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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในขณะที่ปี	 2562	 ได้ผ่านพ้นไป	 บริษัท	 ไทยวา	 จํากัด	 (มหาชน)	
(“บริษัทฯ”)	พร้อมก้าวไปยังทศวรรษหน้า	ด้วยความมุ่งมั่นในการ 
ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่	ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วย 
ความผันผวนทั่วโลก	บริษัทฯ	ให้ความสําคัญกับการสร้างวิสัยทัศน์ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ทุกข้ันตอน	 ตั้งแต่จาก
ฟาร์มถงึร้านค้า	(Farm	to	Shelf)	และมุง่ดําเนนิการตามเป้าหมาย 
ของบริษัทฯ	 ในการเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แป้งมัน
สําปะหลังและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมหลักเป็นแป้งมัน
สําปะหลังในระดับภูมิภาคให้เป็นรูปธรรม	 โดยบริษัทฯ	 ได้ขยาย
กิจการไป	14	แห่งครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ปี	2562	นับเป็นปีแห่งความท้าทายสําหรับธุรกิจแป้งมันสําปะหลัง
ของบรษัิทฯ	เนือ่งจากบรษิทัฯ	ได้รบัผลกระทบจากปัจจยัภายนอก
องค์กรต่างๆ	ในระดับมหภาค	เช่น	วิกฤติภัยแล้ง	การแพร่ระบาด
ของโรคใบด่างมันสําปะหลัง	 (Cassava	Mosaic	 Virus)	 และการ
แข็งค่าของเงินบาท	 	 บริษัทฯ	 คาดว่าสถานการณ์วิกฤติภัยแล้งใน
ประเทศไทยจะยังคงสืบเน่ืองต่อไปอีกระยะเวลาหน่ึง	 บริษัทฯ	 จึง
จะจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
ภัยแล้งดังกล่าว	 นอกจากนี้	 แรงกดดันจากปัจจัยภายนอกองค์กร
ในระดับมหภาคท่ีเกิดข้ึนในปี	 2562	 ส่งผลให้ราคาและปริมาณ

วัตถุดิบมีความผันผวนอย่างมีนัยสําคัญและเป็นผลให้กําไรของ 
บริษัทฯ	ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	แต่อย่างไรก็ดี	แม้ว่า
ปริมาณการส่งออกโดยรวมของประเทศไทยจะลดลงในอัตรา 
ร้อยละ	2	บรษิทัฯ	ยงัสามารถผลกัดันปรมิาณการส่งออกให้เพิม่ขึน้
ได้ในอัตราร้อยละ	 18	 ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสาธารณรฐัจนี	(ไต้หวนั)	ซึง่เป็นตลาดทีส่าํคญัของ 
บรษิทัฯ	และบรษิทัฯ	ยงัสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
คู่แข่งทางการค้าของบรษิทัฯ	ในขณะทีย่งัสามารถคงไว้ซ่ึงฐานลกูค้า
หลักของบริษัทฯ	ได้ต่อไป

บริษัทฯ	 ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่อุปทานผ่าน
การพัฒนาการเกษตรเชิงกลยุทธ์	 (Strategic	 Farming)	 การ
สร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในพื้นท่ีและ 
ผู้เช่ียวชาญธุรกิจเพื่อบรรเทาแรงกดดันเหล่านี้	 บริษัทฯ	 ยังให้การ
สนับสนุนเกษตรกรในโครงการของบริษัทฯ	 จํานวนหลายพันคน
ผ่านโครงการนําร่องในการพัฒนาโรงงานชีวภาพและเทคโนโลยี 
การเพาะปลกูเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการเพิม่ปรมิาณสายพนัธุ์
ทีส่มบรูณ์		บรษิทัฯ	ยงัได้ขยายแพลตฟอร์มในการพฒันาการเกษตร
ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา		ราชอาณาจักรกัมพูชา	และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 เพื่อให้เป็นแหล่งวัตถุดิบ
ทางเลอืกของบรษิทัฯ	ในปี	2562	บรษิทัฯ	ได้ดําเนนิการเชงิกลยทุธ์ 
โดยการเข้าซ้ือกิจการในอําเภอแม่สอด	 และเข้าซื้อกิจการ 
บรษิทั	สาํปะหลังพฒันา	จาํกดั	หรอื	“TDC”	อนัเป็นกลยทุธ์การลงทนุ 
ขององค์กรในภาพรวมเพ่ือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ		 
การบูรณาการส่วนงานบริหารและฝ่ายปฏิบัติการของกิจการที่
บรษิทัฯ	ได้เข้าซือ้เป็นไปด้วยความราบร่ืนและประสบผลสาํเร็จ	และ
บริษัทฯ	จะขยายธุรกิจต่อไป

บริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําด้านผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง
ของโลก	 ผลิตภัณฑ์แบรนด์	 Rose	 ของบริษัทฯ	 เป็นผลิตภัณฑ์
แป้งมันสําปะหลังเพื่อการประกอบอาหารที่ได้รับความนิยม
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 สาธารณรัฐจีน	 (ไต้หวัน)	 และใน
อาเซียน	 อีกทั้งบริษัทฯ	 มุ่งพัฒนากิจการเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จาก
แป้งมันสําปะหลัง	เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและปรับปรุงการจัด
จาํหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ดขีึน้ในตลาดต่างๆ	เช่น	สาธารณรฐัสงัคมนยิม
เวียดนาม	 ประเทศญี่ปุ่น	 และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 โดยการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าและผ่านช่องทางการตลาดที่สําคัญในปีน้ี	 
เช่น	งาน	Food	Ingredients	China	ในสาธารณรัฐประชาชนจีน	
งาน	THAIFEX	-	World	of	Food	Asia	และงาน	Food	ingredients 
Asia		เพื่อสนองตอบความต้องการของกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลาง 
ในทวีปเอเชียที่เพิ่มขึ้น	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วย
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลังและเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์แป้งต่างๆ	 เช่น	 แป้งมันสําปะหลัง	 แป้งข้าวเจ้า	 
แป้งมันสําปะหลังออร์กานิค	และแป้งผสมต่างๆ	อีกด้วย
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เมื่อพิจารณาผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ	
สามารถสรุปได้ว่าบรษิทัฯ	มกีาํไรสุทธ	ิ68	ล้านบาท	(0.08	บาท/หุน้) 
สาํหรบัช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	ถงึ	31	ธนัวาคม	2562 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปี
บญัชีสิน้สุด	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	เป็นเงนิจํานวน	0.134	บาท
ต่อหุ้น	ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นวันที่	27	เมษายน	2563	นี้	

บริษัทฯ	 ยังมีความภาคภูมิใจที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า	 บริษัทฯ	 
ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู ่ใน	
“รายชื่อหุ้นยั่งยืน	 (THSI)”	 สําหรับปี	 2562	 จากการที่บริษัทฯ	 
ได้ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการเพาะปลูก	 การรักษา
ส่ิงแวดล้อม	 มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพและยังคง
มุ่งมั่นในการดําเนินงานตามกรอบความยั่งยืนที่ได้กําหนดไว้อย่าง
แข็งขัน	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้รับประกาศนียบัตร	 ESG	 100	 
(Environmental,	Social	and	Governance)	ติดต่อกันเป็นปีที่สอง 
และได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน	 (Sustainability	
Disclosure	Award)	เป็นครัง้แรกจากสถาบนัไทยพฒัน์		และยงัได้
รบัการจดัอนัดบัให้อยูใ่นระดบั	“ดมีาก”	ในปี	2562	สาํหรบัแนวทาง
ปฏิบัติด้านหลักธรรมาภิบาลจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(IOD)		ซึ่งรางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่น
ของบรษิทัฯ	ทีจ่ะขบัเคลือ่นให้เกดิการเปลีย่นแปลง	ความน่าเชือ่ถอื	
และความโปร่งใสทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ
  
ตั้งแต่วันนี้และในวันข้างหน้า	 ครอบครัวไทยวาจะดําเนินกิจการ
ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่ได้
วางไว้	 โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและยึดม่ันในความยั่งยืนใน
ทุกขั้นตอนตั้งแต่ฟาร์มถึงร้านค้า	 (Farm	 to	 Shelf)	 และบริษัทฯ	 
ขอขอบพระคุณทุกท่านสําหรับข้อเสนอแนะและการสนับสนุน 
เพื่อให้บริษัทฯ	ก้าวต่อไปข้างหน้าในปี	2563	และในอนาคต
 

ธุรกิจอาหารของบริษัทฯ	 เติบโตอย่างม่ันคงท้ังยอดขายจากการ 
ส่งออกและยอดขายในประเทศผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่	
หน่วยรถขายเงินสด	 และการส่งออก	 ผลกําไรของธุรกิจอาหาร 
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	22	เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	ซึ่งเป็น
ผลมาจากการนําระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานและการดําเนิน
โครงการด้านนวตักรรมต่างๆ	รวมถงึการปรบัปรงุกระบวนการต่างๆ	
เพื่อลดต้นทุนการผลิต		นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้เข้าร่วมงานแสดง
สินค้าเกี่ยวกับอาหารระดับนานาชาติ	ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ	สามารถ
เข้าถึงลูกค้ารายใหม่และขยายเครือข่ายกับธุรกิจในกลุ่มสินค้า
อุปโภคและบริโภค	 (FMCG)	 และธุรกิจค้าปลีกทั่วโลก	 เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ	 บางชนิดได้รับความนิยมจากลูกค้า 
ในทวีปอเมริกาเหนือ	 ยุโรป	 และตะวันออกกลาง	 นอกจากน้ี	 
การขยายตลาดผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวและการขยายธุรกิจใน 
ตลาดสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็น
ตัวเลขสองหลัก	 และบริษัทฯ	 จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
รากฐานเหล่านี้ในขณะเดียวกันกับการพยายามเพิ่มยอดขายและ
พัฒนาการจัดจําหน่ายเพื่อขยายธุรกิจให้ครอบคลุมผู้บริโภคไปทั่ว
ภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญ
รายการหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบริษัทฯ	 
ยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้า 
ให้ดียิ่งขึ้นโดยกําหนดให้นวัตกรรมและความยั่งยืนเป็นวิสัยทัศน์
หลักของบริษัทฯ	 ในระยะยาว	 ในปี	 2562	บริษัทฯ	 ได้ร่วมมือกับ 
สถาบนัวจิยัชัน้นําต่างๆ	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพือ่สนบัสนนุ 
งานวิจัยเกี่ยวกับส่วนผสมใหม่จากพืช	 เทคโนโลยีด้านชีวภาพ
พลาสติกและโปรตีน	 กระบวนการผลิตใหม่และสูตรการผลิตใหม	่
ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 สามารถดําเนินการดังกล่าวได้เนื่องจากศูนย์วิจัย
และพัฒนาแห่งใหม่ซึ่งจัดตั้งอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย		ธรุกจิแป้งและอาหารของบรษิทัฯ	ได้เปิดตวัผลิตภัณฑ์
ใหม่กว่า	10	รายการ	และบริษัทฯ	จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยาย
ธุรกิจและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 เพื่ออนาคต	 รวมถึงจะพัฒนา
นวัตกรรมที่เปิดกว้างเก่ียวกับระบบนิเวศน์เพื่อการขยายเครือข่าย 
และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ําในด้านการดัดแปลงอาหาร	 
การหมกั	พลาสตกิชวีภาพ	และวทิยาศาสตร์พอลเิมอร์อย่างต่อเนือ่ง

แม้ว่ากําไรสุทธิของบริษัทฯ	 ในปี	 2562	 จะลดลงเม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา	บรษิทัฯ	ยงัคงมฐีานะเงินสดและงบดลุทีแ่ข็งแกร่ง		บรษิทัฯ	
ยังคงพิจารณาการลงทุนอย่างมีวินัยโดยวัดผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและดําเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ	 ในการสร้างมูลค่า
หุน้ระยะยาวสําหรบัผูถ้อืหุน้	และให้ความสําคญักบัการเพิม่กระแส
เงินสดที่ใช้ในการดําเนินงานซ่ึงบริษัทฯ	 ได้กําหนดให้เป็นเกณฑ ์
ชี้วัดประสิทธิภาพของบริษัทฯ		การดําเนินการอย่างรอบคอบและ
มีวินัยภายใต้กรอบนโยบายน้ีได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทาน	เงินทุนหมุนเวียน	การบํารุงรักษาและการปรับปรุง	
และค่าใช้จ่ายในการลงทุนใหม่อีกด้วย	

นายโฮ เรน ฮวา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ

  สินทรัพย์หมุนเวียน  3,243   3,158   3,148 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,626   3,914   3,968 

  สินทรัพย์รวม  7,869   7,072   7,116 

  หนี้สินหมุนเวียน  987   794   808 

  หนี้สินไม่หมุนเวียน  1,586   412   402 

  หนี้สินรวม  2,573   1,206   1,210 

  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  5,295   5,866   5,906 

   

  ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�  7,323   7,248   6,265 

  เงินปันผลรับ  33   1   1 

  ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วม  (5)  (2)  3 

  ร�ยได้รวม  7,419   7,327   6,475 

  ต้นทุนข�ยสินค้�  6,133   6,063   4,881 

  รวมค่�ใช้จ่�ย  7,246   7,047   5,820 

  กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น  133   288   513 

  EBITDA  526   559   855 

  กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนต้นทุนท�งก�รเงินและค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได ้  173   280   655 

  ต้นทุนท�งก�รเงิน  48   7   8 

  ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้  32   58   106 

  กำ�ไรสุทธิสำ�หรับป ี  94   214   541 

  กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม  26   17   48 

  กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  68   197   493 

   

 ข้อมูลอื่นๆ   

  กำ�ไรต่อหุ้น (บ�ท)  0.08   0.22   0.56 

  เงินปันผลต่อหุ้น (บ�ท)  *0.134   0.32   0.32 

  มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (บ�ท)  6.01   6.66   6.71 

  2562 2561 2560

(หน่วย:	ล้านบาท)

หมายเหตุ	 :  * ณ วันที่พิมพ์ร�ยง�นนี้ คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้เสนอให้จ่�ยเงินปันผลในอัตร�หุ้นละ 0.134 บ�ท แต่อยู่ระหว่�งรอก�รอนุมัติโดยที่ประชุม 

   ผู้ถือหุ้น
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อัตราส่วนทางการเงิน

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร   

  อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%)  16   16   22 

  อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น (%)  2   4   8 

  อัตร�กำ�ไรอื่น (%)  0.38   (0.01)  0.06 

  อัตร�ส่วนเงินสดต่อก�รทำ�กำ�ไร (%)  351   71   128 

  อัตร�กำ�ไรสุทธิต่อร�ยได้รวม (%)  1   3   8 

  อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)  2   4   10 

 

	 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน   

  อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์รวม (%)  1   3   8 

  อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร (%)  13   17   31 

  อัตร�ก�รหมุนของสินทรัพย์ (เท่�)  0.99   1.03   0.96 

 

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง   

  อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�)  3   4   4 

  อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว (เท่�)  2   3   3 

  อัตร�ส่วนสภ�พคล่องกระแสเงินสด (เท่�)  0.52   0.26   0.84 

  ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  35   37   39 

  ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย (วัน)  43   35   28 

  ระยะเวล�ชำ�ระหนี้ (วัน)  20   20   20 

  Cash cycle (วัน)  59   52   46 

 

	 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน   

  อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)  0.49   0.21   0.20 

  อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่�)  11   41   97 

  อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระภ�ระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) (เท่�)  0.12   0.09   0.28 

  อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผล (%)  414   143   54 

  2562 2561 2560

รายงานประจำาปี 2562
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวม

ปี 2562 เป็นปีที่ท้�ท�ยของอุตส�หกรรมมันสำ�ปะหลัง 

เน่ืองจ�กเกิดสภ�วะแพร่ระบ�ดของโรคใบด�่งมันสำ�ปะหลัง 

(Cassava Mosaic Disease: CMD) จ�กประเทศเวยีดน�ม และ 

กมัพชู� เข้�ม�ในพ้ืนทีป่ระเทศไทย ถงึแม้ว่�ว่�ก�รแพร่ระบ�ดฯ 

ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบต่อปริม�ณและอุตส�หกรรม 

แป้งมันสำ�ปะหลังในประเทศไทยม�กนัก อย่�งไรก็ต�ม

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รป้องกันและ

เตรียมรองรับก�รระบ�ดของโรคใบด่�งมันสำ�ปะหลังขึ้น เพื่อ

ส�ม�รถป้องกันและยับยั้งก�รระบ�ดของโรคได้อย่�งทัน

ท่วงที ประกอบกับมีสถ�นก�รณ์ปัญห�ภัยแล้งในหล�ยพื้นท่ี  

และปริม�ณนำ้�ในเขื่อนอ่�งเก็บนำ้�หล�ยแหล่งลดลงต่อเนื่อง 

ม�ตั้งแต่ปี 2561 โดยเฉพ�ะในภ�คเหนือตอนล่�ง และภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำ�ให้เกษตรกรต้องเร่งขุดมัน โดยส่งผล 

กระทบต่อผลผลิตหัวมันสำ�ปะหลังสดทั้งปริม�ณและคุณภ�พ

ทั้งนี้ร�ค�มันสำ�ปะหลังที่เพิ่มขึ้นสูงในปี 2562 ทำ�ให้เกษตรกร

บ�งส่วนเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนครบอ�ยุส่งผลให้ปริม�ณและ

คุณภ�พของผลผลิต ทำ�ให้ต้นพันธุ์ที่ได้ไม่สมบูรณ์ อ่อนแอ 

สุ่มเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคระบ�ดได้ง่�ย รวมท้ังก�รแพร่ระบ�ด

ของโรคใบด่�งมันสำ�ปะหลัง ที่มีก�รแพร่ระบ�ดในประเทศ

เวยีดน�มและกมัพชู�  โดยในปี 2562  ได้มกี�รแพร่ระบ�ดเข้�ม� 

ในประเทศไทย ถึงแม้ว่�ว่�ก�รแพร่ระบ�ดฯ ในปัจจบุนัยงัไม่มี

ผลกระทบต่อปริม�ณและอุตส�หกรรมแป้งมันฯ ท�งภ�ครัฐ

และเอกชนได้ดำ�เนินก�รต่�งฯ ที่เกี่ยวข้องกับก�รป้องกันและ

เตรียมรองรับก�รระบ�ดของโรคใบด่�งมันสำ�ปะหลัง เพื่อ

ส�ม�รถป้องกนัและยบัยัง้ก�รระบ�ดของโรคได้อย่�งทนัท่วงที

ท้ังน้ี จ�กเหตกุ�รณ์ทีเ่กิดขึน้ ทำ�ให้เกษตรกรบ�งส่วนเกบ็เกีย่ว
ผลผลติก่อนครบอ�ย ุส่งผลให้ปรมิ�ณและคณุภ�พของผลผลติ
ลดตำ่�ลง เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งค่อนข้�งตำ่� รวมถึงทำ�ให้ต้นพันธุ์
ที่ได้ไม่สมบูรณ์ อ่อนแอ สุ่มเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคระบ�ดได้ง่�ย 
นอกจ�กนี้ยังเกิดคว�มเสียห�ยในช่วงของก�รเริ่มปลูกมัน 
เน่ืองจ�กข�ดแคลนนำ�้ ส่งผลให้เกษตรกรมคีว�มคว�มต้องก�ร
ท่อนพนัธุม์นัม�กขึน้เป็นพเิศษ จงึทำ�ให้ร�ค�ท่อนพนัธุปี์ 2562 นี้ 
สูงถึง 2-3 บ�ทต่อท่อน กระทบปัญห�ด้�นผลผลิตของ 
มันสำ�ปะหลังในระยะสั้น โดยผลผลิตหัวมันสดฤดูก�รผลิต  
ปี 2561/2562 มจีำ�นวนอยูท่ี ่28,859,005 ตัน ซึง่ยงัไม่เพยีงพอ 
ต่อคว�มต้องก�รใช้ในประเทศ

จ�กสภ�วะคว�มตึงเครียดของสงคร�มท�งก�รค้�ระหว่�งจีน
และสหรฐัฯ และก�รชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกโดยรวม ส่งผล 
กระทบต่อปริม�ณก�รส่งออกแป้งมันสำ�ปะหลังโดยรวมของ
ประเทศไทย ในปี 2562 มีปริม�ณลดลงเพียงเล็กน้อย จ�ก 
ค่�เงนิบ�ทท่ีแข็งค่�ข้ึนเมือ่เทียบกับเงนิสกลุดอลล่�ร์สหรัฐและ
หยวน ประกอบกับจีนมีก�รนำ�เข้�แป้งจ�กประเทศเวียดน�ม
เพิม่ขึน้ ซึง่มรี�ค�เสนอข�ยทีต่ำ�่กว่�แป้งทีน่ำ�เข้�จ�กไทย ส่งผล
ให้ร�ค�แป้งมนัสำ�ปะหลงัมกี�รปรบัตวัลดลงจ�กปี 2561 ทีเ่คย
สูงถึง 550-550 เหรียญสหรัฐต่อตัน ม�อยู่ในระดับ 420-450 
เหรียญสหรัฐต่อตัน จึงส่งผลให้ในปี 2562 ปริม�ณก�รส่งออก
แป้งมันสำ�ปะหลังไทยเท่�กับ 2.84 ล้�นตัน ลดลงประม�ณ 
ร้อยละ 3 จ�กปี 2561 ทีม่ปีริม�ณส่งออกเท่�กบั 2.94 ล้�นตนั 
และมีมูลค่�ส่งออกแป้งมันสำ�ปะหลังในปี 2562 เท่�กับ 
38,500 ล้�นบ�ท ลดลงประม�ณร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2561 ที่มีมูลค่�ส่งออกเท่�กับ 44,590 ล้�นบ�ท

แม้ว่�อุตส�หกรรมแป้งมนัสำ�ปะหลงัจะยังคงประสบกับปัจจยั
ท้�ท�ยหล�กหล�ยปัจจยัอย่�งต่อเนือ่งในหล�ยรอบปีทีผ่่�นม� 
โดยเผชิญกับสภ�วะแพร่ระบ�ดของโรคใบด่�งมันสำ�ปะหลัง 
สถ�นก�รณ์ปัญห�ภัยแล้งในหล�ยพื้นท่ี และปริม�ณนำ้�ใน
เขื่อนอ่�งเก็บนำ้�หล�ยแหล่งลดลงต่อเนื่อง อย่�งไรก็ต�ม
รัฐบ�ลมีก�รดำ�เนินม�ตรก�รประกันร�ยได้เกษตรกรผู้ปลูก
มนัสำ�ปะหลงั และม�ตรก�รคูข่น�นอ่ืนๆ เพือ่รกัษ�เสถียรภ�พ
ร�ค�มันสำ�ปะหลังแบบย่ังยืน อีกท้ังคว�มต้องก�รแป้ง 
มันสำ�ปะหลังของไทยยังเป็นที่ต้องก�รของตล�ดต่�งประเทศ
อย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งตล�ดจีน ท่ีต ้องก�ร
นำ�ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังไปใช้ประโยชน์ได้หล�กหล�ย  
ซึ่งบริษัทฯ ค�ดก�รณ์ว่�สถ�นก�รณ์ร�ค�แป้งมันสำ�ปะหลัง
ในตล�ดส่งออกในปี 2563 ในภ�พรวมค�ดว่�มีปริม�ณก�ร 
ส่งออกใกล้เคียงกับปี 2562

อย่�งไรก็ต�ม ในปี 2562 ธุรกิจแป้งมันสำ�ปะหลังมีอัตร� 
กำ�ไรขัน้ต้นลดลง จ�กผลกระทบจ�กร�ยก�รทีเ่กดิขึน้จ�กก�ร
บันทึกสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นเป็นจำ�นวน 
50 ล้�นบ�ท และก�รอ่อนค่�ของสกุลเงินเหรียญดอลล่�ห์
เทียบกับสกุลเงินบ�ท ซึ่งธุรกิจแป้งมันสำ�ปะหลังยังคงเป็น
ธรุกจิทีม่ยีอดข�ยเป็นสดัส่วนสงูสดุของบรษิทัฯ ต�มด้วยธุรกจิ
อ�ห�ร จงึส่งผลให้กำ�ไรสทุธขิองบรษิทัฯ ลดลงร้อยละ 65 จ�ก
ปีก่อนหน้�
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ร�ค�เฉลี่ยส่งออกแป้งมันสำ�ปะหลังมีก�รปรับตัวลดลงใน

ทิศท�งเดียวกับร�ค�หัวมันสำ�ปะหลัง เน่ืองจ�กสภ�วะ

ข�ดแคลนวตัถดุบิหัวมนัสำ�ปะหลงัในประเทศไทยเริม่ฟ้ืนตัวขึน้ 

โดยร�ค�ข�ยเฉลี่ยข�ยของแป้งมันสำ�ปะหลัง ปรับตัวลดลง

ร้อยละ 9 จ�ก 498 เหรียญสหรัฐต่อตันในปี 2561 เป็น 453 

เหรยีญสหรฐัต่อตนัในปี 2562 ในขณะทีร่�ค�หวัมนัสำ�ปะหลงั

ในประเทศมีก�รปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยร�ค�

เฉลี่ยต้นทุนวัตถุดิบหัวมันสำ�ปะหลังปรับตัวลดลงร้อยละ 17 

จ�ก 2.76 บ�ทต่อกิโลกรัมในปี 2561 เป็น 2.29 บ�ทต่อ

กิโลกรัมในปี 2562 

ถึงแม้ว่�อุตส�หกรรมแป้งมันสำ�ปะหลังในประเทศไทยจะ

ถูกกดดันจ�กสภ�วะคว�มตึงเครียดของสงคร�มท�งก�รค้�

ระหว่�งจนีและสหรัฐฯ และก�รชะลอตัวของเศรษฐกจิโลกโดย

รวม ส่งผลให้อุตส�หกรรมแป้งมันสำ�ปะหลังในประเทศไทย

มีปริม�ณก�รส่งออกลดลงร้อยละ 3 จ�ก 2.9 ล้�นตัน 

ในปี 2561 เป็น 2.8 ล้�นตันในปี 2562 อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ  

ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รรักษ�ระดับยอดข�ยได้ใกล้เคียง

ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมาได้แก่ 

1) ราคาส่งออกแป้งมันสําปะหลังปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

แผนภาพ	1 แสดงร�ค�ส่งออกมันสำ�ปะหลังย้อนหลัง 3 ปี

กบัปีก่อน โดยปรมิ�ณข�ยของของบรษิทัฯ ทัง้หมดลดลงเพยีง

ร้อยละ 2 ในขณะท่ีปริม�ณข�ยบริษัทในเครือในประเทศจีน

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 84 

2) การเข้าซื้อกิจการใน บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
 หรือ TDC 

ในเดือนเมษ�ยน 2562 บริษัทฯ ได้เข้�ซ้ือหุ้นส�มัญเพิ่มใน

บริษัท สำ�ปะหลังพัฒน� จำ�กัด หรือ TDC จ�กผู้ถือหุ้นเดิม

จ�กบริษัท เจแปน คอร์น สต�ร์ช จำ�กัด (Japan Corn Starch 

Co., Ltd. หรือ “JCS”) จำ�นวนร้อยละ 33.33 ของจำ�นวน 

หุ้นทั้งหมด ในร�ค�ซื้อข�ยทั้งสิ้น 220 ล้�นบ�ท โดยหลังก�ร

เข้�ซือ้ บรษิทัฯ จะมสีดัส่วนก�รถือหุน้ทัง้ท�งตรงและท�งอ้อม

ใน TDC รวมร้อยละ 100 สอดคล้องไปต�มนโยบ�ยกลยุทธ์

ของบริษัทฯ ท่ีมุ่งเน้นก�รขย�ยสัดส่วนของร�ยได้และกำ�ไร

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่�เพิ่ม (High Value-Added) ซึ่งมี

อัตร�ก�รทำ�กำ�ไรสูงข้ึน และไม่ผันผวนม�กเหมือนผลิตภัณฑ์

แป้งมันสำ�ปะหลัง
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3) การเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัท แม่สอดสตาร์ช จํากัด
 และบริษัท แม่สอดไบโอแก๊ส จํากัด

ในเดอืนมกร�คม 2562 บรษิทัฯ ได้เข้�ซ้ือซ้ือสนิทรัพย์ในบรษิทั 

แม่สอด สต�ร์ช จำ�กัด และบริษัท แม่สอด ไบโอแก๊ส จำ�กัด 

ซึ่งประกอบไปด้วยที่ดิน อ�ค�ร สิ่งปลูกสร้�ง เครื่องจักร และ

อุปกรณ์ ซึ่งมีมูลค่�รวมทั้งสิ้น 548 ล้�นบ�ท โดยก�รเข้�ซื้อ

สินทรัพย์ดังกล่�วเป็นไปต�มนโยบ�ยก�รขย�ยก�รลงทุนของ

กลุ่มบริษัทฯ เพ่ือเพิ่มศักยภ�พในก�รผลิต ซึ่งช่วยเพิ่มกำ�ลัง

ก�รผลิตได้ประม�ณร้อยละ 15 และเป็นก�รกระจ�ยแหล่ง

ก�รจัดห�แหล่งวัตถุดิบ นอกเหนือจ�กแหล่งวัตถุดิบหลักจ�ก

แหล่งท�งภ�คอีส�น

แผนภาพ	2 แสดงเงินสกุลเหรียญสหรัฐต่อสกุลเงินบ�ทย้อนหลัง 3 ปี

4) ผลกระทบจากรายการที่เกิดขึ้นจากการบันทึกสํารอง
 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

บรษิทัฯ มีร�ยก�รทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวจ�กก�รบนัทกึสำ�รอง

ผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นเป็นจำ�นวน 50 ล้�นบ�ท 

โดยถือเป็นค่�ใช้จ่�ยไม่เป็นตัวเงิน เป็นผลกระทบจ�กก�รแก้ไข

กฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับอัตร�ค่�ชดเชยกรณีเลิกจ้�ง โดยรับรู้

ต้นทนุบรกิ�รในอดีตเป็นค่�ใช้จ่�ยทนัทใีนงบกำ�ไรข�ดทนุของ

งวดที่กฎหม�ยมีผลบังคับใช้ 

อัตร�แลกเปลี่ยนสกุลเงินบ�ทแข็งค่�ขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุล

ดอลล่�ร์สหรัฐและหยวนตลอดทั้งปี โดยค่�เงินบ�ทปรับตัว 

ลดลงจ�ก 32.12 บ�ทต่อสกุลดอลล่�ร์สหรัฐ ในปี 2561  

เป็น 30.91 บ�ทต่อสกลุดอลล่�ร์สหรัฐ ในปี 2562 หรือร้อยละ 4 

ในขณะทีค่่�เงนิบ�ทปรบัตัวลดลงจ�ก 4.89 บ�ทต่อสกุลหยวน  

ในปี 2561 เป็น 4.49 บ�ทต่อสกุลหยวน ในปี 2562 หรือ 

ร้อยละ 8 ส่งผลให้ร�ค�ข�ยเฉลี่ยของแป้งมันสำ�ปะหลัง และ 

แป้งมันสำ�ปะหลังมูลค่�เพิ่ม (HVA) ในปี 2562 ปรับตัวลดลง

เมือ่เทยีบกบัปีท่ีผ่�นม�อย่�งมนียัสำ�คญั ซึง่บรษิทัฯ มยีอดข�ย 

ม�กกว่�กึ่งหนึ่งที่อยู ่ในรูปเงินสกุลดอลล่�ร์สหรัฐ บริษัทฯ  

มีนโยบ�ยทำ�สัญญซื้อ forward contract ระดับหนึ่งเผื่อลด

คว�มเสี่ยงจ�กค่�เงินที่อ�จผันผวนนี้

5) ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐและหยวน
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ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2562

ปี 2562 เป็นปีหนึ่งท่ียอดข�ยของบริษัทฯ ส�ม�รถทำ�สถิติ
สูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง แม้จะเผชิญกับคว�มท้�ท�ยต่�งๆ ท้ัง
จ�กก�รปรับตัวลดลงของร�ค�เฉลี่ยส่งออกแป้งมันสำ�ปะหลัง  
ค่�เงินบ�ทที่แข็งค่�ขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่�ร์สหรัฐ
และหยวน และผลกระทบจ�กร�ยก�รที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

จ�กก�รบันทึกสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 
โดยบริษัทฯ มียอดข�ยรวม จำ�นวน 7,323 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 
75 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 1 จ�กปีก่อน ประกอบด้วยร�ยได้
จ�กธุรกิจแป้งมันสำ�ปะหลัง 3,200 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 44  
ร�ยได้จ�กธุรกิจแป้งมันสำ�ปะหลังมูลค่�เพ่ิม (HVA) 2,670 

หรือร้อยละ 36 และร�ยได้จ�กธุรกิจอ�ห�ร 1,453 ล้�นบ�ท 
หรือร้อยละ 20 และมีกำ�ไรสุทธิ 68 ล้�นบ�ท โดยกำ�ไรขั้นต้น
ของธุรกิจประกอบด้วยกำ�ไรของธุรกิจแป้งมันสำ�ปะหลัง และ
แป้งมันสำ�ปะหลังมูลค่�เพิ่ม (HVA) ร้อยละ 62 และกำ�ไรของ
ธุรกิจอ�ห�รร้อยละ 38 ถึงแม้ว่�บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ
จ�กก�รลดลงของร�ค�แป้งมนัสำ�ปะหลงั ผลกระทบจ�กค่�เงนิ
บ�ทแข็งตัว และผลกระทบจ�กก�รสำ�รองผลประโยชน์ระยะ
ย�วของพนักง�นเพิ่มขึ้น อัตร�กำ�ไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทใน
ปี 2562 ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 16 เท่�กับปีที่ผ่�นม� โดยมีผลก�ร
ดำ�เนินง�นแยกต�มหน่วยธุรกิจดังต่อไปนี้

รายได้ (%) กําไรขั้นต้น (%)

ธุรกิจแป้งมันส�ำปะหลัง 
ธุรกิจอำหำร 
ธุรกิจแป้งมันส�ำปะหลังมูลค่ำเพิ่ม (HVA)

36

26

38
44

36

20

ธุรกิจแป้งมันส�ำปะหลัง 
ธุรกิจอำหำร 
ธุรกิจแป้งมันส�ำปะหลังมูลค่ำเพิ่ม (HVA)

ล้ำนบำท
2560 2561 2562

ล้ำนบำท ล้ำนบำทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

กิจการในประเทศไทย

 แป้งมันสำ�ปะหลัง

 แป้งมันสำ�ปะหลังมูลค่�เพิ่ม (HVA)

 อ�ห�ร

 ร�ยได้อื่นๆ

 รวมร�ยได้จ�กในประเทศ

กิจการในต่างประเทศ

 แป้งมันสำ�ปะหลัง

 แป้งมันสำ�ปะหลังมูลค่�เพิ่ม (HVA)

 อ�ห�ร

 ร�ยได้อื่นๆ

 รวมร�ยได้จ�กต่�งประเทศ

ยอดขายสุทธิรวม

2,283

1,054

1,379

13

4,729

625

886

-

25

1,536

6,265

 

36

17

22

0

75

10

14

-

0

25

100

1,838

2,016

1,444

84

5,382

1,026

821

8

11

1,866

7,248

25

28

20

1

74

14

11

0

0

26

100

1,615

1,905

1,438

72

5,030

 

1,473

765

15

40

2,293

7,323

22

26

20

1

69

 

20

10

0

1

31

100

หมายเหต ุ: ต�ร�งแสดงร�ยได้ต�มช่องท�งก�รจำ�หน่�ย ได้ตัดร�ยก�รซื้อข�ยระหว่�งธุรกิจแป้งมันสำ�ปะหลังและธุรกิจอ�ห�รแล้ว
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รายได้จากธุรกิจแป้งมันสําปะหลัง

ธรุกิจแป้งมนัสำ�ปะหลงัมยีอดข�ยรวม 3,200 ล้�นบ�ท เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 8 จ�ก 2,959 ล้�นบ�ท ในปีก่อนหน้� ในขณะท่ี 

ธุรกิจแป้งมันสำ�ปะหลังมูลค่�เพ่ิม (HVA) มียอดข�ยรวม  

2,670 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 6 จ�ก 2,837 ล้�นบ�ท ในป ี

ก่อนหน้� เป็นผลม�จ�กค่�เงินบ�ทที่แข็งค่�ขึ้นอย่�งม ี

นัยสำ�คัญเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลล่�ร์สหรัฐ และทำ�ให้ร�ค�

ข�ยเฉลี่ยข�ยของแป้งมันสำ�ปะหลังปรับตัวลดลงต�มที่ได้

อธิบ�ยไว้ข้�งต้น ในขณะที่ปริม�ณก�รข�ยของกลุ่มธุรกิจแป้ง

มันสำ�ปะหลังยังส�ม�รถเติบโตได้ในอัตร� double digit เมื่อ

เทียบกับปีก่อน

โดยแป้งมนัสำ�ปะหลงัมรี�ค�ข�ยในประเทศอยูท่ี ่12.98-13.80 

บ�ทต่อกิโลกรัม และร�ค�ส่งออกอยู่ที่ 448-460 เหรียญ

สหรัฐต่อตัน ในขณะที่ในปี 2561 มีร�ค�ข�ยในประเทศ 

อยู่ที่ 13.40-16.50 บ�ท ต่อกิโลกรัม และร�ค�ส่งออกอยู่ที่  

445-553 เหรียญสหรฐัต่อตนั กอปรกบัค่�เงนิบ�ททีแ่ขง็ค่�ขึน้ 

เมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่�ร์สหรัฐและหยวน อย่�งไรก็ต�ม 

คว�มต้องก�รใช้แป้งของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง  

ในขณะที่จีนมีก�รนำ�เข้�แป้งจ�กประเทศเวียดน�มเพิ่มข้ึน  

ซ่ึงมรี�ค�เสนอข�ยทีต่ำ�่กว่�แป้งทีน่ำ�เข้�จ�กไทย ทัง้นีบ้รษิทัฯ

มกีลยทุธ์ทีจ่ะขย�ยแหล่งจัดห�แหล่งปลกูมนัสำ�ปะหลงัทีส่ำ�คญั 

เช่น จ�กประเทศล�วและกัมพูช� เพื่อเพิ่มแหล่งจัดห�วัตถุดิบ 

นอกเหนือจ�กก�รใช้มนัสำ�ปะหลงัในประเทศ และขย�ยส�ข�

ไปยงัประเทศอนิโดนีเซยีทีม่ปีรมิ�ณก�รใช้แป้งมนัสำ�ปะหลงัสงู 

ในขณะเดียวกันร�ยได้จ�กข�ยแป้งมันสำ�ปะหลังมูลค่�เพิ่ม 

(HVA) ของบริษัทฯ ในปี 2562 มีก�รปรับตัวลดลงลดลงจ�ก

ภ�วะก�รแข่งขนัด้�นร�ค�ทีเ่พิม่ขึน้โดยกลโูคสไซรัปในประเทศ

เวยีดน�ม ประกอบกับค่�เงินบ�ททีแ่ขง็ค่�ข้ึน ในขณะท่ีปริม�ณ

ก�รข�ยแป้งมันสำ�ปะหลังมูลค่�เพิ่ม (HVA) ชนิดอื่น เช่น  

แป้งมนัสำ�ปะหลังดัดแปร และส�ค ูยังอตัร�ก�รเติบโตในอตัร�

ที่สูง โดยคว�มต้องก�รของลูกค้�ในอุตส�หกรรมอ�ห�รยังคง

มีก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มกำ�ลัง

ก�รผลติในปี 2563 อย่�งต่อเนือ่งเพือ่รองรบัคว�มต้องก�รของ

ลูกค้�ที่สูงขึ้นในอน�คต

รายได้จากธุรกิจอาหาร

ในภ�วะเศรษฐกิจชะลอตัวหล�ยปีที่ผ่�นม� ผลก�รดำ�เนิน

ง�นของธุรกิจอ�ห�รของบริษัทยังส�ม�รถเติบโตได้ โดยธุรกิจ

อ�ห�รมยีอดข�ย 1,453 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 จ�ก 1,430 

ล้�นบ�ท ในปีก่อนหน้� ตล�ดในประเทศยังคงเป็นตล�ดหลัก

คิดเป็นร้อยละ 91 ของยอดข�ยท้ังหมดในธุรกิจอ�ห�ร และ

ร้อยละ 9 เป็นยอดข�ยส่งออก โดยปีที่ผ่�นม�บริษัทยังคงเป็น

หนึ่งในผู้นำ�ตล�ดผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นในประเทศไทย ยอดข�ย 

ภ�ยในประเทศของผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวเติบโตม�กถึง 

ร้อยละ 29 เนื่องจ�กก�รขย�ยช่องท�งก�รจำ�หน่�ยหน่วย 

รถข�ยเงินสด นอกจ�กน้ีบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในก�รเน้นก�ร

ขย�ยช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยและกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดที่ดี  

โดยเฉพ�ะช่องท�งช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยแบบสมัยใหม่ 

(Modern Trade) ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยหน่วยรถข�ยเงินสด 

(Van Sale) และช่องท�งก�รส่งออก

นอกจ�กนี้บริษัทฯ มีกลยุทธ์ก�รเสริมสร้�งก�รเติบโตที่ยั่งยืน

จ�กก�รควบคมุอตัร�ก�รทำ�กำ�ไรให้เพิม่สงูขึน้ จ�กก�รพฒัน� 

ผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ ผ ่�นก�รวิ จัยและนวัตกรรมอ�ห�รที่ 

ตอบสนองคว�มต้องก�รและวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริโภคในอน�คต ที่หันม�บริโภคอ�ห�รเพื่อสุขภ�พ รวมทั้ง 

ก�รขย�ยไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และก�รเข้�สู่ตล�ดใหม่ 

นอกจ�กนีบ้รษิทัยงัคงต้ังเป้�จะขย�ยฐ�นลกูค้� ทัง้ในประเทศ

และต่�งประเทศอย่�งสมำ่�เสมอ

11บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
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ยอดขาย

ปี2562 บริษัทฯ มียอดข�ย 7,323 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 97 ล้�น

บ�ท หรือร้อยละ 1 จ�ก 7,226 ล้�นบ�ท ในปีก่อนหน้� ธุรกิจ

แป้งมันสำ�ปะหลังเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนยอดข�ยสูงสุดหรือ 

ร้อยละ 43 โดยสัดส่วนดังกล่�วเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 41 ในปี 

2561 ในขณะที่สัดส่วนยอดข�ยแป้งมันสำ�ปะหลังมูลค่�เพิ่ม 

(HVA) มีอัตร�ก�รส่วนเท่�กับร้อยละ 37 ลดลงจ�กร้อยละ 39 

ในปี 2561 และสัดส่วนธุรกิจอ�ห�รมีอัตร�ที่ลดลงคิดเป็น 

ร้อยละ 20 ในปี 2562

ในปี 2562 สัดส่วนยอดข�ยของธุรกิจที่ดำ�เนินง�นในต่�ง

ประเทศ มสัีดส่วนคดิเป็นร้อยละ 31 ของยอดข�ยรวม เพิม่ขึน้

จ�กร้อยละ 26 ในปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นเป็นก�รเตบิโตของ

บริษัทย่อยที่ประเทศจีน ในก�รขย�ยฐ�นลูกค้�สำ�หรับธุรกิจ

แป้งมันสำ�ปะหลัง

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

งบกําไรขาดทุนรวม

ล้ำนบำท
2560 2561 2562

ล้ำนบำท ล้ำนบำทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ร�ยได้จ�กก�รข�ย

ต้นทุนข�ย

กำาไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

กำาไรอื่นๆ

กำาไรจากการดำาเนินงาน

กำ�ไรอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัก�รดำ�เนนิง�นปกตสิทุธิ

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทุน

ทางการเงิน

ต้นทุนท�งก�รเงิน

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

กำาไรสุทธิ

กำ�ไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย

ร�ยก�รปรับปรุงจ�กก�รควบรวมบริษัท

(NON-CASH ITEMS)

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

6,265

4,874

1,390

916

22

496

181

3

680

(8)

(112)

560

(48)

(19)

493

100

78

22

15

0

8

3

0

11

0

(2)

9

(1)

0

8

7,226

6,069

1,157

901

39

295

29

(2)

322

(7)

(66)

249

(17)

(35)

197

100

84

16

12

1

4

0

0

4

0

1

3

0

0

3

7,323

6,082

1,241

1,056

32

217

5

(5)

217

(48)

(42)

127

(26)

(33)

68

100

83

17

14

0

3

0

0

3

1

1

2

0

0

1

กําไรขั้นต้น

อัตร�กำ�ไรข้ันต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 17 

เท่�กบัปีทีผ่่�นม� ถงึแม้ว่�บริษทัฯ จะได้รบัแรงกดดนัจ�กหล�ย 

ปัจจยั เช่น ผลกระทบจ�กก�รลดลงของร�ค�แป้งมนัสำ�ปะหลงั 

อัตร�แลกเปลี่ยนสกุลเงินบ�ทแข็งค่�ข้ึนเมื่อเทียบกับเงินสกุล

ดอลล่�ร์สหรัฐ อย่�งไรก็ต�มก�รลดลงของต้นทุนวัตถุดิบใน

ท�งเดยีวกบัร�ค�แป้งท่ีลดลง ประกอบกบัก�รห�แหล่งวตัถดุบิ

ได้มีประสิทธิภ�พม�กข้ึน ก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รผลิต 

และก�รกลับร�ยก�รค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของสินค้�คงเหลือที่

ตั้งไว้ในปีท่ีผ่�นม� จึงทำ�ให้บริษัทยังส�ม�รถรักษ�อัตร�กำ�ไร

ขั้นต้นได้ใกล้เคียงกับปี 2561

ในปี 2562 อตัร�ก�รทำ�กำ�ไรข้ันต้นของธุรกจิแป้งมันสำ�ปะหลงั

ในประเทศไทยเป็นร้อยละ 13 เท่�กับปี 2561 ในขณะที่

กำ�ไรข้ันต้นของธุรกิจอ�ห�รในปี 2562 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 

32 เมื่อเทียบกับร้อยละ 28 ในปี 2561 โดยก�รเพิ่มขึ้นของ

ธุรกิจอ�ห�รเกิดจ�กร�ค�วัตถุดิบท่ีลดลง และก�รปรับปรุง

ประสิทธิภ�พม�กขึ้น

รายงานประจำาปี 2562
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและก�รบริห�รในปี 2562 เพิม่ขึน้ร้อยละ 

17 หรือจำ�นวน 155 ล้�นบ�ท ส�เหตุหลักม�จ�กค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รข�ยและจัดจำ�หน่�ยที่เพิ่มต�มปริม�ณก�รข�ยที่เพิ่มข้ึน

จำ�นวน 87 ล้�นบ�ท ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8 ล้�นบ�ท และ

ก�รเพิ่มทีมง�นเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่เติบโตขึ้น

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน
 

อัตร�กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้และต้นทุนท�งก�รเงิน ใน

ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 3 ลดลงจ�กร้อยละ 4 ในปี 2561 ส�เหตุ

หลกัม�จ�กก�รแขง็ตวัของค่�เงนิบ�ททีส่่งผลเชงิลบต่อร�ยได้

จ�กก�รข�ย และปัจจัยอื่นๆ ต�มที่ได้กล่�วไว้ข้�งต้น

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยผลก�รดำ�เนินง�นของในปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีกำ�ไรสุทธิอยู่ที่ 68 ล้�นบ�ท ลดลง 129 ล้�นบ�ท หรือ

ร้อยละ 65 เมือ่เทยีบกบัปี 2561 ส�เหตุหลกัม�จ�กอตัร�กำ�ไร

ขั้นต้นลดลง เนื่องจ�กผลกระทบจ�กก�รสำ�รองผลประโยชน์

ของพนักง�นเพิม่ขึน้จำ�นวน 50 ล้�นบ�ท ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย

และบริห�รต�มที่ได้อธิบ�ยไว้ข้�งต้น ค่�เงินบ�ทที่แข็งค่�ข้ึน

เมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่�ห์สหรัฐและสกุลเงินหยวน และ

ต้นทุนท�งก�รเงินที่เพิ่มขึ้นประม�ณ 41 ล้�นบ�ท ส่งผลให้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตร�กำ�ไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 1 ลดลงจ�ก

ร้อยละ 3 ในปี 2561

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 

7,869 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 797 ล้�นบ�ท ก�รเปลี่ยนแปลงท่ี

สำ�คัญ มีดังนี้

• เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดคงเหลือลดลง 179  

 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 26 โดยบริษัทฯ ยังคงสำ�รองเงินสด 

 ไว้ให้เพียงพอกับเงินทุนหมุนเวียนท่ีต้องใช้ในก�รช่วงฤดู 

 ก�รผลิต และเพื่อก�รลงทุนขย�ยกำ�ลังก�รผลิต

• เงินลงทุนระยะสั้นลดลง 227 ล้�นบ�ท จ�กเงินลงทุนใน 

 ในหุ้นกู้ท่ีครบอ�ยุไถ่ถอน และก�รข�ยเงินลงทุนบ�งส่วน 

 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนชั่วคร�ว

• ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่นคงเหลือจำ�นวน 724 ล้�นบ�ท  

 โดยมลีกูหนีท้�งก�รค้�ลดลง 0.9 ล้�นบ�ท จ�กปีก่อน โดยมี 

 ระยะเวล�ก�รเก็บหนี้เฉลี่ย 35 วัน คว�มส�ม�รถในก�ร 

 เก็บหนี้เร็วข้ึนกว่�ปีก่อนท่ีมีระยะเวล�ก�รเก็บหนี้เฉลี่ย  

 37 วัน กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจ�รณ�บันทึกสำ�รองค่�เผื่อหนี้ 

 สงสัยจะสูญที่อ�จจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ที่ข�ดคว�มส�ม�รถ 

 ในก�รชำ�ระหนี้ ซ่ึงเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�ง 

 ก�รเงิน

• สินค้�คงเหลือ เพิ่มขึ้น 159 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 16 เมื่อ 

 เทยีบกับปีก่อน สนิค้�คงเหลอืส่วนใหญ่ท่ีเพิม่ข้ึนสอดคล้อง 

 กับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในก�รดำ�เนินก�รผลิตเต็มที่ในช่วง 

 ฤดูก�ลเก็บเกี่ยวหัวมันสำ�ปะหลัง และจัดซื้อวัตถุดิบอื่นๆ 

 เพื่อปิดคว�มเสี่ยงบ�งส่วนจ�กร�ค�ที่อ�จจะผันผวน  

 โดยมีระยะเวล�ก�รข�ยของสินค้�เฉล่ียที่ 43 วัน ท้ังนี้  

 กลุ่มบริษัทฯจะพิจ�รณ�บันทึกค่�เผื่อสินค้�ด้อยค่�เมื่อ 

 พบว่�มูลค่�สุทธิที่จะได้รับของสินค้�ตำ่�กว่�ร�ค�ทุน  

• ที่ดิน อ�ค�ร อุปกรณ์ และอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน 

 มจีำ�นวน 3,771 ล้�นบ�ท เพิม่ข้ึน 812 ล้�นบ�ท จ�กปีก่อน 

 ก�รเพิม่ข้ึนเกิดจ�กก�รซ้ือสนิทรพัย์ ก�รเพิม่ขย�ยกำ�ลังก�ร 

 ผลติของธรุกิจแป้งมนัสำ�ปะหลงัและธรุกจิอ�ห�ร ในขณะท่ี 

 บริษัทฯ มีอ�ค�ร เครื่องจักร และอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่ง 

