประจำาปี 2560

ปัจจัยหรอือทิธพิลหลกัทีอ่าจมีผลกระทบตอ่การดำาเนนิงาน
ของธุรกิจแป้งมันสำาปะหลังในอนาคต

ผลการสำารวจปริมาณการเพาะปลูกมันสำาปะหลังจาก 4 สมาคม 
(สมาคมการค้ามันสำาปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มัน
สำาปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผ้ลติมันสำาปะหลงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
และสมาคมแป้ง มันสำาปะหลังไทย)  ประมาณการ หัวมันสำาปะหลัง 
ในฤดูกาลผลิต 2560/2561 ออกสู่ตลาดในปริมาณ 28.56 ล้านตัน 
ซึง่ลดลงจากฤดกูาลผลติ 2559/2560  ร้อยละ 10 อย่างไรกต็าม การผลติ
ทางการเกษตรในช่วงปี 2561 มีแนวโน้มประสบกับภาวะขาดแคลน
หวัมนัสำาปะหลงัสดเพือ่ป้อนเข้าสูโ่รงงาน เนือ่งจากราคามนัสำาปะหลงั
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไป 
ปลกูพชืชนดิอืน่ทีใ่ห้ผลตอบแทนทีด่กีว่า เช่น อ้อย และข้าวโพด  เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ง โดยมีผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ที่อาจเกิดภาวะแล้ง หรืออุทกภัย  อาจ
ส่งผลให้มันสำาปะหลังบางส่วนได้รับความเสียหาย พื้นที่บางแห่ง
ประสบปัญหาขาดแคลนท่อนพันธุ์ในการเพาะปลูก และเกษตรกรใช้
พันธ์ุมันไม่เหมาะสมกับพื้นที่  ทำาให้เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งตำ่า นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการระบาดของศัตรูพืชต่างๆ 
โดยเฉพาะโรคพุ่มแจ้ เพลี้ยแป้ง และไรแดง รวมถึงปัญหาราก  
และโคนเน่า รวมท้ังการระบาดของโรคใบด่างในประเทศกัมพูชา  
ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสถานการณ์ราคาแป้งมนัสำาปะหลงัในตลาดส่งออก คาดว่ามแีนวโน้ม
ที่ดีขึ้น สามารถปรับราคาขึ้นได้เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจในจีน ความต้องการ
ใช้แป้งมนัสำาปะหลังในจนียงัคงเพิม่ขึน้ ประกอบกบัราคาข้าวโพดในจีน
มีการปรับตัวสูงขึ้น  รวมทั้งปริมาณมันสำาปะหลังที่ลดน้อยลงที่กล่าว
มาข้างตน โดยเฉพาะความเสยีหายค่อนข้างมากทีเ่กดิจาก โรคระบาด
ต่างๆ ของพืชมันสำาปะหลังในประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม  
ซ่ึงทำาให้ผลผลิตมันสำาปะหลังลดน้อยลงไปไม่ตำ่ากว่า 20-30% อันมี
ผลกระทบต่อราคามันสำาปะหลัง ราคาแป้งมันสำาปะหลัง รวมท้ัง
ผลิตภณัฑ์มนัสำาปะหลงั ทัง้น้ีบรษิทัฯ ได้ร่วมดำาเนนิการกบัร่วมมอืกบั 
เกษตรกรและลานมันตามแหล่งปลูกมันสำาปะหลังในพื้นที่ต่างๆ ใน
พืน้ทีต่่างๆ เพือ่สามารถมีวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงานอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้
ยังมีโครงการจัดตั้งลานรับซ้ือหัวมันของบริษัทฯ ในจุดยุทธศาตาร์ท่ี
สำาคัญของแหล่งปลูกมันสำาปะหลัง โดยบริษัทฯ สามารถรับซื้อหัวมัน
จากชาวไร่ได้โดยตรง เป็นการอำานวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่มี
พืน้ทีห่่างไกลจากโรงงาน ทีส่ามารถขายหวัมนัสำาปะหลงั ให้กบัจดุรบั
ซื้อต่างๆ  ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าขนส่งเข้ามาขายที่
โรงงาน สำาหรับสถานการณ์ค่าเงินบาทมีทิศทางแข้งค่าซึ่งความ
ผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นยังคงเป็นปัจจยัเสีย่งต่อการดำาเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่จากการส่งออกเป็นสกุลเงิน 
ดอลล่าร์สหรฐั บรษิทัฯ ได้มกีารพจิารณาทำาสญัญาป้องกนัความเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เพื่อเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว และ
รักษาความเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นจัดหาวัตถุดิบ
อย่างยั่งยืน ในราคาที่เหมาะสมและในปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิต
โดยเฉพาะหวัมนัสำาปะหลัง ถึงแมว้า่ตวัเลขคาดการณห์วัมนัสำาปะหลงั
ในปีน้ีของสมาคมแป้งมัน คาดว่าจะมีผลผลิตลดลงกว่าร้อยละ 10  
จากปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณ 30 ล้านตัน แต่บริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่า
บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาการเติบโตของปริมาณการส่งออกอย่าง
ต่อเนื่องได้ เนื่องจากบริษัทฯ จึงได้มีได้เตรียมการบริหารจัดการ
วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความสามารถในการผลิต
ของโรงงาน ถงึแมว้า่ราคาวตัถดุบิมคีวามผนัผวนและไดร้บัผลกระทบ
จากปัจจัยต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงของอุปทานและอุปสงค์ 
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก สภาพอากาศ การควบคุมของ
กระทรวงพาณิชย์ และภาษีศุลกากร
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แผนระยะยาวและแนวทางการดำาเนนิงานของธรุกจิอาหาร
ในปี 2561

ในปี 2561 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง  
จากกลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การขยายกิจการเดิมที่มีอยู่  
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการรุกตลาดใหม่ รวมทั้ง  
3) การควบรวมบริษัทท่ีเข้าซ้ือกิจการ โดยปัจจัยท้ังหมดน่าจะช่วยผลัก
ดันให้ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ บริษัทฯ คาด
ว่าอัตราการทำากำาไรจะฟื้นตัวในปี 2561 จากการเติบโตจากยอดขาย
และการควบคุมค่าใช้จ่ายก็มีประสิทธิภาพ 

อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนท่ีจะทบทวนและปรับกลยุทธ์การตลาดและ 
การขายของธุรกิจวุ้นเส้นในประเทศ และขยายธุรกิจในภูมิภาค   
เร่ิมจากประเทศเวียดนามซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพการเติบโตสูง  
โดยต้ังแต่กลางปี 2558 บริษัทฯ ได้เร่ิมทำาการตลาดวุ้นเส้นตรามังกรคู่ 
ผ่านตัวแทนจำาหน่ายในประเทศเวียดนาม ซึ่งได้รับการตอบรับจาก 
ผู้บริโภคชาวเวียดนามด้วยดี ด้วยอัตราการขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
เนื่องด้วย ประเทศเวียดนามมีประชากร 94 ล้านคน มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอัตราสูง (ร้อยละ 6 - 7) ในขณะที่ตลาดการบริโภค 
วุ้นเส้นของประเทศเวียดนาม ยังอยู่ ท่ีประมาณร้อยละ 25-30  
ของอตุสาหกรรมวุน้เสน้ไทย และผูผ้ลติวุน้เสน้คณุภาพดยีงัมนีอ้ยราย 
บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจลงทุนสร้างโรงงานวุ้นเส้นสดท่ีกรุงโฮจิมินห์ 
ประเทศเวียดนาม โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำาเนินการผลิตเฟสแรก
ได้ในไตรมาส 2 ปี 2561

เปา้หมายการเตบิโตของบรษิทัฯ นัน้มาจากสองสว่น ไดแ้ก ่การเตบิโต
จากธรุกิจทีม่อียูใ่นปจัจุบนั โดยบรษิทัฯ มแีผนดำาเนินกลยทุธ์การตลาด 
การขายเชงิรกุ และการดำาเนนิงานเชงิรกุ โดยพฒันากระบวนการผลติ 
ผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป รวมท้ังการบริหารช่องทางการจำาหน่าย และ
การนำาเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการการขาย และการเข้าซื้อ
กิจการ ซึ่งบริษัทฯ มีการเลือกสรรบริษัทท่ีจะเข้าซ้ือกิจการอย่าง
รอบคอบ และดำาเนินการโดยเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น  
โดยบริษัทฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยจะเข้าซื้อกิจการในบริษัทที่
ประกอบธรุกจิเกีย่วเนือ่งและม ีsynergy ในการสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่
ธุรกิจเดิม

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ วางเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำาธุรกิจใน 
กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนาม ซึ่งมีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง และยังมีทรัพยากรที่ 
อดุมสมบรูณ ์ ซึง่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการวตัถดุบิของบรษิทัฯ 
และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยมี 
เป้าหมายหลักที่จะเพิ่มอัตราการทำากำาไร จากการเติบโตของปริมาณ
การขายอย่างต่อเน่ือง การฟื้นตัวของราคาส่งออกแป้งมันสำาปะหลัง 
รวมถึงการเพิ่มกำาลังการผลิตของทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งในแง่ขยายกำาลัง
การผลิต และเพิ่ม Utilization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ
ลดต้นทุนคงที่ รวมทั้งมาตรการในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่าง 
มีประสิทธิภาพ

บรษิทัฯ ตัง้งบลงทุนทัง้หมดประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึง่จะแบ่งออก
เป็นงบ Annual Maintenance งบลงทุนสำาหรับโรงไฟฟ้าที่โรงงาน
ในจังหวัดกาฬสินธุ ์และโคราช โรงงานแป้งมันสำาปะหลังเฟส 2  
ที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งบริษัทมีกระแสเงินสดพอเพียงสำาหรับโครงการ
ที่กล่าวมา เป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงาน
ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทฯ เติบอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
ด้วยการบริหารงานอย่างรอบคอบท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงสามารถรายงานกำาไรและ
สามารถจ่ายปันผลอย่างสมำ่าเสมอ
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นายโฮ กวงปิง
ประธานกรรมการบริษัท
อายุ 65 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่ง

1 ตุลาคม 2558

26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

6.50% (57,194,534 หุ้น) (รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

พี่ชายของ นายโฮ กวงจิง และ บิดาของนายโฮ เรน ฮวา

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

• ปริญญาเอก (กิตติมศักด์ิ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

 มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค ฮ่องกง

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 

 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำากัด

• กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน Diageo plc

ม.ค. 2543 - ก.ย. 2558

• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน)

ส.ค. 2540 - ก.ย. 2558

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน)

ก.ค. 2527 - ก.ค. 2540

• กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ / กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องของ

 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำากัด

• ประธานกรรมการ / กรรมการ 

 Singapore Management University

• ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Limited

• ประธานกรรมการ / กรรมการ 

 Tropical Resorts Management Co., Ltd.

• กรรมการ Li - Ho Holdings (Private) Limited 

 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

• กรรมการ RHYC Pte. Ltd.

• กรรมการ Chang Fung Company Limited

• กรรมการ Bibace Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

• กรรมการ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

• กรรมการ Freesia Investments Ltd.

• กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited

• กรรมการ ICD (HK) Limited

• กรรมการ KAP Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

• กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

• กรรมการ บริษัท แม่สะมาดแลนด์ จำากัด

• กรรมการ บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด 

 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

• กรรมการ Bibace Management Company Limited

2543 - 2559

• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง จำากัด

2549 - 2555

• กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

2531 - 2554

• กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องของ 

 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมก�รบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

18 รายงานประจำาปี 2560



นายสุรพล สุปรัชญา
กรรมการ
อายุ 65 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่ง
1 ตุลาคม 2558
26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 77/2009) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2556 - พ.ค.2559
• รองประธานกรรมการบริษัท 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2539 - ก.ย.2558
• กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน)
2550 - 2555
• รองประธานกรรมการบริหาร 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
2539 - 2555
• กรรมการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2543 - 2559
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง จำากัด
2546 - 2559
• กรรมการ บริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จำากัด
2539 - 2559
• กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company
2551 - 2555
• กรรมการ บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด
2539 - 2555
• กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องของ
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)

นายเอเรียล พี วีร่า 
กรรมการ
อายุ 65 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
1 ตุลาคม 2558
26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 
0.22% (1,973,183 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเดอะอีสต์ ประเทศฟิลิปปินส์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
• กรรมการที่มิใช่กรรมการอิสระและมิใช่ผู้บริหาร 
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำากัด
ส.ค. 2556  -  ก.ย. 2558
• กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2556  -  ก.ย. 2558
• กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ (มหาชน)
2540 - 2556
• กรรมการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ ICD (HK) Limited
2537 - 2557
• กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องของ
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
2538 - 2557
• ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องของ
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำากัด 

บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 19



นายโฮ เรน ฮวา*
กรรมการ
อายุ 35 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่ง
1 ตุลาคม 2558
20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 
0.44% (3,830,524 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรชายของนายโฮ กวงปิง และหลานชายของนายโฮ กวงจิง
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม)  

วอร์ตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 214/2015) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Diploma Examination (47/2016) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)  
ส.ค. 2558 - ก.ย. 2558 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2558 - ก.ย. 2558 
• กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2554 - ก.ย. 2558 
• กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน) 
เม.ย. 2553 - พ.ค. 2558 
• Executive Director & Country Head, China 
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำากัด

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ 
 Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited
• กรรมการ Thai Wah Vietnam Company Limited
• กรรมการ TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd. 
• กรรมการ บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด
• ประธานกรรมการ / กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องของ
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำากัด 
• กรรมการ Bibace Investments Ltd
• กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited
• กรรมการ ICD (HK) Limited
• กรรมการ United Insulation Services Pte. Ltd.
• กรรมการ Casita Holdings Ltd.
• กรรมการ Dawina Investments Ltd.
เม.ย. 2559 - พ.ค. 2560
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง จำากัด

20 รายงานประจำาปี 2560



นายโฮ กวงจิง
กรรมการ
อายุ 62 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่ง
1 ตุลาคม 2558
20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 
3.91% (34,416,488 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
น้องชายของนายโฮ กวงปิง และอาของนายโฮ เรน ฮวา
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมเหรียญทอง) 
 มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
เม.ย. 2540  -  ก.ย. 2558
• กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน) 
2548 - 2554
• กรรมการผู้จัดการ (บริการด้านออกแบบ) 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องของ
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำากัด 
• กรรมการ Profit Chain Ltd.
• กรรมการ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 
• กรรมการ บริษัท แม่มาลัยดอยรีสอร์ท จำากัด 
• กรรมการ บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited  และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ Chang Fung Company Limited
• กรรมการ PT Bintan Hotels
• กรรมการ Vail Enterprises Group Corp.
• กรรมการ Freesia Investments Ltd.
2549 - 2559 
• กรรมการ Bibace Investments Ltd.
2543 - 2559 
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง จำากัด

ดร.เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์
รองประธานกรรมการบริษัท
อายุ 64 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่ง
1 ตุลาคม 2558
20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 
0.29% (2,544,029 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (เคมีของอาหาร)  
 มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 10/2001) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Finance Directors (1/2005) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 
ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2559
• กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 
ส.ค. 2541 - ก.ย. 2558
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน) 
ก.พ. 2538 - ก.ย. 2558
• กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ 
 Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited
• ประธานกรรมการ Thai Wah Vietnam Company Limited
• กรรมการ TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd.
• กรรมการ บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด 
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง จำากัด
มิ.ย. 2557 - ก.พ. 2560 
• ประธานกรรมการ Vietnam Tapioca Company Limited 
มี.ค. 2557 - ก.พ. 2560 
• กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
ก.ค. 2550 - ก.พ. 2557 
• ประธานกรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
ต.ค. 2543 - พ.ค. 2557 
• กรรมการ Vietnam Tapioca Company Limited
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นายอำานาจ สุขประสงค์ผล*
กรรมการ
อายุ 55 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
1 ตุลาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 
0.03% (307,240 หุ้น) (รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลสเตท 
 (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลโอกลาโฮมา) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 15/2011) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 17/2012) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง) 
 บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
เม.ย. 2555 - ก.ย. 2558
• กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำากัด (มหาชน)
ม.ค. 2552 - ก.ย. 2558 
• กรรมการผู้จัดการร่วม (Business Operation) 
 บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทย่อยของ 
 บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด 
• เลขาธิการสมาคม คณะกรรมการบริหาร สมาคมการค้ามันสำาปะหลังไทย
ม.ค. 2552 - ก.ย. 2558 
• กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 
 บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำากัด (มหาชน)

นายชานคราร์ ชานดราน
กรรมการ
อายุ 55 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่ง
25 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน 
 เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ โรงแรมในเครือ Owned Hotels และ
 กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจสปา) บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำากัด
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องของ
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำากัด
ต.ค. 2554 - ม.ค. 2559 
• กรรมการผู้จัดการ ลากูน่า ลังโก เวียดนาม
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นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
กรรมการอิสระ
อายุ 73 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่ง
1 ตุลาคม 2558
26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 
0.02% (213,053 หุ้น) (ถือโดยคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิว เซ้าท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 36/2003) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ 

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
 ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท บางกอกแร้นช์ จำากัด (มหาชน) 
ส.ค. 2546 - ก.ย. 2558 
• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2542 - ก.ย. 2558 
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน)
เม.ย. 2539 - ก.ย. 2558 
• กรรมการอิสระ  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน)
2553 - 2557 
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2551 - 2557 
• กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
กรรมการอิสระ
อายุ 75 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่ง
1 ตุลาคม 2558
20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 
0.30% (2,643,039 หุ้น) (ถือโดยคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส
• ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis 
 มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรด้าน Management 
 มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 1/2003) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 19/2007) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ 
 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บรษิทั ไทยวา จำากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
• รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำากัด (มหาชน) 
พ.ย. 2556 - ก.ย. 2558 
• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2543 - ก.ย. 2558 
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจลุ่มแม่นำ้าโขง 
• ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
• รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
• กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด
• กรรมการ สถาบันพระปกเกล้า
• กรรมการ บริษัท ฮามิลการ์ จำากัด
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หมายเหตุ : กรรมการทุกท่าน “ไม่มี” ประวัติการกระผิดกฎหมาย
 * ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
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นายสุภัค ศิวะรักษ์ 
กรรมการอิสระ
อายุ 61 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่ง
21 กุมภาพันธ์ 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) University of Pennsylvania, 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
 Tufts University, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ) 
 Georgetown University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017)   

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ 
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
2552 - 2559 
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
2546 - 2551 
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บมจ. ธนาคารทหารไทย
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการนโยบายการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ  กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสัน
• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - 2559 
• ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์สาทร
2554 - 2556 
• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาพัฒนาบริษัท

จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2551 - 2552 
• กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ บลจ. ทหารไทย

นายชนินทร์ อรรจนานันท์
กรรมการอิสระ
อายุ 54 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่ง
1 ตุลาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Directors Certification Program, (DCP 231/2016) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เอสพีวี โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 
• ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไวท์ไลน์กรุ๊ป จำากัด
2556 - 2558 
• ผู้อำานวยการพัฒนาธุรกิจประจำาภูมิภาคเอเชีย 
 Friesland Campina Asia PTE
2554 - 2556 
• กรรมการผู้จัดการ ประเทศไทย และอินโดจีน 
 บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
2552 - 2554 
• รองประธานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ - เอเชีย แอฟริกา ยุโรปตอนกลาง และ

ตะวันออก Unilever Asia Private Ltd., Singapore



1. นายโฮ เรน ฮวา
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นางสาวนฤมล ศรีสุมะ
 Group Head of Research & Development

2. นายอำานาจ สุขประสงค์ผล
 กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)

5. นางอรอนงค์ วิชชุชาญ
 Chief Financial Officer*

3. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล
 กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)

หมายเหต ุ: ผู้บริหารทุกท่าน “ไม่มี” ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย
 *นางอรอนงค์ วิชชุขาญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเป็น Chief Financial Officer โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 25

4 2 1 3 5

ผู้บริห�ร
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560



นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล
กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)
อายุ 54 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่ง
1 ตุลาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 
0.01% (50,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) 
 บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
ต.ค.2559 - ธ.ค.2559
• Managing Director (Food Business) - Designate 
 บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
• กรรมการ Vietnam Tapioca Company Limited 
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง จำากัด
• กรรมการ บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด 
ม.ค. 2553 - ก.ย. 2559
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด

นางสาวนฤมล ศรีสุมะ
Group Head of Research & Development
อายุ 59 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่ง

1 ตุลาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มีความสัมพันธ์

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

• ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

 มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• Group Head of Research & Development 

 บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 

ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 

• ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ 

 บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)

ม.ค. 2538 - ก.ย. 2558 

• ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ 

 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด

• กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

ส.ค. 2542 - ธ.ค. 2552

• ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คริสปี้ สแนคส์ จำากัด

นายโฮ เรน ฮวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ดำารงตำาแหน่ง
1 ตุลาคม 2558

รายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหวัขอ้ “คณะกรรมการบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560”

นายอำานาจ สุขประสงค์ผล
กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)
วันที่ดำารงตำาแหน่ง
1 ตุลาคม 2558

26 รายงานประจำาปี 2560



นางอรอนงค์ วิชชุชาญ
Chief Financial Officer
อายุ 45 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่ง

1 ตุลาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

0.00% (10,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มีความสัมพันธ์

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The American Graduate School of 

International Management (Thunderbird) Arizona 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

• หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP 224/2016) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Diploma Examination (52/2016) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• Group Finance Director บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 

 บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด

2556 - 2558 

• ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 บริษัท อั๊คโซ่โนเบล เพ้นส์ (ประเทศไทย) จำากัด

2554 - 2556 

• ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 บริษัท คิมเบอร์ลี่คล๊าค (ประเทศไทย) จำากัด

นางสาวมณี ลือประเสริฐ
เลขานุการบริษัทฯ
อายุ 52 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่ง

1 ตุลาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

0.05% (476,987 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มีความสัมพันธ์

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide 

 (ACPG 11/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Corporate Secretary Development Program 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) 

รุ่นที่ 18 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมเลขานุการไทย

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• Director of Corporate Affairs and Treasury และ

 เลขานุการบริษัทฯ บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)

เม.ย. 2555 - ก.ย. 2558

• กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำากัด (มหาชน)

ม.ค. 2551 - ก.ย. 2558

• ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน 

 บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำากัด (มหาชน)

ส.ค. 2551 - ก.ย. 2558

• เลขานุการบริษัทฯ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)

ก.พ. 2555 - ก.ย. 2558

• กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 

 บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 27
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ชื่อย่อ ชื่อเต็มของบริษัท

ชื่อย่อ ชื่อเต็มบริษัท
ATP บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง จำากัด

BPT บริษัท บางปะกงธุรกิจ จำากัด

BT5 บริษัท บางเทา (5) จำากัด

BT6 บริษัท บางเทา (6) จำากัด

CSL บริษัท เชียงแสนแลนด์ จำากัด

DI บริษัท ดี ไอ จำากัด

LRH บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)

MHSL บริษัท แม่ฮ่องสอนแลนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

MJ บริษัท แม่โจ้แลนด์ จำากัด

PNR บริษัท พังงา รีสอร์ท จำากัด   

TDC บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด

TMS บริษัท ไทยโมดีไฟด์สตาร์ช จำากัด

TN บริษัท ไทยนำามันสำาปะหลัง จำากัด

TN1 บริษัท ไทยนำามันสำาปะหลัง (1) จำากัด

TNT Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

TOC บริษัท ไทยองครักษ์ จำากัด

TRL บริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จำากัด

TS1989 บริษัท ไทยสินมันสำาปะหลัง (1989) จำากัด

TTL บริษัท ท่าทุ่งนาแลนด์ จำากัด

TW6 บริษัท ไทยวา (6) จำากัด

TWAS บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำากัด

TWIC TWPC Investment (Cambodia) Company Limited

TWRF บริษัท ไทยวา ไร้ซ ฟลาว จำากัด

TWPB บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จำากัด

TWPC บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 

TWIT Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited

TWVC Thai Wah Vietnam Company Limited

VTC Vietnam Tapioca Company Limited
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นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) (“TWPC” / “บริษัทฯ”) เป็นบริษัท
ทีเ่กดิจากการควบบรษัิทระหวา่งบรษิทั ไทยวาสตาร์ช จำากดั (มหาชน) 
(“TWS”) และบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำากัด (มหาชน) (“TWFP”) 
ดำาเนินธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง และ
อาหารจากแป้ง ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว และสาคู เพื่อจำาหน่าย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ดำาเนินการจดทะเบียน 
ควบบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2558

เหตุการณ์สำาคัญ

24 กุมภาพันธ์ 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการของ TWS และ TWFP มีมติเห็นสมควร 
นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 อนุมัติการควบ
บริษัท TWS และ TWFP

27 เมษายน 2558 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TWS และ TWFP มีมติอนุมัติการควบบริษัท 
TWS และ TWFP

30 กันยายน 2558 
ที่ ป ระชุ มผู้ ถื อหุ้ นของ  TWS และ  TWFP  ได้ อนุ มั ติ ชื่ อ  
“บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)” เป็นช่ือของบริษัทใหม่ที่เกิดจาก 
การควบบริษัทดังกล่าว

1 ตุลาคม 2558
จดทะเบียนควบบริษัท โดย TWPC รับโอนทรัพย์สิน หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของ TWS และ TWFP ทั้งหมด และ TWS และ 
TWFP หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมัน
สำาปะหลัง และอาหารจากแป้ง ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว และสาคู 
เพื่อจำาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังได้ลงทุน
ในหุ้นสามัญของบริษัทอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ รวมท้ังได้ลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์ โดยถือครอง
ที่ดินที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการถือครองโดยบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของ 
บริษัทฯ ซึ่งจะทบทวนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ดังนี้

วิสัยทัศน์ : 

เป็นผู้นำาของภูมิภาคในผลิตภัณฑ์แป้ง และอาหารจากแป้ง

พันธกิจ : 

เราจะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมี่ยมเพื่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า และทำางานด้วยความภาคภูมิ ซื่อสัตย์ และมั่นคง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

-ไม่มี-
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โครงสร้�งก�รถือหุ้นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุ :
(1) หยุดดำาเนินการ
(2) จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และจดทะเบียนชำาระบัญชี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
(3) จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และจดทะเบียนชำาระบัญชี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
(4) ประกอบธุรกิจ : ซื้อขายสินค้า (แป้งมันสำาปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)
(5) ประกอบธุรกิจ : ผลิต การส่งและจ่ายกระแสไฟ (ระบบก๊าซชีวภาพในบ่อบัดนำ้าเสียใช้เป็นพลังงานทดแทนนำ้ามันเตา ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำาปะหลัง)  

รวมทั้งลงทุนในหุ้นสามัญใน TDC
(6) ประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายแป้งมันสำาปะหลังดัดแปร

TWPC

การลงทุนในธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ 
แป้งมันสำาปะหลัง และอาหารจากแป้ง

การลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์

การลงทุน 
ในหุ้นสามัญ

83.33%

70.00%

33.33%

30.00%

TWRF(2)

TN

BPT

CSL

TTL

BT6

100.00%

100.00%

100.00%

99.99%

99.99%

99.93%

69.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.98%

99.93%

99.93%

94.62%

84.97%

69.95%

49.99%

0.01%

TDC(6)

VTC

70.00%

33.33%

TW6

TOC(3)

TWIC

TWVC

TWIT(4)

DI

TNT

TWBP(5)

BT5

PNR

TMS(1)

TN1

MJ(1)

TRL

ATP TS1989TWAS MHSL

LRH

19.80%

2.09%
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บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(บาท)

มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาท/หุ้น)

ทุนชำาระแล้ว 
(บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(ร้อยละ)

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

ผลิตและจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
(วุ้นเส้นและอื่นๆ)

VND 
22,462,000,000

- VND 
22,462,000,000

100.00

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

ผลิตและจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์แป้งมัน
สำาปะหลัง

KHR 
4,000,000,000

- KHR 
4,000,000,000

100.00

บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล  
เทรด (เซี่ยงไฮ้) จำากัด
Room 442, Floor 4, Building 1, 
No.458 East Fu Te No.1 Road, 
Pilot Free Trade Zone,  
Shanghai, China

ซื้อขายสินค้า CNY 
1,000,000

- CNY 
1,000,000

100.00

บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

ผลิตแป้งอัลฟ่า 18,000,000 100 18,000,000 99.99

บริษัท บางเทา (6) จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

ถือครองที่ดิน 21,500,000 100 21,500,000 99.99

34 รายงานประจำาปี 2560



บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(บาท)

มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาท/หุ้น)

ทุนชำาระแล้ว 
(บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(ร้อยละ)

บริษัท เชียงแสนแลนด์ จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21 
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

ถือครองที่ดิน 75,000,000 100 75,000,000 99.99

บริษัท ไทยสินมันสำาปะหลัง (1989) จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

ถือครองที่ดิน 5,000,000 100 5,000,000 99.99

บริษัท ท่าทุ่งนาแลนด์ จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

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

บริษัท บางปะกงธุรกิจ จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

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

บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

การผลิต การส่ง 
และจ่ายกระแสไฟ

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

มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาท/หุ้น)

ทุนชำาระแล้ว 
(บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(ร้อยละ)

บริษัท ไทยวา (6) จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

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

บริษัท ไทยองครักษ์ จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

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

บริษัท ดี ไอ จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21 
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

ผลิต 
แป้งมันสำาปะหลัง

10,000,000 1,000 10,000,000 99.93

บริษัท บางเทา (5) จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

ถือครองที่ดิน 1,000,000 100 250,000 99.93

หมายเหตุ : *  จดทะเบียนเลิกบริษัท เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และจดทะเบียนชำาระบัญชีเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(บาท)

มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาท/หุ้น)

ทุนชำาระแล้ว 
(บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(ร้อยละ)

บริษัท พังงา รีสอร์ท จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

ถือครองที่ดิน 1,000,000 100 1,000,000 99.93

บริษัท ไทยโมดีไฟด์สตาร์ช จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

หยุดดำาเนิน
กิจการ

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

บริษัท แม่ฮ่องสอนแลนด์
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

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

บริษัท ไทยวา ไร้ซ ฟลาว จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

หยุดดำาเนิน
กิจการ **

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

หมายเหตุ : **  จดทะเบียนเลิกบริษัท เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และจดทะเบียนชำาระบัญชีเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(บาท)

มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาท/หุ้น)

ทุนชำาระแล้ว 
(บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(ร้อยละ)

บริษัท ไทยนำามันสำาปะหลัง จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

ผลิต
แป้งมันสำาปะหลัง

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
แป้งมันสำาปะหลัง 
และกลูโคส 

VND
112,081,200,000

VND
10,000

VND
112,081,200,000

69.99

บริษัท ไทยนำามันสำาปะหลัง (1) จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

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

บริษัท แม่โจ้แลนด์ จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21  
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร  +66 2285 0271

หยุดดำาเนิน
กิจการ

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

มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาท/หุ้น)

ทุนชำาระแล้ว 
(บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(ร้อยละ)

บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 8 เลขที่ 21/19       
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2677 4466
โทรสาร  +66 2285 0281

การผลิตและ
จำาหน่าย
แป้งมันสำาปะหลัง
ดัดแปร

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

บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง
จำากัด
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 13               
เลขที่ 1168/18 ถนนพระราม 4           
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2286 8554
โทรสาร  +66 2286 3468

ลงทุนในบริษัท
อื่น

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

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

ผลิต
แป้งมันสำาปะหลัง 

USD 
5,000,000

- USD 
5,000,000

21.00

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

ลงทุนและ
พัฒนารีสอร์ท

USD 
21,000,000

USD 
1

USD 
21,000,000

19.80
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้         

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้บุคคลภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์/บริการ

2560 2559
สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายได้ รายได้ รายได้

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กลุ่มธุรกิจแป้ง
  - แป้งมันสำาปะหลัง  3,129  48  3,242  52  631  45 
  - แป้งอบหยาบ  390  6  380  6  119  8 
  - แป้งโมดิไฟด์  295  5  71  1  18  1 
  - สาคู  230  4  236  4  60  4 
  - กลูโคส  804  12  889  14  209  15 
  - ผลผลิตพลอยได้ และอื่นๆ  38  1  20  -    5  -   
   รวมรายได้กลุ่มธุรกิจแป้ง  4,886  76  4,838  77  1,042  73 
กลุ่มธุรกิจอาหาร
  - วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้  1,231  19  1,206  19  324  23 
  - ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก และเส้นหมี่  97  1  98  2  25  2 
  - แป้งถั่วเขียว และแป้งอื่นๆ  46  1  17  -    3  -   
  - ผลผลิตพลอยได้ และอื่นๆ  5  -    4  -    1  -   
   รวมรายได้กลุ่มธุรกิจอาหาร  1,379  21  1,325  21  353  25 
การลงทุนในหุ้นสามัญ
  - ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
    ตามวิธีส่วนได้เสีย

 3  -    16  -    6  0.5 

  - กำาไรจากการซื้อธุรกิจ  118  2  -    -    -    -   
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  - รายได้ค่าเช่า  3  -    9  -    2  -   
  - กำาไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 
    การลงทุน

 -    -    57  1  -    -   

  - กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของ 
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 13  -    -    -    -    -   

รายได้อื่น
  - กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  -    -    13  -    1  -   
  - รายได้ดอกเบี้ย  24  -    23  -    6  0.5 
  - รายได้อื่นๆ  49  1  40  1  11  1 
รวม  6,475  100  6,321  100  1,421  100 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจหลัก
การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ 
การผลิต ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง และอาหารจากแป้ง ประเภท
วุ้นเส้น ก๋วยเตี ๋ยว และสาคู เพื ่อจัดจำาหน่ายทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง ซ่ึงดำาเนินการโดยบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไทยนำามันสำาปะหลัง จำากัด บริษัท ดี ไอ จำากัด  
บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำากัด Tay Ninh Tapioca Joint 
Stock Company และบริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด โดยสินค้า
ของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ แป้งมันสำาปะหลัง กลูโคสไซรัป  
แป้งมันสำาปะหลังดัดแปร สาคู และแป้งอัลฟา 

• แป้งมันสำาปะหลัง
แปง้มนัสำาปะหลงัเปน็ผลติภณัฑท์ีแ่ปรรปูจากหวัมนัสำาปะหลงั 
นอกจากใช้ในการประกอบอาหารแล้วยังใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น ผงชูรส สารให้ความหวาน และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรม
การทอผ้า เป็นต้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตแป้งมันสำาปะหลัง 4 โรงงาน
กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยโรงงานผลิต
แปง้มนัสำาปะหลงัของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008, ISO 9001 : 2015,  
ISO 14000 : 2015 รวมท้ังมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing 
Practices), HACCP  (Hazard  Analysis  and  Critical  
Control  Points),  USFDA  (United  States  Food &  Drug 
Administration) และเคร่ืองหมาย HALAL และ KOSHER 

นอกจากการผลิตในประเทศแล้ว บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ
บริษัท Tay Ninh Sugar Joint Stock Company ในประเทศ
สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม โดยรว่มจัดตัง้บรษิทั Tay Ninh 
Tapioca Joint Stock Company (เดิมชือ่ Tay Ninh Tapioca 
Company Limited) (TNT) เพือ่ทำาการผลติแปง้มนัสำาปะหลงั 
และกลูโคสไซรัปจำาหน่ายทั้งในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และส่งออกต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนผ่านบริษัท 
เอเชยีผลติภณัฑม์นัสำาปะหลงั จำากดั จดัตัง้ Vietnam Tapioca 
Company Limited ตั้งอยู่ท่ีจังหวัด Tay Ninh ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

• กลูโคสไซรัป
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายแป้งมีลักษณะเป็น
ของเหลว ใส เหนียวข้น รสหวานเล็กน้อย ไม่มีสี ใช้เป็น 
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด เช่น ลูกกวาด  
ท๊อฟฟี่ต่างๆ ผลไม้กวน นำา้ผลไม้ผง ไอศกรมี ครมีเทียม และ 
เครื่องดื่มต่างๆ ผลิตโดย TNT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ตั้งอยู่ที่จังหวัด Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ผลิตภัณฑ์กลูโคสไซรัปของ TNT เป็นที่ยอมรับและ
ไว้วางใจจากลูกค้าในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ได้รับ
การรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารคุณภาพ ISO 22000 : 2005, 
ISO/TS 22002-1 มาตรฐาน HACCP และเครือ่งหมาย HALAL 
และ FSSC 22000 (Food Safety System Certification 
22000) ซ่ึงเป็นระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย
สำาหรับการผลิตอาหาร รวมทั้งมาตรฐาน USDA ORGANIC 
สำาหรับผลิตภัณฑ์ ORGANIC

• แป้งมันสำาปะหลังดัดแปร
นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด ซ่ึง
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ Japan Corn Starch Co., Ltd. 
ประเทศญ่ีปุ่น และ Tate & Lyle Plc. ประเทศสหราชอาณาจักร 
โดยบริษัทฯ ถือหุ ้นร้อยละ 33.33 ของทุนที ่ช ำาระแล้ว 
50,000,400 บาท ประกอบธรุกจิผลติแปง้มนัสำาปะหลงัดดัแปร
ชนิดต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร 
และอ่ืนๆ เพ่ือจำาหน่ายท้ังตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 
ตลาดตา่งประเทศทีส่ำาคัญ ไดแ้ก ่จีน ญีปุ่น่ เกาหลีใต้ อินโดนเีซยี 
และประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เมื่อเดือนตุลาคม 2560 บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จำากัด  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทยวา 
ไบโอ พาวเวอร์ จำากัด) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สำาปะหลัง
พัฒนา จำากัด  จากเท้ท แอนด์ ไลล์ พีแอลซี  จำานวน 166,668 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท 
สำาปะหลังพัฒนา จำากัด ทั้งนี้ บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด 
ซึ่งเดิมมีสถานะเป็นบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม 
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมเป็น
ร้อยละ 66.67

42 รายงานประจำาปี 2560



• สาคู
สาคูเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งมันสำาปะหลังอีกชนิดหน่ึง 
ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากทั้งในประเทศไทยและประเทศ
ในแถบเอเซยีตะวนัออก เช่น จนี และไต้หวนั และมกีารส่งออก
ไปยังสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย เพราะ
สามารถนำาไปปรุงอาหารได้ทัง้อาหารคาวและอาหารหวาน ทำาให้
แนวโน้มการบริโภคสาคูยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สาคูให้มีความหลากหลาย
มากข้ึน มีการผลิตสาคูกระเจ๊ียบ และสาคูใบเตยออกสู่ตลาด 
ทำาให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแตกต่าง
และแปลกใหม่ นอกจากน้ี ยังได้มีการพัฒนาสูตรอาหารท้ัง 
คาวและหวาน เพ่ือแนะนำาให้ผู้บริโภคนำาสาคูไปปรุงเป็นอาหาร 
ในรูปแบบท่ีหลากหลายสะดวกและรวดเร็ว อาทิ สาคูไส้หมูชนิด
ต้มแทนการน่ึงแบบเก่า สาคูสามเกลอ หยกมณี และไข่มุกทะเล  
ซ่ึงเป็นอาหารคาวท่ีทำาจากสาคูเม็ดใหญ่ เป็นต้น

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้พฒันาผลติภณัฑ์สาคขูนาดเลก็พเิศษ 
(Tiny Pearls) ท่ีสามารถสุกได้ง่ายเพียงใส่ลงในนำ้าร้อนแล้ว 
แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ทำาให้เหมาะในการนำาไปผสม 
เป็นส่วนประกอบของอาหารเช้า หรือเป็นส่วนประกอบใน
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก เพื่อเพิ่มคุณลักษณะเนื้อสัมผัส เป็นต้น

โรงงานผลิตสาคูของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาตรฐาน GMP, HACCP 
และเคร่ืองหมาย HALAL อันจะทำาให้ลูกค้ามีความม่ันใจใน
สินค้าของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