 ซึ่งตัดค่�เสื่อมร�ค�หมดแล้วแต่ยังใช้ง�นได้อยู่ 
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ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 

2,573 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 1,367 ล้�นบ�ท โดยมีอัตร�ส่วนหนี้

สนิต่อทนุ 0.49 เท่�  และมอีตัร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระภ�ระ

ผูกพัน 0.12 เท่� แสดงให้เห็นว่�กลุ่มบริษัทยังมีฐ�นะท�งก�ร

เงินทีแ่ขง็แกร่ง ในขณะทีก่ลุม่บรษิทัฯ มอีตัร�ส่วนหนีท้ีม่ภี�ระ

ดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่�กับ 0.27 เท่� โดยมูลค่�

หนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นผลม�จ�กก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ ดังนี้

• เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หนีอ้ืน่ เพิม่ขึน้ 46 ล้�นบ�ท หรอืร้อยละ 

 9 จ�กปีก่อน เป็นผลม�จ�กเจ้�หนี้คงค้�งจ�กก�รลงทุน 

 ในทรพัย์สินถ�วรเพิม่ขึน้จ�กปีก่อน โดย กลุม่บรษัิทฯ มรีะยะ 

 เวล�ก�รชำ�ระหนี้อยู่ที่ 20 วัน ระยะเวล�ก�รชำ�ระหนี้สิน 

 ทีส้ั่น เน่ืองจ�กก�รซือ้หวัมนัสำ�ปะหลงัของบรษิทัฯ ซือ้ด้วย 

 เทอมเงินสดชำ�ระทันที

แหล่งที่มาของเงินทุน

รำยกำร 2560 2561 2562

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตร�ส่วนหนี้ที่มีภ�ระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.20

0.03

0.21

0.04

0.49

0.27

• สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น โดยมีสำ�รอง 

 เงินชดเชยพนักง�นเมื่อออกจ�กง�น เพิ่มขึ้น 87 ล้�นบ�ท  

 และสำ�รองผลประโยชน์พนกัง�นอืน่ๆ เพิม่ขึน้ 10 ล้�นบ�ท 

• หุ้นกู้เพิ่มข้ึน 997 ล้�นบ�ท เงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงิน 

 ระยะย�วเพิ่มขึ้น 170 ล้�นบ�ท เพื่อใช้ในก�รขย�ยธุรกิจ 

 และก�รบริห�รเงินทุนหมุนเวียน

• กำ�ไรสะสมลดลง จ�กก�รสทุธขิองก�รเพิม่ขึน้ของกำ�ไรสทุธิ  

 จำ�นวน 68 ล้�นบ�ท และก�รเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนจ�ก 

 ก�รเปล่ียนสัดส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 67 ล้�นบ�ท  

 หกัด้วยเงินปันผลจ่�ยระหว่�งปี 2562 จำ�นวน 282 ล้�นบ�ท 

 และข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 136 ล้�นบ�ท 

• ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอีำ�น�จควบคมุของบรษิทัย่อย 

 ลดลง 287 ล้�นบ�ท โดยส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รร�ยก�รซื้อ 

 หุ้นส�มัญเพิ่มร้อยละ 33.33 ของบริษัท สำ�ปะหลังพัฒน�  

 จำ�กัด

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,295 ล้�นบ�ท ลดลง 571 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 9.7 จ�ก

ปีก่อน ก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ มีดังนี้

รายงานประจำาปี 2562
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สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

รำยกำร 2560 2561 2562

กระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมห�เงิน

ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงิน

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

655

84

(186)

(41)

512

205

 (57)

(271)

(25)

(148)

466

(1,157)

928

(59)

179

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 กลุ่มบริษัท มีเงินสดและร�ยก�ร

เทียบเท่�เงินสด จำ�นวน 857 ล้�นบ�ท สุทธิเพิ่มขึ้นจ�ก วันที่ 

31 ธนัว�คม 2561 จำ�นวน 679 ล้�นบ�ท จ�กก�รเปล่ียนแปลง

ที่สำ�คัญ ดังนี้

• เงินสดสุทธิได้ม�จ�กก�รดำ�เนินง�น 466 ล้�นบ�ท  

 จ�กกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น 217 ล้�นบ�ท
 

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมก�รลงทุนจำ�นวน 1,157  

 ล้�นบ�ท เกิดจ�ก เงินสดรับสุทธิจ�กก�รซื้อข�ยเงินลงทุน 

 ชั่วคร�วและเงินลงทุนระยะย�วที่ครบกำ�หนด จำ�นวน  

 232 ล้�นบ�ท สุทธิกับเงินสดจ่�ยเพื่อซื้อที่ดิน อ�ค�ร  

 และอุปกรณ์ โดยส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รซื้อกิจก�รจำ�นวน  

 1,189 ล้�นบ�ท และเงินจ่�ยเพือ่ซือ้เงินลงทนุในบรษิทัย่อย  

 220 ล้�นบ�ท

• เงนิสดสทุธไิด้ม�จ�กกจิกรรมจดัห�เงนิจำ�นวน 928 ล้�นบ�ท  

 เป็นก�รรับเงินจ�กก�รออกหุ้นกู้ 1,000 ล้�นบ�ท และเงิน 

 กู้ยืมระยะย�วเพิ่มในระหว่�งปี 200 บ�ท สุทธิกับก�รจ่�ย 

 ปันผลจ�กกำ�ไรสะสม จำ�นวน 283 ล้�นบ�ท 

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สําคัญ

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน

จำ�นวน 3,243 ล้�นบ�ท มีหนีส้นิหมุนเวยีนจำ�นวน 987 ล้�นบ�ท 

ซึง่คดิเป็นอตัร�ส่วนสภ�พคล่องอยูท่ี ่3 เท่� แสดงให้เหน็ว่�กลุม่

บริษัทยังคงมีฐ�นะก�รเงินที่มั่นคง ได้มีแหล่งเงินทุนระยะส้ัน

เพื่อรักษ�สภ�พคล่องทั้งในรูป เงินสด เงินลงทุนชั่วคร�ว และ

ตร�ส�รหนี้ ไว้อย่�งเพียงพอ

ภาระผกูพันด้านหนีสิ้นและการบรหิารจดัการภาระนอกงบดลุ

กลุม่บรษิทัมภี�ระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอ�จจะเกดิข้ึน ซึง่ส�ม�รถ

ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้จ�กหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน 

ข้อ 36 ของงบประจำ�ปี 2562
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ปัจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของธุรกิจแป้งมันสําปะหลังในอนาคต

ผลก�รสำ�รวจปรมิ�ณก�รเพ�ะปลกูมนัสำ�ปะหลงัจ�ก 4 สม�คม 
(สม�คมก�รค้�มันสำ�ปะหลังไทย สม�คมโรงง�นผลิตภัณฑ์ 
มันสำ�ปะหลังไทย สม�คมโรงง�นผู้ผลิตมันสำ�ปะหลังภ�ค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสม�คมแป้งมันสำ�ปะหลังไทย)  
ซึ่งได้ทำ�ก�รสำ�รวจในช่วงไตรม�ส 4 ปี 2562 ประม�ณก�ร
หัวมันสำ�ปะหลังในฤดูก�ลผลิต 2562/2563 ค�ดว่�จะออก
สู่ตล�ดในปริม�ณ 28.75 ล้�นตัน ซึ่งลดลงจ�กฤดูก�ลผลิต 
2561/2562 ร้อยละ 0.36 ถึงแม้ว่�พื้นที่เก็บเก่ียวมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจ�ก 8.56 ล้�นไร่ ในปี 2561/2562 เป็น 8.69 ล้�นไร่ 
เน่ืองจ�กม�ตรก�รจูงใจของภ�ครัฐในก�รประกันร�ยได้  
เพือ่บรรเท�คว�มเดอืดร้อนให้กับเกษตรกรผูป้ลกูมนัสำ�ปะหลงั
ทีก่โิลกรัมละ 2.50 บ�ท สำ�หรบัมันสำ�ปะหลงัสดเชือ้แป้ง 25% 
อย่�งไรก็ต�มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ค�ดว่�จะลดลงจ�ก 3.37 ตัน
เป็น 3.30 ตัน เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ปัญห�ภัยแล้งในหล�ย
พ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตมันสำ�ปะหลังทั้งปริม�ณและ
คณุภ�พ และอ�จจะทำ�ให้ผูป้ระกอบก�รทีใ่ช้มนัสำ�ปะหลงัเป็น
วตัถดิุบมีแนวโน้มประสบกบัภ�วะข�ดแคลนหวัมนัสำ�ปะหลงัสด
ในปี 2563 ซึ่งบริษัทได้มีก�รดำ�เนินก�รโครงก�รเพื่อจูงใจให ้
เกษตรกรนำ�มันสำ�ปะหลังเข้�ม�ข�ยโดยตรงให้แก่บริษัทฯ  
ม�กขึน้ โดยมกี�รสนบัสนนุให้ผลตอบแทนทีจ่งูใจแก่เกษตรกร
ที่เข้�ร่วมโครงก�รฯ รวมถึงให้คว�มรู้และสนับสนุนเครื่องจักร
กลและอุปกรณ์ในก�รเพ�ะปลูก เพื่อเกษตรกรส�ม�รถได้
ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้จ�กสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคใบด่�งมันสำ�ปะหลัง
ตั้งแต่ปี 2561 ในประเทศเวียดน�มและกัมพูช� โดยในปี 
2562 ได้เริ่มมีแพร่ระบ�ดของโรคใบด่�งมันสำ�ปะหลังเข้�ม�
ในประเทศไทย ถึงแม้ว่�ก�รแพร่ระบ�ดฯ ในปัจจุบันยังไม่มี
ผลกระทบต่อปริม�ณและอุตส�หกรรมแป้งมันสำ�ปะหลังใน
ประเทศไทย เนื่องจ�กคว�มร่วมมือของทั้งท�งภ�ครัฐและ
เอกชนที่ได้ดำ�เนินก�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รป้องกันและ
เตรียมรองรับก�รระบ�ดของโรคใบด่�งมันสำ�ปะหลังขึ้น เพื่อ
ส�ม�รถป้องกันและยับยั้งก�รระบ�ดของโรคได้อย่�งทัน
ท่วงที   บริษัทฯ ได้ดำ�เนินม�ตรก�รแผนก�รขย�ยต้นพันธุ ์
มันสำ�ปะหลังที่แข็งแรงและมีคว�มต้�นท�นต่อโรคใบด่�งที่ดี
ให้แก่เกษตรกร ผ่�นก�รสร้�งโรงเรือนในก�รขย�ยพันธุ์อย่�ง
เร่งด่วน 

ส่วนสถ�นก�รณ์ร�ค�แป้งมันสำ�ปะหลังในตล�ดส่งออก  
ในภ�พรวมค�ดว่�มปีรมิ�ณก�รส่งออกใกล้เคยีงกบัปีทีผ่่�นม� 
ถึงแม้ว่�ต้องเผชิญกับก�รแข่งขันจ�กประเทศเวียดน�มที่มี
ก�รส่งออกเพิ่มม�กขึ้น อย่�งไรก็ต�ม รัฐบ�ลมีก�รดำ�เนิน 

ม�ตรก�รคูข่น�นอืน่ๆ เพือ่รกัษ�เสถียรภ�พร�ค�มนัสำ�ปะหลงั
แบบยั่งยืน เช่น 1) โครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรผู้ปลูก
มันสำ�ปะหลัง ปี 2562/2563 ที่กิโลกรัมละ 2.50 บ�ท ของ
กระทรวงพ�ณิชย์ 2) นโยบ�ยเพิ่มก�รใช้มันสำ�ปะหลังใน
ประเทศโดยก�รส่งเสริมให้นำ�มันไปทำ�พล�สติกชีวภ�พ 3) 
ก�รเจรจ�เจรจ�เขตก�รค้�เสรี (Free Trade Area หรือ FTA) 
ระหว่�งไทยและตุรกี เพื่อลดภ�ษีนำ�เข้�แป้งมันสำ�ปะหลัง 
ให้เหลือ 0% 4) ม�ตรก�รเสริมในก�รชะลอก�รข�ยมัน 
ในช่วงท่ีร�ค�มันตกตำ่� 5) ก�รเร่งกำ�จัดโรคใบด่�งท่ีเกิดจ�ก
แมลงหวี่ข�ว พร้อมจ่�ยเงินชดเชยให้กับเกษตรกรในก�ร
ทำ�ล�ยหัวมันที่ติดโรค และ 6) ก�รลงน�ม MOU ระหว่�ง
สม�คมภ�คเอกชน 4 สม�คม เพื่อร่วมมือกันไม่ให้เกิดก�รตัด
ร�ค�สำ�หรับก�รส่งออกมันไปยังต่�งประเทศ ทั้งนี้ นอกจ�ก 
บริษัทฯ ได้ร่วมดำ�เนินก�รกับร่วมมือกับล�นมันท่ีเป็นแหล่ง
ปลกูมนัสำ�ปะหลงัในพืน้ท่ีต่�งๆ และจดัตัง้ล�นรบัซือ้หวัมนัของ
บรษิทัฯ ในจดุยทุธศ�สตร์ท่ีสำ�คญัของแหล่งปลกูมนัสำ�ปะหลัง 
เพ่ือส�ม�รถมีวัตถุดิบป้อนเข้�โรงง�นอย่�งต่อเนื่อง บริษัทฯ 
มีกลยุทธ์ในก�รเพิ่มสัดส่วนปริม�ณรับซ้ือหัวมันจ�กช�วไร่
โดยตรง เป็นก�รช่วยเหลือและเพิ่มร�ยได้ให้กับเกษตรกรช�ว
ไทยว� อำ�นวยคว�มสะดวกแก่เกษตรกรที่มีพื้นที่ห่�งไกลจ�ก
โรงง�น ท่ีส�ม�รถข�ยหัวมันสำ�ปะหลัง ให้กับจุดรับซ้ือต่�งๆ 
ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องเสียเวล�และค่�ขนส่งเข้�ม�ข�ยที่
โรงง�น  
 
สำ�หรับสถ�นก�รณ์ภัยแล้งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�ร
ติดต�มสถ�นก�รณ์ภัยแล้ง รวมถึงบ่อเก็บนำ้�ในโรงง�นและ
แหล่งนำ�้สำ�คญัอย่�งใกล้ชิดเป็นประจำ�ทุกสปัด�ห์ เพือ่ประเมนิ 
สถ�ณก�รณ์และเตรียมก�ร อีกท้ังได้มีก�รศึกษ�ถึงก�รนำ� 
นำ้�ทิ้งจ�กกระบวนก�รผลิตกลับม�ใช้ในกระบวนผลิตอีก และ
ปรบัปรุงระบบก�รผลติให้ใช้นำ�้ลดลง ตลอดจนก�รสร้�งทีเ่ก็บ
นำ้�ในช่วงหน้�แล้ง เพื่อลดผลกระทบจ�กสภ�วะภัยแล้ง และ
ก�รข�ดแคลนนำ้�ในอน�คต นอกจ�กนี้สำ�หรับสถ�นก�รณ์
ค่�เงินบ�ทท่ีมีแนวโน้มทิศท�งอ่อนค่�ลงในปี 2563 ถือเป็น
อีกหนึ่งปัจจัยในก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของบริษัทฯ ท�ง
ด้�นก�รแข่งขันท�งด้�นร�ค�ในตล�ดโลกได้ม�กข้ึน อย่�งไร
ก็ต�มคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯเนื่องจ�กร�ยได้ส่วนใหญ่จ�ก
ก�รส่งออกเป็นสกุลเงินดอลล่�ร์สหรัฐ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีก�ร
พิจ�รณ�ทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปล่ียน
ต�มคว�มเหม�ะสม
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ในปี 2563 บริษัทฯ ค�ดว่�จะส�ม�รถเติบโตได้อย่�งต่อเนื่อง 

จ�กกลยทุธ์หลกั 3 กลยทุธ์ ได้แก่ 1) ก�รขย�ยกจิก�รเดมิท่ีมอียู่ 

2) ก�รพฒัน�ผลติภณัฑ์นวัตกรรมและก�รรกุตล�ดใหม่ รวมท้ัง 

3) ก�รควบรวมบริษัทที่เข้�ซื้อกิจก�ร โดยปัจจัยทั้งหมดน่�จะ

ช่วยผลักดันให้ยอดข�ยของบริษัทฯ เติบโตได้ต�มเป้�หม�ยที่

ว�งไว้ บริษัทฯ ค�ดว่�อัตร�ก�รทำ�กำ�ไรจะฟื้นตัวในปี 2563 

เนื่องจ�ก 1) ก�รขย�ยฐ�นก�รตล�ดเพื่อเพิ่มโอก�สในก�ร

ข�ย  2) ก�รบริห�รจัดก�รก�รจัดห�วัตถุดิบที่มีประสิทธิภ�พ  

3) ก�รควบคมุค่�ใช้จ่�ยอย่�งมปีระสทิธภิ�พ 4) ก�รเตบิโตจ�ก

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ 5) ก�รควบรวมกิจก�ร

เพื่อเสริมสร้�งธุรกิจให้เติบโตอย่�งยั่งยืนและมั่นคงในระยะย�ว 

และรักษ�คว�มเป็นผู้นำ�ในอุตส�หกรรม บริษัทฯ ยังมุ่งมั่น

จัดห�วตัถดุบิด้วยคว�มรบัผดิชอบ ยนืเคียงข้�งเกษตรกร รบัซือ้ 

วัตถุดิบด้วยร�ค�ยุติธรรม อันจะนำ�ไปสู่ก�รเสริมสร้�งคว�ม

มั่นคงแก่อุตส�หกรรมเกษตรในระยะย�ว โดยบริษัทฯ มี

กลยทุธ์เตรียมก�รบรหิ�รจดัก�รวตัถุดิบให้มปีระสทิธภิ�พและ

เพียงพอต่อคว�มส�ม�รถในก�รผลิตของโรงง�นโดยเฉพ�ะ

หัวมันสำ�ปะหลัง ถึงแม้ว่�ร�ค�วัตถุดิบมีคว�มผันผวนและ 

ได้รบัผลกระทบจ�กปัจจัยต่�งๆ ซึง่รวมถงึก�รเปลีย่นแปลงของ

อุปท�นและอุปสงค์ทั้งในระดับภูมิภ�คและระดับโลก สภ�พ

อ�ก�ศ ก�รกำ�กบัดแูลของกระทรวงพ�ณชิย์ แต่บรษัิทฯ ยงัคง

มัน่ใจว่�บรษิทัฯ ยงัคงส�ม�รถรกัษ�ก�รเติบโตของปรมิ�ณก�ร

ส่งออกอย่�งต่อเน่ืองได้ จ�กคว�มต้องก�รแป้งมนัสำ�ปะหลงัใน

ตล�ดโลกยังเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

ก�รเติบโตของบรษิทัฯ น้ันจะได้ม�จ�กสองส่วนหลกั ได้แก่ ก�ร

เติบโตจ�กธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีแผนดำ�เนิน

กลยุทธ์ก�รข�ยและก�รตล�ด และก�รบริห�รจัดก�รพัฒน�

กระบวนก�รผลิตให้มีประสิทธิภ�พ และก�รนำ�เอ�เทคโนโลยี

ม�ช่วยในก�รจัดก�ร ก�รพัฒน� นวัตกรรมใหม่ต�มแนวท�ง

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และก�รเข้�ซ้ือ

กิจก�ร ซ่ึงบริษัทฯ มีก�รเลือกสรรบริษัทที่จะเข้�ซ้ือกิจก�ร

อย่�งรอบคอบ และดำ�เนินก�รโดยเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีเกณฑ์ในก�รคัดเลือก โดยจะเข้�ซ้ือ

กิจก�รในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทฯ 

และม ีsynergy ในก�รสร้�งประโยชน์ให้แก่ธรุกจิหรอืส�ม�รถ

เอื้อธุรกิจให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ว�งเป้�หม�ยสู่ก�รเป็นผู้นำ�ธุรกิจใน

กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูช� ล�ว เมียนม�ร ์

และเวียดน�ม ซึ่งมีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง และยังมี

ทรัพย�กรที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่งส�ม�รถตอบโจทย์คว�มต้องก�ร

วัตถุดิบของบริษัทฯ โดยมีเป้�หม�ยที่จะขย�ยแหล่งจัดห�

แหล่งปลูกมันสำ�ปะหลังท่ีสำ�คัญ เช่น จ�กประเทศล�วและ

กัมพูช� เพื่อเพิ่มแหล่งจัดห�วัตถุดิบ และขย�ยส�ข�ไปยัง

ประเทศอนิโดนเีซีย เพือ่ขย�ยฐ�นลูกค้�ในประเทศท่ีมปีรมิ�ณ

ก�รใช้แป้งมันสำ�ปะหลังสูง

บริษัทฯ ว�งแผนก�รดำ�เนินง�นในระยะเวล� 2 ปี โดยตั้งงบ

ลงทนุทัง้หมดประม�ณ 1,000 ล้�นบ�ท ซึง่จะแบ่งออกเป็นงบ 

Annual Maintenance งบลงทุนสำ�หรบัโรงไฟฟ้�ทีโ่รงง�นใน

จงัหวดันครร�ชสีม� โรงง�นแป้งมนัสำ�ปะหลงัเฟส 2 ท่ีประเทศ

กัมพูช� ก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตในกลุ่มแป้งมันสำ�ปะหลัง 

มูลค่�เพิ่ม รวมถึงก�รซื้อกิจก�รธุรกิจท่ีเชื่อมโยงกับ Core  

Business ของบริษัทฯ ทั้งในและต่�งประเทศ เพื่อให้

บริษัทฯ เติบโตอย่�งยั่งยืนในระยะย�ว มุ่งสู่เป้�หม�ยก�รเป็น  

“ผูน้ำ�ธรุกจิแป้งมนัสำ�ปะหลงัและอ�ห�รจ�กแป้งระดบัภูมภิ�ค

เอเชีย” 

แผนระยะยาวและแนวทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

17บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED



นายโฮ กวงปิง
ประธานกรรมการบริษัท
อำยุ 67 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร   • 1 ตุลำคม 2558   
  • 26 เมษำยน 2559 (ต่อวำระ)   
  • 26 เมษำยน 2562 (ต่อวำระ)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 6.50%  (57,194,534 หุ้น) (รวมสัดส่วนกำรถือหุ้นของคู่สมรส) 

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
•	 ปริญญาเอก	(กิตติมศักดิ์)	สาขาวิชาการจัดการ
	 ธุรกิจบริการ	มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลส์	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาเอก	(กิตติมศักดิ์)	สาขาวิชาการจัดการ,
	 มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค	ฮ่องกง
•	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตร์	(เศรษฐศาสตร์)
	 มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
•	 พี่ชายของ	นายโฮ	กวงจิง	และบิดาของ	นายโฮ	เรน	ฮวา
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธ�นกรรมก�รบริษัท  บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
• ประธ�นกรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร
 บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)
• ประธ�นกรรมก�รบริห�ร และกรรมก�ร
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
• กรรมก�รที่มิใช่ผู้บริห�ร, กรรมก�รตรวจสอบ, กรรมก�รสรรห� 
 และกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน 
 Diageo plc
ม.ค.	2543	-	ก.ย.	2558
• ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ส.ค.	2540	-	ก.ย.	2558
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการบริษัท

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	/	กรรมการ
	 บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท	บันยัน	ทรี	โฮลดิ้งส์	จํากัด
•	 ประธานกรรมการ	/	กรรมการ	Singapore	Management	University
• ประธ�นกรรมก�ร / กรรมก�ร Tropical Resorts Limited
• กรรมก�ร Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมก�ร RHYC Pte. Ltd.
• กรรมก�ร Chang Fung Company Limited
• กรรมก�ร Bibace Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
•  กรรมก�ร Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมก�ร Freesia Investments Ltd.
• กรรมก�ร Sin-Hai Offshore Company Limited
•  กรรมก�ร ICD (HK) Limited
•  กรรมก�ร KAP Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
•  กรรมก�ร Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
•  กรรมก�ร บริษัท แม่สะม�ดแลนด์ จำ�กัด
•  กรรมก�ร บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
•  กรรมก�ร Bibace Management Company Limited
2543	-	2559
•  กรรมก�ร บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง จำ�กัด

รายงานประจำาปี 2562
2019 Annual Report18



นายสุรพล สุปรัชญา
กรรมการ
อำยุ 67 ปี 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร • 1 ตุลำคม 2558
  • 26 เมษำยน 2559 (ต่อวำระ)
  • 26 เมษำยน 2562 (ต่อวำระ)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
•	 ปริญญาโท	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
•	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP	77/2009)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�ร บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รอิสระ บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)
มิ.ย.	2559	-	พ.ย.	2562
• กรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�ร
 บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)
ก.พ.	2556	-	พ.ค.	2559
• รองประธ�นกรรมก�รบริษัท
 บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)
ก.พ.	2539	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�ร บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2543	-	2559
• กรรมก�ร บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง จำ�กัด
2546	-	2559
• กรรมก�ร บริษัท เวียดน�มแทปปิโอก้� จำ�กัด
2539	-	2559
• กรรมก�ร Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

นายเอเรียล พี วีร่า
กรรมการ
อำยุ 67 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  • 1 ตุลำคม 2558
  • 26 เมษำยน 2559 (ต่อวำระ)
  • 26 เมษำยน 2562 (ต่อวำระ)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.11% (926,105 หุ้น)

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
•	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์
•	 ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเดอะอีสต์	ประเทศฟิลิปปินส์
•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประเทศฟิลิปปินส์
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�ร บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�ร
 บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รที่มิใช่กรรมก�รอิสระและมิใช่ผู้บริห�ร
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ส.ค.	2556	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�ร บริษัท ไทยว�สต�ร์ช จำ�กัด (มห�ชน)
ก.พ.	2556	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�ร บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
2540	-	2556
• กรรมก�ร บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�ร ICD (HK) Limited
2537	-	2557
• กรรมก�ร บริษัทที่เกี่ยวข้องของ
 บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)
2538	-	2557
• ประธ�นกรรมก�ร / กรรมก�ร
 บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำ�กดั
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นายโฮ กวงจิง
กรรมการ
อำยุ 64 ปี 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร • 1 ตุลำคม 2558
  • 20 เมษำยน 2560 (ต่อวำระ)
  • 26 เมษำยน 2562 (ต่อวำระ)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 3.91% (34,416,488 หุ้น)
 
คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
•	 ปริญญาตรี	สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	
	 (เกียรตินิยมเหรียญทอง)	มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
•	 น้องชายของ	นายโฮ	กวงปิง	และอาของ	นายโฮ	เรน	ฮวา
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�ร บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)
เม.ย.	2540	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�ร บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�ร บริษัทที่เกี่ยวข้องของ
 บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
• กรรมก�ร Profit Chain Ltd.
• กรรมก�ร บริษัท ล�นน� แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท แม่ม�ลัยดอยรีสอร์ท จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมก�ร Li - Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมก�ร Chang Fung Company Limited
• กรรมก�ร PT Bintan Hotels
• กรรมก�ร Vail Enterprises Group Corp.
• กรรมก�ร Freesia Investments Ltd
2549	-	2559
• กรรมก�ร Bibace Investments Ltd
2543	-	2559
• กรรมก�ร บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง จำ�กัด

ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์
รองประธานกรรมการบริษัท
อำยุ 66 ปี 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  • 1 ตุลำคม 2558
  • 20 เมษำยน 2560 (ต่อวำระ)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.27% (2,344,029 หุ้น) 

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
•	 ปริญญาเอก	สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร	(เคมีของอาหาร)
	 มหาวิทยาลัยนาโกย่า	ประเทศญี่ปุ่น
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP	10/2001)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร		Finance	Directors	(1/2005)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• รองประธ�นกรรมก�รบริษัท บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
ต.ค.	2558	-	ธ.ค.	2559
• กรรมก�รผู้จัดก�ร (ธุรกิจอ�ห�ร) บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
ส.ค.	2541	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ก.พ.	2538	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�ร บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�ร บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง จำ�กัด
มี.ค.	2559	-	มี.ค.	2561
• กรรมก�ร Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited
ก.พ.	2559	-	ม.ค.	2561
• ประธ�นกรรมก�ร Thai Wah Vietnam Company Limited
ม.ค.	2560	-	ก.ย.	2561
• กรรมก�ร TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd.
ก.ย.	2548	-	ก.ค.	2562
• กรรมก�ร บริษัท สำ�ปะหลังพัฒน� จำ�กัด
มิ.ย.	2557	-	ก.พ.	2560
• ประธ�นกรรมก�ร Vietnam Tapioca Company Limited
มี.ค.	2557	-	ก.พ.	2560
• กรรมก�ร Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company
ก.ค.	2550	-	ก.พ.	2557
• ประธ�นกรรมก�ร Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
ต.ค.	2543	-	พ.ค.	2557
• กรรมก�ร Vietnam Tapioca Company Limited
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นายโฮ เรน ฮวา*
กรรมการ
อำยุ 37 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร • 1 ตุลำคม 2558   
  • 20 เมษำยน 2560 (ต่อวำระ)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.66% (5,774,524 หุ้น)

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
•	 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
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
•	 บุตรชายของ	นายโฮ	กวงปิง	และหลานชายของ	นายโฮ	กวงจิง
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�ร และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)
ส.ค.	2558	-	ก.ย.	2558
• ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท ไทยว�สต�ร์ช จำ�กัด (มห�ชน)
มิ.ย.	2558	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�ร บริษัท ไทยว�สต�ร์ช จำ�กัด (มห�ชน)
พ.ย.	2554	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�ร บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
เม.ย.	2553	-	พ.ค.	2558
• Executive Director & Country Head, China
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธ�นกรรมก�ร Thai Wah International Trade (Shanghai)
 Company Limited
• กรรมก�ร Thai Wah Vietnam Company Limited
• กรรมก�ร TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd. 
• กรรมก�ร บริษัท สำ�ปะหลังพัฒน� จำ�กัด
• ประธ�นกรรมก�ร / กรรมก�ร
 บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
• กรรมก�ร Bibace Investments Ltd
• กรรมก�ร Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมก�ร Sin-Hai Offshore Company Limited
• กรรมก�ร ICD (HK) Limited
• กรรมก�ร United Insulation Services Pte. Ltd.
• กรรมก�ร Casita Holdings Ltd
• กรรมก�ร Dawina Investments Ltd
• กรรมก�ร Rocket International Investments Limited
• กรรมก�ร Bibace Management Company Limited
เม.ย.	2559	-	พ.ค.	2560
• กรรมก�ร บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง จำ�กัด
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นายอํานาจ สุขประสงค์ผล*
กรรมการ
อำยุ 57 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร • 1 ตุลำคม 2558
  • 27 เมษำยน 2561 (ต่อวำระ)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.01% 
(107,240 หุ้น) (รวมสัดส่วนกำรถือหุ้นของคู่สมรส)

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
•	 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
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร (ธุรกิจแป้ง) 
 บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
เม.ย.	2555	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�ร บริษัท ไทยว�สต�ร์ช จำ�กัด (มห�ชน)
ม.ค.	2552	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�รผู้จัดก�รร่วม (Business Operation)
 บริษัท ไทยว�สต�ร์ช จำ�กัด (มห�ชน)
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธ�นกรรมก�ร / กรรมก�ร 
 บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง จำ�กัด
• กรรมก�ร Vietnam Tapioca Company Limited 
• เลข�ธิก�รสม�คม คณะกรรมก�รบริห�ร 
 สม�คมก�รค้�มันสำ�ปะหลังไทย
ม.ค.	2552	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�ร บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ
 บริษัท ไทยว�สต�ร์ช จำ�กัด (มห�ชน)

นายชานคราร์์ ชานดราน
กรรมการ
อำยุ 57 ปี 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  • 25 ธันวำคม 2559
  • 27 เมษำยน 2561 (ต่อวำระ)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
•	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขาวิชาธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน	ประเทศอังกฤษ
•	 หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง	สาขาการเงิน 
	 เซาท์	เวส	ลอนดอน	คอลเลจ	ประเทศอังกฤษ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�ร บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
•  กรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร
 บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)
• Executive Vice President, Group Business Performance
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�ร บริษัทที่เกี่ยวข้องของ 
 บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
• กรรมก�ร
 บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำ�กัด
ต.ค.	2554	-	ม.ค.	2559
• กรรมก�รผู้จัดก�ร ล�กูน่� ลังโก เวียดน�ม
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นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
กรรมการอิสระ
อำยุ 75 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร • 1 ตุลำคม 2558
  • 26 เมษำยน 2559 (ต่อวำระ) 
  • 26 เมษำยน 2562 (ต่อวำระ) 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.02% 
(213,053 หุ้น) (ถือโดยคู่สมรส)

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
•	 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	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�รอิสระ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง 
 และกำ�กับดูแลกิจก�ร และกรรมก�รสรรห� 
 และกำ�หนดค่�ตอบแทน บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รอิสระ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง 
 และกำ�กับดูแลกิจก�ร และกรรมก�รสรรห� 
 และกำ�หนดค่�ตอบแทน 
 บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รอิสระ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
 และรองประธ�นกรรมก�รบริษัท
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รอิสระ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
 บริษัท บ�งกอกแร้นช์ จำ�กัด (มห�ชน)
ส.ค.	2546	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 
 บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
พ.ย.	2542	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�รตรวจสอบและบริห�รคว�มเสี่ยง
 บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
เม.ย.	2539	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�รอิสระ บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
2553	-	2557
• กรรมก�รตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
2551	-	2557
• กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
กรรมการอิสระ
อำยุ 77 ปี 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร • 1 ตุลำคม 2558
  • 20 เมษำยน 2560 (ต่อวำระ)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.30% 
(2,643,039 หุ้น) (ถือโดยคู่สมรส)

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
•	 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
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�รอสิระ กรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�รคว�มเสีย่ง และกำ�กบัดแูลกิจก�ร  
 และประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 
 บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รอสิระ กรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�รคว�มเสีย่ง และกำ�กบัดแูลกิจก�ร  
 และประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 
 บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)
• รองประธ�นกรรมก�ร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
• กรรมก�ร และกรรมก�รบรหิ�ร บรษัิท เอเชยีน ไฟย์โตซตูคิอลส์ จำ�กดั (มห�ชน) 
• ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�ร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มห�ชน)
ม.ค.	2560	-	ธ.ค.	2562
• รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มห�ชน)
พ.ค.	2557	-	ธ.ค.	2562
• กรรมก�ร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มห�ชน)
พ.ย.	2556	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 
 บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ต.ค.	2543	-	ก.ย.	2558
• กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบและบริห�รคว�มเสี่ยง
 บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธ�นกิตติมศักดิ์ สภ�ธุรกิจลุ่มแม่นำ้�โขง
• ประธ�นกรรมก�รบริห�ร ศูนย์เลสิคและรักษ�ส�ยต�รัตนิน - กิมเบล
• รองประธ�นกรรมก�ร หอก�รค้�ไทย
• กรรมก�ร บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด
• กรรมก�ร สถ�บันพระปกเกล้�

23บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
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นายสุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการอิสระ
อำยุ 63 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  • 21 กุมภำพันธ์ 2560
  • 27 เมษำยน 2561 (ต่อวำระ) 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
•	 ปริญญาเอก	(เศรษฐศาสตร์)	University	of	Pennsylvania,	USA
•	 ปริญญาโท	(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)		Tufts	University,	
	 Massachusetts,	USA
•	 ปริญญาตรี	(เศรษฐศาสตร์	และวรรณคดีภาษาอังกฤษ)	
	 Georgetown	University,	USA
•	 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	
	 (AACP	26/2017)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Financial	Institutions	Governance	Program		 	
	 (FGP	3/2011)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP	72/2006)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP	42/2005)	 	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง
 และกำ�กับดูแลกิจก�ร และกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 
 บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จำ�กัด (มห�ชน)
2552	-	2559
• กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
 บมจ. ธน�ค�รซีไอเอ็มบี ไทย
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�รนโยบ�ยก�รเงิน ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
• ประธ�นกรรมก�ร กลุ่มบริษัท จ�ร์ดีน แมธทีสัน
• กรรมก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
2559	-	2561
• กรรมก�ร อนุกรรมก�รตรวจสอบ และอนุกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและ
 คว�มรับผิดชอบต่อสังคม ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556	-	2559
• ประธ�นกรรมก�ร บจ. บริห�รสินทรัพย์ส�ทร

นายชนินทร์ อรรจนานันท์
กรรมการอิสระ
อำยุ 56 ปี 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  • 1 ตุลำคม 2558
  • 27 เมษำยน 2561 (ต่อวำระ)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
•	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอิลลินอยส์
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program,	
	 (DCP	231/2016)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program,	
	 (AACP	34/2019)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�รอิสระ บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
พ.ค.	2562	-	ปัจจุบัน
• กรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร   
และกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 
 บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษ� บริษัท ม�ซ�น คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท อินเตอร์ม�ร์ท (ประเทศไทย) จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท ว่�นลี่ แพคกิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท แนทูร่� ฮ�ร์เวสท์ จำ�กัด
ต.ค.	2561	-	ต.ค.	2562
• กรรมก�ร บริษัท บริษัท เอ-เบสท์ จำ�กัด
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นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล
กรรมการอิสระ
อำยุ 50 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร   • 27 เมษำยน 2561
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
•	 ปริญญาโท	Anderson	School	of	Management	
	 มหาวิทยาลัย	UCLA	ลอสแองเจลิส	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP	99/2008)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�รอิสระ บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�ร
 พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน)
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร  กลุ่มธุรกิจขน�ดใหญ่
 และลูกค้�คอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภ�คอ�เซียน
ก.ย.	2561	-	ธ.ค.	2561
• รองประธ�นประจำ�ภูมิภ�คอ�เซียน กลุ่มธุรกิจ ลูกค้�ธุรกิจ
 ไอบีเอ็ม
ม.ค.	2554	-	ส.ค.	2561
• กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำ�กัด 

นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล*
กรรมการ
อำยุ 56 ปี 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร   • 27 เมษำยน 2561
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.01% (50,000 หุ้น)

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
•	 ปริญญาโท	สาขาการตลาด	คณะบริหารธุรกิจ
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)
•	 ปริญญาตรี	สาขาอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 หลักสูตร	Ethical	Leadership	Program	(ELP	10/2017)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	
	 (DCP	267/2018)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร (ธุรกิจอ�ห�ร)
 บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
ต.ค.	2559	-	ธ.ค.	2559
• Managing Director (Food Business) - Designate
 บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมก�ร Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
• กรรมก�ร Vietnam Tapioca Company Limited 
• กรรมก�ร บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท สำ�ปะหลังพัฒน� จำ�กัด 
• กรรมก�ร Thai Wah International Trade (Shanghai)   
 Company Limited
• ประธ�นกรรมก�ร Thai Wah Vietnam Company Limited
ม.ค.	2553	-	ก.ย.	2559
• กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท สำ�ปะหลังพัฒน� จำ�กัด

หมายเหตุ	:		กรรมก�รทุกท่�น “ไม่มี” ประวัติก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย 

                * ผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ โดย น�ยโฮ  เรน ฮว� และ น�ยอำ�น�จ  สุขประสงค์ผล หรือ น�ยโฮ  เรน ฮว� และ 

 น�ยประทีป เลิศวัฒน�กิจกุล ลงล�ยมือชื่อร่วมกันและประทับตร�บริษัทฯ ต�มที่ระบุในหนังสือรับรอง
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ผู้บริหาร

ผู้บริหำร
1. นำยโฮ เรน ฮวำ

2. นำยอ�ำนำจ สุขประสงค์ผล

3. นำยประทีป  เลิศวัฒนำกิจกุล

4. นำงสำวนฤมล  ศรีสุมะ

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
1 ตุล�คม 2558

กรรมก�รผู้จัดก�ร (ธุรกิจแป้ง)

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
1 ตุล�คม 2558

กรรมก�รผู้จัดก�ร (ธุรกิจอ�ห�ร)

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
1 มกร�คม 2560

Vice President-Group 

Research and Development

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
1 ตุล�คม 2559

รำยละเอียดตำมที่ปรำกฎในหัวข้อ 
“คณะกรรมกำรบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562”

อำยุ (ปี) 61

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญ�เอก

   ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ก�รอ�ห�รและโภชน�ก�ร

   มห�วิทย�ลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริก�

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มีคว�มสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน  

• Vice President-Group Research and Development

 บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

ต.ค.2558 - ก.ย.2559
• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยวิจัยและพัฒน� และระบบคุณภ�พ

 บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

• ม.ค.2538 - ก.ย.2558
 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยวิจัยและพัฒน� และระบบคุณภ�พ

 บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

พ.ย.2560 - ก.ค.2562 

• กรรมก�ร บริษัท สำ�ปะหลังพัฒน� จำ�กัด

ม.ค.2560 - พ.ย.2562
• กรรมก�ร Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

 

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง ประวัติ
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5. นำงอรอนงค์ วิชชุชำญ Group Chief Financial Officer

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
1 มกร�คม 2562

อำยุ (ปี) 47

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ

   The American Graduate School of International

   Management (Thunderbird)  อริโซน่� ประเทศสหรัฐอเมริก�

• หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP 224/2016) 

   สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

• หลักสูตร Diploma Examination (52/2016)

   สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)

   สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

• หลักสูตร CMA-GMS International Program (รุ่น 5/2019)

   สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 0.00% (10,000 หุ้น)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มีคว�มสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน  

• Group Chief Financial Officer 

 บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

2560 - 2561 

• Chief Financial Officer  บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

2558 - 2560 

• Group Finance Director  บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน  

•  กรรมก�ร  บริษัทย่อยของบริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

•  กรรมก�ร  บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง จำ�กัด

2556 - 2558 

• ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

 บริษัท อั๊คโซ่โนเบล เพ้นส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

2554 - 2556
•  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

 บริษัท คิมเบอร์ลี่คล๊�ค (ประเทศไทย) จำ�กัด 

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง ประวัติ

27บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
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เลขำนุกำรบริษัทฯ
นำงสำวมณี ลือประเสริฐ

เลข�นุก�รบริษัทฯ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
1 ตุล�คม 2558

อำยุ (ปี) 54

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำและประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• หลักสูตร Anti-Corruption : 

   The Practical Guide (ACPG 11/2014) 

   สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

• หลักสูตร Corporate Secretary Development Program

   สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary  

 (FPCS) รุ่นที่ 18 สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรม 

 เลข�นุก�รไทย

• Corporate Governamce Code (CG Code) 

   โดย PWC ประเทศไทย

• Enhancing Good Corporate Governamce based on 

 CGR Score Card 

 สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมเลข�นุก�รไทย

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 0.05% (479,409 หุ้น)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มีคว�มสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน  

• Director of Corporate Affairs and Treasury 

 และเลข�นุก�รบริษัทฯ

 บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

เม.ย.2555 - ก.ย.2558 

• กรรมก�ร  บริษัท ไทยว�สต�ร์ช จำ�กัด (มห�ชน)

ม.ค.2551 - ก.ย.2558
• ผู้จัดก�รอ�วุโส ฝ่�ยก�รเงิน

 บริษัท ไทยว�สต�ร์ช จำ�กัด (มห�ชน)

ส.ค.2551 - ก.ย.2558
• เลข�นุก�รบริษัท  บริษัท ไทยว�สต�ร์ช จำ�กัด (มห�ชน)

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 

• กรรมก�ร  บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

ก.พ.2555 - ก.ย.2558 

• กรรมก�ร บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยว�สต�ร์ช 

 จำ�กัด (มห�ชน) 

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง ประวัติ

หมายเหตุ	 :	 ผู้บริห�รทุกท่�น “ไม่มี” ประวัติก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย

รายงานประจำาปี 2562
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ชื่อย่อบริษัท
ชื่อย่อ  ชื่อเต็มบริษัท

ATP บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง จำ�กัด

BPT บริษัท บ�งปะกงธุรกิจ จำ�กัด

BT5 บริษัท บ�งเท� (5) จำ�กัด

BT6 บริษัท บ�งเท� (6) จำ�กัด

CSL บริษัท เชียงแสนแลนด์ จำ�กัด

DI บริษัท ดี ไอ จำ�กัด

LRH บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)

MHSL บริษัท แม่ฮ่องสอนแลนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด

MJ บริษัท แม่โจ้แลนด์ จำ�กัด

PNR บริษัท พังง� รีสอร์ท จำ�กัด

TDC บริษัท สำ�ปะหลังพัฒน� จำ�กัด

TMS บริษัท ไทยโมดีไฟด์สต�ร์ช จำ�กัด

TN บริษัท ไทยนำ�มันสำ�ปะหลัง จำ�กัด

TN1 บริษัท ไทยนำ�มันสำ�ปะหลัง (1) จำ�กัด

TNT Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

TRL Tropical Resorts Limited

TS1989 บริษัท ไทยสินมันสำ�ปะหลัง (1989) จำ�กัด

TTL บริษัท ท่�ทุ่งน�แลนด์ จำ�กัด

TW6 บริษัท ไทยว� (6) จำ�กัด

TWAS บริษัท ไทยว�อัลฟ�สต�ร์ช จำ�กัด

TWIC TWPC Investment (Cambodia) Company Limited

TWBP บริษัท ไทยว� ไบโอ พ�วเวอร์ จำ�กัด

TWPC บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) 

TWIT Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited

TWVC Thai Wah Vietnam Company Limited

VTC Vietnam Tapioca Company Limited
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ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) (“TWPC”/“บริษัทฯ”) เป็น

บริษัทที่เกิดจ�กก�รควบบริษัทระหว่�ง บริษัท ไทยว�สต�ร์ช 

จำ�กดั (มห�ชน) (“TWS”) และบริษัท ไทยว�ฟดูโปรดักส์ จำ�กดั 

(มห�ชน) (“TWFP”) ดำ�เนนิธรุกจิ ผลติและจำ�หน่�ยผลติภณัฑ์ 

แป้งมันสำ�ปะหลัง และอ�ห�รจ�กแป้ง ประเภทวุ ้นเส้น 

ธรุกจิหลกัของบริษัทฯ คอื ผลติและจำ�หน่�ยผลติภณัฑ์แป้งมนั
สำ�ปะหลงั และอ�ห�รจ�กแป้ง ประเภทวุน้เส้น ก๋วยเตีย๋ว และ
ส�คู เพื่อจำ�หน่�ยทั้งในประเทศและต่�งประเทศ  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

•  1 ตุลาคม 
 TWS และ TWFP 
 ควบบริษัท และเปลี่ยนชื่อ 
 เป็น “บริษัท ไทยวำ จ�ำกัด   
 (มหำชน)” (TWPC)

2558

2559

2560

2561

• 14 มกราคม
 บริษัทฯ เข้ำซื้อทรัพย์สิน  
 และที่ดินจำกบริษัท   
 แม่สอด สตำร์ช จ�ำกัด และ   
 บริษัท แม่สอด ไบโอแก๊ส 
 จ�ำกัด

• 24 เมษายน
 บริษัท ไทยวำ ไบโอ 
 พำวเวอร์ จ�ำกัด ได้เข้ำซื้อ 
 หุ้นสำมัญเพิ่มอีกจ�ำนวน 
 ร้อยละ 33.33 ในบริษัท  
 ส�ำปะหลังพัฒนำ จ�ำกัด

• 24 มกราคม
 จัดตั้งบริษัท ทีดับบลิวพีซี   
 อินเวสเมนท์ (กัมพูชำ)   
 จ�ำกัด ในประเทศกัมพูชำ

• 7 กุมภาพันธ์
 จัดตั้งบริษัท ไทยวำ   
 เวียดนำม จ�ำกัด 
 ในประเทศเวียดนำม

•  2 ตุลาคม
 บรษิทั ไทยวำ ไบโอ พำวเวอร ์ 
 จ�ำกัด ได้เข้ำซื้อหุ้นสำมัญ  
 จ�ำนวนร้อยละ 33.33
 ในบริษัท ส�ำปะหลังพัฒนำ   
 จ�ำกัด

• 15 มีนาคม
 จัดตั้งบริษัท ไทยวำ  
 อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด  
 (เซี่ยงไฮ้) จ�ำกัด 
 ในประเทศจีน

ก๋วยเตีย๋ว และส�ค ูเพือ่จำ�หน่�ยท้ังในประเทศและต่�งประเทศ 

โดยได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนควบบริษัทต่อน�ยทะเบียน 

บรษิทัมห�ชน จำ�กดั กรมพฒัน�ธรุกจิก�รค้� กระทรวงพ�ณชิย์ 

เมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2558

นอกเหนือจ�กก�รลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ  
ยงัได้ลงทนุในหุน้ส�มญัของบรษิทัอืน่ๆ ซึง่ประกอบธรุกจิอืน่ที่
นอกเหนอืจ�กธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ รวมทัง้ได้ลงทนุในกจิก�ร
อสังห�ริมทรัพย์ โดยถือครองท่ีดินท่ีมีศักยภ�พท่ัวประเทศ  
ซึ่งเป็นก�รถือครองโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

เหตุการณ์สําคัญ
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ในปี 2562 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ทบทวนและอนุมัติวิสัย

ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ท�งธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปีนี้ 

บริษัทฯ และบริษทัย่อยยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้ำ�ของผลติภณัฑ์

แป้งและผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่เกี่ยวกับแป้งในภูมิภ�ค

คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีก�รทบทวนและกำ�กับดูแลกลยุทธ์

และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่�งสมำ่�เสมอ รวมถึงส่งเสริม

ก�รสร้�งนวัตกรรมและนำ�นวัตกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีม�ใช้

ในก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐ�นของคว�ม

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งคณะกรรมก�ร 

บรษิทัฯ ยงัดแูลให้มีก�รสือ่ส�รทีมี่ประสทิธภิ�พในเร่ืองวสิยัทัศน์ 

พันธกิจ กลยุทธ์ ฯลฯ อย่�งทั่วถึง รวมถึงรูปแบบธุรกิจของ 

บริษัทฯ ทีส่�ม�รถสร้�งมลูค่�ให้กบับรษัิทฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยี

คณะกรรมก�รบรษิทัฯ ได้กำ�กบัดแูลให้บรษิทัฯ ส�ม�รถดำ�เนนิ

กิจก�รที่สร้�งคุณค่�ให้แก่ทั้งกิจก�ร ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม

โดยรวม โดยในปีท่ีผ่�นม� ฝ่�ยจัดก�รได้ทำ�ก�รพัฒน�กรอบ

ก�รทำ�ง�นหรอืรปูแบบในก�รบรหิ�รธรุกจิเพือ่ก�รสร้�งคณุค่� 

หรือค่�นิยมร่วมให้แก่กิจก�รและสังคม ด้วยก�รมุ่งเน้นไปที่

ก�รสร้�งคณุค่�หรอืค่�นยิมร่วมกนัในห่วงโซ่คณุค่�ของบริษทัฯ 

โดยเริ่มต้นจ�กเกษตรกรหรือช�วไร่ผู้เพ�ะปลูกมันสำ�ปะหลัง

ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักของกิจก�ร เข้�สู่กระบวนก�รผลิต ไปสู่ 

ผู้บริโภค ทั้งนี้ เป้�หม�ยหลักของบริษัทฯ คือก�รส่งมอบแป้ง

มันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับแป้งมันสำ�ปะหลัง

สำ�หรับ “ชีวิตในยุคปัจจุบัน” ควบคู่ไปกับก�รเพิ่มคุณค่�ให้

กบัภ�คก�รเกษตรด้วยก�รพฒัน�แหล่งวัตถุดบิให้มคีว�มยัง่ยนื 

และพฒัน�ชมุชนให้เตบิโตอย่�งมัน่คงเพือ่ชีวติทีดี่ขึน้ อกีทัง้ยงั

มุ่งมั่นในก�รพัฒน�โรงง�นให้มีคว�มทันสมัย ปลอดภัย และ

ดำ�เนินก�รผลิตสินค้�ได้อย่�งยั่งยืนโดยปร�ศจ�กผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

-ไม่มี-

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้อนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทบทวนอย่�งน้อยทุกๆ 5 ปี ดังนี้

วิสัยทัศน์ :    
เป็นผู้นําของภูมิภาคในผลิตภัณฑ์แป้ง และอาหารจากแป้ง

พันธกิจ :    
เราจะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมี่ยมเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า 

และทํางานด้วยความภาคภูมิ ซื่อสัตย์ และมั่นคง
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หมายเหตุ	:		(1) = หยุดดำ�เนินกิจก�ร
 (2) = ประกอบธุรกิจ : ซื้อข�ยสินค้� (แป้งมันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)
 (3) = ประกอบธุรกิจ : ผลิต ก�รส่งและจ่�ยกระแสไฟ (ระบบก๊�ซชีวภ�พในบ่อบำ�บัดนำ้�เสียใช้เป็นพลังง�นทดแทนนำ้�มันเต�

          ในกระบวนก�รผลิตแป้งมันสำ�ปะหลัง) รวมทั้งลงทุนในหุ้นส�มัญใน TDC 
 (4) = ประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำ�หน่�ยแป้งมันสำ�ปะหลังดัดแปร 

TWPC

การลงทุนในธุรกิจผลิต
ผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง 

และอาหารจากแป้ง

100.00% 70.00%

100.00% 33.33%

100.00% 30.00%

99.99%

70.00%

66.66%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.93% 19.80%

99.93% 2.09%

94.62%

84.97%

69.95%

49.99%

69.99%

การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในหุ้นสามัญ

TWIC

TWVC

TWIT(2)

TWAS

TWBP(3)

DI

TNT

TN

TDC(4)

ATP

VTC

BT5

PNR

TMS(1)

TN1

MHSL

MJ(1)

BPT

CSL

TTL

TS1989

BT6

TW6

TRL

LRH

0.01%

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
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บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ 
ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

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

บริษัท	ทีดับบลิวพีซี	อินเวสท์เมนท์	

(กัมพูชา)	จำากัด

Osrâmâ Village, Trâpeang Tao Commune, 

Anlong Veng District, Oddar Meanchey 

Province, Cambodia

บริษัท	ไทยวา	อินเตอร์เนชั่นแนล	เทรด	

(เซี่ยงไฮ้)	จำากัด

Room 442, 4th Floor, Building 1, 

No.458 East Fu Te No.1 Road,

Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China

บริษัท	ไทยวาอัลฟาสตาร์ช	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13  

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66  2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 0255

บริษัท	บางเทา	(6)	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 0255

บริษัท	เชียงแสนแลนด์	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 0255

ผลิตและจำ�หน่�ย

ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร 

(วุ้นเส้นและอื่นๆ)

ผลิตและจำ�หน่�ย

ผลิตภัณฑ์แป้งมัน

สำ�ปะหลัง

ซื้อข�ยสินค้�

ผลิตแป้งอัลฟ่�

ถือครองที่ดิน

ถือครองที่ดิน

VND 

67,893,000,000

KHR 

4,000,000,000

CNY 

1,000,000

18,000,000

21,500,000

75,000,000

-

-

-

100

100

100

VND 

67,893,000,000

KHR 

4,000,000,000

CNY 

1,000,000

18,000,000

21,500,000

75,000,000

100.00

100.00

100.00

99.99

99.99

99.99

บริษัท ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

 (บำท)
มูลค่ำที่ตรำไว้ 

(บำท/หุ้น)
ทุนช�ำระแล้ว

 (บำท)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ทำงตรง&ทำงอ้อม) 

(%)
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บริษัท	ไทยสินมันสำาปะหลัง	(1989)	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 0255

บริษัท	ท่าทุ่งนาแลนด์	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13  

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 0255

บริษัท	บางปะกงธุรกิจ	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 0255

บริษัท	ไทยวา	ไบโอ	พาวเวอร์	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 0255

บริษัท	ไทยวา	(6)	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 0255

บริษัท	สำาปะหลังพัฒนา	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13        

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 677 4466

โทรส�ร  +66 2 285 0281

ถือครองที่ดิน

ถือครองที่ดิน

ถือครองที่ดิน

ก�รผลิต ก�รส่ง 

และจ่�ยกระแสไฟ

ถือครองที่ดิน

ก�รผลิต

และจำ�หน่�ย

แป้งมันสำ�ปะหลัง

ดัดแปร

5,000,000

15,000,000

91,000,000

450,000,000

69,000,000

50,000,400

100

100

100

1,000

100

100

5,000,000

15,000,000

91,000,000

450,000,000

69,000,000

50,000,400

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

บริษัท ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

 (บำท)
มูลค่ำที่ตรำไว้ 

(บำท/หุ้น)
ทุนช�ำระแล้ว

 (บำท)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ทำงตรง&ทำงอ้อม) 

(%)
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บริษัท	ดี	ไอ	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 0255

บริษัท	บางเทา	(5)	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 0255

บริษัท	พังงา	รีสอร์ท	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13  

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 0255

บริษัท	ไทยโมดีไฟด์สตาร์ช	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 0255

บริษัท	แม่ฮ่องสอนแลนด์

ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 0255

บริษัท	ไทยนำามันสำาปะหลัง	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 0255

ผลิต

แป้งมันสำ�ปะหลัง

ถือครองที่ดิน

ถือครองที่ดิน

หยุดดำ�เนินกิจก�ร

ถือครองที่ดิน

ผลิต

แป้งมันสำ�ปะหลัง

10,000,000

1,000,000

1,000,000

40,000,000

2,000,000

86,600,000

1,000

100

100

1,000

100

100

10,000,000

250,000

1,000,000

10,000,000

2,000,000

86,600,000

99.93

99.93

99.93

94.62

84.97

70.00

บริษัท ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

 (บำท)
มูลค่ำที่ตรำไว้ 

(บำท/หุ้น)
ทุนช�ำระแล้ว

 (บำท)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ทำงตรง&ทำงอ้อม) 

(%)
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Tay	Ninh	Tapioca	Joint	Stock	Company	

Tan Binh Hamlet, Hoa Thanh District, 

Tay Ninh Province, Vietnam

บริษัท	ไทยนำามันสำาปะหลัง	(1)	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร   +66 2 285 0255

บริษัท	แม่โจ้แลนด์	จำากัด

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรส�ร  +66 2 285 02755

บริษัท	เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง	จำากัด

อ�ค�รลุมพินีท�วเวอร์ ชั้น 13 เลขที่ 1168/18 

ถนนพระร�ม 4 แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 

กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 286 8554

โทรส�ร  +66 2 286 3468

บริษัท	เวียดนาม	แทปปิโอก้า	จำากัด

043 Cau Hamlet, Tan Phong Commune, 

Tan Bien District, Tay Ninh Province, 

Vietnam

บริษัท	ทรอปิคอล	รีสอร์ท	จำากัด

22nd Floor, Man Hing Commercial 

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

Hong Kong

โทรศัพท์ +65 6849 5888 

โทรส�ร  +65 6849 5713

ผลิต

แป้งมันสำ�ปะหลัง

และกลูโคส

 

ถือครองที่ดิน

หยุดดำ�เนินกิจก�ร

ลงทุนในบริษัทอื่น

ผลิต

แป้งมันสำ�ปะหลัง 

ลงทุนและ

พัฒน�รีสอร์ท

VND

112,081,200,000

1,000,000

3,000,000

140,000,000

USD 

5,000,000

USD 

21,000,000

VND

10,000

100

100

100

-

USD 

1

VND

112,081,200,000

1,000,000

3,000,000

105,250,000

USD 

5,000,000

USD 

21,000,000

69.99

69.95

49.99

                   

    30.00

21.00

19.80

บริษัท ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

 (บำท)
มูลค่ำที่ตรำไว้ 

(บำท/หุ้น)
ทุนช�ำระแล้ว

 (บำท)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ทำงตรง&ทำงอ้อม) 

(%)
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ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

39บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้

โครงสร้�งร�ยได้ที่เกิดจ�กก�รข�ยผลิตภัณฑ์หรือบริก�รให้บุคคลภ�ยนอกของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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 1,250 
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 1,453	
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 -   
 -   

 -   
 -   
 -   

 13 
 12 
 6 

 17 
 33 

 7,424	

2562
รำยได้

2561
รำยได้

2560
รำยได้

กลุ่มธุรกิจแป้ง
 - แป้งมันสำ�ปะหลัง
 -  แป้งมันสำ�ปะหลังมูลค่�เพิ่ม
   -  แป้งโมดิไฟด์
   -  ส�คู
   -  กลูโคส
   -  ผลผลิตพลอยได้ และอื่นๆ
  รวมรายได้กลุ่มธุรกิจแป้ง

กลุ่มธุรกิจอาหาร
 - วุ้นเส้น  และก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้
 -  ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก  และเส้นหมี่
 -  แป้งถั่วเขียว และแป้งอื่นๆ
 -  ผลผลิตพลอยได้ และอื่นๆ
    รวมรายได้กลุ่มธุรกิจอาหาร

การลงทุนในหุ้นสามัญ
 -  เงินปันผล
 -  ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมต�มวิธีส่วนได้เสีย
 -  กำ�ไรจ�กก�รซื้อธุรกิจ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   -  ร�ยได้ค่�เช่�
   -  กำ�ไรจ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน
 -  กลับร�ยก�รค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของอสังห�ริมทรัพย์
  เพื่อก�รลงทุน

รายได้อื่น
  -  ร�ยได้จ�กก�รบริก�ร
  -  ร�ยได้จ�กก�รเครมประกันไฟไหม้
  -  กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
  -  ร�ยได้ดอกเบี้ย
  -  ร�ยได้อื่นๆ

รวม
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจหลัก 

ก�รประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ส�ม�รถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

หลกัคอื ก�รผลติ ผลติภณัฑ์แป้งมันสำ�ปะหลงั และอ�ห�รจ�ก 

แป้ง ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว และส�คู เพื่อจัดจำ�หน่�ยทั้ง 

ในประเทศและต่�งประเทศ 

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง ซึ่งดำ�เนินก�รโดย บริษัทฯ

และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไทยนำ�มันสำ�ปะหลัง จำ�กัด 

บริษัท ดี ไอ จำ�กัด บริษัท ไทยว�อัลฟ�สต�ร์ช จำ�กัด  

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company และ  

บริษทั สำ�ปะหลังพัฒน� จำ�กดั โดยสนิค้�ของบรษัิทฯ ในกลุม่นี้ 

ได้แก่ แป้งมนัสำ�ปะหลงั กลโูคสไซรปั แป้งมนัสำ�ปะหลงัดดัแปร 

ส�คู และแป้งอัลฟ�

 • แป้งมันสําปะหลัง

 แป้งมันสำ�ปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจ�กหัวมัน 

 สำ�ปะหลัง นอกจ�กใช้ในก�รประกอบอ�ห�รแล้วยังใช้ 

 เป็นวตัถดุบิในอตุส�หกรรมอ�ห�รต่�งๆ เช่น ผงชรูส ส�รให้ 

 คว�มหว�น และอุตส�หกรรมอ่ืนๆ อ�ทิ อุตส�หกรรม 

 กระด�ษ อุตส�หกรรมก�รทอผ้� เป็นต้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโรงง�นผลิตแป้งมันสำ�ปะหลัง  

 6 โรงง�นกระจ�ยอยูใ่นภมูภิ�คต่�งๆ ของประเทศไทย โดย 

 โรงง�นผลติแป้งมนัสำ�ปะหลงัของบรษิทัฯ ได้รบัก�รรบัรอง 

 ม�ตรฐ�นระบบบริห�ร ISO 9001 : 2015, ISO 14000  

 : 2015 รวมทั้งม�ตรฐ�น GMP (Good Manufacturing  

 Practices), HACCP (Hazard Analysis and Critical   

 Control Points), USFDA (United States Food &  Drug 

 Administration), FSSC และเครื่องหม�ย HALAL และ  

 KOSHER 

 นอกจ�กก�รผลิตในประเทศแล้ว บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุน 

 กับ บริษัท Tay Ninh Sugar Joint Stock Company ใน 

 ประเทศส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม โดยร่วมจัดตั้ง 

 บริษัท Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company  

 (เดิมชื่อ Tay Ninh Tapioca Company Limited)  

 (TNT) เพือ่ทำ�ก�รผลติแป้งมนัสำ�ปะหลงั แป้งมนัสำ�ปะหลงั 

 อินทรีย์ กลูโคสไซรัป กลูโคสไซรัปอินทรีย์ และแป้งข้�ว  

 แป้งข้�วอินทรีย์ สำ�หรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organic) เป็น 

 สินค้�ท่ีมีมูลค่�สูง จำ�หน่�ยท้ังในประเทศและส่งออก 

 ไปยงัต่�งประเทศ ท้ังนีบ้รษัิทฯ ยงัได้รบัก�รรบัรองม�ตรฐ�น 

 คณุภ�พ FSSC2200, Kosher, Halal, NOP และ EU รวมทัง้ 

 ลงทุนผ่�นบริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง จำ�กัด  

 จัดตั้ง Vietnam Tapioca Company Limited ตั้งอยู่ที ่

 จงัหวดั Tay Ninh ประเทศส�ธ�รณรฐัสงัคมนยิมเวยีดน�ม 

 • กลูโคสไซรัป

 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จ�กก�รย่อยสล�ยแป้งมีลักษณะเป็น 

 ของเหลว ใส เหนยีวข้น รสหว�นเลก็น้อย ไม่มสี ีใช้เป็นส่วน 

 ประกอบในผลติภณัฑ์อ�ห�รหล�ยชนดิ เช่น ลกูกว�ด ท๊อฟฟ่ี 

 ต่�งๆ ผลไม้กวน นำ�้ผลไม้ผง ไอศกรมี ครมีเทียม และเครือ่ง 

 ดื่มต่�งๆ ผลิตโดย TNT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

 ตั้งอยู่ที่จังหวัด Tay Ninh ประเทศส�ธ�รณรัฐสังคมนิยม 

 เวียดน�ม ผลิตภัณฑ์กลูโคสไซรัปของ TNT เป็นที่ยอมรับ 

 และไว้ว�งใจจ�กลกูค้�ในเรือ่งคณุภ�พและม�ตรฐ�นสนิค้�  

 ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นระบบบริห�รคุณภ�พ ISO  

 22000 VS9001:2005 ม�ตรฐ�น GMP HACCP HALAL  

 KOSHER  และ FSSC 22000 (Food Safety System  

 Certification 22000) ซึ่งเป็นระบบม�ตรฐ�นก�รรับรอง 

 คว�มปลอดภัยสำ�หรับก�รผลิตอ�ห�ร รวมทั้งม�ตรฐ�น  

 USDA, NOP and EU สำ�หรับผลิตภัณฑ์สินค้�อินทรีย์  

 (organic) ปัจจุบันกลูโคสไซรัปอินทรีย์ได้รับคว�มนิยม 

 อย่�งม�กในตล�ดยุโรป และ อเมริก� 

41บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED



 • แป้งมันสําปะหลังดัดแปร

 แป้งมนัสำ�ปะหลงัดดัแปร ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในอตุส�หกรรม 
 ต่�งๆ ได้ เช่นอุตส�หกรรมอ�ห�ร  อุตส�หกรรมกระด�ษ  
 และอื่นๆ ผลิตโดยบริษัท สำ�ปะหลังพัฒน� จำ�กัด ซึ่งเป็น 
 บรษิทัย่อยของบรษัิทฯ โรงง�นผลติตัง้อยูท่ีอ่ำ�เภอบ้�นฉ�ง  
 จังหวัดระยอง ผลิตเพื่อจำ�หน่�ยทั้งตล�ดภ�ยในประเทศ  
 และส่งออกไปต่�งประเทศ ซึ่งตล�ดต่�งประเทศ ได้แก่  
 จีน ญี่ปุ่น เก�หลีใต้ อินโดนีเซีย และประเทศในแถบเอเชีย 

 ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • สาคู

 
 ส�คูเป็นผลิตภัณฑ์อ�ห�รจ�กแป้งมันสำ�ปะหลังอีกชนิด 
 หนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคม�กทั้งในประเทศไทยและ 
 ประเทศในแถบเอเซยีตะวนัออก เช่น จนี และไต้หวนั และ 
 มกี�รส่งออกไปยงัสหภ�พยโุรป และประเทศสหรฐัอเมรกิ� 
 ด้วย เพร�ะส�ม�รถนำ�ไปปรุงอ�ห�รได้ทั้งอ�ห�รค�วและ 
 อ�ห�รหว�น ทำ�ให้แนวโน้มก�รบริโภคส�คูยังคงเพิ่มขึ้น 

 อย่�งต่อเนื่อง

 ปัจจุบันบริษัทฯ ได ้พัฒน�ผลิตภัณฑ์ส�คูให ้มีคว�ม 
 หล�กหล�ยม�กขึ้น มีก�รผลิตส�คูกระเจี๊ยบ และส�คู 
 ใบเตยออกสู่ตล�ด ทำ�ให้ผู้บริโภคมีโอก�สได้เลือกบริโภค 
 ผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มแตกต่�งและแปลกใหม่ นอกจ�กนี้       
 ยงัได้มกี�รพฒัน�สตูรอ�ห�รทัง้ค�วและหว�น เพือ่แนะนำ� 
 ให้ผู้บริโภคนำ�ส�คูไปปรุงเป็นอ�ห�รในรูปแบบที่หล�ก 
 หล�ยสะดวกและรวดเร็ว อ�ทิ ส�คูไส้หมูชนิดต้มแทน 
 ก�รนึ่งแบบเก่� ส�คูส�มเกลอ หยกมณี และไข่มุกทะเล   

 ซึ่งเป็นอ�ห�รค�วที่ทำ�จ�กส�คูเม็ดใหญ่ เป็นต้น

 นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒน�ผลิตภัณฑ์ส�คูขน�ดเล็ก 
 พิเศษ (Tiny Pearls) ที่ส�ม�รถสุกได้ง่�ยเพียงใส่ลงใน 
 นำ�้ร้อนแล้วแช่ท้ิงไว้ประม�ณ 5 น�ที ทำ�ให้เหม�ะในก�รนำ�ไป 
 ผสมเป็นส่วนประกอบของอ�ห�รเช้� หรอืเป็นส่วนประกอบ 
 ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก เพื่อเพิ่มคุณลักษณะเนื้อสัมผัส  
 เป็นต้น

 โรงง�นผลิตส�คูของบริษัทฯ ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น 

 ระบบบริห�รคุณภ�พ ISO 9001 : 2015 ม�ตรฐ�น GMP,  

 HACCP และเครือ่งหม�ย HALAL อนัจะทำ�ให้ลูกค้�มีคว�ม 

 มั่นใจในสินค้�ของบริษัทฯ ม�กยิ่งขึ้น 

 • แป้งอัลฟา

 แป้งอัลฟ�เป็นแป้งมันสำ�ปะหลังดัดแปรชนิดหนึ่ง ซึ่งใช ้
 กระบวนก�รแปรรูปท�งก�ยภ�พและมีก�รใช้กันอย่�ง 
 กว้�งขว�งในอุตส�หกรรมอ�ห�รสัตว์นำ้� อุตส�หกรรม 
 ย�กันยงุ อตุส�หกรรมหล่อโลหะ เป็นต้น โดยมบีรษัิท ไทยว� 
 อัลฟ�สต�ร์ช จำ�กัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ดำ�เนินก�ร 
 ผลติและจำ�หน่�ย ตล�ดใหญ่ของแป้งอลัฟ� อยูท่ี่ญีปุ่น่ และ 
 ไต้หวัน ปัจจุบันบริษัท ไทยว�อัลฟ�สต�ร์ช จำ�กัด ได้ให ้
 คว�มสำ�คัญในก�รปรับปรุงพัฒน�คุณภ�พของผลิตภัณฑ์  
 และคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสนองคว�มต้องก�ร 
 ของตล�ด และยังส�ม�รถผลิตแป้งอัลฟ�ต�มสูตรที่ใช ้
 เฉพ�ะอุตส�หกรรมแต่ละร�ยได้อย่�งมีม�ตรฐ�นเป็นที ่
 ยอมรบั เพือ่ให้ส�ม�รถส่งออกได้ม�กขึน้ทัง้ในด้�นปริม�ณ 
 และมูลค่�โรงง�นผลิตแป้งอัลฟ�ของบริษัทฯ ได้รับก�ร 
 รับรองม�ตรฐ�นระบบบริห�รคุณภ�พ ISO 9001 : 2015  
 ม�ตรฐ�น GMP และเครื่องหม�ย HALAL
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 • แป้งข้าว (Rice flour)

 แป้งข้�ว เป็นแป้งที่ผ่�นกระบวนก�รแปรรูปจ�กข้�วส�ร  

 ด้วยกระบวนก�รผลิตแบบโม่นำ้�ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย  

 ปัจจุบนั ผลติโดย โรงง�น Tay Ninh Tapioca Joint Stock  

 ประเทศส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม ผลิตท้ังแป้ง 

 ข้�วเจ้� และแป้งข้�วเหนียว ที่มีก�รคัดเลือกวัตถุดิบที่ม ี

 คณุภ�พด ีนำ�ม�ซึง่ผลติผลทีม่คีว�มข�วสะอ�ดทีส่มำ�่เสมอ  

 และคว�มหนืดทีเ่หม�ะสม ซึง่นบัได้ว่�เป็นแป้งทีม่คีณุภ�พ 

 สูง  เนื่องจ�กปัจจุบันก�รผลิต ขนมปัง เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ ์

 เส้น และขนมต่�งๆ ส่วนใหญ่จะเป็นก�รผลิตโดยใช้แป้ง 

 ข้�วส�ล ีซ่ึงต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศในมลูค่�ค่อนข้�งสงู  

 ก�รพัฒน�แป้งข้�วของเวยีดน�มจึงมีคว�มสำ�คัญ นอกจ�ก  

 ผลิตเพ่ือก�รส่งออกแล้วนั้นยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส�ม�รถ 

 ใช้ทดแทนแป้งข้�วส�ลีได้เป็นอย่�งดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ 

 ปร�ศจ�กกลูเตน เหม�ะแก่ก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์เพื่อก�ร 

 แปรรูปต่อไปของลูกค้� มีก�รควบคุมและดูแลเอ�ใจใส ่

 ในทุกๆ ขั้นตอนเพื่อให้ได้แป้งข้�วที่มีคว�มปลอดภัย  

 สะอ�ด และมีกลิ่นต�มธรรมช�ติของข้�วเวียดน�ม  

 รวมทั้ง แป้งข้�วอินทรีย์ (organic) เป็นแป้งท่ีผ่�น 

 กระบวนก�รแปรรูปจ�กข้�วอินทรีย์ (organic) ผ่�นก�ร 

 ตรวจรับรองแปลงน�ว่�เป็นข้�วอินทรีย์ มีก�รจัดก�รกับ 

 กระบวนก�รผลิต ด้วยคว�มระมัดระวัง ในทุกข้ันตอน 

 ก�รผลิตและก�รแปรรูป เพื่อรักษ�สภ�พก�รเป ็น  

 ผลิตภัณฑ์แป้งข้�วอินทรีย์ (organic) ต�มข้อกำ�หนดของ 

 ม�ตรฐ�น ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผ่�นก�รรับรอง โดย USDA, 

 NOP and EU  สำ�หรับผลติภณัฑ์ ออร์ก�นคิโดยผลติภณัฑ์ 

 แป้งข้�วผ่�นก�รรับรองระบบก�รจัดก�รคว�มปลอดภัย 

 อ�ห�ร FSSC 22000 (ISO 22000, PAS220), ม�ตรฐ�น 

 อ�ห�รฮ�ล�ล (HALAL), ม�ตรฐ�นอ�ห�รต�มกฎของยิว  

 (KOSHER) ทำ�ให้แป้งข้�วของบริษัทฯ เป็นที่น่�เชื่อถือ  

 และเป็นที่ต้องก�รของผู้บริโภคทั่วโลก

ข. ผลติภณัฑ์วุน้เส้นและก๋วยเตีย๋ว ซึง่ดำ�เนนิก�รโดยบริษทัฯ  

โดยใช้ แป้งถ่ัว แป้งมนัฝรัง่ แป้งมนัสำ�ปะหลงั และ  ข้�วเจ้�เป็น

วตัถุดบิ และมผีลติภณัฑ์หลกั คอื วุน้เส้น สนิค้�ของบรษิทัฯ ใน

กลุ่มนี้ ได้แก่ วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ และก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้

 1. กลุม่วุน้เส้น  ส�ม�รถแบ่งสนิค้�ต�มคณุภ�พ ร�ค� และ 

 กลุ่มลูกค้� ดังนี้

 • ตรามังกรคู่	
	 	 เป็นสินค้�คุณภ�พพรีเมี่ยม (สูง) 

 • ตราหงษ์ 
  เป็นสินค้�คุณภ�พชั้นดี ด้วยร�ค�ม�ตรฐ�น

 • ตรากิเลนคู่ 
  เป็นสินค้�คุณภ�พม�ตรฐ�น ม�ตรฐ�น ตอบโจทย ์

  คว�มต้องก�รของผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�รสตรีทฟู้ด
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ธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก

ก. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ โดยก�ร

ถอืครองทีด่นิทีม่ศีกัยภ�พในก�รลงทนุกระจ�ยอยูใ่นภ�คเหนอื 

อีส�นตอนบน กล�ง ตะวันออก และตะวันตกของประเทศ 

ท้ังนี้ ก�รลงทุนในท่ีดินจะมีคว�มเส่ียงในก�รลงทุนค่อนข้�ง

น้อยกว่�ก�รลงทุนในทรัพย์สินชนิดอื่น เนื่องจ�กสภ�พของ

ที่ดินที่ไม่มีก�รเสื่อมร�ค� ทั้งนี้ บริษัทฯ ค�ดว่�จะส�ม�รถ

ได้รับผลตอบแทนจ�กร�ค�ข�ยในอน�คตท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น

ต�มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศ อย่�งไรก็ต�ม สำ�หรับก�ร

ลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์นี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีโครงก�ร

พัฒน�ที่ดินเหล่�นั้น

ข. การลงทุนในหุ้นสามัญ

บรษิทัฯ ได้ลงทนุในหุน้ส�มญัของบรษิทั ล�กนู่� รสีอร์ท แอนด์ 

โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จำ�กัด 

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนก�รถือหุ้นเป็นจำ�นวนร้อยละ 

2.09 และ 19.80 ของทุนท่ีเรียกชำ�ระแล้วท้ังหมดของแต่ละ

บริษัทต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ ก�รลงทุนดังกล่�วเป็นก�รลงทุนในหุ้น

ส�มัญของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบธุรกิจที่นอกเหนือจ�กธุรกิจ

หลักของบริษัทฯ เพื่อเป็นก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยงท�งธุรกิจ 

 2. กลุ่มก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี ่ บริษัทฯ ผลิตและจำ�หน่�ย 

 ก๋วยเตีย๋วและเส้นหมี ่ทัง้เส้นสดและเส้นแห้งในตร�กเิลนคู่  

 ซึ่งว�งตำ�แหน่งสินค้�เป็นสินค้�คุณภ�พดี ร�ค�ป�นกล�ง  

 โดยสินค้�ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก และ 

 เส้นหมี่

 3. กลุ่มก๋วยเตี๋ยวเซ่ียงไฮ้ จำ�หน่�ยภ�ยใต้ตร�มังกรคู่  

 ส�ม�รถแบ่งสนิค้�ต�มชนิดของสนิค้� เป็นแบบชนดิแผ่นตดั 

 สะดวกสบ�ยในก�รนำ�ไปบริโภค และแบบชนิดแผ่นกลม  

 ใช้ประกอบอ�ห�รได้หล�ยรูปแบบต�มต้องก�ร และแบบ 

 ชนิดแผ่นตัดผสมส�หร่�ย ให้กลิ่นรสส�หร่�ย

 4. กลุ่มแป้งมันสําปะหลังและสาคู จำ�หน่�ยภ�ยใต้ตร� 

 นิวเกรด และตร�กเิลนคู ่บรรจใุนถงุ retail pack เพือ่ใข้ใน 

 ก�รบริโภคครัวเรือน หรือร้�นอ�ห�ร และบรรจุกระสอบ 

 เพือ่จำ�หน่�ยแก่โรงง�นอตุส�หกรรมและร้�นอ�ห�รชัน้นำ� 

 ที่ใช้ในปริม�ณม�ก
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ก. สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง บริษัทฯ มี

สัดส่วนก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มน้ีภ�ยในประเทศ

ประม�ณร้อยละ 20 และส่งออกไปจำ�หน่�ยในต่�งประเทศ

ประม�ณร้อยละ 80 

โดยบรษิทัฯ มลีกูค้�กลุม่เป้�หม�ยแยกต�มลกัษณะผลติภณัฑ์ 

ดังนี้ 

 • แป้งมันสําปะหลัง

 บริษัทฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำ�ปะหลังโดยส่วน 

 ใหญ่ไปข�ยยงัต่�งประเทศทัว่โลก อ�ทิเช่น จีน ไต้หวนั และ 

 สหรัฐอเมริก� ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้�ตร� “กุหล�บ”  

 (ROSE BRAND) และมบี�งส่วนจัดจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศ 

 ด้วย
 

 • กลูโคสไซรัป

 บรษิทัมโีรงง�น ผลติภัณท์กลโูคสไซรปั ทีป่ระเทศเวยีดน�ม  

 โดยส่วนใหญ่จะข�ยในประเทศเวียดน�ม 

 • แป้งมันสําปะหลังดัดแปร

 ผลิตภัณท์แป้งมันสำ�ปะหลังดัดแปร โดยข�ยในประเทศ 

 ประม�ณร้อยละ 30 และส่งออกไปยังประเทศแถบเอเชีย 

 ประม�ณร้อยละ 70 รวมทั้งบ�งส่วนส่งไปยุโรป และ 

 อเมริก�

 • สาคู

 ผลิตภัณฑ์ส�คูส ่วนใหญ่จะส ่งออกไปยังประเทศใน 

 แถบเอเซีย เช่น จีน ไต้หวัน และมีบ�งส่วนไปยุโรป และ  

 สหรัฐอเมริก� และมีก�รจัดจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศด้วย

 • แป้งอัลฟา

 บริษัทฯ จำ�หน่�ยแป้งอัลฟ่�ไปยังต่�งประเทศ เช่น ญี่ปุ่น  

 ยุโรป และไต้หวัน รวมทั้งข�ยภ�ยในประเทศ

ข. สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยว มีก�รจัด

จำ�หน่�ยท้ังในประเทศและต่�งประเทศเช่นกันโดยมีสัดส่วน

ก�รข�ยแบ่งได้ดังนี้

 • กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ

 บริษัทฯ มีสัดส่วนก�รข�ยของกลุ่มลูกค้�ภ�ยในประเทศ 

 คิดเป็นร้อยละ 91 ของยอดข�ยทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ใน 

 กลุ่มนี้ โดยลูกค้�ภ�ยในประเทศหลักเป็นกลุ่มร้�นค้�ส่ง  

 ซึ่งมีสัดส่วนก�รข�ยต่อยอดข�ยทั้งหมดร้อยละ 68 

 •  กลุ่มลูกค้าส่งออก

 บริษัทฯ มีสัดส่วนก�รข�ยของกลุ่มลูกค้�ส่งออกคิดเป็น 

 ร้อยละ 9 ของยอดข�ยทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้  

 โดยบริษัทฯ ส่งออกไปยังประเทศต่�งๆ ได้แก่ ประเทศใน 

 แถบเอเซีย สหภ�พยุโรป และสหรัฐอเมริก�

ช่องทางการจําหน่าย

ก. ผลติภณัฑ์แป้งมันสําปะหลงั ในปีท่ีผ่�นม�บรษิทัฯ เน้นก�ร

ทำ�ตล�ดในอตุส�หกรรมอ�ห�รม�กกว่�อตุส�หกรรมกระด�ษ 

และสิ่งทอ เนื่องจ�กร�ค�ของผลิตภัณฑ์แป้งมันสำ�ปะหลังใน

อุตส�หกรรมอ�ห�รสูงกว่�ในอุตส�หกรรมอื่น 

สำ�หรับช่องท�งก�รจำ�หน่�ยนั้นบริษัทฯ ดำ�เนินก�รส่งออก

ข�ยโดยตรงให้แก่ผู้ผลิตในอุตส�หกรรมอ�ห�ร และข�ยผ่�น

บริษัทตัวแทนในประเทศนั้นๆ นอกจ�กนี้บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง 

Thai Wah International Trade (Shanghai) Company 

Limited เป็นฐ�นในก�รกระจ�ยสินค้�ตร� “Rose” ให้แก่

ลูกค้�ในประเทศจีน 

ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว แบ่งเป็นตล�ดภ�ยใน

ประเทศ บริษัทฯ จัดจำ�หน่�ยสินค้�โดยผ่�นช่องท�งต่�งๆ 

ได้แก่ ร้�นค้�ส่ง ร้�นค้�ปลีก ห้�งสรรพสินค้� ซุปเปอร์สโตร์ 

ซุปเปอร์ม�ร์เก็ต ร้�นสะดวกซื้อ หน่วยรถเงินสด ร้�นอ�ห�ร

ทั่วประเทศ และลูกค้�ประเภทอุตส�หกรรม  

สำ�หรับตล�ดต่�งประเทศ บริษัทฯ ส่งสินค้�ไปจำ�หน่�ยผ่�น

บริษัทตัวแทนในประเทศต่�งๆ เช่น ประเทศในแถบเอเชีย 

สหภ�พยุโรป และสหรัฐอเมริก�

45บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED



ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยว

• วุ้นเส้น

สภาวะอุตสาหกรรม

สภ�พโดยรวมของอุตส�หกรรมวุ ้นเส ้นในประเทศไทย  
มีลักษณะเป็นอุตส�หกรรมท่ีมีผู้แข่งขันน้อยร�ย ผลิตภัณฑ ์
วุน้เส้นเป็นผลิตภณัฑ์ทีม่รีปูร่�งลกัษณะภ�ยนอกคล้�ยกนั แต่มี
คว�มแตกต่�งด้�นคณุภ�พ เนือ้สมัผสั และร�ค�ของผลติภณัฑ์ 
ผู้ผลิตแต่ละร�ยต่�งมุ่งสร้�งภ�พลักษณ์ของสินค้�ของตน โดย
เน้นภ�พลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ว่�เป็นผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุภ�พ เพือ่
ให้เป็นทีย่อมรบัในหมูผู่บ้ริโภค ทัง้น้ีประม�ณก�รว่�ก�รบริโภค
ของวุน้เส้นในประเทศมปีระม�ณปีละ 38,000 ตนั หรอืคดิเป็น
มลูค่� 3,400 ล้�นบ�ท โดยมผีูผ้ลิตร�ยใหญ่ประม�ณ 3 - 4 ร�ย 
และมีผู้ผลิตขน�ดกล�งและเล็กอีกประม�ณ 10 - 15 ร�ย  
บรษัิทฯ  เป็นผูผ้ลติวุน้เส้นร�ยใหญ่เป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศ 
โดยผลิตและจำ�หน่�ยสินค้�ทุกระดับคุณภ�พสู่ตล�ด มีกำ�ลัง
ผลิตปีละ 23,000 ตัน  

อัตราการเติบโต

ตล�ดวุ้นเส้นโดยรวมมีอัตร�ก�รเติบโตประม�ณร้อยละ 3 - 5 
ต่อปี ในเชิงปริม�ณที่เพิ่มขึ้นแต่เนื่องจ�กผู้ใช้ง�นในกลุ่ม 
ผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�รหันม�นิยมใช้วุ ้นเส้นประเภทสด 
ม�กข้ึน เนื่องจ�กสะดวกใช้และประหยัดเวล� และร�ค�ตำ่�
กว่�วุ้นเส้นชนิดแห้งทำ�ให้มูลค่�ตล�ดวุ้นเส้นปี 2562 ไม่มีก�ร 
เติบโต

การแข่งขัน

เนื่องจ�กวุ้นเส้นเป็นสินค้�ที่มีกรรมวิธีก�รผลิตไม่ซับซ้อน  
จงึมผีูผ้ลติสนิค้�เจ้�ใหญ่ๆ หล�ยร�ย โดยก�รแข่งขันกันส่วนม�ก 
จะเป็นก�รแข่งขันด้�นร�ค�ต�มด้วยก�รกระจ�ยสินค้�และ
คุณภ�พของผลิตภัณฑ์ โดยมีคุณภ�พหล�ยระดับ และเจ�ะ
กลุม่ลกูค้�แต่ละพืน้ทีแ่ตกต่�งกนัไป ผูบ้รโิภคจะมคีว�มเชือ่ถอื 
ในผลิตภัณฑ์ตร�ท่ีใช้อยู่ ก�รแข่งขันของอุตส�หกรรมวุ้นเส้น
สรุปได้ ดังนี้

การแข่งขัน 

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง 

ปัจจุบันก�รแข่งขันในด้�นตล�ดโดยเฉพ�ะต่�งประเทศ  
มีก�รแข่งขันค่อนข้�งสูง นอกจ�กก�รแข่งขันกับผู้ผลิตใน
ประเทศไทยแล้ว บรษัิทฯ ยงัต้องแข่งขนักบัผูผ้ลติจ�กประเทศ
ในแถบอ�เซียน เช่น เวยีดน�ม และ กมัพชู� ซึง่เสนอร�ค�แป้ง 
ที่ถูกกว่�ประเทศไทย อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ จะเน้นก�รข�ย 
สินค้�ในตล�ดที่ต้องก�รสินค้�ที่มีคว�มสมำ่�เสมอในด้�น
คุณภ�พม�กกว่�ในเรื่องร�ค�ภ�วะก�รแข่งขันภ�ยใน
อุตส�หกรรมในปีที่ผ่�นม� บริษัทฯ มีคู่แข่งขันในประเทศท่ี
มีศักยภ�พที่ใกล้เคียงหรือใหญ่กว่�บริษัทฯ จำ�นวน 4-5 ร�ย 
ซึ่งใช้กลยุทธ์ในด้�นร�ค�เพื่อก�รแข่งขันในอุตส�หกรรมนี้  
ในขณะท่ีบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ท�งด้�นคุณภ�พและก�รส่งมอบ
สินค้�ที่ตรงเวล�โดยเฉพ�ะในตล�ดต่�งประเทศ ซึ่งบริษัทฯ 
มีคว�มได้เปรียบคู่แข่งขันในด้�นชื่อเสียง คุณภ�พ และก�รส่ง
มอบสินค้�ที่ตรงเวล� รวมทั้งเครื่องหม�ยก�รค้� ตร�กุหล�บ 
“ROSE BRAND” ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตส�หกรรมอ�ห�รโดย
เฉพ�ะในจีน และไต้หวัน  

ถึงแม้จะมีสภ�วะคว�มตึงเครียดของสงคร�มท�งก�รค้�
ระหว่�งจีน และสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมเกิด
ก�รชะลอตวั แต่ก�รส่งออกแป้งมนัสำ�ปะหลงัของไทยยงัคงลด
ลงเพียงเล็กน้อยเท่�นั้น ทั้งนี้จ�กค่�เงินบ�ทที่แข็งค่�ขึ้นเมื่อ
เทียบกับเงินสกุลดอลล่�ร์สหรัฐฯ และหยวน  ปริม�ณคว�ม
ต้องก�รบริโภคแป้งของจีนยังคงทรงตัว โดยจีนมีก�รนำ�เข้�
แป้งประเทศเวียดน�มซึ่งมีร�ค�เสนอข�ยที่ตำ่�กว่�แป้งจ�ก
ประเทศไทย เพิ่มขึ้น 

ในปี 2562 ร�ค�แป้งมันสำ�ปะหลังมีก�รปรับตัวลดลงจ�กปี 
2561 ที่ประม�ณ 460-555 USD/ton FOB Bangkok ม�อยู่
ที่ระดับประม�ณ 420-470 USD/ton FOB Bangkok ทั้งนี้ 
ร�ค�มันสำ�ปะหลังก็มีก�รปรับตัวลดลงเช่นกัน ก�รระบ�ย
สต๊อกข้�วโพดของจีนในร�ค�ตำ่�ออกสู่ตล�ดอย่�งต่อเนื่อง 
ในปี 2562 ส่งผลให้ปริม�ณก�รส่งออกแป้งมันสำ�ปะหลังไทย
เป็นจำ�นวนประม�ณ 3.87 ล้�นตันลดลงประม�ณร้อยละ 2.4 
จ�กปี 2561 ซึง่มปีรมิ�ณก�รส่งออกเป็นจำ�นวนประม�ณ 3.96 
ล้�นตนั ในขณะทีม่ลูค่�ก�รส่งออกแป้งมนัสำ�ปะหลงัในปี 2562 
ลดลงประม�ณร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปี 2561

หมายเหต ุ: ปริม�ณและมูลค่�ก�รส่งออกอ้�งอิงจ�กข้อมูลของสม�คม 

     แป้งมันสำ�ปะหลังไทย และกรมศุลก�กร
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• ก๋วยเตี๋ยว

สภาวะอุตสาหกรรม

ก๋วยเตี๋ยวเป็นอ�ห�รที่นิยมรับประท�นในหมู่คนไทยและช�ว

เอเชียตะวันออกรองจ�กข้�ว ซึ่งขน�ดของอุตส�หกรรมเส้น

ก๋วยเตีย๋ว เส้นหมี ่รวมทัง้ขนมจีน มขีน�ดใหญ่กว่�อตุส�หกรรม

วุ้นเส้นประม�ณ 10 เท่�โดยปริม�ณ และ 5 เท่�โดยมูลค่� 

คือมีปริม�ณเท่�กับ 350,000 - 370,000 ตันต่อปี หรือมูลค่�

ประม�ณ 1.5 หมื่นล้�นบ�ท ซึ่งตล�ดมีก�รเติบโตทั้งภ�ยใน

ประเทศและต่�งประเทศ ด้วยขน�ดของอตุส�หกรรมดงักล่�ว

ประกอบฐ�นลูกค้�วุน้เส้นทีบ่รษัิทฯ  มอียู ่บรษัิทฯ จงึได้ตดัสนิ

ใจก้�วเข้�สู่อุตส�หกรรมก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ โดยเริ่มทดลอง

ผลิตและจำ�หน่�ยก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กในปี 2552 และเริ่มผลิต

เส้นหมี่ในปี 2553 เริ่มจ�กกำ�ลังก�รผลิตรวม 2,000 ตันต่อปี 

ซึ่งบริษัทฯ ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งดีในก�รก้�วเข้�สู่ธุรกิจนี้ 

โดยอัตร�ก�รเจริญเติบโตนับตั้งแต่เริ่มดำ�เนินก�รผลิตสูงกว่�

ร้อยละ 100 ต่อปีอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้บริษัทฯ ตัดสินใจขย�ย

กำ�ลังก�รผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ โดยสร้�งโรงง�นแห่ง

ใหม่ภ�ยในบริเวณเดียวกับโรงง�นวุ้นเส้นในปล�ยปี 2558  

โดยมีกำ�ลังก�รผลิตเบื้องต้นรวม 4,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ 

ก๋วยเตีย๋วและเส้นหมีข่องบริษัทฯ มีทัง้แบบเส้นแห้ง และเส้นสด 

ซ่ึงในปี 2562 มีสัดส่วนก�รจำ�หน่�ยในประเทศประม�ณ 

ร้อยละ 58 และต่�งประเทศร้อยละ 42

การตลาด 

• กลุ่มวุ้นเส้น    

เน้นก�รพัฒน�สินค้�ใหม่ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

ในแต่ละช่วงวัยซึ่งมีพฤติกรรมก�รบริโภควุ้นเส้นที่แตกต่�งกัน 

โดยยังคงเน้นก�รสร้�งก�รจดจำ�ตร�สินค้�ให้เข้�ถึงผู้บริโภค

ทัง้ในฐ�นลกูค้�เดมิและกลุม่ลกูค้�รุน่ใหม่ผ่�นท�งสือ่ออนไลน์

ม�กขึ้น

• กลุ่มก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่

เน้นก�รวิจัยและพัฒน�สินค้�ให้ตอบโจทย์พฤติกรรมและ

วัฒนธรรมก�รรับประท�นที่แตกต่�งกันในแต่ละภ�ค โดยยัง

คงม�ตรฐ�นก�รผลิตท่ีมีคุณภ�พตั้งแต่วัตถุดิบ กรรมวิธีก�ร

ผลิตที่สะอ�ด ถูกสุขลักษณะ และห�ซื้อได้ง่�ยต�มซูเปอร์

ม�ร์เก็ตชั้นนำ� ท�งบริษัทฯ ยังได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น BRC 

ซึง่เป็นบรษิทัแรกทีท่ำ�ก๋วยเตีย๋วเส้นเลก็สด เส้นหมีส่ดร�ยแรก

ในประเทศไทยที่ได้ม�ตรฐ�นดังกล่�ว

• กลุ่มก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้

จุดข�ย คือ คว�มเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัสที่

กรุบกรอบอร่อยแตกต่�งไปจ�กก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นๆ และเส้นที่

ม้วนตัว และเป็นเจ้�แรกและเจ้�เดียวที่ผลิตก๋วยเตี๋ยวเซียงไฮ้

อบแห้งคุณภ�พพรีเมี่ยมในประเทศไทย

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง

นโยบายการผลิต

ก�รผลิตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริม�ณของวัตถุดิบ บริษัทฯ 
จะดำ�เนินก�รผลิตเต็มท่ีหรือเต็มกำ�ลังก�รผลิตในช่วงฤดูก�ล
เก็บเกี่ยว (ช่วงที่ช�วไร่ขุดหัวมันสำ�ปะหลังสดออกข�ย) ซึ่งอยู่
ระหว่�งเดือนตุล�คมถึงเดือนเมษ�ยนของทุกปี ในช่วงฤดูก�ล
ดงักล่�วร�ค�หวัมนัสำ�ปะหลงัจะค่อนข้�งตำ�่กว่�ช่วงอืน่ ทำ�ให้
บรษิทัฯ เร่งผลติเพือ่เกบ็สต๊อกไว้ข�ยหรอืส่งมอบให้แก่ลูกค้�ได้
ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ห�กเป็นช่วงปล�ยฤดูก�ลซึ่งหัวมันสำ�ปะหลัง
สดมีร�ค�สูงขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงมียอดก�รสั่งซื้อจ�กลูกค้�
และมีอัตร�กำ�ไรในระดับที่น่�พอใจ บริษัทฯ ก็จะดำ�เนินก�ร
ผลิตต่อเนื่องให้น�นที่สุด

การแข่งขันด้านราคา  	

ผู้ผลิตแต่ละรำยจะตั้งรำคำขำยให้เหมำะกับภำวะกำรแข่งขัน 

จัดโปรโมช่ันด้ำนกำรตลำด เพื่อต้องกำรเป็นที่ยอมรับของ 

ผู้บริโภค เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งกำรตลำดมำกที่สุด

สร้างตลาดใหม่ของสินค้า 	 

เพิ่มควำมสะดวก และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ 

ผู้บริโภค เช่น วุ้นเส้นสด วุ้นเส้นตัดตรง วุ้นเส้นกึ่งส�ำเร็จรูป

สินค้าทดแทน         

สินค้ำที่จะทดแทนวุ้นเส้นโดยตรงไม่มี เนื่องจำกวุ้นเส้นมี
คุณลักษณะเฉพำะ ซึ่งสินค้ำมีลักษณะใกล้เคียงก็มีจ�ำพวก
เส้นหมี่ บะหมี่ หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว
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กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงง�นผลิตแป้งมันสำ�ปะหลังทั้งสิ้นจำ�นวน  
8 โรง ตั้งอยู่ในประเทศไทยจำ�นวน 6 โรง ประเทศเวียดน�ม  
2 โรง โรงง�นในประเทศไทยตั้งอยู ่ที่จังหวัดนครร�ชสีม� 
ก�ฬสนิธ์ุ อดุรธ�นี กำ�แพงเพชร และต�ก โดยมกีำ�ลงัก�รผลติรวม  
แป้งมันสำ�ปะหลัง แป้งอบหย�บ และแป้งส�คู ทั้งสิ้น 
438,000 ตนัต่อปี และโรงง�นทีผ่ลติแป้งมนัสำ�ปะหลงัดดัแปร 
ทีจ่งัหวดัระยอง ทีม่กีำ�ลงัก�รผลติ  60,000 ตันต่อปี ส่วนโรงง�น 
ที่ต้ังอยู่ประเทศเวียดน�มมีกำ�ลังก�รผลิตกลูโคสไซรัปอยู่ที่ 

50,000 ตันต่อปี และแป้งข้�ว 10,000 ตันต่อป ี

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

วัตถุดิบที่สำ�คัญในก�รผลิต คือ หัวมันสำ�ปะหลังสดซึ่งผลิตได้
ในประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ จะรับซื้อหัวมันสดจ�ก

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลังโดยตรง 

วัตถุดิบและผู้จําหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)

ก�รเคล่ือนไหวของร�ค�หวัมันสำ�ปะหลงัสดจะขึน้อยูก่บัภ�วะ
อุปสงค์และอุปท�นของวัตถุดิบ อย่�งไรก็ต�ม ร�ค�ข�ยของ
ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปก็มักจะเคลื่อนไหวขึ้นลงต�มต้นทุนของ
วัตถุดิบด้วย ในปี 2562 ร�ค�ซื้อหัวมันสำ�ปะหลังสดของ
กลุ่มบริษัทในประเทศไทยอยู่ที่ 1,940 - 2,750 บ�ทต่อตัน 
ส่วนร�ค�ซื้อหัวมันสำ�ปะหลังสดของบริษัทฯ ในประเทศ

เวียดน�มอยู่ที่ 3,300 - 3,750 บ�ทต่อตัน 

บริษัทฯ จะรับซื้อหัวมันสำ�ปะหลังสดจ�กเกษตรกรผู้ปลูก

มันสำ�ปะหลังโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ และบ�งส่วนจ�กล�น 

มันสำ�ปะหลัง ทั้งนี้ ห�กเป็นช่วงที่หัวมันสำ�ปะหลังในแถบ

พ้ืนทีใ่กล้เคยีงกบัโรงง�นมีไม่เพยีงพอ บรษัิทฯ จะรบัซ้ือหวัมนั

สำ�ปะหลงัจ�กล�นมันทีจั่งหวดัใกล้เคียง เพือ่จัดห�วตัถุดบิป้อน

โรงง�นให้ส�ม�รถผลิตสินค้�ได้

ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว 

กําลังการผลิต

บริษัทฯ มีโรงง�นตั้งอยู่ที่อำ�เภอบ�งเลน จังหวัดนครปฐม  

มีพื้นที่รวม 230 ไร่ 3 ง�น 50 ต�ร�งว� อ�ค�รโรงง�นมีพื้นที่

โรงง�นประม�ณ 48,700 ต�ร�งเมตร และมีกำ�ลังก�รผลิต 

วุ ้นเส้นประม�ณ 23,000 ตันต่อปี ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่  

4,000 ตันต่อปี  ซึ่งใช้เทคโนโลยีก�รผลิตที่ทันสมัยและมี

ประสทิธภิ�พ โดยบรษิทัฯ ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของคณุภ�พ