• แป้งอัลฟา
แป้งอัลฟาเป็นแป้งมันสำาปะหลังดัดแปรชนิดหนึ่ง ซ่ึงใช้
กระบวนการแปรรูปทางกายภาพและมีการใช้กันอย่าง 
กว้างขวางในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์นำา้ อตุสาหกรรมยากนัยงุ 
อตุสาหกรรมหล่อโลหะ เป็นต้น โดยมบีรษิทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช 
จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ดำาเนินการผลิตและจำาหน่าย 
ตลาดใหญ่ของแป้งอลัฟาอยูท่ีญ่ีปุ่น่และไต้หวนั ปัจจบุนับรษิทั 
ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำากัด ได้ให้ความสำาคัญในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
เพื่อสนองความต้องการของตลาด และยังสามารถผลิตแป้ง
อัลฟาตามสูตรที่ใช้เฉพาะอุตสาหกรรมแต่ละรายได้อย่างมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้สามารถส่งออกได้มากขึ้น 
ทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า

ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว ซึ่งดำาเนินการโดยบริษัทฯ  โดย
ใช้แป้งถั่ว แป้งมันฝรั่ง แป้งมันสำาปะหลัง และข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบ 
และมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ วุ้นเส้น สินค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ และก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้

1. กลุ่มวุ้นเส้น  สามารถแบ่งสินค้าตามคุณภาพและราคา ดังนี้
• ตรามังกรคู่ เป็นสินค้าคุณภาพพรีเมี่ยม (สูง) 
• ตราหงษ์ เป็นสินค้าคุณภาพชั้นดี ด้วยราคามาตรฐาน
• ตรากิเลนคู่ เป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐาน 

2. กลุม่กว๋ยเตีย๋วและเสน้หมี ่บรษิทัฯ ผลติและจำาหนา่ยกว๋ยเตีย๋ว
และเส้นหม่ี ทั้งเส้นสดและเส้นแห้งในตรากิเลนคู่ ซึ่งวาง
ตำาแหนง่สนิคา้เปน็สนิคา้คณุภาพดี ราคาปานกลาง โดยสนิคา้
ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก และเส้นหมี่

3. กลุม่กว๋ยเตีย๋วเซีย่งไฮ ้จำาหนา่ยภายใตต้รามงักรคู ่สามารถแบ่ง
สินค้าตามชนิดของสินค้า เป็นแบบชนิดแผ่นตัด สะดวกสบาย
ในการนำาไปบรโิภค และแบบชนดิแผ่นกลม ใช้ประกอบอาหาร
ได้หลายรูปแบบตามต้องการ และแบบชนิดแผ่นตัดผสม
สาหร่ายญี่ปุ่น ให้กลิ่นรสสาหร่ายญี่ปุ่น

4.  กลุม่แปง้มนัสำาปะหลงัและสาค ู จำาหนา่ยภายใตต้รานวิเกรด 
และตรากเิลนคู ่บรรจใุนถงุ retail pack เพือ่ใชใ้นการบรโิภค
ครัวเรือน หรือร้านอาหาร  
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ธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก

ก. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยการถือครอง
ท่ีดินท่ีมีศักยภาพในการลงทุนกระจายอยู่ในภาคเหนือ อีสานตอนบน 
กลาง ตะวันออก และตะวันตกของประเทศ ท้ังน้ี การลงทุนใน
ที่ดินจะมีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างน้อยกว่าการลงทุนใน
ทรัพย์สินชนิดอื่น เน่ืองจากสภาพของท่ีดินท่ีไม่มีการเสื่อมราคา 
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถได้รับผลตอบแทนจากราคาขาย
ในอนาคตท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศ 
อย่างไรก็ตาม สำาหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์น้ี ปัจจุบัน
บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการพัฒนาที่ดินเหล่านั้น

ข. การลงทุนในหุ้นสามัญ
บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ 
โฮเท็ล จำากัด (มหาชน) และบริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จำากัด โดย
ปจัจบุนับรษัิทฯ มสีดัสว่นการถอืหุน้เปน็จำานวนรอ้ยละ 2.09 และ 
19.80 ของทนุทีเ่รยีกชำาระแลว้ทัง้หมดของแตล่ะบริษทั ตามลำาดบั 
ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่น 
ซึ่งประกอบธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อ
เป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ก. สนิคา้ในกลุม่ผลติภณัฑแ์ปง้มนัสำาปะหลงั บรษิทัฯ มสีดัสว่นการ
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ภายในประเทศประมาณร้อยละ 20 
และส่งออกไปจำาหน่ายในต่างประเทศประมาณร้อยละ 80 

โดยบริษัทฯ มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแยกตามลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ดังนี้ 

• แป้งมันสำาปะหลัง
บริษัทฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลังโดยส่วนใหญ่ไป
ขายยังต่างประเทศท่ัวโลก อาทิ เช่น จีน ไต้หวัน และ
สหรัฐอเมรกิา ภายใตเ้ครือ่งหมายการค้าตรา “กหุลาบ” (ROSE 
BRAND) และมีบางส่วนจัดจำาหน่ายภายในประเทศด้วย

• กลูโคสไซรัป
บริษัทฯ มีโรงงานผลิตภัณท์กลูโคสไซรัปที่ประเทศเวียดนาม  
โดยส่วนใหญ่จะขายในประเทศเวียดนาม 

• แป้งมันสำาปะหลังดัดแปร
ผลิตภัณท์แป้งมันสำาปะหลังดัดแปร ส่วนใหญ่ขายในประเทศ
ร้อยละ 70 และส่งออกไปยังประเทศแถบเอเชียร้อยละ 30

• สาคู
ผลิตภัณฑ์สาคูส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศในแถบเอเซีย 
เช่น จนี ไตห้วนั และมบีางส่วนไปยโุรป และสหรฐัอเมรกิา และ
มีการจัดจำาหน่ายภายในประเทศด้วย

• แป้งอัลฟา
บรษิทัฯ จำาหนา่ยแปง้อลัฟาไปยงัตา่งประเทศ เชน่ ญีปุ่น่ ยโุรป 
และไต้หวัน รวมทั้งขายภายในประเทศ

ข. สนิคา้ในกลุม่ผลติภัณฑว์ุน้เสน้ และก๋วยเต๋ียว มกีารจดัจำาหนา่ย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นกัน โดยมีสัดส่วนการขายแบ่ง
ได้ดังนี้

• กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ
บรษิทัฯ มสีดัสว่นการขายของกลุม่ลกูคา้ภายในประเทศคดิเปน็
ร้อยละ 92 ของยอดขายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ โดย
ลูกค้าภายในประเทศหลักเป็นกลุ่มร้านค้าส่ง ซึ่งมีสัดส่วน 
การขายต่อยอดขายทั้งหมดร้อยละ 70 

• กลุ่มลูกค้าส่งออก
บรษิทัฯ มสีดัส่วนการขายของกลุม่ลกูคา้สง่ออกคดิเป็นรอ้ยละ 
8 ของยอดขายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ โดยบริษัทฯ  
สง่ออกไปยงัประเทศตา่งๆ ไดแ้ก ่ประเทศในแถบเอเซยี สหภาพ
ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

ช่องทางการจำาหน่าย

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เน้นการทำา
ตลาดในอุตสาหกรรมอาหารมากกว่าอุตสาหกรรมกระดาษ  
และส่ิงทอ เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลังใน
อุตสาหกรรมอาหารสูงกว่าในอุตสาหกรรมอื่น 

สำาหรับช่องทางการจำาหน่ายนั้นบริษัทฯ ดำาเนินการส่งออกขาย
โดยตรงให้แก่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร และขายผ่านบริษัท
ตัวแทนในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง Thai Wah 
China เป็นฐานในการกระจายสินค้า ตรา “Rose” ให้แก่ลูกค้า
ในประเทศจีน ไต้หวัน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
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ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว แบ่งเป็น
ตลาดภายในประเทศ บรษิทัฯ จดัจำาหนา่ยสนิคา้โดยผา่นชอ่งทาง
ต่างๆ ได้แก่ หน่วยรถเงินสด ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า 
ซปุเปอรส์โตร ์ซปุเปอรม์ารเ์กต็ รา้นคา้ปลกีสะดวกซือ้ รา้นอาหาร
ทั่วประเทศ และลูกค้าประเภทอุตสาหกรรม  

สำาหรับตลาดตา่งประเทศ บรษิทัฯ สง่สนิคา้ไปจำาหนา่ยผา่นบรษิทั
ตวัแทนในประเทศตา่งๆ เช่น ประเทศในแถบเอเซยี สหภาพยโุรป 
และสหรัฐอเมริกา

การแข่งขัน 

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง 
ปัจจุบันการแข่งขันในด้านตลาดโดยเฉพาะต่างประเทศ มีการ
แข่งขันค่อนข้างสูง นอกจากการแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศไทย
แล้ว บริษัทฯ ยงัต้องแข่งขนักบัผูผ้ลติจากประเทศในแถบอาเซยีน 
เช่น เวียดนาม กัมพูชา และลาว ซึ่งเสนอราคาแป้งที่ถูกกว่า
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ จะเน้นการขายสนิค้าในตลาด
ที่ต้องการสินค้าที่มีความสมำ่าเสมอในด้านคุณภาพมากกว่า 
ในเรื่องราคา

ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีคู่แข่งขัน
ในประเทศที่มีศักยภาพท่ีใกล้เคียงหรือใหญ่กว่าบริษัทฯ จำานวน 
4 - 5 ราย ซึ่งใช้กลยุทธ์ในด้านราคาเพื่อการแข่งขันใน
อตุสาหกรรมนี ้ในขณะทีบ่รษิทัฯ ใชก้ลยทุธท์างดา้นคณุภาพและ
การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ  
ซึง่บริษัทฯ มคีวามไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ขันในดา้นชือ่เสยีง คณุภาพ และ
การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา รวมทั้งเครื่องหมายการค้า  
ตรากุหลาบ “ROSE BRAND” ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
อาหารโดยเฉพาะในจีนและไต้หวัน

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในตลาด  
ภาวะเศรษฐกจิโลกมแีนวโนม้ทีด่ขีึน้ รวมทัง้เศรษฐกจิในจนี ความ
ต้องการใช้แป้งมันสำาปะหลังในจีนได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3  
ผู้ผลิตและส่งออกไม่สามารถเสนอขายแป้งในราคาท่ีสูงข้ึนได้ใน
ช่วง 9 เดือนแรกของปี และราคาแป้งเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
ในช่วงปลายไตรมาสสุดท้ายของปี ในขณะท่ีราคาหัวมันมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นมาตลอดโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลัง จึงส่งผลให้ในปี 2560 
ปริมาณการส่งออกแป้งมันสำาปะหลังไทย 4.14 ล้านตัน  
ลดลงประมาณร้อยละ 2 จากปี 2559 ที่มีปริมาณส่งออก 4.22 
ล้านตัน ทั้งนี้ พิจารณาจากปริมาณการส่งออกแป้งมันสำาปะหลัง
ไทยท่ีผ่านมา ในขณะท่ีมูลค่าส่งออกแป้งมันสำาปะหลังในปี 2560 
ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี 2559

หมายเหตุ : ปริมาณและมูลค่าการส่งออกอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมแป้งมัน

สำาปะหลังไทย และกรมศุลกากร

ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว

• วุ้นเส้น

สภาวะอุตสาหกรรม
สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมวุ้นเส้นในประเทศไทย มีลักษณะ
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีผู้แข่งขันน้อยราย ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปร่างลักษณะภายนอกคล้ายกัน แต่มีความแตกต่าง
ด้านคุณภาพ เน้ือสัมผัส และราคาของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตแต่ละราย
ต่างมุ่งสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าของตน โดยเน้นภาพลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรบัในหมูผู้่บรโิภค ท้ังนี ้ประมาณการวา่การบรโิภควุน้เสน้
ในประเทศมีประมาณปีละ 37,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 
3,400 ล้านบาท โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่ประมาณ 3 - 4 ราย และ
มีผู้ผลิตขนาดกลางและเล็กอีกประมาณ 10 - 15 ราย บริษัทฯ 
เปน็ผูผ้ลติวุน้เสน้รายใหญเ่ปน็อนัดบัหนึง่ของประเทศ โดยผลติ
และจำาหน่ายสินค้าทุกระดับคุณภาพสู่ตลาด มีกำาลังผลิตปีละ 
23,000 ตัน  

อัตราการเติบโต
ปกติตลาดวุ้นเส้นโดยรวมจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 3 - 5  ต่อปี   

การแข่งขัน
เนือ่งจากวุน้เสน้เปน็สนิคา้ทีมี่กรรมวิธกีารผลติไมซ่บัซอ้น จงึมี
ผู้ผลิตสินค้าเจ้าใหญ่ๆ หลายราย โดยการแข่งขันกันส่วนมาก
จะเป็นการแข่งขันด้านราคาตามด้วยการกระจายสินค้าและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีคุณภาพหลายระดับ และเจาะ
กลุ่มลูกค้าแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันไป ผู้บริโภคจะมีความจงรัก
ภักดีในผลิตภัณฑ์ตราท่ีใช้อยู่ การแข่งขันของอุตสาหกรรมวุ้นเส้น
สรุปได้ ดังนี้

• การแข่งขันด้านราคา 
ผู้ผลิตแต่ละรายจะต้ังราคาขายให้เหมาะกับภาวะการแข่งขัน 
จัดโปรโมชั่นด้านการตลาด เพื่อต้องการเป็นที่ยอมรับของ 
ผู้บริโภค เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด

• สร้างตลาดใหม่ของสินค้า 
เพิ่มความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้บริโภค เช่น วุ้นเส้นสด วุ้นเส้นตัดตรง วุ้นเส้นกึ่งสำาเร็จรูป

• สินค้าทดแทน    
สินค้าที่จะทดแทนวุ้นเส้นโดยตรงไม่มี เน่ืองจากวุ้นเส้น 
มคุีณลกัษณะเฉพาะ ซึง่สนิคา้มลีกัษณะใกลเ้คยีงกม็จีำาพวก 
เส้นหมี่ บะหมี่ หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว
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• ก๋วยเตี๋ยว

สภาวะอุตสาหกรรม
ก๋วยเต๋ียวเป็นอาหารท่ีนิยมรับประทานในหมู่คนไทยและ 
ชาวเอเชียตะวันออกรองจากข้าว ซ่ึงขนาดของอุตสาหกรรม
เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหม่ี รวมท้ังขนมจีน มีขนาดใหญ่กว่า
อุตสาหกรรมวุ้นเส้นประมาณ 10 เท่าโดยปริมาณ และ 5 เท่า
โดยมูลค่า คือมีปริมาณเท่ากับ 350,000 - 370,000 ตันต่อปี 
หรือมูลค่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งตลาดมีการเติบโต
ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ ดว้ยขนาดของอุตสาหกรรม
ดังกล่าวประกอบฐานลูกค้าวุ้นเส้นที่บริษัทฯ มีอยู่ บริษัทฯ จึง
ไดต้ดัสนิใจกา้วเขา้สูอ่ตุสาหกรรมกว๋ยเตีย๋วและเสน้หมี ่โดยเริม่
ทดลองผลิตและจำาหน่ายก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กในปี 2552 และเริ่ม
ผลิตเส้นหมี่ในปี 2553 เริ่มจากกำาลังการผลิตรวม 2,000 ตัน
ต่อปี ซ่ึงบริษัทฯ ประสบความสำาเร็จอย่างดีในการก้าวเข้าสู่
ธุรกิจนี้ โดยอัตราการเจริญเติบโตนับตั้งแต่เริ่มดำาเนินการผลิต
สูงกว่าร้อยละ 100 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง ทำาให้บริษัทฯ ตัดสินใจ
ขยายกำาลงัการผลติเสน้ก๋วยเตีย๋วและเสน้หมี ่โดยสรา้งโรงงาน
แห่งใหม่ภายในบริเวณเดียวกับโรงงานวุ้นเส้น โดยมีกำาลัง 
การผลิตเบื้องต้นรวม 4,000 ตันต่อปี เมื่อปลายปี 2558 
ผลิตภัณฑ์ก๋วยเต๋ียวและเส้นหม่ีของบริษัทฯ มีท้ังแบบเส้นแห้ง 
และเส้นสด ซ่ึงมีสัดส่วนการจำาหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 70 
และต่างประเทศร้อยละ 30

การตลาด 

• กลุ่มวุ้นเส้น
เน้นการสร้างการจดจำาตราสินค้าว่าเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ  
ได้รับความเชื่อถือ มีประวัติยาวนานและเป็นท่ียอมรับของ 
ผู้บริโภคกว่า 60 ปี ผลิตจากวัตถุดิบท่ีผ่านการคัดสรร และ
กรรมวิธีท่ีทันสมัย ถูกสุขลักษณะ และสะดวกในการรับประทาน 
ในขณะเดียวกันก็มีราคาที่เหมาะสม

• กลุ่มก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่
เน้นวิธีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีเนื้อสัมผัสที่ดี กรรมวิธี 
การผลติทีส่ะอาด และถูกสขุลกัษณะ สะดวกในการรบัประทาน

• กลุ่มก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้
จุดขาย คือ ความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัสที ่
กรุบกรอบอร่อยแตกต่างไปจากก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นๆ และเส้นที ่
ม้วนตัว และเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ผลิตก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ 
อบแห้งคุณภาพพรีเมี่ยมในประเทศไทย

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง

นโยบายการผลิต
การผลิตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบ บริษัทฯ จะ
ดำาเนนิการผลติเตม็ท่ีหรอืเตม็กำาลังการผลติในช่วงฤดกูาลเกบ็เก่ียว 
(ช่วงทีช่าวไร่ขดุหวัมนัสำาปะหลงัสดออกขาย) ซึง่อยูร่ะหว่างเดอืน
ตุลาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ในช่วงฤดูกาลดังกล่าวราคา 
หวัมนัสำาปะหลงัจะค่อนข้างตำา่กว่าช่วงอืน่ ทำาให้บรษัิทฯ เร่งผลติ
เพื่อเก็บสต๊อกไว้ขายหรือส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้  
หากเป็นช่วงปลายฤดูกาลซ่ึงหัวมันสำาปะหลังสดมีราคาสูงขึ้น  
แต่บรษิทัฯ ยงัคงมยีอดการส่ังซ้ือจากลูกค้าและมอีตัรากำาไรในระดบั
ทีน่่าพอใจ บริษทัฯ กจ็ะดำาเนนิการผลติต่อเนือ่งให้นานทีส่ดุ

กำาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตแป้งมันสำาปะหลังท้ังส้ินจำานวน 6 โรง  
ตั้งอยู่ในประเทศไทยจำานวน 4 โรง และประเทศเวียดนาม 2 โรง 
โรงงานในประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ 
อุดรธานี และ กำาแพงเพชร โดยมีกำาลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 
390,000 ตันต่อปี และโรงงานที่ผลิตแป้งมันสำาปะหลังดัดแปร  
ที่จังหวัดระยอง ที่มีกำาลังการผลิต  60,000 ตันต่อปี ส่วนโรงงาน
ที่ตั้งอยู่ประเทศเวียดนามมีกำาลังการผลิตกลูโคสไซรัปอยู่ที่  
50,000 ตันต่อปี

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
วัตถุดิบท่ีสำาคัญในการผลิต คือ หัวมันสำาปะหลังสดซ่ึงผลิตได้ใน
ประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ จะรับซ้ือหัวมันสดจากเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำาปะหลังโดยตรง 

วัตถุดิบและผู้จำาหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)
การเคลื่อนไหวของราคาหัวมันสำาปะหลังสดจะขึ้นอยู่กับภาวะ
อุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ราคาขายของ
ผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปก็มักจะเคลื่อนไหวขึ้นลงตามต้นทุนของ
วัตถุดิบด้วย ในปี 2560 ราคาซื้อหัวมันสำาปะหลังสดของกลุ่ม
บริษัทในประเทศไทยอยู่ที่ 1,440 - 2,450 บาทต่อตัน ส่วนราคา
ซื้อหัวมันสำาปะหลังสดของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามอยู่ที่ 
2,340 - 3,150 บาทต่อตัน 

บริษัทฯ จะรับซ้ือหัวมันสำาปะหลังสดจากเกษตรกรผู้ปลูก 
มันสำาปะหลังโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนจากลานมันสำาปะหลัง 
ท้ังน้ี หากเป็นช่วงท่ีหัวมันสำาปะหลังในแถบพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับโรงงาน
มีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะรับซ้ือหัวมันสำาปะหลังจากลานมันท่ีจังหวัด
ใกล้เคียง เพ่ือจัดหาวัตถุดิบป้อนโรงงานให้สามารถผลิตสินค้าได้
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ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว 

กำาลังการผลิต
บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่อำาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่
รวม 230 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา อาคารโรงงานมีพื้นที่โรงงาน
ประมาณ 48,700 ตารางเมตร และมีกำาลังการผลิตวุ้นเส้น
ประมาณ 23,000 ตันต่อปี ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ 4,000 ตันต่อปี  
ซึง่ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ โดยบริษัทฯ 
ตระหนกัถงึความสำาคญัของคณุภาพและความปลอดภยัทีผู้่บริโภค
จะได้รับ บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตสินค้าตามแผนการผลิตตาม
ความต้องการสินค้าของลูกค้าเป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตรา
การใช้กำาลังการผลิตประมาณร้อยละ 70

วัตถุดิบ
วัตถุดิบท่ีสำาคัญในการผลิต คือ แป้งถ่ัว แป้งมันฝร่ัง แป้งมันสำาปะหลัง 
และข้าว ซึ่งเป็นพืชผลทางเกษตร ดังนั้น ราคาจะผันผวนขึ้นลง
ตามฤดูกาลและอุปสงค์อุปทานในตลาด นอกจากนี้ พืชผลทาง 
การเกษตรยังขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพ
ดินฟ้าอากาศ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ซ่ึงจะส่งผลต่ออุปทานและ
ราคาของสนิคา้ ในบางสถานการณบ์รษิทัฯ จำาเปน็ตอ้งซือ้วตัถดุบิ   
เพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลังให้พอเพียงกับการผลิตและเพื่อให้มี
ต้นทุนวัตถุดิบที่คงที่

บรษัิทฯ ซือ้แป้งถัว่และแปง้มันฝรัง่ โดยนำาเขา้โดยตรงหรอืซือ้ผา่น
ตัวแทนจำาหน่ายจากประเทศในแถบยุโรปหรือจีน ซ่ึงอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราระหว่างประเทศ มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของแป้ง
ที่นำาเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มคีวามเสีย่ง
ในการพ่ึงพาผู้ผลิตหรือผู้จัดจำาหน่ายรายหน่ึงรายใดเป็นกรณีพิเศษ 
เนือ่งจากมแีหลง่ซือ้วตัถดุบิทีห่ลากหลายจากผูผ้ลติทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง
ในการผลิตแป้งมันสำาปะหลังนั้นจะมีนำ้าทิ้งที่เกิดขึ้นจากกระบวน 
การผลิต ส่วนใหญ่แล้วเป็นนำ้าจากการล้างหัวมันและนำ้าแป้ง ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ชุมชนใกล้เคียงได้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบในข้อนี ้
เป็นอย่างดี จึงได้ส่งนำ้าท้ิงดังกล่าวเข้าสู่ระบบบำาบัดนำ้าทิ้งแบบ 
LAGOONING ทีอ่อกแบบอย่างถูกต้องโดยวศิวกรท่ีได้รบัอนญุาต 
ซึ่งมีทั้งระบบไร้ออกซิเจน และระบบใช้ออกซิเจน 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญและตระหนักถึงคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม จึงได้นำาระบบก๊าซชีวภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต
ในโรงงานของบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามเป็นแห่งแรก ซึ่ง
โครงการดังกล่าวได้ดำาเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2554  และได้มี
การพฒันาระบบบำาบดันำา้ทีผ่่านกระบวนการผลติให้ได้มาตรฐาน
สงูขึน้ โดยเป็นโรงงานต้นแบบ โดยหน่วยงานรฐัในจงัหวดัเทนนิห์ 
หรือภาคเอกชนใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา ในโรงงานผลิตแป้ง
มันสำาปะหลังท่ีมีกระบวนการบำาบัดนำ้า ให้ได้ตามมาตรฐาน 
สำาหรับโรงแป้ง ส่วนโครงการระบบก๊าซชีวภาพในโรงงานของ 
บรษิทัฯ ทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดักาฬสนิธุ ์และจงัหวัดนครราชสมีา และ
โรงงานของบรษิทัย่อยทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดัอดุรธาน ีได้นำาก๊าซชีวภาพ
ในบ่อบำาบดันำา้เสยีมาใช้เป็นพลังงานทดแทนนำา้มนัเตาในกระบวน 
การผลิต ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าที่สุด รวมทั้งเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกสูช่ัน้บรรยากาศ นอกจากนี ้ยงัช่วยลดมลภาวะจากกลิน่ท่ีเกดิจาก 
บ่อบำาบัดนำ้าเสียท่ีอาจมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในชุมชน 
รอบข้างได้อีกด้วย ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใน
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบบำาบัดนำ้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการผลิตให้ได้
มาตรฐานสูงขึน้ โดยจะเริม่เดนิระบบภายในเดอืนมถินุายน 2561 

บริษัทฯ ได้เริ่มนำาก๊าซชีวภาพในส่วนที่เหลือจากการผลิตเป็น
พลังงานทดแทนนำ้ามันเตา มาใช้เพื่อเป็นพลังงานเพื่อการผลิต
กระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน โดยโรงไฟฟ้าแห่งแรกจะเร่ิมดำาเนนิงาน
ในไตรมาส 1 ปี 2561 ที่โรงงานของบริษัทย่อยที่จังหวัดอุดรธานี

ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว
เนือ่งจากการผลติวุน้เส้นและก๋วยเตีย๋วเป็นการแปรรปูผลติภัณฑ์
เกษตร ซึ่งผลผลิตท้ังหมดรวมทั้งผลพลอยได้ บริษัทฯ สามารถ
จำาหน่ายทัง้หมด จงึไม่มปัีญหาเรือ่งของเสียจากการผลติ ส่วนเรือ่ง
นำ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีบ่อบำาบัดนำ้าเสีย ซึ่งบำาบัด
นำา้เสียโดยวธิธีรรมชาต ิทำาให้ค่าใช้จ่ายและการบำารงุรกัษาในการ
บำาบัดนำ้าเสียค่อนข้างตำ่า 

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-
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ปัจจัยคว�มเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากนโยบายภาครัฐ

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  โดยความร่วมมือของ
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำาปะหลังได้ผลักดันให้สมาชิกกำาหนด
ราคาสง่ออกมนัเสน้ทีส่ะทอ้นความต้องการของตลาดอยา่งแท้จรงิ 
และป้องกันปัญหาการขายตัดราคา จนส่งผลกระทบต่อราคา
หัวมันสำาปะหลังสด รวมทั้งยังร่วมมือกันในการตรวจสอบดูแล
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นเป็นความจริง ซ่ึงอาจส่งผลต่อราคา และ
ผลกระทบอื่นๆ

ทัง้นีไ้ดม้กีารออกกฎระเบยีบ มาตราการ กำากบัดแูลอยา่งเขม้งวด 
ในการนำาเข้ามันสำาปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง จาก 
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยกำาหนดมาตราฐาน ในด้านคุณภาพและ
ปริมาณท่ีตรวจสอบได้  ซ่ึงมาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคา
มันสำาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง สำาหรับผู้ประกอบการด้วย

บรษัิทฯ ดำาเนนิการบรหิารงาน เพือ่ลดผลกระทบจากปจัจยัความ
เสี่ยงดังกล่าวด้วยการติดตามสถานการณ์ตลาดและสถานการณ์
วัตถุดิบ แลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
มันสำาปะหลังท้ังในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน สมาคมท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจมันสำาปะหลังต่างๆ เพื่อที่จะสามารถประเมิน
สถานการณ์ เตรียมการล่วงหน้า และดำาเนินการได้ทันท่วงที เพ่ือให้ได้
ผลผลิตท่ีมีต้นทุนสามารถแข่งขันได้และทำากำาไรให้บริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการร่วมลงทุนในต่างประเทศ

บรษิทัฯ มกีารรว่มทนุในการดำาเนนิธรุกจิผลติภณัฑม์นัสำาปะหลงั
ในประเทศสาธารณรฐัเวยีดนาม โดยการลงทนุในตา่งประเทศนัน้
ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยทางด้านการเมือง 
กฎหมาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศน้ันท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป ดังน้ันหากมีเหตุใด
เหตุหนึ่งเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจในประเทศ 
ดงักลา่ว อาจส่งผลกระทบใหร้ายไดแ้ละกำาไรจากการดำาเนนิธรุกจิ
ในประเทศเหล่านี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงน้ี โดยติดตามข่าวสารของ
ประเทศเวียดนามและภูมิภาคอย่างใกล้ชิด รวมท้ังติดต่อ  

แลกเปลีย่นข้อมลู สถานการณ์ตลาด และอืน่ๆ กบัผูป้ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังในประเทศเวียดนาม และหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างสมำ่าเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งทีมผู้บริหาร  
ซึง่เป็นตวัแทนของ บรษิทัฯ เข้าไปดแูลการดำาเนนิการในประเทศ
เวียดนามรวมทั้งได้จัดให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานท่ี
ประเทศไทยทุกเดือน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในปีที่ผ่านมา พื้นที่เพาะปลูกหัวมันสำาปะหลังประสบกับการ 
แพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง ศัตรูพืช หรือ โรคพืชอื่นเพียงเล็กน้อย 
สำาหรับสภาวะภัยแล้ง หรือนำ้าท่วม ก็ส่งผลกระทบเพียงบางพื้นที่
เท่าน้ัน โดยปัญหาดังกล่าวได้ลดน้อยลงเม่ือเทียบกับปี 2559 
อย่างไรกต็ามปัจจยัดงักล่าวยงัเป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อปรมิาณ
ผลผลิตหัวมันสำาปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยง 
ดงักล่าว โดยปัจจบุนัได้มกีารศกึษาถึงการนำานำา้ทิง้จากกระบวนการ
ผลิตกลับมาใช้ในกระบวนผลิตอีก และปรับปรุงระบบการผลิต 
ให้มีการใช้นำ้าลดลง ตลอดจนการทำาที่เก็บนำ้าในช่วงหน้าแล้ง  
เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะภัยแล้ง และการขาดแคลนนำ้า  
รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนในท้องถิ่น  
เพือ่ร่วมมอืในการจดัสรรนำา้ให้พอเพยีงในทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
ในช่วงที่เกิดการขาดแคลนนำ้า

ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ทดแทน

การเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ทดแทน
ผลติภณัฑ์แป้งมนัสำาปะหลงั อาท ิแป้งข้าวโพด แป้งมนัฝรัง่ ทำาให้
ราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้ราคา 
ของมันสำาปะหลังเปล่ียนแปลงไปเช่นกัน โดยราคาของแป้ง
ข้าวโพดในประเทศจนีได้ลดตำา่ลง ทำาให้ราคาของแป้งมนัสำาปะหลงั
ปรับตัวลดลง 

บริษัทฯ ดำาเนินการบริหารงาน เพ่ือลดผลกระทบจากปัจจัยความเส่ียง
ดังกล่าวด้วยการติดตามสถานการณ์ตลาดและผลผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ทดแทน การแลกเปล่ียนความรู้ข่าวสารกับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังท้ังในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน 
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สมาคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกิจมนัสำาปะหลงัต่างๆ ซ่ึงไดม้กีารตดิตาม
สถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ทดแทนมันสำาปะหลังดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือท่ีจะสามารถประเมินสถานการณ์ เตรียมการล่วงหน้าและดำาเนนิ
การได้ทันท่วงที

ความเสี่ยงจากปริมาณวัตถุดิบ (หัวมันสำาปะหลังสด)

สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดการณ์ว่าผลผลติมนัสำาปะหลงั  
ปี 2561 จะมีปริมาณลดลงร้อยละ 7 - 8 เมื่อเทียบกับปี 2560 
ทำาให้ผู้ประกอบการที่ใช้มันสำาปะหลังเป็นวัตถุดิบ มีแนวโน้ม
ประสบกับภาวะขาดแคลนหัวมันสำาปะหลังสดเพื่อป้อนเข้าสู่
โรงงาน เนื่องจากราคามันสำาปะหลังที่ลดตำ่าอย่างเนื่อง ส่งผลให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า 
เช่น อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเล้ียงสตัว์ เป็นต้น ในขณะท่ีปลายปี 
2560 ราคามันสำาปะหลังเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้น และคาดการณ์
ว่าในฤดูกาลปี 2561/2562 ผลผลิตมันสำาปะหลังจะออกสู่ตลาด
มากกว่าปี 2560/2561 

บรษัิทฯ ไดก้ำาหนดมาตรการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ลดผลกระทบ 
จากปัจจัยความเส่ียงในปริมาณมันสำาปะหลัง ท่ีออกสู่ตลาด ท้ังใน
กรณีที่มีปริมาณมากหรือกรณีท่ีมีปริมาณน้อย ไม่เป็นไปตาม 
ความต้องการ ในการใช้ของโรงงานของบริษัทฯ เช่น การนำาระบบ
การจองคิวอัตโนมัติเข้ามาช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่  
เกษตรกร เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการซ้ือขายหัวมันสำาปะหลังสด
กับทางโรงงาน โดยระบบดังกล่าวทำาให้โรงงานสามารถประเมินและ
คาดการณ์ปริมาณผลผลิตล่วงหน้า ตลอดจนดำาเนินการวางแผน
บริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบให้คงท่ีและมีความต่อเน่ือง ทั้งนี้ 
ยังมีโครงการจัดตั้งลานรับซื้อหัวมันสำาปะหลังของบริษัทฯ  
ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำาคัญของแหล่งเพาะปลูกมันสำาปะหลัง   
โดยบริษัทฯ สามารถรบัซือ้หวัมนัสำาปะหลังจากชาวไรไ่ดโ้ดยตรง 
เป็นการอำานวยความสะดวกแก่เกษตรกร ให้สามารถขายหัวมัน
สำาปะหลงั ใหก้บัจุดรบัซือ้ตา่งๆ และไมต่อ้งเสยีเวลาและค่าขนสง่
เข้ามาขายที่โรงงาน ท้ังน้ีการดำาเนินการระบบดังกล่าวยังติดตั้ง
ระบบออนไลน์ ที่สามารถตรวจสอบปริมาณหัวมันสำาปะหลัง 
ท่ีรับซ้ือเข้ามาได้ตลอด ทำาให้สามารถประมาณการปริมาณ 
หัวมันสำาปะหลัง รวมทั้งวางแผนการผลิตได้   

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

• ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง  
ซึ่งต้องใช้หัวมันสำาปะหลัง เป็นวัตถุดิบสำาคัญในการผลิตใน
สัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ 
หวัมนัสำาปะหลังจะมรีาคาเปล่ียนแปลง ขึน้ลงตามฤดกูาล รวม
ทั้งปรับขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดขึ้นกับสภาพ 
ดินฟ้าอากาศ และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล 
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมของบ
รษิทัฯ ทำาใหบ้รษิทัฯ เกดิความเส่ียงดา้นการประมาณการราคา
วตัถดุบิและสนิคา้เพือ่จำาหนา่ย รวมถงึ การบรหิารจดัการสนิค้า
คงเหลือซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางการเงิน 
และผลประกอบการของบริษัทฯ

ดงันัน้ เพือ่ป้องกนัและบรรเทาความเสีย่ง รวมทัง้ลดผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำาเนิน
การติดตามสถานการณ์ตลาดของวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดและ 
มีการสำารวจวัตถุดิบในแหล่งเพาะปลูกทั้งในประเทศไทย 
ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา  
เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ข่าวสาร กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
มันสำาปะหลังทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน 
 สมาคม ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิมนัสำาปะหลังต่างๆ เน้นการจดัซือ้
วตัถดุบิในช่วงเกบ็เกีย่วทีผ่ลผลติมนัสำาปะหลังออกสูต่ลาดมาก
และมีราคาตำ่า ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำาเนินการประกันราคารับซื้อ
หัวมันสำาปะหลังในปี 2560 โดยให้เกษตรกรมาลงทะเบียนใน 
การขายมนัสำาปะหลังให้บรษิทัฯ  เพือ่ให้เกษตรกรมคีวามมัน่ใจ
ทีม่ตีลาดรบัซือ้อย่างแน่นอน และบรษิทัฯ สามารถวางแผนการ
ผลิตและประมาณการต้นทุนและราคาขายได้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้ง
สร้างความสมัพนัธ์ทีดี่และแบ่งปันความรู ้ข้อมูล ข่าวสาร กับชาวไร่
ในพืน้ที ่เพือ่ให้บรษิทัฯ สามารถรบัข้อมลูและคาดการณ์แนวโน้ม
ของตลาดมันสำาปะหลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและ
บริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

  

• ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว

วตัถดุบิเปน็องคป์ระกอบทีส่ำาคัญของตน้ทนุการผลติสนิค้า โดย
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 - 70 ของต้นทุนสินค้า ดังนั้น  
การผันผวนของราคาวัตถุดิบจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 
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การดำาเนินงานของบริษัทฯ วัตถุดิบที่สำาคัญในการผลิตวุ้นเส้น 
และก๋วยเตี๋ยว คือ แป้งถั่ว แป้งมันฝรั่ง และข้าว ซึ่งเป็นพืชผล
ทางเกษตร ดังน้ัน ราคาจะผันผวนขึ้นลงตามฤดูกาล และ
อปุสงคอ์ปุทานในตลาด นอกจากนี ้พชืผลทางการเกษตรยงัขึน้
อยู่กับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟ้าอากาศ 
เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งจะส่งผลต่อราคาของสินค้า

จากปัจจัยดังกล่าว ทำาให้บริษัทฯ ต้องติดตามสถานการณ์ 
ของตลาดวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
ผู้ขายวัตถุดิบ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถรับทราบข้อมูล และคาดการณ์
แนวโน้มของตลาดในการวางแผนและการบริหารสินค้าได้ดีย่ิงข้ึน 
ในบางสถานการณ์บริษัทฯ จำาเป็นต้องซื้อวัตถุดิบเพื่อเก็บเป็น
สินค้าคงคลังให้พอเพียงกับการผลิตและให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่
คงที่ โดยทางเลือกสุดท้ายที่บริษัทฯ จะพิจารณาในกรณี 
ที่ราคาของวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึนมากอย่างไม่คาดหมาย คือ  
การผลักภาระการเพิ่มข้ึนของต้นทุนไปยังผู้บริโภค โดยการ 
ข้ึนราคาสินค้า แต่ท้ังน้ีบริษัทฯ จะต้องพิจารณาอย่างร 
อบคอบ เน่ืองจากตลาดวุ้นเส้น มีการแข่งขันท่ีรุนแรงและมีความ
อ่อนไหวต่อราคา

บริษัทฯ ซื้อแป้งถั่วและแป้งมันฝรั่ง โดยนำาเข้าโดยตรงหรือ 
ซื้อผ่านตัวแทนจำาหน่ายจากประเทศในแถบยุโรปหรือจีน โดย
มีการจ่ายชำาระค่าสินค้าท้ังสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ 
ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอาจมีผลกระทบ
โดยตรงต่อต้นทุนของแป้งที่นำาเข้า

การขาดแคลนแรงงาน

อุตสาหกรรมวุ้นเส้นเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานคนมาก โดย
เฉพาะในขัน้ตอนบรรจหุบีหอ่ ดงันัน้ ภาวะการขาดแคลนแรงงาน
อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ในการ
ที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ ได้เสนอค่าตอบแทนและ
สวัสดิการท่ีจูงใจ เพ่ือรักษาพนักงานให้ทำางานกับบริษัทฯ ในการ
แก้ปัญหาในระยะยาว บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนเป็นระบบการผลิตท่ีใช้เครื่องจักรมากขึ้น  
เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานคน ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมกำาลัง 
การผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วย

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ ขายสนิคา้สว่นใหญไ่ปตา่งประเทศทำาใหม้รีายไดส่้วนใหญ่

เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลง 
ค่าของรายได้จากการขายสินค้าในรูปของเงินสกุลเหรียญสหรัฐ
กลับมาเป็นเงินสกุลบาท ทั้งนี้ความเสี่ยงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อ
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 
เงินบาท รายได้ในรูปของเงินบาทที่บริษัทฯ ได้รับจึงน้อยลง  
ในทางกลับกันบริษัทฯ อาจมีรายได้ในรูปของเงินบาทเพ่ิมข้ึน  
หากเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาแข็งค่าขึ้น การแข็งค่าของ 
คา่เงนิบาทในปจัจบุนั เม่ือเทยีบกับป ี2559 สง่ผลใหผู้ส้ง่ออกไทย 
มีความเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันที่สำาคัญอย่าง
ประเทศเวียดนามที่ มีค่าเงินอ่อนลงและค่อนข้างคงท่ีเมื่อ 
เทียบกับเงินสกุลเหรียญ

บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งหมายถึงบริษัทฯ 
สามารถลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปลีย่นผา่น
การสร้างสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่าย ที่เป็นเงินตราต่าง
ประเทศในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงกล่าวคือ บริษัทฯ มีรายรับจาก
การขายสนิคา้ส่วนใหญเ่ปน็เงนิตราต่างประเทศ ในขณะท่ีบรษัิทฯ 
กม็รีายจา่ยสว่นหนึง่เปน็การนำาเขา้แปง้ถัว่และแปง้มนัฝรัง่ ซึง่เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตวุ้นเส้นจากต่างประเทศ

อย่างไรกต็าม ด้วยรายรบัจากการส่งสินค้าออกมมีากกว่ารายจ่าย
จากการนำาเข้า บริษัทฯ จึงต้องใช้การบริหารจัดการความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียนส่วนที่เหลือด้วยวิธีทำาสัญญาขายเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหน้า ติดตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน
อย่างสมำ่าเสมอ และใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นท่ีเหมาะสม 
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 

แป้งถั่ว และแป้งมันฝรั่ง เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตวุ้นเส้น  
ในบางกรณีบริษัทฯ นำาเข้าจากต่างประเทศ โดยคิดราคาสินค้า
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของแป้งท่ีนำาเข้า 
นอกจากนี ้ประมาณรอ้ยละ 7 ของรายไดข้องบรษิทัฯ มาจากการ
ส่งออก ซึ่งคิดราคาสินค้าในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ สกุลเงินเยน  
และสกุลเงินยูโร 

ในการทีจ่ะบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นให้อยูใ่นเกณฑ์ 
ทีต่ำา่นัน้ บรษิทัฯ ได้มกีารตดิตามสถานการณ์ของอตัราแลกเปลีย่น
อย่างใกล้ชิด และทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ถ้าอยู่ในภาวะที่จำาเป็น
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทสำานักงานใหม่ที่ออกหลักทรัพย ์ :  บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TWPC 
สำานักงานใหญ ่ :  อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21 เลขที่ 21/59, 21/63-64 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
  กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์  :  +66 2285 0040 
โทรสาร  :  +66 2285 0268 และ 
  +66 2285 0270-1  
เว็บไซต์  :  www.thaiwah.com

สำานักงานสาขา :

สาขาที่ 1 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6-7 เลขที ่21/10, 21/12 เอ และ 21/17 เอ ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 
10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2285 0031 และ +66 2285 0315-20 โทรสาร +66 2285 0485

สาขาที่ 2 เลขที่ 76 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำาบลท่าข้าม อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ +66 3857 3973 โทรสาร +66 3857 3365

สาขาที่ 3 เลขที่ 87 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำาบลท่าข้าม อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ +66 3857 3975-6 โทรสาร +66 3857 3329

สาขาที่ 4 เลขท่ี 2 หมู่ท่ี 2 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำาบลท่าข้าม อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ +66 3857 3003 โทรสาร -

สาขาที่ 5 เลขท่ี 301 หมู่ท่ี 8 ถนนพิมาย-ห้วยแถลง ตำาบลในเมือง อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ +66 4447 1368-9 โทรสาร +66 4447 1789

สาขาที่ 6 เลขที่ 136 หมู่ที่ 12 ตำาบลนาตาล อำาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 43 877 087  
และ +66 4387 7053 โทรสาร +66 4387 7032

สาขาที่ 7 เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ถนนบางเลน-ดอนตูม ตำาบลบางเลน อำาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ +66 3439 1011-4 โทรสาร +66 3439 1015

สาขาที่ 8 เลขท่ี 173 หมู่ท่ี 1 ตำาบลโคกสะอาด อำาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ +66 4224 8794 และ +66 4224 8618 โทรสาร +66 4224 8618  

สาขาที่ 9 อาคาร B เลขที่ 8 และ 9 เลขที่ 308 หมู่ที่ 1 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำาบลหนองผึ้ง  อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 
ประเทศไทย โทรศัพท์ +669 1778 7934 โทรสาร -

สาขาที่ 10 เลขที่ 245 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ +669 7139 0691 โทรสาร - 
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สาขาที่ 11 เลขท่ี 999/96 ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ +668 4660 5725 โทรสาร -

สาขาที่ 12 เลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +669 1778 7934  
โทรสาร -

สาขาที่ 13 เลขที่ 142/124 ห้องเลขที่ 104 และ 105 ชั้น 1 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำาบลมะขามเตี้ย อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +668 4837 5405 โทรสาร -

สาขาที่ 14   เลขที ่198 ห้องเลขที ่9101 และ 9102 ชัน้ 1 ตรอกสวายเรยีง ตำาบลในเมอืง อำาเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 
30000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +668 4837 5405 โทรสาร -

สาขาที่ 15 อาคารไทยวา 1 ชั้น 5 เลขที่ 21/74, 21/76-77 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2285 0040 โทรสาร -

สาขาที่ 16 เลขท่ี 779/4 ช้ัน 1 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ +669 1778 7934 โทรสาร -

สาขาที่ 17* เลขที่ 234 หมู่ที่ 6 ตำาบลทุ่งขนาน อำาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 3948 0571-3   
โทรสาร -

หมายเหตุ : * เพิ่มสำานักงานสาขาเมื่อเดือนมกราคม 2561

ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง และอาหารจากแป้ง ประเภทวุ้นเส้นก๋วยเต๋ียว และสาคู
เลขทะเบียนบริษัทฯ : 0107558000423
ทุนจดทะเบียน : 880,420,930 บาท 
ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว :  880,420,930 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 880,420,930 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ :  1 บาท
ข้อจำากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าว :  ไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีได้ออก และได้ชำาระแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ อัตราส่วนท่ียินยอมให้กองทุนรวม  
  เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว 
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ : -ไม่มี-
จำานวนพนักงาน : 3,328 คน (เฉพาะพนักงานที่สังกัดบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
 

52 รายงานประจำาปี 2560



หน่วยงานกำากับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
อาคารสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2033 9999  โทรสาร : +66 2033 9660
SEC Help Center : 1207  อีเมล : info@sec.or.th  
เว็บไซต์ : www.sec.or.th

หน่วยงานกำากับบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2009 9000 โทรสาร : +66 2009 9991
SET Contact Center : +66 2009 9000 
อีเมล : SETContactCenter@set.or.th  
เว็บไซต์ : www.set.or.th

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2009 9000 โทรสาร : +66 2009 9991
SET Contact Center : +66 2009 9999 
อีเมล : SETContactCenter@set.or.th  
เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd

บุคคลอ้�งอิง
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ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด โดย
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872

อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2264 0777  โทรสาร : +66 2264 0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำากัด
อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2264 8000 โทรสาร : +66 2657 2222

ธนาคารที่ติดต่อประจำา

ธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน) สาขาอาคารไทยวา
ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขาสีลม
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขาบางเลน
ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สำานักสีลม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร

ข้อมูลที่สำาคัญอื่น
-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ  
ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)
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ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560* 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวน
หุ้นที่ถือ

จำานวนหุ้น
ที่ถือรวม

(ร้อยละ) 
การถือหุ้น

1. กลุ่มนายโฮ กวงปิง   108,449,979 12.32 

   - นายโฮ กวงปิง 56,740,573  

   - KAP HOLDINGS LIMITED    45,976,9451  

   - BIBACE INVESTMENTS LTD.      5,278,5002

   - MDM. CHIANG SEE NGOH 453,961  

2. CHANG FUNG COMPANY LIMITED3 89,093,634 89,093,634 10.12 

3. บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)4 88,347,051 88,347,051 10.03 

4. กลุ่มนายโฮ กวงจิง   63,755,859 7.24 

   - นายโฮ กวงจิง 34,416,488    

   - LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED 29,339,371    

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 58,738,721 58,738,721 6.67 

6. กลุ่มบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด   39,248,150 4.46 

   - บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด5 34,708,545    

   - ICD (HK) Limited 4,539,605    

7. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND6 34,749,316 34,749,316 3.95 

8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED7 17,534,102 17,534,102 1.99 

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

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

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 351,825,667 351,825,667 39.96 

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

หมายเหตุ :
* ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด
1. รวมหุ้นที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จำานวน 38,733,163 หุ้น ในนามของ KAP Holdings Limited
2. ถือหุ้นของบริษัทโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch
3. บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ประกอบธุรกิจ General Investment 
4. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5. บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
6. บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
7. บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำากัด (มหาชน) แผนก Securities Services เลขที่ 90 อาคารสาทรนคร

ทาวเวอร์ โซน บี ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล 

1. นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ

นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นนโยบายที่เน้นการเพิ่มมูลค่า
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นถือเงินลงทุนใน 
บริษัทฯ ในระยะยาว โดยสามารถคาดการณ์เงินปันผลท่ีเพ่ิมข้ึน 
ในแต่ละปีได้ซึ่งมิได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำาไร  
ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ  
จงึยดึหลกัของความมเีสถยีรภาพ การคาดการณไ์ด ้และเงนิปนัผล
ที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้ ดังนี้

• ความมีเสถียรภาพ 
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลทุกปี เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทฯ ประสบผล
ขาดทุนเป็นจำานวนมาก ท้ังน้ี เพื่อมิให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบ 
ในเชิงลบจากความผันผวนของกำาไรในแต่ละปี

• การคาดการณ์ได้
ผู้ถือหุ้นจะสามารถประมาณการถึงเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ในแต่ละปี ซึ่งอาจทำาให้ผู้ถือหุ้นสามารถบริหารจัดการกลยุทธ์ 
การลงทุนของตนได้ดียิ่งขึ้น

• เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลท่ีเพิ่มข้ึนและมีความผันผวน 
น้อยที่สุดในแต่ละปี ภายใต้กรอบของการเพิ่มขึ้นที่กำาหนดไว้
อย่างกว้างๆ แตท่ัง้นี ้อตัราการจา่ยเงนิปนัผลจะขึน้อยูก่บัผลกำาไร
จากการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เงินสดและประมาณการกระแส
เงินสดของบริษัทฯ

2. นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อย  

นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทย่อยนั้นๆ จากการพิจารณาถึง
เงินสดที่มีอยู่ หลังจากท่ีได้คำานึงถึงค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนรายการใหญ่ๆ 
และข้อตกลงในการชำาระหนี้คืนในปีต่อไป
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โครงสร้�งก�รจัดก�ร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตรวจสอบ 
ภายใน

บริหาร 
ความเสี่ยง

บัญชี และกิจการองค์กร

ขาย 
ต่างประเทศ

ขาย 
ในประเทศ

การตลาด

ปฏิบัติการ
โรงงาน

วางแผน
อุปสงค์

ผู้จัดการฝึกหัด

ขาย และ 
การตลาด

ปฏิบัติการ
โรงงาน

ส่งออก

ควบคุม
คุณภาพ

วิศวกรรม

ผู้จัดการฝึกหัด

ธุรกิจอาหาร ธุรกิจแป้ง

บัญช ี
(ธุรกิจอาหาร)

ทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร

จัดซื้อ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บัญช ี
(ธุรกิจแป้ง)

กิจการองค์กรและ
บริหารการเงิน

นักลงทุน
สัมพันธ์

ธุรการ

นโยบายและกลยุทธ์
ทางการตลาด

พัฒนาธุรกิจ

ระบบบริหารงาน
คุณภาพ

นวัตกรรมค้นคว้า
และพัฒนา

โครงสร้างองค์กร

บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 57



คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 12 ท่าน  
โดยมีกรรมการจำานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์  
นายสุภัค ศิวะรักษ์ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และนายชนินทร์ อรรจนานันท์  
เป็นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ

ท้ังหมด กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียด

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นสมาชิก

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม  
ในปี 2560/ครั้งการประชุม

1. นายโฮ  กวงปิง  ประธานกรรมการบริษัท 1 ตุลาคม 2558,
26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

4/4

2. ดร.เศรษฐ์ไสย  เศรษฐการุณย์ รองประธานกรรมการบริษัท 1 ตุลาคม 2558,
20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)

4/4

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

4/4

4. นายเอเรียล  พี วีร่า กรรมการ 1 ตุลาคม 2558,
26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

4/4

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

3/4

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

4/4

7. นายอำานาจ  สุขประสงค์ผล(ก) กรรมการ 1 ตุลาคม 2558 4/4

8. นายชานคราร์  ชานดราน กรรมการ 25 ธันวาคม 2559 4/4

9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ(ข)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง 

กรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

1 ตุลาคม 2558,
26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

4/4

10. ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ(ข)

กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน 

1 ตุลาคม 2558,
20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)

4/4
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ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นสมาชิก

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม  
ในปี 2560/ครั้งการประชุม

11. นายสุภัค  ศิวะรักษ์(ค) กรรมการอิสระ(ข)

กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน 

21 กุมภาพันธ์ 2560 2/4

12. นายชนินทร์  อรรจนานันท์ กรรมการอิสระ(ข) 1 ตุลาคม 2558 4/4

หมายเหตุ : ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ”  

  ของรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

  (ก) ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง

  (ข) คำานิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ”

  (ค) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งต้ัง นายสุภัค ศิวะรักษ์ เป็นกรรมการอิสระ  

   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนท่านใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย

คณะกรรมการบริษทัฯ เปน็ผูข้บัเคลือ่นองคก์รมบีทบาทและหนา้ทีใ่น
การกำาหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และรอบคอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้เก่ียวข้องภายใต้หลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนั้น ยังมี
บทบาทหน้าที่ในการกำากับดูแล ฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหารใน 
การบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้สำาเร็จตามแผนงานที่ได้กำาหนดไว้  
ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติกำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กำากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการสำาคัญ 4 ประการ ดังนี้
1.1 ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรับผดิชอบ มคีวามระมดัระวงั  (Duty 

of Care)
1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
1.3 ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการของกฎหมาย และข้อบังคับ

ของบริษัทฯ รวมท้ังมติของคณะกรรมการบริษัทฯ และมติ 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

1.4 ปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูล โดยเปิดเผยข้อมูลต่อ 
ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และทันเวลา  
(Duty of Disclosure)

2. กำาหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ 
เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย 
และสังคมโดยรวม

3. กำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด 
องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการทีเ่ปน็อสิระทีเ่หมาะสม และจำาเปน็
ตอ่การนำาพาองค์กรสู่วตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลักทีก่ำาหนดไว้

4. กำากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่
โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำาหนดไว้

5. กำากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

6. กำากบัดแูลให้กรรมการมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ได้รับการเสริมสร้างทักษะ
และความรู้สำาหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมำ่าเสมอ

7. กำากับดูแลให้มีการกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล
ที่เหมาะสม
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  8. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ทักษะ ประสบการณ ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม

  9. ใหค้วามสำาคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมทีก่อ่ใหเ้กิดมลูคา่
แก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10. ดแูลให้ฝา่ยจดัการประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบตอ่สังคม
และสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำาเนินการ เพ่ือให้ม่ันใจ
ได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ

11. จัดให้มีกรอบการกำากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์กร ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ 
รวมทั้งดูแลให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ ดำาเนินงาน การบริหารความเส่ียง 
เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการ

12. กำากบัดแูลให้บรษัิทมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุ
ภายในทีจ่ะทำาใหบ้รรลุวัตถปุระสงคอ์ยา่งมปีระสทิธผิล และมกีาร
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

13. ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึง
การป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และ
โอกาสของบริษัทฯ และการทำาธุรกรรมกับผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ 
เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

14. กำากับดแูลให้มกีารจดัทำานโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการตอ่ตา้น
คอร์รัปช่ันที่ชัดเจนและสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  
เพื่อให้เกิดการนำาไปปฏิบัติได้จริง

15. กำากับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการ 
ดำาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

16. ให้ความสำาคัญและดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดทำารายงาน
ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ 
ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง

17. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ 
ความสามารถในการชำาระหนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ประสบปัญหา
ทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควร
ดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ปัญหา โดยคำานึงถึง 
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำาของคณะกรรมการบริษัท โดย
มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทำาหน้าที่ประธานในการประชุม

คณะกรรมการ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม 
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. กำาหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารอืรว่มกบัประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง และดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ 
ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและชัดเจนก่อนการประชุม เพ่ือให้ 
กรรมการบริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

3. ดำาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระ 
การประชุม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่าน 
มีส่วนร่วมในการอภิปราย ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

4. กำากับดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

5. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารและ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและ 
ฝ่ายจัดการ

6. ดูแลให้ม่ันใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน 

ซ่ึงแต่งตั้งและถอดถอนโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจักร

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึง
ในสามของจำานวนกรรมการท้ังหมดและมีจำานวน ไม่น้อยกว่า 3 คน

3. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ
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วาระการดำารงตำาแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ตำาแหน่งหนึง่ในสามของจำานวนกรรมการทัง้หมด ถา้จำานวนกรรมการ
จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจำานวนใกล้ทีสุ่ดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจาก
ตำาแหน่ง และกรรมการท่ีออกจากตำาแหน่งไปน้ันอาจได้รับเลือกต้ัง
เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

วนัและเวลาของการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ จะถกูกำาหนดและ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสท่ี 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่  
สำาหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำาเป็น

อำานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมอีำานาจอนมัุตใินเรือ่งตา่งๆ ตามขอบเขตอำานาจหนา้ที่
ตามทีก่ำาหนดโดยกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ กฎบตัร
คณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนพิจารณากล่ันกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการ และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ  
พิจารณาก่อนนำาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยอัตรา 
ค่าตอบแทนจะพิจารณากำาหนดตามความเหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ สภาวะของตลาดโดยท่ัวไปเป็นปัจจัยประกอบ  
รวมทั้งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมใน 
ประเภทและขนาดใกล้เคียงกนั

การพัฒนากรรมการ

1. เม่ือบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ  
จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อแนะนำาภาพรวม 
ขององค์กร การดำาเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธ์และแผนงาน 
ของบริษัทฯ นอกจากน้ี กรรมการใหม่จะได้รับทราบกฎบัตร 
คณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือกรรมการใหม่
จะได้รับทราบบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

2. ส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การอบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทั้ งการดูงาน 
นอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ี 
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ 
เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนและประเมินความเพียงพอและ
เหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำาทุกปี

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
ที่ชัดเจน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแล
กิจการที่ดี” 

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพ่ือทำาหน้าที่พิจารณาและ 
กล่ันกรองการดำาเนินงานภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดไว้ 
ในกฎบตัร และรายงานผลการปฏบิติัหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
อย่างสมำ่าเสมอ 

เพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยทัง้ 2 คณะเปน็กรรมการอสิระทัง้หมด นอกจาก
นั้น ประธานกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกใน 
คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะดังกล่าว รายละเอียด ดังนี้
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1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำานวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นสมาชิก

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม  
ในปี 2560/ครั้งการประชุม

1. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ ประธานกรรมการ 1 ตุลาคม 2558, 
1 ตุลาคม 2560 (ต่อวาระ)

4/4

2. นายสุภัค  ศิวะรักษ์(ก) สมาชิก 21 กุมภาพันธ์ 2560,
1 ตุลาคม 2560 (ต่อวาระ)

2/4

3. ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ สมาชิก 1 ตุลาคม 2558,
1 ตุลาคม 2560 (ต่อวาระ)

4/4

หมายเหตุ : (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ์ เป็นกรรมการ 

 ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทุกท่านมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำ าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และนายสุภัค ศิวะรักษ์ ประธานและสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  
ทัง้นี ้นายวฒุพิล สรุยิาภวัิฒน ์มปีระสบการณก์ารสอบทานงบการเงนิ
ของบริษัทจดทะเบยีนบางบรษิทัในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ประชุมอย่างเป็น
ทางการทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ  
ผูต้รวจสอบภายใน และฝา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย เพือ่สอบทาน
การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานทางการบัญชี และการควบคุม
ภายในก่อนการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 
รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วม
ประชมุกบัผูส้อบบญัชภีายนอกโดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย 
1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบ 
การตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ใหค้วามเหน็ชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจ้าง หวัหนา้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. พจิารณา คัดเลือก เสนอแตง่ตัง้ บคุคลซ่ึงมคีวามเป็นอสิระเพือ่ทำา
หนา้ทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ และเสนอคา่ตอบแทน
ของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชภีายนอก 
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ 
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
โดยเปดิเผยไวใ้นรายงานประจำาปขีองบรษิทัฯ  ซ่ึงรายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียง ท้ังน้ี โดยมีเน้ือหาซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี
ก. ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เปน็ทีเ่ชือ่ถอืไดข้อง

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

ของบริษัทฯ
ค. ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์
ฉ. จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร 

ความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสีย่งไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
(Charter)

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ

  8. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มนีโยบายบรหิารความเสีย่ง การปฏบิตัติาม
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสม  
มีประสิทธิผล และกำากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  9. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร 
ความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำา 
ดังต่อไปนี้  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะ 
การเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญ 

ในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ดำาเนนิการปรบัปรงุแกไ้ขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็น
สมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการไม่ดำาเนิน
การให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการ
ตรวจสอบและบรหิารความเสีย่งรายใดรายหนึง่อาจรายงาน
ว่ามีรายการหรือการกระทำาดังกล่าวต่อสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. สอบทานและกำากับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกิจการที่ดีของ 
บริษัทฯ 

11. ดำาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้น 
ให้แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บั
แจ้งจากผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัย 
ว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคล ซ่ึงรับผิดชอบในการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ ได้กระทำาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยง

อำานาจของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร 
ความเสี่ยงบรรลุเป้าหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยงมีอำานาจ ดังนี้
1.  อำานาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีอำานาจเชิญให้
ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงาน 
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำาเป็น

2.  อำานาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายใน
2.1  ประสานวัตถุประสงค์และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมภายในให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้ตรวจสอบ
ภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการบริษัทฯ 

2.2 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

2.3 ใหห้ลกัประกนัในความเปน็อสิระของผู้ตรวจสอบสอบภายใน

3. อำานาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีภายนอก
3.1 สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ภายนอก
3.2 เสนอชื่อผู้สอบบัญชีภายนอกพร้อมทั้งค่าตอบแทนในการ

สอบบัญชีประจำาปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

3.3 กำาหนดอัตราค่าจ้างในงานบริการและงานที่ปรึกษาอ่ืนท่ี 
ผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้ให้บริการ

4. อำานาจในส่วนอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีอำานาจในการ
ตรวจสอบผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง และเรือ่งตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งภายในขอบเขต
อำานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียง รวมท้ังมอีำานาจในการวา่จา้งหรอืเชญิผู้เชีย่วชาญเฉพาะดา้น
มาให้คำาแนะนำาและความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม

วาระการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงซ่ึง 
พ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำารง
ตำาแหน่งอีกได้
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2) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำานวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นสมาชิก

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม  
ในปี 2560/ครั้งการประชุม

1. ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการ 1 ตุลาคม 2558, 
1 ตุลาคม 2560 (ต่อวาระ)

3/3

2. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ สมาชิก 1 ตุลาคม 2558, 
1 ตุลาคม 2560 (ต่อวาระ)

3/3

3. นายสุภัค  ศิวะรักษ์(ก) สมาชิก 21 กุมภาพันธ์ 2560,
1 ตุลาคม 2560 (ต่อวาระ)

1/3

หมายเหตุ : (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ์ เป็นกรรมการ 

       สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนท่านใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้น 
เงินเดือนประจำาปีและนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ

2.  พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจ
ทางดา้นสวัสดกิารและผลประโยชนข์องประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร
ของบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ

3.   พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัทฯ

4.  พิจารณาทบทวนและในกรณีทีจ่ำาเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการ 
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

5.  พิจารณาทบทวนและในกรณีทีจ่ำาเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงาน 
ซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการ
ขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัสสำาหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้  
ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำาหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน

6. กำาหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

7. กำาหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และ
โปร่งใส

  8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอชื่อ 
เป็นกรรมการบริษัท และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีตำาแหน่งว่างลง

  9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมิน 
ความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพ่ิมเติมตาม
นโยบายคณะกรรมการบริษัทหรือไม่

10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่ี 
กำาลังจะพ้นจากตำาแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการ บริษัทฯ และ
เสนอแนะคณะกรรมการบรษิทัฯ วา่สมควรทีจ่ะใหก้ารสนบัสนนุ
กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับ 
เข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปหรือไม่

11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ
เสนอแนะการแก้ไขเปล่ียนแปลงท่ีจำาเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

อำานาจของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนมีดุลพินิจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอก 
ทีเ่หมาะสม เพือ่ชว่ยในการพจิารณาทบทวนนโยบายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เสนอแนะแผนเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
และสวสัดกิารใหม่ๆ  สำาหรบัพนกังาน และ/หรอืดำาเนนิการศกึษาวจิยั
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
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วาระการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 
คราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนซ่ึงพ้นจาก
ตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังให้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีกได้

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 
ผู้บริหารท่านอื่นๆ ตามนิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 5 ท่าน รายละเอียด ดังนี้

ลำาดับ
ที่

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอำานาจ สุขประสงค์ผล กรรมการผู้จัดการ  

(ธุรกิจแป้ง)
3. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล กรรมการผู้จัดการ  

(ธุรกิจอาหาร)
4. นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ Group Head of 

Research & 
Development

5. นางอรอนงค์ วิชชุชาญ Chief Financial 
Officer

หมายเหตุ : ประวติัของผูบ้รหิาร รายละเอยีดไดเ้ปดิเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้ “เอกสาร 

  แนบ 1” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทฯ”  

 ของรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไ ด้ มีมติอนุ มัติการแต่งตั้ ง  
นางสาวมณี ลือประเสริฐ เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ : ประวติัของเลขานกุารบรษิทัฯ รายละเอยีดไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัข้อ  

 “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “ผู้บริหารและ 

 เลขานุการบริษัทฯ” ของรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา 
89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของ 
เลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

(1)  จัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษัทฯ  
หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 
89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการ 
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่
วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

(3) ดำาเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกับตลาดทนุประกาศกำาหนด 
นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่อื่นตามที่ระบุไว้ใน 
ใบพรรณางาน (Job Descriptions) และที่ได้รับมอบหมายจาก 
บริษัทฯ 
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ร�ยละเอียดก�รถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมก�รและผู้บริห�ร 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/
(ลดลง) ในปี 2560

จำานวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ)

1. นายโฮ กวงปิง

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธาน  
กรรมการบริษัท

49,590,573

453,961

7,150,000

-

56,740,573

453,961

6.45

0.05

2. ดร.เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองประธาน
กรรมการบริษัท 

2,544,029

-

-

-

2,544,029

-

0.29

-

3. นายสุรพล สุปรัชญา

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ -

-

-

-

-

-

-

-

4. นายเอเรียล พี วีร่า

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ 1,973,183

-

-

-

1,973,183

-

0.22

-

5. นายโฮ กวงจิง

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ 34,416,488

-

-

-

34,416,488

-

3.91

-

6. นายโฮ เรน ฮวา

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ และ 
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

2,130,524

-

1,700,000

-

3,830,524

-

0.44

-

7. นายอำานาจ สุขประสงค์ผล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ และ 
กรรมการผู้จัดการ 

(ธุรกิจแป้ง)

380,226

7,014

(80,000)

-

300,226

7,014

0.03

0.00

8. นายชานคราร์ ชานดราน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ -
-

-
-

-
-

-
-
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ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/
(ลดลง) ในปี 2560

จำานวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ)

9. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง 

และ
กรรมการสรรหา

และกำาหนด 
ค่าตอบแทน

-

213,053

-

-

-

213,053

-

0.02

10. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ

และบริหาร 
ความเสี่ยง และ

ประธานกรรมการ
สรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

-

2,643,039

-

-

-

2,643,039

-

0.30

11. นายสุภัค ศิวะรักษ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และบริหารความ

เสี่ยง และกรรมการ
สรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

-

-

-

-

-

-

-

-

12. นายชนินทร์ อรรจนานันท์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ -

-

-

-

-

-

-

-

13. นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการผู้จัดการ  
(ธุรกิจอาหาร)

50,000

-

-

-

50,000

-

0.01

-

14. นางสาวนฤมล ศรีสุมะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Group Head 
of Research & 
Development

-

-

-

-

-

-

-

-

15. นางอรอนงค์ วิชชุชาญ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Chief Financial 
Officer

10,000

-

-

-

10,000

-

0.00

-
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วิธีก�รแต่งตั้งกรรมก�รและก�รถอดถอนกรรมก�ร ต�มที่กำ�หนดในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ 

การแต่งตั้งกรรมการ

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ 
ไมน่อ้ยกวา่หา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจำานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง  

(1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) 

เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณี
ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง 
ในลำาดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจำานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในกรณทีีต่ำาแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตุอืน่ นอกจากถงึคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการท่านนั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการ 
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วย คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจำานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำานวนที่ 
เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำาในนามของ 
คณะกรรมการได้แต่เฉพาะ การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
เลือกตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น

การประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกตัง้กรรมการแทนตำาแหนง่กรรมการ
ที่ว่างลงนั้นให้กระทำาภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำานวน
กรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำานวนที่จะเป็นองค์ประชุม

การถอดถอนกรรมการ

1. ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปทีกุครัง้ใหก้รรมการออกจาก
ตำาแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) ของจำานวนกรรมการทั้งหมด  
ถา้จำานวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเปน็สามสว่นไมไ่ด ้กใ็ห้ออก
โดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตำาแหนง่ในปแีรกและปทีีส่องภายหลงั 
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ 
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออก 
จากตำาแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำาแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็น
กรรมการใหม่ได้

2.  นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจาก 
ตำาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจำากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคำาสั่งให้ออก

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ (3/4) ของจำานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนหุ้น
ท่ีถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

68 รายงานประจำาปี 2560



นโยบ�ยกำ�หนดค่�ตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนสำาหรับพนักงาน 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ถูกกำาหนดข้ึนตาม
ระบบการประเมินผลท่ีมีความโปร่งใส เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ซ่ึงถือเป็นทรัพย์สิน 
ท่ีมีความสำาคัญสูงสุดสำาหรับบริษัทฯ วัตถุประสงค์หลักของนโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ คือ เพ่ือดึงดูด จูงใจ ตอบแทน 
และรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ผลประโยชน์ตอบแทน
โดยท่ัวไปสำาหรับพนักงานจะประกอบด้วย เงินเดือนพ้ืนฐาน โบนัส 
ซ่ึงมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบ้ียเล้ียง และผลประโยชน์ต่างๆ  
การกำาหนดองค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทนสำาหรับ
พนักงานน้ัน จะคำานึงถึงลักษณะบทบาทหน้าท่ีของพนักงาน และ
สภาวะของตลาดโดยท่ัวไปเป็นปัจจัยประกอบด้วย อน่ึง เพ่ือให้
ม่ันใจได้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนสำาหรับพนักงานของบริษัทฯ 
สามารถแข่งขันเทียบได้กับกิจการอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
บริษัทฯ จึงได้พิจารณาทบทวนกำาหนดอัตราเงินเดือนพ้ืนฐานและ
ผลตอบแทนอ่ืน โดยเทียบกับผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีประกอบ
กิจการในกลุ่มธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอาหารเป็นระยะๆ

ในการกำาหนดคา่ตอบแทนสำาหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูและเจา้หนา้ที่
บริหารระดับอาวุโสนั้น บริษัทฯ มีเจตจำานงกระตุ้นให้ผู้บริหาร
ระดบัสงูและเจา้หนา้ทีบ่รหิารระดบัอาวโุสทกุทา่นเกิดแรงจงูใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทฯ 

บรรลุเป้าหมายประจำาปีและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ  
และเพ่ือใหม้ัน่ใจได้วา่เปน็ไปในแนวทางเดยีวกนักับสว่นได้เสยีของ
ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลงานจึงถือเป็น 
ส่วนประกอบในการกำาหนดผลตอบแทนท้ังหมดสำาหรับผู้บริหาร
ระดบัสงูและเจา้หนา้ทีบ่รหิารระดบัอาวโุสของบรษิทัฯ นอกเหนอื
จากปัจจัยในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

การทีบ่รษิทัฯ เลือกวธิกีารจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแกพ่นกังาน
ตามวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานท่ีมี
ศักยภาพเท่าน้ัน หากแต่ยังช่วยดำารงรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรม 
ในการทำางานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
สำาหรับทุกองค์กรภายในบริษัทฯ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ 
สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

2. ค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ

ค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่มิใช่เป็นผู้บริหาร 
และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะถูกกำาหนดโดยการพิจารณาจาก
ขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหน้าท่ีของกรรมการ
แต่ละท่านเป็นหลัก โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
ของอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขันได้ 
ค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
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ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

• กรรมการ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของกรรมการ ท้ังกรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร 
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นค่าตอบแทนต่อครั้งการประชุม  
โดยแยกเป็นรายประเภทและตำาแหน่งกรรมการ ตามมติท่ีได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำาปี 2560 เมื่อวันที่  
20 เมษายน 2560
 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ ทั้งกรรมการที่มิได้เป็น
ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในปี 2560 มีจำานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 10,114,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ 
“รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับในฐานะ
กรรมการ ช่วงปี 2560”

• ผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารจำานวน 5 ท่าน ในปี 2560 
มีจำานวนเงินรวมทั้งสิ ้น 37,846,576 บาท ประกอบไปด้วย  
เงินเดือนและโบนัส ค่าประกันสังคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ 
ค่ากองทุนสำารองเล้ียงชีพและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

• กรรมการ
-ไม่มี-

• ผู้บริหาร
ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหารจำานวน 5 ท่าน ในปี 2560 มีจำานวนเงิน 
รวมท้ังส้ิน 7,039,530 บาท ในรูปของสวัสดิการของพนักงาน เช่น 
ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ค่าเล่าเรียนบุตร 
และอื่นๆ  

ท้ังน้ี กรรมการบริษัทฯ ท้ังกรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหารและกรรมการ
ท่ีเป็นผู้บริหาร มิได้รับค่าตอบแทนอ่ืนใดในฐานะกรรมการของบริษัทฯ 
นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
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รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2560

ลำาดับ
ที่ 

รายชื่อ ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บาท/ปี) รวม
(บาท/ปี)

กรรมการ
บริษัทฯ

กรรมการตรวจ
สอบและบริหาร

ความเสี่ยง

กรรมการสรรหา
และกำาหนด 
ค่าตอบแทน

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

2. ดร.เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์ รองประธานกรรมการบริษัท 720,000 / - - / - - / - 720,000

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

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

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

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

7. นายอำานาจ สุขประสงค์ผล กรรมการ 636,000 / - - / - - / - 636,000

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

9.
 
 

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

720,000 / - 360,000 / - 144,000 / - 1,224,000

     

     

10. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง และ

ประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

720,000 / - 192,000 / - 270,000 / - 1,182,000

 
นายอุดม วิชยาภัย (ก) 
 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง และ

กรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

180,000 / - 48,000 / - 96,000 / - 324,000

     

11.
 