และคว�มปลอดภัยที่ผู้บริโภคจะได้รับ บริษัทฯ มีนโยบ�ยก�ร

ผลติสนิค้�ต�มแผนก�รผลติต�มคว�มต้องก�รสนิค้�ของลกูค้�

เป็นหลกั ปัจจบัุนบรษิทัฯ มอีตัร�ก�รใช้กำ�ลงัก�รผลติประม�ณ

ร้อยละ 70

วัตถุดิบ

วัตถุดิบที่สำ�คัญในก�รผลิต คือ แป้งถั่ว แป้งมันฝรั่ง แป้งมัน

สำ�ปะหลัง และข้�ว ซ่ึงเป็นพืชผลท�งเกษตร ดังนั้นร�ค�จะ 

ผนัผวนขึน้ลงต�มฤดกู�ลและอปุสงค์อปุท�นในตล�ด นอกจ�กนี้  

พชืผลท�งก�รเกษตรยงัข้ึนอยูก่บัสภ�วะแวดล้อมท�งธรรมช�ติ 

และสภ�พดินฟ้�อ�ก�ศ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งจะส่งผล 

ต่ออุปท�นและร�ค�ของสินค้� ในบ�งสถ�นก�รณ์บริษัทฯ 

จำ�เป็นต้องซือ้วัตถดุบิ  เพือ่เกบ็เป็นสนิค้�คงคลงัให้พอเพยีงกบั

ก�รผลิตและเพื่อให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่คงที่

บริษัทฯ ซื้อแป้งถั่ว  และแป้งมันฝรั่ง   โดยนำ�เข้�โดยตรงหรือ

ซื้อผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ยจ�กประเทศในแถบยุโรปหรือ จีน ซึ่ง

อตัร�แลกเปลีย่นเงินตร�ระหว่�งประเทศ มผีลกระทบโดยตรง

ต่อต้นทุนของแป้งที่นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ อย่�งไรก็ต�ม 

บริษัทฯ ไม่มีคว�มเสี่ยงในก�รพึ่งพ�ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำ�หน่�ย

ร�ยหนึ่งร�ยใดเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจ�กมีแหล่งซ้ือวัตถุดิบที่

หล�กหล�ยจ�กผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

รายงานประจำาปี 2562
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง

ในก�รผลิตแป้งมันสำ�ปะหลังน้ันจะมีนำ้�ทิ้งที่เกิดขึ้นจ�ก

กระบวนก�รผลติ ส่วนใหญ่แล้วเป็นนำ�้จ�กก�รล้�งหวัมนั และ

นำ้�แป้ง ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้�งคว�ม

เดือดร้อนให้แก่ชุมชนใกล้เคียงได้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผล 

กระทบในข้อน้ีเป็นอย่�งดี จึงได้ส่งนำ้�ทิ้งดังกล่�วเข้�สู่ระบบ

บำ�บัดนำ้�ทิ้งแบบ LAGOONING ท่ีออกแบบอย่�งถูกต้องโดย

วิศวกรที่ได้รับอนุญ�ต ซึ่งมีทั้งระบบไร้ออกซิเจน และระบบ

ใช้ออกซิเจน 

นอกจ�กนัน้ บรษิทัฯ ยงัให้คว�มสำ�คัญและตระหนักถึงคณุภ�พ

สิ่งแวดล้อม จึงได้นำ�ระบบก๊�ซชีวภ�พม�ใช้ในกระบวนก�ร

ผลิตในโรงง�นของบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดน�มเป็นแห่ง

แรก ซึ่งโครงก�รดังกล่�วได้ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2554  

และได้มีก�รพัฒน�ระบบบำ�บัดนำ้�ที่ผ่�นกระบวนก�รผลิต

ให้ได้ม�ตรฐ�นสูงขึ้น โดยเป็นโรงง�นต้นแบบ โดยหน่วยง�น

รัฐในจังหวัดเทนินห์ หรือภ�คเอกชน ใช้เป็นตัวอย่�งในก�ร

ศึกษ� ในโรงง�นผลติแป้งมนัสำ�ปะหลงั ทีม่กีระบวนก�รบำ�บดั

นำ้� ให้ได้ต�มม�ตรฐ�น สำ�หรับโรงแป้ง ส่วนโครงก�รระบบ

ก๊�ซชีวภ�พในโรงง�นของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดก�ฬสินธุ์ 

และจังหวัดนครร�ชสีม� และโรงง�นของบริษัทย่อยท่ีตั้งอยู่

ในจังหวัดอุดรธ�นี  ได้นำ�ก๊�ซชีวภ�พในบ่อบำ�บัดนำ้�เสียม�ใช้

เป็นพลงัง�นทดแทนนำ�้มนัเต�ในกระบวนก�รผลติ ซึง่เป็นก�ร

ประหยัดพลังง�นและใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งคุ้มค่�ที่สุด 

รวมทั้งเป็นก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกออกสู ่ ช้ัน

บรรย�ก�ศ นอกจ�กนี้ ยังช่วยลดมลภ�วะจ�กกลิ่นที่เกิดจ�ก

บ่อบำ�บดันำ�้เสยีทีอ่�จมผีลกระทบต่อสภ�วะแวดล้อมในชมุชน

รอบข้�งได้อีกด้วย ท้ังนี้โรงง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ได้มีก�รปรับปรุงพัฒน�ระบบบำ�บัดนำ้�ทิ้งที่ผ่�นกระบวนก�ร

ผลิตให้ได้ม�ตรฐ�นสูงขึ้น โดยระบบโรงง�นของบริษัทฯ ใน

จังหวัดนครร�ชสีม� ได้เริ่มเดินระบบในเดือนตุล�คม 2561  

โรงง�นของบริษัทฯ ในจังหวัดก�ฬสินธุ์ได้เริ่มเดินระบบใน

เดอืนพฤศจกิ�ยน 2561 และโรงง�นของบรษัิทย่อย ในจงัหวดั

อุดรธ�นี ได้เดินระบบภ�ยในเดือนกันย�ยนปี 2562 

บริษัทฯ ได้เริ่ม นำ�ก๊�ซชีวภ�พในส่วนที่เหลือจ�กก�รผลิตเป็น

พลงัง�นทดแทนนำ�้มนัเต� ม�ใช้เพ่ือเป็นพลงัง�นเพ่ือก�รผลติ

กระแสไฟฟ้�ใช้ในโรงง�น โดยโรงไฟฟ้�แห่งแรกเริม่ดำ�เนนิง�น

ในเดือนเมษ�ยน ปี 2561 ที่โรงง�นของบริษัทย่อยที่จังหวัด

อุดรธ�นี และเริ่มดำ�เนินก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�เป็นแห่งท่ี 2 

ที่โรงง�นในจังหวัดก�ฬสินธุในเดือนกันย�ยน 2562

ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว

เนื่องจ�กก�รผลิตวุ ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวเป็นก�รแปรรูป

ผลิตภัณฑ์เกษตร ซึ่งผลผลิตทั้งหมดรวมทั้งผลพลอยได้   

บริษัทฯ ส�ม�รถจำ�หน่�ยท้ังหมด จึงไม่มีปัญห�เรื่องของเสีย

จ�กก�รผลิต ส่วนเรื่องนำ้�ท้ิงจ�กกระบวนก�รผลิต บริษัทฯ  

มีบ่อบำ�บัดนำ้�เสีย ซึ่งบำ�บัดนำ้�เสียโดยวิธีธรรมช�ติ ทำ�ให้ค่� 

ใช้จ่�ยและก�รบำ�รุงรักษ�ในก�รบำ�บัดนำ้�เสียค่อนข้�งตำ่� 

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

 -ไม่มี-
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ปัจจัยความเสี่ยง

1.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากนโยบายภาครัฐ

รัฐบ�ลโดยกระทรวงพ�ณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้ร่วมมอืกนัในก�รออกโครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรผูป้ลกู

มนัสำ�ปะหลงัในปี 2562/2563 โดยประกนัร�ค�มนัสำ�ปะหลงั

สดที่เชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บ�ท โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือช่วยเหลือบรรเท�คว�มเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูก 

มันสำ�ปะหลังต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล ในกรณีที่ ร�ค�มัน

สำ�ปะหลังตกตำ่� เป็นก�รเพิ่มร�ยได้และสร้�งคว�มเข้มแข็ง

ให้แก่เกษตรกรม�กขึ้นเมื่อเทียบกับก�รปลูกพืชไร่ชนิดอื่น  

ทั้งน้ีรัฐบ�ลจะจ่�ยเงินชดเชยส่วนต่�งระหว่�งร�ค�ที่ประกัน 

กับร�ค�ตล�ดอ้�งอิงให ้แก ่เกษตรกรผ่�นธน�ค�รเพื่อ

ก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร 

ทั้งนี้ห�กโครงก�รดังกล่�วมิได้ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง อ�จ 

ส่งผลให้พื้นที่เพ�ะปลูกและผลผลิตมันสำ�ปะหลังสดลดลงได้

กรมส่งเสริมก�รส่งออก กระทรวงพ�ณิชย์  โดยคว�มร่วมมือ

ของสม�คมที่เกี่ยวข้องกับมันสำ�ปะหลังได้ผลักดันให้สม�ชิก

กำ�หนดร�ค�ส่งออกมันเส้นที่สะท้อนคว�มต้องก�รของตล�ด

อย่�งแท้จริง และป้องกันปัญห�ก�รข�ยตัดร�ค� จนส่งผล 

กระทบต่อร�ค�หัวมันสำ�ปะหลังสด รวมทั้งยังร่วมมือกันใน

ก�รตรวจสอบดแูลข้อมลูข่�วส�รทีไ่ม่เป็นเป็นคว�มจริง ซึง่อ�จ 

ส่งผลต่อร�ค� และผลกระทบอื่นๆ     

ทั้งนี้ ได้มีก�รออกกฎระเบียบ ม�ตร�ก�ร กำ�กับดูแลอย่�ง 

เข ้มงวด ในก�รนำ�เข ้�มันสำ�ปะหลัง และผลิตภัณฑ ์  

มันสำ�ปะหลัง จ�กประเทศเพื่อนบ้�น โดยกำ�หนดม�ตรฐ�น 

ในด้�นคุณภ�พและปริม�ณที่ตรวจสอบได้ ซึ่งม�ตรก�ร 

ดังกล่�วจะส่งผลกระทบต่อร�ค�มันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์

มันสำ�ปะหลัง สำ�หรับผู้ประกอบก�รด้วย

บริษัทฯ ดำ�เนินก�รบริห�รง�น เพ่ือลดผลกระทบจ�กปัจจัย

คว�มเสี่ยงดังกล่�วด้วยก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ตล�ดและ

สถ�นก�รณ์วตัถุดบิ แลกเปลีย่น คว�มรู ้ข่�วส�ร กบัผูป้ระกอบ

ก�รผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังทั้งในประเทศและต่�งประเทศ  

หน่วยง�น สม�คมทีเ่กีย่วข้องกบัธรกุจิมนัสำ�ปะหลงัต่�งๆ เพือ่

ท่ีจะส�ม�รถประเมินสถ�นก�รณ์ เตรียมก�รล่วงหน้� และ

ดำ�เนินก�รได้ทันท่วงที เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีต้นทุนส�ม�รถ

แข่งขันได้และทำ�กำ�ไรให้บริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการร่วมลงทุนในต่างประเทศ

บรษิทัฯ มกี�รร่วมทนุในก�รดำ�เนนิธรุกจิผลติภณัฑ์มันสำ�ปะหลงั

ในประเทศส�ธ�รณรัฐเวียดน�มและประเทศกัมพูช� โดย

ก�รลงทุนในต่�งประเทศนั้นย่อมมีคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดข้ึนได้

จ�กปัจจัยท�งด้�นก�รเมือง กฎหม�ย อัตร�แลกเปลี่ยนเงิน

ตร�ต่�งประเทศ และภ�วะเศรษฐกิจของประเทศนั้นที่อ�จ

เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นห�กมีเหตุใดเหตุหน่ึงเกิดข้ึนอย่�งม ี

นัยสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจในประเทศดังกล่�ว อ�จส่งผล 

กระทบให้ร�ยได้และกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจในประเทศ 

เหล่�นี้ไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคว�มเสี่ยงนี้ โดยติดต�มข่�วส�รของ

ประเทศเวียดน�ม และประเทศกัมพูช� และภูมิภ�คอย่�ง 

ใกล้ชิด รวมท้ัง ติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล สถ�นก�รณ์ตล�ด 

และอืน่ๆ กบัผูป้ระกอบก�รผลติภณัฑ์มนัสำ�ปะหลงัในประเทศ

เวียดน�ม และหน่วยง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่�งสมำ่�เสมอ ทั้งนี้

บรษิทัฯ ได้จัดส่งทีมผูบ้รหิ�ร ซึง่เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ เข้�ไป

ดแูลก�รดำ�เนนิก�รในประเทศเวยีดน�มและกมัพชู� รวมทัง้ได้

จดัให้มกี�รร�ยง�น    ผลก�รดำ�เนนิง�นทีป่ระเทศไทยทุกเดอืน

รายงานประจำาปี 2562
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในปีที่ผ่�นม� พ้ืนที่เพ�ะปลูกหัวมันสำ�ปะหลังประสบกับ 

ก�รแพร่ระบ�ดของเพลี้ยแป้ง ศัตรูพืช หรือ โรคพืชอื่นเพียง 

เล็กน้อย  สำ�หรับสภ�วะภัยแล้ง หรือนำ้�ท่วม ก็ส่งผลกระทบ

เพียงบ�งพื้นที่เท่�น้ัน โดยปัญห�ดังกล่�วได้ลดน้อยลงเมื่อ

เทียบกับปี 2559  อย่�งไรก็ต�มปัจจัยดังกล่�วยังเป็นปัจจัย 

ที่มีผลกระทบต่อปริม�ณผลผลิตหัวมันสำ�ปะหลังซึ่งเป็น 

วัตถุดิบหลัก

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รเพื่อลดผลกระทบจ�กปัจจัยคว�มเสี่ยง

ดังกล่�ว โดยปัจจุบันได้มีก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ภัยแล้ง  

มีก�รสำ�รวจบ่อเก็บนำ้�ในโรงง�น และแหล่งนำ้�สำ�คัญเป็น

ประจำ�ทุกสัปด�ห์เพื่อประเมินสถ�ณก�รณ์และเตรียมก�ร 

อกีทัง้ได้มีก�รศึกษ�ถึงก�รนำ�นำ�้ทิง้จ�กกระบวนก�รผลติกลบั

ม�ใช้ในกระบวนผลิตอีก และปรับปรุงระบบก�รผลิตให้มีก�ร

ใช้นำ้�ลดลง ตลอดจนก�รทำ�ที่เก็บนำ้�ในช่วงหน้�แล้ง เพื่อลด

ผลกระทบจ�กสภ�วะภัยแล้ง และก�รข�ดแคลนนำ้� รวมถึง

ประส�นง�นกับหน่วยง�นร�ชก�รและเอกชนในท้องถิ่น เพื่อ

ร่วมมือในก�รจัดสรรนำ้�ให้พอเพียงในทุกภ�คส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

ในช่วงที่เกิดก�รข�ดแคลนนำ้�

ความเสี่ยงจากแพร่ระบาดของโรคพืช และศัตรูพืช

ในปีที่ผ่�นม� พื้นที่เพ�ะปลูกหัวมันสำ�ปะหลังประสบกับก�ร

แพร่ระบ�ดของเพลีย้แป้ง ศตัรพูชื หรอื โรคพชือืน่เพยีงเลก็น้อย 

ยกเว้นก�รแพร่ระบ�ดของโรคใบด่�งมันสำ�ปะหลัง ท่ีมีก�ร

แพร่ระบ�ดในประเทศเวยีดน�มและกมัพูช� โดยส่งผลกระทบ

ต่ออุตส�หกรรมมันสำ�ปะหลังที่จะข�ดแคลนวัตถุดิบที่ดี รวม

ทั้งอ�ชีพและร�ยได้ของเกษตรกร สำ�หรับประเทศไทยมีก�ร

แพร่ระบ�ดเข้�ม�ในบ�งพื้นที่ ทั้งนี้ห�กไม่ส�ม�รถจำ�กัดพื้นที่

ก�รระบ�ดของโรคใบด่�งมันสำ�ปะหลังได้จะส่งผลกระทบต่อ

อุตส�หกรรมอย่�งม�ก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพ�ณชิย์ มลูนธิสิถ�บนั

พัฒน�มันสำ�ปะหลังแห่งประเทศไทย 4 สม�คม มันสำ�ปะหลัง

ไทย ภ�คเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้ ดำ�เนินก�ร

ร่วมกันปกป้องก�รแพร่ระบ�ดโรคใบด่�งมันสำ�ปะหลัง  

ในประเทศไทยอย่�งมุ่งมั่น และรวดเร็ว เช่น ก�รสำ�รวจพื้นที่

และเฝ้�ระวังก�รระบ�ด ก�รติดต�มและรวบรวมข้อมูลก�ร

ระบ�ด ก�รประช�สัมพันธ์เผยแพร่ให้คว�มรู้ ก�รช่วยเหลือ

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ก�รบังคับใช้กฏหม�ยที่เกี่ยวข้อง 

ก�รตรวจและควบคุมในก�รนำ�ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังเข้�ม�

ในประเทศ ก�รพัฒน�เครือข่�ยคว�มร่วมมือเพื่อป้องกันโรค 

รวมทั้งก�รพัฒน�พันธุ์ต้�นท�น ทั้งนี้บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิ

สถ�บันพัฒน�มันสำ�ปะหลังแห่งประเทศไทย ดำ�เนินก�ร

แผนก�รขย�ยต้นพนัธุม์นัสำ�ปะหลงัทีแ่ขง็แรง มคีว�มต้�นท�น

ต่อโรคใบด่�งท่ีดี มีก�รสร้�งโรงเรือนในก�รขย�ยพันธุ์อย่�ง

เร่งด่วน ซึ่งส�ม�รถขย�ยพันธุ์ได้อย่�งรวดเร็วถึง 20 - 80 เท่� 

เพือ่เป็นก�รรบัมอืกับโรคฯ ดงักล่�ว รวมท้ังบรษัิทฯ ได้จดัทมีง�น 

เข้�ร่วมอบรมตดิต�ม และถ่�ยทอดให้กบัทมีง�นทีเ่กีย่วข้องใน

บริษัทฯ เพื่อเผยแพร่คว�มรู้ให้กับเกษตรกร เฝ้�ระวัง ติดต�ม 

ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง 

51บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED



ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ทดแทน

ก�รเปล่ียนแปลงของอปุสงค์และอปุท�นของผลติภณัฑ์ทดแทน

ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำ�ปะหลัง อ�ทิ แป้งข้�วโพด แป้งมันฝรั่ง 

ทำ�ให้ร�ค�ของผลิตภัณฑ์ดังกล่�วเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้

ร�ค�ของมันสำ�ปะหลังเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยร�ค�ของ

แป้งข้�วโพดในประเทศจีนได้ปรบัตัวเพิม่ข้ึนหรอืลดลง อ�จมผีล

ทำ�ให้ร�ค�ของแป้งมนัสำ�ปะหลงัมกี�รเปล่ียนแปลงในระดบัหนึง่ 

 ความเสี่ยงจากปริมาณวัตถุดิบ (หัวมันสําปะหลังสด)

ผลก�รสำ�รวจปริม�ณก�รเพ�ะปลูกมันสำ�ปะหลังจ�ก  

4 สม�คม (สม�คมก�รค้�มันสำ�ปะหลังไทย สม�คมโรงง�น

ผลติภณัฑ์มนัสำ�ปะหลงัไทย สม�คมโรงง�นผู้ผลติมนัสำ�ปะหลงั

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ และสม�คมแป้งมันสำ�ปะหลังไทย) 

ร่วมกบั สำ�นักง�นเศรษฐกจิก�รเกษตร กรมส่งเสรมิก�รเกษตร 

ได้ประเมินผลก�รสำ�รวจผลผลิตมันสำ�ปะหลัง ปี 2562/2563 

จะมีปริม�ณ 28.75 ล้�นตัน ลดลงประม�ณร้อยละ 0.36  

เมื่อเทียบกับปี 2561/2562  อย่�งไรก็ต�ม จ�กก�รสำ�รวจ

ติดต�มภ�วะก�รณ์มันสำ�ปะหลังในเดือนมกร�คม 2563  ของ

คณะสำ�รวจฯ 4 สม�คม ที่ผ่�นม� ปริม�ณผลผลิตรวมและ

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง จ�กที่ค�ดก�รณ์ไว้ในเดือนกันย�ยน 

เนื่องจ�กประสบภ�วะภัยแล้ง และก�รระบ�ดของโรคใบด่�ง 

มันสำ�ปะหลัง ทำ�ให้ผู ้ประกอบก�รที่ใช้มันสำ�ปะหลังเป็น

วัตถุดิบมีแนวโน้มประสบกับภ�วะข�ดแคลนหัวมันสำ�ปะหลัง

สดในบ�งเดือน เพื่อป้อนเข้�สู่โรงง�นในปี 2563  

บริษัทฯ ได้กำ�หนดม�ตรก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อลดผล 

กระทบจ�กปัจจัยคว�มเสี่ยงในปริม�ณมันสำ�ปะหลัง ท่ีออก

สู่ตล�ด ทั้งในกรณีที่มีปริม�ณม�กหรือกรณีท่ีมีปริม�ณน้อย 

ไม่เป็นไปต�มคว�มต้องก�ร ในก�รใช้ของโรงง�นของบริษัทฯ  

เช่น ก�รนำ�ระบบก�รจองคิวอัตโนมัติเข้�ม�ช่วยอำ�นวยคว�ม

สะดวกให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดคว�มรวดเร็วในก�รซื้อข�ย

หัวมันสำ�ปะหลังสดกับท�งโรงง�น โดยระบบดังกล่�วทำ�ให้

โรงง�นส�ม�รถประเมนิและค�ดก�รณ์ปรมิ�ณผลผลติล่วงหน้� 

ตลอดจนดำ�เนินก�รว�งแผนบริห�รจัดก�รปริม�ณวัตถุดิบให้

คงท่ีและมีคว�มต่อเนื่อง ท้ังนี้ยังมีโครงก�รจัดตั้งล�นรับซื้อ

หัวมันสำ�ปะหลังของบริษัทฯ ในจุดยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญของ

แหล่งเพ�ะปลูกมันสำ�ปะหลัง โดยบริษัทฯ ส�ม�รถรับซื้อ 

หัวมันสำ�ปะหลังจ�กช�วไร่ได้โดยตรง เป็นก�รอำ�นวยคว�ม

สะดวกแก่เกษตรกร ให้ส�ม�รถข�ยหัวมันสำ�ปะหลัง ให้กับ

จุดรับซื้อต่�งๆ และไม่ต้องเสียเวล�และค่�ขนส่งเข้�ม�ข�ย

ท่ีโรงง�น ท้ังนี้ก�รดำ�เนินก�รระบบดังกล่�วยังติดตั้งระบบ

ออนไลน์ ท่ีส�ม�รถตรวจสอบปริม�ณหัวมันสำ�ปะหลังท่ีรับ

ซื้อเข้�ม�ได้ตลอด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รโครงก�รจูงใจ

ให้เกษตรกรนำ�มันสำ�ปะหลังเข้�ม�ข�ยโดยตรงให้แก่บริษัทฯ  

ม�กขึน้  โดยมกี�รสนบัสนนุโบนสั เป็นก�รคนืกำ�ไรให้เกษตรกร

ทีเ่ข้�ร่วมโครงก�รฯ  รวมถึงให้คว�มรูแ้ละสนบัสนนุเครือ่งจักร

กลและอุปกรณ์ที่จำ�เป็นในก�รเพ�ะปลูก เพื่อเกษตรกร

ส�ม�รถได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�ร

จัดห�แหล่งปลูกมันสำ�ปะหลังท่ีเพิ่มข้ึนจ�กประเทศล�วและ

กัมพูช� เพื่อเป็นก�รเพิ่มปริม�ณมันสำ�ปะหลังในประเทศที่มี

ผลผลติออกม�น้อย  ทำ�ให้ส�ม�รถประม�ณก�รปรมิ�ณหวัมนั

สำ�ปะหลัง รวมทั้งว�งแผนก�รผลิตได้ดียิ่งขึ้น  

บริษัทฯ ดำ�เนินก�รบริห�รง�น เพ่ือลดผลกระทบจ�กปัจจัย

คว�มเสี่ยงดังกล่�วด้วยก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ตล�ดและ

ผลผลิตของผลิตภัณฑ์ทดแทน ก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้ข่�วส�ร

กับผู ้ประกอบก�รผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังทั้งในประเทศ

และต่�งประเทศ หน่วยง�น สม�คมท่ีเกี่ยวข้องกับธรุกิจ 

มันสำ�ปะหลังต่�งๆ ซ่ึงได้มีก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ทดแทนมันสำ�ปะหลังดังกล่�วอย่�งใกล้ชิด เพื่อที ่

จะส�ม�รถประเมนิสถ�นก�รณ์ เตรยีมก�รล่วงหน้�และดำ�เนนิ

ก�รได้ทันท่วงที

รายงานประจำาปี 2562
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2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

•	 ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์แป้งมันสำ�ปะหลัง 

ซึ่งต้องใช้หัวมันสำ�ปะหลัง เป็นวัตถุดิบสำ�คัญในก�รผลิต 

ในสัดส่วนประม�ณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนก�รผลิต ทั้งนี้

หัวมันสำ�ปะหลังจะมีร�ค�เปลี่ยนแปลง ขึ้นลงต�มฤดูก�ล  

รวมทัง้ปรับขึน้ลงต�มอปุสงค์และอปุท�นในตล�ดขึน้กบัสภ�พ

ดินฟ้�อ�ก�ศ และปริม�ณของผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูก�ล 

ปัจจัยเหล่�น้ีล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือ ก�รควบคุมของ 

บริษัทฯ ทำ�ให้บริษัทฯเกิดคว�มเสี่ยงด้�นก�รประม�ณก�ร

ร�ค�วัตถดุบิและสินค้�เพือ่จำ�หน่�ย รวมถงึ ก�รบรหิ�รจดัก�ร

สนิค้�คงเหลอืซึง่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถ�นะท�งก�รเงนิ

และผลประกอบก�รของบริษัทฯ

ดงัน้ัน เพ่ือป้องกันและบรรเท�คว�มเสีย่ง รวมท้ังลดผลกระทบ 

ที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กคว�มผันผวนดังกล่�ว บริษัทฯ ได้ดำ�เนิน

ก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ตล�ดของวัตถุดิบอย่�งใกล้ชิดและ

มีก�รสำ�รวจวัตถุดิบในแหล่งเพ�ะปลูกทั้งในประเทศไทย 

ประเทศเวียดน�ม ประเทศล�ว และประเทศกัมพูช� เพื่อ

แลกเปลี่ยน คว�มรู้ ข่�วส�ร กับผู้ประกอบก�รผลิตภัณฑ์ 

มนัสำ�ปะหลงัทัง้ในประเทศและต่�งประเทศ หน่วยง�น สม�คม              

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมันสำ�ปะหลังต่�งๆ เน้นก�รจัดซื้อวัตถุดิบ

ในช่วงเก็บเก่ียวที่ผลผลิตมันสำ�ปะหลังออก สู่ตล�ดม�กและ 

มีร�ค�ตำ่� ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รประกันร�ค�รับซื้อ 

หัวมันสำ�ปะหลังในปี 2562 โดยมีก�รทำ�เกษตรพันธะสัญญ�

กับเกษตรกรที่ม�ลงทะเบียนในก�รข�ยมันสำ�ปะหลังให้

บริษัทฯ เพ่ือให้เกษตรกรมีคว�มมั่นใจที่มีตล�ดรับซ้ืออย่�ง

แน่นอน และบริษัทฯ ส�ม�รถว�งแผนก�รผลิตและประม�ณ

ก�รต้นทุนและร�ค�ข�ยได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสร้�งคว�มสัมพันธ ์

ที่ดีและแบ่งปันคว�มรู้ ข้อมูล ข่�วส�ร กับช�วไร่ในพื้นที่ เพื่อ

ให้บริษทัฯ ส�ม�รถรบัข้อมลูและค�ดก�รณ์แนวโน้มของตล�ด 

มันสำ�ปะหลัง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในก�รว�งแผนและบริห�ร

จัดก�รให้ดียิ่งขึ้นอย่�งยั่งยืน  

•	 ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว

วัตถุดิบเป็นองค์ประกอบท่ีสำ�คัญของต้นทุนก�รผลิตสินค้�  

โดยมสีดัส่วนประม�ณร้อยละ 50 - 70 ของต้นทนุสนิค้� ดงันัน้ 

ก�รผันผวนของร�ค�วัตถุดิบจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�ร

ดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ วัตถุดบิท่ีสำ�คญัในก�รผลติวุน้เส้น และ

ก๋วยเตี๋ยว คือ แป้งถั่ว แป้งมันฝรั่ง และข้�ว ซึ่งเป็นพืชผลท�ง

เกษตร ดังนั้น ร�ค�จะผันผวนขึ้นลงต�มฤดูก�ล และอุปสงค์

อุปท�นในตล�ด นอกจ�กนี้ พืชผลท�งก�รเกษตรยังขึ้นอยู่กับ

สภ�วะแวดล้อมท�งธรรมช�ติ และสภ�พดินฟ้�อ�ก�ศ เช่น  

ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งจะส่งผลต่อร�ค�ของสินค้�

จ�กปัจจัยดังกล่�ว ทำ�ให้บริษัทฯ ต้องติดต�มสถ�นก�รณ์ของ

ตล�ดวตัถดุบิอย่�งใกล้ชดิ และสร้�งคว�มสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูข้�ย

วตัถดุบิ เพือ่ให้บรษิทัฯ ส�ม�รถรบัทร�บข้อมลู และค�ดก�รณ์

แนวโน้มของตล�ดในก�รว�งแผนและก�รบริห�รสินค้�ได้ด ี

ยิง่ขึน้ ในบ�งสถ�นก�รณ์บรษิทัฯ จำ�เป็นต้องซือ้วตัถดุบิเพ่ือเกบ็

เป็นสนิค้�คงคลงัให้พอเพยีงกบัก�รผลิตและให้มต้ีนทุนวตัถดิุบ

ท่ีคงท่ี โดยท�งเลือกสุดท้�ยท่ีบริษัทฯ จะพิจ�รณ�ในกรณีที่

ร�ค�ของวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นม�กอย่�งไม่ค�ดหม�ย คือ ก�ร

ผลกัภ�ระก�รเพิม่ขึน้ของต้นทนุไปยงัผูบ้รโิภค โดยก�รขึน้ร�ค�

สนิค้� แต่ทัง้นีบ้รษิทัฯ จะต้องพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ เน่ืองจ�ก

ตล�ดวุ ้นเส้น มีก�รแข่งขันท่ีรุนแรงและมีคว�มอ่อนไหว 

ต่อร�ค�

บริษัทฯ ซื้อแป้งถั่ว และแป้งมันฝรั่ง  โดยนำ�เข้�โดยตรงหรือ

ซือ้ผ่�นตวัแทนจำ�หน่�ยจ�กประเทศในแถบยโุรปหรอืจนี โดยมี

ก�รจ่�ยชำ�ระค่�สนิค้�ทัง้สกลุเงนิบ�ทและสกลุเงนิต่�งประเทศ 

ซึ่งอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ระหว่�งประเทศอ�จมีผลกระทบ

โดยตรงต่อต้นทุนของแป้งที่นำ�เข้�

53บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ ข�ยสินค้�ส่วนใหญ่ไปต่�งประเทศทำ�ให้มีร�ยได้ 

สว่นใหญ่เปน็เงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมรกิ� บริษัทฯ จงึมคีว�ม

เส่ียงจ�กก�รเปลีย่นแปลงของอตัร�แลกเปลีย่น ซึง่เกดิขึน้จ�ก

ก�รแปลงค่�ของร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�ในรูปของเงินสกุล

เหรียญสหรัฐอเมริก�กลับม�เป็นเงินสกุลบ�ท ทั้งนี้คว�มเสี่ยง

ดังกล่�วจะเกิดขึ้นเมื่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริก�อ่อนค่�ลง

เมือ่เปรยีบเทียบกบัเงินบ�ท ร�ยได้ในรปูของเงินบ�ททีบ่ริษทัฯ 

ได้รับจึงน้อยลง ในท�งกลับกันบริษัทฯ อ�จมีร�ยได้ในรูปของ

เงินบ�ทเพิ่มขึ้น ห�กเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริก�แข็งค่�ขึ้น  

ก�รแข็งค่�ของค่�เงินบ�ทในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทย 

มีคว�มเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันที่สำ�คัญอย่�ง

ประเทศเวยีดน�มทีม่ค่ี�เงนิอ่อนลงและค่อนข้�งคงทีเ่มือ่เทยีบ

กับเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริก�

การขาดแคลนแรงงาน

อุตส�หกรรมวุ้นเส้นเป็นอุตส�หกรรมที่ใช้แรงง�นคนม�ก 

โดยเฉพ�ะในขั้นตอนบรรจุหีบห่อ ดังนั้น ภ�วะก�รข�ดแคลน

แรงง�นอ�จส่งผลกระทบในท�งลบต่อก�รดำ�เนินง�นของ 

บริษทัฯ ในก�รทีจ่ะจดัก�รกับปัญห�ดังกล่�ว บรษิทัฯ ได้เสนอ 

ค่�ตอบแทนและสวสัดิก�รทีจู่งใจ เพือ่รกัษ�พนกัง�นให้ทำ�ง�น

บริษัทฯ ส�ม�รถบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนแบบ

ธรรมช�ติ (Natural Hedge) ได้ส่วนหนึ่งซึ่งหม�ยถึงบริษัทฯ 

ส�ม�รถลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�แลกเปล่ียน

ผ่�นก�รสร้�งสมดุลระหว่�งร�ยรับกับร�ยจ่�ย ท่ีเป็นเงินตร�

ต่�งประเทศในช่วงเวล�ใดเวล�หนึง่กล่�วคอื บรษิทัฯ มีร�ยรับ

จ�กก�รข�ยสนิค้�ส่วนใหญ่เป็นเงนิตร�ต่�งประเทศ ในขณะที่

บริษัทฯ ก็มีร�ยจ่�ยส่วนหนึ่งเป็นก�รนำ�เข้�แป้งถ่ัว และแป้ง

มนัฝรัง่จ�กต่�งประเทศ ซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัในก�รผลติวุน้เส้น    

อย่�งไรก็ต�ม ด้วยร�ยรับจ�กก�รส่งสินค้�ออกมีม�กกว่� 

ร�ยจ่�ยจ�กก�รนำ�เข้� บริษัทฯ จึงต้องใช้ก�รบริห�รจัดก�ร

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนส่วนท่ีเหลือด ้วยวิธีทำ�

สัญญ�ซึ่งข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� ติดต�มภ�วะ

ก�รเปลี่ยนแปลงของค่�เงินอย่�งสมำ่�เสมอ และใช้เครื่องมือ

ท�งก�รเงินอื่นที่เหม�ะสมเพื่อลดคว�มเสี่ยงดังกล่�ว 

กบับรษิทัฯ ในก�รแก้ปัญห�ในระยะย�ว บรษิทัฯ ยงัคงพฒัน�

ระบบก�รผลิตอย่�งต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนเป็นระบบก�รผลิตท่ี

ใช้เครื่องจักรม�กข้ึน เพื่อ ลดก�รพึ่งพ�แรงง�นคน ในขณะ

เดียวกันก็เพิ่มกำ�ลังก�รผลิตและเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รผลิต

ด้วย
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ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสําคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทฯ	ที่ออกหลักทรัพย ์ :  บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)  

ชื่อย่อหลักทรัพย ์ :  TWPC 

สำานักงานใหญ่	 :   อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนส�ทรใต้ 

   แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท ์ :   +66 2 285 0040 

โทรสาร	 :   +66 2 285 0255   

เว็บไซต์	 :   www.thaiwah.com

สำานักงานสาขา	 :

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/10, 21/12 ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร 10120 

ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2285 0031 โทรส�ร +66 2 285 0485

เลขที่ 76 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท (ส�ยเก่�) ตำ�บลท่�ข้�ม อำ�เภอบ�งปะกง จังหวัดฉะเชิงเทร� 24130 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 38 573 973 โทรส�ร +66 38 573 365

เลขที่ 87 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท (ส�ยเก่�) ตำ�บลท่�ข้�ม อำ�เภอบ�งปะกง จังหวัดฉะเชิงเทร� 24130 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 38 573 975-6 โทรส�ร +66 38 573 329

เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท (ส�ยเก่�) ตำ�บลท่�ข้�ม อำ�เภอบ�งปะกง จังหวัดฉะเชิงเทร� 24130 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 38 573 003 

เลขที่ 301 หมู่ที่ 8 ถนนพิม�ย-ห้วยแถลง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอพิม�ย จังหวัดนครร�ชสีม� 30110 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 44 471 368-9 โทรส�ร +66 44 471 789

เลขที่ 136 หมู่ที่ 12 ตำ�บลน�ต�ล อำ�เภอท่�คันโท จังหวัดก�ฬสินธุ์ 46190 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 43 877 087 และ +66 43 877 053 โทรส�ร +66 43 877 032

เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ถนนบ�งเลน-ดอนตูม ตำ�บลบ�งเลน อำ�เภอบ�งเลน จังหวัดนครปฐม 73130 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 34 391 011-4 โทรส�ร +66 34 391 015

เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนอุดร-หนองบัวลำ�ภู ตำ�บลนิคมสงเคร�ะห์ อำ�เภอเมืองอุดรธ�นี จังหวัดอุดรธ�นี 41000 

ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 89 618 9083

อ�ค�ร B เลขที่ 8 และ 9 เลขที่ 308 หมู่ที่ 1 ถนนวงแหวนรอบกล�ง ตำ�บลหนองผึ้ง  อำ�เภอส�รภี จังหวัดเชียงใหม่ 

50140 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 91 778 7934

เลขที่ 141, 142 หมู่ที่ 16 ตำ�บลรอบเมือง อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 97 139 0691
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สาขาที่	11

สาขาที่	12

สาขาที่	13

สาขาที่	14		

	

สาขาที่	15	

สาขาที่	16

สาขาที่	17*

สาขาที่	18

สาขาที่	19

สาขาที่	20

สาขาที่	21

เลขที่ 999/96 ชั้น 2 ถนนมิตรภ�พ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 84 660 5725 

เลขที่ 45/95 ถนนบ�งแสนส�ย 4 เหนือ ตำ�บลแสนสุข อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 91 824 8008 

เลขที่ 32/18 โกดัง (หลังที่ 6) หมู่ที่ 3 ตำ�บลวัดประดู่ อำ�เภอเมืองสุร�ษฎร์ธ�นี จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84000 

ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 84 837 5405 

เลขที่ 2 คลังสินค้� H หมู่ที่ 5 ตำ�บลหนองจะบก อำ�เภอเมืองนครร�ชสีม� จังหวัดนครร�ชสีม� 30000 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 91 760 8029

อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 5 เลขที่ 21/74, 21/76-77 ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร 10120 

ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 

เลขที่ 779/4 ชั้น 1 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมห�นคร 10600 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 91 778 7934  

เลขที่ 234 หมู่ที่ 6 ตำ�บลทุ่งขน�น อำ�เภอสอยด�ว จังหวัดจันทบุรี 22180 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 39 480 571-3   

เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำ�บลหัวน�คำ� อำ�เภอศรีธ�ตุ จังหวัดอุดรธ�นี 41230 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 83 812 6942  

เลขที่ 105 หมู่ที่ 19 ตำ�บลโนนรัง อำ�เภอชุมพวง จังหวัดนครร�ชสีม� 30270 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 44 471 368

เลขที่ 194 หมู่ที่ 8 ตำ�บลแม่ก�ษ� อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก 63110 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 55 508 852

เลขที่ 193 หมู่ที่ 8 ตำ�บลแม่ก�ษ� อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก 63110 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 55 508 852

หมายเหตุ	:	* ยกเลิกส�ข�เมื่อวันที่ 13 มกร�คม 2563

ประกอบธุรกิจหลัก  : ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์แป้งมันสำ�ปะหลัง และอ�ห�รจ�กแป้ง 

  ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว และส�คู

เลขทะเบียนบริษัทฯ  : 0107558000423

ทุนจดทะเบียน  : 880,420,930 บ�ท 

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว  :  880,420,930 บ�ท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  : 880,420,930 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ  :  1 บ�ท

ข้อจำากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าว :  ไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่ได้ออก และได้ชำ�ระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อัตราส่วนที่ยินยอมให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว	

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ : -ไม่มี-

จำานวนพนักงาน  :  2,511 คน (เฉพ�ะพนักง�นที่สังกัดบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562)
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บุคคลอ้างอิง

หน่วยงานกํากับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“ก.ล.ต.”)

อ�ค�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมห�นคร 10900 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 033 9999  โทรส�ร : +66 2 033 9660

SEC Help Center : 1207  อีเมล : info@sec.or.th  เว็บไซต์ : www.sec.or.th

หน่วยงานกํากับบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เลขที่ 93 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมห�นคร 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 009 9000 โทรส�ร  : +66 2 009 9991

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

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เลขที่ 93 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมห�นคร 10140 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 009 9000 โทรส�ร : +66 2 009 9991

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

นายทะเบียนหุ้นกู้
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (TWPC224A)

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระร�ม 3 แขวงบ�งโพงพ�ง เขตย�นน�ว� กรุงเทพมห�นคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 296 2000 โทรส�ร : +66 2 683 1389

เว็บไซต์ : www.krungsri.com

ผู้สอบบัญชี
บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	โดย

น�ยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3182 และ/หรือ

น�งส�วรุ้งนภ� เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3516 และ/หรือ

น�งส�วพิมพ์ใจ ม�นิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 4521 และ/หรือ

น�งส�วรสพร เดชอ�คม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 5659 และ/หรือ

น�งส�วสุมน� พันธ์พงษ์ส�นนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 5872

อ�ค�รเลครัชด� ชั้น 33

เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 264 0777  โทรส�ร : +66 2 264 0789-90
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ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท	วีระวงค์,	ชินวัฒน์	และพาร์ทเนอร์ส	จำากัด

อ�ค�รเมอร์คิวรี่ ท�วเวอร์ ชั้น 22

เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมห�นคร 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 264 8000 โทรส�ร : +66 2 657 2222

ธนาคารที่ติดต่อประจํา
ธน�ค�รยูโอบี จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�อ�ค�รไทยว�

ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�สุรวงศ์

ธน�ค�รซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มห�ชน) สำ�นักง�นใหญ่

ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�สีลม

ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�บ�งเลน

ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) สำ�นักสีลม

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�ถนนส�ทร

ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) สำ�นักง�นใหญ่

ข้อมูลที่สําคัญอื่น
-ไม่มี-

ผู้ลงทุนส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จ�กแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) 

ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)
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ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562* 

 

56,740,573 

45,976,945(1) 

5,278,500(2)

453,961 

89,093,634

88,347,051

 

34,416,488 

29,339,371 

 

34,708,545 

4,539,605 

    37,260,200   

    36,813,316 

35,997,959

    14,776,000

    14,712,400 

  351,966,382

880,420,930	

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

1.  กลุ่มน�ยโฮ กวงปิง

    -  น�ยโฮ กวงปิง

    -  KAP HOLDINGS LIMITED

    -  BIBACE INVESTMENTS LTD.

    -  MDM. CHIANG SEE NGOH

2.  CHANG FUNG COMPANY LIMITED(3)

3.  บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)(4)

4.  กลุ่มน�ยโฮ กวงจิง

    -  น�ยโฮ กวงจิง

    -  LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

5.  กลุม่บริษทั อนิเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชยีล ดเิวลลอปเม้นท์ จำ�กดั

    -  บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชยีล ดเิวลลอปเม้นท์ จำ�กดั(5)

    -  ICD (HK) Limited 

6.  กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะย�วปันผล

7.  DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C 

 PANGOLIN ASIA FUND(6)

8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด

9.  กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบ�ล

10. กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อก�รเลี้ยงชีพ

ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยอื่น

ยอดรวม

รำยชื่อผู้ถือหุ้น

108,449,979 

 

 

 

89,093,634

88,347,051

63,755,859

 

 

39,248,150

 

 

    37,260,200    

36,813,316

35,997,959

    14,776,000

14,712,400

351,966,382

880,420,930	

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือรวม

12.32 

10.12 

10.03 

7.24 

 

 

4.46 

 

 

4.23

4.18

 

4.09 

1.68

1.67 

39.98

100.00	

% 
กำรถือหุ้น

หมายเหตุ	: * ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่�สุด

 (1) รวมหุ้นที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จำ�นวน 38,733,163 หุ้น ในน�มของ KAP Holdings Limited

 (2) ถือหุ้นของบริษัทโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch

 (3) บริษัทจดทะเบียนในต่�งประเทศ ประกอบธุรกิจ General Investment 

 (4) บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

 (5) บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์

 (6) บริษัทจดทะเบียนในต่�งประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ธน�ค�รดอยช์แบงก์ เอจี, กรุงเทพมห�นคร เลขที่ 63 อ�ค�รแอทธินีท�วเวอร์   

  ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมห�นคร 10330
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1.  นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ 
 

นโยบ�ยเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นนโยบ�ยท่ีเน้นก�รเพิ่ม

มูลค่�เงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นถือเงิน

ลงทนุในบรษิทัฯ ในระยะย�ว โดยส�ม�รถค�ดก�รณ์เงนิปันผล

ที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีได้ซึ่งมิได้รับผลกระทบจ�กคว�มผันผวน

ของกำ�ไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่�ว นโยบ�ยเงินปันผลของ 

บริษัทฯ จึงยึดหลักของคว�มมีเสถียรภ�พ ก�รค�ดก�รณ์ได้ 

และเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริห�รจัดก�รได้ ดังนี้

•	 ความมีเสถียรภาพ	

 บริษัทฯ จะจ่�ยเงินปันผลทุกปี เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทฯ  

 ประสบผลข�ดทุนเป็นจำ�นวนม�ก ทั้งนี้เพื่อมิให้ผู้ถือหุ้น 

 ได้รับผลกระทบในเชิงลบจ�กคว�มผันผวนของกำ�ไรใน 

 แต่ละปี

•	 การคาดการณ์ได้

 ผู้ถือหุ้นจะส�ม�รถประม�ณก�รถึงเงินปันผลที่ค�ดว่�จะ 

 ได้รบัในแต่ละปี ซึง่อ�จทำ�ให้ผูถื้อหุน้ส�ม�รถบรหิ�รจดัก�ร 

 กลยุทธ์ก�รลงทุนของตนได้ดียิ่งขึ้น

•	 เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้

 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจ่�ยเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นและมีคว�ม 

 ผันผวนน้อยที่สุดในแต่ละปีภ�ยใต้กรอบของก�รเพิ่มข้ึน 

 ที่กำ�หนดไว้อย่�งกว้�งๆ แต่ทั้งนี้ อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผล 

 จะขึน้อยูกั่บผลกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนนิง�นทีเ่กิดขึน้จรงิเงนิสด  

 และประม�ณก�รกระแสเงินสดของบริษัทฯ

2.  นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อย  

นโยบ�ยเงินปันผลของบริษัทย่อยจะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ของบริษัทย่อยนั้นๆ จ�กก�รพิจ�รณ�

ถึงเงนิสดทีม่อียู ่หลงัจ�กทีไ่ด้คำ�นงึถึงค่�ใช้จ่�ยฝ่�ยทนุร�ยก�ร

ใหญ่ๆ และข้อตกลงในก�รชำ�ระหนี้คืนในปีต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ
บริษัท

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจอาหาร

ขำยต่ำงประเทศ
ขำยและ

กำรตลำด
บัญชี

(ธุรกิจแป้ง)
บัญชี

(ธุรกิจอำหำร)
กลุ่มงำนวิจัยและ

บริหำรด้ำนเทคนิค

ขำยในประเทศ
กลุ่มงำน
โรงงำน

กิจกำรองค์กร
และบริหำรกำรเงิน

ทรัพยำกรบุคคล
และพัฒนำองค์กร

กำรตลำด กลุ่มงำน
บริหำรฟำร์ม

นักลงทุน
สัมพันธ์

จัดซื้อ

กลุ่มงำน
พัฒนำธุรกิจ

กลุ่มงำน
บริหำรนวัตกรรม

กลุ่มงำนบริหำร
กลยุทธ์

ปฏิบัติกำร
โรงงำน

ธุรกำร
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กลุ่มงำนบริหำร
คุณภำพ

วำงแผนอุปสงค์

ผู้จัดกำรฝึกหัด

ผู้จัดกำรฝึกหัด

ธุรกิจแป้ง บัญชีและกิจการองค์กร

ตรวจสอบ
ภำยใน

บริหำร
ควำมเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง

และกํากับดูแลกิจการ
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รำยชื่อ

น�ยโฮ  กวงปิง  

ดร. เศรษฐ์ไสย  เศรษฐก�รุณย์

น�ยสุรพล  สุปรัชญ�

น�ยเอเรียล  พี วีร่�

น�ยโฮ  กวงจิง 

น�ยโฮ  เรน ฮว�(ก)

น�ยอำ�น�จ  สุขประสงค์ผล(ก)

น�ยช�นคร�ร์  ช�นดร�น

น�ยวุฒิพล  สุริย�ภิวัฒน์

ล�ำดับ
ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

จ�ำนวนครั้งที่
เข้ำร่วมประชุม

ในปี 2562/ครั้ง  
กำรประชุม

4/6

6/6

5/6

4/6

5/6

6/6

6/6

4/6

6/6

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษัทฯ

1 ตุล�คม 2558

26 เมษ�ยน 2559 (ต่อว�ระ)

26 เมษ�ยน 2562 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2558

20 เมษ�ยน 2560 (ต่อว�ระ)

26 เมษ�ยน 2562 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2558

26 เมษ�ยน 2559 (ต่อว�ระ)

26 เมษ�ยน 2562 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2558

26 เมษ�ยน 2559 (ต่อว�ระ)

26 เมษ�ยน 2562 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2558

20 เมษ�ยน 2560 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2558

20 เมษ�ยน 2560 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2558

27 เมษ�ยน 2561 (ต่อว�ระ)

25 ธันว�คม 2559

27 เมษ�ยน 2561 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2558

26 เมษ�ยน 2559 (ต่อว�ระ)

26 เมษ�ยน 2562 (ต่อว�ระ)

ต�ำแหน่ง

• ประธ�นกรรมก�รบริษัท

•  รองประธ�นกรรมก�รบริษัท

•  กรรมก�ร

• กรรมก�ร

•  กรรมก�ร

• กรรมก�ร

•  กรรมก�ร

•  กรรมก�ร

•  กรรมก�รอิสระ(ข)

• ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

 บริห�รคว�มเสี่ยง 

 และกำ�กับดูแลกิจก�ร

•  กรรมก�รสรรห�   

 และกำ�หนดค่�ตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมก�รบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมก�รทีม่คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถและมปีระสบก�รณ์ในด้�นต่�งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของ 

บริษัทฯ  คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีจำ�นวน 14 ท่�น ประกอบด้วย กรรมก�รอิสระมีจำ�นวน 5 ท่�น หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของ

สม�ชกิคณะกรรมก�รบรษัิทฯ ทัง้หมด กรรมก�รอิสระของบรษิทัฯ  ทุกท่�นมคีณุสมบัตคิรบถ้วนต�มท่ีกำ�หนดโดยสำ�นกัง�นคณะ

กรรมก�รกำ�กบัหลกัทรัพย์และตล�ดหลกัทรัพย์ และตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กรรมก�รที ่ไม่เป็นผูบ้รหิ�รมจีำ�นวน  6 ท่�น 

และกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 3 ท่�น ร�ยละเอียดคณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นดังนี้
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รำยชื่อ

ดร. ชิงชัย  ห�ญเจนลักษณ์ 

น�ยสุภัค  ศิวะรักษ์

น�ยชนินทร์  อรรจน�นันท์ (ค)

น�งส�วพรรณสิรี  อม�ตยกุล

น�ยประทีป  เลิศวัฒน�กิจกุล(ก)

ล�ำดับ
ที่

10.

11.

12.

13.

14.

จ�ำนวนครั้งที่
เข้ำร่วมประชุม

ในปี 2562/ครั้ง  
กำรประชุม

6/6

5/6

5/6

4/6

6/6

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษัทฯ

1 ตุล�คม 2558

20 เมษ�ยน 2560 (ต่อว�ระ)

21 กุมภ�พันธ์ 2560

27 เมษ�ยน 2561 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2558

27 เมษ�ยน 2561 (ต่อว�ระ)

27 เมษ�ยน 2561

27 เมษ�ยน 2561

ต�ำแหน่ง

•  กรรมก�รอิสระ(ข)

• กรรมก�รตรวจสอบ 

 บริห�รคว�มเสี่ยง และ

 กำ�กับดูแลกิจก�ร

• ประธ�นกรรมก�รสรรห�

 และกำ�หนดค่�ตอบแทน 

•  กรรมก�รอิสระ(ข)

• กรรมก�รตรวจสอบ 

 บริห�รคว�มเสี่ยง และ

 กำ�กับดูแลกิจก�ร

• กรรมก�รสรรห�และ

 กำ�หนดค่�ตอบแทน 

•  กรรมก�รอิสระ(ข)

• กรรมก�รตรวจสอบ 

 บริห�รคว�มเสี่ยง และ

 กำ�กับดูแลกิจก�ร

• กรรมก�รสรรห�และ

 กำ�หนดค่�ตอบแทน

•  กรรมก�รอิสระ(ข)

•  กรรมก�ร

หมายเหตุ	: ประวัติของคณะกรรมก�รบริษัทฯ ร�ยละเอียดได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ “เอกส�รแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมก�รบริษัทฯ”  

 ของร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

 (ก) ผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ โดย น�ยโฮ  เรน ฮว� และ น�ยอำ�น�จ สุขประสงค์ผล หรือ น�ยโฮ  เรน ฮว� และ น�ยประทีป เลิศวัฒน�กิจกุล 

  ลงล�ยมือชื่อร่วมกันและประทับตร�บริษัทฯ ต�มที่ระบุในหนังสือรับรอง

 (ข) คำ�นิย�มของ “กรรมก�รอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร”

 (ค) ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภ�คม 2562  ได้มีมติอนุมัติก�รแต่งตั้ง น�ยชนินทร์ อรรจน�นันท์  

  เป็นกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร และกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ท่�นใหม่ของบริษัทฯ
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คณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นผู ้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบ�ท 

และหน้�ที่ในก�รกำ�หนดกลยุทธ์และนโยบ�ยในก�รดำ�เนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ

หน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ มีคว�ม

ซ่ือสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรม 

ต่อผู้เกี่ยวข้องภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Good  

Corporate Governance) นอกจ�กนั้นยังมีบทบ�ทหน้�ท่ี

ในก�รกำ�กับดูแล ฝ่�ยจัดก�ร หรือผู้บริห�รในก�รบริห�ร

กิจก�รของบริษัทฯ ให้สำ�เร็จต�มแผนง�นที่ได้กำ�หนดไว้  

ดังนั้น คณะกรรมก�รบริษัทฯ จึงได้มีมติกำ�หนดกฎบัตรคณะ

กรรมก�รบริษทัฯ ข้ึน เพ่ือให้กรรมก�รบรษิทัฯ ทกุคนตระหนกั

ถงึหน้�ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบ เพือ่ปฏบิติัหน้�ทีไ่ด้อย่�งถกูต้อง

สมบูรณ์

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กำ�กบัดแูลให้บรษิทัฯ มกี�รบรหิ�รจดัก�รทีด่ ีเพือ่ประโยชน์ 

 ของผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักก�รสำ�คัญ 4 ประก�ร ดังนี้

 1.1 ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบ มีคว�มระมัดระวัง   

  (Duty of Care)

 1.2 ปฏบัิตหิน้�ทีด้่วยคว�มซือ่สตัย์สจุรติ (Duty of Loyalty)
 

 1.3 ปฏบัิตหิน้�ทีใ่ห้เป็นไปต�มหลกัก�รของกฎหม�ย และ 

  ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของคณะกรรมก�ร 

  บรษิทัฯ และมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience)
 

 1.4 ปฏิบัติต�มหลักก�รเปิดเผยข้อมูล โดยเปิดเผยข้อมูล 

  ต่อผู้ถือหุ้นอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และ 

  ทันเวล� (Duty of Disclosure)

2. กำ�หนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลักของ 

 บริษัทฯ เป็นไปเพื่อคว�มยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และ 

 เป้�หม�ยที่สอดคล้องกับก�รสร้�งคุณค่�ให้กับบริษัทฯ  

 ลูกค้� ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

3. กำ�หนดและทบทวนโครงสร้�งคณะกรรมก�ร ท้ังในเรื่อง 

 ขน�ด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมก�รที่เป็นอิสระท่ี 

 เหม�ะสมและจำ�เป็นต่อก�รนำ�พ�องค์กรสู่วัตถุประสงค ์

 และเป้�หม�ยหลักที่กำ�หนดไว้

4. กำ�กบัดแูลให้ก�รสรรห�และคดัเลอืกกรรมก�รมกีระบวนก�ร

 ทีโ่ปร่งใสและชดัเจน เพือ่ให้ได้คณะกรรมก�รทีม่คุีณสมบตัิ 

 สอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำ�หนดไว้

5. กำ�กับดูแลให้กรรมก�รทุกคนมีคว�มรับผิดชอบในก�ร 

 ปฏิบัติหน้�ที่และจัดสรรเวล�อย่�งเพียงพอ

6. กำ�กับดูแลให้กรรมก�รมีคว�มรู ้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ 

 บทบ�ทหน้�ทีล่กัษณะก�รประกอบธรุกจิ และกฎหม�ยที ่

 เกีย่วข้องกบัก�รประกอบธรุกจิ ตลอดจนสนบัสนนุให้ได้รับ 

 ก�รเสริมสร้�งทักษะและคว�มรู้สำ�หรับก�รปฏิบัติหน้�ที ่

 อย่�งสมำ่�เสมอ

7. กำ�กบัดแูลให้มกี�รกำ�หนดโครงสร้�งค่�ตอบแทนและก�ร 

 ประเมินผลที่เหม�ะสม

8. ดูแลก�รบริห�รและพัฒน�บุคล�กรให้มีจำ�นวน คว�มรู้  

 ทักษะ ประสบก�รณ์ และแรงจูงใจที่เหม�ะสม

9. ให้คว�มสำ�คัญและสนับสนุนก�รสร้�งนวัตกรรมท่ีก่อให้ 

 เกิดมูลค่�แก่ธุรกิจควบคู่ไปกับก�รสร้�งคุณประโยชน์ต่อ 

 ลูกค้�หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

 และสิ่งแวดล้อม

10. ดแูลให้ฝ่�ยจดัก�รประกอบธรุกจิอย่�งมคีว�มรบัผดิชอบต่อ 

 สังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำ�เนินก�ร  

 เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่�ทุกฝ่�ยขององค์กรได้ดำ�เนินก�รสอดคล้อง 

 กบัวตัถปุระสงค์ เป้�หม�ยหลกั และแผนกลยุทธ์ของกจิก�ร

11. จดัให้มกีรอบก�รกำ�กบัดแูลและก�รบรหิ�รจดัก�รเทคโนโลยี

 ส�รสนเทศระดับองค์กร ท่ีสอดคล้องกับคว�มต้องก�ร 

 ของกิจก�ร รวมทั้งดูแลให้มีก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศ 

 ม�ใช้ในก�รเพิม่โอก�สท�งธรุกิจและพฒัน�ก�รดำ�เนนิง�น  

 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อให้กิจก�รส�ม�รถบรรลุวัตถุ 

 ประสงค์และเป้�หม�ยหลักของกิจก�ร

12. กำ�กับดูแลให้บริษัทมีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและ 

 ก�รควบคุมภ�ยในที่จะทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่�งมี 

 ประสิทธิผล และมีก�รปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและ 

 ม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้อง

13. ดูแลและจัดก�รคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อ�จเกิด 

 ขึน้ได้ระหว่�งบรษิทัฯ กบัฝ่�ยจดัก�ร คณะกรรมก�ร หรอื  

รายงานประจำาปี 2562
2019 Annual Report64



 ผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึก�รป้องกันก�รใช้ประโยชน์อนัมคิวรใน 

 ทรัพย์สิน ข้อมูล และโอก�สของบริษัทฯ และก�รทำ� 

 ธุรกรรมกับผู ้ที่มีคว�มสัมพันธ ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ  

 ในลักษณะที่ไม่สมควร

14. กำ�กบัดแูลให้มกี�รจดัทำ�นโยบ�ยและแนวปฏบิตัด้ิ�นก�ร 

 ต่อต้�นคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อส�รต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดก�รนำ�ไปปฏิบัติได้จริง

15. กำ�กบัดแูลให้บริษัทมกีลไกในก�รรบัเรือ่งร้องเรยีนและก�ร 

 ดำ�เนินก�รกรณีมีก�รชี้เบ�ะแส

16. ให้คว�มสำ�คัญและดูแลให้บริษัทฯ มีระบบก�รจัดทำ� 

 ร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญต่�งๆ  

 ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวล� เป็นไปต�มกฎเกณฑ์ ม�ตรฐ�น  

 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

17. ติดต�มดูแลคว�มเพียงพอของสภ�พคล่องท�งก�รเงิน 

 และคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ ทั้งนี้ห�กบริษัทฯ  

 ประสบปัญห�ท�งก�รเงิน หรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญห�  

 คณะกรรมก�รควรดูแลให้มั่นใจว่� บริษัทฯ มีแผนในก�ร 

 แก้ปัญห� โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธ�นกรรมก�รมีบทบ�ทเป็นผูน้ำ�ของคณะกรรมก�รบรษิทัฯ 

โดยมีหน้�ที่ดังต่อไปนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมก�ร โดยทำ�หน้�ที่ประธ�นในก�ร 

 ประชมุคณะกรรมก�ร ในกรณทีีต้่องมกี�รวนิจิฉยัช้ีข�ดของ 

 ทีป่ระชมุ ถ้�คะแนนเสยีงเท่�กนั ให้ประธ�นทีป่ระชมุออก 

 เสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ข�ด

2. กำ�หนดว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รโดยห�รือร่วมกับ 

 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและประธ�นคณะกรรมก�ร 

 ตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร และ 

 ดูแลให้กรรมก�รบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  

 ทันเวล�และชัดเจนก่อนก�รประชุม เพื่อให้กรรมก�ร 

 บริษัทฯ ส�ม�รถตัดสินใจได้อย่�งเหม�ะสม   

3. ดำ�เนินก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ต�มระเบียบ 

 ว�ระก�รประชุม กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง และก�รกำ�กับ 

 ดูแลกิจก�รท่ีดี จัดสรรเวล�อย่�งเพียงพอและส่งเสริมให ้

 กรรมก�รทุกท่�นมีส่วนร่วมในก�รอภิปร�ย ใช้ดุลยพินิจ 

 อย่�งรอบคอบและแสดงคว�มคิดเห็นได้อย่�งอิสระ

4. กำ�กบัดูแลให้มัน่ใจว่�ก�รปฏบิตัหิน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร 

 บริษัทฯ และคณะกรรมก�รชุดย ่อยเป ็นไปอย ่�งมี 

 ประสิทธิภ�พและบรรลุต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ย 

 หลักของกิจก�ร

5. เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งกรรมก�รท่ีเป็น 

 ผูบ้รหิ�รและกรรมก�รท่ีไม่เป็นผูบ้ริห�ร และระหว่�งคณะ 

 กรรมก�รและฝ่�ยจัดก�ร

6. ดแูลให้มัน่ใจว่� กรรมก�รทกุคนมส่ีวนร่วมในก�รส่งเสรมิให้ 

 เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม และก�รกำ�กับดูแล 

 กิจก�รที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมก�รของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมก�รใน 

 จำ�นวนที่เหม�ะสมกับขน�ดและกลยุทธ์ในก�รดำ�เนิน 

 ธรุกิจของบรษิทัฯ ซึง่ต้องไม่น้อยกว่� 5 ท่�น และกรรมก�ร 

 ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดต้องม ี

 ถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร

2. คณะกรรมก�รบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมก�รอสิระอย่�ง 

 น้อยหนึง่ในส�มของจำ�นวนกรรมก�รท้ังหมดและมจีำ�นวน      

 ไม่น้อยกว่� 3 คน

3. ให้คณะกรรมก�รบรษิทัฯ เลอืกกรรมก�รบรษิทัฯ คนหนึง่ 

 เป็นประธ�นกรรมก�ร

วาระการดํารงตําแหน่ง

ในก�รประชุมส�มัญผู ้ถือหุ ้นประจำ�ปีทุกครั้งให้กรรมก�ร

ออกจ�กตำ�แหน่งหนึ่งในส�มของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด  

ถ้�จำ�นวนกรรมก�รจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้

ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในส�ม กรรมก�รที่อยู่ใน

ตำ�แหน่งน�นทีส่ดุเป็นผูอ้อกจ�กตำ�แหน่ง และกรรมก�รทีอ่อก 

จ�กตำ�แหน่งไปนัน้อ�จได้รบัเลอืกตัง้เข้�ม�เป็นกรรมก�รใหม่ได้
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

วนัและเวล�ของก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษทัฯ จะถูกกำ�หนด

และแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�ในช่วงไตรม�สที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปี

บัญชีใหม่ สำ�หรับก�รประชุมพิเศษจะจัดขึ้นต�มคว�มจำ�เป็น

อํานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมก�รมอีำ�น�จอนุมติัในเรือ่งต่�งๆ ต�มขอบเขตอำ�น�จ

หน้�ที่ต�มที่กำ�หนดโดยกฎหม�ย กฎระเบียบข้อบังคับของ

บริษทั กฎบตัรคณะกรรมก�รบรษิทัฯ และมติทีป่ระชุมผูถื้อหุน้

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมก�รบรษิทัฯ มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รสรรห�และ

กำ�หนดค่�ตอบแทนพิจ�รณ�กลัน่กรองนโยบ�ยและหลกัเกณฑ์

ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�ร และนำ�เสนอให้คณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ พิจ�รณ�ก่อนนำ�เสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�

อนุมัติ โดยอัตร�ค่�ตอบแทนจะพิจ�รณ�กำ�หนดต�มคว�ม

เหม�ะสมกบัหน้�ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบ สภ�วะของตล�ดโดย

ทัว่ไปเป็นปัจจยัประกอบ รวมทัง้เป็นอตัร�ทีส่�ม�รถเทียบเคยีง

ได้กับอุตส�หกรรมในประเภทและขน�ดใกล้เคียงกัน

การพัฒนากรรมการ

1. เมื่อบุคคลใดได้รับก�รแต่งต้ังให้เป็นกรรมก�รบริษัทฯ  

 บรษิทัฯ จะจดัให้มกี�รปฐมนเิทศกรรมก�รใหม่เพือ่แนะนำ� 

 ภ�พรวมขององค์กร ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ กลยุทธ ์

 และแผนง�นของบริษัทฯ นอกจ�กนี้ กรรมก�รใหม่จะได ้

 รับทร�บกฎบัตรคณะกรรมก�รบริษัทฯ และข้อมูลท่ี 

 เกี่ยวข้องต่�งๆ เพื่อกรรมก�รใหม่จะได้รับทร�บบทบ�ท 

 หน้�ที่ในฐ�นะกรรมก�รของบริษัทฯ

2. ส่งเสริมให้กรรมก�รได้รบัก�รอบรมและพฒัน�ในรปูแบบ 

 ต่�งๆ เช่น ก�รอบรมสมัมน� ก�รบรรย�ย รวมทัง้และก�ร       

 ดูง�นนอกสถ�นท่ี เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้และประสบก�รณ์ 

 ใหม่ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่มีก�ร 

 เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นของ 

 บริษัทฯ

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมก�รบริษัทฯ จะทบทวนและประเมินคว�มเพียงพอ

และเหม�ะสมของกฎบัตรเป็นประจำ�ทุกปี

นอกจ�กนั้น คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รแบ่งแยก

บทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบระหว่�งคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

และฝ่�ยจดัก�รท่ีชัดเจน ร�ยละเอยีดได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หวัข้อ 

“ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี” 
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คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อย  

2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเส่ียง 

และกำ�กับดูแลกิจก�ร และคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 

ค่�ตอบแทน เพื่อทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�และกลั่นกรองก�รดำ�เนิน

ง�นภ�ยใต้ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตร และ

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ อย่�ง

สมำ่�เสมอ 

เพื่อคว�มโปร่งใสและคว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ที่ 

สม�ชกิในคณะกรรมก�รชดุย่อยทัง้ 2 คณะเป็นกรรมก�รอสิระ 

ทั้งหมด นอกจ�กนั้น ประธ�นกรรมก�รบริษัทฯ มิได้เป็น

ประธ�นหรอืสม�ชกิในคณะกรรมก�รชดุย่อยทัง้ 2 คณะดงักล่�ว  

ร�ยละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับ
ดูแลกิจการ

เพื่อก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 6 สิงห�คม 2562  ได้มีมติอนุมัติก�รขย�ยขอบเขต 

หน้�ทีค่ว�มรบัผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบและบรหิ�ร

คว�มเสี่ยงให้ครอบคลุมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ   

และได้เปลี่ยนชื่อจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบและบริห�ร

คว�มเสี่ยง เป็น “คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง 

และกำ�กับดูแลกิจก�ร”

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล

กิจก�ร ประกอบด้วย กรรมก�รอสิระของบริษัทฯ จำ�นวน 4 ท่�น 

ดังนี้

หมายเหตุ	: * ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภ�คม 2562 ได้มีมติอนุมัติก�รแต่งตั้ง น�ยชนินทร์ อรรจน�นันท์ 

 เป็นกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร ท่�นใหม่ของบริษัทฯ

รำยชื่อ

น�ยวุฒิพล  สุริย�ภิวัฒน์

ดร. ชิงชัย  ห�ญเจนลักษณ์

น�ยสุภัค  ศิวะรักษ์ 

น�ยชนินทร์ อรรจน�นันท์*

ล�ำดับ
ที่

1.

2.

3.

4. 

จ�ำนวนครั้งที่
เข้ำร่วมประชุม

ในปี 2562/ครั้ง  
กำรประชุม

4/4

4/4

4/4

2/2

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษัทฯ

1 ตุล�คม 2558 

1 ตุล�คม 2560 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2562 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2558

1 ตุล�คม 2560 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2562 (ต่อว�ระ)

21 กุมภ�พันธ์ 2560

1 ตุล�คม 2560 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2562 (ต่อว�ระ)

9 พฤษภ�คม 2562

ต�ำแหน่ง

ประธ�นกรรมก�ร

สม�ชิก

สม�ชิก

สม�ชิก

67บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
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กรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร 

ของบริษัทฯ ทุกท่�นมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มที่กำ�หนด

โดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

น�ยวุฒิพล สรุยิ�ภวัิฒน์ และ น�ยสภุคั ศวิะรักษ์ ประธ�นและ 

สม�ชิกคณะกรรมก�รตรวจสอบบริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับ

ดูแลกิจก�ร เป็นผู้มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอในก�ร

สอบท�นคว�มน่�เช่ือถือของงบก�รเงิน ทั้งนี้ น�ยวุฒิพล  

สรุยิ�ภวิฒัน์  มปีระสบก�รณ์ก�รสอบท�นงบก�รเงินของบรษิทั

จดทะเบียนบ�งบริษัทในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล

กิจก�ร ได้ประชมุอย่�งเป็นท�งก�รทัง้หมด 4 ครัง้ โดยมผีูส้อบ 

บญัชภี�ยนอกของบรษิทัฯ ผูต้รวจสอบภ�ยใน และฝ่�ยจดัก�ร

เข้�ร่วมประชมุด้วย เพือ่สอบท�นก�รปฏบิติัต�มหลกัก�รและ

ม�ตรฐ�นท�งก�รบญัช ีและก�รควบคมุภ�ยในก่อนก�รอนมุตัิ

งบก�รเงินร�ยไตรม�ส และงบก�รเงินประจำ�ปี รวมทั้ง คณะ

กรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร 

ได้เข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภ�ยนอกโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�ร

เข้�ร่วมประชมุด้วย 1 ครัง้ เพือ่พจิ�รณ�แนวท�งและแผนก�ร

สอบบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ

1. สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้อง 

 และเพียงพอ

2. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน และระบบ 

 ก�รตรวจสอบภ�ยใน ทีม่คีว�มเหม�ะสมและมีประสทิธผิล  

 และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบ 

 ภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง  

 โยกย้�ย เลิกจ้�ง หัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน

3. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง  และเสนอเลิกจ้�ง บุคคล 

 ซ่ึงมคีว�มเป็นอสิระเพือ่ทำ�หน้�ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชภี�ยนอก 

 ของบริษัท และเสนอค่�ตอบแทนของของบุคคลดังกล่�ว  

 รวมทั้งเข้�ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภ�ยนอก  โดยไม่ม ี

 ฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์ 

 และตล�ดหลกัทรพัย์  ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์แห่ง 

 ประเทศไทย และกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั

5. พิจ�รณ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงหรือร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�ม 

 ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย และข้อ 

 กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ทัง้นี ้เพือ่ให้ 

 มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน ์

 สูงสุดต่อบริษัท

6. ร�ยง�นกิจกรรมต่�งๆ ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

 บรหิ�รคว�มเสีย่ง และกำ�กบัดแูลกจิก�ร ต่อคณะกรรมก�ร 

 บริษัท

7. จดัทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�รคว�มเสีย่ง  

 และกำ�กับดูแลกิจก�ร โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี 

 ของบริษทั ซึง่ร�ยง�นดงักล่�วต้องลงน�มโดยประธ�นคณะ 

 กรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล 

 กิจก�ร ทั้งนี้ โดยมีเนื้อห�ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อย 

 ดังต่อไปนี้

 ก. คว�มเหน็เกีย่วกบัคว�มถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชือ่ถอื 

  ได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท
 

 ข. คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุม 

  ภ�ยในของบริษัท

 ค. คว�มเห็นเก่ียวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วย 

  หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ 

  ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหม�ยที ่

  เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 

 ง. คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
 

 จ. คว�มเหน็เกีย่วกับร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแย้งท�งผล 

  ประโยชน์

 ฉ. จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�ร 

  คว�มเส่ียง และกำ�กับดูแลกิจก�ร และก�รเข้�ร่วม 

  ประชมุของกรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�รคว�มเสีย่ง และ 

  กำ�กับดูแลกิจก�ร แต่ละท่�น

 ช. คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมก�ร 

  ตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร 

  ได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร (charter)
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 ซ. ร�ยก�รอืน่ทีเ่หน็ว่�ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท่ัวไปควรทร�บ 

  ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับ 

  มอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

8. สอบท�นให้บรษิทัมนีโยบ�ยบรหิ�รคว�มเสีย่ง ก�รปฏบิตัิ 

 ต�มนโยบ�ยและแนวท�งก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทีเ่หม�ะสม 

 มีประสิทธิผล และกำ�กับดูแลคณะกรรมก�รบริห�รคว�ม 

 เสี่ยง 

9. ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�ร 

 คว�มเสีย่ง และกำ�กบัดูแลกิจก�ร  ห�กพบหรอืมข้ีอสงสัย 

 ว่�มรี�ยก�รหรอืก�รกระทำ�ดังต่อไปน้ี ซึง่อ�จมผีลกระทบ 

 อย่�งมีนัยสำ�คัญต่อฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น 

 ของบริษัท

 ก. ร�ยก�รที่เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

 ข. ก�รทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีคว�มบกพร่องท่ี 

  สำ�คัญในระบบควบคุมภ�ยใน

 ค. ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยว่�ด้วยหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรัพย์

   ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ 

  กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�รคว�มเสีย่ง และกำ�กบั 

 ดูแลกิจก�ร ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อดำ�เนิน 

 ก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในเวล�ที่คณะกรรมก�รตรวจสอบ  

 บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�รเห็นสมควร  

 ห�กคณะกรรมก�รบริษัทหรือฝ่�ยจัดก�รไม่ดำ�เนินก�ร 

 ให้มีก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในเวล�ดังกล่�ว กรรมก�ร 

 ตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร  

 ร�ยใดร�ยหนึ่งอ�จร�ยง�นว่�มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ� 

 ดงักล่�วต่อสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และ

 ตล�ดหลักทรัพย์หรือตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ดำ�เนินก�รตรวจสอบและร�ยง�นผลก�รตรวจสอบใน 

 เบื้องต้นให้แก่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 

 และตล�ดหลักทรพัย์ และผูส้อบบญัชทีร�บภ�ยใน 30 วนั 

 นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจ�กผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

 พฤติก�รณ์อันควรสงสัยว่�กรรมก�ร ผู้จัดก�ร หรือบุคคล 

 ซ่ึงรับผดิชอบในก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิท ได้กระทำ�คว�ม 

 ผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

11. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย 

 ด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�ร 

 คว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร 

12. จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปี และ 

 พิจ�รณ�ทบทวนผลก�รปฎิบัติง�น และร�ยง�นผลก�ร 

 ประเมินต่อคณะกรรมก�รบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี

13. กำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�ร ให้เป็นไปต�ม 

 นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท

14. ทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับดแูลกจิก�รและจรรย�บรรณใน 

 ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

15. กำ�กบัดแูลให้มนีโยบ�ยต่อต้�นคอร์รปัชัน่ทีเ่หม�ะสมเพยีง 

 พอต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ

16. กำ�กับดูแลให้คำ�ปรึกษ� ในก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน� 

 อย่�งยั่งยืนของบริษัท

อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 
และกํากับดูแลกิจการ

เพื่อให้ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�ร

คว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร บรรลุเป้�หม�ยให้คณะ

กรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร 

มีอำ�น�จ ดังนี้

1.		 อำานาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล

กิจก�ร มีอำ�น�จเชิญให้ฝ่�ยจัดก�ร ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน 

หัวหน้�หน่วยง�น หรือพนักง�นของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องม�

ช้ีแจง ให้คว�มเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกส�รต�มที่เห็นว่�

เกี่ยวข้องและจำ�เป็น

2.		 อำานาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายใน

 2.1  ประส�นวัตถุประสงค์และคว�มเข้�ใจท่ีเก่ียวข้องกับ 

   ก�รควบคุมภ�ยในให้อยู่ในแนวท�งเดียวกันระหว่�ง 

   ผู้ตรวจสอบภ�ยใน ผู้สอบบัญชีภ�ยนอก และคณะ 

   กรรมก�รบริษัทฯ 
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 2.2  ให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งต้ัง โยกย้�ย  

   เลิกจ้�ง หัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน

 2.3  ให้หลกัประกนัในคว�มเป็นอสิระของผูต้รวจสอบสอบ 

    ภ�ยใน

3.	 อำานาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีภายนอก

 3.1  สอบท�นและประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้สอบ 

    บัญชีภ�ยนอก

 3.2   เสนอชือ่และเสนอเลกิจ้�งผูส้อบบญัชภี�ยนอกพร้อม 

   ทั้งค่�ตอบแทนในก�รสอบบัญชีประจำ�ปีต่อคณะ 

    กรรมก�รบริษัทเพ่ือขออนุมติัจ�กทีป่ระชมุส�มญัผูถื้อ 

    หุ้นประจำ�ปี

 3.3  กำ�หนดอตัร�ค่�จ้�งในง�นบริก�รและง�นทีป่รกึษ�อืน่ 

   ที่ผู้สอบบัญชีภ�ยนอกเป็นผู้ให้บริก�ร

4.	 อำานาจในส่วนอื่นๆ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล

กิจก�ร มีอำ�น�จในก�รตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องต่�งๆ 

ท่ีเกีย่วข้องภ�ยในขอบเขตอำ�น�จและหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยงและกำ�กับดูแลกิจก�ร รวมท้ัง  

มีอำ�น�จในก�รว่�จ้�งหรือเชิญผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นม�ให ้

คำ�แนะนำ�และคว�มเห็นได้ต�มที่คณะกรรมก�รตรวจสอบ 

บรหิ�รคว�มเสีย่ง และกำ�กบัดแูลกจิก�ร พจิ�รณ�ว่�เหม�ะสม

วาระการดํารงตําแหน่ง

กรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร 

มวี�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 2 ปี โดยกรรมก�รตรวจสอบ 

บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร ซ่ึงพ้นจ�กตำ�แหน่ง

ต�มว�ระอ�จได้รับก�รแต่งต้ังให้กลับเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่ง 

อีกได้

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนประกอบด้วย กรรมก�รอิสระของบริษัทฯ จำ�นวน 4 ท่�น ดังนี้

หมายเหตุ	: * ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภ�คม 2562 ได้มีมติอนุมัติก�รแต่งตั้ง น�ยชนินทร์ อรรจน�นันท์ 

 เป็นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนท่�นใหม่ของบริษัทฯ

รำยชื่อ

ดร. ชิงชัย  ห�ญเจนลักษณ์

น�ยวุฒิพล  สุริย�ภิวัฒน์

น�ยสุภัค  ศิวะรักษ์ 

น�ยชนินทร์ อรรจน�นันท์*

ล�ำดับ
ที่

1.

2.

3.

4. 

จ�ำนวนครั้งที่
เข้ำร่วมประชุม

ในปี 2562/ครั้ง  
กำรประชุม

5/5

5/5

5/5

1/1

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษัทฯ

1 ตุล�คม 2558

1 ตุล�คม 2560 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2562 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2558

1 ตุล�คม 2560 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2562 (ต่อว�ระ)

21 กุมภ�พันธ์ 2560

1 ตุล�คม 2560 (ต่อว�ระ)

1 ตุล�คม 2562 (ต่อว�ระ)

9 พฤษภ�คม 2562

ต�ำแหน่ง

ประธ�นกรรมก�ร

สม�ชิก

สม�ชิก

สม�ชิก

รายงานประจำาปี 2562
2019 Annual Report70



หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวท�งและให้คว�มเหน็ในภ�พรวมเกีย่วกบัก�รขึน้ 

 เงินเดือนประจำ�ปีและนโยบ�ยก�รจ่�ยโบนัสของบริษัทฯ

2.  พิจ�รณ�ทบทวนก�รจ่�ยโบนัส ก�รขึ้นเงินเดือน รวมทั้ง 

 สิ่งจูงใจท�งด้�นสวัสดิก�รและผลประโยชน์ของประธ�น 

 เจ้�หน้�ที่บริห�รของบริษัทฯ รวมทั้งญ�ติของท่�นซึ่งเป็น 

 พนักง�นของบริษัทฯ

3.  พิจ�รณ�ทบทวนและอนุมติัค่�ใช้จ่�ยของประธ�นเจ้�หน้�ที่ 

 บริห�รของบริษัทฯ

4.  พิจ�รณ�ทบทวนและในกรณีที่จำ�เป็นเสนอให้มีก�ร 

 เปลี่ยนแปลงค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริษัทฯ ท่ีปฏิบัติ 

 หน้�ทีใ่นคณะกรรมก�รบริษทัฯ และคณะกรรมก�รชดุย่อย

5.  พิจ�รณ�ทบทวนและในกรณีที่จำ�เป็นเสนอให้มีก�ร 

 เปลีย่นแปลงหรือเพิม่เติมสวสัดิก�ร ผลประโยชน์ (เช่น ก�ร 

 ให้สทิธพินกัง�นซือ้หุน้ เบีย้เลีย้ง เงินอดุหนุน และสวสัดกิ�ร 

 อื่นๆ) นโยบ�ยก�รขึ้นเงินเดือน และก�รจ่�ยโบนัสสำ�หรับ 

 ผู้บริห�รระดับสูง ทั้งน้ี ฝ่�ยจัดก�รจะเป็นผู้กำ�หนดเงิน 

 ค่�จ้�งของพนักง�นแต่ละท่�น

6. กำ�หนดหลกัเกณฑ์บุคคลทีจ่ะดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร 

 บริษัทฯ

7. กำ�หนดกระบวนก�รคัดเลือกกรรมก�รอย่�งมีหลักเกณฑ ์

 และโปร่งใส

8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได้รับก�รเสนอช่ือ 

 เป็นกรรมก�รบริษัทฯ และสม�ชิกคณะกรรมก�รชุดย่อย 

 ให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�ในกรณีที่มีตำ�แหน่ง 

 ว่�งลง

9. ประเมินคว�มเป็นอิสระของกรรมก�รอิสระและประเมิน 

 คว�มต้องก�รว่�จะให้มีกรรมก�รอิสระท่�นใหม่เพิ่มเติม 

 ต�มนโยบ�ยคณะกรรมก�รบริษัทฯ หรือไม่

10. แจ้งร�ยชื่อกรรมก�รและสม�ชิกคณะกรรมก�รชุดย่อย 

 ที่กำ�ลังจะพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระให้แก่กรรมก�ร 

 บริษัทฯ  และเสนอแนะคณะกรรมก�รบริษัทฯ ว่�สมควร 

 ทีจ่ะให้ก�รสนบัสนุนกรรมก�รและสม�ชกิคณะกรรมก�ร 

 ชุดย่อยท่�นนั้นๆ ให้กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปหรือไม่

11. พิจ�รณ�ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมก�รอย่�งน้อยปีละ  

 1 คร้ัง และเสนอแนะก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีจำ�เป็นต่อ 

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ 

12. ร�ยง�นก�รปฏิบัติง�นและผลก�รตรวจสอบของคณะ 

 กรรมก�รให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ทร�บ

13. คณะกรรมก�รบริษัท/คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 

 ค่�ตอบแทนจะร่วมกนัห�รอืกบัฝ่�ยจดัก�รในก�รพิจ�รณ� 

 สรรห�บุคคลท่ีจะม�ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู ้บริห�รระดับสูง  

 (กรรมก�รผู้จัดก�ร / Chief Financial Officer) ต�ม 

 คณุสมบตัทิี่บริษัทฯ กำ�หนดไว้ 

14. จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปี และ 

 พิจ�รณ�ทบทวนผลก�รปฎิบัติง�น และร�ยง�นผลก�ร 

 ประเมินต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกปี

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

เพื่อช่วยให้คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 

ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มที่ตั้งไว้ คณะ

กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนมีดุลพินิจในก�รแต่ง

ตั้งท่ีปรึกษ�ภ�ยนอกที่เหม�ะสม เพื่อช่วยในก�รพิจ�รณ�

ทบทวนนโยบ�ยต่�งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัพนกัง�นทีม่อียูใ่นปัจจบุนั 

เสนอแนะแผนเก่ียวกับผลประโยชน์ และสวัสดิก�รใหม่ๆ 

สำ�หรับพนักง�น และ/หรือ ดำ�เนินก�รศึกษ�วิจัยเรื่องอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย�กรบุคคล

วาระการดํารงตําแหน่ง

กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนมีว�ระก�รดำ�รง

ตำ�แหน่งคร�วละ 2 ปี โดยกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 

ค่�ตอบแทนซึง่พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระอ�จได้รบัก�รแต่งตัง้

ให้กลับเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งอีกได้
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ผู้บริหาร

ผู้บริห�รของบริษัทฯ ประกอบด้วย ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร และผู้บริห�รท่�นอื่นๆ ต�มนิย�มของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ รวม 5 ท่�น ร�ยละเอียดดังนี้

หมายเหตุ	:  ประวัติของผู้บริห�ร ได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ “เอกส�รแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ ”ผู้บริห�รและเลข�นุก�รบริษัทฯ” 

 ของร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

รำยชื่อล�ำดับที่

1.

2.

3.

4.

5.

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

กรรมก�รผู้จัดก�ร (ธุรกิจแป้ง)

กรรมก�รผู้จัดก�ร (ธุรกิจอ�ห�ร)

Vice President-Group Research and Development

Group Chief Financial Officer

ต�ำแหน่ง

น�ยโฮ เรน ฮว�

น�ยอำ�น�จ สุขประสงค์ผล

น�ยประทีป เลิศวัฒน�กิจกุล

น�งส�วนฤมล ศรีสุมะ

น�งอรอนงค์ วิชชุช�ญ

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รเป็นผู้บังคับบัญช�สูงสุดของพนักง�น

ในองค์กร มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รบริห�รจัดก�รบริษัทฯ โดย

มีหน้�ที่ดังนี้

1. ดำ�เนินง�นอันเป็นกิจวัตรประจำ�วันของบริษัทฯ กำ�กับดูแล 

 และบริห�รจัดก�รง�นในด้�นต่�งๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไป 

 ต�มนโยบ�ย วิสยัทศัน์ พนัธกจิ ค่�นิยม กลยทุธ์ และเป้�หม�ย 

 ก�รดำ�เนินง�นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ตลอดจน 

 แผนธุรกิจและงบประม�ณของบริษัทฯ ที่กำ�หนดโดยคณะ 

 กรรมก�รบริษัทฯ 

2. มอีำ�น�จจ้�ง แต่งต้ัง โยกย้�ย ปลดออก และเลิกจ้�ง พนกัง�น 

 ทุกระดับของบริษัทฯ ยกเว้น  ก�รแต่งตั้ง โยกย้�ย หรือเลิก 

 จ้�งหวัหน้�ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน จะต้องได้รับคว�มเหน็ชอบ 

 จ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับ 

 ดูแลกิจก�รด้วย

3. กำ�หนดเงินเดือนและค่�ตอบแทน ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส  

 บำ�เหน็จร�งวัล และสวัสดิก�รของพนักง�นทุกระดับของ 

 บรษิทัฯ ซึง่รวมถงึผูบ้รหิ�รระดบัสูง โดยให้เป็นไปต�มระบบ 

 กลไกก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รซ่ึงได้รับคว�มเห็น 

 ชอบจ�กคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

4. ออกคำ�สัง่ ระเบยีบ ประก�ศ และบนัทกึต่�งๆ ภ�ยในบริษัทฯ  

 เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ เป็นไปต�มนโยบ�ยและ 

 เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษ�ระเบียบวินัย 

 ภ�ยในองค์กร

5. ดำ�เนินก�รอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ย  

 และปฏิบัติก�รใดๆ ต�มที่กำ�หนดโดยกฎหม�ยหรือข้อ 

 กำ�หนดของหน่วยง�นร�ชก�ร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee)

คณะกรรมก�รบรษิทัฯ ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ 

บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร จัดตั้งคณะกรรมก�ร

บรหิ�รคว�มเสีย่ง เพือ่ทำ�ก�รประเมนิและกำ�หนดม�ตรก�รใน

ก�รทุเล�หรือป้องกันคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ  

คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งมท้ัีงหมด 10 ท่�น ซึง่ประกอบ

ด้วย น�ยโฮ เรน ฮว� เป็นประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�ม

เสีย่ง และมผีูบ้ริห�รระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็นกรรมก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยง
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เลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติก�รแต่งตั้ง 

น�งส�วมณ ีลอืประเสรฐิ เป็นเลข�นกุ�รบรษัิทฯ โดยมผีลตัง้แต่

วันที่ 1 ตุล�คม 2558 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ	: ประวัติของเลข�นุก�รบริษัทฯ ร�ยละเอียดได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต ้

  หัวข้อ “เอกส�รแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “ผู้บริห�ร 

  และเลข�นุก�รบริษัทฯ” ของร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

เลข�นุก�รบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่กำ�หนดไว้ใน

ม�ตร� 89/15 และม�ตร� 89/16 ของพระร�ชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยคว�ม

รับผิดชอบคว�มระมัดระวัง และคว�มซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ัง 

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ 

บริษัทฯ มติคณะกรรมก�รบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี หน้�ที่ต�มกฎหม�ยของเลข�นุก�รบริษัทฯ  

มีดังนี้

(1) จัดทำ�และเก็บรักษ�เอกส�รดังต่อไปนี้

 (ก) ทะเบียนกรรมก�รบริษัทฯ

 (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ร�ยง�น 

  ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ และร�ยง�น 

  ประจำ�ปีของบริษัทฯ

 (ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และร�ยง�นก�รประชุม 

  ผู้ถือหุ้น

(2)  เกบ็รกัษ�ร�ยง�นก�รมส่ีวนได้เสียทีร่�ยง�นโดยกรรมก�ร 

 บริษัทฯ หรือผู้บริห�ร และจัดส่งสำ�เน�ร�ยง�นก�รมีส่วน 

 ได้เสยี ต�มม�ตร� 89/14 ให้ประธ�นกรรมก�รบรษิทัฯ และ 

 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�รคว�มเสีย่ง และกำ�กบั 

 ดูแลกิจก�ร ทร�บภ�ยใน 7 วันทำ�ก�รนับแต่วันที่บริษัทฯ  

 ได้รับร�ยง�นนั้น

(3)  ดำ�เนนิก�รอืน่ๆ ต�มทีค่ณะกรรมก�รกบัตล�ดทุนประก�ศ 

 กำ�หนด นอกจ�กนี้ เลข�นุก�รบริษัทฯ ยังมีหน้�ที่อ่ืน 

 ต�มที่ระบุไว้ในใบพรรณ�ง�น (Job Descriptions) และ 

 ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กบริษัทฯ 
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ประธ�นกรรมก�รบริษัท

รองประธ�นกรรมก�รบริษัท

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร และ 

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

กรรมก�ร และกรรมก�ร

ผู้จัดก�ร (ธุรกิจแป้ง)

กรรมก�ร 

กรรมก�รอิสระ 

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร 

และกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด

ค่�ตอบแทน

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ 
ของกรรมการและผู้บริหาร

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ (%)

จ�ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่          
31 ธันวำคม 

2562

จ�ำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)        

ในปี 2562

จ�ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่            
31 ธันวำคม 

2561

ต�ำแหน่ง

น�ยโฮ  กวงปิง

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ดร. เศรษฐ์ไสย  เศรษฐก�รุณย์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

น�ยสุรพล  สุปรัชญ�

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

น�ยเอเรียล  พี วีร่�

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

น�ยโฮ  กวงจิง

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

น�ยโฮ  เรน ฮว�

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

น�ยอำ�น�จ  สุขประสงค์ผล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

น�ยช�นคร�ร์  ช�นดร�น

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

น�ยวุฒิพล  สุริย�ภิวัฒน์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

รำยชื่อล�ำดับ
ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6.45%

0.05%

0.27%

-

-

-

0.11%

-

3.91%

-

0.66%

-

0.01%

0.00%

-

-

-

0.02%

56,740,573

453,961

2,344,029

-

-

-

926,105

-

34,416,488

-

5,774,524

-

100,226

7,014

-

-

-

213,053

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,299,800

-

-

-

-

-

-

-

56,740,573

453,961

2,344,029

-

-

-

926,105

-

34,416,488

-

4,474,724

-

100,226

7,014

-

-

-

213,053

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
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กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ 

บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร

และประธ�นกรรมก�รสรรห�

และกำ�หนดค่�ตอบแทน

กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ 

บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร

และกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด

ค่�ตอบแทน

กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ 

บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร

และกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด

ค่�ตอบแทน

กรรมก�รอิสระ

กรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร 

(ธุรกิจอ�ห�ร)

Vice President-Group Research

and Development

Group Chief Financial Officer

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ (%)

จ�ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่          
31 ธันวำคม 

2562

จ�ำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)        

ในปี 2562

จ�ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่            
31 ธันวำคม 

2561

ต�ำแหน่ง

ดร. ชิงชัย  ห�ญเจนลักษณ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

น�ยสุภัค  ศิวะรักษ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

น�ยชนินทร์  อรรจน�นันท์*

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

น�งส�วพรรณสิรี  อม�ตยกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

น�ยประทีป  เลิศวัฒน�กิจกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

น�งส�วนฤมล  ศรีสุมะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

น�งอรอนงค์  วิชชุช�ญ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

รำยชื่อล�ำดับ
ที่

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

-

0.30%

-

-

-

-

-

-

0.01%

-

-

-

0.00%

-

-

2,643,039

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2,643,039

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

-

10,000

-

หมายเหตุ	:	* ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภ�คม 2562 ได้มีมติอนุมัติก�รแต่งตั้ง น�ยชนินทร์ อรรจน�นันท์ 

 เป็นกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูกิจก�ร และกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ท่�นใหม่ของบริษัทฯ
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วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอน
กรรมการตามที่กําหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการ 

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมก�รของบริษัท ประกอบด้วยกรรมก�รไม ่
 น้อยกว่�ห้� (5) คน และกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวน 
 กรรมก�รทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2. ให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตั้งกรรมก�รบริษัทต�มหลักเกณฑ์  
 และวิธีก�รดังต่อไปนี้

 (1) ผู ้ถือหุ ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่ง (1) หุ ้นต่อ 
  หนึ่ง (1) เสียง 

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดต�ม (1)  
  เลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรอืหล�ยคนเป็นกรรมก�รกไ็ด้ ในกรณ ี
  ทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหล�ยคนเป็นกรรมก�ร จะแบ่งคะแนนเสยีง 
  ให้แก่ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้

 (3) บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุต�มลำ�ดบัลงม�เป็นผูไ้ด้รบั 
  เลอืกตัง้เป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รทีจ่ะพงึมหีรือจะ 
  พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกตั้ง 
  ในลำ�ดบัถดัลงม�มคีะแนนเสยีงเท่�กันเกนิจำ�นวนกรรมก�ร 
  ทีจ่ะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธ�นทีป่ระชมุ 
  เป็นผู้ออกเสียงชี้ข�ด

3. ในกรณทีีต่ำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตอุืน่ นอกจ�กถงึคร�ว 
 ออกต�มว�ระให้คณะกรรมก�รเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ 
 ไม่มลีกัษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบรษิทัมห�ชนจำ�กดัและ 
 กฎหม�ยว่�ด้วยหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ เข้�เป็นกรรมก�ร 
 แทนในก�รประชุมคณะกรรมก�รคร�วถัดไป เว้นแต่ว�ระของ 
 กรรมก�รท่�นนั้นจะเหลือน้อยกว่�สอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่ง 
 เข้�เป็นกรรมก�รแทนดงักล่�ว จะอยูใ่นตำ�แหน่งกรรมก�รได้เพยีง 
 เท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รที่ตนเข้�ม�แทน

 มติของคณะกรรมก�รต�มวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วย คะแนน 
 เสยีงไม่น้อยกว่�ส�มในสี ่(3/4) ของจำ�นวนกรรมก�รทีย่งัเหลอือยู่

 ในกรณทีีต่ำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงจนเหลอืน้อยกว่�จำ�นวนทีเ่ป็น 
 องค์ประชุม ให้กรรมก�รท่ีเหลืออยู ่กระทำ�ในน�มของคณะ 
 กรรมก�รได้แต่เฉพ�ะก�รจัดให้มีก�รประชมุผู้ถือหุน้ เพือ่เลอืกตัง้
 กรรมก�รแทนตำ�แหน่งที่ว่�งลงเท่�นั้น

 ก�รประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกตัง้กรรมก�รแทนตำ�แหน่งกรรมก�ร 
 ที่ว่�งลงนั้นให้กระทำ�ภ�ยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำ�นวน 
 กรรมก�รว่�งลงเหลือน้อยกว่�จำ�นวนที่จะเป็นองค์ประชุม

การถอดถอนกรรมการ

1. ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้งให้กรรมก�รออก 
 จ�กตำ�แหน่งหนึ่งในส�ม (1/3) ของจำ�นวนกรรมก�รท้ังหมด  
 ถ้�จำ�นวนกรรมก�รจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให ้
 ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในส�ม (1/3)
 
 กรรมก�รที่จะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สอง 
 ภ�ยหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสล�กกันว่�ผู้ใดจะออก  
 ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมก�รคนที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นท่ีสุด 
 นั้นเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง

 กรรมก�รที่ออกจ�กตำ�แหน่งไปนั้นอ�จได้รับเลือกตั้งเข้�ม� 
 เป็นกรรมก�รใหม่ได้

 2. นอกจ�กก�รพ้นตำ�แหน่งต�มว�ระแล้วกรรมก�รพ้นจ�ก 
 ตำ�แหน่งเมื่อ

 (1) ต�ย

 (2) ล�ออก

 (3) ข�ดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ย 
  ว ่�ด ้วยบริษัทมห�ชนจำ�กัด และกฎหม�ยว่�ด ้วย 
  หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

 (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

 (5) ศ�ลมีคำ�สั่งให้ออก

3. ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ อ�จลงมตใิห้กรรมก�รคนใดออกจ�กตำ�แหน่ง 
 ก่อนถงึคร�วออกต�มว�ระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่�ส�ม 
 ในสี ่(3/4) ของจำ�นวนผูถ้อืหุ้น ซ่ึงม�ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  
 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นท่ีถือ  
 โดยผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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นโยบายกําหนดค่าตอบแทน

1.  ค่าตอบแทนสําหรับพนักงาน

นโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของบริษัทฯ ได้ถูกกำ�หนดขึ้น 

ต�มระบบก�รประเมินผลที่มีคว�มโปร่งใส เพื่อสนับสนุน

ส่งเสริมก�รปฏิบัติง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พของพนักง�น 

ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีคว�มสำ�คัญสูงสุดสำ�หรับบริษัทฯ 

วัตถปุระสงค์หลกัของนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของบรษิทัฯ 

คอื เพือ่ดึงดดู  จงูใจ ตอบแทน และรกัษ�พนักง�นทีม่ีคณุภ�พ

ไว้กบับรษิทัฯ  ผลประโยชน์ตอบแทนโดยทัว่ไปสำ�หรับพนกัง�น

จะประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐ�น โบนัส ซึ่งมีอัตร�ผันแปร

ต�มผลง�น เบี้ยเลี้ยง และผลประโยชน์ต่�งๆ ก�รกำ�หนด 

องค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทนสำ�หรับพนักง�นนั้น  

จะคำ�นงึถงึลกัษณะบทบ�ทหน้�ทีข่องพนักง�น และสภ�วะของ

ตล�ดโดยทัว่ไปเป็นปัจจยัประกอบด้วย อนึง่ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่�

ผลประโยชน์ตอบแทนสำ�หรับพนักง�นของบริษัทฯ ส�ม�รถ

แข่งขันเทียบได้กับกิจก�รอื่นในอุตส�หกรรมเดียวกัน บริษัทฯ 

จึงได้พิจ�รณ�ทบทวนกำ�หนดอัตร�เงินเดือนพื้นฐ�นและ 

ผลตอบแทนอืน่ โดยเทยีบกบัผูป้ระกอบก�รร�ยอืน่ทีป่ระกอบ

กิจก�รในกลุ่มธุรกิจก�รเกษตร และธุรกิจอ�ห�รเป็นระยะๆ

ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนสำ�หรับผู ้บริห�รระดับสูงและ 

เจ้�หน้�ที่บริห�รระดับอ�วุโสนั้น   บริษัทฯ มีเจตจำ�นงกระตุ้น

ให้ผู้บริห�รระดับสูงและเจ้�หน้�ที่บริห�รระดับอ�วุโสทุกท่�น

เกิดแรงจูงใจในก�รปฏิบัติหน้�ที่ เพื่อผลักดันให้ผลประกอบ

ก�รของบริษัทฯ บรรลุเป้�หม�ยประจำ�ปีและเป้�หม�ยระยะ

ย�วของบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่�เป็นไปในแนวท�ง

เดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ดังน้ัน ปัจจัยทั้งปวงที่

เก่ียวข้องกับผลง�นจึงถือเป็นส่วนประกอบในก�รกำ�หนดผล

ตอบแทนทัง้หมดสำ�หรบัผูบ้ริห�รระดับสงูและเจ้�หน้�ท่ีบรหิ�ร

ระดับอ�วุโสของบริษัทฯ นอกเหนือจ�กปัจจัยในก�รกำ�หนด 

ค่�ตอบแทนกรรมก�รดังกล่�วข้�งต้น

ก�รที่บริษัทฯ เลือกวิธีก�รจ่�ยผลประโยชน์ตอบแทนแก่

พนักง�นต�มวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษ� และจูงใจ

พนักง�นท่ีมีศักยภ�พเท่�นั้น ห�กแต่ยังช่วยดำ�รงรักษ�ไว้ซ่ึง

วัฒนธรรมในก�รทำ�ง�นที่มุ ่งเน้นผลง�นเป็นหลัก เพื่อเป็น

แนวท�งปฏิบัติสำ�หรับทุกองค์กรภ�ยในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วย 

ส่งเสริมให้บริษัทฯ ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยท�งก�รเงินได้

2.  ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ

ค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�รอิสระ กรรมก�รท่ีมิใช่เป็น 

ผู้บริห�ร และกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รจะถูกกำ�หนดโดยก�ร

พจิ�รณ�จ�กขอบเขตและลกัษณะคว�มรบัผดิชอบและหน้�ที่

ของกรรมก�รแต่ละท่�นเป็นหลกั โดยเทียบกบัเกณฑ์ม�ตรฐ�น

ทีเ่ป็นทีย่อมรบัของอตุส�หกรรมเดยีวกนัและเป็นค่�ตอบแทน

ทีส่�ม�รถแข่งขนัได้ ค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�รจะต้องได้รบั

คว�มเห็นชอบจ�กที่ประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง ค่ำตอบแทน/ครั้งกำรประชุม / ท่ำน (บำท)

ประธ�นกรรมก�ร 90,000

กรรมก�ร 48,000

ต�ำแหน่ง ค่ำตอบแทน/ครั้งกำรประชุม / ท่ำน (บำท)

ประธ�นกรรมก�ร 90,000

กรรมก�ร 48,000

ทั้งนี้ นอกจ�กค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ไม่มีก�ร

ให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่คณะกรรมก�รบริษัทฯ

นโยบ�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทฯ ได้ถูกกำ�หนดข้ึนโดย

ก�รพิจ�รณ�จ�กขอบเขตและภ�ระคว�มรับผิดชอบ รวมท้ัง 

หน้�ที่ของกรรมก�รแต่ละท่�นเป็นหลัก โดยพิจ�รณ� 

เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตส�หกรรมเดียวกันและเป็น 

ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทฯ และคณะกรรมก�รชุดย่อย จะ

ต้องได้รับก�รอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่

ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษ�ยน 

ค่�ตอบแทนท่ีส�ม�รถแข่งขันได้ ท้ังนี้ คณะกรรมก�รสรรห�

และกำ�หนดค่�ตอบแทนจะทำ�หน้�ที่ทบทวน โดยพิจ�รณ�

ถึงคว�มเหม�ะสมและให้สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รจ่�ย 

ค่�ตอบแทนดังกล่�ว ค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�รจะต้อง 

ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กที่ประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น

2562 ได้มีมติอนุมัติค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริษัทฯ และ

คณะกรรมก�รชุดย่อย ในอัตร�คงเดิมเท่�กับค่�ตอบแทนปี 

2561 ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ต�ำแหน่ง ค่ำตอบแทน/ครั้งกำรประชุม / ท่ำน (บำท)

ประธ�นกรรมก�ร 265,000

กรรมก�รอิสระ 180,000

กรรมก�รที่มิได้เป็นผู้บริห�ร 180,000

กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร 159,000

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ค่�ตอบแทนกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รจะตำ่�กว่�ค่�ตอบแทน

กรรมก�รทีม่ไิด้เป็นผูบ้รหิ�ร เนือ่งจ�กกรรมก�รทีเ่ป็นผูบ้รหิ�ร

จะได้รับเงินเดือนประจำ� รวมทั้งสวัสดิก�รอื่นๆ ซึ่งครอบคลุม

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในฐ�นะผู้บริห�รแล้วส่วนหนึ่ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่�ตอบแทนผู้บริห�รจำ�นวน 5 ท่�น ในปี 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,200,119.73 บ�ท ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส  

ค่�ประกนัสงัคม ค่�ใช้จ่�ยเกีย่วกบัรถยนต์ ค่�กองทนุสำ�รองเลีย้งชพี ค่�ใช้จ่�ยเกีย่วกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์แบบพกพ� ค่�โทรศพัท์ 

ค่�รักษ�พย�บ�ล ค่�เล่�เรียนบุตร และอื่นๆ

ทั้งนี้ ค่�ตอบแทนผู้บริห�รที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่�ประกันภัยจำ�นวน 276,040.68 บ�ท 

รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2562

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

 

10.