นายสุภัค ศิวะรักษ์(ก) 
 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง และ

กรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

540,000 / - 144,000 / - 48,000 / - 732,000

     

12. นายชนินทร์ อรรจนานันท์ กรรมการอิสระ 720,000 / - - / - - / - 720,000
  รวม 8,812,000 744,000 558,000 10,114,000

หมายเหตุ :  (ก) นายอุดม วิชยาภัย ลาออกจากการดำารงตำาแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำาหนด 
  ค่าตอบแทน โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560  ได้มีมติอนุมัติการแต่งต้ัง นายสุภัค ศิวะรักษ์ เป็นกรรมการอิสระ  
  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนท่านใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย
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บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานจำานวน 2,139 คน เป็นดังนี้ 

ธุรกิจแป้ง
มันสำาปะหลัง

ธุรกิจวุ้นเส้น และ
ก๋วยเตี๋ยว

บริษัทย่อย* รวม

พนักงานปฏิบัติการ (คน) 761 845 993 2,599

พนักงานบริหาร (คน) 95 156 158 409

พนักงานในสำานักงานใหญ่ (คน) 79 203 38 320

รวม (คน) 935 1,204 1,189 3,328

หมายเหตุ : * บริษัทย่อย ได้แก่ 

  1. บริษัท ไทยนำามันสำาปะหลัง จำากัด 

  2. บริษัท ดีไอ จำากัด 

  3. บริษัท ไทยวา (6) จำากัด 

  4. บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จำากัด

  5. บริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด

  6. บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ้) จำากัด 

  7. บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสท์เมนท์ (กัมพูชา) จำากัด

  8. บริษัท ไทยวาเวียดนาม จำากัด

  9. Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการที่จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ 
สำาหรับปีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น จำานวนเงิน  
937,992,803 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าว ประกอบด้วย เงินเดือน 
โบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่าประกันสังคม กองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบาย 
ในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ 
ตั ้งแต่การคัดเล ือกพนักงาน การกำาหนดขอบเขตหน้าที ่และ 
ความรับผิดชอบในการทำางานที่ชัดเจน การฝึกอบรมและพัฒนา 
การประเมินผลงาน การวางแนวทางสำาหรับความก้าวหน้าในอาชีพเป็น 
รายบุคคล การจัดการผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่ดี  
รวมทั้งส่งเสริมให้มี กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ
บรรยากาศที่ดีในการทำางาน
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี
1. กำาหนดและดำาเนินการให้นโยบายและแผนด้านทรัพยากรบุคคล

สำาหรบัผูบ้รหิารระดับสงูเปน็ไปในแนวทางเดยีวกบัเปา้หมายทาง
ธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติทั่วไป

2. ดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในตำาแหน่ง 
ผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัทฯ

3. สรา้งความมัน่ใจว่าคา่ตอบแทนรวมถึงผลประโยชนต์า่งๆ สำาหรบั
ผูบ้ริหารระดบัสงู อยูใ่นระดบัทีส่ามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบธรุกจิ
รายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ 

4. ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ 
ชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบหมายหน้าที่  
ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเหมาะสม

5. แก้ไขปญัหาและ/หรอืให้คำาแนะนำาคา่ตอบแทนของพนกังานซึง่มี
เรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการ 
ขึ้นเงินเดือนประจำาปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ

2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจ
ทางดา้นสวัสดกิารและผลประโยชนข์องประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร
ของบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ

3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัทฯ

4. พจิารณาทบทวน และในกรณทีีจ่ำาเป็น เสนอให้มีการเปลีย่นแปลง
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการ 
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

5. พจิารณาทบทวน และในกรณทีีจ่ำาเป็น เสนอให้มีการเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงาน 
ซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบาย 
การขึน้เงนิเดอืน และการจ่ายโบนสั สำาหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง ทัง้นี ้
ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำาหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน

  6. กำาหนดหลักเกณฑ์บุคคลท่ีจะดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
  7. กำาหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และ

โปร่งใส
  8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอชื่อ 

เป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีตำาแหน่งว่างลง

  9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมิน 
ความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพ่ิมเติมตาม
นโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่

10. แจ้งรายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย ท่ีกำาลัง
จะพ้นจากตำาแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัทฯ  และเสนอ
แนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุน
กรรมการและสมาชกิคณะกรรมการชุดยอ่ยทา่นนัน้ๆ ให้กลบัเขา้
ดำารงตำาแหน่งต่อไปหรือไม่

11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
และเสนอแนะการแก้ไขเปล่ียนแปลงที่จำาเป็นต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกัน 3 คร้ัง
ในปี 2560 เพ่ือพิจารณาและกำาหนดอัตราเงินโบนัสประจำาปีและ 
การข้ึนเงินเดือนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ รวมท้ังพิจารณาและเสนอ
แนะคณะกรรมการในเร่ืองค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ และคณะ
กรรมการชุดย่อย นอกจากน้ัน คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการในเร่ืองการเสนอช่ือ
กรรมการอิสระท่านใหม่เพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนท่ีกรรมการ
อิสระซ่ึงลาออก รวมถึงการเสนอช่ือกรรมการซ่ึงถึงกำาหนดออกตาม
วาระกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะรักษาและคงไว้ซ่ึงมาตรฐานระดับสูงของ
การกำากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อให้การคุ้มครองและ 
เสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำาวิธีปฏิบัติในการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงนโยบายซึ่งเป็นรูปแบบหลักการตามที่ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ให้การ
สนบัสนนุมาปฏบิตัแิละปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บรษัิทฯ ใหค้วามสำาคัญและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยไดด้ำาเนนิ
การทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
กับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกัน ในการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุม และในการรับเงินปันผลตามที่
บริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจำานวนเงินปันผลดังกล่าวคำานวณ
จากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ

1.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติ
ประเด็นท่ีสำาคัญในวาระต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ 
(ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการจ่ายเงินปันผล 
เป็นต้น 

1.3 บริษัทฯ ไม่เคยกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตดิตอ่สือ่สารระหวา่งกนั ผู้ถอืหุน้ทกุราย
สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างเสรี

1.4 บริษัทฯ มีนโยบายในการอำานวยความสะดวกและส่งเสริม
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมท้ังผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ที่จัดการประชุมที่สะดวก
ต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุม จัดส่งหนังสือนัด
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ
ให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ จัดให้มีจุดรับลงทะเบียนของ 
ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นทั่วไป  
รวมทัง้ จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ระบหุลกัฐานทีใ่ชใ้นการ
มอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 
เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง

  นอกจากน้ัน ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการ
ประชุมแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

1.5 บรษิทัฯ เชญิผู้ถอืหุน้รายยอ่ยเสนอระเบยีบวาระการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 เป็นการล่วงหน้า โดยได้ 
เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการส่งคำาถามล่วงหน้าดังกล่าว 
ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.thaiwah.com แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระ

1.6 บริษัทฯ ยังมิได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคล
เพือ่รบัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการของบรษิทัฯ กอ่นวนัประชุม
ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัดกำาหนด) และจัดให้มี
การออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ

1.7 บรษิทัฯ มอบให ้บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่ง
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งบรรจุหนังสือเชิญ
ประชมุโดยไดร้ะบวุาระการประชมุ พรอ้มทัง้ขอ้เท็จจรงิและ
เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ  
รวมถึงข้อมูลเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลของ 
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ประวตัผู้ิสอบบญัชี ขอ้บงัคับของบรษิทัฯ เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมท้ัง
หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อน 
วันประชุมไม่น้อยกว่า 10 วัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีความพร้อม 
ในการเตรียมตัวสำาหรับการประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ 
ได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใน
หน้าหนังสือพิมพ์และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม 
เอกสารประกอบการประชมุ และขอ้มลูตา่งๆ ในการประชุม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.thaiwah.com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 1 เดือน รวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาลง
ทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง
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  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำาระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้
ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลการลงมติ
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.8 ประธานฯ จะดำาเนนิการประชมุตามลำาดบัวาระการประชมุ
และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
ล่วงหน้า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง 
ในสามของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมด อาจขอให้ 
ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากท่ีกำาหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุม    

1.9  ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเลขานุการของบริษัทฯ 
จะทำาหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน  
(กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้ันตอนการออกเสียงลงมติโดยการ 
ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน)  
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายในระดับ
สากลเข้ามาทำาการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนก่อน
ที่ประธานในท่ีประชุมจะประกาศจำานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉนัทะ และจำานวนหุน้ของผูท่ี้มารว่มประชมุใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบ ตลอดจนทำาการตรวจสอบกระบวนการการนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนท่ีจะประกาศเป็นมติของ 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียด
ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ
แต่ละครั้ง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผลการลงคะแนนของ
แต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.thaiwah.com) ภายในวันทำาการถัดไปหลัง 
วันประชุม นอกจากน้ัน ผลการลงคะแนนเช่นเดียวกันน้ี รวม
ถึงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและคำาตอบโดยสรุป ได้ถูก
บันทึกไว้ในรายงานการประชุม ซ่ึงครอบคลุมสาระสำาคัญต่างๆ 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจะนำาส่งให้ผู้ถือหุ้นท้ังหมดเพ่ือ 
สอบทานก่อนการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป สำาหรับ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี บริษัทฯ จะเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายใน 14 วัน
หลังวันประชุม

1.10  นโยบายของบรษิทัฯ ในการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ ไมเ่พยีง
แต่เป็นการดำาเนินการตามกฎหมายเท่านั้น  แต่ยังเป็นการ
สร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็น รวมถึงการซักถามกรรมการและฝ่ายจัดการ
ในเรื่องใดก็ตามท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ประธานในที่
ประชมุไดจ้ดัสรรเวลาและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการ
แสดงความคดิเหน็และตัง้คำาถามตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการ

อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์   
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำาถามที่ต้องการให้บริษัทฯ 
ช้ีแจงในที่ประชุมสามารถจัดส่งคำาถามล่วงหน้ามายัง
บริษัทฯ ได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (“ir@thaiwah.com”) 
หรือโทรสารหมายเลข +66 2285 0268 

1.11 นอกเหนอืจากผูส้อบบญัชทีีจ่ะไดเ้ขา้รว่มการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจำาปีแล้ว ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธาน
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกท่าน  
จะใชค้วามพยายามเทา่ทีส่ามารถจะทำาไดใ้นการเข้ารว่มการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำาการช้ีแจงหรือตอบข้อซักถามของ 
ผู้ถือหุ้น  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมาย
ในระดับสากลเข้ามาร่วมประชุมเพื่อให้ความชัดเจนใน
ประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดให้มีล่ามมืออาชีพทำาหน้าที่
ในระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัทฯ สามารถส่ือสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

1.12 บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ (www.thaiwah.com) อาทิ มติของท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำาคัญต่างๆ มติของที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ ขอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานประจำาปี เป็นต้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าท่ีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 
เท่าเทียมกันโดยดำาเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย และ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 บรษิทัฯ ให้สทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนนในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จำานวนหุน้สามญัทีต่นถืออยู ่หรอืหนึง่หุน้สามญัต่อหนึง่เสยีง 
ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญแต่เพียงประเภทเดียว 

2.2  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น ไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นหน่ึงในแบบหนังสือมอบฉันทะ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด และเป็นแบบท่ีผู้ถือหุ้น
สามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกท้ังยังได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถท่ีจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียงในกรณีที่
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ผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ  
ได้ระบุชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  
พร้อมท้ังแนบประวัติกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม 

2.3  บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของ 
บริษัทฯ ต้องส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อ 
ก.ล.ต. เม่ือเข้ารับตำาแหน่งคร้ังแรกและรายงานการเปล่ียนแปลง
ภายใน 3 วันทำาการทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ ตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และไดบ้รรจุวาระเรือ่งรายงานการถอื
ครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้รหิารไว้ในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส

2.4 กรรมการหรอืผูบ้รหิารบรษิทัฯ ทา่นใดทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการเข้าทำารายการระหว่าง 
บริษัทฯ กับผู้ท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง จะไม่เข้า
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ  
ได้เปดิเผยรายละเอียดและเหตผุลของการเข้าทำารายการให้
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำารายการในกรณีต้องขออนุมัติการทำา
รายการจากผู้ถือหุ้น รวมท้ัง ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ 
คณะกรรมการกำากบัตลาดทนุโดยเคร่งครดั รายละเอียดของ
การทำารายการที่เก่ียวโยงกันได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 
“รายการระหว่างกัน” ของแบบ 56-1 และของรายงาน
ประจำาปีของบริษัทฯ และในระหว่างปีท่ีผ่านมาไม่ปรากฏ
ว่าบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำา
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือการซ้ือขายสินทรัพย์แต่อย่างใด

2.5  บรษัิทฯ ไดก้ำาหนดจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิเพือ่เปน็
แนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และ
พนกังานทกุระดบัของบรษิทัฯ ไดพ้งึปฏบิตั ิรวมถงึการหา้ม
ในเร่ืองการใชข้้อมลูภายในเพือ่หาผลประโยชนใ์หแ้กต่นเอง
หรือผูอ้ืน่ในทางมชิอบ  นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ยังได้อนุมัตินโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
ของบริษัทฯ ซึ่ งห้ามมิ ให้ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ของบริษัทฯ ในขณะท่ียังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็น
ความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ 
ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน  ตลอดระยะ
เวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยั ง มิได้ เปิดเผยแก่
สาธารณชน (“Embargo Period”) รายละเอยีดไดเ้ปดิเผย
ไว้ภายใต้หัวข้อ “5.10 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”  
ซึง่ในระหวา่งปทีีผ่า่นมา ไม่ปรากฏวา่มผีูใ้ดฝา่ฝนืการปฏบิตัิ
ตามนโยบายดังกล่าว

2.6 ในปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไมเ่คยใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ
แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างใด  

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

เพือ่ความเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนืและผลตอบแทนทางการเงนิแก่
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ผู้ถือหุ้น : 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ 
โปร่งใส และแข็งขัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นท้ังหมด ในการ
ทีจ่ะรกัษาและเสรมิสร้างมลูค่าระยะยาวตอ่ผู้ถอืหุน้ ขอ้มลูทีส่ำาคญั
ทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ 
การตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้จะตอ้งไดร้บัการเปดิเผย โดยครบถว้นใน
เวลาที่เหมาะสม

พนักงาน : 
บริษัทฯ เช่ือว่าพนักงานคือทรัพย์สินท่ีสำาคัญท่ีสุด ดังน้ัน บริษัทฯ 
จึงได้ดำาเนินการในแต่ละขั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องตาม
กฎหมายแรงงาน พนักงานทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก ให้ผลตอบแทน
และสวัสดิการแก่พนักงานโดยรวม ในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ 
เมือ่เทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนัและเชือ่มโยงกบัผลการดำาเนนิ
การของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และผลการปฏิบัติ
งานของพนักงานแต่ละท่าน รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิของพนักงาน
ตามกฎหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ได้กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่
ปลอดภยัและถกูสขุอนามยั  โดยไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการ
ตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบันที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดต้ังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน และ 
ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงาน  
รวมถึงการสับเปล่ียนหมุนเวียนการทำางาน เพื่อเพิ่มความรู้ 
และทักษะในการทำางานที่หลากหลายขึ้น  

ลูกค้า : 
บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการจดัสรรแต่ส่ิงทีด่ใีห้แก่ลูกค้า ด้วยการ
ใช้วัตถุดิบท่ีดีเยี่ยมในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงและสะอาด 
ถูกหลักอนามัย อีกทั้งให้ความสำาคัญต่อการวิจัยและพัฒนาอย่าง
สมำา่เสมอ รวมทัง้ได้จดัให้มช่ีองทางการสือ่สาร เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า
ความต้องการของลกูค้าจะได้รบัการตอบสนอง ซึง่ถอืเป็นนโยบาย
ที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ
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คู่แข่งขัน : 
บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการแข่งขันเป็นสิ่งสำาคัญในการเปิดตลาด
การค้าเสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ  
อนัเปน็การปอ้งกนั ขดัขวาง ไมใ่หผู้ป้ระกอบการซึง่อาจเปน็คู่แขง่
เข้ามาดำาเนนิการในตลาดซึง่บรษิทัฯ ไดป้ระกอบธรุกจิอยู ่บรษิทัฯ 
มแีนวความคดิวา่การแขง่ขนัทีเ่ขม้ขน้จะเป็นการกระตุ้นนวตักรรม
ใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในท้องตลาด ซ่ึงจะช่วย 
ยกระดบัมาตรฐานของตลาด และยงัประโยชนใ์หแ้กผู่บ้ริโภคและ
สังคมโดยรวม นอกจากน้ัน บริษัทฯ จะไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้
ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล รวมท้ังไม่ละเมิด
สิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งทางการค้าจากการกระทำาหรือ 
การตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณใน
การดำาเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม : 
บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการเป็นบรษิทัทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นหน่ึงในจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีนโยบายการดำาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
โดยมีระบบการผลิตและการดำาเนินงานที่ใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมป้องกันมิให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ดำาเนินการบริหารจัดการส่ิง
แวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวน
เพือ่การพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งจนไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 
2004) และให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว)  
ซึ่งเป็นระบบท่ีแสดงศักยภาพของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
จากกระทรวงอตุสาหกรรม รายละเอยีดไดเ้ปดิเผยไวภ้ายใตห้วัข้อ 
“ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ” ของ 
แบบ 56-1 และของรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

คู่ค้า : 

บรษัิทฯ มุง่มัน่ทีจ่ะหลอ่หลอมความสมัพนัธร์ะยะยาวในทางธรุกจิ
กับคู่ค้า ดังน้ัน จึงเป็นท่ีมาของนโยบายการให้ผลกำาไรอย่างเป็น
ธรรมต่อคูค่า้ อกีท้ังใหค้วามเคารพตอ่เงือ่นไขการชำาระเงนิ สำาหรบั
การคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเสนอราคาอย่างเท่า
เทียมกัน รวมท้ัง ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือคัดเลือก
คู่ค้าด้วยวิธีประกวดราคาสำาหรับรายการท่ีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท 
เพื่อความโปร่งใส

เจ้าหนี้ : 
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนคู่ค้าที่มีความสำาคัญยิ่ง 
ดงันัน้ จงึมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัข้อผกูพนัทัง้หลายตาม
สัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหน้ี ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง 
อันจะทำาให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำาให้

ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้
ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเง่ือนไข 
คำ้าประกัน การบริหารเงินทุน และการผิดนัดชำาระหนี้ร่วมกัน  

ในระหวา่งปทีีผ่่านมา ไมป่รากฏวา่มกีรณทีีบ่ริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมาย
ด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และ 
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังไม่มีกรณีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้ีรายใดว่า บริษัทฯ 
ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันท้ังหลายตามสัญญาท่ีมีอยู่กับเจ้าหน้ี

3.1 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำาเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ต่อกันด้วยความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้าน
ร่างกาย จิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ภาษา สีผิว 
การศึกษา สถานะทางสังคม ไม่ เลือกปฏิบัติ ในทุก
กระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่าย 
ค่าตอบแทน เวลาทำางาน และวันหยุด การมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา  
การวางแผนความก้าวหน้า รวมทั้งการไม่ใช้แรงงานบังคับ 
แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบ
ด้วยกฎหมาย

3.2 นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิด
ทรัพย์ สินทางปัญญา และได้กำาหนดเป็นมาตรฐาน 
การดำาเนนิงานทีช่ดัเจนทีจ่ะใช้ทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ืน่
เฉพาะที่มีใบอนุญาตการใช้เท่านั้น เช่น การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบ 
เป็นระยะๆ โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และใน
ระหว่างปีท่ีผ่านมาไม่ได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
แต่อย่างใด

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
และห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนดแนวทางในการ
ดำาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดม่ันในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำาคัญในการต่อ
ต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นมาโดยตลอด ทั้งนี้ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์  2560 ได้มีมติอนุมัติ ให้มีการลงนามใน 
คำาประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มปฏิบตั ิ(Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของ
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption Council) 

บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 77



เพ่ือให้การดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปช่ัน เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารดำาเนนิงานดว้ย 
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อ 
ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจนของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ ดังน้ัน ในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2560 ได้มีมติอนุมัติ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ หรือ
ดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้

คำานิยาม

การทุจริต
หมายถึง การกระทำาโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ 
มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น  
การทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การคอร์รัปชั่น  
การยักยอกทรัพย์สิน และการทุจริตในการรายงานข้อมูล  
เช่น การตกแต่งบัญชี 

การคอร์รัปชั่น 
หมายถงึ การใชอ้ำานาจหนา้ทีโ่ดยมชิอบกระทำาการใดๆ เพือ่
ให้ได้มาซ่ึงประโยชน์อันมิควรได้ท้ังต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้อ่ืน 
การคอร์รัปชั่น ยังครอบคลุมถึง การให้และ/หรือรับสินบน 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ 
มอบให้ ให้คำามัน่วา่จะให ้เรยีกร้อง หรอืรบัซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ 
หรือประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าท่ีรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดำาเนินธุรกิจกับ
บริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล 
ดงักลา่วปฏบิติัหรอืละเว้นการปฏบัิตหินา้ทีอ่นัเปน็การใหไ้ด้
มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง 
ผลประโยชนอ์ืน่ใดทีไ่มเ่หมาะสมทางธรุกจิ เวน้แตเ่ปน็กรณี
ที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำาได้

การติดสินบน
หมายถึง การให้ การเสนอ การสัญญาว่าจะให้ การรับ  
การขอ หรือการเรียกร้องส่ิงท่ีเป็นทรัพยสิน เงิน ส่ิงของ สิทธิ 
หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม 
กฎระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใด 
ที่ดำาเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
อันเป็นการให้ ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มา
หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง
หมายถึง การสนับสนุนทั้งท่ีเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินแก่
พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือ 
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ทั้งน้ี การสนับสนุนที่
ไม่ใช่ตัวเงินให้หมายรวมถึงการให้ยืมหรือการบริจาควัสด ุ
อุปกรณ์ใดๆ โดยไม่คิดค่าบริการ

ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของไทยวาดำาเนนิ
การหรอืยอมรบัการคอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบทัง้ทางตรงหรอื
ทางอ ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสมำ่าเสมอ ตลอดจนทบทวน
แนวทางการปฏบิตั ิและข้อกำาหนดในการดำาเนนิการเพือ่ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการกำาหนดนโยบาย และกำากับดูแลให้มีระบบหรือ 
แนวทางการปฏิบัติที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ของบรษิทัฯ เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ฝา่ยจดัการหรอืผูบ้รหิารได้
ให้ความสำาคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการ
เงินและบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการต่างๆ  
มีการกำาหนดการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการกำาหนดให้มีแนวทางหรือวิธีการ
ปฏิบัติที่ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น จัดให้มีการสื่อสาร และฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงาน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของแนวทาง
ปฏบิตัติา่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

4. พนักงานของบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น หรือ
ปฏิบัติตามคำาส่ังที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบ 
การฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือรายงาน
ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสท่ีบริษัทฯ กำาหนดไว้
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แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติ

ตามนโยบายการตอ่ตา้นคอร์รปัชัน่ รวมทัง้แนวทางการ
ปฏิบัติเพิ่มเติม (ถ้ามี) อย่างเคร่งครัด

2. ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทัฯ หรอืบคุคลทีด่ำาเนนิการ
ในนามของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกร้อง เสนอ จูงใจ ให้สัญญา
หรือรับสินบน หรือการจ่ายเงินอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม  
รวมถึงการจ่ายเงินเพื่ออำานวยความสะดวก

3. พนกังานของบรษิทัฯ ทกุคน ตอ้งไมล่ะเลย เพกิเฉย ใน
กรณีที่พบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่
เกีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ โดยตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับัญชา หรอื
บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และต้องให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

4. บรษิทัฯ จะใหค้วามเปน็ธรรม และคุม้ครองแกพ่นกังาน
ที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้
มาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียน พยาน หรือผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่
บริษัทฯ กำาหนดไว้ใน Whistleblower Policy 

5. ผู้ท่ีกระทำาการคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยตามที่ได้กำาหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะ
ได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำานั้น 
ผิดกฎหมาย

6. บริษัทฯ จะทำาการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำาความ
เข้าใจกับบุคคลอื่นท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
บรษิทัฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งทีต่อ้งปฏิบตัใิหเ้ปน็
ไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้

7. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมถึงการบริหาร
งานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อน
ตำาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ 
ผลตอบแทน โดยกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
สื่อสารทำาความเข้าใจกับพนักงานเพ่ือใช้ในกิจกรรม
ทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล 
การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

8. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน 
แกบ่คุคล หรอืหนว่ยงาน ทัง้ของภาครฐัและเอกชนตอ้ง
เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีเป้าหมายเพื่อการกุศล โดย
ไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใด
เป็นการตอบแทน ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริต 
และคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ การขออนุมัติและหลักเกณฑ 
์ในการพิจารณาการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้ 
เงินสนับสนุน ให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบัติ 
ของบริษัทฯ

9. บริษัทฯ ถือว่าการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อ
เปน็ของขวญั/ของทีร่ะลึกตามขนบธรรมเนยีมประเพณี 
ในแต่ละท้องถ่ินเป็นเร่ืองท่ียอมรับได้ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ไม่ประสงค์ให้บุคลากรของบริษัทฯ รับของขวัญ/
ของที่ระลึกที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากพันธมิตร 
ทางธุรกิจ ท้ังนี้การให้หรือรับของขวัญ/ของที่ระลึก  
ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่เป็นธรรม

10. ห้ามให้หรือรับของขวัญ/ของท่ีระลึก รวมท้ังผลประโยชน์
อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อตกลงในทางธุรกิจ

11. ตอ้งหลกีเลีย่งการใหห้รอืรบัของขวญั ของทีร่ะลกึ หรอื
ผลประโยชนอ่ื์นใดทีม่ลัีกษณะเปน็สนิบนและกอ่ให้เกดิ
ข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และผลประโยชน์ 
ทบัซอ้นของบคุลากรของบรษิทัฯ และสง่ผลตอ่ช่ือเสยีง 
ของบริษัทฯ

12. ห้ามเสนอ ให้เงิน หรือบริการ หรือของขวัญ หรือส่ิงท่ีมี
มูลค่า ท้ังกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรือเอกชน เพ่ือประโยชน์ 
หรือความได้เปรียบในการทำาธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม

13. การขออนุมัติเพื่อให้หรือรับของขวัญ และของที่ระลึก
จากเจา้หนา้ทีข่องรฐั และบคุคลภายนอกใหเ้ปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีบริษัทฯ กำาหนดไว้

14. พนักงานหรือบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ต้องร่วมกัน
สร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่าการ
คอร์รัปชั่น เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำาธุรกรรมกับ
ภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสร้างความตระหนัก
ในการดำาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต และคอร์รัปชั่น

15. บริษัทฯ จะวางตัวเป็นกลางโดยไม่กระทำาการอันเป็น 
การฝกัใฝห่รอืสนบัสนนุและชว่ยเหลอืทางการเมอืงกบั
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใด
พรรคการเมอืงหนึง่ หรอืผู้หนึง่ผู้ใดทีม่อีำานาจการเมอืง 
รวมถึงไม่เข้าร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง  
กลุ่มทางการเมือง หรอืนกัการเมอืงคนใด ไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้
ทรัพยากรและสถานท่ีของบริษัทในกิจกรรมทางการเมือง

การกำาหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำานาจในการออกคำาสั่ง หรือ
กำาหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
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นอกเหนือจากนโยบายข้างต้น บริษัทฯ ได้ออกหนังสือ 
ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ทั้งน้ี ในปี 2560 ได้มีพนักงานของบริษัทฯ  
เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร Ethnical Leadership 
Program และ Anti-Corruption: The Practical Guide 
ของสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย และบรษิทัฯ ไดจ้ดั 
ให้มีการอบรมเก่ียวกับนโนบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ภายใต้หัวข้อ “Anti-Corruption…เพ่ือองค์กรสู่ความ
ยัง่ยนื” แกพ่นกังานระดับผูจ้ดัการขึน้ไป และไดจ้ดัใหม้กีาร
อบรมดังกล่าวหมุนเวียนไปตามโรงงานของบริษัทฯ ใน
จังหวัดต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในนโยบายต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

3.4 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาความผิด
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระทำาความผิด เพื่อเป็นกลไกให้พนักงานและบุคคล
ภายนอกสามารถรอ้งเรยีนกรณีทีม่กีารกระทำาทีผ่ดิกฎหมาย 
หรือการกระทำาที่ขัดต่อจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่อาจส่อ
ถึงการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร 
โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระทำา หรือถูกกลั่นแกล้ง ท้ังนี้ 
ได้กำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน รวมถึง
กระบวนการในการดำาเนนิการกบัเรือ่งทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีน
และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ดังนี้ 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระทำาความผิด (whistleblowing policy) โดยมี
วัตถุประสงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก 
มกีลไกในการรายงาน รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแส เมือ่ทราบ
หรือพบเห็นการกระทำาผดิ หรอืเป็นผูเ้สยีหายเดอืดรอ้นจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ  
ถูกกระทำา หรือกลั่นแกล้ง

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรหิารความเสีย่ง หรอืหนว่ยตรวจสอบภายใน ผา่นชอ่งทาง
ต่างๆ ดังนี้

ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน 
• โทรศัพท์ : +66 2285 0040
• โทรสาร : +66 2285 0268
• อีเมล : bod@thaiwah.com, arc@thaiwah.com,  

   ia@thaiwah.com
• เว็บไซต์ : www.thaiwah.com

กระบวนการในการดำาเนินการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน
หนว่ยตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ จะเป็นผูต้รวจสอบเรือ่ง
ที่ได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และรายงาน 
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาต่อไป 

กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
เรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน รวมถึงชื่อผู้แจ้งจะถูก
เกบ็เปน็ความลบัตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ และจำากดั
การเขา้ถงึข้อมลูได้ เฉพาะผูท้ีร่บัผดิชอบทีม่หีนา้ทีต่รวจสอบ
ประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้น และหากผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อ
ร้องเรียนเชื่อว่าตนถูกละเมิดสิทธิจากการแจ้งเบาะแส  
หรือข้อร้องเรียนก็สามารถรายงานเรื่องดังกล่าวไปยัง 
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง หรือหน่วยตรวจสอบภายใน ผ่าน 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น
โดยทันที เพื่อทำาการตรวจสอบและดำาเนินการต่างๆ ที่
เหมาะสมต่อไป

ท้ังน้ี หากพนักงานท่านใดแจ้งเบาะแสด้วยเจตนาท่ีไม่บริสุทธ์ิ 
หรือแจ้งเบาะแสเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนจะถือเป็นความ
ผิดทางวินัย และหากมีการตรวจสอบพบว่าบุคคลภายนอก
ท่านใดแจง้เบาะแสดว้ยเจตนาประสงคร์า้ย หรอืแจ้งเบาะแส
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนจะถูกดำาเนินการที่เหมาะสม  
รวมถึงการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ

3.5 การส่งเสริมจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับ
ชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่าง
สมำา่เสมอ โดยดำาเนนิโครงการต่างๆ ทีค่ำานงึถงึความเหมาะสม
และประโยชน์ทีช่มุชนและสงัคมจะพงึได้รบั เพือ่การพฒันา
ชุมชนอย่างยั่งยืน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 
“ความรับผิ ดชอบต ่อ สั งคมและสิ่ ง แวดล ้ อมของ 
บรษิทัฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำาปีของบรษัิทฯ
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3.6 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิควบคูไ่ปกบัการเพิม่ขึน้ของ
ประชากรโลก สง่ผลใหท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจำากดั เกดิการ
ขาดแคลน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหา
ดังกล่าว และส่งเสริมให้ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และจัดทำาโครงการ
อนรัุกษ์พลงังานอยา่งตอ่เนือ่ง  รวมทัง้กำาหนดเปา้หมายของ
โครงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้
ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำาปี 
ของบริษัทฯ

3.7 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำานึกใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน โดยได้จัดทำาโครงการอนุรักษ์
พลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ทั่วองค์กร
ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริ ษัทฯ และตามบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และ 
ฝกึอบรมพนกังานในเร่ืองทีเ่กีย่วขอ้งกับการดแูลสิง่แวดล้อม
เป็นระยะๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส และทันเวลา โดยได้ดำาเนินการ ดังนี้

4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านได้รายงานให้
บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่
มีความเก่ียวข้องซ่ึงเป็นส่วนได้เสีย ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์
และวธิกีารทีค่ณะกรรมการกำากบัตลาดทนุประกาศกำาหนด 
รวมท้ังปรับปรงุและรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบภายใน 30 วนั
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว 
และบริษัทฯ จะบรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้
ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส

4.2 ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลทางการเงิน 
และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา 
สอดคลอ้งตามข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวไปสู่ ผู้ลงทุน  
ผู้ถือหุ้น และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้กระทำาผ่านช่องทางตลาด 
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) 

4.3 ผู้ลงทุนรายบุคคล ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  
และหน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่
เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท์ +66 2285 0040  
หรือ +66 2285 0315-20 หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
(“ir@thaiwah.com”)

4.4 รายงานทางการเงนิทีบ่รษิทัฯ จดัทำามคีวามถกูตอ้งครบถ้วน
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผ่านการ
ตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มี 
ชื่อเสียง (ปัจจุบันคือ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด) และ
ผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิาร
ความเสีย่ง และคณะกรรมการบรษิทัฯ กอ่นการเปดิเผยผา่น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผย  
“ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงาน
ทางการเงิน” ของรายงานประจำาปีของบริษัทฯ และใน 
ปี 2560 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดย 
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

4.5 ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีโครงการซื้อหุ้นคืน รวมทั้งไม่มีข้อ
ตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใด (Shareholders agreement)  
ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 
จึงมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  

4.6 บริษัทฯ ขออ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ภายใต้หัวข้อ
ต่างๆ ดังนี้
• รายชื่อ อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการบรษิทัฯ (รวมถงึเรือ่งทีเ่ป็นอำานาจอนมัุตขิอง
คณะกรรมการ) และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ราย
ละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการ
จดัการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำาปขีอง 
บริษัทฯ

• ประวตัขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 
“เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “คณะ
กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” 
ของรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

• จำานวนครัง้ของการประชมุและจำานวนครัง้ทีก่รรมการ
แต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
ระหว่างปี 2560 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้ 
หัวข้อนี้  ข้อ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”

• การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจ
สอบและบริหารความเสี่ยง รายละเอียดได้เปิดเผยไว้
ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และ
หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจำาปีของบริษัทฯ
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• การปฏบิติังานในปทีีผ่า่นมาของคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 
“เอกสารแนบ 6” ของแบบ 56-1 และ หวัขอ้ “รายงาน
ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน” 
ของรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

• จำานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และของ
รายงานประจำาปีของบริษัทฯ

• นโยบายการเปดิเผย/รายงานการซือ้-ขายหุน้/ถือครอง
หลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารได้ 
เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “2.3 ของการกำากับดูแลกิจการ”
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของ
กรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 
“โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ 
“รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของ
กรรมการและผู้บริหาร” ของรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

• หลักเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร
ระดับสูงได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายกำาหนด 
ค่าตอบแทน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำาปี
ของบริษัทฯ

• ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไว้ภาย
ใต้หัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อืน่ใดทีไ่ดร้บัในฐานะกรรมการชว่งป ี2560” ของแบบ 
56-1 และของรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

4.7  ในช่วงปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำาการเปิดเผย
สารสนเทศซ่ึงรวมถึงข้อมูลจากเหตุการณ์สำาคัญอย่างครบถ้วน
ถูกต้องภายในเวลาที่กำาหนด ตามประกาศและกฎข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. และไม่ปรากฏว่าได้รับแจ้ง
หรือถูกดำา เนินการจากหน่วยงานกำากับดูแลตลาด 
หลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศแต่อย่างใด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1  โครงสร้างของคณะกรรมการ 

5.1.1 องคป์ระกอบและวาระการดำารงตำาแหนง่ของคณะ
กรรมการ 
คณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ
ทั้งหมดจำานวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ  
4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และ
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน จากสัดส่วน 

ดังกล่าว กรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการท่ี 
ไม่เป็นผู้บริหาร จึงทำาให้สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับ
การบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการของบรษิทัฯ มคีณุสมบตัหิลากหลาย
ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะดา้น ตลอดจนอาย ุซึง่ชว่ยสง่เสรมิให้บรษัิทฯ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก 
ขององค์กรได้ รวมทั้งยังสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ดีขึ้น ท้ังน้ี 
ดร.เศรษฐไ์สย เศรษฐการณุย ์รองประธานกรรมการ
บริษัท ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมี
ความรูแ้ละประสบการณ ์มีความเชีย่วชาญในธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทดำาเนินการอยู่

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 ท่านคิดเป็น  
1 ใน 3 ของกรรมการบริษัทฯ ท้ังหมด ท้ังน้ี คุณสมบัติ
ของกรรมการอสิระทัง้ 4 ทา่นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กรรมการอิสระทุกท่านสามารถ 
ทำางานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้ 
อย่างอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บริษัทฯ และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำารง
ตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท 

นโยบายของบรษิทัฯ เก่ียวกบัการกำาหนดวาระการ
ดำารงตำาแหนง่ของกรรมการนัน้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ ข้อที่ 18 ซึ่งกำาหนดว่า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตำาแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวน 
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและ 
ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง
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กรรมการท่ีออกจากตำาแหน่งไปน้ันอาจได้รับเลือก
ตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งไป
นั้นอาจได้รับเลือกต้ังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามา
เป็นกรรมการใหม่ได้

5.1.2  คำานิยามของ “กรรมการอิสระ”
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินิยามกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถว้นและมคีวามเปน็อสิระทีส่อดคลอ้งกบัหลกั
เกณฑข์องคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ ซ่ึงปจัจบุนั
หลกัเกณฑด์งักลา่วกำาหนดคณุสมบตัขิองกรรมการ
อิสระไว้ ดังนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มอีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รึกษาทีไ่ดเ้งนิ
เดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ 
พ้นจากการมี ลั กษณะดั งกล่ าวมาแ ล้ว 
ไม่นอ้ยกวา่สองปีกอ่นวันทีไ่ด้รบัการแตง่ตัง้ให้
เป็นกรรมการอิสระ ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้าม 
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เปน็ข้าราชการ หรอืทีป่รึกษาของสว่นราชการ
ซึง่เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคุม
ของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของ
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เปน็กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บรษิทัฯ  ในลกัษณะทีอ่าจเปน็การขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ัง 
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ ผู้มี
อำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึง
การทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช ่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรอืบรกิารหรอืการให้ หรอืรบัความช่วยเหลอื
ทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื คำา้ประกนั 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวม
ถงึพฤตกิารณ์อืน่ทำานองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้
บรษิทัฯ หรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องชำาระต่อ
อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า ทั้งนี้ 
การคำานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธิี
การคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทนุว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยอนโุลมแต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว 
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ 
หุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชีซ่ึงมีผู้สอบบัญชี
ของบรษิทัฯ บรษัิทใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
ก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระ
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(ฉ) ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ 
ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเปน็ทีป่รกึษากฎหมาย 
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น 
ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน 
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการอิสระ

(ช) ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ข้ึนเพือ่เปน็
ตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและ
เป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความ
เห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ

ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมการอสิระทีม่ี
ลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว 
กรรมการอสิระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรม
การบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

5.1.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ 
กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ของ 
บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะผ่านการ 
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ 

ในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ 
และทักษะที่จำาเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ 
รวมท้ังคุณสมบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. 
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัดกำาหนด 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น รายละเอียดวิธีการแต่งตั้งกรรมการได้ 
เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “วิธีการแต่งตั้งกรรมการ
และการถอดถอนกรรมการตามที่กำาหนดใน 
ข้อบังคับของบริษัทฯ”

5.1.4  บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำาของคณะ 
กรรมการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
• เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทำาหน้าท่ี

ประธานในการประชมุคณะกรรมการ ในกรณทีี่
ตอ้งมีการวนิจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุ ถา้คะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียง 
เพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

• กำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดย
หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง และดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและชัดเจน
ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ  
สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม   

• ดำาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมี 
ส่วนร่วมในการอภิปราย ใช้ดุลยพินิจอย่าง 
รอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

• กำากับดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

• เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

• ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน
การส่ ง เสริมให้ เ กิดวัฒนธรรมองค์กรที่ มี
จริยธรรม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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5.1.5  การรวมหรือแยกตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เพ่ือส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้แยก
ผูบ้รหิารทีด่ำารงตำาแหนง่ประธานกรรมการบรษิทัฯ 
และตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ท้ังน้ี นายโฮ กวงปิง ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ 
บริษัทฯ และนายโฮ เรน ฮวา ดำารงตำาแหนง่ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือบริหารจัดการกิจการของ 
บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1.6   นโยบายการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้ำาหนดนโยบายการดำารง
ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ดังนี้

• การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษิทัฯ ตอ้งไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

• การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ 
ผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้กำาหนดจำานวนบริษัท
จดทะเบยีนสงูสดุทีก่รรมการบรษิทัฯ แต่ละทา่นจะ
ดำารงตำาแหนง่กรรมการได ้ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ
ของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านในการกำาหนด
จำานวนบริ ษัทท่ีจะเข้ารับการดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ รวมท้ังการประเมินเวลาท่ีกรรมการบริษัทฯ 
แต่ละท่านจะอุทิศในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดไปดำารง
ตำาแหน่งกรรมการอื่นในบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระท้ังหมดจำานวน 2 คณะ 
ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง และ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อ 
กลั่นกรองการดำาเนินงานภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่
กำาหนดไว้ในกฎบัตร อันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทำางานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้น เพื่อความ

โปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี ประธาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกใน 
คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะดังกล่าว ดังนี้

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
ประกอบด้วยสมาชิกจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
กรรมการอสิระทัง้หมด โดยมสีมาชกิจำานวน 2 ทา่น 
ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และนายสุภัค ศิวะรักษ์ 
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอใน 
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  
และนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ มีประสบการณ์การ 
สอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน 
บางบรษิทัในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี ้
ร า ยชื่ อ และรายละ เอี ยดภาระหน้ าที่ แ ละ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 
“โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของ
รายงานประจำาปีของบริษัทฯ

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
ประกอบด้วยสมาชิกจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระทั้งหมด  ทำาให้มีความเป็นอิสระใน
การวนิจิฉยัเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหากรรมการ
และกำาหนดค่าตอบแทน ทั้ งนี้  รายช่ือและ 
รายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 
ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.3.1 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

 1.  กำากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการท่ีดี  
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการ
สำาคัญ 4 ประการ ดังนี้
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความ

ระมัดระวัง  (Duty of Care)
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต (Duty 

of Loyalty)
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• ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการของ
กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมท้ังมติ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

• ปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูล โดยเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. กำาหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลกัของบริษทัฯ เปน็ไปเพ่ือความยัง่ยนื โดยเปน็
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับการ
สร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย 
และสังคมโดยรวม

3. กำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ  
ท้ังในเรือ่งขนาด องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการ
ทีเ่ปน็อสิระท่ีเหมาะสม และจำาเปน็ตอ่การนำาพา
องค์กรสู่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
ที่กำาหนดไว้

4. กำากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ 
องค์ประกอบที่กำาหนดไว้

5. กำากบัดแูลใหก้รรมการทกุคนมคีวามรบัผดิชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

6. กำากับดูแลให้กรรมการมีความรู ้ความเข้าใจ 
เกีย่วกบับทบาทหน้าที ่ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนสนับสนุนให้ได ้รับการเสริมสร้าง 
ทกัษะและความรูส้ำาหรับการปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่าง
สมำ่าเสมอ

7. กำากับดูแลให้มีการกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน
และการประเมินผลที่เหมาะสม

8. ดแูลการบรหิารและพฒันาบคุลากรให้มจีำานวน 
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจ 
ที่เหมาะสม

9. ให้ความสำาคัญและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรม
ที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10. ดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และสะท้อน
อยู่ในแผนดำาเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่าย
ขององค์ กร ได้ ดำ า เนิ นการสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์
ของกิจการ

11. จัดให้มีกรอบการกำากับดูแลและการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้ง
ดูแลให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำาเนินงาน 
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

12. กำากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทำาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง

13. ดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่
อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการ
ป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน 
ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำาธุรกรรม
กับผู้ที่ มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ  
ในลักษณะที่ไม่สมควร

14. กำากับดแูลใหม้กีารจัดทำานโยบายและแนวปฏบิติั
ด้านการต่อต้านคอร์รัปช่ันที่ชัดเจนและสื่อสาร
ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการ 
นำาไปปฏิบัติได้จริง

15. กำากับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้อง
เรียนและการดำาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

16. ให้ความสำาคัญและดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการ
จดัทำารายงานทางการเงนิและการเปดิเผยขอ้มลู
สำาคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้อง

17. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่อง
ทางการเงินและความสามารถในการชำาระหน้ี 
ทัง้นีห้ากบรษิทัฯ ประสบปญัหาทางการเงิน หรอื
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มีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควร
ดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ปัญหา 
โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

5.3.2 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในอันที่จะรักษาและ 
คงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีในบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำากับดูแล
กิจการท่ีดี ท่ีสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมท้ังได้นำาหลักจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกิจ ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากคณะ 
กรรมการบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้ง
องค์กรให้เป็นที่เข้าใจมาใช้และถือปฏิบัติ อีกทั้งยัง
ได้จัดทำามาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำาเนินงาน 
(Standard Operating Procedures) เพื่อใช้
ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำาเนินการภายใน
องค์กร นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
อนมุตัแิละประกาศใชก้ฎและระเบยีบภายในใหม่ๆ  
เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