ล�ำดับ
ท่ี

น�ยโฮ  กวงปิง 

ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐก�รณุย์

น�ยสุรพล  สุปรัชญ�

น�ยเอเรียล  พี วีร่�

น�ยโฮ  กวงจิง

น�ยโฮ  เรน ฮว� 

น�ยอำ�น�จ สุขประสงค์ผล

น�ยช�นคร�ร์ ช�นดร�น

น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์

ดร. ชิงชัย ห�ญเจนลักษณ์

 

 

รำยชื่อ

• ประธ�นกรรมก�รบริษัท  

• รองประธ�นกรรมก�รบริษัท

• กรรมก�ร

• กรรมก�ร

• กรรมก�ร

• กรรมก�ร

• กรรมก�ร

• กรรมก�ร

• กรรมก�รอิสระ 

• ประธ�นกรรมก�ร

 ตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง 

 และกำ�กับดูแลกิจก�ร  

• กรรมก�รสรรห�และกำ�หนด

 ค่�ตอบแทน

• กรรมก�รอิสระ 

• กรรมก�รตรวจสอบ 

 บริห�รคว�มเสี่ยง และ

 กำ�กับดูแลกิจก�ร  

• ประธ�นกรรมก�รสรรห�และ 

 กำ�หนดค่�ตอบแทน

ต�ำแหน่ง

ค่ำตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บำท/ปี)

1,325,000 / -

900,000 / -

900,000 / -

900,000 / -

900,000 / -

795,000 / -

795,000 / -

900,000/ -

900,000 / -

 

 

900,000 / -

กรรมกำร
บริษัทฯ

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

360,000 / -

 

 

192,000 / -

กรรมกำร
ตรวจสอบ

บริหำรควำม
เสี่ยงและก�ำกับ

ดูแลกิจกำร

 - / -

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

240,000 / -

 

 

450,000 / -

กรรมกำร     
สรรหำและ
ก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน 

1,325,000

900,000

900,000

900,000

900,000

795,000

795,000

900,000 

1,500,000

1,542,000

รวม
(บำท/ปี)
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หมายเหตุ	: * ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภ�คม 2562  ได้มีมติอนุมัติก�รแต่งตั้ง น�ยชนินทร์ อรรจน�นันท์ 

 เป็นกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร และกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนท่�นใหม่ของบริษัทฯ

11.

 

12.

13.

14.

ล�ำดับ
ท่ี

น�ยสุภัค  ศิวะรักษ์ 

 

   

น�ยชนินทร์ อรรจน�นันท์*

น�งส�วพรรณสิรี อม�ตยกุล

น�ยประทีป เลิศวัฒน�กิจกุล

รำยชื่อ

• กรรมก�รอิสระ 

• กรรมก�รตรวจสอบ 

 บริห�รคว�มเสี่ยง และ

 กำ�กับดูแลกิจก�ร  

• กรรมก�รสรรห�และกำ�หนด

 ค่�ตอบแทน

• กรรมก�รอิสระ

• กรรมก�รตรวจสอบ 

 บริห�รคว�มเสี่ยง และ

 กำ�กับดูแลกิจก�ร  

• กรรมก�รสรรห�และกำ�หนด

 ค่�ตอบแทน

• กรรมก�รอิสระ

• กรรมก�ร

ต�ำแหน่ง

ค่ำตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บำท/ปี)

900,000 / -

 

900,000 / -

900,000 / -

795,000 / -

12,710,000

กรรมกำร

บริษัทฯ

192,000 / -

 

96,000 / -

- / -

- / -

840,000

กรรมกำร
ตรวจสอบ

บริหำรควำม
เสี่ยงและก�ำกับ

ดูแลกิจกำร

240,000 / -

 

48,000 / -

- / -

- / -

978,000

กรรมกำร     
สรรหำและ
ก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน 

1,332,000

1,044,000

900,000

795,000

14,528,000

รวม

(บำท/ปี)

รวม
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บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ มีพนักง�นจำ�นวน 2,511 คน เป็นดังนี้

หมายเหตุ	: * บริษัทย่อยได้แก่ 

 1. บริษัท ไทยนำ�มันสำ�ปะหลัง จำ�กัด 

 2. บริษัท ดีไอ จำ�กัด 

 3. บริษัท ไทยว� (6) จำ�กัด

 4. บริษัท ไทยว� ไบโอ พ�วเวอร์ จำ�กัด

 5. บริษัท สำ�ปะหลังพัฒน� จำ�กัด

 6. Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited

 7. TWPC Investment (Cambodia) Company Limited

 8. Thai Wah Vietnam Company Limited 

 9. Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

ค่�ตอบแทนรวมและสวัสดิก�รที่จ ่�ยให้กับพนักง�นของ 

บรษิทัฯ สำ�หรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2562 เป็นจำ�นวน

เงิน 1,034,703,348 บ�ท ค่�ตอบแทนดังกล่�วประกอบด้วย 

  ธุรกิจ ธุรกิจวุ้นเส้น บริษัทย่อย* รวม
  แป้งมันส�ำปะหลัง และก๋วยเตี๋ยว

 พนักง�นปฏิบัติก�ร (คน) 953 930 982 2,865

 พนักง�นบริห�ร (คน) 138 161 196 495

 พนักง�นในสำ�นักง�นใหญ่ (คน) 108 221 33 362

 รวม	(คน)	 1,199	 1,312	 1,211	 3,722

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรบุคคล และ 

มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�พนักง�นให้มีคว�มรู ้คว�มส�ม�รถ 

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญตั้งแต่ก�รคัดเลือกพนักง�น ก�ร

กำ�หนดขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รทำ�ง�น

ที่ชัดเจน ก�รฝึกอบรมและพัฒน� ก�รประเมินผลง�น  

ก�รว�งแนวท�งสำ�หรับคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพเป็นร�ยบุคคล  

ก�รจัดก�รผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิก�รที่ดี รวมทั้ง  

ส ่งเสริมให ้มี กิจกรรมเพื่อเสริมสร ้�งคว�มส�มัคคีและ

บรรย�ก�ศที่ดีในก�รทำ�ง�น

เงินเดือน และโบนัส ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับรถยนต์ ค่�ประกัน 

สังคม กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ก�รประกันอุบัติเหตุและ 

สุขภ�พ ค่�รักษ�พย�บ�ล เป็นต้น
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนของบริษัท 

ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมก�ร

อิสระ 4 ท่�น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. กำ�หนดและดำ�เนนิก�รให้นโยบ�ยและแผนด้�นทรพัย�กร 

 บุคคลสำ�หรับผู้บริห�รระดับสูงเป็นไปในแนวท�งเดียวกับ 

 เป้�หม�ยท�งธุรกิจและแนวท�งก�รปฏิบัติทั่วไป

2. ดึงดูดและรักษ�บุคคล�กรที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมใน 

 ตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูงไว้กับบริษัทฯ

3. สร้�งคว�มมั่นใจว่�ค่�ตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่�งๆ  

 สำ�หรับผู้บริห�รระดับสูงอยู่ในระดับที่ส�ม�รถแข่งขันกับ 

 ผู้ประกอบธุรกิจร�ยอื่นในอุตส�หกรรมเดียวกันได้
 

4. ให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมก�รบริษัทฯ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ 

 องค์ประกอบของคณะกรรมก�รบรษัิทฯ และคณะกรรมก�ร 

 ชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ส�ม�รถมอบหม�ย 

 หน้�ที่ คว�มรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมก�รชุดย่อยได ้

 อย่�งเหม�ะสม

5. แก้ไขปัญห�และ/หรือให้คำ�แนะนำ�ค่�ตอบแทนของ 

 พนักง�นซึ่งมีเรื่องขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวท�งและให้คว�มเห็นในภ�พรวมเกี่ยวกับก�ร 
 ขึน้เงนิเดอืนประจำ�ปี และนโยบ�ยก�รจ่�ยโบนสัของบรษิทัฯ

2. พิจ�รณ�ทบทวนก�รจ่�ยโบนัส ก�รขึ้นเงินเดือน รวมทั้ง 
 สิ่งจูงใจท�งด้�นสวัสดิก�รและผลประโยชน์ของประธ�น 
 เจ้�หน้�ที่บริห�รของบริษัทฯ รวมทั้งญ�ติของท่�นซึ่งเป็น 
 พนักง�นของบริษัทฯ

3. พจิ�รณ�ทบทวนและอนุมตัค่ิ�ใช้จ่�ยของประธ�นเจ้�หน้�ที่
 บริห�รของบริษัทฯ

4. พิจ�รณ�ทบทวน และในกรณีท่ีจำ�เป็น เสนอให้มีก�ร 
 เปลี่ยนแปลงค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริษัทฯ ท่ีปฏิบัติ 
 หน้�ทีใ่นคณะกรรมก�รบรษิทัฯ และคณะกรรมก�รชดุย่อย

5. พิจ�รณ�ทบทวน และในกรณีท่ีจำ�เป็น เสนอให้มีก�ร 
 เปลีย่นแปลงหรือเพิม่เติมสวสัดกิ�ร ผลประโยชน์ (เช่น ก�ร 
 ให้สทิธพินกัง�นซือ้หุน้ เบีย้เลีย้ง เงนิอดุหนนุ และสวสัดกิ�ร 
 อืน่ๆ) นโยบ�ยก�รขึน้เงนิเดอืน และก�รจ่�ยโบนสั สำ�หรบั 
 ผูบ้รหิ�รระดบัสงู ทัง้นี ้ฝ่�ยจดัก�รจะเป็นผูก้ำ�หนดเงนิค่�จ้�ง 
 ของพนักง�นแต่ละท่�น

6. กำ�หนดหลกัเกณฑ์บุคคลทีจ่ะดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร 
 บริษัทฯ

7. กำ�หนดกระบวนก�รคัดเลือกกรรมก�รอย่�งมีหลักเกณฑ ์
 และโปร่งใส

8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลท่ีสมควรได้รับก�รเสนอช่ือ 
 เป็นกรรมก�รบริษัทฯ และสม�ชิกคณะกรรมก�รชุดย่อย 
 ให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�ในกรณีที่มีตำ�แหน่ง 
 ว่�งลง

9. ประเมินคว�มเป็นอิสระของกรรมก�รอิสระและประเมิน 
 คว�มต้องก�รว่�จะให้มีกรรมก�รอิสระท่�นใหม่เพิ่มเติม 
 ต�มนโยบ�ยคณะกรรมก�รบริษัทฯ หรือไม่
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คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนได้ประชุม 
ร่วมกัน 5 ครั้งในปี 2562 เพื่อพิจ�รณ�และกำ�หนดอัตร�
เงินโบนัสประจำ�ปีและก�รขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักง�นของ 
บริษทัฯ รวมทัง้ พจิ�รณ�และเสนอแนะคณะกรรมก�รในเรือ่ง 
ค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�ร และคณะกรรมก�รชุดย่อย   
คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนได้เสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมก�รในก�รเสนอชื่อกรรมก�รซึ่งถึงกำ�หนดออก
ต�มว�ระกลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทฯ ต่อไปอีก 
ว�ระหนึ่ง นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 
ค่�ตอบแทนประเมนิผลก�รปฎบิตังิ�นของตนเอง (แบบร�ยคณะ) 
ประจำ�ปี 2562 และร�ยง�นผลก�รประเมินต่อคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

ดร.	ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
16	มกราคม	2563

10. แจ้งร�ยชื่อกรรมก�รและสม�ชิกคณะกรรมก�รชุดย่อย 
 ที่กำ�ลังจะพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระให้แก่กรรมก�ร 
 บรษิทัฯ  และเสนอแนะคณะกรรมก�รบรษิทัฯ ว่�สมควร 
 ทีจ่ะให้ก�รสนบัสนนุกรรมก�รและสม�ชกิคณะกรรมก�ร 
 ชุดย่อยท่�นนั้นๆ ให้กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปหรือไม่

11. พิจ�รณ�ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมก�รอย่�งน้อยปีละ  
 1 ครั้ง  และเสนอแนะก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำ�เป็นต่อ 
 คณะกรรมก�รบริษัทฯ

12. ร�ยง�นก�รปฏิบัติง�นและผลก�รตรวจสอบของคณะ 
 กรรมก�รให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ทร�บ

13. คณะกรรมก�รบริษัท/คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 
 ค่�ตอบแทนจะร่วมกันห�รือกับฝ่�ยจัดก�รในก�ร 
 พิจ�รณ�สรรห�บุคคลที่จะม�ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้บริห�ร 
 ระดบัสูง (กรรมก�รผูจ้ดัก�ร / Chief Financial Officer)  
 ต�มคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้

14. จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปี และ 
 พิจ�รณ�ทบทวนผลก�รปฎิบัติง�น และร�ยง�นผลก�ร 
 ประเมินต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกปี
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การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีคว�มมุ่งมั่นที่จะรักษ� และคงไว้ซึ่งม�ตรฐ�นระดับ

สูงของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีภ�ยในบริษัทฯ เพื่อเป็นก�ร

เสริมสร้�งคว�มยั่งยืนและมั่นคงให้แก่ธุรกิจรวมทั้งแก่ผู้ถือหุ้น

ด้วย บริษัทฯ ได้นำ�หลักปฏิบัติเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

ม�ปรับใช้อย่�งต่อเนื่อง โดยที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิก�ยน 2561 ได้มี

ก�รทบทวนก�รนำ�หลักปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช ้

ให้เหม�ะสมกับบริบทท�งธุรกิจ และในปี 2562 ท่ีประชุม

คณะกรรมก�รบริษัทฯ คร้ังที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 

12 พฤศจิก�ยน 2562 ได้มีก�รทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รที่ดี รวมทั้งได้ปรับปรุงหลักปฏิบัติของบริษัทฯ  

ให้สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี (CG Code)  

ม�กขึ้น ทั้งนี้สำ�หรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่ส�ม�รถหรือยังไม่ได้

นำ�ไปปรับใช้ ได้มีก�รบันทึกเหตุผลหรือแผนง�นของบริษัทฯ 

ไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมก�รแล้ว  

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ มีร�ยละเอียดครอบคลุม

หลักก�ร ดังต่อไปนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญและเค�รพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งใน

ฐ�นะนักลงทนุในหลกัทรัพย์ และในฐ�นะเจ้�ของบรษิทัฯ โดย

ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทุกกลุม่ ได้ใช้สทิธขิองตน ต�มสทิธข้ัินพืน้ฐ�น 

ของผู้ถือหุ้น เช่น ก�รซื้อ ข�ย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่

อย่�งเป็นอิสระ ก�รมีส่วนแบ่งในกำ�ไรของกิจก�ร ก�รได้รับ

ข้อมูลส�รสนเทศของกิจก�รอย่�งเพียงพอ ผ่�นท�งเว็ปไซต์ 

ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็ปไซต์ของบริษัทฯ 

หรือช่องท�งอื่นๆ รวมท้ังก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับ

ทร�บผลก�รดำ�เนนิง�นประจำ�ปี และก�รออกเสยีงลงคะแนน

ในทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้เพือ่พจิ�รณ�อนมุติัเรือ่งต่�งๆ ทีส่ำ�คญัต�ม

ที่กฏหม�ยกำ�หนด ซึ่งรวมถึงก�รแต่งต้ังถอดถอนกรรมก�ร 

ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�ร ก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนผูส้อบบัญช ีก�รจ่�ยหรอืงดจ่�ยเงนิปันผล 

ก�รเพิ่มทุน และออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนก�รได้ซักถ�ม 

หรือแสดงคว�มเห็นในเรื่องต ่�งๆ ที่กรรมก�รบริษัทฯ  

ได้ร�ยง�นให้ทร�บหรือขอคว�มเห็นจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกเหนอืจ�กสทิธขิัน้พืน้ฐ�นต่�งๆ ข้�งต้น บริษทัฯ ยงัมนีโยบ�ย 

ที่จะส่งเสริมและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รใช้สิทธิของ 

ผู้ถือหุ้น ได้แก่

1.1 ผู ้ถือหุ ้นทุกร�ยมีสิทธิอยู ่บนพื้นฐ�นเดียวกัน ในก�ร 

 ออกเสียงลงคะแนนในก�รประชุม และในก�รรับเงิน 

 ปันผลต�มท่ีบริษัทฯ ได้ประก�ศ โดยจำ�นวนเงินปันผล 

 ดังกล่�วคำ�นวณจ�กสัดส่วนก�รถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ  

 ในก�รประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ ผูถ้อืหุ้นมสีทิธใินก�รอนมุตั ิ

 ประเดน็ท่ีสำ�คญัในว�ระต่�งๆ เช่น ก�รเลอืกตัง้กรรมก�ร  

 (ผู ้ถือหุ ้นส�ม�รถเลือกกรรมก�รได้เป็นร�ยบุคคล)  

 ค่�ตอบแทนกรรมก�ร ก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ร 

 จ่�ยเงินปันผล เป็นต้น บริษัทฯ จะไม่กีดกันหรือสร้�ง 

 อุปสรรคในก�รเปิดโอก�สให้ผู ้ถือหุ ้นส�ม�รถติดต่อ 

 สื่อส�รระหว่�งกันผู้ถือหุ้นทุกร�ยส�ม�รถติดต่อสื่อส�ร 

 ระหว่�งกันได้อย่�งเสรี

1.2 บริษัทฯ มีนโยบ�ยในก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและ 

 ส่งเสริมผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่ รวมทัง้ ผูถ้อืหุน้ประเภทสถ�บนั 

 ให้เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถ�นที่ที่จัดก�ร 

 ประชุมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในก�รเดินท�งม�ประชุม  

 จดัส่งหนงัสอืนดัประชุมและเอกส�รประกอบก�รประชุม 

 เป็นภ�ษ�อังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นช�วต่�งช�ติ จัดให้มีจุด 

 รับลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นประเภทสถ�บันแยกต่�งห�ก 

 จ�กผูถ้อืหุน้ทัว่ไป รวมทัง้ จดัส่งหนังสอืมอบฉนัทะซ่ึงระบุ 

 หลักฐ�นที่ใช้ในก�รมอบฉันทะไว้อย่�งชัดเจนไปพร้อม 

 กบัหนงัสอืนดัประชุม เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ 

 ที่ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเอง นอกจ�กนั้น        

 ผู้ถือหุ้นที่ม�ร่วมประชุมภ�ยหลังเริ่มก�รประชุมแล้ว  

 ยงัคงมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในว�ระทีอ่ยูร่ะหว่�งก�ร 

 พิจ�รณ�และยังไม่ได้ลงมติ

1.3 บริษัทฯ เชิญผู้ถือหุ้นร�ยย่อยเสนอระเบียบว�ระก�ร 

 ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี เป็นก�รล่วงหน้�โดยได ้

 เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวธีิก�รส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ดงักล่�ว 

 ผ่�นช่องท�งตล�ดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ  

 (www.thaiwah.com) 
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 บริษัทฯ ยังมิได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยเสนอชื่อ 

 บุคคลเพื่อรับก�รแต่งต้ังเป็นกรรมก�รของบริษัทฯ  

 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจ�กบริษัทฯ ได้เปิดโอก�ส 

 ให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้�รับก�ร 

 แต่งตั้งเป็นกรรมก�รของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มี 

 คุณสมบัติครบถ้วนต�มที่พระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชน 

 จำ�กัดกำ�หนด) และจัดให้มีก�รออกเสียงลงคะแนนให้ 

 กับบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อดังกล่�วในที่ประชุมใหญ่ 

 ผู้ถือหุ้นเสมอ

1.4 บริษัทฯ มอบหม�ยให้ บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์  

 (ประเทศไทย) จำ�กดั ซึง่เป็นน�ยทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ  

 เป็นผูจ้ดัส่งเอกส�รประกอบก�รประชมุผูถื้อหุน้  ซ่ึงบรรจุ 

 หนังสือเชญิประชมุโดยได้ระบวุ�ระก�รประชมุ พร้อมท้ัง 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผลและคว�มเห็นของคณะกรรมก�ร 

 ในแต่ละว�ระ รวมถึงข้อมูลเอกส�รประกอบว�ระต่�งๆ 

 อ�ทิ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับก�รเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็น 

 กรรมก�รบริษัทฯ ประวัติผู ้สอบบัญชี ข้อบังคับของ 

 บรษิทัฯ เฉพ�ะทีเ่กีย่วข้องกับก�รประชมุผูถ้อืหุ้น แผนที่ 

 สถ�นที่จัดประชุม รวมทั้ง หนังสือมอบฉันทะ และ 

 เอกส�รและหลักฐ�นแสดงสิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุม  

 เป็นต้น ให้แก่  ผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนวันประชุมไม่น้อย 

 กว่� 10 วนั เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มคีว�มพร้อมในก�รเตรยีมตวั 

 สำ�หรับก�รประชุม นอกจ�กนั้น บริษัทฯ ได้ลงโฆษณ� 

 ประช�สัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นในหน้� 

 หนังสือพมิพ์และได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ เอกส�ร 

 ประกอบก�รประชุม และข้อมูลต่�งๆ ในก�รประชุมทั้ง 

 ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 (www.thaiwah.com) เป็นก�รล่วงหน้�ก่อนวนัประชมุ 

 อย่�งน้อย 1 เดือน รวมทั้ง ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นม�ลง 

 ทะเบียนล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมผู้ถือหุ้นอย่�งน้อย  

 1 ชั่วโมง

 นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ได้นำ�ระบบบ�ร์โค้ด (Barcode)  

 ม�ใช้ในก�รลงทะเบยีน ก�รนับคะแนน และก�รแสดงผล 

 ก�รลงมติเพ่ือคว�มสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในก�ร 

 ประชุมผู้ถือหุ้น

1.5 ประธ�นฯ จะดำ�เนินก�รประชุมต�มลำ�ดับว�ระก�ร 

 ประชุมและไม่เพิ่มว�ระก�รประชุมโดยไม่แจ้งให้ 

 ผู้ถือหุ้นทร�บล่วงหน้� เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกัน 

 ไม่น้อยกว่�หนึ่งในส�มของจำ�นวนหุ ้นท่ีจำ�หน่�ยได ้

 ทั้งหมดอ�จขอให้ที่ประชุมพิจ�รณ�เรื่องอื่นนอกเหนือ 

 จ�กที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 

1.6  ก่อนเริ่มก�รประชุมผู ้ถือหุ ้นทุกครั้งเลข�นุก�รของ 

 บริษัทฯ จะทำ�หน้�ท่ีอธิบ�ยวิธีปฏิบัติในก�รออกเสียง 

 ลงคะแนน (กฎเกณฑ์ต่�งๆ และขั้นตอนก�รออกเสียง 

 ลงมติโดยก�รใช้บัตรลงคะแนนเสียงรวมท้ังสิทธิก�ร 

 ออกเสียงลงคะแนน) นอกจ�กนั้น บริษัทฯ ได้เชิญทีม 

 ที่ปรึกษ�กฎหม�ยเข้�ม�ทำ�ก�รตรวจสอบกระบวนก�ร 

 ลงทะเบียนก่อนท่ีประธ�นในท่ีประชุมจะประก�ศ 

 จำ�นวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และจำ�นวนหุ้นของ 

 ผู ้ท่ีม�ร่วมประชุมให้ผู ้ถือหุ ้นทร�บ ตลอดจนทำ�ก�ร 

 ตรวจสอบกระบวนก�รก�รนับคะแนนเสียงในแต่ละ 

 ว�ระก่อนท่ีจะประก�ศเป็นมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

 โดยผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดผลก�รลง 

 คะแนนในแต่ละว�ระภ�ยหลงัเสรจ็สิน้ก�รประชมุแต่ละ 

 ครั้ง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผลก�รลงคะแนนของ 

 แต่ละว�ระในก�รประชมุผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ  

 (www.thaiwah.com) ภ�ยในวันทำ�ก�รถัดไปหลัง 

 วันประชุม นอกจ�กนั้น ผลก�รลงคะแนนเช่นเดียวกันนี้  

 รวมถงึข้อซกัถ�มต่�งๆ ของผูถ้อืหุน้และคำ�ตอบโดยสรปุ 

 ได้ถกูบนัทกึไว้ในร�ยง�นก�รประชมุ ซึง่ครอบคลมุส�ระ 

 สำ�คัญต่�งๆ อย่�งถูกต้องครบถ้วน 

1.7  นโยบ�ยของบริษัทฯ ในก�รจัดก�รประชุมผู ้ถือหุ ้น  

 ไม่เพียงแต่เป็นก�รดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยเท่�น้ัน   

 แต่ยังเป็นก�รสร้�งโอก�สและเป็นเวทีให้ผู ้ถือหุ้นได้ 

 แลกเปล่ียนแสดงคว�มคิดเห็น รวมถึงก�รซักถ�ม 

 กรรมก�รและฝ่�ยจัดก�รในเรื่องใดก็ต�มที่มีผลกระทบ 

 ต่อบริษัทฯ ประธ�นในท่ีประชุมได้จัดสรรเวล�และ 

 ส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้มีโอก�สในก�รแสดงคว�มคดิเหน็และ 

 ตั้งคำ�ถ�มต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

 กบั  บรษิทัฯ  นอกจ�กนี ้เพือ่เป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวก 

 แก่ผู ้ถือหุ ้นในก�รรักษ�สิทธิประโยชน์ ห�กผู้ถือหุ้น 

 ท่�นใดมีประเด็นคำ�ถ�มท่ีต้องก�รให้บริษัทฯ ชี้แจงใน 

 ทีป่ระชุมส�ม�รถจดัส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ม�ยงับรษิทัฯ ได้ที่  

85บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED



 ฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์ (“ir@thaiwah.com”) หรือ 

 โทรส�รหม�ยเลข +66 2 285 0255

1.8 นอกเหนือจ�กผู้สอบบัญชีที่จะได้เข้�ร่วมก�รประชุม 

 ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีแล้ว ประธ�นกรรมก�รบริษัทฯ  

 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเส่ียง และ 

 กำ�กับดูแลกิจก�ร ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 

 ค่�ตอบแทนและกรรมก�รทุกท่�น จะใช้คว�มพย�ย�ม 

 เท่�ทีส่�ม�รถจะทำ�ได้ในก�รเข้�ร่วมก�รประชมุผูถ้อืหุน้  

 เพื่อทำ�ก�รชี้แจงหรือตอบข้อซักถ�มของผู ้ถือหุ ้น   

 นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษ�กฎหม�ยเข้�ม� 

 ร่วมประชุมเพ่ือให้คว�มชัดเจนในประเด็นท�งกฎหม�ย  

 อีกทั้งจัดให้มีล่�มมืออ�ชีพทำ�หน้�ที่ในระหว่�งก�ร 

 ประชุมเพ่ือให้ผู ้ถือหุ ้นและคณะกรรมก�รบริษัทฯ  

 ส�ม�รถสื่อส�รกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พทั้งภ�ษ�ไทย 

 และภ�ษ�อังกฤษ 

1.9 บริษทัฯ มกี�รเผยแพร่ข้อมลูข่�วส�รผ่�นท�งเวบ็ไซต์ของ 

 บริษัทฯ (www.thaiwah.com) อ�ทิ มติของที่ประชุม 

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ในเรื่องที่สำ�คัญต่�งๆ มติของที่ 

 ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลท�งก�รเงิน ข้อมูลที่อ�จมีผล 

 กระทบต่อร�ค�หลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ ร�ยง�นประจำ�ปี 

 เป็นต้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่�งเท่�เทียมและเป็น

ธรรม ไม่ว่�จะเป็นผู้ถือหุ้นร�ยย่อย ร�ยใหญ่ หรือ  นักลงทุน

สถ�บัน โดยดำ�เนินก�รทุกอย่�งสอดคล้องต�มกฎหม�ย และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 บรษิทัฯ ให้สิทธแิก่ผูถื้อหุน้ในก�รออกเสยีงลงคะแนนใน 

 ก�รประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง 

 เท่�กับจำ�นวนหุ้นส�มัญที่ตนถืออยู่ หรือหนึ่งหุ้นส�มัญ 

 ต่อหน่ึงเสียง ทัง้นี ้หุน้ของบรษัิทฯ เป็นหุน้ส�มญัแต่เพยีง 

 ประเภทเดียว 

2.2  บริษัทฯ เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถมอบฉันทะให้ 

 บุคคลอื่นเข้�ร ่วมประชุมแทนได้ในกรณีท่ีผู ้ ถือหุ ้น  

 ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ  

 ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหน่ึงในแบบ 

 หนังสือมอบฉันทะต�มที่กระทรวงพ�ณิชย์กำ�หนด และ 

 เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้ส�ม�รถกำ�หนดทศิท�งก�รลงคะแนน 

 เสียงได้ อีกท้ังยังได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถที่จะ 

 มอบฉันทะให้แก่กรรมก�รอิสระของบริษัทฯ เพ่ือเป็น 

 ตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียงในกรณีท่ีผู ้ถือหุ ้นไม่อ�จ 

 เข้�ร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โดยบรษิทัฯ ได้ระบช่ืุอของ 

 กรรมก�รอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบ 

 ประวตักิรรมก�รอสิระท่ีได้รับมอบหม�ยให้เป็นผูร้บัมอบ 

 ฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมไว้เป็น 

 ส่วนหนึ่งของเอกส�รประกอบก�รประชุม

2.3 กรรมก�รหรือผู้บริห�รบริษัทฯ ท่�นใดท่ีมีส่วนได้เสีย 

 หรือมีส่วนเก่ียวข้องในก�รพิจ�รณ�ก�รเข้�ทำ�ร�ยก�ร 

 ระหว่�งบริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง  

 จะไม่เข้�ร่วมในกระบวนก�รตัดสินใจดังกล่�ว นอกจ�ก 

 นั้นบริษัทฯ ได้เปิดเผยร�ยละเอียดและเหตุผลของก�ร 

 เข้�ทำ�ร�ยก�รให้ผู้ถือหุ้นทร�บก่อนทำ�ร�ยก�รในกรณี 

 ต้องขออนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รจ�กผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ปฏิบัต ิ

 ต�มข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนโดย 

 เคร่งครดั ร�ยละเอยีดของก�รทำ�ร�ยก�รท่ีเกีย่วโยงกนัได้ 

 เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ “ร�ยก�รระหว่�งกัน” ของแบบ  

 56-1 และของร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ และใน 

 ระหว่�งปีท่ีผ่�นม�ไม่ปร�กฎว่�บริษัทฯ ฝ่�ฝืนหรือไม ่

 ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน และ 

 หรือก�รซื้อข�ยสินทรัพย์แต่อย่�งใด

2.4  บริษัทฯ ได้กำ�หนดจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อ 

 เป็นแนวท�งให้คณะกรรมก�รบรษัิทฯ ผูบ้รหิ�รระดบัสงู  

 และพนักง�นทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติ รวมถึง 

 ก�รห้�มในเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อห�ผลประโยชน์ 

 ให ้แก ่ตนเองหรือผู ้ อ่ืนในท�งมิชอบ นอกจ�กนั้น  

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ยังได้อนุมัตินโยบ�ยที่เกี่ยวข้อง 

 กบัก�รซือ้ข�ยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ซึง่ห้�มมใิห้ทำ�ก�ร 

 ซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะท่ียังครอบครอง 

 ข้อมูลภ�ยในท่ีเป็นคว�มลบั และมผีลต่อก�รเปลีย่นแปลง 

 ร�ค�หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ียังมิได ้เป ิดเผยแก ่

 ส�ธ�รณชน  ตลอดระยะเวล�ปลอดก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน 

 ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่ส�ธ�รณชน (“Embargo Period”)   

 ร�ยละเอยีดได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หวัข้อ “2.6 ก�รดแูลเรือ่ง 

 ก�รใช้ข้อมลูภ�ยใน” ซึง่ในระหว่�งปีท่ีผ่�นม� ไม่ปร�กฏ 

 ว่�มีผู้ใดฝ่�ฝืนก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยดังกล่�ว
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2.5  บริษัทฯ เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นร�ยเดียวหรือหล�ยร�ยที ่

 ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 5 ของจำ�นวนหุ้นที ่

 มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอ 

 ว�ระก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ เปิดโอก�ส 

 ให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอว�ระล่วงหน้�ภ�ยใน 30 วัน ก่อน 

 วันสิ้นสุดรอบระยะเวล�บัญชี เพื่อให้คณะกรรมก�ร 

 ตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร  

 เป็นผู้กลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ  

 เพ่ือพิจ�รณ�โดยในกรณีที่บรรจุเป็นว�ระก�รประชุม  

 บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่�เป็นว�ระท่ี 

 กำ�หนดโดยผูถ้อืหุน้ ส่วนในกรณีทีค่ณะกรรมก�รบรษิทัฯ  

 ปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นว�ระ  

 บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมส�มัญผู ้ถือหุ ้น 

 ประจำ�ปีทร�บ
 

 ในปีที่ผ่�นม�บริษัทฯ ไม่เคยให้คว�มช่วยเหลือท�งก�ร 

 เงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่  อย่�งใด  

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องท�งให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยส�ม�รถ 

 เสนอแนะ แสดงคว�มคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนโดย 

 ให้จัดส่งต้นฉบับพร้อมแนบหลักฐ�นต่�งๆ ที่ลงล�ยมือ 

 ชื่อแล้ว ไปยังเลข�นุก�รบริษัทฯ ท�งไปรษณีย์ต�มที่อยู ่

 ของบริษัทฯ หรือ โทรศัพท์ +66 2 285 0040 ต่อ 1501

2.6  ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

 เพือ่ให้เป็นไปต�มหลกัก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รทีด่ ี บรษิทัฯ  

 ได้กำ�หนดจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อเป็น 

 แนวท�งให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ  ผู้บริห�รระดับสูง  

 และพนักง�นทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติในเรื่อง 

 ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน เพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของผู้มีส่วน 

 ได้เสียทกุฝ่�ยของบรษิทัฯ  นอกจ�กนี ้เพือ่เป็นก�รป้องกัน 

 ก�รใช้ข้อมลูทีเ่ป็นคว�มลบัและมผีลต่อก�รเปลีย่นแปลง 

 ร�ค�หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ  คณะ 

 กรรมก�รบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบ�ยที่เกี่ยวข้องกับก�ร 

 ซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซ่ึงห้�มมิให้กรรมก�ร  

 ฝ่�ยจัดก�รและพนักง�นของบริษัทฯ ทุกท่�นทุกระดับ 

 ตำ�แหน่งเปิดเผยข้อมูลที่เป็นคว�มลับและมีผลต่อก�ร 

 เปล่ียนแปลงร�ค�หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผล 

 ประโยชน์ส่วนตน หรือเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 

 ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำ�ก�รซ้ือหรือข�ยหลัก 

 ทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภ�ยใน 

 ท่ีเป็นคว�มลับ และมีผลต่อก�รเปล่ียนแปลงร�ค�หลัก 

 ทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ียังมิได้เปิดเผยแก่ส�ธ�รณชน   

 ตลอดระยะเวล�ปลอดก�รใช้ข้อมูลภ�ยในที่ยังมิได้ 

 เปิดเผยแก่ส�ธ�รณชน (“Embargo Period”) ซ่ึงหม�ยถงึ 

 ระยะเวล� 2 สัปด�ห์ก่อนและจนถึงวันประก�ศผลก�ร 

 ดำ�เนินง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ ในแต่ละไตรม�ส 

 ของ 3 ไตรม�สแรก และระยะเวล� 1 เดือนก่อนและ 

 จนถึงวันประก�ศผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงินของ 

 บรษิทัฯ ประจำ�ปี โดยได้เผยแพร่นโยบ�ยและเตอืนระยะ 

 เวล�ปลอดก�รใช้ข้อมูลภ�ยในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่ 

 ส�ธ�รณชน (“Embargo Period”) ให้คณะกรรมก�ร 

 บริษัทฯ ผู้บริห�รระดับสูง และพนักง�นทุกระดับของ 

 บริษัทฯ ทร�บเป็นร�ยปี และร�ยไตรม�ส เพื่อให้ปฎิบัต ิ

 ต�มนโยบ�ยดงักล่�วโดยเคร่งครดั ข้อมลูทีเ่ป็นคว�มลบั 

 และมผีลต่อก�รเปลีย่นแปลงร�ค�หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ  

 จะถูกจำ�กัดอยู่แต่เฉพ�ะกับกรรมก�ร ฝ่�ยจัดก�รและ 

 พนักง�นที่มีหน้�ที่รับผิดชอบโดยตรงเท่�นั้น  ก�รฝ่�ฝืน 

 ก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยดังกล่�วมีโทษท�งวินัยต�ม 

 ระเบียบก�รปฏิบัติง�น
   

 นอกเหนอืจ�กนโยบ�ยดงักล่�ว บรษิทัฯ ยงัได้จดัให้มีก�ร 

 ควบคุมดูแลก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดย 

 กรรมก�รและผูบ้รหิ�รระดบัสงูต้องร�ยง�นก�รถอืครอง 

 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ  

 เป็นร�ยไตรม�ส และให้เป็นไปต�มกฎระเบียบของ 

 สำ �นักง�นคณะกรรมก�รกำ � กับหลักทรัพย ์และ 

 ตล�ดหลักทรัพย์ 

 นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รยังได้มีก�รติดต�มผลก�ร 

 ปฏิบัติต�มม�ตรก�รดังกล่�ว โดยคณะกรรมก�รและ 

 ผู้บริห�รจะมีก�รร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครอง 

 หลกัทรพัย์ให้ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทัฯ ทร�บ และ 

 มีก�รเปิดเผยข้อมูลดังกล่�วในร�ยง�นประจำ�ปี
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2.7 ก�รป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบ�ย และก�รดำ�เนินก�รเพื่อป้องกัน

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ดังนี้

ก. ก�รเปิดเผยโครงสร้�งก�รถือหุ ้นของบริษัทฯ และ 

 บริษัทย่อยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี เพื่อให้เกิดคว�ม 

 โปร่งใส เข้�ใจง่�ย 

ข. กำ�หนดนโยบ�ยให้กรรมก�รและผู้บริห�ร ต้องร�ยง�น 

 ก�รมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง  

 ทั้งน้ีส่วนได้เสียดังกล่�วมีคว�มเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ 

 กับก�รบริห�รจัดก�รกิจก�รของบริษัทฯ หรือบริษัท 

 ย่อย โดยร�ยง�นต่อเลข�นุก�รบริษัทฯ และเลข�นุก�ร 

 บริษัทฯ จะส่งสำ�เน�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่  

 ประธ�นกรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ  

 บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร ภ�ยใน 7 วัน 

 ทำ�ก�รนับแต่วันที่ได้รับร�ยง�น

ค. ในกรณีที่กรรมก�รบริษัทฯ หรือผู้บริห�รคนใดคนหนึ่ง 

 มีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องท่ีกำ�ลังพิจ�รณ�  

 ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้�ร่วมประชุม และงดออกเสียง  

 เพื่อให้ก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�รบริษัทฯ และ 

 ผู้บริห�รเป็นไปอย่�งยตุธิรรม เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

 อย่�งแท้จริง

ง. ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รใช้ข้อมูลภ�ยในไว้ในจรรย�บรรณ 

 ธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีบทลงโทษในกรณีที่ผู ้บริห�ร 

 หรือพนักง�นนำ�ข้อมูลภ�ยในไปเปิดเผย หรือนำ�ไปใช้ 

 เพื่อประโยชน์ส่วนตน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัฯ คำ�นงึถงึบทบ�ทของผูม้ส่ีวนได้เสยีและให้คว�มสำ�คญั

กับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยมีก�รดูแล

ให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ ของบริษัทฯ ได้รับก�รปฏิบัติอย่�ง

เหม�ะสม เสมอภ�ค และเป็นธรรม บริษัทฯ เชื่อว่�ก�รให้

คว�มสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จะส�ม�รถทำ�ให้

บริษัทฯมีก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนได้ ท้ังนี้ บริษัทฯ มีแนวท�ง

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ อย�่งเป็นธรรม เหม�ะสม  

ท้ังนี้ร�ยละเอียดต�มท่ีปร�กฏอยู ่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.thaiwah.com) ภ�ยใต้หัวข้อจรรย�บรรณท�งธุรกิจ 

เพื่อคว�มเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืนและผลตอบแทนท�งก�ร

เงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับสิทธิต่�งๆ ของ

บรรด�ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดำ�เนินธุรกิจอย่�งเป็นธรรมและ

ถือปฏิบัติต�มกฎหม�ยตลอดจนกฎระเบียบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่�งเคร่งครัด 

ผู้ถือหุ้น:

คณะกรรมก�รบรษิทัฯ ได้ยึดถือในก�รปฏบิติัหน้�ทีอ่ย่�งซือ่สตัย์ 

โปร่งใส และแข็งขัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน

ก�รทีจ่ะรกัษ�และเสรมิสร้�งมูลค่�ระยะย�วต่อผูถื้อหุน้ ข้อมลู

ท่ีสำ�คัญท้ังหมดซ่ึงอ�จส่งผลกระทบต่อร�ค�หุ้นของบริษัทฯ 

และ/หรือ ก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับก�รเปิดเผย 

โดยครบถ้วนในเวล�ที่เหม�ะสม

พนักงาน:

บริษัทฯ เชื่อว่�พนักง�นคือ ทรัพย์สินที่สำ�คัญที่สุด ดังนั้น

บริษัทฯ จึงได้ดำ�เนินก�รในแต่ละข้ันเพื่อให้มั่นใจได้ว ่�

สอดคล้องต�มกฎหม�ยแรงง�น พนักง�นท้ังหมดได้รับก�ร

ปฏิบัติอย่�งยุติธรรมโดยไม่มีก�รเลือกปฏิบัติหรือแบ่งพรรค 

แบ่งพวก บรษัิทฯ มกี�รทบทวนค่�ตอบแทนและสวสัดกิ�รให้แก่ 

พนักง�นอย่�งสมำ่�เสมอ ทั้งนี้ค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รของ

พนกัง�นโดยรวมของบรษิทัอยูใ่นอตัร�ทีส่�ม�รถแข่งขนัได้ เมือ่

เทยีบกบัอตุส�หกรรมเดยีวกนัโดยสอดคล้องกบัผลก�รดำ�เนนิ

ง�นของบริษัทฯ ท้ังในระยะสั้นและระยะย�ว รวมท้ังผลก�ร

ปฏบิตังิ�นของพนกัง�นแต่ละท่�น บริษทัฯ จะไม่ละเมดิสิทธิของ 

พนกัง�นต�มกฎหม�ย ซ่ึงท้ังหมดน้ีได้กำ�หนดไว้ในจรรย�บรรณ 

ในก�รดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ 
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นอกจ�กน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น

ที่ปลอดภัยและถูกสุขอน�มัย โดยได้รับก�รรับรองระบบก�ร

จัดก�รต�มม�ตรฐ�น OHSAS 18001 และ TIS 18001 จ�ก

สถ�บันที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังได้ดำ�เนินก�รติดต�มเฝ้�ระวัง 

ประเมิน ควบคุมอันตร�ย กำ�หนดม�ตรฐ�นและแนวปฏิบัติ

ด้�นคว�มปลอดภยั  สขุอน�มยัในสถ�นทีท่ำ�ง�น รวมทัง้ได้จัด

ตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักง�น และส่งเสริมให้พนักง�นได้

รับก�รฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับส�ยง�น รวมถึงก�รสับเปลี่ยน

หมนุเวยีนก�รทำ�ง�น   เพือ่เพิม่คว�มรูแ้ละทกัษะในก�รทำ�ง�น

ที่หล�กหล�ยขึ้น  

ลูกค้า:

บริษัทฯ มีคว�มมุ่งมั่นในก�รจัดสรรแต่สิ่งที่ดีให้แก่ลูกค้� ด้วย

ก�รใช้วัตถุดิบที่ดีเยี่ยมในก�รผลิตสินค้�ให้มีคุณภ�พสูงและ

สะอ�ดถูกหลักอน�มัย อีกทั้งให้คว�มสำ�คัญต่อก�รวิจัยและ

พัฒน�อย่�งสมำ่�เสมอ รวมทั้งได้จัดให้มีช่องท�งก�รสื่อส�ร 

เพื่อให้คว�มมั่นใจได้ว่�คว�มต้องก�รของลูกค้�จะได้รับก�ร

ตอบสนอง ซึ่งถือเป็นนโยบ�ยที่สอดคล้องกับพันธกิจของ 

บริษัทฯ ต�มที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ

คู่แข่งขัน:

บรษิทัฯ มคีว�มเชือ่ว่�ก�รแข่งขันเป็นสิง่สำ�คัญในก�รเปิดตล�ด

ก�รค้�เสร ีดงัน้ัน บรษิทัฯ จงึได้หลกีเลีย่งก�รกระทำ�ใดๆ อนัเป็น 

ก�รป้องกนั ขดัขว�ง ไม่ให้ผูป้ระกอบก�รซ่ึงอ�จเป็นคู่แข่งเข้�ม� 

ดำ�เนินก�รในตล�ดซ่ึงบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ 

มีแนวคว�มคิดว่�ก�รแข่งขันที่เข้มข้นจะเป็นก�รกระตุ ้น

นวัตกรรมใหม่ๆ ท้ังด้�นผลิตภัณฑ์และบริก�รในท้องตล�ด  

ซ่ึงจะช่วยยกระดับม�ตรฐ�นของตล�ด และยงัประโยชน์ให้แก่

ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม นอกจ�กนั้นบริษัทฯ  จะไม่ละเมิด

คว�มลับหรือล่วงรู้คว�มลับท�งก�รค้�ของคู่แข่งขันด้วยวิธี

ฉ้อฉล  รวมทัง้ไม่ละเมดิสทิธติ�มกฎหม�ยของคูแ่ข่งท�งก�รค้�

จ�กก�รกระทำ�หรอืก�รตัดสินใจใดๆ ของบรษิทัฯ ซึง่ได้กำ�หนด

ไว้ในจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งได้รับก�รอนุมัติจ�ก

คณะกรรมก�รบริษัทฯ

ชุมชนและสังคม: 

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในก�รเค�รพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยจะไม่ละเมิดสทิธขิองบคุคลอ่ืนทีอ่ยูร่่วมในชุมชน และสงัคม 

รวมท้ังจะให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นต่�งๆ ในก�รพัฒน�

ชุมชน และให้ก�รสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ที่ก่อให้เกิด