ในระหว่างปทีีผ่า่นมา ไมม่กีรณทีีก่รรมการทีไ่มเ่ปน็
ผู้บริหารลาออก อันเน่ืองจากประเด็นเร่ืองการกำากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีกรณีเกี่ยวกับ
ชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจาก
ความล้มเหลวในการทำาหน้าที่สอดส่องดูแลของ
คณะกรรมการ

5.3.3 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การดำาเนินธุรกิจ
อยา่งมีจรยิธรรมเปน็หนึง่ในหลกัสำาคญัในการเจรญิ
เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกๆ กลุม่ และเพือ่
ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรม
ทางธุรกิจที่ดีทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้จัดทำาคู่มือ 
จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ ซึง่ไดร้บัอนมุตัจิาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และกำาหนดให้กรรมการ  
ผู้บริหาร พนกังาน ปฏบัิตติามโดยเครง่ครดั รวมทัง้
ได้ประชาสัมพันธ์ท่ัวท้ังองค์กรให้เป็นท่ีเข้าใจผ่าน
ระบบจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์  และระบบ
อินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมท้ังได้ติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ ท้ังนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

จรรยาบรรณดั งกล่ า ว ได้ ร่ า งขึ้ นตามหลั ก 
ความซื่อสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใส หลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางสังคมที่ด ี 
และ ได้ เ ปิ ด เ ผย ไว้ ใ น เว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ทฯ  
(www.thaiwah.com)

ในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ 
ไม่พบวา่ไดม้กีารเรยีกรอ้งหรอืกล่าวอา้งวา่ไดม้กีาร
ปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ แต่อย่างใด

5.3.4 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบรษัิทฯ มหีนา้ทีห่ลกัในการกำาหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์โดยรวมของบริษัทฯ  
รวมท้ังกำากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการท่ีดี 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการที่
ชัดเจน งบประมาณค่าใช้จ่ายเงินทุนประจำาปีจะ
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ค่าใช้จ่ายส่วนทุนที่มิได้อยู่ในงบประมาณ
ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติซึ่งกำาหนดโดย 
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
• มูลค่าน้อยกว่า 2 ล้านบาท จะต้องได้รับการ

อนุมัติจากกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ  

• มูลค่าระหว่าง 2 - 10 ล้านบาท จะต้องได้รับ
การอนุมัติร่วมกันจากประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหน่ึง
จำานวน 1 ท่าน

• มูลค่ามากกว่า 10 - 50 ล้านบาท จะต้องได้รับ
การอนุมัติร่วมกันจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหน่ึงจำานวน 
1 ท่าน และให้สัตยาบันโดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

• มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
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ทัง้นี ้ในการอนมุตักิารเข้าทำารายการทีส่ำาคญัตา่งๆ 
โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอื 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้
เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/
หรือ คณะกรรมการกำากับตลาดทุน

บทบาทหน้ าที่ แ ล ะคว ามรั บผิ ด ชอบของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 
“โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของ
รายงานประจำาปีของบริษัทฯ

5.3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการระหวา่งบริษทัฯ กบับคุคลใดทีเ่กีย่วโยงกนั
อันอาจนำามาซ่ึงผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งกันได้นั้น  
จะต้ อ งผ่ านการพิ จ ารณาอย่ า งถี่ ถ้ วน โดย 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
และหากเปน็รายการระหวา่งกันทีส่ำาคัญการเขา้ทำา
รายการนัน้ ตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากท่ีประชุมคณะ
กรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้
ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อ
กำ าหนดของคณะกรรมการกำ ากับตลาดทุน  
กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดท่ีมีส่วนได้เสีย 
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจรายการดังกล่าว

ทัง้นี ้รายการดงักลา่วตอ้งกระทำาขึน้ภายใต้เงือ่นไข
การค้าปกติทั่วไป โดยกำาหนดราคาที่ยุติธรรมและ
อยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำาโดยบุคคลที่ 
ไม่เกี่ยวโยงกัน (fair and at arms’ length basis) 
และในกรณีท่ีไม่สามารถกำาหนดราคาได้  บริษัทฯ จะ
อา้งองิตามรายงานของผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บั
การแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อกำาหนดราคาที่เป็น
ธรรมทั้งสำาหรับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

การทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการ  
จะได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนและถูกต้อง  
รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการ
ระหว่างกัน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำาปี
ของบริษัทฯ

5.3.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยง ทำาหน้าที่สอบทานระบบ
ควบคมุภายในของบรษิทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจวา่บรษิทัฯ 
มีระบบการควบคุมภายใน (ในด้านต่างๆ 5  
องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร 
การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตังิาน 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ
การติดตาม ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission: 
COSO) ที่เพียงพอและรายงานคณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ  
เกีย่วกบัการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ได้เปดิเผย
ไว้ภายใต้หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเส่ียง” และ “ความเห็นของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของ
รายงานประจำาปีของบริษัทฯ

การตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็น 
หน่วยงานอิสระ โดยมี นายนฤพล วุฒิชัย เป็น
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
เพือ่ทำาหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิความเพยีงพอ
และความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน 
ของบริษทัฯ ตามแบบการตรวจสอบประจำาปี ซึง่ได้
รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิาร
ความเสีย่ง และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และบรหิารความเสีย่งทราบอย่างสมำา่เสมอเป็นราย
ไตรมาส เพือ่ปรบัปรุงและเพือ่ความมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลในการดำาเนินงานของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำารง
ตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง 
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5.4  การประชมุของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย 
5.4.1  คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
อย่างสมำ่าเสมออย่างน้อย 4 ครั้ง ในแต่ละปี เป็น
รายไตรมาส ซ่ึงได้มีการกำาหนดและแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าในช่วงไตรมาสท่ี 4 ก่อนเริม่งวดปีบัญชใีหม่ 
สำาหรบัการประชมุพเิศษจะจดัขึน้ตามความจำาเป็น 
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง และจะจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำาการก่อนวันประชุม 
กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อ จำานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม 
ในปี 2560/ครั้ง

การประชุม 

1. นายโฮ  กวงปิง 4/4

2. นายสุรพล  สุปรัชญา 4/4

3. นายเอเรียล พี วีร่า 4/4

4. นายโฮ  กวงจิง 3/4

5. นายโฮ  เรน ฮวา 4/4

6. ดร.เศรษฐ์ไสย  เศรษฐการุณย์(ก) 4/4

7. นายอำานาจ สุขประสงค์ผล 4/4

8. นายชานคราร์ ชานดราน 4/4

9. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ 4/4

10. ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 4/4

11. นายสุภัค ศิวะรักษ์(ก) 2/4

12. นายชนินทร์ อรรจนานันท์ 4/4

หมายเหตุ :  (ก) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุม 

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง  

  นายสุภัค ศิวะรักษ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

  ท่านใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การอุทิศตนให้
แก่บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียง
การใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะรวมไปถึง
ผ่านทางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น คำาแนะนำา ประสบการณ์ 
และเครอืข่ายความสมัพนัธ ์เพ่ือยงัประโยชนเ์พิม่ข้ึนแกธ่รุกจิ
ของบริษัทฯ

5.4.2  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
บรษิทัฯ จะจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเส่ียงอย่างสมำ่าเสมอก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 4 ครั้ง 
ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึง่ได้มกีารกำาหนดและ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่ม 
งวดปีบัญชีใหม่ สำาหรับการประชุมพิเศษจะ 
จดัขึน้ตามความจำาเป็น ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้จดัให้ม ี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียง 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อ จำานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม 
ในปี 2560/ครั้ง

การประชุม 

  1. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ 4/4

  2. นายสุภัค  ศิวะรักษ์(ก) 2/4

  3. ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 4/4

หมายเหตุ : (ก) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2560 ซึ่งประชุม 

  เมื ่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั ้ง  

  นายสุภัค ศิวะรักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

  ท่านใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย

5.4.3  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนอย่างสมำ่าเสมอ ก่อนการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
ซึง่ได้มกีารกำาหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วง
ไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำาหรับการ
ประชุมพเิศษจะจดัขึน้ตามความจำาเป็น ในปี 2560 
บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน 3 ครัง้ และกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดงัน้ี
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ลำาดับที่ รายชื่อ จำานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม 
ในปี 2560/ครั้ง

การประชุม 

  1. ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 3/3 

  2. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ 3/3

  3. นายสุภัค  ศิวะรักษ์(ก) 1/3

หมายเหตุ :  (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ 

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภัค  

  ศิวะรักษ์ เป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนท่านใหม ่

  ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย

5.5  รายงานของคณะกรรมการ
5.5.1  รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัฯ เปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่ผูถื้อหุน้
ในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี คณะ
กรรมการบรษิทัฯ มคีวามพงึพอใจว่างบการเงนิของ 
บริษัทฯ ถูกจัดทำาขึ้นอย่างรอบคอบตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู้สอบบัญชีในระดับ
สากลทำาการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน 
ของบริษัทฯ โดยให้การรับรองงบการเงินของ 
บริษัทฯ แบบไม่มีเง่ือนไข ย่ิงไปกว่าน้ัน คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีสอบทาน
รายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรง
อย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี ข้อมูลสำาคัญที่
เก่ียวขอ้งกบังบการเงนิ ถกูเปดิเผยอยา่งชดัเจนและ
ครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” 
ของแบบ 56 -1 และภายใต้หัวข้อ “ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ” และ “ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” 
ของรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

5.5.2 รายงานการประชุม
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะถูกบันทึกให้
ครอบคลมุสาระสำาคญัต่างๆ อยา่งถกูตอ้ง ครบถ้วน 
โดยใส่ข้อคิดเห็น ประเด็นซักถามต่างๆ ของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บ
รายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
การประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการ 
เข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดส่งเอกสารการสัมมนา
และอบรมให้เป็นระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดส่ง
เอกสารที่เก่ียวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล 
ที่ทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการตัดสินใจ สำาหรับ
ประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผย
ไวภ้ายใตห้วัขอ้ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ 
“คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” ของ
รายงานประจำาปีของบริษัทฯ

ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ตำาแหน่ง หลักสูตร

นายอำานาจ สุขประสงค์ผล กรรมการ และ  
กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)

• หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล กรรมการผู้จัดการ  
(ธุรกิจอาหาร)

• หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการอิสระ • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program  
(AACP 26/2017)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ Chief Financial Officer • หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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5.7 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษทัฯ ตระหนกัถงึความสำาคัญในการสนบัสนนุการปฏบัิติ
หน้าท่ีของกรรมการใหม่ จึงได้จัดข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เช่น รายงานประจำาปี และกฎหมายและ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องให้กับกรรมการใหม่เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ 

5.8 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม หากเป็น
บริษัทที่มีลักษณะเป็น operating arms หรือบริษัทร่วม 
ของบริษัทฯ นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถแต่งตั้ง
บุคคลที่เหมาะสมเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวได้  
ทั้งนี้สัดส่วนตัวแทนของบริษัทฯ เป็นไปตามสัดส่วนการ 
ถือหุ้นของบริษัทฯ

บรษัิทฯ จะกำาหนดขอบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม โดยให้ดแูลการปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย
ของบริษัทดังกล่าว และทำาหน้า ท่ีอย่างดี ท่ีสุดเพื่อ 
ผลประโยชน์ของบริษัทย่อย ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของ 
บริษัทฯ ทั้งนี้ต้องกำากับดูแลระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทย่อยให้เหมาะสม เพียงพอ การทำารายการต่างๆ เป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ  
“ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร”  
ของแบบ 56-1 และ ของรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

5.9 การดูแลให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุน
สัมพันธ์
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซ่ึงจะเป็นผู้ท่ีทำาหน้าที่ 
ในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่นนักลงทุน 
นักวิเคราะห์ โดยการให้ข้อมูลของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เทา่เทยีมกัน และทันเวลา ใชช่้องทางทีเ่หมาะสม

5.10 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
เพื่อคงไว้ซ่ึงมาตรฐานระดับสูงในการปฏิบัติตามหลักการ
กำากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ  
ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ไดพ้งึ
ปฏิบัติในเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็น 
การป้องกันการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 
การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้กรรมการ 
ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านทุกระดับ
ตำาแหน่งเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และมีผลต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เพือ่ผลประโยชน์
ส่วนตน หรือเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ หรือทำาการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยัง
มิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน  ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้
ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo 
Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนและจนถึง
วันประกาศผลการดำาเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ใน
แต่ละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก และระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำาเนินงานทางการเงิน 
ของบริษัทฯ ประจำาปี โดยได้เผยแพร่นโยบายและเตือน
ระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่
สาธารณชน (“Embargo Period”) ให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของ 
บรษิทัฯ ทราบเปน็รายป ีและรายไตรมาส เพือ่ใหป้ฏบัิตติาม
นโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด ข้อมูลที่เป็นความลับและ 
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
จะถูกจำากัดอยู่แต่เฉพาะกับกรรมการ ฝ่ายจัดการและ
พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น การฝ่าฝืน 
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมีโทษทางวินัยตามระเบียบ 
การปฏิบัติงาน   

นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มี 
การควบคุมดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการ 
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
เป็นรายไตรมาส และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ให้แก่สำานักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด ในปี 2560 
เป็นจำานวนเงินรวม 6,006,000 บาท และจำานวนเงินรวม
ประมาณ 1,548,913 บาท สำาหรับบริษัทย่อย 4 แห่งใน 
ต่างประเทศตามรายละเอียด ดังนี้

บริษัทฯ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ 2,200,000 บาท

บริษัทร่วม 1 บริษัท* 231,000 บาท

บริษัทย่อย 
- ในประเทศไทย 18 บริษัท
- ในประเทศเวียดนาม 2 บริษัท

- ในประเทศจีน 1 บริษัท

- ในประเทศกัมพูชา 1 บริษัท

3,575,000 บาท
319,000,000 เวียดนามด่ง 
(ประมาณ 472,884 บาท)
160,000 จีนหยวน  
(ประมาณ 804,525 บาท)
8,000 เหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 271,504 บาท)

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทร่วม ได้รวมค่าสอบทาน

งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทร่วมจำานวน 68,000 บาท ซึ่ง

บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทร่วมมิได้จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดทำา 

งบการเงนิรายไตรมาสเพือ่เสนอตอ่ตลาดหลักทรพัยฯ์ การสอบทาน       

งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทร่วมเป็นไปเพ่ืออำานวยความสะดวก

ในการจัดทำางบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เท่าน้ัน  ซ่ึงการสอบทาน

งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทร่วม ทำาให้รายการทางบัญชีส่วนแบ่ง

กำาไรจากบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสียมีความถูกต้องมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับผิดชอบค่าสอบบัญชีประจำาปีส่วนหนึ่ง

ของบริษัทร่วมแห่งหน่ึงเป็นจำานวนรวม 105,950 บาท โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากการที่บริษัทฯ ต้องการให้บริษัทร่วมเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจาก

ผู้สอบบัญชีรายย่อยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง เพื่อให้รายการ 

ทางบัญชีส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วมดังกล่าวมีความถูกต้อง 

และน่าเช่ือถือมากข้ึน ค่าสอบบัญชีท่ีบริษัทฯ รับผิดชอบแทนบริษัทร่วม

ดังกล่าวเป็นค่าสอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษัทร่วมในการเปล่ียนแปลง

ผู้สอบบัญชี 

6.2 ค่าบริการอื่น
-ไม่มี- 

7. การสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
 และบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำาหน้าที่ส่ือสารข้อมูล
สำาคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรายย่อย  ผู้ถือหุ้น และ นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ี ผู้ลงทุนทุกท่าน
สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ โดยตรงที่   
นางสาวรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ (ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์)  
โทรศัพท์ +66 2285 0040 ต่อ 1109 อีเมล ir@thaiwah.com 
หรือผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำาข้อมูลทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ รวมถึงปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในปี 2560 
บรษิทัฯ มกีารนำาเสนอผลงานและการแจง้สารสนเทศขององค์กร
ต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

กิจกรรม จำานวนครั้ง/ปี

งานแถลงข่าว 1

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 4

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 2

Roadshow ต่างประเทศ 3

Roadshow ในประเทศ 6

ประชุมทางโทรศัพท์ 9

เยี่ยมชมบริษัทฯ 42
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คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) โดย
นำาหลกัการความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกจิการมาเป็นแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบต่อ 
การกำาหนดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้มสีว่นไดเ้สยีทกุๆ กลุม่ โดยเนน้หลกัการของความซือ่สตัยส์จุรติ 
ความโปร่งใส การกำากับดูแลกิจการ และจริยธรรรมทางสังคมที่ดี  
เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ และได้เผยแพร่
จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกิจดงักลา่วใหแ้ก่ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การแข่งขันที่เป็นธรรม 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคและ 
เป็นธรรม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่
• ให้ข้อมูลข่าวสาร และคำาแนะนำาท่ีถูกต้อง เพียงพอ ทัน

เหตุการณ์ต่อคู่ค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และ
บริการอย่างถูกต้อง

• ระบุเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ อย่างชัดเจนไว้ในสัญญาซื้อขาย 
และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด

• สง่มอบสนิคา้ทีม่คีณุภาพตรงตามขอ้ตกลงกบัลกูคา้ในราคาที ่
เป็นธรรม 

• กำาหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดซื้อ จัด
จ้าง ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท โดยกำาหนดให้ใช้วิธีการ
จัดหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้วยการเปิดซองประกวด
ราคา และพิจารณาข้อมูลโดยคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติสำาหรับคู่ค้า

1. ดำาเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิต จำาหน่ายสินค้า และบริการ  
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. รักษาความลับหรือข้อมูลของคู่ค้า ไม่นำาข้อมูลดังกล่าวไปใช้
เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง

3. ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัไิด ้
ให้รีบแจ้งคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหา แนวทางแก้ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า

 

นโยบายการคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญหรือบริการ เพื่อประโยชน์ในด้านการ
บริหารต้นทุนด้านประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ 
มีการกำาหนดแนวทางปฏิบัติและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า รวม
ทั้งกำาหนดกระบวนการจัดซื้อสินค้าหรือบริการให้มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม โดยกำาหนดอำานาจของผู้อนุมัติเป็นระดับขั้นตาม
ลักษณะและมูลค่าสินค้าหรือบริการ ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำาหนดคุณสมบัติของคู่ค้า ดังนี้
• มีบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์สินค้า การบริการ คลังสินค้า 

สถานภาพทางการเงนิ และประวตักิารดำาเนนิกจิการทีน่า่เชือ่
ถือ

• เป็นผู้ที่มีผลงานน่าพอใจ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า การบริการ  
การส่งมอบตามกำาหนดเวลา การให้บริการหลังการขาย การ
รับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการทำาธุรกรรมตามที่ตกลง
ร่วมกัน

• เป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ และไม่มีประวัติต้องห้ามทำาการค้า อันเนื่องจากการ 
กระทำาทุจริต  หรือประวัติการละทิ้งงาน หรืออยู่ในบัญชี 
รายชื่อบริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน

แนวปฏิบัติสำาหรับคู่แข่งขัน

1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาและหลักสากลของการ
แข่งขันที่ดี

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการท่ี 
ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3. ไม่กล่าวหาในทางร้ายต่อคู่แข่ง โดยปราศจากซ่ึงมูลแห่งความจริง
4. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

กับคู่แข่งของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อคู่แข่งอย่างเคร่งครัด

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น 
โดยไดก้ำาหนดนโยบายไว้ใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังานเพือ่ให้ยดึถอื
เป็นแนวทาง โดยกำาหนดให้ผู้บริหารดูแลให้มั่นใจว่าไม่มีการ
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ัง พนักงาน คู่ค้า 
สังคม โดยส่วนรวม คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ จากการกระทำา
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หรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ นอกจากน้ันบริษัทฯ  
มนีโยบายทีจ่ะไมเ่กีย่วขอ้งกับการละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญา และ
ได้กำาหนดเป็นมาตรฐานการดำาเนินงานท่ีชัดเจนท่ีจะใช้งาน
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเฉพาะที่มีใบอนุญาตการใช้เท่านั้น 

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในเร่ืองการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยกำาหนดแนวปฏิบัติดังนี้
1. ดำาเนินธรุกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพัน

ตามสัญญาท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกละเมิด  

ทำาซ้ำา ดัดแปลง นำาไปใช้หรือนำาไปให้บุคคลอ่ืนใช้โดยมิได้รับ
อนุญาตจากบริษัทฯ

3. เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน ไม่ละเมิดหรือนำาผลงาน
ของผู้อ่ืนไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือ
ให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีเป็นการ 
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการกระทำาท่ีอาจก่อให้เกิด 
ข้อพิพาทเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ห่วงโซ่ธุรกิจ ซ่ึงได้กำาหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติของผู้บริหาร และ
พนักงานในอันที่จะต้องให้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ
บรรดากลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสียต่างๆ เพ่ือสร้างความม่ันค่ัง และการเติบโต
ท่ีม่ันคงของบริษัทฯ      

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการดำาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ให้
ความสำาคญัในการตอ่ตา้นการทจุรติ และคอรร์ปัชัน่มาโดยตลอด 
ท้ังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2560  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้มีการลงนามใน 
คำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของ 
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption Council) 

เพ่ือให้การดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำาเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายตาม

เจตนารมณข์องบรษิทัฯ ตลอดจนเพือ่ให้เปน็แนวทางในการปฏบิตัิ
ที่ชัดเจนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด บริษัทฯ 
จงึไดก้ำาหนดนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัช่ันขึน้เพ่ือใช้เปน็แนวทางการ
ปฏิบัติ หรือดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

หมายเหตุ : นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้

หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำาป ี

ของบริษัทฯ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำาหนดให้ 
คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอาวุโสของบริษัทฯ ดูแลให้
มัน่ใจว่าไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจากการกระทำาหรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการท่ีสำาคัญเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน โดย
ได้กำาหนดแนวปฏิบัติดังน้ี
1. ปฏิบัติต่อกันด้วยการเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชน  

ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านร่างการ จิตใจ 
เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ภาษา สีผิว การศึกษา สถานะ
ทางสังคม

2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือป้องกันความเส่ียง 
ท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน สอดส่องดูแลเร่ืองการเคารพ
สิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือป้องกันการกระทำา
ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน 
ต้ังแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำางาน และวันหยุด  
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม
และพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า โดยไม่เลือกปฏิบัติ

4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานท่ีมาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงาน
เด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างงานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่
กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือรสนิยมทางเพศ และไม่จ้าง
งานแรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กอายุต่ำากว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้า
ทำางาน รวมทั้ง ยังให้โอกาสแก่คนพิการโดยการรับไว้ทำางานและ
จัดหาตำาแหน่งงานที่เหมาะสมให้เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต  
มีการบริหารจัดการสภาพการจ้าง สภาพการทำางาน และสวัสดิการต่างๆ 
ภายใต้กฎหมายแรงงาน โดยยดึหลักความยตุธิรรม จรยิธรรม และ
ความโปร่งใส และให้ความสำาคัญกับการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง 
และบรรจุบุคคลเข้าทำางาน โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ
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ประสบการณท์ีเ่หมาะสมกบัตำาแหนง่ตามทีบ่รษิทัฯ กำาหนดพรอ้ม
กับการพิจารณาให้ค่าตอบแทนและการเล่ือนตำาแหน่งและยังมี
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น กองทุนสำารองเล้ียงชีพ  
ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ  
หอ้งพกัพนกังาน การจดัฝกึอบรมทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น 

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะดูแลกำาหนดค่าตอบแทนและ
สวสัดกิารให้อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน
และเช่ือมโยงกบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ และผลการปฏบิตัิ
งานของแต่ละบุคคล โดยได้กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

ทั้งนี้บริษัท ได้กำาหนดแนวปฏิบัติสำาหรับพนักงานดังนี้
1. ปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดอย่างยุติธรรม และเป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติ  

ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือ
สถานะอื่นใดที่ไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรอย่างท่ัวถึง รวมท้ังเป็นการสร้าง
โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคนด้วย

4. ให้ ผลตอบแทนที่ เป็ นธรรม เหมาะสมตามความรู้   
ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

5. จัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน 
ได้แก่ การรักษาพยาบาล กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

6. จัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่  
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำางาน โดยคำานึงถึงหลัก 
ความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะความรู้และความสามารถ ให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้า 
ในหน้าท่ีการงาน มุ่งเน้นการทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมท่ีดี 
ในการทำางาน เช่น หลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมความปลอดภัย 
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน  หลักการใช้ในระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  หลักปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคล 
การสุขาภิบาลโรงงาน และ GMP เป็นต้น เพ่ือขวัญกำาลังใจ  
ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตในการทำางานท่ีดี การสร้างตน้แบบของ
ผู้นำาที่ดีและการสร้างจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อองค์กร

นอกจากนัน้บรษัิทฯ ยงัให้ความสำาคญักบัการสร้างความปลอดภัย
ในการทำางานและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้แก่พนักงานด้วย  
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ  

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และ 
ความปลอดภยั เพือ่ทำาหน้าทีด่แูลให้มกีารปฏบิตัติามระบบมาตรฐาน 
ภายใต้ข้อกำาหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ 
ความปลอดภัย OHSAS 18001 และ TIS 18001 อย่างถูกต้อง
และต่อเน่ือง รวมทั้ง ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้าน 
สิง่แวดล้อม อาชวีอนามัยและความปลอดภัยอย่างสมำา่เสมอ ทัง้นี้ 
บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวจนเป็นที่ยอมรับ 
และได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 
18001 และ TIS 18001 จากสถาบนัทีเ่กีย่วข้องเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 

จากการท่ีบริษัทฯ ได้รณรงค์การลดอุบัติเหตุจากการทำางานมาอย่าง
ตอ่เน่ือง ส่งผลใหอ้ตัราการเกดิอบุตัเิหตจุากการทำางานลดลง ท้ังนี ้
โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการประกวดสถาน
ประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นเตือน
ให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัว มีวินัยในการทำางาน ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของความปลอดภัยและช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในการทำางานด้วย 
บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวปฏิบัติสำาหรับเรื่องสุขภาพและความ
ปลอดภัย ดังนี้
1. ดำาเนนิงานตามกฎหมาย มาตรฐาน และระเบยีบปฏิบตัติา่งๆ 

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพ่ือช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น

2. รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติท้ังจาก
เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ในบริเวณที่ทำางานท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภัย

3. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงเรื่องความ
ปลอดภัยในการทำางาน ควรกำาหนด ประชาสัมพันธ์หรือ
ประกาศแนวทางในการปอ้งกันและควบคมุไมใ่หเ้กิดอุบตัเิหต ุ
รวมถึงควรสอดส่อง ดูแลสุขภาพพนักงานตามความเส่ียงของงาน

4. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย
จัดฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อ
ปอ้งกนัหรอืลดความสูญเสยีตอ่ชวีติ และทรพัยส์นิของบรษัิทฯ 
พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องอื่น

5. สง่เสรมิการปลกูฝังจติสำานกึในเรือ่งของการดแูลรกัษาสขุภาพ 
และความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงานทั่วท้ังองค์กร เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการทำางานได้อย่างยั่งยืน 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกข้ันตอน 
การผลิตมีระบบการสอบกลับที่มีประสิทธิภาพ และพิสูจน์ยืนยัน
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กระบวนการผลิตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่มี
ความทนัสมยัไดม้าตรฐาน นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมคีวามมุง่มัน่ใน
การผลิตอาหารตามระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ตามหลัก 
HACCP และ GMP เพ่ือควบคุมส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหารและปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่
เกีย่วกบัความปลอดภยัของอาหารทัง้ในประเทศและประเทศคู่คา้ 
บรษิทัฯ มกีารพฒันาปรบัปรุงกระบวนการจดัการในองคก์รอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือกำากับดูแลการบริหารข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และสามารถเปิดเผยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน

บรษัิทฯ มนีโยบายในการผลติสนิคา้ใหม้คีณุภาพและมาตรฐานสงู
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีระบบ 
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน ทำาให้สินค้าของบริษัทฯ 
ไดก้ารรับรองมาตรฐานคณุภาพระดบัโลก ดงันี ้ISO 9001 : 2008, 
Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis 
Critical Control Point (HACCP), KOSHER และ HALAL
 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยใน 
การบริโภค โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพใน 
การผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001 
และ HALAL จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้
ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้า 
ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจน
การเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ ดังเช่นบริษัทฯ  
ไดร้บัการรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบดา้นอาหาร
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกระทรวงสาธารณสุข

จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ ของบรษิทัฯไดก้ำาหนดแนวปฏิบตัิ
สำาหรับลูกค้า ดังนี้
1. ดำาเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิต จำาหน่ายสินค้า และบริการ  

ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาสินค้าและบริการ 

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า และเพื่อ
เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

3. ดำาเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย ์สจุรติ เปน็ธรรม และไมก่ระทำา
การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับของ
ลูกค้า ไม่นำาข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือ 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ รวมทัง้ไมเ่รยีกรบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรับ 
ทรัพยส์นิ หรือประโยชน์อืน่ใดทีไ่ม่สจุรติจากลกูคา้ทัง้ทางตรง 
และทางอ้อม

4. ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัไิด ้ 
ให้รีบแจง้ลกูคา้เปน็การลว่งหนา้ เพือ่รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อ
บริษทัฯ รวมทัง้ตดิตาม ตรวจสอบ แกไ้ขคำารอ้งเรยีนของลกูค้า
อย่างเป็นธรรม

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง
ของสินค้า จึงกำาหนดให้พิมพ์ซองและ/หรือฉลากสินค้าท่ีแสดง
ข้อมูลด้านโภชนาการ วิธีปรุงสินค้าที่ถูกต้อง และข้อมูลอื่นที่
สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากล
ต่างๆ ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
อรรถประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้า

การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งม่ันผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  
ส่งมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและปรับปรุง
ระบบคุณภาพอย่างต่อเน่ือง มีการควบคุมการผลิตท่ีเป็นมาตรฐาน
สากล ความพึงพอใจจากลูกค้าจะเป็นตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ เพ่ือนำามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและ
การบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  

 
6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม
ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการด้าน 
ส่ิงแวดล้อม โดยได้กำาหนดแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ ดังนี้
1. ดำาเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ด้าน 

ส่ิงแวดล้อม โดยคำานึงถึงผลกระทบด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
2. สง่เสรมิระบบการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้พฒันาระบบ

การผลิตและการดำาเนนิงานใหม้กีารใชท้รพัยากรและพลงังาน
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล 
และทบทวน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมการพัฒนา และเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษา 
ส่ิงแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

จากสถานการณ์ปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหนึ่งต่อ
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ด้วยความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำาให้บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างย่ังยืน จึงได้ดำาเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลงังานทดแทน โดยการก่อสร้างโครงการก๊าซชวีภาพ 
เพื่อดำาเนินการผลิตก๊าซชีวภาพจากนำ้าเสียของโรงงาน โดยก๊าซ
ชีวภาพท่ีผลิตได้จะถูกนำาไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงาน
ความร้อน เพื่อทดแทนการใช้นำ้ามันเตาในกระบวนการผลิต 
แป้งมนัสำาปะหลงั ซึง่นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบรษิทัฯ 
และบริษัทย่อยโดยการทำาให้ต้นทุนในการผลิตแป้งมันสำาปะหลัง
ลดลงแล้ว ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออก 
สู่บรรยากาศด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้รับ
เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตฟริ้นท์สำาหรับผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัทฯ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง 
บริษัทย่อยยังได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 14001 : 2004 
เป็นระบบการจดัการสิง่แวดล้อม Environmental Management 
System มวัีตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรตระหนกัถงึความสำาคญัของ
การจดัการสิง่แวดล้อมเพือ่ให้เกดิการพัฒนาสิง่แวดล้อมควบคูก่บั 
การพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention 
of Pollution) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

การก่อสร้างโครงการก๊าซชีวภาพ เพื่อนำาก๊าซชีวภาพท่ีได้มาใช้
ทดแทนนำ้ามันเตานั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพแบบ Covered Lagoon Bio Reactor (CLBR) ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยทีีไ่ด้ถกูพัฒนาให้มีประสทิธภิาพสงู มีเสถยีรภาพ และมค่ีา
ใช้จ่ายในการควบคมุระบบตำา่ สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้ทัง้การ
ผลติก๊าซชีวภาพและบำาบดันำา้เสยีไปพร้อมกนั ซึง่โครงการดงักล่าว
นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเป็นการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย โดยมีประโยชน์ด้าน
การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

• คณุภาพนำา้ปล่อยออก โดยนำา้เสยีทีผ่่านระบบ CLBR จะมค่ีา 
ความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ลดลงร้อยละ 95-97  
ของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื  และเมือ่ผ่านจากระบบ CLBR 
แล้วนำ้าเสียจะถูกส่งไปยังระบบบำาบัดแบบเปิดซึ่งเป็นระบบ
เดิมของโรงงานและจะมีสภาวะที่ได้มาตรฐานกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากก๊าซมีเทนเป็นก๊าซ 
เรือนกระจกชนิดหนึ่งที่มีผลกระทบรุนแรงมากกว่าก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดถ์งึ 21 เทา่ การหยดุยัง้การปลดปลอ่ยกา๊ซ 
ดังกล่าวสู่บรรยากาศโดยการนำาไปใช้เป็นพลังงาน จึงถือว่าเป็น 
การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในเวลาเดียวกันด้วย 

• กลิน่ ระบบ CLBR จะช่วยลดปัญหาเรือ่งกลิน่เหมน็ท่ีเกดิจาก
นำ้าเสียจากกระบวนการผลิต เนื่องจากเป็นระบบปิด

• สุขอนามัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น เป็นการ 
แก้ปัญหาจากต้นเหตุ โดยการขจัดกลิ่นรบกวนและของเสีย 
จากกระบวนการผลิต

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัให้ความสำาคัญต่อการดแูลรกัษาและอนรุกัษ์ 
สิง่แวดล้อม โดยจะดำาเนนิการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
มกีารตดิตามประเมนิผลและทบทวนเพือ่การพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 
และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 
มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และให้เป็นอตุสาหกรรม
สีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงศักยภาพของ
การเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมจากกระทรวงอตุสาหกรรม นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบำาบัดของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อ
บำาบดัมลพษิให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
อาทิ ระบบบ่อบำาบัดนำ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติบนเนื้อที่ประมาณ 
50 ไร่ และระบบบำาบัดอากาศเสียด้วยเครื่อง Wet Scrubber 
และ Cyclone Scrubber เพือ่ทำาการดกัจบั ฝุ่นละอองต่างๆ รวมทัง้ 
ควนัจากการเผาไหม้ก่อนระบายออกจากโรงงาน โดยมวีศิวกรและ
ทีป่รกึษาผูช้ำานาญงานดำาเนนิการตรวจสอบ แก้ไข และปรบัปรงุระบบ
ให้ทำางานอย่างปกติตลอดเวลา
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7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้เคียงโรงงานเสมอมา โดยได้กำาหนดแนวปฏิบัติในเรื่องชุมชน 
และสังคมไว้ดังนี้
1. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งให้การสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชน ที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำาประปา

บรษิทัฯ ได้ส่งทมีช่างเครือ่งกลไปทำาการปรบัปรงุท่อระบายนำา้ทิง้ของ
ระบบผลิตนำ้าประปาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ที่บ้านวังหิน หมู่ท่ี 18 
อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งดำาเนินการสร้างและติดตั้ง
โครงพรางแสง บริเวณที่ใช้ในการผลิตนำ้าประปา เพื่อพรางแสงแดด
ส่องบ่อพักนำ้า และลดการเกิดตะไคร่นำ้า        

โครงการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money Card  

บริษัทฯ เปิดรับให้เกษตรกรทำาการลงทะเบียนในการจองคิวขาย 
หัวมันสำาปะหลังให้กับบริษัทฯ เพื่อให้เกษตรกรม่ันใจในการปลูก 
มนัสำาปะหลงัและมตีลาดรบัซือ้ทีแ่น่นอนและได้รับราคาประกนัขัน้ตำา่ 
โดยบริษัทฯ สามารถวางแผนการรับซื้อหัวมันสำาปะหลังให้เป็นไป 
ตามแผนงานอย่างต่อเนือ่ง โดยระบบจองควิในการขายหวัมนัสำาปะหลัง 
และการจ่ายเงินค่าหัวมันสำาปะหลังผ่านระบบ e-Money Card  
ของธนาคารที่บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ  
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กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

บรษิทัฯ จดักจิกรรมส่งเสรมิวฒันธรรมต่อเน่ืองทุกปี อาทิ งานประเพณี
แข่งเรอืพมิาย หมูท่ี ่8, 11, 18 และ 20 อำาเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 
เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในพื้นที่ ให้คงอยู่
ต่อไป  

โครงการขุดลอกคลองทำาแก้มลิงกักเก็บน้ำา

บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมโครงการขดุลอกคลองทำาแก้มลงิกกัเกบ็นำา้ โดยการ
ลอกวัชพืชในอ่างเก็บนำ้าสาธารณะ อำาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นการลดปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี อันเป็นผลจาก 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของโลก และได้รบัการยอมรบัเรือ่ง
การใช้นำ้าร่วมกับชุมชน  

โครงการฝึกอบรมสมาชิกชาวไร่มันสำาปะหลัง

บรษัิทฯ จัดให้มหีลกัสตูรฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิชาวไร่
มันสำาปะหลังกับโรงงานท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือส่งเสริม 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคด้านการปลูกและการเพิ่มผลผลิต 
มันสำาปะหลัง และการขับรถอีแต๋นอย่างถูกต้องปลอดภัย  

โครงการแจกท่อนพันธ์ุมันสำาปะหลังให้แก่สมาชิกชาวไร่มันสำาปะหลัง

บริษัทฯ ได้แจกท่อนพันธุ์มันสำาปะหลังที่มีมาตรฐานรับรองให้แก่
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกชาวไร่มันสำาปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรนำาไป
ขยายพันธุ์และเพาะปลูก ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร และ
มพีนัธุม์นัสำาปะหลงัในการเพาะปลกูทีด่แีละได้รบัการรบัรองพนัธ์ุจาก
หน่วยงานรัฐ เพื่อผลผลิตมันสำาปะหลังที่ดีขึ้น    
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โครงการกั้นฝายน้ำาล้น

บริษัทฯ สนับสนุนโครงการกั้นฝายนำ้าล้น ห้วยหลวงเพื่อการเกษตร 
บ้านจำาปา ตำาบลเชียงยืน อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริม
การเพาะปลูกของเกษตรกร  

โครงการกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำา

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งนำ้า 
พื้นที่คลองลัด ตำาบลท่าข้าม อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ในการขุดลอกคูคลอง กำาจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ  
ที่กีดขวางทางนำ้า   

โครงการ 70 ปี ไทยวารักษ์ป่า

บริษัทฯ มุ ่งหวังให้พนักงานมีความสำานึกรับผิดชอบในเรื่องของ 
สิง่แวดล้อม เช่น โครงการ 70 ปีไทยวารกัษ์ป่า ซ่ึงพนกังานได้ร่วมปลูก
ต้นโกงกาง บรเิวณป่าชายเลน ณ วดัคลองโคลน จงัหวดัสมทุรสงคราม 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 

การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน  

บริษทัฯ ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษาของเยาวชน ซึ่งเปน็รากฐาน
สำาคญัของการพฒันาสงัคมทีย่ัง่ยนื ด้วยการมอบทนุการศกึษาแก่บตุร
ของพนกังานบริษัทฯ ทีม่คีวามประพฤตดิ ีผลการเรยีนด ีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์  
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โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

บริษัทฯ ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านทาง 
แอปพลิเคชั่นที่บรรจุอยู่ในเครื่องแทปเล็ต สำาหรับนักเรียนประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษจำานวน 4 ชั่วโมงต่อ
สปัดาห์ โดยเป็นหลกัสตูรพฒันาทกัษะทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ซึ่งนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 
ด้วยระบบที่ออกแบบให้นักเรียนและคุณครูเจ้าของภาษาสามารถ 
พูดคุยสนทนาระหว่างกันได้

โครงการต่อเนื่อง
โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่

โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่ มันสำาปะหลัง ตำาบล
นิคมสร้างตนเอง อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการ
เกษตรสมยัใหม่แปลงใหญ่ เกษตรกรจะสามารถลดต้นทนุในการปลกู
และเพิม่ผลผลติในการปลกูจากการใช้ระบบนำา้หยดและการปลูกโดย
แบบธรรมชาติ (ใช้นำ้าฝน) ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ท่ีได้รับจาก 
การถ่ายทอดสร้างต้นแบบแปลงใหญ่มันสำาปะหลังเพื่อขยายผล 
ความสำาเร็จสู่ชุมชนอื่นๆ ทั้งนี้ ในปี 2560 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
เพิม่ขึน้จากพืน้ทีป่ระมาณ 1,700 ไร่ มาเป็น 2,800 ไร่ ที ่อำาเภอพมิาย 
จงัหวดันครราชสมีา และบรษิทัฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ เพิม่ที ่อำาเภอเมอืง 
จังหวัดอุดรธานี อีกประมาณ 2,000 ไร่ ท่ีได้เข้าร่วมโครงการฯ  
ที่อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2559 - 2560 ซ่ึงได้รับ 
ผลผลิตที่สูงกว่าเดิม    

โครงการโรงเรียนในโรงงาน  

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสำานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้พนักงานที่ต้องการเพิ่มพูนความรู ้และวุฒิการศึกษา  
ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะของพนักงานได้ โดยโครงการโรงเรียนใน
โรงงานนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 
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การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ และกำาหนด
โครงสรา้งองคก์รทีช่ดัเจนเหมาะสม เปน็อสิระ สามารถปฏบิตังิานและ
สื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำาหนดเป้าหมาย และ
นโยบายในการดำาเนินการอย่างชัดเจน เพ่ือให้บริษัทฯ ประสบ 
ความสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อบริษัทฯ และบุคคล
ภายนอกโดยมีการจัดทำาเป็นนโยบาย ดังต่อไปนี้

 

การกำาหนดวัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
การปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการ
ปฏบิตังิาน รวมทัง้ดา้นการปฏบัิตติามนโยบาย กฎระเบยีบ ขอ้ปฏิบตัิ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจที่กำาหนดไว้ 

ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียง เพื่อการดำาเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต 
อยา่งยัง่ยนืและเพิม่มลูคา่ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีบรษิทัฯ โดยใหน้โยบาย
กับพนักงานทุกคนและได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและ 
ฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงดำาเนินการและประสานงานกับทุกๆ 
หนว่ยงาน รวมทัง้กลุม่โรงงาน เก่ียวกบัการประเมินความเพยีงพอของ
ระบบการควบคมุภายในและการบรหิารจัดการความเสีย่งเปน็ประจำา
ทุกปี โดยใช้วิธีการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร หน่วยงานต่างๆ 
และกลุ่มโรงงาน ตามแนวทางของแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม 
แนวปฏิบัติของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยกำาหนดวธิกีารและแนวทางปฏบิตัเิก่ียวกับระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทาง
ปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organization of 
the Treadway Commission - Enterprise Risk Management 
(“COSO-ERM”)  โดยกำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทาน 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยตรง อีกทั้ง 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ยงัไดใ้ห้ความสำาคญัในการวางแผนการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก (Inherent 
risks) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (Control risks) ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจให้คงเหลือความเสี่ยงในระดับ 
ที่ยอมรับได้หรือส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระสำาคัญ รวมถึงการ
กำากับดูแลบริษัทย่อย การทำาธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้การ
ดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล
ตามนโยบายและเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ และช่วยให้ข้อมูลรายงาน
ทางการเงนิมคีวามถกูตอ้ง นา่เชือ่ถอื โดยแนวทางทีใ่ชใ้นกำาหนดระบบ
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตาม COSO-ERM  
มีองค์ประกอบ ดังนี้

จรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานทุกคน 

(Code of Conduct)

การกำากับดูแล 
กิจการที่ดี

ความมีจริยธรรม 
ทางธุรกิจ 
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การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้กำาหนดรายละเอยีดการบ่งช้ีเหตกุารณ์หรอื
ปัจจัยเส่ียงต่างๆ ที่อาจส่งผลเสียหายต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก
ความเสี่ยงภายนอกและภายในของบริษัทฯ และยังมีการติดตามผล 
อย่างสมำ่าเสมอ
 

การประเมินความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้จัดใหม้ฝีา่ยบรหิารความเสีย่ง โดยมอบหมาย
ใหด้ำาเนนิการและชว่ยสนบัสนนุแต่ละหน่วยงานและกลุม่โรงงาน เพือ่
กำาหนดแนวทางในการควบคุม และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบ
ของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในการดำาเนินธุรกิจที่ส่งผลให้ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ โดยพิจารณาจัดระดับความเสี่ยง ซึ่งจะ
ทำาการประเมินทั้ง 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อความเสียหายที่จะเกิด
เหตุการณ์นั้น (Impact) และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(Likelihood) สำาหรับการปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารจดัการความเส่ียง
ตามขั้นตอนและแนวทาง ดังต่อไปนี้
 

การจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้กำาหนดกระบวนการในการบรหิารความเสีย่ง
อย่างเป็นระบบและสมำ่าเสมอ โดยกำาหนดแนวทางการจัดการต่อ
ความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งยังมี
มาตรการควบคุมภายในท่ีดีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสี่ยง 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 

กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำาหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
โดยมคีูม่อืประกอบในการปฏบิตังิานเปน็ลายลักษณอ์กัษร (Standard 
Operating Procedure) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไป 
อยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม โดยมแีนวทางหลักๆ ของกจิกรรมการควบคมุ 
ดังต่อไปนี้
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศและ 
การสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศคอย
กำากับดูแลและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การส่ือสารและ 
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยในปี 2560 
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทได้นำาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning: ERP) มาใช้
ในการบรหิารจดัการขอ้มลูตา่งๆ ทำาให้สามารถนำาขอ้มลูทีส่ำาคญัไปใช้
ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุม 
แบบป้องกัน

กิจการควบคุม 
การปฏิบัติงาน

การควบคุม 
แบบแก้ไข

การควบคุม 
แบบค้นหา

การวิเคราะห์การ
ประเมินความเสี่ยง

การติดตามผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

การจำาแนกความเสี่ยง
และการวางแผนบริหาร

จัดการ

การสรุปผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

การดำาเนินการและ
ปฏิบัติในการจัดการ 

ความเสี่ยง
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ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกำาหนดนโยบาย วิธีการ 
การป้องกันความปลอดภัยของระบบข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ การ
ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารภายในกับ
พนักงานภายในองค์กร (อีเมลและอินทราเน็ต) ในการเผยแพร่นโยบาย 
กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกิจ (Code of conduct) 
รวมถึงเอกสารและข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

การติดตามผล 

บรษิทัฯ จัดให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อวิเคราะห์ 
ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายใน 
การดำาเนนิธรุกจิทีก่ำาหนดไว้เพยีงใด แล้วนำามาวางแผน และปรบัปรงุ
แนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ที่เกิดขึ้น 

จากนโยบายและแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน
และการบรหิารจัดการความเสีย่ง คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณา
แลว้เหน็วา่ระบบการควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง
ของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

หัวหน้างานการตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได้แต่งต้ัง 
นายนฤพล วุฒิชัย ให้ดำารงตำาแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
เน่ืองจากมีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ  
และเคยได้รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบภายในจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
อีกท้ังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินของธุรกิจอ่ืนๆ 
ซ่ึงสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมี
ความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม 

แต่ละหน่วยงานเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

ประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ  :  นายนฤพล  วุฒิชัย
อายุ :  35 ปี
ประวัติการศึกษา  :  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ผู้สอบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย  
  เลขที่ 10419
  ผู้สอบบญัชีภาคเอกชน กรมตรวจสอบ 
  บัญชีสหกรณ์ เลขที่ 10395
ประสบการณ์ทำางาน  :  
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
  บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
2555 - ก.ย. 2558   ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
  บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำากัด (มหาชน)
2554 - 2555  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
  บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำากัด
2547 - 2554  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
การฝึกอบรมและสัมมนา  :  
-      ทักษะสำาหรบัหวัหนา้ผู้ตรวจสอบใหม ่สมาคมผูต้รวจสอบภายใน
- การประเมินการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละ 

ระบบงาน
- การบรหิารความเสีย่งเรือ่งการทจุรติ (Fraud Risk Management)
- แนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- อัพเดทมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
 และมาตรฐานการบัญชีประเทศไทย 
- อัพเดทความรู้ด้านภาษี
- ระบบควบคุมคุณภาพ BRC Global Standard 
 for Food Safety Issued 7
- ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9000 version 2015
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คว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
เก่ียวกับระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิผล อีกท้ังมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  
มีความเห็นว่าการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และสามารถทำาให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
สำาหรับปีสิ้นสุด 2560 ได้ว่าถูกต้องตามควร      

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้เห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงในเรื่องระบบการควบคุมภายใน 
ของบรษิทัฯ ในดา้นตา่งๆ 5 องคป์ระกอบ คอื ดา้นการควบคมุภายในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอในการดำาเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

นายโฮ กวงปิง
ประธานกรรมการบริษัท
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบและบริห�รคว�มเสี่ยง

เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม
ในการประชุมที่จัดขึ้นในปี 2560 ทั้งนี้ มีกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงหนึ่งท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 2 ครัง้ ดังนี ้ครัง้ที ่1/2560 ซ่ึงประชมุ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงภายหลัง 
จากการประชุมในคร้ังท่ี 1/2560 (ได้รับการแต่งต้ังในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 
2560) และครั้งที่ 4/2560 เนื่องจากติดการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียงได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กำากับดูแล
กระบวนการและกิจกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ทเุลาและบรหิาร
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียงได้รับรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารอาวุโส และได้รายงานให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทราบในเร่ืองความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  
(Operational Risks) รวมท้ังมาตรการท่ีใช้ในการทุเลาความเส่ียงเหล่าน้ัน  
คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่งได้อนมุตัแิผนงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2561 และได้สอบทาน
ความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส รวมท้ังให้ 
คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่งมคีวามเห็นสอดคลอ้ง
กับผู้สอบบัญชีว่างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของ 
บริษัทฯ มีความเพียงพอและถูกต้องตามควรในสาระสำาคัญตามหลัก
การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
มคีวามพึงพอใจตอ่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในดา้นตา่งๆ 
5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง 
การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
และระบบการติดตาม ว่ามีความเพียงพอทั้งด้านการสนับสนุน 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไทยวา 
จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน 
และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

• สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ระบบการควบคมุภายใน
และตรวจสอบภายใน รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

• เสนอแนะแผนการตรวจสอบพเิศษแกผู่ต้รวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

• ให้คำาแนะนำาแก่ฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี 

• เสนอแนะการแตง่ต้ังผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษัิทฯ และค่าสอบ
บัญชี

• สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล 
และกำากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• กำากับดูแลการปฏิบัติตามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
ไดป้ระชมุอยา่งเปน็ทางการทัง้หมด 4 ครัง้  โดยมผีูส้อบบญัชภีายนอก
ของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 
เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานทางการบัญชี  
รวมทัง้การควบคมุภายในกอ่นการอนมุตังิบการเงนิรายไตรมาส และ
งบการเงินประจำาปี ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยงยังได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
เพือ่สอบทานและใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบัสิง่ทีต่รวจพบ ตลอดจนตดิตาม
เรือ่งสบืเนือ่งจากแผนงานการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
ให้ดำาเนินการระหว่างปี 2560 เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบมีความ
เพยีงพอและเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธผิล ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยงได้อนุมัติแผนงานของผู้ตรวจสอบภายใน และ
แผนงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2561 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ 
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การปฏบิติังานของบรษิทัฯ และสามารถทำาใหผู้ส้อบบญัชีภายนอกให้
ความเห็นอย่างถูกต้องตามควรต่องบการเงินของบริษัทฯ ขณะที่ 
ขอ้บกพร่องตา่งๆ ของการควบคมุภายในทีไ่ด้มกีารตรวจพบในระหว่าง
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  
ฝ่ายจัดการก็ได้มีความตื่นตัวและได้ดำาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังได้ตรวจทาน
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  หรือผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจว่า บริษัทฯ ได้เข้าทำารายการ 
ดังกล่าวบนพ้ืนฐานเสมือนหน่ึงกระทำาโดยบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกัน  
(Arms’ Length Basis) โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่สัญญา
และได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าทำารายงานอย่างเพียงพอและโปร่งใส

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจ 
ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกับธรุกิจของบรษิทัฯ รวมทัง้มคีวามพงึพอใจตอ่การสนนัสนนุ
และการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง 
ต่อเนื่องของบริษัทฯ 

ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทกุรายยงัคงเปน็เปา้หมายหลกัในการทำางาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดังนั้น  
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานผลการ
ดำาเนินงานและรายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือความ
โปร่งใสและความครบถ้วนถูกต้อง รวมท้ังยังได้สอบทานนโยบาย 
ตอ่ตา้นการคอร์รัปช่ัน และไดก้ำาหนดให้ฝา่ยตรวจสอบภายในประเมนิ
และวางแผนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่นไว้ในแผนงานประจำาปี  ซึ่งจากการดำาเนินการดังกล่าว 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจ  
ต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นท้ังกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายนอก 
และผู้ตรวจสอบภายในเรื่องต่างๆ ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เสนอแนะต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหแ้ตง่ตัง้ นายโสภณ เพิม่ศิรวิลัลภ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ  
มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4521 และ/หรือ  
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ 
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 
ของบรษิทั สำานกังาน อวีาย จำากดั เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สำาหรบั 
รอบระยะเวลาบัญชีประจำาปี 2561 โดยเสนอค่าสอบบัญชีเท่ากับ 
2,400,000 บาท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้อยู่
ภายใต้การได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทฯ

(นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
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ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบ
ของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานงบการเงินโดยพิจารณาจากรายงานและจากการทำางานของผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ  
คอื บรษิทั สำานกังาน อวีาย จำากดั รวมทัง้จากรายงานและการทำางานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง ซ่ึงไดห้ารอืกบัฝ่ายจัดการ
ของบริษัทฯ ในเร่ืองต่างๆ โดยละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ มคีวามพงึพอใจทีไ่มพ่บจดุออ่นทีเ่ปน็สาระสำาคญัในการควบคมุภายในดา้นบญัช ีระบบ
การควบคุมภายในและมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำาเนินงานของบริษัทฯ (Standard Operating Procedures)

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงสามารถสรุปได้ว่างบการเงิน สำาหรับปีส้ินสุด 2560 ได้จัดทำาอย่างรอบคอบเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไป  ซึ่งได้แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ในทุกจุดที่เป็นสาระสำาคัญ

นายโฮ เรน ฮวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายโฮ กวงปิง
ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นและงบก�รเงินรวม
31 ธันว�คม 2560



ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม สำาหรบัปสีิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด
สำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั ไทยวา จำากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย และเฉพาะของบรษัิท ไทยวา จำากดั (มหาชน) 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเปน็อสิระจากกลุ่มบรษิทัตามขอ้กำาหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน 
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ 
ตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน 
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย  
ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เน่ืองจากรายได้จากการขายเป็นตัวเลขท่ีมีสาระสำาคัญในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเป็นตัวช้ีวัดหลักในแง่ผลการดำาเนินงาน
ของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจำานวนมากราย ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดย 

การสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯออกแบบไว้
• สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคล้องกับนโยบาย 

การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจ 

เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ค่าความนิยม และเครื่องหมายการค้า

ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เครื่องหมายการค้า)  
ทีม่อีายกุารใหป้ระโยชนไ์มท่ราบแนน่อน ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 18 และ 17 ตามลำาดบัเนือ่งจาก
การประเมนิการดอ้ยคา่ของค่าความนยิมและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนถอืเป็นประมาณการทางบญัชทีีส่ำาคญัทีฝ่า่ยบริหารตอ้ง
ใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ
คาดวา่จะไดรั้บจากกลุม่สนิทรพัยน้ั์น รวมถงึการกำาหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวทีเ่หมาะสม ซ่ึงทำาให้
เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
เลอืกใช้โดยการทำาความเขา้ใจกระบวนการพจิารณาของฝา่ยบรหิารว่าสอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชนข์องสนิทรพัย์
หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำาการทดสอบข้อสมมติที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัยท์ีจ่ดัทำาโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯโดยการเปรยีบเทยีบขอ้สมมตดิงักลา่วกบัแหลง่ขอ้มลู
ภายในและภายนอกของบรษิทัฯ รวมถงึเปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดในอดตีกบัผลการดำาเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิ
เพ่ือประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว  
และพิจารณาอัตราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของ 
บริษัทฯและของอตุสาหกรรมตลอดจนทดสอบการคำานวณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยดั์งกลา่วตามแบบจำาลอง
ทางการเงินและพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติท่ีสำาคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตรา
คดิลดและอตัราการเตบิโตในระยะยาว นอกจากนี ้ขา้พเจา้ได้สอบทานการเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกับการประเมนิการดอ้ยคา่
ของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปล่ียนแปลง
ข้อสมมติท่ีสำาคัญ

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 13 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญที่
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย ทั้งนี้มูลค่าที่
คาดวา่จะไดร้บัคนืหมายถึงมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสินทรพัยห์รือมลูคา่จากการใชสิ้นทรพัยแ์ลว้แตร่าคาใด
จะสงูกวา่ ประกอบกบัจำานวนคา่เผือ่การดอ้ยคา่เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทีบ่นัทึกอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิมสีาระสำาคญั 
ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของแบบจำาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการทำาความเข้าใจ
กระบวนการพจิารณาของฝา่ยบรหิาร นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ำาการทดสอบขอ้สมมตทิีส่ำาคัญทีฝ่่ายบรหิารใช้ในการประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดทำาโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯโดยการเปรียบเทียบข้อสมมติ 
ดงักลา่วกบัแหล่งข้อมลูภายในและภายนอกของบริษทัฯ รวมถึงสอบทานความแมน่ยำาของประมาณการกระแสเงินสดใน
อดีตกับผลการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสด 
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ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้ 
โดยการวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของบริษัทย่อยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวตามแบบจำาลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว

การรวมธุรกิจ

ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 ในเดอืนตลุาคม 2560 บรษิทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร ์จำากดั(TWBP) 
(บริษัทย่อย) ได้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท สำาปะหลังพัฒนา จำากัด (TDC) คิดเป็นร้อยละ 33.34 ของหุ้นที่ออกจำาหน่าย
ทั้งหมด รวมเป็นจำานวนเงินจ่ายซื้อทั้งสิ้น 219.89 ล้านบาท การซื้อหุ้นสามัญใน TDC ดังกล่าวทำาให้สัดส่วนการถือหุ้น 
TDC ของกลุ่มบริษัท เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 33.33 เป็นร้อยละ 66.67 บริษัทฯได้เปล่ียนการบันทึกเงินลงทุนใน TDC  
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อกิจการดังกล่าว บริษัทฯได้รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์
ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ตลอดจนรับรู้กำาไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำากว่ามูลค่ายุติธรรม
ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจากการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญกับรายการซื้อธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็น
รายการทีม่สีาระสำาคญัต่องบการเงนิโดยรวมและฝ่ายบรหิารจำาเปน็ตอ้งใช้ดลุยพนิจิอยา่งมากในการประเมนิมลูคา่ยติุธรรม
ของสนิทรพัยท่ี์ได้มาและหนีส้นิทีร่บัมาดังกลา่วทำาใหเ้กดิความเสีย่งในการรบัรูแ้ละวดัมลูคา่ของสนิทรพัยท่ี์ระบไุดท้ีไ่ดม้า
และหนี้สินที่รับมา รวมถึงกำาไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำากว่ามูลค่ายุติธรรม

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบข้อตกลงและเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายธรุกจิ และสอบถามกับฝา่ยบรหิารถงึลกัษณะและวัตถปุระสงค์
ในการเข้าทำารายการซื้อดังกล่าวเพื่อประเมินว่ารายการซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามคำานิยามของการรวมธุรกิจภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 3 เรือ่ง การรวมธรุกจิหรอืไม ่นอกจากนี ้ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบมลูคา่การซือ้ธรุกจิ
กับเอกสารประกอบการซื้อธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อประเมินว่ามูลค่าดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่
โอนให้และไม่รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่
รับมาที่ระบุในเอกสารการวัดมูลค่าตามวิธีซ้ือซ่ึงจัดทำาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและข้อสมมติต่างๆ 
ที่สำาคัญที่ผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการคำานวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน สอบทานองค์ประกอบของ
ข้อมูลในแบบจำาลอง ทดสอบข้อสมมติที่สำาคัญกับข้อมูลในอดีตของบริษัทและข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ 
เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราภาษีเป็นต้น และเปรียบเทียบอัตราคิดลดกับต้นทุนทางการเงินของบริษัทและของอุตสาหกรรม 
รวมถึงพิจารณาความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระ ดังกล่าวตลอดจนสอบทานการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีนี้

ความเหน็ของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรปุในลักษณะการใหค้วามเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความ 
ขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนิน 
การแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 
ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเน่ืองการเปิดเผย
เร่ืองที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงาน 
ต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ด้ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 
ผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ปน็การ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ
สำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งที่
ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบใหเ้หมาะ
สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ด้รบัวา่มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระสำาคญัทีเ่ก่ียวกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณท์ีอ่าจเปน็เหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่
เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเน่ืองได้

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
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• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง  
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน  
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า 
มเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเปน็อสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ปอ้งกนัไม่
ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีมีนัยสำาคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทำาดังกลา่วสามารถคาดการณไ์ด้อยา่ง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560  2559
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 827,073,163      315,326,452      211,226,805      134,656,805      
เงินลงทุนชั่วคราว 8 460,155,171      940,956,617      428,719,822      940,956,617      
เงินลงทุนระยะยาวอื่นสวนท่ีจะครบกําหนดภายในหน่ึงป 14 160,619,722      70,688,095        160,619,722      70,688,095        
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 6, 9 740,422,247      655,889,409      570,937,467      572,983,648      
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 -                        -                        405,475,287      84,675,287        
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสวนท่ีจะครบกําหนด
   ภายในหน่ึงป 6 -                        -                        35,000,000        -                        
สินคาคงเหลือ 10 839,814,963      703,597,398      379,273,678      392,005,803      
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 4,090,656          24,754               -                        -                        
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 115,865,936      110,564,063      69,019,049        54,653,629        
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,148,041,858   2,797,046,788   2,260,271,830   2,250,619,884   
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน 11 65,533,405        9,659,000          -                        -                        
เงินลงทุนในบริษัทรวม 12 33,552,287        278,659,734      31,600,000        86,350,700        
เงินลงทุนในบริษัทยอย 13 -                        -                        579,083,481      455,612,973      
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิจากสวนท่ีจะครบกําหนด
   ภายในหน่ึงป 14 484,509,742      514,994,877      484,509,742      514,994,877      
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 15 160,812,811      147,552,330      504,000             504,000             
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 16 2,561,421,255   2,007,490,890   1,373,041,959   1,333,229,893   
สินทรัพยไมมีตัวตน 17, 18 543,300,872      529,444,028      504,262,120      526,460,964      
คาความนิยม 18 100,678,428      100,678,428      100,678,428      100,678,428      
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 27 3,364,484          1,057,437          -                        -                        
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 15,267,693        16,427,653        3,935,040          3,910,832          
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,968,440,977   3,605,964,377   3,077,614,770   3,021,742,667   
รวมสินทรัพย 7,116,482,835   6,403,011,165   5,337,886,600   5,272,362,551   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

116 รายงานประจำาปี 2560



บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560  2559
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 19 155,950,437      140,561,123      -                        -                        
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 6, 20 529,758,964      454,973,291      443,115,146      475,845,068      
เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจายจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 2,652,183          2,629,198          -                        -                        
สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินท่ีถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป 21 3,678,577          2,838,751          3,678,577          2,838,751          
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 22 30,500,000        30,000,000        -                        -                        
ภาษีเงินไดคางจาย 45,117,100        75,507,948        28,446,365        54,315,848        
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 40,810,239        43,664,418        19,758,928        23,735,945        
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 808,467,500      750,174,729      494,999,016      556,735,612      
หน้ีสินไมหมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป 21 12,099,529        8,801,059          12,099,529        8,801,059          
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก
    สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 22 -                        -                        -                        -                        
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 23 220,529,857      155,525,774      165,115,769      135,135,453      
หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 27 157,470,257      133,476,793      125,054,902      133,935,829      
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 11,804,290        10,282,184        3,047,962          626,500             
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 401,903,933      308,085,810      305,318,162      278,498,841      
รวมหน้ีสิน 1,210,371,433   1,058,260,539   800,317,178      835,234,453      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560  2559
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 880,420,930 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 880,420,930      880,420,930      880,420,930      880,420,930      
   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 880,420,930 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 880,420,930      880,420,930      880,420,930      880,420,930      
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 300,740,523      300,740,523      300,740,523      300,740,523      
สวนเกินทุนจากการควบบริษัท 764,866,016      764,866,016      764,866,016      764,866,016      
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 25 89,705,000        89,705,000        89,705,000        89,705,000        
   ยังไมไดจัดสรร 3,452,966,364   3,157,119,218   2,584,670,212   2,483,715,117   
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (142,367,856)     (93,296,634)       (82,833,259)       (82,319,488)       
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 5,346,330,977   5,099,555,053   4,537,569,422   4,437,128,098   
สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 559,780,425      245,195,573      -                        -                        
รวมสวนของผูถือหุน 5,906,111,402   5,344,750,626   4,537,569,422   4,437,128,098   
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 7,116,482,835   6,403,011,165   5,337,886,600   5,272,362,551   

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

118 รายงานประจำาปี 2560



บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขาย 6,265,082,261       6,163,357,106       4,665,725,733       4,762,152,959       
กําไรจากการซื้อธุรกิจ 2.2 118,400,373          -                            -                            -                            
รายไดอ่ืน 88,448,548            142,144,645          115,558,437          127,866,529          
รวมรายได 6,471,931,182       6,305,501,751       4,781,284,170       4,890,019,488       
คาใชจาย
ตนทุนขาย 4,881,672,694       4,600,087,183       3,717,418,735       3,686,890,163       
คาใชจายในการขาย 518,623,860          455,045,493          378,040,589          350,682,094          
คาใชจายในการบริหาร 419,441,720          344,683,029          327,166,692          289,722,229          
รวมคาใชจาย 5,819,738,274       5,399,815,705       4,422,626,016       4,327,294,486       
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
   คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 652,192,908          905,686,046          358,658,154          562,725,002          
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 12 3,303,818              15,640,126            -                            -                            
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 655,496,726          921,326,172          358,658,154          562,725,002          
คาใชจายทางการเงิน (8,264,641)            (8,548,166)            (1,393,273)            (1,777,594)            
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 647,232,085          912,778,006          357,264,881          560,947,408          
คาใชจายภาษีเงินได 27 (106,148,369)        (167,208,054)        (61,010,840)          (99,782,670)          
กําไรสําหรับป 541,083,716          745,569,952          296,254,041          461,164,738          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
   ที่เปนเงินตราตางประเทศ (62,006,266)          (5,623,835)            -                            -                            
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ
   เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได (513,771)               4,830,927              (513,771)               4,830,927              
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
   - สุทธิจากภาษีเงินได 12 (3,316,692)            4,382,944              -                            -                            
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได (65,836,729)          3,590,036              (513,771)               4,830,927              
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
   - สุทธิจากภาษีเงินได 23 (12,140,557)          -                            (10,436,685)          -                            
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
   - สุทธิจากภาษีเงินได 12 (61,646)                 -                            -                            -                            
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได (12,202,203)          -                            (10,436,685)          -                            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป (78,038,932)          3,590,036              (10,950,456)          4,830,927              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 463,044,784 749,159,988 285,303,585 465,995,665

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 492,911,610        669,044,074        296,254,041          461,164,738        
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 48,172,106            76,525,878            

541,083,716        745,569,952        

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 431,638,185        674,069,886        285,303,585          465,995,665        
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 31,406,599            75,090,102            

463,044,784        749,159,988        

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 29
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.56                    0.76                    0.34                      0.52                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

120 รายงานประจำาปี 2560
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หนวย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 647,232,085          912,778,006          357,264,881          560,947,408          
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน:
   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 192,582,504          144,248,124          129,995,563          105,682,821          
   คาตัดจําหนายสวนเกินมูลคาเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7,088,941              5,802,877              7,088,941              5,802,877              
   หนี้สูญและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง) (14,550)                 137,888                1,336,487              961,088                
   คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยลดลง -                            -                            (14,754,984)          (411,267)               
   คาเผ่ือการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิ
      ที่จะไดรับเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (480,880)               (1,635,027)            334,400                (865,330)               
   คาเผ่ือการดอยคาของเคร่ืองจักรเพ่ิมขึ้น 2,625,305              -                            2,625,305              -                            
   ขาดทุน (กําไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (713,996)               621,786                (44,374)                 916,181                
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 119,279                5,347,845              -                            4,192,505              
   ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 1,088                    -                            -                            -                            
   โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (13,260,481)          -                            -                            -                            
   กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน -                            (56,775,474)          -                            -                            
   กําไรจากการยกเลิกสัญญาเชาการเงินกอนหมดอายุของสัญญา (1,338,619)            -                            (1,338,619)            -                            
   กําไรจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว (8,466,820)            (862,407)               (8,466,820)            (862,407)               
   ขาดทุน (กําไร) จากการชําระบัญชีบริษัทยอย -                            18,462                  (10,153,247)          (876,624)               
   กําไรจากการซื้อธุรกิจ (118,400,343)        -                            -                            -                            
   ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,536,495              (689,189)               1,509,605              (673,586)               
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 24,885,174            21,241,101            21,526,205            19,012,643            
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
      ของผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 6,364,595              -                            4,175,183              -                            
   ดอกเบี้ยรับ (26,214,836)          (27,613,527)          (33,147,802)          (26,992,497)          
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (3,303,818)            (15,640,126)          -                            -                            
   เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (904,852)               (1,670,496)            (15,582,538)          (52,960,195)          
   คาใชจายดอกเบี้ย 8,264,641              8,548,166              1,393,219              1,777,595              
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหนี้สินดําเนินงาน 717,600,912          993,858,009          443,761,405          615,651,212          
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 46,850,800            (114,121,992)        (4,642,651)            (141,318,836)        
   สินคาคงเหลือ 60,494,289            (29,798,672)          12,397,725            160,282,564          
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,514,257              (53,355,648)          (14,365,420)          (12,867,326)          
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,159,960              (2,623,639)            (24,208)                 (300,100)               
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (19,520,065)          43,071,161            (10,311,807)          106,184,701          
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (2,993,186)            21,547,391            (4,111,798)            18,418,453            
   หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,522,106              301,964                2,421,462              -                            
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 811,629,073          858,878,574          425,124,708          746,050,668          
จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (10,780,890)          (29,151,096)          (8,766,928)            (26,356,922)          
จายภาษีเงินได (146,218,610)        (158,899,652)        (93,023,636)          (100,420,967)        
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 654,629,573          670,827,826          323,334,144          619,272,779          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หนวย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ 24,856,839            29,133,337            26,966,628            47,237,161            
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น - - (320,800,000)        (10,770,115)          
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น - - (35,000,000)          - 
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (435,529,009)        (378,117,280)        (163,585,113)        (186,730,172)        
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (18,906,714)          (30,197,446)          (9,824,994)            (30,053,945)          
ซื้อเงินลงทุนช่ัวคราว (1,499,000,000)     (1,229,000,000)     (1,499,000,000)     (1,229,000,000)     
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (140,015,633)        (100,015,250)        (140,015,633)        (100,015,250)        
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว 2,022,541,600       265,768,210          2,022,541,600       265,768,210          
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนที่ครบกําหนด 70,000,000            - 70,000,000            - 
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (219,890,000)        - (68,282,500)          (5,267,000)            
เงินสดจากการซื้อบริษัทยอย 274,865,565          - - - 
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 3,401,419              1,594,446              3,205,176              1,293,189              
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 99 - - - 
เงินสดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - 90,000,000            - - 
เงินสดรับจากการชําระบัญชีบริษัทยอย - - 40,341,395            169,792 
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยลดลง
   จากการชําระบัญชี (1,982,600)            - - - 
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยลดลง
   จากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย (2,872)                   (67,200)                 - - 
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 4,064,852              54,196,796            15,582,538            102,958,495          
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 84,403,546            (1,296,704,387)     (57,870,903)          (1,144,409,635)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันเพ่ิมขึ้น (874,405)               - - - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 15,389,314            60,561,123            - - 
เงินสดจายตามสัญญาเชาทางการเงิน (2,772,543)            (2,494,726)            (2,772,543)            (2,494,726)            
รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 35,000,000            46,302,452            - - 
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (34,500,000)          (39,812,903)          - - 
ดอกเบี้ยจาย (8,241,656)            (8,524,009)            (1,393,219)            (1,777,595)            
เงินปนผลจาย (184,727,479)        (316,654,062)        (184,727,479)        (316,654,062)        
เงินปนผลจายที่บริษัทยอยจายใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (4,936,200)            (8,510,016)            - - 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (185,662,969)        (269,132,141)        (188,893,241)        (320,926,383)        
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (41,623,439)          (8,193,320)            - - 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 511,746,711          (903,202,022)        76,570,000            (846,063,239)        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 315,326,452          1,218,528,474       134,656,805          980,720,044          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 827,073,163          315,326,452          211,226,805          134,656,805          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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(หนวย: บาท)

2560 2559 2560 2559
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
รายการที่มิใชเงินสด
   ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ยังไมไดจายชําระ 53,040,725            65,513,907            28,252,567            42,472,044            
   ซื้อคอมพิวเตอรซอฟตแวรที่ยังไมไดจายชําระ 3,035,727              8,285,654              133,909                8,285,654              
   ซื้อยานพาหนะภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 16,211,000            -                            16,211,000            -                            
   ยานพาหนะลดลงจากการยกเลิกสัญญาเชาทางการเงิน 7,961,542              -                            7,961,542              -                            
   ขายอุปกรณที่ยังไมไดรับเงิน -                            -                            5,893,451              -                            
   เงินปนผลคางจาย 1,190,650              1,055,868              1,190,650              1,055,868
   เงินลงทุนในบริษัทยอยลดลงจากการชําระบัญชี -                            -                            14,317,676            15,163,640
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนลดลงจากการตัดหนี้สูญ 3,012,830              154,098                3,012,830              -                            
   ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ
      เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (642,214)               6,038,660              (642,214)               6,038,660              
   ขายเงินลงทุนช่ัวคราวที่ยังไมไดรับเงิน -                            25,000,000            - 25,000,000            
   โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนบริษัทยอย 241,872,958          -                            54,750,700            -                            
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (15,175,696)          -                            (13,045,856)          -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

1. ขอมูลท่ัวไป 
บริษัท  ไทยวา จํากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิ ลําเนาใน          
ประเทศไทย และไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2558     
บริษัทฯจัดต้ังข้ึนจากการควบบริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน) (“TWS”) และ บริษัท ไทยวาฟูด
โปรดักส จํากัด (มหาชน) (“TWFP”) ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
ประเภทวุนเสน แปงมันสําปะหลังและผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ      
อยูท่ี 21/59, 21/63 และ 21/64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20 - 21 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
2.1  งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบาย                 
การบญัชี 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปน้ี
เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปน้ี 

(หนวย: รอยละ) 
 จัดต้ังขึ้น  

ชื่อบริษัทยอย ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ อัตรารอยละของการถือหุน
 2560 2559
บริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด ผลิตแปงอัลฟา ไทย 100.00 100.00
บริษัท ดีไอ จํากัด ผลิตแปงมันสําปะหลัง ไทย 99.98 99.98
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด ผลิตแปงมันสําปะหลัง ไทย 70.00 70.00
Tay Ninh Tapioca Joint Stock   ผลิตแปงมันสําปะหลัง เวียดนาม 70.00 70.00
   Company(1)   กลูโคส และลูกกวาด  
บริษัท ไทยวา อินเตอรเนช่ันแนล เทรด    

(เซี่ยงไฮ) จํากัด 
จําหนายแปงมันสําปะหลัง จีน 100.00 100.00 

บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสทเมนท       
(กัมพูชา) จํากัด 

ผลิตและจําหนาย               
แปงมันสําปะหลัง

กัมพูชา 100.00 - 

บริษัท ไทยวา เวียดนาม จํากัด ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
อาหาร (วุนเสนและอื่น ๆ)

เวียดนาม 100.00 - 

บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด(2) ผลิตและจําหนายแปงมัน
สําปะหลังดัดแปร

ไทย 66.67 - 

บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด                  ผลิตและจําหนายไฟฟา ไทย 99.99 99.99
บริษัท บางปะกงธุรกิจ จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 99.99
บริษัท เชียงแสนแลนด จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 99.99
บริษัท ไทยวา (6) จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 100.00
บริษัท บางเทา (6) จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 99.99
บริษัท ทาทุงนาแลนด จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 99.99
บริษัท ไทยสินมันสําปะหลัง (1989)  จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 100.00
บริษัท ไทยองครักษ จํากัด หยุดดําเนินกิจการ ไทย - 99.98
บริษัท แมฮองสอนแลนด ถือครองที่ดิน ไทย 84.99 84.99
  ดีเวลลอปเมนท จํากัด  
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง (1) จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 70.00 70.00
บริษัท พังงา รีสอรท จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 99.98
บริษัท บางเทา (5) จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 99.93
บริษัท แมโจแลนด จํากัด(3) ถือครองที่ดิน ไทย 50.01 50.01
บริษัท ไทยโมดีไฟดสตารช จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 94.75 94.75
บริษัท ไทยวา ไรซ ฟลาว จํากัด หยุดดําเนินกิจการ ไทย - 83.33
(1) สัดสวนการถือหุนใน Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company รวมการถือหุนทางออมโดยบริษัทยอยของบริษัทฯในอัตรารอยละ 0.01 
(2) สัดสวนการถือหุนในบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด รวมการถือหุนทางออมโดยบริษัทยอยของบริษัทฯในอัตรารอยละ 33.34 
(3) สัดสวนการถือหุนในบริษัท แมโจแลนด จํากัด รวมการถือหุนทางออมโดยบริษัทยอยของบริษัทฯในอัตรารอยละ 0.02 
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การลงทุนในบริษัทยอยแหงใหมในระหวางป 

เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2560 บริษัทฯไดจดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสทเมนท 
(กัมพูชา) จํากัด ในประเทศกัมพูชา ซ่ึงเปนบริษัทท่ีผลิตและจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับ      
แปงมันสําปะหลัง โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 4,000 ลานเรียลกัมพูชา (1 ลานเหรียญสหรัฐฯ) หรือ
ประมาณ 33.68 ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุนในบริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 100  

 เม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 บริษัทฯไดจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไทยวา เวียดนาม จํากัด ในประเทศ
เวียดนาม  ซ่ึงเปนบริษัทท่ีผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหาร (วุนเสนและอ่ืนๆ) โดยมีทุน                
จดทะเบียนจํานวน 22,462 ลานเวียดนามดง หรือประมาณ 34.60 ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุนใน
บริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 100   

เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2560  บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด (TWBP) (บริษัทยอย) ซ่ึงบริษัทฯ    
ถือหุนรอยละ 99.99 ไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด (TDC) จํานวน 166,668 หุน     
(คิดเปนรอยละ 33.34 ของหุนท่ีออกจําหนายท้ังหมดจํานวน 500,004 หุน) รวมเปนจํานวนเงินจาย
ซ้ือทั้งส้ิน 219.89 ลานบาท การซ้ือหุนสามัญใน TDC ดังกลาวทําใหสัดสวนการถือหุน TDC ของ          
กลุมบริษัท เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 33.33 เปนรอยละ 66.67 (ของหุนที่ออกจําหนายท้ังหมดจํานวน 
500,004 หุน) บริษัทฯไดเปล่ียนการบันทึกเงินลงทุนใน TDC จากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปน        
เงินลงทุนในบริษัทยอยนับจากวันท่ี TWBP ลงทุนเปนตนไป         