ส�ธ�รณประโยชน์ บริษัทมีนโยบ�ยท่ีจะร่วมพัฒน�คุณภ�พ

ชีวิตคว�มเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีข้ึน ซ่ึงได้แก่ก�รพัฒน�

อ�ชีพเกษตรกร ก�รสนับสนุนเทคโนโลยี คว�มรู้ และเครื่อง

มือหรืออุปกรณ์ในก�รทำ�ก�รเกษตร

สิ่งแวดล้อม:

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้กฏหม�ย ม�ตรฐ�น และระเบียบ

ปฏิบัติต่�งๆ ด้�นสิ่งแวดล้อมโดยคำ�นึงถึงผลกระทบด้�น

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม มีคว�มมุ่งมั่นท่ีจะดูแล

รกัษ�สิง่แวดล้อม ควบคมุก�รบรหิ�รจดัก�ร ก�รกำ�จดัของเสยี 

และ/หรอืมลพษิ ท้ังจ�กกระบวนก�รผลติ และก�รใช้ง�นทัว่ไป 

โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภ�พ และมีก�รติดต�มเฝ้�ระวัง

อย่�งใกล้ชดิ รวมทัง้ได้ส่งเสริมและดำ�เนนิก�รด้�นก�รอนรุกัษ์

พลังง�น ก�รใช้พลังง�นทดแทน ก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�ร

สิ่งแวดล้อมซึ่งส�ม�รถลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก

อีกทั้ง ยังได้ส่งเสริมและพัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�อย่�งมี

ประสิทธิภ�พและยั่งยืน เพื่อลดคว�มขัดแย้ง ในก�รใช้นำ้�กับ

ชุมชน รวมทั้งให้คว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ฟื้นฟูและอนุรักษ์

แหล่งนำ้�ในชุมชน

คู่ค้า:

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะหล่อหลอมคว�มสัมพันธ์ระยะย�วในท�ง

ธุรกิจกับคู่ค้� ดังนั้น จึงเป็นท่ีม�ของนโยบ�ยก�รให้ผลกำ�ไร

อย่�งเป็นธรรมต่อคู่ค้� อีกทั้งให้คว�มเค�รพต่อเงื่อนไขก�ร

ชำ�ระเงิน สำ�หรับก�รคัดเลือกคู่ค้� บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในก�ร

เสนอร�ค�อย่�งเท่�เทียมกัน รวมทั้ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�ร

จัดซ้ือจัดจ้�ง เพื่อคัดเลือกคู่ค้�ด้วยวิธีประกวดร�ค�สำ�หรับ

ร�ยก�รที่มูลค่�เกินกว่� 1 ล้�นบ�ท เพื่อคว�มโปร่งใส

เจ้าหนี้:

บรษิทัฯ  ให้คว�มสำ�คญัต่อเจ้�หนีเ้สมอืนคูค้่�ทีม่คีว�มสำ�คญัยิง่ 

ดังน้ัน จึงมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันท้ังหล�ย

ต�มสัญญ�ที่มีอยู่กับเจ้�หนี้  ตลอดจน ไม่ปกปิดข้อมูลหรือ 

ข้อเท็จจริง อันจะทำ�ให้เจ้�หนี้เกิดคว�มเสียห�ย และห�กมี 

เหตุอันจะทำ�ให้ไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มข้อผูกพันในสัญญ� 

บริษัทฯ จะแจ้งเจ้�หนี้ล่วงหน้�เพื่อห�แนวท�งแก้ไขปัญห� 

ดังกล่�ว  ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข คำ้�ประกัน ก�รบริห�รเงินทุน และ

ก�รผิดนัดชำ�ระหนี้ร่วมกัน 
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นวัตกรรม:

บรษิทัฯ มุง่มัน่ ส่งเสริมให้เกดินวตักรรม เพ่ือก�รสร้�งประโยชน์

ร่วมกนัทัง้แก่กจิก�ร ลกูค้� คูค้่� สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้

นำ�ไปเป็นส่วนหนึ่งในก�รทบทวนกลยุทธ์ ก�รว�งแผนพัฒน� 

ปรับปรุง ก�รดำ�เนินง�นและ ก�รติดต�ม ผลก�รดำ�เนินง�น 

และยังส่งเสริมก�รสร้�งนวัตกรรม เพ่ือเพิ่มคุณค่�ให้กิจก�ร

ต�มสภ�พปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู ่เสมอ ซึ่งอ�จ 

ครอบคลุมก�รกำ�หนดรูปแบบธุรกิจ (business model)  

วิธีคิด มุมมองในก�รออกแบบ และพัฒน�สินค้� และบริก�ร 

ก�รวิจัยก�รปรับปรุงกระบวนก�รผลิต และกระบวนก�ร

ทำ�ง�น รวมทั้งก�รร่วมมือกับคู่ค้�

ในระหว่�งปีที่ผ่�นม� ไม่ปร�กฎว่�มีกรณีที่บริษัทฯ ฝ่�ฝืน

กฎหม�ยด้�นแรงง�น ก�รจ้�งง�น ผู้บริโภค ก�รแข่งขัน

ท�งก�รค้� และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ไม่มีกรณีได้รับแจ้งจ�ก

เจ้�หน้ีร�ยใดว่�  บรษิทัฯ ไม่ปฎบิตัติ�มข้อผกูพนัทัง้หล�ยต�ม

สัญญ�ที่มีอยู่กับเจ้�หนี้

3.1 นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และการ 
 ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเค�รพในศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ 

สิทธิ เสรีภ�พ และคว�มเสมอภ�คของบุคคล และได้กำ�หนด

นโยบ�ยทีจ่ะไม่ดำ�เนนิก�รใดๆ ทีเ่ป็นก�รละเมดิสทิธมินษุยชน 

และกฏหม�ยที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นก�รปฏิบัติต่อกันด้วย

คว�มเท่�เทียม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย

ครอบคลุมถึง

• ไม่แบ่งแยกคว�มแตกต่�งด้�นร่�งก�ย และจิตใจ เชือ้ช�ติ 

 สัญช�ติ ศ�สน� เพศ อ�ยุ สีผิว ก�รศึกษ� สถ�นะท�ง 

 สังคม รวมทั้งไม่เลือกปฏิบัติในทุกกระบวนก�รของก�ร 

 จ้�งง�น ต้ังแต่ก�รสรรห� ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน เวล� 

 ทำ�ง�น และวันหยุด ก�รมอบหม�ยง�น ก�รประเมิน 

 ผลก�รปฏบิตังิ�น ก�รฝึกอบรมและพฒัน� ก�รว�งแผน 

 คว�มก้�วหน้� รวมทั้งก�รไม่ใช้แรงง�นบังคับ แรงง�น 

 ที่ม�จ�กก�รค้�มนุษย์ หรือแรงง�นเด็กอันมิชอบด้วย 

 กฏหม�ย

• ให้คว�มสำ�คัญกับก�รร่วมธุรกิจ กับคู่ค้�ที่ไม่ละเมิดสิทธ ิ

 มนุษยชน 

• สื่อส�ร เผยแพร่ และให้ก�รสนับสนุนคู่ค้� เพื่อให้มี 
 ส่วนร่วมในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีธรรม�ภิบ�ล เค�รพ 

 ต่อสิทธิมนุษยชน  

• ปฏิบัติต�มนโยบ�ย และแนวปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด

3.2 นโยบายด้านแรงงาน
 
บริษัทฯ มีนโยบ�ยท่ีจะไม่ดำ�เนินก�รใดๆ ท่ีเป็นก�รละเมิด
สิทธิมนุษยชน และกฏหม�ยที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นก�รปฏิบัติต่อ
กันด้วยคว�มเท่�เทียม ไม่แบ่งแยกคว�มแตกต่�งด้�นร่�งก�ย
จติใจ เช้ือช�ต ิสญัช�ต ิศ�สน� เพศ อ�ย ุภ�ษ� สผีวิ ก�รศกึษ� 
สถ�นะท�งสังคม ไม่เลือกปฏิบัติในทุกกระบวนก�รของก�ร    
จ้�งง�น ตั้งแต่ก�รสรรห� ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน เวล�ทำ�ง�น 
และวันหยุด ก�รมอบหม�ยง�น ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ
ง�น ก�รฝึกอบรมและพัฒน� ก�รว�งแผนคว�มก้�วหน้� รวม
ทัง้ก�รไม่ใช้แรงง�นบงัคบั แรงง�นท่ีม�จ�กก�รค้�มนษุย์ หรอื

แรงง�นเด็กอันมิชอบด้วยกฎหม�ย

3.3 นโยบายไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบ�ยท่ีจะไม่เก่ียวข้องกับก�รละเมิด
ทรัพย์สินท�งปัญญ� และได้กำ�หนดเป็นม�ตรฐ�นก�รดำ�เนิน
ง�นที่ชัดเจนท่ีจะใช้ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่นเฉพ�ะท่ีมี
ใบอนุญ�ตก�รใช้เท่�นั้น เช่น ก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยมีก�รตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยผู้ตรวจ
สอบภ�ยในของบรษิทัฯ และในระหว่�งปีทีผ่่�นม�ไม่ได้มกีรณี

ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�แต่อย่�งใด

3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
 และห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 

บรษิทั ไทยว� จำ�กดั (มห�ชน) ได้กำ�หนดแนวท�งในก�รดำ�เนนิ
ธรุกจิด้วยหลกัธรรม�ภบิ�ล ยดึมัน่ในคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และสิง่แวดล้อม รวมทัง้ ให้คว�มสำ�คญัในก�รต่อต้�นก�รทจุรติ 
และคอร์รัปชั่นม�โดยตลอด ทั้งนี้ในก�รประชุมคณะกรรมก�
รบรษิทัฯ ครัง้ท่ี 1/2560 เมือ่วนัท่ี 21 กุมภ�พนัธ์ 2560 ได้มมีติ
อนมุตัใิห้มกี�รลงน�มในคำ�ประก�ศเจตน�รมณ์แนวร่วมปฏบิติั 
(Collective Action Coalition) ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อ
ต้�นทุจริตของคณะกรรมก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชน
ไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption Council)

รายงานประจำาปี 2562
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เพ่ือให้ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รต่อต้�นก�รทจุรติและคอร์รปัช่ัน 

เป็นไปอย่�งมปีระสทิธภิ�พ มกี�รดำ�เนนิง�นด้วยคว�มซือ่สัตย์ 

สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ย

ต�มเจตน�รมณ์ของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เป็นแนวท�ง

ในก�รปฏิบัติที่ชัดเจนของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น

ท้ังหมดของบริษัทฯ ดังน้ัน ในก�รประชุมคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 ได้มีมติอนุมัตินโยบ�ยต่อต้�น

คอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติ หรือดำ�เนินง�นด้�น

ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้

คํานิยาม

การทุจริต หม�ยถึง

ก�รกระทำ�โดยเจตน�เพื่อแสวงห�ประโยชน์ที่มิควรได้โดย

ชอบด้วยกฎหม�ยสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น ก�รทุจริตแบ่งเป็น  

3 ประเภท ได้แก่ ก�รคอร์รัปชั่น ก�รยักยอกทรัพย์สิน และ 

ก�รทุจริตในก�รร�ยง�นข้อมูล เช่นก�รตกแต่งบัญชี

การคอร์รัปชั่น หม�ยถึง
 

ก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่โดยมิชอบกระทำ�ก�รใดๆ เพื่อให้ได้ม�

ซ่ึงประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้อื่น ก�ร

คอร์รัปชั่น ยังครอบคลุมถึง ก�รให้ และ/หรือรับสินบน ไม่ว่� 

จะเป็นรูปแบบใดๆ โดยก�รเสนอให้ สัญญ�ว่�จะให้ มอบให ้

ให้คำ�มั่นว่�จะให้ เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใด กับเจ้�หน้�ที่รัฐ หน่วยง�นของรัฐ หน่วยง�น

ของเอกชน หรอืบคุคลอืน่ใดทีด่ำ�เนนิธรุกจิกบับรษิทั ไม่ว่�โดย

ท�งตรงหรือท�งอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่�วปฏิบัติหรือละเว้น

ก�รปฏบิตัหิน้�ทีอ่นัเป็นก�รให้ได้ม�หรอืรกัษ�ไว้ซึง่ธรุกจิ หรอื

เพ่ือให้ได้ม�หรือรักษ�ไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหม�ะสม

ท�งธรุกิจ เว้นแต่เป็นกรณทีีก่ฎหม�ยระเบยีบ ประก�ศ ข้อบังคบั 

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจ�รีตท�งก�รค้�ให้

กระทำ�ได้

การติดสินบน หม�ยถึง
 

ก�รให้ ก�รเสนอ ก�รสัญญ�ว่�จะให้ ก�รรับ ก�รขอ หรือก�ร

เรียกร้องสิง่ทีเ่ป็น ทรพัยสนิ เงนิ สิง่ของ สทิธ ิหรอืผลประโยชน์

อืน่ใด ทีเ่ป็นก�รขดัต่อศลีธรรม จรยิธรรม กฏระเบยีบ นโยบ�ย 

หรือกฎหม�ย กับเจ้�หน้�ทีข่องรฐั หน่วยง�นของรฐั หน่วยง�น

เอกชน หรือบุคคลอื่นใด ที่ดำ�เนินธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่�จะท�ง

ตรงหรือท�งอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่�วปฏิบัติหรือละเว้นก�ร

ปฏิบัติหน้�ท่ี อันเป็นก�รให้ ได้ม�หรือรักษ�ไว้ซ่ึงธุรกิจ หรือ

เพื่อให้ได้ม�หรือรักษ�ไว้ซ่ึงผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหม�ะสม

ท�งธุรกิจ

การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง หม�ยถึง
 

ก�รสนบัสนนุทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืไม่ใช่ตวัเงนิแก่พรรคก�รเมอืง 

ตวัแทนพรรคก�รเมือง นกัก�รเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้

ท�งก�รเมือง ทั้งนี้ ก�รสนับสนุนที่ไม่ใช่ตัวเงินให้หม�ยรวมถึง

ก�รให้ยมืหรอืก�รบรจิ�ควสัดอุปุกรณ์ใดๆ โดยไม่คดิค่�บริก�ร

ห้�มมใิห้กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของไทยว�ดำ�เนนิก�ร 

หรือยอมรับก�รคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบท้ังท�งตรงหรือท�ง

อ้อม โดยครอบคลมุถงึทกุธรุกจิหรอืหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง และ

ให้มีก�รสอบท�นก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชั่นนี้

อย่�งสมำ่�เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวท�งก�รปฏิบัติ และข้อ

กำ�หนดในก�รดำ�เนนิก�รเพือ่ให้สอดคล้องกบัก�รเปลีย่นแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และกฏหม�ยที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมก�รบริษัท มีหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ 

 ในก�รกำ�หนดนโยบ�ย และกำ�กับดูแล ให้มีระบบหรือ  

 แนวท�งก�รปฏิบัติที่สนับสนุนก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น 

 ของบรษิทั เพือ่ให้มัน่ใจว่�ฝ่�ยจดัก�ร หรอืผูบ้รหิ�รได้ให้ 

 คว�มสำ�คัญกับก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น

2. คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับ 

 ดแูลกจิก�ร มีหน้�ท่ีและคว�มรบัผดิชอบในก�รสอบท�น 

 ร�ยง�นท�งก�รเงนิและบัญชี ระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน  

 และระบบบรหิ�รคว�มเสีย่ง เพือ่ให้มัน่ใจว่�กระบวนก�ร 

 ต่�งๆ มีก�รกำ�หนดก�รควบคุมภ�ยในอย่�งเหม�ะสม  

 และมีประสิทธิภ�พ

3. ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร และผู้บริห�ร มีหน้�ที่คว�ม 

 รับผิดชอบในก�รกำ�หนดให้มีแนวท�งหรือวิธีก�รปฏิบัต ิ

 ทีส่่งเสรมิและสนับสนนุนโยบ�ยต่อต้�นคอร์รปัชัน่ จดัให้ 

 มีก�รสื่อส�ร และฝึกอบรมให้คว�มรู้เก่ียวกับนโยบ�ย  

 ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักง�น  

 บคุคล�กร และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่�ย รวมทัง้ทบทวนคว�ม 

 เหม�ะสมของแนวท�งปฏิบัติต่�งๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ 

 ก�รเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ 

 กฎหม�ย
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4. พนักง�นของบรษัิท มหีน้�ทีต้่องปฏบิตังิ�นให้สอดคล้อง 
 กับแนวท�งปฏิบัติ เรื่องก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น หรือ 
 ปฏิบัติต�มคำ�สั่งที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบ 
 ก�รฝ่�ฝืน จะต้องร�ยง�นต่อผูบ้งัคบับญัช� หรอืร�ยง�น 

 ผ่�นช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสที่บริษัทกำ�หนดไว้

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคน ต้องปฏิบัติต�ม 
 นโยบ�ยก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน่ รวมทัง้แนวท�งก�รปฏบัิต ิ

 เพิ่มเติม (ถ้�มี) อย่�งเคร่งครัด

2. ผู้บริห�ร พนักง�นของบริษัท หรือบุคคลที่ดำ�เนินก�ร 
 ในน�มของบริษัทต้องไม่เรียกร้อง เสนอ จูงใจ ให้สัญญ� 
 หรอืรบัสินบน  หรอืก�รจ่�ยเงินอืน่ๆ ทีไ่ม่เหม�ะสม รวมถงึ 

 ก�รจ่�ยเงินเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก

3. พนกัง�นของบรษิทัทกุคน ต้องไม่ละเลย เพกิเฉย ในกรณ ี
 ที่พบเห็นก�รกระทำ�ที่เข้�ข่�ยก�รคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้อง 
 กับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญช� หรือบุคคลท่ี 
 รับผิดชอบทร�บ และต้องให้คว�มร่วมมือในก�รตรวจ 

 สอบข้อเท็จจริง และก�รสอบสวนต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทจะให้คว�มเป็นธรรม และคุ้มครองแก่พนักง�น 
 ที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เ ก่ียวข้องกับบริษัท โดยใช ้
 ม�ตรก�รคุ้มครอง ผู้ร้องเรียน พย�น หรือผู้ท่ีให้คว�ม 
 ร่วมมือในก�รร�ยง�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ต�มที่บริษัท 

 กำ�หนดไว้ใน Whistleblower Policy 

5. ผู้ที่กระทำ�ก�รคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับก�รพิจ�รณ� 
 ลงโทษท�งวินัย ต�มที่ได้กำ�หนดไว้ นอกจ�กนี้อ�จจะได ้
 รบัโทษต�มกฎหม�ยด้วย ห�กก�รกระทำ�น้ันผดิกฎหม�ย

6. บริษัทจะทำ�ก�รเผยแพร่ ให้คว�มรู้ และทำ�คว�มเข้�ใจ 
 กับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้�ที่ที่เก่ียวข้องกับบริษัท  
 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในเร่ืองที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�ม 

 นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชั่นนี้

7. นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมถึงก�รบริห�ร 
 ง�นบุคคล ตั้งแต่ก�รสรรห� ก�รคัดเลือก ก�รเลื่อน 
 ตำ�แหน่ง ก�รฝึกอบรม ก�รประเมินผล และก�รให้ 
 ผลตอบแทน โดยกำ�หนดให้ผู ้บังคับบัญช�ทุกระดับ 
 ส่ือส�รทำ�คว�มเข้�ใจกับพนกัง�น เพือ่ใช้ในกจิกรรมท�ง 
 ธรุกจิทีอ่ยูใ่นคว�มรับผดิชอบ และควบคุมดูแลก�รปฏบิตัิ 

 ให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

8. ก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล และก�รให้เงินสนับสนุนแก ่
 บุคคล หรือหน่วยง�น ท้ังของภ�ครัฐ และเอกชน  
 ต้องเป็นไปอย่�งโปร่งใส และมีเป้�หม�ยเพื่อก�รกุศล  
 โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อค�ดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่น 
 ใดเป็นก�รตอบแทน ที่อ�จพิจ�รณ�ได้ว่�เป็นก�รทุจริต  
 และคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ก�รขออนุมัติและหลักเกณฑ์ในก�ร 
 พิจ�รณ�ก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล และก�รให้เงิน 
 สนบัสนนุ ให้เป็นไปต�มแนวท�งของระเบยีบปฏบัิตขิอง 

 บริษัท

9. บริษัทถือว่�ก�รรับหรือให้ทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อเป็น 
 ของขวัญ / ของท่ีระลึกต�มขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 ในแต่ละท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ อย่�งไรก็ต�ม  
 บริษัทไม่ประสงค์ให้บุคล�กรของบริษัทรับของขวัญ / 
 ของท่ีระลกึท่ีมมีลูค่�เกนิปกตวิสิยัจ�กพนัธมติรท�งธรุกจิ  
 ทั้งนี้ก�รให้หรือรับของขวัญ / ของที่ระลึก ดังกล่�ว 
 จะต้องไม่เป็นก�รสร้�งแรงจงูใจในก�รตดัสนิใจอย่�งหนึง่ 

 อย่�งใดที่ไม่เป็นธรรม

10. ห้�มให้หรอืรบัของขวญั / ของท่ีระลกึ รวมท้ังผลประโยชน์ 

 อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อตกลงในท�งธุรกิจ

11. ต้องหลีกเลี่ยงก�รให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือ 
 ผลประโยชน์อื่นใด ที่มีลักษณะเป็นสินบนและก่อให้ 
 เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับคว�มซื่อสัตย์และผลประโยชน์ 
 ทับซ้อนของบุคล�กรของบริษัท และส่งผลต่อช่ือเสียง 

 ของบริษัท

12. ห้�มเสนอ ให้เงิน หรือบริก�ร หรือของขวัญ หรือสิ่งที่ม ี
 มลูค่� ทัง้กบัเจ้�หน้�ทีภ่�ครฐั หรอืเอกชน เพือ่ประโยชน์  
 หรือคว�มได้เปรียบในก�รทำ�ธุรกิจอย่�งไม่เหม�ะสม

13. ก�รขออนุมัติเพื่อให้หรือรับของขวัญ และของที่ระลึก 
 จ�กเจ้�หน้�ที่ของรัฐ และบุคคลภ�ยนอกให้เป็นไปต�ม 

 หลักเกณฑ์ หรือแนวท�งก�รปฏิบัติที่บริษัทกำ�หนดไว้

14. พนกัง�น หรอืบคุล�กรของบรษิทัทกุคน ต้องร่วมกนัสร้�ง 
 และรักษ�วัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่�ก�รคอร์รัปช่ัน  
 เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งก�รทำ�ธุรกรรมกับภ�ครัฐ และ 
 ภ�คเอกชน ตลอดจนสร้�งคว�มตระหนักในก�ร 
 ดำ�เนินง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปร�ศจ�ก 

 ก�รทุจริต และคอร์รัปชั่น

รายงานประจำาปี 2562
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15. บริษัทจะว�งตัวเป็นกล�งโดยไม่กระทำ�ก�รอันเป็นก�ร 

 ฝักใฝ่หรือสนับสนุนและช่วยเหลือท�งก�รเมืองกับ 

 ฝ ่�ยใดฝ ่�ยหนึ่ ง ไม ่ว ่�จะเป ็นพรรคก�รเมืองใด 

 พรรคก�รเมืองหนึ่ง หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำ�น�จก�รเมือง  

 รวมถึงไม่เข้�ร่วมในกิจกรรมของพรรคก�รเมือง กลุ่ม 

 ท�งก�รเมือง หรือนักก�รเมืองคนใด ไม่ว่�ท�งตรงหรือ 

 ท�งอ้อม และไม่อนุญ�ตให้ฝ่�ยก�รเมืองเข้�ม�ใช ้

 ทรพัย�กรและสถ�นทีข่องบริษัทในกจิกรรมท�งก�รเมอืง

การกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รมีอำ�น�จ ในก�รออกคำ�สั่ง หรือ

กำ�หนดแนวท�งก�รปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น 

นอกเหนือจ�กนโยบ�ยข้�งต้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือขอคว�ม

คว�มร่วมมอืงดเว้นก�รให้ของขวญัแก่กรรมก�ร ผูบ้ริห�ร และ

พนักง�นของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบ�ยต่อต้�น

คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รฝึกอบรมแก่พนักง�นเพื่อให้คว�มรู้ 

เกี่ยวกับนโยบ�ยและแนวปฏิบัติในก�รต่อต้�นก�รทุจริต

คอร์รัปชั่น ทั้งน้ี ได้มีพนักง�นของบริษัทฯ เข้�ร่วมก�รฝึก 

อบรมในหลักสูตร Ethnical Leadership Program และ 

Anti-Corruption: The Practical Guide ของสถ�บนัส่งเสรมิ

กรรมก�รบรษัิทไทย และบรษิทัฯ ได้จดัให้มกี�รอบรมเกีย่วกบั 

นโนบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นภ�ยใต้หัวข้อ “Anti- 

Corruption…เพื่อองค์กรสู่คว�มยั่งยืน” แก่พนักง�นระดับ 

ผู้จัดก�รขึ้นไป และได้จัดให้มีก�รอบรมดังกล่�วหมุนเวียนไป

ต�มโรงง�นของบริษัทฯ ในจังหวัดต่�งๆ เพื่อส่งเสริมคว�ม

เข้�ใจในนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

เมือ่วันที ่21 สิงห�คม 2561 คณะกรรมก�รแนวร่วมปฏบัิตขิอง

ภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต ได้มีมติรับรองบริษัท 

ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) เป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของภ�ค

เอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต

บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รฝึกอบรม และก�รสื่อส�รอย่�งต่อ

เนื่องให้แก่บุคคล�กรของบริษัทฯ โดยในปี 2562 ได้มีก�ร

จัดหลักสูตรก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) 

ผ่�นระบบ E-learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน 

คว�มรู้ คว�มเข้�ใจอย่�งแท้จริง เกี่ยวกับนโยบ�ย และหลัก

ปฏิบัตใินก�รต่อต้�นทุจรติคอร์รปัช่ัน โดยกำ�หนดเป็นหลกัสตูร

ในเรื่องต่�งๆ ดังนี้

1. นิย�มของคำ�ว่� “คอร์รัปชั่น” 

2. ก�รป้องกันก�รทุจริต และกฏหม�ยที่เกี่ยวข้อง

3. ภ�พรวมสถ�นก�รณ์คอร์รัปชั่นในประเทศไทย

4. นโยบ�ยและหลักปฏิบัติในก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น

 ของบริษัทฯ

5. แนวท�งก�รปฏิบัติของพนักง�น ก�รพิจ�รณ�โทษ 

 และนโยบ�ยก�รรับของขวัญ

ท้ังน้ีหลงัจ�กพนักง�น และ ผูบ้รหิ�รเรยีนครบหมดทุกหลักสตูร

แล้ว จะต้องทำ�แบบทดสอบ โดยต้องมีผลคะแนนอย่�งน้อย

ร้อยละ 80  จึงจะถือว่�ผ่�นหลักสูตร ห�กไม่ผ่�นจะต้องเรียน

ใหม่แล้วทำ�แบบทดสอบจนกว่�จะผ่�นเกณฑ์ท่ีบรษิทัฯ กำ�หนด

3.5     นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบ�ยก�รแจ้งเบ�ะแสก�ร 
กระทำ�คว�มผดิ เพือ่เป็นกลไกให้พนกัง�นและบคุคลภ�ยนอก
ส�ม�รถร้องเรียนกรณีท่ีมีก�รกระทำ�ท่ีผิดกฎหม�ย หรือ
ก�รกระทำ�ที่ขัดต่อจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่อ�จส่อถึงก�ร
ทุจริต หรือก�รประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยไม่
ถูกเลือกปฎิบัติ ถูกกระทำ� หรือถูกกลั่นแกล้ง ทั้งนี้ได้กำ�หนด 
ช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแส หรือข้อร้องเรียน รวมถึงกระบวนใน
ก�รดำ�เนนิก�รกบัเรือ่งทีไ่ด้รบัก�รร้องเรยีนและกลไกคุม้ครอง
ผู้แจ้งเบ�ะแสดังนี้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมก�รบริษัทฯ กำ�หนดนโยบ�ยก�รแจ้งเบ�ะแสก�ร 
กระทำ�คว�มผดิ (whistleblowing policy) โดยมวีตัถุประสงค์
ให้พนักง�นของบริษัทฯ และบุคคลภ�ยนอกมีกลไกในก�ร
ร�ยง�น ร้องเรยีน หรอืแจ้งเบ�ะแส เมือ่ทร�บหรอืพบเห็นก�ร 
กระทำ�ผิด หรือเป็นผู ้ เสียห�ยเดือดร้อนจ�กก�รทุจริต
คอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติต�มกฏหม�ย ระเบียบข้อบังคับของ 
บริษัทฯ โดยปร�ศจ�กก�รถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระทำ� หรือ
กลั่นแกล้ง
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ผู้แจ้งเบ�ะแสส�ม�รถแจ้งเบ�ะแส หรือข้อร้องเรียน ไปยัง 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ หรือคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�ร

คว�มเส่ียง และกำ�กับดแูลกิจก�ร หรอืหน่วยตรวจสอบภ�ยใน 

ผ่�นช่องท�งต่�งๆ ดังนี้

ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน 

• โทรศัพท์ : +66 2 285 0040

• โทรส�ร :  +66 2 285 0255

• Email :   bod@thaiwah.com, 

   arcg@thaiwah.com, 

   ia@thaiwah.com

• เว็บไซต์ : www.thaiwah.com

กระบวนการในการดําเนินการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน

หน่วยตรวจสอบภ�ยในของบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องที ่

ได้รบัก�รแจ้งเบ�ะแส หรอืข้อร้องเรยีน และร�ยง�นข้อเทจ็จรงิ 

ทีต่รวจพบต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�รคว�มเสีย่ง และ

กำ�กับดูแลกิจก�ร เพื่อพิจ�รณ�ต่อไป

กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เรือ่งทีแ่จ้งเบ�ะแส หรอืข้อร้องเรยีน รวมถงึชือ่ผูแ้จ้งจะถกูเกบ็

เป็นคว�มลับตลอดระยะเวล�ก�รตรวจสอบ และจำ�กดัก�รเข้�

ถงึข้อมลูได้ เฉพ�ะผูท้ีร่บัผดิชอบทีม่หีน้�ทีต่รวจสอบประเดน็ท่ี

ร้องเรยีนเท่�นัน้ และห�กผูแ้จ้งเบ�ะแส หรอืข้อร้องเรยีนเช่ือว่� 

ตนถูกละเมิดสิทธิจ�กก�รแจ้งเบ�ะแส หรือ ข้อร้องเรียนก็

ส�ม�รถร�ยง�นเรื่องดังกล่�วไปยังคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

หรือ คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับ

ดแูลกิจก�ร หรือหนว่ยตรวจสอบภ�ยใน ผ่�นชอ่งท�งก�รแจ้ง

เบ�ะแส หรือข้อร้องเรียนดังกล่�วข้�งต้นโดยทันที เพื่อทำ�ก�ร

ตรวจสอบและดำ�เนินก�รต่�งๆ ที่เหม�ะสมต่อไป

ทั้งนี้ ห�กพนักง�นท่�นใดแจ้งเบ�ะแสด้วยเจตน�ที่ไม่บริสุทธิ ์

หรือแจ้งเบ�ะแสเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนจะถือเป็นคว�มผิด

ท�งวินัย และห�กมีก�รตรวจสอบพบว่�บุคคลภ�ยนอกท่�น

ใดแจ้งเบ�ะแสด้วยเจตน�ประสงค์ร้�ย หรือแจ้งเบ�ะแสเพื่อ

ผลประโยชน์ส่วนตนจะถูกดำ�เนินก�รที่เหม�ะสม รวมถึงก�ร

แจ้งคว�มต่อเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ

3.6 การส่งเสรมิจดักิจกรรมหรอืเข้าไปมีส่วนร่วมสนบัสนนุ 
 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบ�ยท่ีต้องดูแลและส�นสัมพันธ์กับชุมชน

ใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่�งสมำ่�เสมอ  โดย

ดำ�เนนิโครงก�รต่�งๆ ทีค่ำ�นงึถงึคว�มเหม�ะสมและประโยชน์

ทีช่มุชนและสงัคมจะพงึได้รบัเพือ่ก�รพฒัน�ชมุชนอย่�งยัง่ยนื 
 
3.7 การส่งเสรมิให้มีการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพ

คว�มเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจควบคู่ไปกับก�รเพิ่มขึ้นของ

ประช�กรโลก ส่งผลให้ทรัพย�กรท่ีมีอยู่อย่�งจำ�กัด เกิดก�ร

ข�ดแคลน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของปัญห� 

ดงักล่�ว  และส่งเสรมิให้มกี�รใช้ทรพัย�กรอย่�งมปีระสทิธภิ�พ 

จึงได้จัดตั้งคณะกรรมก�รด้�นสิ่งแวดล้อม อ�ชีวอน�มัย และ

คว�มปลอดภัย และจัดทำ�โครงก�รอนุรักษ์พลังง�นอย่�ง 

ต่อเนื่อง รวมทั้งกำ�หนดเป้�หม�ยของโครงก�รใช้ทรัพย�กร

อย่�งยั่งยืน 

3.8 การให้ความรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรือ่งส่ิงแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้คว�มรู้และปลูกฝังจิตสำ�นึกในเรื่อง

สิง่แวดล้อมแก่พนกัง�น โดยได้จดัทำ�โครงก�รอนรัุกษ์พลงัง�น

ต่�งๆ อย่�งต่อเนื่อง และประช�สัมพันธ์ทั่วองค์กรผ่�นระบบ 

อินทร�เน็ตของบริษัทฯ และต�มบอร์ดประช�สัมพันธ์ รวมทั้ง

ได้เชิญวิทย�กรม�ให้คว�มรู้และฝึกอบรมพนักง�นในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับก�รดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ เช่น ก�รอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

3.9 นโยบายการจัดสรร และการบริหารทรัพยากรด้าน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยเรื่องก�รจัดสรร และบริห�ร

จัดก�รทรัพย�กรด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศขององค์กร  

เพื่อให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของกิจก�ร โดยพิจ�รณ�

ปัจจัยในก�รกำ�หนดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของแผนง�นด้�น

เทคโนโลยีส�รสนเทศ เช่น คว�มเหม�ะสมสอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ คว�มเร่งด่วน 

ในก�รใช ้ง�น งบประม�ณและทรัพย�กรบุคคลด ้�น

เทคโนโลยีส�รสนเทศ และคว�มสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ  

(Business Model) เป็นต้น บรษิทัฯ มกี�รจดัสรรทรพัย�กรด้�น

เทคโนโลยีส�รสนเทศให้มีคว�มเพียงพอต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ 
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และได้กำ�หนดแนวท�งเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่ส�ม�รถจัดสรร 

ทรัพย�กรได้เพียงพอต�มที่กำ�หนดไว้ด้วย คณะกรรมก�รได้

มีก�รอนุมัตินโยบ�ยและม�ตรก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัย

ของระบบส�รสนเทศ มีระบบก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของ

ข้อมลู ก�รรกัษ�คว�มลบั (Confidentiality) และคว�มพร้อม

ใช้ของข้อมลู (Availability) รวมทัง้ป้องกนัมใิห้มกี�รนำ�ข้อมลู

ไปใช้ในท�งมิชอบ หรือมีก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่

ได้รับอนุญ�ต

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง  

ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวล� โดยได้ดำ�เนินก�รดังนี้

4.1 กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทฯ ทุกท่�นได้ร�ยง�น 

 ให้บริษัทฯ ทร�บถึงก�รมีส่วนได้เสียของตนหรือของ 

 บุคคลท่ีมีคว�มเก่ียวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

 กับก�รบริห�รจัดก�รกจิก�รของบรษัิทฯ หรอืบรษิทัย่อย 

 ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่คณะกรรมก�รกำ�กับ 

 ตล�ดทุนประก�ศกำ�หนด รวมทั้งปรับปรุงและร�ยง�น 

 ให้บริษัทฯ ทร�บภ�ยใน 30 วันนับจ�กวันที่มีก�ร 

 เปลี่ยนแปลงก�รมีส่วนได้เสียดังกล่�ว และบริษัทฯ จะ 

 บรรจุว�ระเรื่องร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียดังกล่�วข้�งต้น 

 ไว้ในก�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทัฯ เพือ่ให้ได้รบัทร�บ 

 เป็นร�ยไตรม�ส

4.2 ในปีที่ผ่�นม�บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลท�ง 

 ก�รเงิน และข้อมลูทีอ่�จมผีลกระทบต่อร�ค�หลกัทรพัย์ 

 ของบริษทัฯ อย่�งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัเวล�  

 สอดคล้องต�มข้อกำ�หนดของ ก.ล.ต. และตล�ดหลกัทรพัย์ฯ  

 ก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ ดังกล่�วไปสู่ผู้ลงทุน  

 ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้กระทำ�ผ่�นช่องท�งตล�ด 

 หลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) 

4.3 ผู้ลงทุนร�ยบุคคล ผู้ถือหุ้น นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ และ 

 หน่วยง�นภ�ครัฐ ส�ม�รถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่ 

 เลข�นุก�รของบรษัิทฯ โทรศพัท์ +66 2 285 0040 หรอื  

 ฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์ (“ir@thaiwah.com”)

4.4 ร�ยง�นท�งก�รเงินที่บริษัทฯ จัดทำ�มีคว�มถูกต้อง 

 ครบถ้วนต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป  

 โดยผ่�นก�รตรวจสอบ/สอบท�นจ�กผู้สอบบัญชีของ 

 บริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง (ปัจจุบันคือบริษัท สำ�นักง�น อีว�ย  

 จำ�กัด) และผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�ร 

 ตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร  

 และคณะกรรมก�รบริษัทฯ ก่อนก�รเปิดเผยผ่�น 

 ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ท้ังนี้ คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได ้

 เปิดเผย “คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทฯ  

 ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน” ของร�ยง�นประจำ�ปีของ 

 บริษัทฯ และในปี 2562 งบก�รเงินของบริษัทฯ ได้รับ 

 ก�รรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจ�กผู้สอบบัญชี

4.5 ในปี 2562 บรษิทัฯ ไม่มโีครงก�รซือ้หุน้คนื รวมทัง้ ไม่มข้ีอ

 ตกลงระหว่�งผู้ถือหุ้นใด (Shareholders agreement)     

 ที่มีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น 

 ร�ยอื่น จึงมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่�ว  

4.6 บรษิทัฯ ขออ้�งองิก�รเปิดเผยข้อมลูต่อไปนี ้ภ�ยใต้หัวข้อ 

 ต่�งๆ ดังนี้

 • ร�ยชือ่ อำ�น�จ หน้�ที ่และคว�มรบัผดิชอบของคณะ 

  กรรมก�รบริษัทฯ (รวมถึงเรื่องท่ีเป็นอำ�น�จอนุมัติ 

  ของคณะกรรมก�ร) และคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ  

  ร�ยละเอียดได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ “โครงสร้�ง 

  ก�รจดัก�ร” ของแบบ 56-1 และของร�ยง�นประจำ�ปี 

  ของบริษัทฯ

 • ประวตัขิองคณะกรรมก�รบรษิทัฯ และคณะกรรมก�ร 

  ชุดย่อยต่�งๆ ร�ยละเอียดได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ  

  “เอกส�รแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ  

  “คณะกรรมก�รบริษัทฯ ผู้บริห�ร และเลข�นุก�ร 

  บริษัทฯ” ของร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

 • จำ�นวนครั้ งของก�รประชุมและจำ�นวนครั้ งที ่

  กรรมก�รแต่ละท่�นเข้�ประชุมคณะกรรมก�ร 

  บริษัทฯ ในระหว่�งปี 2562 ร�ยละเอียดได้เปิดเผย 

  ไว้ภ�ยใต้หัวข้อนี้ ข้อ 5 “คว�มรับผิดชอบของ 

  คณะกรรมก�ร”
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 • ก�รปฏิบัติง�นในปีที่ผ ่�นม�ของคณะกรรมก�ร 

  ตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร  

  ร�ยละเอยีดได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หวัข้อ “เอกส�รแนบ 5”  

  ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “ร�ยง�นของคณะ 

  กรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับ 

  ดูแลกิจก�ร” ของร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

 • ก�รปฏบิติัง�นในปีทีผ่่�นม�ของคณะกรรมก�รสรรห� 

  และกำ�หนดค่�ตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ  

  “เอกส�รแนบ 6” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ  

  “ร�ยง�นของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 

  ค่�ตอบแทน” ของร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

 • จำ�นวนเงินค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รและผู้บริห�ร   

  ร�ยละเอยีดได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หวัข้อ “ค่�ตอบแทน 

  คณะกรรมก�รและผู้บริห�ร” ของแบบ 56-1 และ 

  ของร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

 • นโยบ�ยก�รเปิดเผย/ร�ยง�นก�รซื้อ-ข�ยหุ ้น/ 

  ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมก�รและ 

  ผู้บริห�รได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ “2.6 ของก�ร 

  กำ�กับดูแลกิจก�ร”

  ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ  

  ของกรรมก�รและผูบ้ริห�ร ได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หวัข้อ  

  “โครงสร้�งก�รจัดก�ร” ของแบบ 56-1  และ หัวข้อ  

  “ร�ยละเอียดก�รถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของ 

  กรรมก�รและผู้บริห�ร” ของร�ยง�นประจำ�ปีของ 

  บริษัทฯ

 • หลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รและ 

  ผูบ้รหิ�รระดับสงูได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ “นโยบ�ย 

  กำ�หนดค่�ตอบแทน” ของแบบ 56-1 และของ 

  ร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

 • ค่�ตอบแทนกรรมก�รเป็นร�ยบุคคลได้เปิดเผยไว ้

  ภ�ยใต ้หัวข ้อ “ร�ยละเอียดค ่�ตอบแทนและ 

  ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐ�นะกรรมก�รช่วงปี  

  2562” ของแบบ 56-1 และของร�ยง�นประจำ�ปี 

  ของบริษัทฯ

4.7 ในช่วงปี 2562 ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ได้ทำ�ก�รเปิดเผย 

 ส�รสนเทศซึ่งรวมถึงข้อมูลจ�กเหตุก�รณ์สำ�คัญอย่�ง 

 ครบถ้วนถูกต้องภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด ต�มประก�ศและ 

 กฎข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. และ 

 ไม่ปร�กฎว่�ได้รับแจ้งหรือถูกดำ�เนินก�รจ�กหน่วยง�น 

 กำ�กับดูแลตล�ดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ว่�บริษัทฯ  

 ไม่ปฏิบัติต�มระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับก�รเปิดเผย 

 ส�รสนเทศแต่อย่�งใด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1  โครงสร้างของคณะกรรมการ 

5.1.1   องค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหน่งของ
  คณะกรรมการ 

คณะกรรมก�รของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมก�รทั้งหมด

จำ�นวน 14 ท่�น โดยมีกรรมก�รอิสระ 5 ท่�น กรรมก�รที่เป็น

ผู้บริห�ร 3 ท่�น และกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร 6 ท่�น จ�ก

สัดส่วนดังกล่�ว กรรมก�รส่วนใหญ่จะเป็นกรรมก�รที่ไม่เป็น 

ผูบ้รหิ�ร จงึทำ�ให้ส�ม�รถให้คว�มเหน็เกีย่วกบัก�รบริห�รง�น

ของฝ่�ยจัดก�รได้อย่�งอิสระ

คณะกรรมก�รของบริษัทฯ มีคุณสมบัติหล�กหล�ยทั้งในด้�น

ทักษะ ประสบก�รณ์ คว�มส�ม�รถเฉพ�ะด้�น ตลอดจนอ�ยุ 

ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ ส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ และ 

เป้�หม�ยหลักขององค์กรได้ รวมทั้งยังส�ม�รถตอบสนอง 

คว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้เสียได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ดร. เศรษฐ์ไสย 

เศรษฐก�รุณย์ รองประธ�นกรรมก�รบริษัท ซึ่งเป็นกรรมก�ร

ที่ไม่เป็นผู้บริห�รเป็นผู้ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ มีคว�ม

เชีย่วช�ญในธรุกจิ หรืออตุส�หกรรมหลกัทีบ่รษิทัดำ�เนนิก�รอยู่

บริษัทฯ มีกรรมก�รอิสระทั้งหมด 5 ท่�นคิดเป็น 1 ใน 3 ของ

กรรมก�รบรษัิททัง้หมด ทัง้นีค้ณุสมบตัขิองกรรมก�รอสิระท้ัง 5 

ท่�นเป็นไปต�มหลกัเกณฑ์ของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบั

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ รวมทั้งตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กรรมก�รอิสระทุกท่�นส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับ

คณะกรรมก�รทั้งหมดได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และส�ม�รถ

แสดงคว�มเห็นได้อย่�งอิสระ
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5.1.2  การกาํหนดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกัน 
  ของกรรมการอิสระ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมก�รอิสระมีว�ระ 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รไม่เกิน 3 ว�ระติดต่อกัน และครบ

กำ�หนดก�รดำ�รงตำ�แหน่งในแต่ละว�ระในวันประชุมส�มัญ

ผู้ถือหุ้นประจำ�ปีที่ตนครบกำ�หนดออกต�มว�ระ ท้ังนี้ คณะ

กรรมก�รบริษัทฯ อ�จเสนอชื่อกรรมก�รดังกล่�วให้ท่ีประชุม

ส�มัญผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�เลือกต้ังกลับเข้�เป็นกรรมก�รต่อไป

ได้ต�มที่คณะกรรมก�รเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติคว�มเป็น

อิสระของกรรมก�รนั้นสิ้นสุดลง

กรรมก�รอิสระของบริษัทฯ ทุกท่�นมีคว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ย

บริห�รและผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีกรรมก�ร

อิสระท่�นใดดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน

ในประเทศไทยม�กกว่� 5 บริษัท 

นโยบ�ยของบริษัทฯ เกี่ยวกับก�รกำ�หนดว�ระก�รดำ�รง

ตำ�แหน่งของกรรมก�รนั้นเป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อที่ 18 ซึ่งกำ�หนดว่� ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี

ทุกครั้ง ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่งหนึ่งในส�ม (1/3) ของ

จำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด  ถ้�จำ�นวนกรรมก�รจะแบ่งออกให้

ตรงเป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน

หนึ่งในส�ม (1/3) 

กรรมก�รที่จะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภ�ย

หลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ให้จับสล�กกนัว่�ผูใ้ดจะออก ส่วนปี 

หลังๆ ต่อไปให้กรรมก�รคนท่ีอยู่ในตำ�แหน่งน�นท่ีสุดนั้นเป็น     

ผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง

กรรมก�รท่ีออกจ�กตำ�แหน่งไปน้ันอ�จได้รับเลือกตั้งเข้�ม�

เป็นกรรมก�รใหม่ได้

ดงัน้ัน กรรมก�รบรษิทัฯ มวี�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี 

และกรรมก�รทีอ่อกจ�กตำ�แหน่งไปน้ันอ�จได้รบัเลอืกตัง้จ�กท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นเข้�ม�เป็นกรรมก�รใหม่ได้

5.1.3  คํานิยามของ “กรรมการอิสระ”

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้อนุมัตินิย�มกรรมก�รอิสระของ 

บริษัทฯ ซึ่งหม�ยถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีคว�ม

เป็นอิสระที่เข้มงวดกว่�หลักเกณฑ์ของคณะกรรมก�รกำ�กับ

ตล�ดทุน ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่�วกำ�หนดคุณสมบัติของ

กรรมก�รอิสระไว้ดังนี้

 (ก) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำ�นวนหุ ้นที่มีสิทธ ิ

 ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย   

 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของ 

 บริษัทฯ ท้ังน้ีให้นับรวมก�รถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของ 

 กรรมก�รอิสระร�ยนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น  
 ลูกจ้�ง พนักง�น ที่ปรึกษ�ที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือ 
 ผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
 บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่  
 หรือของผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น 
 จ�กก�รมีลักษณะดังกล�่วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อน 
 วนัท่ีได้รบัก�รแต่งตัง้ให้เป็นกรรมก�รอสิระ ท้ังนี ้ลกัษณะ 
 ต้องห้�มดงักล่�วไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมก�รอสิระเคยเป็น 
 ข้�ร�ชก�ร หรอืท่ีปรกึษ�ของส่วนร�ชก�รซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

 ร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ

 (ค)   ไม่เป็นบคุคลทีม่คีว�มสมัพนัธ์ท�งส�ยโลหติ หรอืโดยก�ร 
 จดทะเบียนต�มกฎหม�ย ในลักษณะที่เป็นบิด� ม�รด�  
 คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของ 
 กรรมก�รร�ยอื่น ผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่  ผู้มีอำ�น�จ 
 ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอให้เป็นกรรมก�ร  
 ผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท 

 ย่อย

(ง) ไม ่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ ์ท�งธุรกิจกับบริษัทฯ  
 บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่ หรือ 
 ผูม้อีำ�น�จควบคมุของบรษิทัฯ  ในลกัษณะทีอ่�จเป็นก�ร 
 ขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตน รวมทั้ง 
 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอื ผูม้อีำ�น�จควบคมุ 
 ของผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จ 
 ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะ 
 ดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวันที่ได้รับก�ร 

 แต่งตั้งให้เป็นกรรมก�รอิสระ
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 คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจต�มวรรคหนึ่ง รวมถึงก�รทำ� 

 ร�ยก�รท�งก�รค้�ทีก่ระทำ�เป็นปกติเพือ่ประกอบกจิก�ร  

 ก�รเช่�หรือให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์ ร�ยก�รเกี่ยวกับ 

 สินทรัพย์หรือบริก�รหรือก�รให้ หรือรับคว�มช่วยเหลือ 

 ท�งก�รเงิน ด้วยก�รรับหรือให้กู้ยืม คำ้�ประกัน ก�รให ้

 สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติก�รณ์อื่น 

 ทำ�นองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู ่สัญญ� 

 มีภ�ระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่�ยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละส�ม 

 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต ่

 ยี่สิบล้�นบ�ทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะตำ่�กว่� ท้ังนี้  

 ก�รคำ�นวณภ�ระหน้ีดังกล่�วให้เป็นไปต�มวิธีก�ร 

 คำ�นวณมูลค่�ของร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยงกันต�มประก�ศ 

 คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนว่�ด้วยหลักเกณฑ์ในก�ร 

 ทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในก�รพิจ�รณ� 

 ภ�ระหน้ีดงักล่�ว ให้นบัรวมภ�ระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่�ง 

 หนึ่งปีก ่อนวันที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบุคคล 

 เดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  

 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จ 

 ควบคมุของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีำ�น�จ 

 ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักง�นสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบ 

 บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ  

 สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�ว 

 ม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวนัทีไ่ด้รบัก�รแต่งตัง้ให้เป็น 

 กรรมก�รอิสระ

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิ�รท�งวชิ�ชพีใดๆ ซึง่รวมถึง 

 ก�รให้บริก�รเป็นที่ปรึกษ�กฎหม�ย หรือที่ปรึกษ� 

 ท�งก�รเงิน ซึ่งได้รับค่�บริก�รเกินกว่�สองล้�นบ�ท 

 ต่อปีจ�กบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

 ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่ หรือผูมี้อำ�น�จควบคุมของบริษทัฯ  และ 

 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วน 

 ของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจ�ก 

 ก�รมีลกัษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� สองปีก่อนวนัท่ี 

 ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นกรรมก�รอิสระ

(ช) ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน 

 ของกรรมก�รของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่ หรอืผู้ถอืหุ้น  

 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจก�รท่ีมีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�ร 