งบการเงินรวมนี้ ไดรวมงบแสดงฐานะการเงินของ  TDC ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2560 และ                     
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต้ังแตวันท่ีลงทุนจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท้ังนี้ไดบันทึกสินทรัพยสุทธิ
ตามมูลคายุติธรรม  ราคาซ้ือสวนท่ีต่ํากวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิถูกบันทึกไวใน          
บัญชีกําไรจากการซื้อธุรกิจในงบกําไรขาดทุนรวม ในระหวางไตรมาสที่ส่ีของปปจจุบัน บริษัทฯ
ไดรับหนังสือประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมาซึ่งจัดทําโดย 
ผูประเมินราคาอิสระแลว 
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มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ TDC ณ วันท่ีลงทุนมีดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 มูลคายุติธรรม 
สินทรัพย  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 274,866 
เงินลงทุนช่ัวคราว 31,435 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน 55,000 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 131,590 
สินคาคงเหลือ 196,231 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  310,400 
ความสัมพันธกับลูกคา 25,819 
สินทรัพยอ่ืน ๆ 17,601 
     รวมสินทรัพย 1,042,942 
หนี้สิน  
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 106,177 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 29,360 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 37,204 
     รวมหนี้สิน 172,741 
รวมสินทรัพยสุทธิ 870,201 
สัดสวนการลงทุน (รอยละ) 66.67 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิในสัดสวนการลงทุนของบริษัท 580,163 

 กลุมกิจการรับรูขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเดิม ซ่ึงเกี่ยวของกับการโอนเปล่ียน
ประเภทของเงินลงทุนในสวนไดเสียในบริษัทรวมไปเปนบริษัทยอยและรับรูกําไรจากการซื้อใน
ราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรมในงบกําไรขาดทุนรวมตามรายละเอียดท่ีแสดง ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีเกี่ยวของ 
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 รายละเอียดการลงทุนแสดงไดดังนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเดิม 219,890 
มูลคาทางบัญชีตามวิธีสวนไดเสียของเงินลงทุนเดิม ณ วันท่ีซื้อกิจการ (241,873) 
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน (21,983) 
  
ราคาท่ีตกลงซื้อเงินลงทุนสวนเพิ่ม 219,890 
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเดิม 219,890 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา (580,163) 
กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรมท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน 140,383 

ผลกระทบสุทธิจากรายการดงักลาวสามารถสรุปไดดังนี ้
(หนวย: พันบาท) 

ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน (21,983) 
กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรมท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน 140,383 
ผลกําไรสุทธิจากการซ้ือธุรกิจท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน 118,400 

 การชําระบัญชีบริษัทยอยในระหวางป 

 บริษัท ไทยวา ไรซ ฟลาว จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558 และเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเสร็จส้ินการชําระบัญชีแลว 
บริษัทฯไดรับเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 10.31 ลานบาท เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 

 บริษัท ไทยองครักษ จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเสร็จส้ินการชําระบัญชีแลว 
บริษัทฯไดรับเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 14.16 ลานบาท เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 
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ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับ
หรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการส่ังการ
กิจกรรมท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได 

ค)  บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯมี
อํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของ 
บริษัทฯ 

จ) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวมซ่ึงจัดต้ังในตางประเทศแปลง
คาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ  วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและ
คาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจาก
การแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบ
การเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน   

ฉ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว 

ช)  สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯและแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไร
หรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมตามวิธี            
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับ
ใหม ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึน
เพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปน
การปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย  
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 ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต 
  ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ                    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซ่ึง
มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเนื้อหาเทา
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและ
อธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

  ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม
มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ  

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4.1 การรับรูรายได 
 ขายสินคา 

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความ
เปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดย       
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสินคารับคืนและสวนลดแลว 

 รายไดคาบริการ 
รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน 

 รายไดคาเชา 
รายไดจากการใหเชาสินทรัพยตามสัญญาเชาดําเนินงานจะรับรูรายไดโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุ
สัญญาเชาและถือเปนรายไดจากการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ  

 ดอกเบี้ยรับ 
 ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
 เงินปนผลรับ 
 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี

สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 
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4.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน แสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึง
โดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

4.4 สินคาคงเหลือ 
 สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก) หรือ

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาววัดมูลคาตามวิธีตนทุนมาตรฐาน             
ซ่ึงใกลเคียงกับตนทุนจริง และประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ แรงงานและคาโสหุยในการผลิต 

วัตถุดิบและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาสินคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิ
ท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช 

4.5 เงินลงทุน  
ก)   เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของ

หลักทรัพยดังกลาวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป  

ข)   เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระในหน่ึงป รวมท้ังท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดง
มูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ํากวามูลคาตราสารหน้ี
ตามอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง ซ่ึงจํานวนท่ีตัดจําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับ   
ดอกเบี้ยรับ 

ค)   เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

ง)    เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

จ)   เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตาม                
วิธีราคาทุน 

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด                      
ณ ส้ินวันทําการสุดทายของป มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
หนวยลงทุน 

 บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 
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 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะ
ปรับมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน  
ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเปนองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนแลวแตประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการ
โอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุน จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 บริษัทฯบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทํารายการ 

หลังจากน้ัน บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและ
คาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

 บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจาํนวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 
 ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหัก

คาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุ               
การใหประโยชนโดยประมาณดังนี้ 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 5-40   ป 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 5-20   ป 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณสํานักงาน 3-10   ป 
ยานพาหนะ 5-15   ป 

 คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน สวนปรับปรุงท่ีดินและสินทรัพยระหวางการติดต้ังและ
กอสราง 
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บริษัทฯตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได
รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุน
จากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้น
ออกจากบัญชี 

4.8  ตนทุนการกูยืม 
 ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนัน้
จะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิด
รายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น 

4.9 สินทรัพยไมมีตัวตน  
บริษัทฯบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยนั้น ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการอ่ืน บริษัทฯจะบันทึก
ตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก สินทรัพยไมมีตัวตน
แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพย
นั้น 
บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอ
บงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน 
คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน คํานวณจากราคาทุนของสินรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการ
ใหประโยชนดังนี้ 
  สิทธิในการใชประโยชนบนท่ีดิน 30-50 ป 
  ความสัมพันธกับลูกคา  4-16 ป 
  คอมพิวเตอรซอฟตแวร  3-10 ป 

บริษัทฯไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนระหวางการติดตั้งและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุ
การใหประโยชนไมทราบแนนอน เชน เครื่องหมายการคา แตจะใชวิธีการทดสอบการดอยคาทุกป
ท้ังในระดับของแตละสินทรัพยนั้นและในระดับของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด บริษัทฯจะ
ทบทวนทุกปวาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวยังคงมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 
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4.10  คาความนิยม 
 บริษัทฯบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนท่ีสูง

กวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาสูงกวา
ตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนที่สูงกวานี้เปนกําไรในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

 บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคา
ความนิยมทุกปหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงช้ีของการดอยคาเกิดข้ึน 

 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด)ท่ี
คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของ
สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิด     
เงินสดต่ํากวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
และบริษัทฯไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 

4.11  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 

หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารท่ี
สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ   
บริษัทฯ 

4.12 สัญญาเชาระยะยาว 
 สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได

โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
มูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว 
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมา
ตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา หรืออายุของ
สัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะตํ่ากวา 
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 สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรู
เปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

4.13 เงินตราตางประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชใน

การดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตางๆของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวย
สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผล                 
การดําเนินงาน 

4.14 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ

หรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทํา
การประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบ
แนนอนเปนรายป บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมี
มูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

 ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาด
วาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอน
ถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเปน
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู  

 ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุด
ซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนาย
สินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจใน
การแลกเป ล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน อิสระในลักษณะของผู ท่ี ไม มี                     
ความเกี่ยวของกัน  
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บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงช้ีท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่ รับรูในงวดกอนก็ตอเม่ือมี                
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรู                    
ผลขาดทุนจากการดอยคาคร้ังลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพิ่มข้ึนจากการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรู                
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที เวนแตสินทรัพยนั้นแสดง
ดวยราคาท่ีตีใหม การกลับรายการสวนท่ีเกินกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนถือเปนการตีราคา
สินทรัพยเพิ่ม 

4.15 ผลประโยชนพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปน

คาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ี
พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯและบริษัท
ยอยจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและผลประโยชนพิเศษอ่ืนท่ีใหแกพนักงานเม่ือเกษียณอายุตามนโยบายของกลุม
กิจการเอง ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยและผลประโยชนพิเศษดังกลาวเปนโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหมี
โครงการผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแก โครงการรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนด
ระยะเวลา 
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 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระ ไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน  

4.16 ประมาณการหน้ีสิน 
 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต

ไดเกิดข้ึนแลว มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ           
ปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้นและบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  

4.17 ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตาม

บัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสิน
ท่ีเกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวท่ีตองเสียภาษี
ทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี 
รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและ               
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 
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 บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา
บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

4.18 การวัดมูลคายุติธรรม 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือ

โอนหนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย              
(ผูรวมในตลาด) ณ  วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี                  
สภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลอง
สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มี
สภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่
เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย
หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด  

 ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินใน              
งบการเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพ
คลอง 

 ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรง
หรือทางออม 

 ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการ
ระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

140 รายงานประจำาปี 2560



 

   

   
   
 

16

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 บริษัทฯจะต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และเงินลงทุนท่ัวไปเม่ือมูลคา

ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอบงช้ี
ของการดอยคา การท่ีจะสรุปวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือ
เปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตนจากการควบบริษัท 
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีควบกิจการ ตลอดจน
การทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะ
ไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิด
ลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 การประมาณการมูลคายุติธรรมในการรวมธุรกิจ  
กลุมกิจการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิจากการรวมธุรกิจโดยแตงตั้งผูประเมินอิสระ
ซ่ึงมีคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญในวิชาชีพ โดยใชวิธีการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
สมมติฐานทางการเงินในการไดมาซ่ึงมูลคายุติธรรมของการซ้ือกิจการ การคํานวณดังกลาวข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของผูบริหาร 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชนและผลประโยชนระยะยาวอื่น
ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน
ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐาน
ตาง ๆในการประมาณการนั้น  เชน  อัตราคิดลด  อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  อัตราการ
เปล่ียนแปลงของราคาทอง อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้ 
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 บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา
บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

4.18 การวัดมูลคายุติธรรม 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือ

โอนหนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย              
(ผูรวมในตลาด) ณ  วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี                  
สภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลอง
สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มี
สภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่
เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย
หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด  

 ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินใน              
งบการเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพ
คลอง 

 ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรง
หรือทางออม 

 ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการ
ระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 141
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รายช่ือบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ
บริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ดีไอ จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด บริษัทยอย
Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company บริษัทยอย
บริษัท ไทยวา อินเตอรเนช่ันแนล เทรด (เซ่ียงไฮ) จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสทเมนท (กัมพชูา) จํากดั บริษัทยอย
บริษัท ไทยวา เวียดนาม จํากดั บริษัทยอย
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด* บริษัทยอย
บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด บริษัทยอย
บริษัท บางปะกงธุรกิจ จํากดั บริษัทยอย
บริษัท เชียงแสนแลนด จํากดั บริษัทยอย
บริษัท ไทยวา (6) จํากัด บริษัทยอย
บริษัท บางเทา (6) จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ทาทุงนาแลนด จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ไทยสินมันสําปะหลัง (1989) จํากดั บริษัทยอย
บริษัท ไทยองครักษ จํากดั** บริษัทยอย
บริษัท แมฮองสอนแลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง (1) จํากัด บริษัทยอย
บริษัท พังงา รีสอรท จํากัด บริษัทยอย
บริษัท บางเทา (5) จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ไทยโมดีไฟดสตารช จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ไทยวา ไรซ ฟลาว จํากัด** บริษัทยอย
บริษัท แมโจแลนด จํากดั บริษัทยอย
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมนัสําปะหลัง จํากดั บริษัทรวม
Vietnam Tapioca Company Limited บริษัทรวมทางออม 
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนและกรรมการรวมกนั 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล คอมเมอรเชียล 
   ดิเวลลอปเมนท จํากัด  

ผูถือหุนของบริษัทยอย 

บริษัท ไทยวา ทาวเวอร จํากดั กรรมการรวมกัน 
บริษัท ไทยวา ทาวเวอร (2) จํากัด กรรมการรวมกัน 
บริษัท ไทยวา พลาซา จํากัด กรรมการรวมกัน 
Banyan Tree Holdings Limited กรรมการรวมกัน 
Banyan Tree Hotel Management (Beijing) Company 

Limited 
กรรมการรวมกัน 

 * โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยในระหวางป 
 ** ชําระบัญชีแลวในระหวางป 

6.1 ในระหวางปบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
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 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 บริษัทฯจะต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และเงินลงทุนท่ัวไปเม่ือมูลคา

ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอบงช้ี
ของการดอยคา การท่ีจะสรุปวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือ
เปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตนจากการควบบริษัท 
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีควบกิจการ ตลอดจน
การทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะ
ไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิด
ลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 การประมาณการมูลคายุติธรรมในการรวมธุรกิจ  
กลุมกิจการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิจากการรวมธุรกิจโดยแตงตั้งผูประเมินอิสระ
ซ่ึงมีคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญในวิชาชีพ โดยใชวิธีการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
สมมติฐานทางการเงินในการไดมาซ่ึงมูลคายุติธรรมของการซ้ือกิจการ การคํานวณดังกลาวข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของผูบริหาร 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชนและผลประโยชนระยะยาวอื่น
ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน
ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐาน
ตาง ๆในการประมาณการนั้น  เชน  อัตราคิดลด  อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  อัตราการ
เปล่ียนแปลงของราคาทอง อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้ 
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บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปรายการท่ีมี
สาระสําคัญไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   
 งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ซื้อสินคา - - 1,343.96 1,320.92 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
ขายสินคา - - 422.87 111.12 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
เงินปนผลรับ - - 11.52 48.76 ตามท่ีประกาศจาย 
รายไดคาเชาและคาบริการ - - 7.70 6.26 ราคาตามสัญญา   
คาใชจายคาเชาและคาบริการ - - 0.80 0.80 ราคาตามสัญญา   
ดอกเบี้ยรับ - - 9.46 2.63 อัตราตามสัญญา  
รายไดอื่น - - 1.19 - ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
คาใชจายอื่น - - 4.08 3.50 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง  
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ซื้อสินคา 14.11 72.98 1.14 36.93 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
ขายสินคา 15.43 14.52 15.43 14.52 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
เงินปนผลรับ - - 3.16 2.53 ตามท่ีประกาศจาย  
รายไดคาเชาและคาบริการ 7.68 9.26 2.98 3.62 ราคาตามสัญญา  
รายไดอื่น 0.53 0.64 0.53 0.64 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      
ขายสินคา 0.16 0.19 0.16 0.19 ราคาตลาด
เงินปนผลรับ 0.91 1.67 0.91 1.67 ตามท่ีประกาศจาย
รายไดคาเชาและคาบริการ 0.25 0.25 0.25 0.25 ราคาตามสัญญา 
คาใชจายคาเชาและคาบริการ 18.59 14.83 18.29 14.83 ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจาย 0.02 0.02 - - อัตราตามสัญญา 
คาใชจายอื่น 6.71 4.02 6.34 4.02 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
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รายช่ือบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ
บริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ดีไอ จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด บริษัทยอย
Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company บริษัทยอย
บริษัท ไทยวา อินเตอรเนช่ันแนล เทรด (เซ่ียงไฮ) จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสทเมนท (กัมพชูา) จํากดั บริษัทยอย
บริษัท ไทยวา เวียดนาม จํากดั บริษัทยอย
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด* บริษัทยอย
บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด บริษัทยอย
บริษัท บางปะกงธุรกิจ จํากดั บริษัทยอย
บริษัท เชียงแสนแลนด จํากดั บริษัทยอย
บริษัท ไทยวา (6) จํากัด บริษัทยอย
บริษัท บางเทา (6) จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ทาทุงนาแลนด จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ไทยสินมันสําปะหลัง (1989) จํากดั บริษัทยอย
บริษัท ไทยองครักษ จํากดั** บริษัทยอย
บริษัท แมฮองสอนแลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง (1) จํากัด บริษัทยอย
บริษัท พังงา รีสอรท จํากัด บริษัทยอย
บริษัท บางเทา (5) จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ไทยโมดีไฟดสตารช จํากัด บริษัทยอย
บริษัท ไทยวา ไรซ ฟลาว จํากัด** บริษัทยอย
บริษัท แมโจแลนด จํากดั บริษัทยอย
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมนัสําปะหลัง จํากดั บริษัทรวม
Vietnam Tapioca Company Limited บริษัทรวมทางออม 
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนและกรรมการรวมกนั 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล คอมเมอรเชียล 
   ดิเวลลอปเมนท จํากัด  

ผูถือหุนของบริษัทยอย 

บริษัท ไทยวา ทาวเวอร จํากดั กรรมการรวมกัน 
บริษัท ไทยวา ทาวเวอร (2) จํากัด กรรมการรวมกัน 
บริษัท ไทยวา พลาซา จํากัด กรรมการรวมกัน 
Banyan Tree Holdings Limited กรรมการรวมกัน 
Banyan Tree Hotel Management (Beijing) Company 

Limited 
กรรมการรวมกัน 

 * โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยในระหวางป 
 ** ชําระบัญชีแลวในระหวางป 

6.1 ในระหวางปบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
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6.2 ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกันมี
รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทยอย - - 197,007 152,228
บริษัทรวม - 15,955 - 15,955
บริษัทที่เก่ียวของกัน 28 157 28 21
รวม 28 16,112 197,035 168,204
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (52,676) (51,325)
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวของกนั - สุทธิ 28 16,112 144,359 116,879 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย - - 413,523 92,723
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (8,048) (8,048)
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ - - 405,475 84,675 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย - - 53,000 18,000
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (18,000) (18,000)
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ - - 35,000 -
หัก: สวนที่จะครบกําหนดภายในหน่ึงป - - (35,000) -
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ   
 จากสวนทีจ่ะครบกําหนดภายในหนึ่งป - - - - 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 20)
บริษัทยอย - - 134,610 141,510
บริษัทรวม - 11,319 - 11,318
บริษัทที่เก่ียวของกัน 209 1,531 206 1,531
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวของกนั 209 12,850 134,816 154,359 
เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทที่เก่ียวของกัน 2,652 2,629 - - 
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6.3 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกันในระหวางปแสดงไดดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ เพิ่มข้ึน ลดลง ณ วันที่

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 1 มกราคม 2560 ระหวางป ระหวางป 31 ธันวาคม 2560
บริษัท ดีไอ จาํกัด 22,160 88,300 (61,000) 49,460
บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากดั 51,000 293,500 - 344,500
บริษัท เชียงแสนแลนด จํากดั 7,755 - - 7,755
บริษัท บางเทา (6) จํากดั 935 - - 935
บริษัท ทาทุงนาแลนด จาํกัด 390 - - 390
บริษัท แมฮองสอนแลนด ดีเวลลอปเมนท จาํกัด 1,635 - - 1,635
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง (1) จํากัด 800 - - 800
บริษัท แมโจแลนด จํากดั 8,048 - - 8,048
รวม 92,723 381,800 (61,000) 413,523
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,048) - - (8,048)
สุทธิ 84,675 381,800 (61,000) 405,475 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2560 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ี เกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืน                      
เม่ือทวงถามและมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.95 ตอป (31 ธันวาคม 2559: รอยละ 3.91 ตอป)  

6.4 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันในระหวางปแสดงไดดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ วันที่
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 1 มกราคม 2560 ระหวางป ระหวางป 31 ธันวาคม 2560

บริษัท พังงา รีสอรท จํากัด 11,161 - - 11,161
บริษัท บางเทา (5) จํากัด 6,839 - - 6,839
บริษัท ไทยวา เวียดนาม จํากัด - 35,000 - 35,000
รวม 18,000 35,000 - 53,000
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (18,000) - - (18,000)
สุทธ ิ - 35,000 - 35,000 

 ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืนใน             
เดือนธันวาคม 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.95 และ 4.00 ตอป (31 ธันวาคม 2559: รอยละ 3.91 
ตอป)  
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6.5 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมและดอกเบ้ียคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกันในระหวางปแสดงได
ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ วันที่

1 มกราคม 2560 ระหวางป ระหวางป 31 ธันวาคม 2560
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย
จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล  
   คอมเมอรเชียล ดิเวลลอปเมนท 
จํากัด 2,629 23 - 2,652

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.10 ตอป (31 ธันวาคม 2559 : รอยละ 1.10 ตอป) 

6.6 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของกรรมการและผูบริหารในป ดังตอไปน้ี 
(หนวย: พันบาท)

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 
ผลประโยชนระยะส้ัน 44,800 57,480
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 4,569 2,336
ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 97 15
รวม 49,466 59,831
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560         2559 2560          2559
เงินสด 15,999 8,708 654 2,459
เงินฝากธนาคาร 811,074 306,618 210,573 132,198
รวม 827,073 315,326 211,227 134,657

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 
0.125 ถึง 5.20 ตอป (2559: รอยละ 0.125 ถึง 5.00 ตอป)  

8.  เงินลงทุนชั่วคราว 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม
กองทุนเปด 424,020 428,720 939,095 940,957 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง  
 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 4,700 1,862 
กองทุนเปด - สุทธิ 428,720 940,957 
เงินฝากประจํา 31,435 - 
เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 460,155 940,957  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม
กองทุนเปด 424,020 428,720 939,095 940,957 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง  
 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 4,700 1,862 
กองทุนเปด - สุทธิ 428,720 940,957 
เงินฝากประจํา - - 
เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 428,720 940,957  
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 เงินลงทุนในกองทุนเปดดังกลาวจัดประเภทเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยในประเทศแหงหนึ่งมีเงินฝากประจํา 6 เดือน จํานวน 31.44 
ลานบาท (2559: ไมมี) เงินฝากประจําดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.15 ตอป 

ในระหวางป 2560 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายมูลคาตามบัญชี 2,014 ลานบาท 
(2559: 290 ลานบาท) และรับรูกําไรจากการขายสุทธิจากภาษีในสวนของกําไรหรือขาดทุนจํานวน  
6.77 ลานบาท (2559: 0.69 ลานบาท) 

9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน  
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ 13 18 62,165 22,190
คางชําระ  
 ไมเกิน 3 เดือน  - 3 33,974 33,294
 3 - 6 เดือน - - - 8,290
 6 - 12 เดือน - - - 1,629
 มากกวา 12 เดือน - - - -
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 13 21 96,139 65,403
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน  
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ  
ยังไมถึงกําหนดชําระ 546,925 458,189 301,958 337,744
คางชําระ  
 ไมเกิน 3 เดือน  174,511 145,196 117,621 88,672
 3 - 6 เดือน 4,738 551 138 227
 6 - 12 เดือน 469 75 14 75
 มากกวา 12 เดือน 85 2,977 85 2,977
รวม 726,728 606,988 419,816 429,695
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (111) (3,139) (111) (3,139)
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน - สุทธิ 726,617 603,849 419,705 426,556
รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 726,630 603,870 515,844 491,959
ลูกหน้ีอื่น  
ดอกเบี้ยคางรับ 5,878 4,219 5,870 4,206
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน 15 16,091 100,896 102,801
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 7,899 31,709 1,003 25,343
รวม 13,792 52,019 107,769 132,350
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - (52,676) (51,325)
รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 13,792 52,019 55,093 81,025
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 740,422 655,889 570,937 572,984 
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10. สินคาคงเหลือ  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
  คาเผ่ือการปรับลดราคาทุน

ของสินคาคงเหลือ 
 

 ราคาทุน ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคาสําเร็จรูป 465,708 300,542 (13,516) (5,722) 452,192 294,820 
วัตถุดิบ 212,196 281,458 - - 212,196 281,458 
สินคาระหวางทาง 57,229 32,326 - - 57,229 32,326 
วัสดุหีบหอ 46,534 39,232 (150) (1,382) 46,384 37,850 
วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน 68,669 54,433 (723) (1,110) 67,946 53,323 
อื่นๆ 3,868 6,065 - (2,245) 3,868 3,820 
รวม 854,204 714,056 (14,389) (10,459) 839,815 703,597 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  คาเผ่ือการปรับลดราคาทุน

ของสินคาคงเหลือ 
 

 ราคาทุน ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคาสําเร็จรูป 153,996 206,742 (6,861) (5,694) 147,135 201,048 
วัตถุดิบ 111,650 94,589 - - 111,650 94,589 
สินคาระหวางทาง 57,229 32,326 - - 57,229 32,326 
วัสดุหีบหอ 30,979 33,710 (150) (1,382) 30,829 32,328 
วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน 33,035 31,919 (604) (204) 32,431 31,715 
รวม 386,889 399,286 (7,615) (7,280) 379,274 392,006 
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11. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทยอยไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือมีอัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 0.85 - 6.50 ตอป (2559: รอยละ 0.85 ตอป) 

12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

  (หนวย: พันบาท)
  งบการเงินรวม 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดต้ังขึ้น
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีสวนไดเสีย

  2560 2559 2560 2559 2560 2559
  (รอยละ) (รอยละ)   

บริษัท สําปะหลังพัฒนา 
จํากัด 

ผลิตและจําหนายแปง  
มันสําปะหลังดัดแปร

ไทย - 33.33 - 54,751 - 239,271

บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ ลงทุนในบริษัทอ่ืน ไทย 30.00 30.00 31,600 31,600 33,552 39,389
มันสําปะหลัง จํากัด    

รวม  31,600 86,351 33,552 278,660

   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

   2560 2559 2560 2559 
   (รอยละ) (รอยละ)   

บริษัท สําปะหลัง
พัฒนา จํากัด 

ผลิตและจําหนายแปง
มันสําปะหลังดัดแปร

ไทย - 33.33 - 54,751 

บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ ลงทุนในบริษัทอ่ืน ไทย 30.00 30.00 31,600 31,600 
มันสําปะหลัง จํากัด       

รวม  31,600 86,351 

12.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 

ในระหวางป  บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษัทรวมใน                       
งบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากกิจการดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

บริษัทรวม 

สวนแบงกําไรจาก       
เงินลงทุนใน           

บริษัทรวมระหวางป 

สวนแบงกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจาก         

เงินลงทุนในบริษัทรวม   
ในระหวางป 

 
เงินปนผลรับ            
ในระหวางป 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 2,602 11,933 - 526 - - 
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ              
มันสําปะหลัง จํากัด 702 3,707 (3,378) 3,857 3,160 2,528 

รวม 3,304 15,640 (3,378) 4,383 3,160 2,528 

12.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมท่ีมีสาระสําคัญ 

สรุปรายการฐานะทางการเงินดังน้ี 
(หนวย: ลานบาท) 

 บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ          
มันสําปะหลัง จํากัด

 2560 2559 2560 2559
สินทรัพยหมุนเวียน - 617.17 89.94 107.38
สินทรัพยไมหมุนเวียน - 225.63 60.94 74.10
หนี้สินหมุนเวียน - (105.85) (3.49) (7.29)
หนี้สินไมหมุนเวียน - (25.61) (4.63) (3.94)
หัก: สวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคุม  
   ของบริษัทยอย -                   - (41.74) (49.77)
สินทรัพย-สุทธิ - 711.34 101.02 120.48
สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) - 33.33 30.00 30.00
สัดสวนตามสวนไดเสียของกิจการ
ในสินทรัพย-สุทธิ - 237.09 30.31 36.14

การตัดรายการระหวางกัน - 2.18 3.24 3.25
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของ
กิจการในบริษัทรวม - 239.27 33.55 39.39 
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 สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

 บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ          
มันสําปะหลัง จํากัด

 2560 2559 2560 2559
รายได - 949.72 313.53 372.50
กําไร - 35.80 5.42 19.71
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - 37.38 (10.36) 38.23

 เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2560  บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด (TWBP) (บริษัทยอย) ซ่ึงบริษัทฯ          
ถือหุนรอยละ 99.99 ไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด (TDC) จํานวน 166,668 หุน              
(คิดเปนรอยละ 33.34 ของหุนท่ีออกจําหนายท้ังหมดจํานวน 500,004 หุน) รวมเปนจํานวนเงินจาย
ซ้ือท้ังส้ิน 219.89 ลานบาท การซ้ือหุนสามัญใน TDC ดังกลาวทําใหสัดสวนการถือหุน TDC ของ            
กลุมบริษัท เพิ่มข้ึนจากรอยละ 33.33 เปนรอยละ 66.67 (ของหุนที่ออกจําหนายท้ังหมดจํานวน 
500,004 หุน) บริษัทฯไดเปล่ียนการบันทึกเงินลงทุนใน TDC จากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปน           
เงินลงทุนในบริษัทยอยนับจากวันท่ี TWBP ลงทุนเปนตนไป  
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13. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
13.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 สัดสวนการถอืหุน 
 จัดตั้งข้ึน ทุนที่เรียกชําระแลว ของบริษทั เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

 ในประเทศ 2560 2559 2560 2559 2560 2559
 (ลานบาท) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ) (พันบาท) (พันบาท)
เงินลงทุนในบรษิทัยอย    
ธุรกิจผลิตภัณฑการเกษตร    
บริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จาํกัด ไทย 18.00 18.00 99.99 99.99 17,999 17,999
บริษัท ดีไอ จาํกัด ไทย 10.00 10.00 99.93 99.93 9,408 9,408
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จาํกัด ไทย 86.60 86.60 70.00 70.00 60,620 60,620
Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company เวียดนาม 192.53 192.53 69.99 69.99 86,877 86,877
บริษัท ไทยวา ไรซ ฟลาว จํากดั ไทย - 30.00 - 83.33 - 24,999
บริษัท ไทยวา อินเตอรเนชั่นแนล เทรด  จีน 5.27 5.27 100.00 100.00 5,267 5,267
 (เซ่ียงไฮ) จํากัด   
บริษัท ทดีับบลิวพีซี อินเวสทเมนท 

(กัมพูชา) จาํกัด 
กัมพูชา 33.68 - 100.00 - 33,683 - 

บริษัท ไทยวา เวียดนาม จาํกัด เวียดนาม 34.60 - 100.00 - 34,600 -
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด* ไทย 50.00 - 33.33 - 54,751 -
บริษัทถือครองทีดิ่นและอื่น ๆ   
บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากดั     ไทย 450.00 450.00 99.99 99.99 469,012 469,012
บริษัท บางปะกงธุรกิจ จํากัด ไทย 91.00 91.00 99.99 99.99 90,999 90,999
บริษัท เชียงแสนแลนด จํากดั ไทย 75.00 75.00 99.99 99.99 74,999 74,999
บริษัท ไทยวา (6) จํากัด ไทย 29.00 29.00 99.99 99.99 28,999 28,999
บริษัท บางเทา (6) จํากดั ไทย 21.50 21.50 99.99 99.99 21,499 21,499
บริษัท ทาทุงนาแลนด จาํกัด ไทย 15.00 15.00 99.99 99.99 14,999 14,999
บริษัท ไทยสินมันสําปะหลัง (1989) จํากัด ไทย 5.00 5.00 99.99 99.99 4,999 4,999
บริษัท ไทยองครักษ จํากดั ไทย - 4.00 - 99.98 - 3,999
บริษัท แมฮองสอนแลนด ไทย 2.00 2.00 84.97 84.97 1,699 1,699
   ดีเวลลอปเมนท จํากัด   
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง (1) จํากัด ไทย 1.00 1.00 69.95 69.95 700 700
บริษัท พังงา รีสอรท จํากดั ไทย 1.00 1.00 99.93 99.93 999 999
บริษัท บางเทา (5) จํากดั ไทย 0.25 0.25 99.93 99.93 250 250
บริษัท ไทยโมดีไฟดสตารช จาํกัด ไทย 10.00 10.00 94.62 94.62 9,462 9,462
บริษัท แมโจแลนด จํากดั ไทย 3.00 3.00 49.99 49.99 1,500 1,500
รวม  1,023,321 929,285
หัก: คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน  (444,238) (473,672)
เงินลงทุนในบรษิทัยอย - สุทธิ      579,083 455,613 
* สัดสวนการถือหุนในบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด รวมการถือหุนทางออมโดยบริษัทยอยของบริษัทฯในอัตรารอยละ 33.34 
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 บริษัทฯรับรู เงินปนผลรับจากบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี                      
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 
 งบบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด 11,518 3,504 
บริษัท แมจันทรแลนด จํากดั - 13,999 
บริษัท ไทยวา (6) จํากัด - 14,500 
Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company - 16,759 
รวม 11,518 48,762 

เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2559 บริษัทฯไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไทยวา อินเตอรเนช่ันแนล เทรด                  
(เซ่ียงไฮ) จํากัด  ในประเทศจีน  โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน  1 ลานหยวน  โดยเม่ือวันที่                       
15 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯไดโอนเงินจายชําระเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวจํานวน 1 ลานหยวน 
หรือประมาณ 5.27 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 100 ของหุนท่ีออกและเรียกชําระแลวจํานวนท้ังหมด           
1 ลานหุน ตามมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 หยวน) บริษัทยอยดังกลาวประกอบกิจการจําหนายวุนเสน 
มันสําปะหลัง และผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 30 ป นับจากวันท่ี 
15 มีนาคม 2559 

 เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2560 บริษัทฯไดจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสทเมนท 
(กัมพูชา) จํากัด ในประเทศกัมพูชา ซ่ึงเปนบริษัทท่ีผลิตและจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับ       
แปงมันสําปะหลัง โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 4,000 ลานเรียลกัมพูชา (1 ลานเหรียญสหรัฐฯ) หรือ
ประมาณ 33.68 ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุนในบริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 100  

 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 บริษัทฯไดจดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท ไทยวา เวียดนาม จํากัด ในประเทศ
เวียดนาม ซ่ึงเปนบริษัทท่ีผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหาร (วุนเสนและอ่ืนๆ) และมีระยะเวลาใน                  
การดําเนินงานจนถึงวันท่ี 16 ธันวาคม 2597 ซ่ึงสามารถยื่นขอตออายุได โดยมีทุนจดทะเบียน
จํานวน 22,462 ลานเวียดนามดง หรือประมาณ 34.60 ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุนในบริษัทดังกลาว
ในสัดสวนรอยละ 100   
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 เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2560  บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด (TWBP) (บริษัทยอย) ซ่ึงบริษัทฯ              
ถือหุนรอยละ 99.99% ไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด (TDC) จํานวน 166,668 
หุน (คิดเปนรอยละ 33.34 ของหุนท่ีออกจําหนายทั้งหมดจํานวน 500,004 หุน) รวมเปนจํานวนเงิน
จายซ้ือท้ังส้ิน 219.89 ลานบาท การซ้ือหุนสามัญใน TDC ดังกลาวทําใหสัดสวนการถือหุน TDC 
ของกลุมบริษัท เพิ่มข้ึนจากรอยละ 33.33 เปนรอยละ 66.67 (ของหุนท่ีออกจําหนายทั้งหมดจํานวน 
500,004 หุน) บริษัทฯไดเปล่ียนการบันทึกเงินลงทุนใน TDC จากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปน               
เงินลงทุนในบริษัทยอยนับจากวันท่ี TWBP ลงทุนเปนตนไปตามท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุ 12        

 บริษัท ไทยวา ไรซ ฟลาว จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558 และเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเสร็จส้ินการชําระบัญชีแลว 
บริษัทฯไดรับเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 10.31 ลานบาท เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 

 บริษัท แมจันทรแลนด จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 
2559 และเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเสร็จส้ินการชําระบัญชีแลว 
บริษัทฯไดรับเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 15.87 ลานบาท เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2560 

บริษัท ไทยองครักษ จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเสร็จส้ินการชําระบัญชีแลว 
บริษัทฯไดรับเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 14.16 ลานบาท เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 

13.2 รายละเอียดของบริษัทยอยซ่ึงมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ 
(หนวย: ลานบาท) 

 
สัดสวนที่ถือโดยสวนไดเสียท่ี

ไมมีอํานาจควบคุม 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมในบริษัทยอยสะสม 

กําไรหรือขาดทุนท่ีแบงใหกับ
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ
ควบคุมในบริษัทยอย           

ในระหวางป 

เงินปนผลจายใหกับสวนได
เสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม        

ในระหวางป 

บริษัท 
31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
 (%) (%)  
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด 30.00 30.00 105.04 101.16 8.82 22.48 4.94 1.50
Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 30.00 30.00 183.53 160.07 40.22 53.67 - 7.01
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 33.33 - 288.12 - (1.98) - - -
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13.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยที่มีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ ซ่ึงเปน
ขอมูลกอนการตัดรายการระหวางกัน 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
(หนวย: ลานบาท) 

 
บริษัท ไทยนํา           

มันสําปะหลัง จํากัด 
Tay Ninh Tapioca Joint 

Stock Company 
บริษัท สําปะหลังพัฒนา 

จํากัด 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยหมุนเวียน 275.66 231.85 460.22 463.45 680.35 - 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 325.06 299.95 257.94 206.49 328.54 - 
หน้ีสินหมุนเวียน 206.72 188.22 85.54 118.49 84.10 - 
หน้ีสินไมหมุนเวียน 50.61 13.14 17.42 14.43 60.47 - 

 สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

 
บริษัท ไทยนํา           

มันสําปะหลัง จํากัด 
Tay Ninh Tapioca Joint 

Stock Company 
บริษัท สําปะหลังพัฒนา 

จํากัด 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได 1,356.78 1,360.38 1,184.09 1,227.32 903.23 - 
กําไร  31.39 74.94 134.06 178.90 0.57 - 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 29.40 74.94 78.17 174.11 (6.28) - 

 สรุปรายการกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

 
บริษัท ไทยนํา           

มันสําปะหลัง จํากัด 
Tay Ninh Tapioca Joint 

Stock Company 
บริษัท สําปะหลังพัฒนา 

จํากัด 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 40.16 38.72 304.47 (11.86) (27.24) - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (54.19) (80.24) (74.36) (77.44) (2.40) - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 49.22 19.80 (56.58) 12.09 - - 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       
   เพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 35.19 (21.72) 173.53 (77.21) (29.64) - 
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13.4 การทดสอบการดอยคาเงนิลงทุนในบริษัทยอย 
 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯไดพิจารณามูลคาที่คาด

วาจะไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัทยอยบางแหงท่ีมีสาระสําคัญและมีขอบงช้ีวาอาจเกิดการดอยคา 
ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ   
คาดวาจะไดรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยนั้นอางอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรับอนุมัติ
จากฝายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา 5 ป 

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการคํานวณมูลคาจากการใชท่ีคาดวาจะไดรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
ดังกลาว สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: รอยละตอป) 

 2560 2559 
อัตราการเติบโตระยะยาว - - 
อัตราคิดลดกอนภาษ ี 11.04 และ 11.50 11.54 และ 11.55 

 ฝายบริหารพิจารณาอัตรากําไรข้ันตนและอัตราการเติบโตจากงบประมาณโดยอางอิงจากผล
ประกอบการในอดีตท่ีผานมาของบริษัทยอยดังกลาวประกอบกับการคาดการณการเติบโตของตลาด 
และอัตราคิดลดเปนอัตรากอนภาษีท่ีสะทอนถึงความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับสวน
งานของบริษัทยอยนั้นๆ 

 อัตราการเติบโตท่ีใชในการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาที่ไกลออกไปกวางวดเวลาตาม
ประมาณการทางการเงินลาสุด เปนอัตราท่ีไมสูงกวาอัตราการเติบโตเฉล่ียระยะยาวของอุตสาหกรรม
ท่ีบริษัทยอยนั้นดําเนินงานอยู 

 ฝายบริหารพิจารณาแลวเชื่อวาคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่บันทึกในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวนรวม 444.24 ลานบาท (2559: 473.67 ลานบาท) 
เพียงพอแลว 

 
 
 
 

158 รายงานประจำาปี 2560



 

   

   
   
 

34

14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น  
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม /            
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด 563,345 500,418 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย   
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) 174,010 174,010 
หัก: ขาดทุนท่ียังไมเกดิข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลง   
          มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน (92,225) (88,745) 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - สุทธิ 81,785 85,265 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   
บริษัท ทรอปคอล รีสอรท จํากัด 45,703 45,703 
หัก: คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน (45,703) (45,703) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ - - 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 645,130 585,683 
หัก: สวนท่ีจะครบกําหนดภายในหน่ึงป (160,620) (70,688) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากสวนที่จะครบกําหนดภายในหน่ึงป 484,510 514,995 
   
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด   
ครบกําหนดไถถอนในป 2560 - 70,688 
ครบกําหนดไถถอนในป 2561 160,620 163,054 
ครบกําหนดไถถอนในป 2562 138,560 140,625 
ครบกําหนดไถถอนในป 2563 41,325 - 
ครบกําหนดไถถอนในป 2564 186,219 126,051 
ครบกําหนดไถถอนในป 2565 36,621 - 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด 563,345 500,418 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ีมีอัตราดอกเบ้ียอยูในชวงระหวางรอยละ 2.22 ถึง 5.40 ตอป (2559: 
รอยละ 3.84 ถึง 5.14 ตอป) 
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15. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559

ราคาทุน 214,579 214,579 504 504
หัก: คาเผ่ือการดอยคา (53,766) (67,027) - -
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 160,813 147,552 504 504

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันตนป 147,552 180,777 504 504
จําหนายระหวางป - มูลคาสุทธิ       
ตามบัญชี - (33,225) - -

โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาระหวางป 13,261 - - -
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 160,813 147,552 504 504

 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนท่ีดินรอการขาย มูลคายุติธรรมซึ่ง
ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑเปรียบเทียบกับขอมูลราคาตลาด (Comparative 
Method) ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเปนจํานวนเงิน 485.5 ลานบาท (2559: 349.5 ลานบาท)                 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 193.9 ลานบาท (2559: 147.0 ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯไดนําอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน
ประมาณ 0.4 ลานบาท (2560: ไมมี) ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย  
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16. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
         (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
  เครื่องตกแตง  สินทรัพย
 ท่ีดินและ อาคารและ ติดต้ังและ  ระหวาง
 สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง เครื่องจักร อุปกรณ  ติดต้ัง
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2559 363,569 745,696 1,565,403 72,967 121,726 343,617 3,212,978
ซื้อเพิ่ม 4,126 1,471 25,022 14,190 19,466 329,799 394,074
จําหนาย - (1,014) (1,971) (6,573) (7,449) - (17,007)
ตัดจําหนาย - (26,363) (98,648) (39) (1,569) - (126,619)
โอนเขา (ออก) 357 218,377 162,419 8,108 2,899 (394,750) (2,590)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (281) (2,426) (1) 86 490 (2,132) 
31 ธันวาคม 2559 368,052 937,886 1,649,799 88,652 135,159 279,156 3,458,704
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทยอย - 185,721 759,467 24,853 8,412 3,397 981,850
ซื้อเพิ่ม 438 5,798 39,897 14,678 45,901 339,282 445,994
จําหนาย - - (6,634) (849) (4,524) - (12,007)
ตัดจําหนาย - - (3,096) (3,744) (15,436) - (22,276)
โอนเขา (ออก) - 24,742 137,985 - 439 (164,000) (834)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (7,486) (34,819) (20) (2,471) (5,584) (50,380) 
31 ธันวาคม 2560 368,490 1,146,661 2,542,599 123,570 167,480 452,251 4,801,051 
คาเสื่อมราคาสะสม  
1 มกราคม 2559 - (399,048) (941,079) (55,639) (65,937) - (1,461,703)
คาเสื่อมราคาสําหรับป - (29,313) (76,476) (7,523) (9,932) - (123,244)
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - 1,014 1,937 6,114 5,726 - 14,791
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ี              
ตัดจําหนาย - 23,934 98,358 - 1,569 - 123,861

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 420 1,408 1 78 - 1,907 
31 ธันวาคม 2559 - (402,993) (915,852) (57,047) (68,496) - (1,444,388)
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทยอย - (85,866) (558,931) (20,407) (6,246) - (671,450)
คาเสื่อมราคาสําหรับป - (32,612) (108,727) (11,726) (14,517) - (167,582)
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - - 5,526 691 3,103 - 9,320
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ี              
ตัดจําหนาย - - 3,012 3,709 7,474 - 14,195

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 5,623 22,955 14 1,133 - 29,725 
31 ธันวาคม 2560 - (515,848) (1,552,017) (84,766) (77,549) - (2,230,180) 
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         (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
  เครื่องตกแตง  สินทรัพย
 ท่ีดินและ อาคารและ ติดต้ังและ  ระหวาง
 สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง เครื่องจักร อุปกรณ  ติดต้ัง
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 

คาเผื่อการดอยคา  
1 มกราคม 2559 - (6,825) - - - - (6,825)
บันทึกเพิ่มขึ้นระหวางป - - - - - - - 
31 ธันวาคม 2559 - (6,825) - - - - (6,825)
บันทึกเพิ่มขึ้นระหวางป - - - - - (2,625) (2,625) 
31 ธันวาคม 2560 - (6,825) - - - (2,625) (9,450) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี  
31 ธันวาคม 2559 368,052 528,068 733,947 31,605 66,663 279,156 2,007,491 

31 ธันวาคม 2560 368,490 623,988 990,582 38,804 89,931 449,626 2,561,421 

คาเสื่อมราคาสําหรับป  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (110.6 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 123,244 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (127.5 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 167,582 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    เครื่องตกแตง  สินทรัพย  
 ท่ีดินและ อาคารและ  ติดต้ังและ  ระหวาง  
 สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง เครื่องจักร อุปกรณ  ติดต้ัง  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2559 239,520 558,268 930,897 63,151 76,725 298,239 2,166,800 
ซื้อเพิ่ม 4,076 1,043 14,585 13,567 8,289 149,512 191,072 
จําหนาย - (1,014) (1,958) (6,572) (6,276) - (15,820) 
ตัดจําหนาย - (26,363) (20,861) (10) (1,570) - (48,804) 
โอนเขา (ออก) 357 198,245 148,079 8,108 - (356,495) (1,706) 
31 ธันวาคม 2559 243,953 730,179 1,070,742 78,244 77,168 91,256 2,291,542 
ซื้อเพิ่ม 438 1,561 23,741 12,879 34,493 94,447 167,559 
จําหนาย - - (17,019) (526) (3,640) - (21,185) 
ตัดจําหนาย - - - - (15,436) - (15,436) 
โอนเขา (ออก) - 19,146 23,236 - 291 (44,655) (1,982) 
31 ธันวาคม 2560 244,391 750,886 1,100,700 90,597 92,876 141,048 2,420,498 
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  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    เครื่องตกแตง  สินทรัพย  
 ท่ีดินและ อาคารและ  ติดต้ังและ  ระหวาง  
 สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง เครื่องจักร อุปกรณ  ติดต้ัง  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 

คาเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2559 - (293,169) (557,279) (47,808) (34,885) - (933,141) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด - (23,493) (47,549) (6,795) (7,262) - (85,099) 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - 1,014 1,930 6,114 4,553 - 13,611 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ี        
   ตัดจําหนาย - 23,934 20,813 - 1,570 - 46,317 
31 ธันวาคม 2559 - (291,714) (582,085) (48,489) (36,024) - (958,312) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - (24,163) (62,154) (10,565) (9,241) - (106,123) 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - - 9,538 372 2,220 - 12,130 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ี        
   ตัดจําหนาย - - - - 7,474 - 7,474 
31 ธันวาคม 2560 - (315,877) (634,701) (58,682) (35,571) - (1,044,831) 
คาเผื่อการดอยคา        
1 มกราคม 2559 - - - - - - - 
บันทึกเพิ่มขึ้นระหวางป - - - - - - - 
31 ธันวาคม 2559 - - - - - - - 
บันทึกเพิ่มขึ้นระหวางป - - - - - (2,625) (2,625) 
31 ธันวาคม 2560 - - - - - (2,625) (2,625) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2559 243,953 438,465 488,657 29,755 41,144 91,256 1,333,230 
31 ธันวาคม 2560 244,391 435,009 465,999 31,915 57,305 138,423 1,373,042 
คาเสื่อมราคาสําหรับป  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (73.3 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 85,099 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (78.8 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 106,123 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดมาภายใตสัญญาเชาทาง
การเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 15.8 ลานบาท (2559: 10.6 ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคาร เคร่ืองจักร และอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัด
คาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชี (กอนหักคาเส่ือมราคาสะสม) ของสินทรัพย
ดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 849 ลานบาท (2559: 873 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 540              
ลานบาท และ 2559: 515 ลานบาท) 
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 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรของบริษัทฯ และบริษัทยอยบาง
แหงจํานวนเงินประมาณ 68.5 ลานบาท (2559: 314 ลานบาท) นําไปคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับ
จากสถาบันการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไมมี และ 2559: 177 ลานบาท) 

17. สินทรัพยไมมีตัวตน 

           (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สิทธิในการ    ซอฟตแวร  
 ใชประโยชน เคร่ืองหมาย ความสัมพันธ คอมพิวเตอร รอการ  
 บนทีด่ิน การคา กับลูกคา ซอฟตแวร ติดตั้ง รวม 

31 ธันวาคม 2559   
ราคาทุน 12,463 264,303 247,223 45,573 - 569,562
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (9,589) - (23,908) (6,621) - (40,118) 
31 ธันวาคม 2559 2,874 264,303 223,315 38,952 - 529,444 
   
31 ธันวาคม 2560   
ราคาทุน 20,460 264,303 273,042 50,008 1,900 609,713
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (9,132) - (43,687) (13,593) - (66,412) 
31 ธันวาคม 2560 11,328 264,303 229,355 36,415 1,900 543,301 

 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สิทธิในการ     
 ใชประโยชน เครื่องหมาย ความสัมพันธ คอมพิวเตอร  
 บนที่ดิน การคา กับลูกคา ซอฟตแวร รวม 

31 ธันวาคม 2559      
ราคาทุน 600 264,303 247,223 44,997 557,123 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (528) - (23,908) (6,226) (30,662) 
31 ธันวาคม 2559 72 264,303 223,315 38,771 526,461 
      
31 ธันวาคม 2560      
ราคาทุน 600 264,303 247,223 46,661 558,787 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (548) - (43,041) (10,936) (54,525) 
31 ธันวาคม 2560 52 264,303 204,182 35,725 504,262 
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การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนแสดงไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 512,034 508,704 
ซ้ือเพิ่มระหวางป 38,483 38,341 
คาตัดจําหนายระหวางป (21,004) (20,584) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (69) - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 529,444 526,461 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษัทยอย 25,819 - 
ซ้ือเพิ่มระหวางป 13,657 1,673 
จําหนายระหวางป (1) - 
คาตัดจําหนายระหวางป (25,001) (23,872) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (617) - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 543,301 504,262 

18. คาความนยิมและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 
 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯไดปนสวนคาความนิยมท่ีเกดิจากการรวมกิจการ

และเคร่ืองหมายการคาท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด
เงินสด ซ่ึงแสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 สวนงานธุรกิจดานอาหาร 
 2560 2559 
คาความนิยม 100,678 100,678 
เคร่ืองหมายการคาท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 264,303 264,303 

 บริษัทฯพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดจากมูลคาจากการ
ใชสินทรัพย โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับอางอิงจากประมาณ
การทางการเงินซ่ึงไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา 5 ป
สําหรับธุรกิจดานอาหาร  
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 สมมติฐานท่ีสําคัญในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: รอยละตอป) 

 2560 2559 
อัตราการเติบโตระยะยาว 2.00 2.00 
อัตราคิดลดกอนภาษ ี 11.06 11.09 

 ฝายบริหารพิจารณาอัตรากําไรขั้นตนและอัตราการเติบโตระยะยาวจากงบประมาณโดยอางอิงจาก
ผลประกอบการในอดีตท่ีผานมาประกอบกับการคาดการณการเติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเปน
อัตรากอนภาษีท่ีสะทอนถึงความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับสวนงานนั้นๆ 

 อัตราการเติบโตระยะยาวท่ีใชในการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาท่ีไกลออกไปกวางวดเวลา
ตามประมาณการทางการเงินลาสุด เปนอัตราท่ีไมสูงกวาอัตราการเติบโตเฉล่ียระยะยาวของ
อุตสาหกรรมท่ีหนวยสินทรัพยนั้นดําเนินงานอยู 

 หากมีการเพิ่มอัตราคิดลดอีกรอยละ 0.5 ตอป (2559: รอยละ 1 ตอป) หรือลดอัตราการเติบโต                   
ระยะยาวลงอีกรอยละ 1 ตอป (2559: รอยละ 1.5 ตอป) จะทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนมีคา
เทากับราคาตามบัญชี ฝายบริหารพิจารณาแลวเช่ือวาคาความนิยมและเคร่ืองหมายการคาท่ีมีอายุ             
การใหประโยชนไมทราบแนนอนไมเกิดการดอยคา 

19. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
(หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย (รอยละตอป) งบการเงินรวม 
 2560 2559 2560 2559 
ตั๋วสัญญาใชเงิน 3.90 3.90 150,000 80,000 
เงินกูยืมระยะส้ัน VNIBOR+0.5% 4.80 5,950 60,561 
รวม   155,950 140,561 
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20. เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอ่ืน 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - 11,319 133,526 152,828 
เจาหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 267,668 165,030 145,865 109,684 
เจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 209 1,531 1,290 1,531 
เจาหนี้คาซ้ือสินทรัพย 46,903 73,800 28,386 50,758 
เจาหนี้คาไฟฟา 30,401 23,675 13,129 13,277 
คาใชจายโรงงานคางจาย 34,038 20,315 13,205 12,431 
คาใชจายคางจาย 150,540 159,303 107,714 135,336 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 529,759 454,973 443,115 475,845 

21. หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน  
(หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม/              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 18,031 14,760 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (2,253) (3,120) 
รวม 15,778 11,640 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (3,678) (2,839) 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด   
 ชําระภายในหนึ่งป 12,100 8,801 
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บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเชายานพาหนะใชในการดําเนินงานของกิจการ
โดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 - 5 ป  
บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาการเงินดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม
 2560 2559 2560 2559 2560 2559

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจาย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 4,663 4,253 13,368 10,507 18,031 14,760

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงิน
รอการตัดบัญชี                                   (985) (1,414) (1,268) (1,706) (2,253) (3,120)

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่
ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 3,678 2,839 12,100 8,801 15,778 11,640 

22. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
(หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย
เงินกู (รอยละตอป) การชําระคืน งบการเงินรวม

  2560 2559
1 MLR-1.90 รายเดือน 30,500 30,000

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (30,500) (30,000)
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหน่ึงป - - 

 เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยในประเทศแหงหนึ่ง วงเงิน  100 ลานบาท  กําหนดชําระคืน            
36 เดือน โดยมีระยะเวลาปลอดหน้ี 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินคร้ังแรก อัตราดอกเบี้ยรอยละ                  
MLR-1.90 ตอป   เงินกูยืมระยะยาวน้ีคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของ        
บริษัทยอยแหงน้ัน บริษัทยอยดังกลาวมีวงเงินกูยืมท่ียงัมิไดเบิกใชเปนจํานวน 35 ลานบาท (2559: 70 
ลานบาท) 
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23. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  
 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559

สํารองเงินชดเชยพนกังานเมือ่ออก
จากงาน 165,168 117,094 125,603 102,118

สํารองผลประโยชนพิเศษแก
พนักงานเม่ือออกจากงาน 3,692 - 2,791 -

สํารองรางวัลการปฏิบัติงานครบ
กําหนดระยะเวลา 51,670 38,432 36,722 33,017

รวม 220,530 155,526 165,116 135,135

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานแสดงไดดังน้ี   
(หนวย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2560 2559
 ผลประโยชน

หลังออก     
จากงาน

ผลประโยชน
ระยะยาวอืน่ รวม

ผลประโยชน
หลังออก     
จากงาน 

ผลประโยชน
ระยะยาวอืน่ รวม

สํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงาน ณ วนัตนป 115,993 39,533 155,526 123,330 40,106 163,436

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษัทยอย 22,120 7,240 29,360 - - -
ตนทุนบริการในปจจุบนั  16,698 3,211 19,909 14,190 2,669 16,859
ตนทุนดอกเบี้ย 3,650 1,326 4,976 3,157 1,225 4,382
ผล (กําไร) ขาดทนุจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  
สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง          
ขอสมมติดานประชากรศาสตร 2,906 317 3,223 - - -

สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง          
ขอสมมติทางการเงิน (8,590) 4,830 (3,760) - - -

สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ 20,858 1,218 22,076 - - -

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (4,775) (6,005) (10,780) (23,583) (5,568) (29,151)
สํารองผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม  168,860 51,670 220,530 117,094 38,432 155,526 

บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 169



 

   

   
   
 

45

 (หนวย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559
 ผลประโยชน

หลังออก     
จากงาน

ผลประโยชน
ระยะยาวอืน่ รวม

ผลประโยชน
หลังออก     
จากงาน 

ผลประโยชน
ระยะยาวอืน่ รวม

สํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงาน ณ วนัตนป 102,118 33,017 135,135 108,103 34,377 142,480

ตนทุนบริการในปจจุบนั  13,971 3,514 17,485 13,167 2,136 15,303
ตนทุนดอกเบี้ย 3,091 950 4,041 2,783 926 3,709
ผล (กําไร) ขาดทนุจากการประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย  
สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ
สมมติดานประชากรศาสตร 2,499 299 2,798 - - -

สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ
สมมติทางการเงิน (3,867) 3,794 (73) - - -

สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ 14,414 82 14,496 - - -

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (3,832) (4,934) (8,766) (21,935) (4,422) (26,357)
สํารองผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม  128,394 36,722 165,116 102,118 33,017 135,135 

 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ตนทุนบริการในปจจุบัน  19,909 16,859 17,485 15,303 
ตนทุนดอกเบี้ย 4,976 4,382 4,041 3,709 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับผลประโยชน     
 ระยะยาวอ่ืน 6,365 - 4,175 - 
รวมคาใชจายท่ีรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 31,250 21,241 25,701 19,012 
คาใชจายดังกลาวรับรูในรายการตอไปน้ีในสวนของกําไรหรือขาดทุน   
 ตนทุนขาย 11,876 9,208 8,956 7,249 
 คาใชจายในการขายและการบริหาร 19,374 12,033 16,745 11,763 
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 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีรับรูในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ในป 2560 มีจํานวน 15.18 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13.05 ลานบาท) (2559: ไมมี) 

 บริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา 
เปนจํานวนประมาณ 16.40 ลานบาท (2559: 7.06 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 10.00 
ลานบาท และ 2559: 6.05 ลานบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยมีประมาณ 10 ป (2559: 8 ป) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ป 
และ 2559: 8 ป) 

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559

อัตราคิดลด (รอยละตอป) 2.50 (ไทย) 
5.25 (เวียดนาม)

3 (ไทย) 
7 (เวียดนาม)

2.50 3 

อัตราการข้ึนเงนิเดือน (รอยละตอป) 4 - 8 4 - 8 4 - 7 4 - 8
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน   
 (รอยละตอป) 2 - 23 2 - 23 2 - 23 2 - 23
ราคาทอง (บาท) 20,500 19,000 20,500 19,000

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
อัตราคิดลด (+/- รอยละ 0.50) (9,429) 10,149 (7,354) 7,926 
อัตราการข้ึนเงนิเดือน (+/- รอยละ 1.00) 17,768 (15,522) 14,006 (12,205)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (+/- รอยละ 1.00) (6,116) 4,501 (4,758) 5,072 
ราคาทอง (+/-1,000 บาท) 2,695 (4,552) 1,922 (1,922)

 

บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 171



 

   

   
   
 

47

  
(หนวย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
อัตราคิดลด (+/- รอยละ 0.50) (6,834) 7,361 (6,045) 6,516 
อัตราการข้ึนเงนิเดือน (+/- รอยละ 1.00) 13,239 (11,523) 11,739 (10,207)

24. เงินปนผล 
  เงินปนผลจาย เงินปนผลจาย 

เงินปนผล อนุมัติโดย (พันบาท) ตอหุน (บาท) 
เงินปนผลจากกําไรสะสม                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2560 184,862 0.21 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2560  184,862 0.21 
    
เงินปนผลจากกําไรสะสม                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2559 237,599 0.27 

เงินปนผลจากกําไรสะสม                   
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 79,226 0.09 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2559  316,825 0.36 

25. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได ปจจุบันบริษัทฯได
จัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว 
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26. คาใชจายตามลักษณะ 
 รายการคาใชจายตามลักษณะสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย

รายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 937,993 792,193 633,451 628,316
คาเสื่อมราคา 167,582 123,244 106,123 85,099
คาตัดจําหนาย 25,001 21,004 23,872 20,584
คาเชาจายและคาบริการตามสัญญาเชาดําเนินงาน 55,485 19,187 23,490 16,971
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 4,027,013 3,840,208 1,550,623 1,647,338
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป 165,166 89,475 (52,746) 126,467

27. ภาษีเงินได 
 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 112,788 164,932 67,155 100,161 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง
ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (6,483) 2,310 (6,144) (378) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (157) (34) - - 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 106,148 167,208 61,011 99,783 
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จํานวนภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับขาดทุนที่
ยังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม 
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย (128) (1,208) (128) (1,208)

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย (3,035) (131) (2,609) -

รวม (3,163) (1,339) (2,737) (1,208)

 รายการกระทบยอดเงินระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 647,232 912,778 357,265 560,947 
  
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 15, 20 รอยละ 15, 20  รอยละ 20 รอยละ 20
 และ 25 และ 25  
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณ 
 อัตราภาษี 128,574 180,500 71,453 112,189
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล     
ของปกอน (589) (2,603) (673) (354)

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:  
 คาใชจายตองหาม (โอนกลับ) (25,133) 2,858 (5,179) 1,641
 คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพ่ิมขึ้น (2,209) (8,014) (1,546) (3,156)
 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช (ใชไปในป) 5,378 (2,241) - -
 ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดวาจะไมไดรับประโยชน 1,599 234 - -
 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (661) (3,128) - -
 เงินปนผลรับ (181) (334) (3,117) (10,592)
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (703) (119) - -
   อื่น ๆ 73 55 73 55
รวม (21,837) (10,689) (9,769) (12,052)
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไร 
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 106,148 167,208 61,011 99,783 
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 44,106 31,105 33,023 27,027 
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 3,156 2,328 3,156 2,328 
คาเผ่ือการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือ 
   ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 1,519 1,355 1,515 1,195 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลง
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย 
เผ่ือขาย 5,632 4,936 5,632 4,936 

อื่น ๆ 9,670 8,530 4,908 4,639 
รวม 64,083 48,254 48,234 40,125 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ 30,193 25,766 21,902 19,164 
ยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน 3,088 2,127 3,088 2,127 
สวนเกินมูลคายุติธรรมจากการควบบริษัท 147,359 152,397 147,359 152,397 
สวนเกินมูลคายุติธรรมจากการซื้อบริษัทยอย 36,609 - - - 
อื่น ๆ 940 384 940 373 

รวม 218,189 180,674 173,289 174,061 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -สุทธิ (154,106) (132,420) (125,055) (133,936) 
     
แสดงอยูในงบแสดงฐานะทางการเงินดังน้ี     
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 3,364 1,057 - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (157,470) (133,477) (125,055) (133,936) 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (154,106) (132,420) (125,055) (133,936) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชจํานวน 30.42 ลานบาท 
(2559: 25.76 ลานบาท) ท่ีบริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัท
ยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผลแตกตาง
ชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีดังกลาวมาใชประโยชนได 

บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 175



 

   

   
   
 

51

ผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทยอยที่ยังไมไดใชจํานวน 30.42 ลานบาท (2559: 25.76 ลานบาท) จะ
ทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2565 (2559: ป 2564) 

28.  การสงเสริมการลงทุน 

บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับผลิตเสนกวยเต๋ียวแหง 
ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 59-0098-0-00-1-2 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2559 ภายใตเง่ือนไข          
ท่ีกําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร      
ท่ีไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการน้ัน และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรับการสงเสริม      
ไมเกินอัตรารอยละ 100 ของเงินทุนของท่ีดินและสวนทุนท่ีใชดําเนินงาน  

ในระหวางป บริษัทยอยในประเทศแหงหนึ่งไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนสําหรับผลิตเช้ือเพลิงจากเศษวัสดุและผลิตพลังงานไฟฟา ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี  
60-0077-1-00-1-0 เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2560 ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดบางประการสิทธิพิเศษ
ดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจากการประกอบกิจการท่ี
ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น และไดรับ
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรับการสงเสริมไมเกินอัตรารอยละ 100 ของเงินทุน
ของที่ดินและสวนทุนท่ีใชดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยยังไมไดเร่ิมดําเนินการประกอบกิจการท่ีไดรับ
ยกเวนดังกลาว 

29. กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯส้ินสุดวันท่ี              

31 ธันวาคม 2560 และ 2559 (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

กําไรสําหรับป (พันบาท)   492,912 669,044 296,254 461,165 
จํานวนหุนสามัญ (หุน) 880,420,930 880,420,930 880,420,930 880,420,930 
กําไรตอหุน (บาท/หุน) 0.56 0.76 0.34 0.52 
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30. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนงานท่ีรายงานดังนี้ 
- ผลิตและจัดจําหนายแปงและผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ 
- ผลิตและจัดจําหนายวุนเสนและผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ 
บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเปนสวนงานท่ีรายงานขางตน 

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วัตถุประสงคในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน สินทรัพยรวมและหนี้สินรวมซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกําไรหรือ
ขาดทุนจากการดําเนินงาน สินทรัพยรวมและหน้ีสินรวมในงบการเงิน 
การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานที่รายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึก
บัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 
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ขอมูลรายไดและกําไร สินทรัพยรวมและหนี้สินรวมของสวนงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังตอไปน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
สวนงาน
แปง

สวนงาน
อาหาร

รวมสวนงาน
ที่รายงาน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหวางกัน 

งบการเงิน
รวม

ขาย 4,886,230 1,378,852 6,265,082 - 6,265,082
ดอกเบี้ยรับ 9,386 16,829 26,215 - 26,215
ดอกเบี้ยจาย (6,872) (1,393) (8,265) - (8,265)
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (122,346) (70,237) (192,583) - (192,583)
กําไรจากการซื้อธุรกิจ 118,400 - 118,400 - 118,400
โอนกลบัคาเผือ่การดอยคาของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 13,260 - 13,260 - 13,260

กําไรจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 5,911 2,556 8,467 - 8,467
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม - 3,304 3,304 - 3,304
คาใชจายภาษีเงินได (77,435) (28,713) (106,148) - (106,148)
  
กําไรของสวนงาน 449,312 91,772 541,084 - 541,084

สินทรัพยรวมของสวนงาน 4,216,965 2,942,512 7,159,477 (42,994) 7,116,483
เงินลงทุนในบริษทัรวมทีบ่ันทึกตามวิธี        
สวนไดเสีย - 33,552 33,552 - 33,552

การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยไมหมนุเวียนที่
ไมรวมเคร่ืองมือทางการเงินและ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตดับัญชี  556,310 23,578 579,888 - 579,888

   
หนี้สินรวมของสวนงาน 709,180 544,185 1,253,365 (42,994) 1,210,371
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(หนวย: พันบาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
สวนงาน
แปง 

สวนงาน
อาหาร 

รวมสวนงาน
ที่รายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหวางกัน 

งบการเงิน
รวม 

ขาย 4,838,213 1,325,144 6,163,357 - 6,163,357
ดอกเบี้ยรับ 9,400 18,214 27,614 - 27,614
ดอกเบี้ยจาย (6,790) (1,758) (8,548) - (8,548)
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (80,047) (64,201) (144,248) - (144,248)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม - 15,640 15,640 - 15,640
คาใชจายภาษีเงินได (136,707) (30,501) (167,208) - (167,208)
   
กําไรของสวนงาน 605,247 140,323 745,570 - 745,570 

สินทรัพยรวมของสวนงาน 3,587,282 2,836,448 6,423,730 (20,719) 6,403,011 
เงินลงทุนในบริษทัรวมทีบ่ันทึกตามวิธี        
สวนไดเสีย - 278,660 278,660 - 278,660 

การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยไมหมนุเวียนที่
ไมรวมเคร่ืองมือทางการเงินและ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตดับัญชี  

 
238,150 

 
11,700 

 
 

249,850 

 
 

- 
 

249,850 
   
หนี้สินรวมของสวนงาน 589,545 489,435 1,078,980 (20,719) 1,058,261 

รายไดจากลูกคาภายนอกกําหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของบริษัทฯและบริษัทยอย 
(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 
 2560 2559 
ขาย   
ประเทศไทย 4,729,176 4,880,910 
ประเทศเวียดนาม 1,182,496 1,227,320 
ประเทศจีน 353,410 55,127 

รวม 6,265,082 6,163,357 
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ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวนหนึ่งราย เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 713 ลานบาท ซ่ึงมาจากสวนงานขายแปง (2559: 629 ลานบาท ซ่ึงมาจากสวนงานขาย
แปง) 

31. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจายสมทบกองทุนดังกลาวเปนรายเดือนใน
อัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวม เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวย
กองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 
10.46 ลานบาท (2559: 9.16 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9.44 ลานบาท และ 2559: 8.22 
ลานบาท) 

32.     ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
32.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับเงินลงทุน 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสวนของเงินลงทุนท่ียังไมเรียกชําระในบริษัทรวมแหงหนึ่งเปน

จํานวนเงินประมาณ 10.43 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559: 10.43 ลานบาท)  

32.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคาร การซ้ือเคร่ืองจักร อุปกรณ 

และคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดังนี้ 

(หนวย: ลาน) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

   บาท 160.97 130.62 114.62 35.87 
   เวียดนามดง 20,203.79 26,206.46 - - 
   เหรียญสหรัฐฯ 0.06 - - - 

 

180 รายงานประจำาปี 2560



 

   

   
   
 

56

32.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือวัตถุดิบ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไดทําขอตกลงในการซื้อวัตถุดิบที่จะตองจายในอนาคตเปน

จํานวนเงินประมาณ 2.03 ลานเหรียญสหรัฐฯและ 28.58 ลานบาท (2559: 1.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ
และ 8.19 ลานบาท) 

32.4 ภาระผูกพันโปรแกรมการประกันราคารับซ้ือวัตถุดิบหัวมันสําปะหลัง 
  บริษัทฯไดมีการประกันราคารับซ้ือวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังข้ันตํ่าในระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 

ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 อยางไรก็ตาม หากราคาตลาดของหัวมันสําปะหลังสูงกวาราคารับประกัน
ข้ันต่ํา บริษัทฯจะรับซ้ือจากเกษตรกรท่ีราคาตลาดในขณะนั้น โดย ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2560                   
บริษัทฯมีประมาณการภาระผูกพันภายใตสัญญาการรับประกันราคาซ้ือวัตถุดิบดังกลาวจํานวน 
76.83 ลานบาท (2559: 76.83 ลานบาท) 

32.5 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
  บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาท่ีเกี่ยวของกับการเชาท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารสํานักงานและ

อุปกรณสํานักงาน อายุของสัญญาเชามีระยะเวลา 1 - 9 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิก
ไมได 

 จํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมไดมีดังนี้ 
(หนวย: ลาน) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
บาท     
ภายในหน่ึงป 20.24 10.71 20.62 11.36 
1 ถึง 2 ป 1.25 9.24 1.25 9.62 

รวม 21.49 19.95 21.87 20.98 
เวียดนามดง     
ภายในหน่ึงป 5,231.03 5,712.04 - 4,066.04 
1 ถึง 5 ป 19,526.89 10,769.69 - 10,571.69 
มากกวา 5 ป 16,095.07 - - - 

รวม 40,852.99 16,481.73 - 14,637.73 
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32.6 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการอื่น 
(หนวย: ลาน) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559

สัญญาบริการ  
   บาท 7.19 17.60 7.19 17.60
   เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.05 - 0.05
   เวียดนามดง 148.04 441.41 - 325.85
สัญญาโฆษณา  
   บาท - 0.02 - 0.02
   เวียดนามดง 2,378.5 - - -

32.7 การค้ําประกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม

บริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวน 28.87 ลานบาท (2559: 27.92 ลานบาท) (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 16.00 ลานบาท และ 2559: 15.89 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ          
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

33.  เคร่ืองมือทางการเงิน 
33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  107          

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เงินลงทุนช่ัวคราว เงินใหกูยืมระยะส้ันและ   
ระยะยาว เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาว บริษัทฯ
มีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังน้ี 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังน้ัน 
บริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากน้ี การให
สินเช่ือของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยู
จํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือ มูลคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้ท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 
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 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกบัเงินฝากสถาบันการเงนิ 
และเงินใหกูยืมระยะส้ันและระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย
ทางการเงิน  สวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่                      
ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา 
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน ไดดังนี้       

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560
 อัตราดอกเบ้ีย  
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย
 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
 (รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 811.07 16.00 827.07 0.125 - 5.20
เงินลงทุนช่ัวคราว 31.44 - - 428.72 460.16 1.15
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 160.62 402.73 - 81.79 645.14 2.22 - 5.40
ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืน - - - 740.42 740.42 -
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 65.53 - - - 65.53 0.85 - 6.50
 257.59 402.73 811.07 1,266.93 2,738.32 
หน้ีสินทางการเงิน   
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 150.00 - 5.95 - 155.95 3.90, 

VNIBOR+0.5%
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - - 529.76 529.76 -
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางจาย

จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 2.65 - 2.65 1.10
หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 3.68 12.10 - - 15.78 7.05
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 30.50 - 30.50 MLR - 1.90

 159.63 12.10 33.15 529.76 734.64 
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  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559
 อัตราดอกเบ้ีย  
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย
 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
 (รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 36.26 - 267.20 11.87 315.33 0.125 - 5.00
เงินลงทุนช่ัวคราว - - - 940.96 940.96 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 70.69 429.73 - 85.26 585.68 3.84 - 5.14
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - - - 655.89 655.89 -
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 9.66 - - - 9.66 0.85 - 0.95
 116.61 429.73 267.20 1,693.98 2,507.52 
หน้ีสินทางการเงิน   
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 80.00 - 60.56 - 140.56 3.90 - 4.80
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - - 454.97 454.97 -
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางจาย
จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 2.63 - 2.63 2.83 - 3.91

หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 2.84 8.80 - - 11.64 11.30 - 21.97
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 30.00 - 30.00 MLR - 1.90

 82.84 8.80 93.19 454.97 639.80 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560
 อัตราดอกเบ้ีย  
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย
 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
 (รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 210.57 0.65 211.22 0.125 - 0.50
เงินลงทุนช่ัวคราว - - - 428.72 428.72 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 160.62 402.73 - 81.79 645.14 2.22 - 5.40
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - - - 570.94 570.94 -
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน - - 405.48 - 405.48 3.95

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน 35.00 - - - 35.00 3.95 - 4.00

 195.62 402.73 616.05 1,082.1 2,296.50 
หน้ีสินทางการเงิน   
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - - 443.12 443.12 -
หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 3.68 12.10 - - 15.78 7.05
 3.68 12.10 - 443.12 458.90 
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  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559
 อัตราดอกเบ้ีย  
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย
 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
 (รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 129.90 4.76 134.66 0.125 - 1.85
เงินลงทุนช่ัวคราว - - - 940.96 940.96 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 70.69 429.73 - 85.26 585.68 3.84 - 5.14
ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืน - - - 572.98 572.98 -
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน - - 84.68 - 84.68 2.38 - 3.91

 70.69 429.73 214.58 1,603.96 2,318.96 
หน้ีสินทางการเงิน   
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - - 475.85 475.85 -
หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 2.84 8.80 - - 11.64 11.30 - 21.97
 2.84 8.80 - 475.85 487.49 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือหรือ             
ขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา                   
ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งป เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน        
ท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 10.13 8.65 1.84 0.94 32.68 35.83 
ยูโร 0.18 0.50 0.02 0.02 39.03 37.76 
ปอนดสเตอรลิง - - - 0.02 43.99 44.04 
หยวน - - - - 5.01 5.15 
เหรียญสิงคโปร - - - 0.01 24.45 24.80 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 
สกุลเงิน จํานวนที่ขาย จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (พัน)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 9,724 32.37 - 32.75 บาทตอ              

เหรียญสหรัฐอเมริกา 
18 มกราคม 2561 -                   

5 กรกฎาคม 2561 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
คงเหลือ                  

33.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ย
ใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวนเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือ
จนครบกําหนดและตราสารอนุพันธ 

ตารางตอไปนี้เปนการสรุปเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  

 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
สินทรัพยทางการเงิน   
 เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด 563.35 572.53 
ตราสารอนุพันธ: กําไร (ขาดทุน)   
 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเภทลวงหนา - (0.49) 
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บริษัทฯมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังน้ี 
ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน ไดแก เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และเงินใหกูยืมระยะส้ัน เจาหนี้และเงินกูยืมระยะส้ัน แสดงมูลคา
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารหน้ี แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาดท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด                 
ตราสารหน้ีไทย 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนเปด แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาด    
ง) เงินกูยืมระยะยาวท่ีจายดอกเบ้ียในอัตราใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลคายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
จ)  ตราสารอนุพันธ แสดงมูลคายุติธรรมซ่ึงคํานวณโดยใชเทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน

อนาคตและแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลคา ซ่ึงขอมูลที่นํามาใชในการประเมินมูลคา
สวนใหญเปนขอมูลที่สามารถสังเกตไดในตลาดที่เกี่ยวของ เชน อัตราแลกเปล่ียนทันที อัตรา
แลกเปล่ียนลวงหนาของเงินตราตางประเทศ และเสนอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบ้ีย               
เปนตน บริษัทฯไดคํานึงถึงผลกระทบของความเส่ียงดานเครดิตของคูสัญญาในการประมาณ
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ 

ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม  
34. ลําดับชัน้ของมูลคายุติธรรม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหน้ีสินที่วัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมหรือเปดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ดังน้ี 
(หนวย: ลานบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินรวม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 510.51 - - 510.51
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม  
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด - 572.53 - 572.53
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - 485.50 - 485.50
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

(ขาดทุน) 
- (0.40) - (0.40) 
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(หนวย: ลานบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 งบการเงินรวม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,026.23    - - 1,026.23
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน   - 349.50 - 349.50

 (หนวย: ลานบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 510.51 - - 510.51
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม  
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบ
กําหนด - 572.53 - 572.53

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - 193.90 - 193.90
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

(ขาดทุน) 
- (0.40) - (0.40) 

 (หนวย: ลานบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,026.23   - - 1,026.23
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  - 147.00 - 147.00

188 รายงานประจำาปี 2560



 

   

   
   
 

64

35. การบริหารจัดการทุน  
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่ สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย คือการจัดใหมี ซ่ึง
โครงสรางทุนที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยและเสริมสราง
มูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวน
หนี้สินตอทุนเทากับ 0.20:1 (2559: 0.20:1) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.18:1 และ 2559: 0.19:1) 

36. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติเพื่อนําเสนอตอท่ีประชุม               
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

- อนุมัติการจายปนผลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจะจายปนผลเปนเงินสดใน
อัตราหุนละ 0.32 บาท การจายเงินปนผลดังกลาวข้ึนอยูกับการอนุมัติของผูถือหุน 

- อนุมัติหลักการในการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯเปนสกุลเงินบาทในวงเงินจํานวน               
ไมเกิน 1,000 ลานบาท เพื่อรองรับแผนการลงทุนและแผนการดําเนินงานในอนาคต 

เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของ
บริษัท ไทยวา เวียดนาม จํากัด ในประเทศเวียดนาม จํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐ จากมูลคาทุน                 
จดทะเบียนเดิม จํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐ เปน 2 ลานเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯจะยังคงถือหุนใน
บริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 100 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561 
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ขั้นตอนการอนุมัติการเข้าทำารายการระหว่างกัน
การเข้าทำารายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง จะต้องผ่านการกล่ันกรองจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเพ่ือแสดงความเห็นของรายการ และหากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได้แสดง
ความเห็นชอบกับรายการดังกล่าว ก็จะนำาเสนอขออนุมัติการเข้าทำารายการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
และท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ 
ท่านใดท่ีมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าวรายการดังกล่าว

ท้ังน้ี รายการดังกล่าวต้องเป็นรายการท่ีอยู่ภายใต้เง่ือนไขการค้าปกติท่ัวไป โดยกำาหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำาโดยบุคคล
ที่ไม่เกี่ยวโยงกัน (fair price and at arms’ length basis)  

คำาย่อ
LRH =  บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
MJ =  บริษัท แม่โจ้แลนด์ จำากัด
TWPC =  บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
TWPL =  บริษัท ไทยวาพลาซ่า จำากัด
KCH =  นายโฮ กวงจิง
US =  นายอำานาจ สุขประสงค์ผล
CSH =  นายชานคราร์ ชานดราน
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