 แข่งขันท่ีมีนัยกับกิจก�รของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

 หรือไม่เป็นหุ ้นส่วนที่มีนัยในห้�งหุ ้นส่วน หรือเป็น 

 กรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง พนักง�น  

 ท่ีปรกึษ�ท่ีรบัเงนิเดอืนประจำ� หรือถือหุน้เกินร้อยละหนึง่ 

 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น  

 ซึ่งประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�ร 

 แข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�ง 

 เป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

ภ�ยหลังได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นกรรมก�รอิสระท่ีมีลักษณะ

เป็นไปต�มวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมก�รอิสระอ�จได้

รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในก�ร

ดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น ร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จ

ควบคมุของบรษิทัฯ โดยมกี�รตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ 

(Collective Decision) ได้

5.1.4 หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ

ในกรณทีีก่รรมก�รบริษทัฯ ว่�งลง บรษัิทฯ มหีลกัเกณฑ์ในก�ร

สรรห�กรรมก�รบรษิทัฯ ซึง่ คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด

ค่�ตอบแทนจะทำ�หน้�ที่ในก�รสรรห�กรรมก�รใหม่ โดยจะ

สรรห�บุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�

แต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�แต่งตั้ง 

(แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในก�รสรรห�กรรมก�รใหม่จะ

คำ�นึงถึงโครงสร้�งของคณะกรรมก�รบริษัทฯ ซึ่งจะประกอบ

ด้วยกรรมก�รในจำ�นวนที่เหม�ะสมกับขน�ดและกลยุทธ์ใน

ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ คว�มหล�กหล�ยในโครงสร้�ง

ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ (Board Diversity) ซ่ึงรวมถึง 

แต่ไม่จำ�กัดเพียง เชื้อช�ติ ศ�สน� ถิ่นกำ�เนิด และเพศ เป็นต้น 

คว�มเหม�ะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมก�รที่

จำ�เป็นและยังข�ดอยู่ในคณะกรรมก�รบริษัทฯ โดยก�รจัด

ทำ� Board Skill Matrix เพื่อกำ�หนดคุณสมบัติของกรรมก�ร

ที่ต้องก�รสรรห�
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รวมทั้ง คุณสมบัติต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และ 

พระร�ชบญัญัตบิรษัิทมห�ชนจำ�กดักำ�หนด เพือ่เสนอต่อคณะ

กรรมก�รบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ร�ยละเอียดวิธีก�ร

แต่งตั้งกรรมก�รได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ “วิธีก�รแต่งตั้ง 

กรรมก�รและก�รถอดถอนกรรมก�รต�มทีก่ำ�หนดในข้อบังคับ

ของบริษัทฯ”

5.1.5 กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนจะพิจ�รณ�

สรรห�บุคคลที่จะม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รของบริษัทฯ 

จ�กก�รแนะนำ�ของกรรมก�รอื่นในบริษัทฯ ก�รสรรห�โดยที่

ปรึกษ�ภ�ยนอก (Professional Search Firm) หรือ ก�ร

สรรห�จ�กฐ�นข้อมูลกรรมก�ร (Director Pool) ของหน่วย

ง�นต่�งๆ หรือก�รสรรห�โดยกระบวนก�รอื่นๆ ที่คณะ

กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนเห็นสมควรและ

เหม�ะสม

5.1.6  หลกัเกณฑ์การสรรหาผูนํ้าบรษิทั (ประธานเจ้าหน้าที่ 
  บริหาร หรือเทียบเท่า)

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนจะทำ�หน้�ที่

ในก�รพิจ�รณ�สรรห�บุคคลที่จะม�ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น

เจ้�หน้�ที่บริห�ร (หรือเทียบเท่�) โดยจะสรรห�บุคคลเพื่อ

เสนอชื่อให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�แต่งตั้ง โดยหลัก

เกณฑ์ในก�รสรรห�ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (หรือเทียบเท่�)  

จะคำ�นึงถึงทักษะที่จำ�เป็น ได้แก่  

1. อุปนิสัยซื่อสัตย์ สุจริต มีวิสัยทัศน์กว้�งไกล 

2. มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ในธุรกิจของบริษัท 

3. มคีว�มส�ม�รถในก�รปรบัตัว เปลีย่นแปลง และส�ม�รถ 

 รักษ�ศักยภ�พก�รแข่งขันท�งธุรกิจของบริษัท  

4. มีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 

 เพื่อรักษ� หรือเพิ่มมูลค่�หุ้นแก่ผู้ถือหุ้น

5. มีภ�วะผู้นำ� และมีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�ร 

 บุคล�กร 

5.1.7  กระบวนการสรรหาผู้นําบริษัท (ประธานเจ้าหน้าที ่
  บริหาร หรือเทียบเท่า)

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนจะพิจ�รณ�
สรรห�บุคคลที่จะม�ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
(หรือเทียบเท่�) ซึ่งอ�จพิจ�รณ�ท้ังจ�กบุคคลภ�ยใน และ
ภ�ยนอกองค์กร หรืออ�จมีก�รสรรห�โดยใช้บริก�รของที่
ปรึกษ�ภ�ยนอก (Professional Search Firm) ต�มที่คณะ

กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนเห็นสมควร

5.1.8  บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

ร�ยละเอียดบทบ�ทหน้�ท่ีของประธ�นกรรมก�รบริษัทฯ ได้

เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หวัข้อ “โครงสร้�งก�รจดัก�ร” ของแบบ 56-1 

และของร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

5.1.9     บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ร�ยละเอยีดบทบ�ทหน้�ทีข่องประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�รได้เปิด

เผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ “โครงสร้�งก�รจัดก�ร” ของแบบ 56-1 

และของร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

5.1.10  การประเมินผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าที่ 
  บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
 
คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน เป็นผู้ประเมิน
ผลก�รปฏิบัติง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และผู้บริห�ร
ระดับสูงของบริษัท และร�ยง�นผลก�รประเมินแก่คณะ
กรรมก�รบริษัท ท้ังนีค่้�ตอบแทนของประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบรหิ�ร 
และผูบ้รหิ�รระดบัสงูของบริษทั จะพจิ�รณ�จ�กผลก�รปฏบิติั
ง�น เปรียบเทียบกับเป้�หม�ยซึ่งถูกกำ�หนดไว้เป็น Balance 
Score Card โดยจะพจิ�รณ�ทัง้ผลก�รดำ�เนนิง�นทีเ่ป็นตวัเงนิ 

(financial) และ ไม่เป็นตัวเงิน (non-financial) ดังนี้

1. ด้�นผลประกอบก�รของธุรกิจ เช่น ก�รเพิ่มร�ยได้ /  
 ยอดข�ยของบริษัท

2. ด้�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ย และ/หรือกลยุทธ์  
 ที่ ได ้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท โดย 
 พิจ�รณ�เปรียบเทียบในแต่ละเป้�หม�ย ซ่ึงได้กำ�หนด 
 เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ไว้เป็นร้อยละของคว�มสำ�เร็จต�ม 
 เป้�หม�ย เช่น กลยทุธ์ก�รเตบิโตอย่�งยัง่ยนื / ก�รส่งเสรมิ 
 ให้ชุมชนหรือเกษตรกรมีร�ยได้ม�กข้ึนและไม่ทำ�ล�ย 
 สิ่งแวดล้อม
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3. ด้�นลกูค้� พจิ�รณ�เปรียบเทยีบกับเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ 

 เช่น คว�มพึงพอใจของลูกค้� 

4. ด้�นก�รพฒัน�องค์กร พิจ�รณ�เปรียบเทยีบกบัเป้�หม�ย 

 ในก�รพัฒน�และปรับปรุงองค์กร เช่น ก�รฝึกอบรม 

 ทักษะพนักง�น / คว�มพึงพอใจของพนักง�น

5.1.11  การรวมหรอืแยกตําแหน่งประธานกรรมการบรษิทัฯ  
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เพือ่ส่งเสรมิก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รทีดี่ บรษัิทฯ ได้แยกผูบ้รหิ�รที่

ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รบรษัิทฯ และตำ�แหน่งประธ�น

เจ้�หน้�ที่บริห�ร

ทั้งนี้น�ยโฮ กวงปิง ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รบริษัทฯ 

และน�ยโฮ เรน ฮว� ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

เพื่อบริห�รจัดก�รกิจก�รของบริษัทฯ อย่�งมีประสิทธิภ�พ

5.1.12 แผนสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ และตําแหน่งผู้บริหาร 
  ระดับสูง
 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ตระหนกัถึงคว�มสำ�คัญของก�รบรหิ�ร

จัดก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ตลอดจนก�ร

ดำ�เนนิกจิก�รอย่�งต่อเน่ือง อนัจะนำ�ม�ซึง่ก�รเติบโตและคว�ม

ก้�วหน้�ขององค์กรอย่�งยั่งยืน โดยกำ�หนดให้บริษัทฯ จัดทำ�

แผนสืบทอดตำ�แหน่งของ ตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

ตำ�แหน่งกรรมก�รผูจั้ดก�ร และตำ�แหน่งผูบ้รหิ�รระดบัสงูอืน่ๆ 

และมีก�รพิจ�รณ�ทบทวนทุก 3 ปี  เพื่อให้มั่นใจว่�มีผู้บริห�ร

ระดับสูงที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รสืบทอดตำ�แหน่งที่

สำ�คัญขององค์กรต่อไปในอน�คต 

5.1.13 การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
  บริษัทฯ ไปดํารงตําแหน่งกรรมการ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบ�ยจำ�นวนบริษัท

จดทะเบียนที่กรรมก�รบริษัทฯ ไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร

เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในก�รที่กรรมก�รบ

ริษัทฯ ส�ม�รถอุทิศเวล�สำ�หรับก�รปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งมี

ประสทิธภิ�พ คณะกรรมก�รบรษัิทฯ จึงได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ย

ให้กรรมก�รบริษัทฯ ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้

รวมไม่เกิน 5 บริษัท 

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกรณีประธ�นเจ้�หน้�ที่

บรหิ�รจะเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบรษิทัอืน่ โดยจะต้องมี

ก�รเสนอเรือ่งก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบรษิทัอืน่เพือ่ให้ที่

ประชุมคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนให้คว�ม

เหน็ชอบ ส่วนผูบ้รหิ�รระดบัสงูจะต้องได้รบัคว�มเหน็ชอบจ�ก

กรรมก�รผู้จัดก�รหรือประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ร�ยละเอียดคณะกรรมก�รชุดย่อยได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ 

“โครงสร้�งก�รจัดก�ร” ของแบบ 56-1 และของร�ยง�น

ประจำ�ปีของบริษัทฯ

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ 
  กํากับดูแลกิจการ

เพื่อก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  ที่ประชุมคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงห�คม 2562  ได้มีมติอนุมัติก�รขย�ย

ขอบเขตหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

และบริห�รคว�มเสี่ยงให้ครอบคลุมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

ของบริษัทฯ และได้เปลี่ยนช่ือจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

และบรหิ�รคว�มเสีย่ง เป็น “คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�ร

คว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร”

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล

กิจก�ร ประกอบด้วยสม�ชิกจำ�นวน 4 ท่�น  ซึ่งเป็นกรรมก�ร

อิสระทั้งหมด โดยมีสม�ชิกจำ�นวน 2 ท่�น ได้แก่ น�ยวุฒิพล 

สุริย�ภิวัฒน์ และน�ยสุภัค ศิวะรักษ์ เป็นผู ้มีคว�มรู้และ

ประสบก�รณ์เพียงพอในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของ

งบก�รเงิน และ น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์ มีประสบก�รณ์

ก�รสอบท�นงบก�รเงินของบริษัทจดทะเบียนบ�งบริษัทใน

ตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้ร�ยชือ่และร�ยละเอยีด

ภ�ระหน้�ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร ได้เปิดเผยไว ้

ภ�ยใต้หวัข้อ “โครงสร้�งก�รจดัก�ร” ของแบบ 56-1 และของ

ร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

รายงานประจำาปี 2562
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5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ประกอบด้วย

สม�ชิกจำ�นวน 4 ท่�น   ซึ่งเป็นกรรมก�รอิสระทั้งหมด  ทำ�ให้

มีคว�มเป็นอิสระในก�รวินิจฉัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับก�รสรรห�

กรรมก�รและกำ�หนดค่�ตอบแทน ทั้งนี้ ร�ยชื่อและร�ย

ละเอียดภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

สรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ 

“โครงสร้�งก�รจัดก�ร” ของแบบ 56-1 และของร�ยง�น

ประจำ�ปีของบริษัทฯ

5.3 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ร�ยละเอียดหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้

ภ�ยใต้หัวข้อ “โครงสร้�งก�รจัดก�ร” ของแบบ 56-1 และ

ของร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

5.3.2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท คร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันท่ี 8 

พฤศจกิ�ยน 2561 ได้มมีติอนมุติันโยบ�ยก�รกำ�กบัดูแลกจิก�ร

และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนนิธรุกจิ ฉบบัปรบัปรงุ รวมถงึก�ร

มอบหม�ยให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รส่งเสริมและติดต�มก�ร

ปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและจรรย�บรรณใน

ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ ได้เปิดเผยร�ยละเอียด

ของนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและจรรย�บรรณในก�ร

ดำ�เนินธุรกิจไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภ�ยใต้หัวข้อก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�ร อีกทั้งยังได้จัดทำ�ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นและ

ก�รดำ�เนินง�น (Standard Operating Procedures) เพื่อ

ใช้ควบคุมก�รปฏิบัติง�นและก�รดำ�เนินก�รภ�ยในองค์กร 

นอกจ�กน้ัน คณะกรรมก�รบริษัทฯ จะอนุมัติและประก�ศ

ใช้กฎและระเบียบภ�ยในใหม่ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒน�

ปรับปรุงก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ อย่�งต่อเนื่อง 

ในระหว่�งปีที่ผ่�นม� ไม่มีกรณีที่กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร
ล�ออก อันเน่ืองจ�กประเด็นเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของ 
บรษิทัฯ รวมถงึไม่มกีรณีเกีย่วกบัชือ่เสยีงในท�งลบของบรษัิทฯ 
อันเน่ืองม�กจ�กคว�มล้มเหลวในก�รทำ�หน้�ที่สอดส่องดูแล

ของคณะกรรมก�ร

5.3.3 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีคว�มเช่ืออย่�งยิ่งว่� ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมี
จรยิธรรมเป็นหนึง่ในหลักสำ�คญัในก�รเจรญิเตบิโตอย่�งยัง่ยนื
ของบรษิทัฯ เพือ่เป็นก�รรกัษ�ผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกๆ กลุ่ม  และเพื่อประโยชน์ในก�รส่งเสริมและสนับสนุน
จริยธรรมท�งธุรกิจท่ีดีท่ัวท้ังองค์กร บริษัทฯ ได้จัดทำ�คู่มือ
จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติจ�กคณะ
กรรมก�ร  บรษิทัฯ และกำ�หนดให้กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร พนกัง�น 
ปฏบิตัติ�มโดยเคร่งครดั รวมทัง้ได้ประช�สมัพนัธ์ทัว่ทัง้องค์กร
ให้เป็นที่เข้�ใจผ่�นระบบจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
อินทร�เน็ตของบริษัทฯ รวมท้ังได้ติดบอร์ดประช�สัมพันธ์ 
ท้ังนี้ เพื่อส่งเสริมก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณในก�รดำ�เนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ 

จรรย�บรรณดังกล่�วได้ร่�งขึ้นต�มหลักคว�มซื่อสัตย์สุจริต  
หลกัคว�มโปร่งใส  หลกัก�รกำ�กบัดแูลกิจก�รท่ีดี และจรยิธรรม
ท�งสังคมที่ดี  และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

(www.thaiwah.com)

ในช่วงระหว่�งปีท่ีผ่�นม� คณะกรรมก�รบรษัิทฯ ไม่พบว่�ได้มี
ก�รเรยีกร้องหรอืกล่�วอ้�งว่�ได้มกี�รปฏบัิตผิดิจรรย�บรรณใน

ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่�งใด

5.3.4 การแบ่งแยกอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
  ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีโครงสร้�งก�รจัดก�รที่แบ่งแยกอำ�น�จ หน้�ที่ และ
คว�มรับผิดชอบระหว่�งคณะกรรมก�รบริษัทฯ และฝ่�ย
บรหิ�รอย่�งชดัเจน โดยคณะกรรมก�รบรษิทัฯ ในฐ�นะผูก้ำ�กบั
ดูแลเชิงนโยบ�ย มีหน้�ท่ีในก�รกำ�หนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ค่�นยิม กลยทุธ์ และเป้�หม�ยระยะย�วของบรษิทัฯ ตลอดจน
ควบคมุดแูล ตดิต�ม และประเมนิผลก�รปฏบิตัหิน้�ทีข่องฝ่�ย
บริห�ร     โดยฝ่�ยบริห�รในฐ�นะผู้บริห�รง�นมีหน้�ที่ในก�ร
ปฏบิตังิ�นประจำ�ให้เป็นไปอย่�งมปีระสทิธภิ�พ บรรลผุล และ
เป็นไปต�มนโยบ�ย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่�นิยม กลยุทธ์ และ
เป้�หม�ยทีก่ำ�หนดไว้ รวมถงึร�ยง�นผลก�รปฏบิตังิ�นต่อคณะ
กรรมก�รบริษัทฯ อย่�งสมำ่�เสมอ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มีก�รแบ่งแยกบทบ�ทหน้�ที่คว�ม 
รับผิดชอบระหว่�งคณะกรรมก�รบริษัทฯ และฝ่�ยบริห�ร / 
ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบรหิ�รท่ีชัดเจน งบประม�ณค่�ใช้จ่�ยเงนิทนุ 
ประจำ�ปีจะต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ ค่�ใช้จ่�ยส่วนทุนท่ีมิได้อยู่ในงบประม�ณท่ีได้รับก�ร
อนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ จะต้องผ่�นก�ร
อนุมัติซึ่งกำ�หนดโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ ดังนี้
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• มูลค่�น้อยกว่� 2 ล้�นบ�ท จะต้องได้รับก�รอนุมัติจ�ก 

 กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัทฯ  

• มูลค่�ระหว่�ง 2 - 10 ล้�นบ�ท จะต้องได้รับก�รอนุมัต ิ
 ร่วมกันจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�ร 

 บริษัทฯ ท่�นใดท่�นหนึ่งจำ�นวน 1 ท่�น

• มลูค่�ระหว่�ง 10 - 50 ล้�นบ�ท จะต้องได้รบัก�รอนมัุติ 
 ร่วมกันจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�ร 
 บริษทัฯ ท่�นใดท่�นหนึง่จำ�นวน 1 ท่�น และให้สตัย�บัน 

 โดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ

• มูลค่�ม�กกว่� 50 ล้�นบ�ทจะต้องได้รับก�รอนุมัติจ�ก 

 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ

ท้ังน้ี ในก�รอนุมัติก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รที่สำ�คัญต่�งๆ โดยที่
ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ตลอดจนก�รเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปต�มประก�ศของ

ตล�ดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน

บทบ�ทหน้�ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รบรษิทัฯ 
ได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ “โครงสร้�งก�รจัดก�ร” ของแบบ 

56-1 และของร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

5.3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ร�ยก�รระหว่�งบริษัทฯ กับบุคคลใดที่เกี่ยวโยงกันอันอ�จนำ�
ม�ซึ่งผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกนัได้นัน้ จะตอ้งผ่�นก�รพิจ�รณ�
อย่�งถี่ถ้วนโดยคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง 
และกำ�กับดูแลกิจก�ร และห�กเป็นร�ยก�รระหว่�งกัน 
ที่สำ�คัญก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รนั้น ต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กท่ี
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับลักษณะและขน�ดของร�ยก�รต�มข้อกำ�หนด
ของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน กรรมก�ร หรือผู้บริห�ร
บรษิทัฯ ท่�นใดทีม่ส่ีวนได้เสยี หรอืมส่ีวนเกีย่วข้องจะไม่เข้�ร่วม 
ในกระบวนก�รตัดสินใจร�ยก�รดังกล่�ว

ท้ังน้ี ร�ยก�รดงักล่�วต้องกระทำ�ขึน้ภ�ยใต้เงือ่นไขก�รค้�ปกติ

ทั่วไป โดยกำ�หนดร�ค�ที่ยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐ�นเสมือน

หนึ่งกระทำ�โดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน (fair and at arms’ 

length basis) และในกรณีที่ไม่ส�ม�รถกำ�หนดร�ค�ได้ 

บรษิทัฯ จะอ้�งองิต�มร�ยง�นของผูป้ระเมนิร�ค�อสิระทีไ่ด้รบั

ก�รแต่งตัง้จ�กบริษทัฯ เพือ่กำ�หนดร�ค�ทีเ่ป็นธรรมทัง้สำ�หรบั

บริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ก�รทำ�ร�ยก�รกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันทุกร�ยก�ร จะได้รับ

ก�รเปิดเผยอย่�งชัดเจนและถูกต้อง ร�ยละเอียดได้เปิดเผยไว้

ภ�ยใต้หัวข้อ “ร�ยก�รระหว่�งกัน” ของแบบ 56-1  และของ

ร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

5.3.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
ท่ีมีประสิทธิผลโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มอบหม�ยให้
คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล
กิจก�ร  ทำ�หน้�ท่ีสอบท�นระบบควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ 
เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทฯ มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน  (ในด้�น
ต่�งๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้�นก�รควบคุมภ�ยในองค์กร 
ก�รประเมินคว�มเสี่ยง ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น ระบบ
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล และระบบก�รติดต�ม   
ต�มกรอบแนวท�งปฏิบัติด้�นก�รควบคุมภ�ยในของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the  
Treadway Commission : COSO) ที่เพียงพอและร�ยง�น

คณะกรรมก�รบริษัทฯ 

ท้ังนี้ คว�มเห็นคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง 
และกำ�กับดแูลกจิก�ร  และคณะกรรมก�รบริษทัฯ เกีย่วกบัก�ร
ควบคมุภ�ยในของบรษิทัฯ ได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ “ร�ยง�น
ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสีย่ง และกำ�กบัดแูล
กิจก�ร” และ “คว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ เกี่ยวกับ
ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบรษิทัฯ” ของแบบ 56-1 และของ

ร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในซึ่งเป็นหน่วยง�นอิสระ 
โดยมีน�ยสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค เป็นหัวหน้�ง�นตรวจสอบ
ภ�ยใน และร�ยง�นโดยตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�ร
คว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร  เพื่อทำ�หน้�ท่ีตรวจสอบ
และประเมินคว�มเพียงพอและคว�มมีประสิทธิภ�พของก�ร
ควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ ต�มแบบก�รตรวจสอบประจำ�ป ี
 ซึง่ได้รบัอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�รคว�มเส่ียง 
และกำ�กบัดแูลกจิก�ร และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
บรหิ�รคว�มเสีย่ง และกำ�กบัดแูลกจิก�ร ทร�บอย่�งสมำ�่เสมอ
เป็นร�ยไตรม�ส เพื่อปรับปรุงและเพื่อคว�มมีประสิทธิภ�พ

และประสิทธิผลในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ก�รแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้�ยผู ้ดำ�รงตำ�แหน่ง
หวัหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในต้องได้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กคณะ

กรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร

รายงานประจำาปี 2562
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5.4.1  คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีก�รกำ�หนดก�รประชุมต�มต�ร�ง 

ก�รประชมุทีก่ำ�หนดไว้ล่วงหน้�   ทัง้ปี โดยมกี�รประชมุอย่�งน้อย 

ปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ ทั้งหมด 6 ครั้ง และยังส่งเสริมให้กรรมก�รบริษัทฯ 

แต่ละท่�นเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ อย่�งน้อย

ร้อยละ 75 ของก�รประชมุคณะกรรมก�รทัง้หมดในรอบปีบญัชี 

เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำ�เป็นทำ�ให้ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ 

โดยในปีทีผ่่�นม� คณะกรรมก�รบรษิทัฯ ได้เข้�ร่วมก�รประชมุ

คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 85.72 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกส�ร

ประกอบก�รประชุมให้กรรมก�รบริษัทฯ เป็นก�รล่วงหน้� 

อย่�งน้อย 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมก�รมีเวล�ในก�ร

ศึกษ�ข้อมูล

รวมทั้ง บริษัทฯ ส่งเสริมให้ขณะที่คณะกรรมก�รจะลงมติในที่

ประชุมคณะกรรมก�รบรษิทัฯ ควรมกีรรมก�รอยูไ่ม่น้อยกว่� 2 

ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด และนอกจ�กนี้ กรรมก�ร

ท่ีไม่เป็นผู้บริห�รได้มีก�รประชุมร่วมกันเพื่ออภิปร�ยปัญห�

ต่�งๆ เก่ียวกับก�รบริห�รจัดก�รท่ีอยู่ในคว�มสนใจ โดยไม่มี

ผู้บริห�รเข้�ร่วมประชุมด้วย ในปี 2562 จำ�นวน 1 ครั้ง เมื่อ

วันที่ 12 พฤศจิก�ยน 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีคว�มเห็นว่� ก�รอุทิศตนให้แก่

บริษัทฯ ของกรรมก�ร แต่ละท่�นนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงก�ร

ใช้เวล�เข้�ร่วมก�รประชุมเท่�น้ัน แต่ควรจะรวมไปถึงผ่�น

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 

13.

14.

น�ยโฮ  กวงปิง

ดร. เศรษฐ์ไสย  เศรษฐก�รุณย์

น�ยสุรพล  สุปรัชญ�

น�ยเอเรียล พี วีร่�

น�ยโฮ  กวงจิง

น�ยโฮ  เรน ฮว�

น�ยอำ�น�จ สุขประสงค์ผล

น�ยช�นคร�ร์ ช�นดร�น

น�ยวุฒิพล  สุริย�ภิวัฒน์

ดร. ชิงชัย  ห�ญเจนลักษณ์

น�ยสุภัค ศิวะรักษ์

น�ยชนินทร์ อรรจน�นันท์

น�งส�วพรรณสิรี อม�ตยกุล

น�ยประทีป  เลิศวัฒน�กิจกุล

4/6

6/6

5/6

4/6

5/6

6/6

6/6

4/6

6/6

6/6

5/6

5/6

4/6

6/6

ล�ำดับที่ รำยชื่อ
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม
ในปี 2562/ครั้งกำรประชุม

ท�งก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น คำ�แนะนำ� ประสบก�รณ์ 

และเครือข่�ยคว�มสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจ

ของบริษัทฯ

กรรมก�รทกุท่�นได้เข้�ร่วมประชมุ ดังนี้

5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
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หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภ�คม 2562 ได้มีมติอนุมัติ 

 ก�รแต่งตั้ง น�ยชนินทร์ อรรจน�นันท์ เป็นกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร  

 ท่�นใหม่ของบริษัทฯ

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภ�คม 2562 ได้มีมติอนุมัติ 

 ก�รแต่งตั้ง น�ยชนินทร์ อรรจน�นันท์ เป็นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนท่�นใหม่ของบริษัทฯ

1.

2.

3.

4.

น�ยวุฒิพล  สุริย�ภิวัฒน์

ดร. ชิงชัย  ห�ญเจนลักษณ์

น�ยสุภัค  ศิวะรักษ์

น�ยชนินทร์ อรรจน�นันท์*

4/4

4/4

4/4

2/2

ล�ำดับที่ รำยชื่อ
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม
ในปี 2562/ครั้งกำรประชุม

1.

2.

3.

4.

ดร. ชิงชัย  ห�ญเจนลักษณ์ 

น�ยวุฒิพล  สุริย�ภิวัฒน์

น�ยสุภัค  ศิวะรักษ์

น�ยชนินทร์ อรรจน�นันท์*

5/5 

5/5

5/5

1/1

ล�ำดับที่ รำยชื่อ
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม
ในปี 2562/ครั้งกำรประชุม

5.4.2  คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ 
  กํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ จะจัดก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�ร

คว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร อย่�งสมำ่�เสมอก่อนก�ร

ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ อย่�งน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี  

เป็นร�ยไตรม�ส ซึ่งได้มีก�รกำ�หนดและแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

ในช่วงไตรม�สที ่4 ก่อนเริม่งวดปีบญัชใีหม่ สำ�หรบัก�รประชมุ

5.4.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ จะจัดก�รประชุมคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด

ค่�ตอบแทนอย่�งสมำ่�เสมอ ก่อนก�รประชุมคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีก�รกำ�หนดและแจ้ง

ให้ทร�บล่วงหน้�ในช่วงไตรม�สที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม ่

พเิศษจะจดัขึน้ต�มคว�มจำ�เป็น  ในปี 2562  บรษิทัฯ ได้จดัให้

มกี�รประชมุคณะกรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�รคว�มเสีย่ง และ

กำ�กบัดแูลกจิก�ร 4 ครัง้  และกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�ม

เสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร ทุกท่�นได้เข้�ร่วมประชุม ดังนี้

สำ�หรบัก�รประชมุพเิศษจะจดัขึน้ต�มคว�มจำ�เป็น ในปี 2562 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รสรรห�และ

กำ�หนดค่�ตอบแทน 5 ครั้ง และกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด

ค่�ตอบแทนทุกท่�นได้เข้�ร่วมประชุม ดังนี้

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และ

กำ�กบัดแูลกิจก�ร ยงัได้เข้�ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชีภ�ยนอก

โดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจ�รณ�แนวท�ง

และแผนก�รสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเพื่อพิจ�รณ�ปัญห�

หรือกำ�หนดแนวท�งในก�รควบคุมภ�ยใน
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5.5  รายงานของคณะกรรมการ

5.5.1  รายงานทางการเงิน

คณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบก�ร

เงินของบริษัทฯ ตลอดจนส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏใน

ร�ยง�นประจำ�ปี คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีคว�มพึงพอใจว่� 

งบก�รเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทำ�ขึ้นอย่�งรอบคอบต�ม

ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยมีผู้สอบบัญชีในระดับ

ส�กลทำ�ก�รสอบท�นและตรวจสอบงบก�รเงินของบริษัทฯ 

โดยให้ก�รรับรองงบก�รเงินของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข  

ยิง่ไปกว่�น้ัน คณะกรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�รคว�มเสีย่ง และ

กำ�กับดูแลกิจก�ร มีหน้�ที่สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน และ

ก�รควบคุมภ�ยในโดยตรงอย่�งเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี  

ข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับงบก�รเงินถูกเปิดเผยอย่�งชัดเจน

และครบถ้วนในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

ร�ยละเอียดได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ “ก�รควบคุมภ�ยใน

และก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่ง” ของแบบ 56-1 และภ�ยใต้ 

หัวข้อ “คว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบ

ก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ” และ “คว�มรับผิดชอบของ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน” ของร�ยง�น

ประจำ�ปีของบริษัทฯ

5.5.2 รายงานการประชุม

ร�ยง�นก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทฯ และคณะ

กรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ จะถูกบันทึกให้ครอบคลุมส�ระสำ�คัญ

ต่�งๆ อย่�งถูกต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคิดเห็น ประเด็นซัก

ถ�มต่�งๆ ของกรรมก�รไว้อย่�งชัดเจน และมีระบบจัดเก็บ

ร�ยง�นก�รประชมุ พร้อมทัง้เอกส�รประกอบก�รประชมุต่�งๆ  

อย่�งดีและปลอดภัย

5.6 คณะกรรมการได้กํากับดแูลให้ฝ่ายจดัการ จดัทํากลยทุธ์ 
และแผนงานประจําปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 

เป้�หม�ยหลักของกิจก�ร รวมท้ังให้มีก�รจัดทำ�หรือทบทวน

วัตถุประสงค์ เป้�หม�ย และกลยุทธ์ สำ�หรับธุรกิจของบริษัท

ในระยะป�นกล�ง 3 - 5 ปี ด้วย 

และเพื่อให้มั่นใจว่�กลยุทธ์และแผนง�นต่�งๆ ที่ได้จัดทำ� 

ข้ึนนั้น มีก�รสื่อส�รหรือถ่�ยทอดให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วม 

ขับเคล่ือนหรือนำ�ไปปฏิบัติในทิศท�งเดียวกัน และส�ม�รถ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลักของกิจก�รต�มที่ได้

กำ�หนดไว้นั้น คณะกรรมก�รได้กำ�หนดให้ผู้บริห�รระดับสูง 

(ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร/กรรมก�รผู้จัดก�ร) ร�ยง�นผล

ก�รปฏิบัติง�นต�มแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนง�นที่ได้รับ 

มอบหม�ย ในแต่ละส่วนทีร่บัผดิชอบต่อคณะกรรมก�รทกุครัง้

ในก�รประชุมคณะกรรมก�ร 

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บรษิทัฯ ส่งเสรมิ สนบัสนนุให้กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�น 

ได้พฒัน�คว�มรูอ้ย่�งต่อเนือ่ง โดยผ่�นก�รเข้�ร่วมก�รสัมมน�

และอบรมจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้อง อ�ทิ สม�คมส่งเสรมิ

สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย ตล�ดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. 

เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดส่งเอกส�รก�รสัมมน�และอบรมให้

เป็นระยะๆ นอกจ�กนัน้ บรษิทัฯ ยงัได้จัดส่งเอกส�รท่ีเกีย่วข้อง

ให้กรรมก�รเพื่อให้ได้รับทร�บข้อมูลท่ีทันต่อเหตุก�รณ์และ

ใช้ประกอบในก�รตัดสินใจ สำ�หรับประวัติก�รฝึกอบรมของ

กรรมก�ร ร�ยละเอียดได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ “เอกส�ร

แนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมก�รบริษัทฯ 

ผู้บริห�ร และเลข�นุก�รบริษัทฯ” ของร�ยง�นประจำ�ปีของ 

บริษัทฯ
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5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติ

หน้�ที่ของกรรมก�รใหม่ จึงได้จัดข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของ 

บรษิทัฯ รวมทัง้ข้อมูลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัก�รดำ�เนนิธรุกจิของ 

ในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

น�ยโฮ เรน ฮว�

น�ยอำ�น�จ  สุขประสงค์ผล

น�ยประทีป  เลิศวัฒน�กิจกุล

น�ยชนินทร์  อรรจน�นันท์  

น�งอรอนงค์  วิชชุช�ญ

น�งส�วนฤมล  ศรีสุมะ

น�งส�วมณี  ลือประเสริฐ

กรรมก�ร และ 

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

กรรมก�ร และ 

กรรมก�รผู้จัดก�ร (ธุรกิจแป้ง)

กรรมก�ร และ 

กรรมก�รผู้จัดก�ร (ธุรกิจอ�ห�ร)

กรรมก�รอิสระ

Group Chief Financial Officer

Vice President-Group Research 

and Development

เลข�นุก�รบริษัท

• Thai Wah Talks

 โดยบริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

• X Executive Live and Learn

• Thai Wah Leadership Academy 

 (TLA) DIY-Design Thinking

 โดยบริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

• Food Innopolis

• Thai Wah Talks

• Innovation Fast Forward

 โดยบริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

• X Executive Live and Learn

• Thai Wah Talks

• Innovation Fast Forward

 โดยบริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program,   

 (AACP 34/2019) 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

• หลักสูตร CMA-GMS International Program 

 (รุ่น 5/2019) สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

• X Executive Live and Learn

• Thai Wah Talks

• Innovation Fast Forward

 โดยบริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

• X Executive Live and Learn

• Thai Wah Talks

 โดยบริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

• Enhancing Good Corporate Governance based 

 on CGR Scorecard

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง อบรมและสัมมนำในหลักสูตร

บริษัทฯ เช่น ร�ยง�นประจำ�ปี และกฎหม�ยและกฎเกณฑ์

ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมก�รใหม่เพื่อประโยชน์ในก�ร

ปฏิบัติหน้�ที่กรรมก�รของบริษัทฯ
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5.9     การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.9.1   คณะกรรมการ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ จะจัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ

ง�นของคณะกรรมก�รบรษัิทฯ ประจำ�ปีในรูปแบบก�รประเมนิ

แบบทั้งร�ยคณะและร�ยบุคคล เพือ่ให้คณะกรรมก�รบรษิทัฯ 

ได้พิจ�รณ�ทบทวนผลง�น ปัญห� และอุปสรรค ในก�ร

ดำ�เนินง�นระหว่�งปีที่ผ่�นม� เพื่อนำ�ม�แก้ไข และปรับปรุง

ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น

หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏบิตังิาน แบ่งเป็น 4 หัวข้อ 
ได้แก่ 

1)    โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร 

2)    ก�รประชุมคณะกรรมก�ร 

3)    บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร  

 และ 

4)    เรื่องอื่นๆ 

ขั้นตอนการทําแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. เลข�นุก�รบริษัทส่งแบบก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น 

 ของตนเองทั้งร�ยคณะและร�ยบุคคลที่ได้รับอนุมัติ 

 จ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ  

 ทุกท่�นเพื่อประเมินผลก�รปฏิบัติง�น

2. เมื่อกรรมก�รแต่ละท่�นได้ตอบแบบประเมินผลก�ร 

 ปฏิบัติง�นของตนเองทั้งร�ยคณะและร�ยบุคคลแล้ว  

 เลข�นุก�รบรษิทัจะรวบรวมคะแนน และสรปุผลคะแนน 

 ของก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของตนเอง นำ�เสนอ 

 ต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ

3. จ�กน้ัน จะร่วมกันพิจ�รณ�และห�วิธีแก้ไขปรับปรุง 

 ในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นท่ีน่�พอใจ และเพื่อใช้เป็น 

 แนวท�งในก�รทำ�ง�นในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกัน 

 พิจ�รณ�และทบทวนคว�มเห็นและข้อเสนอแนะท่ี 

 กรรมก�รแต่ละท่�นได้แนะนำ�

5.9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ กำ�หนดให้คณะ

กรรมก�รบรษิทัฯ มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รชดุย่อยทกุคณะ

ทำ�ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นตนเองเพื่อพิจ�รณ�ผลก�ร

ปฏิบัติง�นและปัญห�เพื่อนำ�ไปปรับปรุงแก้ไขและร�ยง�นผล

ก�รประเมินง�นตนเองต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นประจำ�

ทุกปี
 

ขั้นตอนการทําแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. เลข�นุก�รบริษัทส่งแบบก�รประเมินผลก�รปฎิบัติง�น 

 ของตนเอง  ที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ  

 ให้คณะกรรมก�รชุดย่อย ทุกท่�นเพื่อประเมินผลก�ร 

 ปฏิบัติง�น

2. หลังจ�กสม�ชิกกรรมก�รชุดย่อยแต่ละท่�นได้ทำ�แบบ 

 ก�รประเมินผลปฎิบัติง�นของตนเองแล้ว เลข�นุก�ร 

 บริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของก�ร 

 ประเมินตนเองต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อยนั้นๆ

3. เลข�นุก�รบริษัทจะนำ�เสนอผลก�รประเมินผลก�ร 

 ปฎิบัติง�นของตนเอง (แบบร�ยคณะ) ต่อที่ประชุมคณะ 

 กรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�ต่อไป 

ก�รประเมินในหัวข้อบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบ (รวมถึง 

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร) มีผลคะแนนในระดับดี (Good)  

ส่วนหัวข้อที่เหลือมีผลคะแนนในระดับยอดเยี่ยม (Excellent)
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5.10  การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและ 
  บริษัทร่วม

คณะกรรมก�รบริษทัฯ จะพจิ�รณ�แต่งต้ังบคุคลเป็นกรรมก�ร 

ผู ้บริห�ร ในบริษัทย่อย อย่�งไรก็ต�มห�กเป็นบริษัทท่ีมี

ลักษณะเป็น operating arms หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ 

นัน้ ประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�รส�ม�รถแต่งต้ังบคุคลทีเ่หม�ะสม

เข้�ไปเป็นกรรมก�ร ในบริษัทดังกล่�วได้  ทั้งนี้สัดส่วนตัวแทน

ของบริษัทฯ เป็นไปต�มสัดส่วนก�รถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะกำ�หนดขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของ

กรรมก�รซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วม โดยให้ดูแลก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของ

บริษัทดังกล่�ว และทำ�หน้�ท่ีอย่�งดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์

ของบรษัิทย่อย ซึง่สอดคล้องกบันโยบ�ยของบรษัิทฯ ทัง้นีต้้อง

กำ�กบัดแูลระบบก�รควบคุมภ�ยในของบรษิทัย่อยให้เหม�ะสม 

เพยีงพอ ก�รทำ�ร�ยก�รต่�งๆ เป็นไปอย่�งถกูต้องต�มกฏหม�ย 

และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ร�ยชื่อกรรมก�รบริษัทฯ ที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รของบริษัท

ย่อย และบริษัทร่วม ได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อ “ข้อมูลก�ร

ดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รและผู้บรหิ�ร” ของแบบ 56-1 และ 

ของร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

5.11   การดูแลให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุน 
  สัมพันธ์

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้กำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รจัดให้มี 

ผู้รับผิดชอบง�นนักลงทุนสัมพันธ์ ซ่ึงจะเป็น ผู้ท่ีทำ�หน้�ที่ใน

ก�รสื่อส�รกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่นนักลงทุน  

นักวิเคร�ะห์ โดยก�รให้ข้อมูลของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่�ง

เหม�ะสม เท่�เทียมกัน และทันเวล� ใช้ช่องท�งที่เหม�ะสม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 มีดังนี้

คณะกรรมกำรบริษัท 
รำยคณะ

91.38%

คณะกรรมกำรบริษัท 
รำยบุคคล

99.43% 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บริหำรควำมเสี่ยง

และก�ำกับดูแลกิจกำร

88.36% 

คณะกรรมกำรสรรหำ
และก�ำหนดค่ำตอบแทน

90.46%
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6.2    ค่าบริการอื่น   -ไม่มี-

7. การสือ่สารและเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้อืหุ้น 
 และบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จัดให้มีฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำ�หน้�ที่สื่อส�ร 
ข้อมูลสำ�คัญต่อนักลงทุน นักลงทุนร�ยย่อย ผู ้ถือหุ ้นและ 
นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ทั้งนี้ 
ผู้ลงทุนทุกท่�นส�ม�รถติดต่อหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ได้
โดยตรงที่ น�งส�วรตินันทน์ วงศ์วัชร�นนท์ (ผู้จัดก�รแผนก
นักลงทุนสัมพันธ์) โทรศัพท์ +66 2285 0040 ต่อ 1109  

ประชุมนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Roadshow ต่�งประเทศ
Roadshow ในประเทศ
ประชุมท�งโทรศัพท์
เยี่ยมชมบริษัทฯ
เยี่ยมชมโรงง�น

4
1
2
7
2
10
1

กิจกรรม จ�ำนวนครั้ง/ปี

อีเมล ir@thaiwah.com หรือผ่�นท�งเว็บไซด์ของบริษัทฯ  
ซึ่งได้จัดทำ�ข้อมูลทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ รวมถึง
ปรบัปรงุให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ในปี 2562 บรษิทัฯ มกี�รนำ�เสนอ
ผลง�นและก�รแจ้งส�รสนเทศขององค์กรต่อนกัลงทนุสถ�บนั 
นักลงทุนร�ยย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ทั้งใน
ประเทศและต่�งประเทศ ดังนี้

บริษัทฯ
บริษัทร่วม 1 บริษัท
บริษัทย่อย 
-  ในประเทศไทย 17 บริษัท
-  ในประเทศเวียดน�ม 2 บริษัท
-  ในประเทศจีน 1 บริษัท
-  ในประเทศกัมพูช� 1 บริษัท

2,500,000 บ�ท
241,000 บ�ท

4,439,000 บ�ท
370,000,000 เวียดน�มด่ง (ประม�ณ 494,538 บ�ท)
176,000 จีนหยวน (ประม�ณ 791,094 บ�ท)
16,000 เหรียญสหรัฐ (ประม�ณ 496,761 บ�ท)

บริษัทฯ ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ : * ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชีของบริษัทร่วม ได้รวมค่�สอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�สของบริษัทร่วมจำ�นวน 75,000 บ�ท ซึ่งบริษัทฯ เป็น 
 ผูร้บัผดิชอบ ท้ังนี ้บรษิทัร่วมมไิด้จดทะเบยีนในตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จงึไม่อยูใ่นข่�ยทีต้่องจัดทำ�งบก�รเงนิร�ยไตรม�สเพือ่เสนอต่อ 
 ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ก�รสอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�สของบริษัทร่วมเป็นไปเพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดทำ�งบก�รเงินร�ยไตรม�สของ 
 บริษัทฯ เท่�นั้น ซึ่งก�รสอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�สของบริษัทร่วม ทำ�ให้ร�ยก�รท�งบัญชีส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กบริษัทร่วมภ�ยใต้วิธีส่วนได้เสีย 

 มีคว�มถูกต้องม�กขึ้น

 นอกจ�กนี ้บรษัิทฯ ยงัรบัผดิชอบค่�สอบบญัชปีระจำ�ปีส่วนหน่ึงของบริษัทร่วมแห่งหน่ึงเป็นจำ�นวนรวม 107,900 บ�ท โดยมสี�เหตหุลกัม�จ�ก 
 ก�รท่ีบรษิทัฯ ต้องก�รให้บรษิทัร่วมเปล่ียนผู้สอบบญัชจี�กผูส้อบบญัชรี�ยย่อยเป็นผูส้อบบญัชทีีม่ชีือ่เสยีงเพือ่ให้ร�ยก�รท�งบญัชส่ีวนแบ่งกำ�ไร 
 จ�กบริษัทร่วมดังกล่�วมีคว�มถูกต้องและน่�เชื่อถือม�กข้ึน ค่�สอบบัญชีท่ีบริษัทฯ รับผิดชอบแทนบริษัทร่วมดังกล่�วเป็นค่�สอบบัญชีที่ 
 เพิ่มขึ้นของบริษัทร่วมในก�รเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6.1      ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชีให้

แก่สำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัดในปี 2562 เป็น

จำ�นวนเงินรวม 7,180,000 บ�ท และจำ�นวนเงนิรวมประม�ณ 

1,782,393 บ�ท สำ�หรับบริษัทย่อย 4 แห่ง ในต่�งประเทศ 

ต�มร�ยละเอียดดังนี้
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทฯ
ร�ยละเอียดต�มที่ปร�กฏในร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 ของบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

(www.thaiwah.com) ภ�ยใต้หัวข้อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญเกี่ยวกับก�รควบคุม
ภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อก�รดำ�เนินธุรกิจให้
เจริญเติบโตอย่�งยั่งยืนและเพิ่มมูลค่�ให้กับผู้มีส่วนได้เสียของ 
บริษทัฯ โดยให้นโยบ�ยกบัพนักง�นทกุคน และได้มอบหม�ยให้
ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในและฝ่�ยบรหิ�รจัดก�รคว�มเสีย่ง ดำ�เนนิ
ก�รและประส�นง�นกับทุกๆ หน่วยง�น รวมท้ังกลุ่มโรงง�น 
เกี่ยวกับก�รประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุม
ภ�ยในและก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งเป็นประจำ� ทกุปี โดย
ใช้วิธีก�รสอบถ�มข้อมูลจ�กฝ่�ยบริห�ร หน่วยง�นต่�งๆ และ
กลุ่มโรงง�น ต�มแนวท�งของก�รประเมินคว�มเพียงพอของ
ระบบก�รควบคมุภ�ยในและก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งต�ม
แนวปฎิบัติของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ โดยกำ�หนดวิธีก�รและแนวท�งปฏิบัติเก่ียว
กับระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
ต�มแนวท�งปฎิบัติของ The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission - Enterprise 
Risk Management (“COSO-ERM”) โดยกำ�หนดให้ฝ่�ย
ตรวจสอบภ�ยในและฝ่�ยบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงปฏิบัติง�น
ตรวจสอบ สอบท�น และร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและสอบ
ท�นต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยงและกำ�กับ

ดูแลกิจก�รโดยตรง 

อีกท้ังคณะกรรมก�รบริษัทฯ ยังได้ให้คว�มสำ�คัญในก�ร
ว�งแผนก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงทั้งคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�ก
ปัจจัยภ�ยนอก (Inherent risks) และคว�มเสี่ยงท่ีเกิดจ�ก
ปัจจัยภ�ยใน (Control risks) ที่อ�จส่งผลกระทบต่อก�ร
ดำ�เนินธุรกิจให้คงเหลือคว�มเส่ียงในระดับที่ยอมรับได้หรือ
ส่งผลกระทบอย่�งไม่เป็นส�ระสำ�คัญ รวมถึงก�รกำ�กับดูแล
บรษิทัย่อย ก�รทำ�ธรุกรรมกบับคุคลทีอ่�จมคีว�มขดัแย้ง และ
บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่�งเพยีงพอเหม�ะสม เพือ่ให้ก�รดำ�เนนิ
ธรุกิจของบริษทัฯ เป็นไปอย่�งมปีระสิทธภิ�พ และประสทิธผิล
ต�มนโยบ�ย และเป้�หม�ยทีก่ำ�หนดไว้ รวมถงึช่วยให้ข้อมลูใน

ร�ยง�นท�งก�รเงินมีคว�มถูกต้อง น่�เชื่อถือ 

โดยแนวท�งที่ใช้ในกำ�หนดระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�ร
บรหิ�รคว�มเสีย่งต�มแนวท�งของ COSO-ERM มอีงค์ประกอบ
ดังนี้

นโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

นโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น และการ

แจ้งเบาะแสการทุจริต

จรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน

การกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ จัดให้มีระบบก�รบริห�รจัดก�ร และ

กำ�หนดโครงสร้�งองค์กรท่ีชัดเจนเหม�ะสม เป็นอสิระ ส�ม�รถ

ปฏิบัติง�น และสื่อส�รข้อมูลกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ มีก�ร

กำ�หนดเป้�หม�ย และนโยบ�ยในก�รดำ�เนินก�รอย่�งชัดเจน 

เพื่อให้บริษัทฯ ประสบคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ 

มีก�รปฏิบัติง�นเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ มีคว�มโปร่งใส 

เป็นธรรมต่อบริษัทฯ และบุคคลภ�ยนอกโดยมีก�รจัดทำ�เป็น

นโยบ�ยดังต่อไปนี้

การกําหนดวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มีก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์และ

เป้�หม�ยก�รปฏิบัติง�นในแต่ละหน่วยง�น โรงง�น และ

พนักง�นแต่ละระดับอย่�งชัดเจน ทั้งด้�นกลยุทธ์ ด้�นก�ร

ปฏบัิตงิ�น ด้�นก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ย กฎ ระเบียบ ข้อปฏบิติั

ต่�งๆ ให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยหรือพันธกิจที่กำ�หนดไว้ และ

ได้สื่อส�รไปยังพนักง�นทุกระดับ ทุกฝ่�ย และกลุ่มโรงง�น 

ให้ทร�บถึงวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยที่คณะกรรมก�รได้

กำ�หนดไว้
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การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มีก�รกำ�หนดร�ยละเอียดก�รบ่งช้ี

เหตกุ�รณ์หรือปัจจยัเสีย่งต่�งๆ ทีอ่�จส่งผลกระทบและผลเสยี

ห�ยต่อเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร และระดับ

ปฏิบัติก�รของบริษัทฯ โดยพิจ�รณ�ทั้งคว�มเสี่ยงภ�ยนอก

และคว�มเสี่ยงภ�ยในของบริษัทฯ รวมถึงมีก�รติดต�มผล 

อย่�งสมำ่�เสมอ

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยง โดย

มอบหม�ยให้ดำ�เนนิก�รและช่วยสนับสนุนแต่ละหน่วยง�นและ

กลุม่โรงง�น เพือ่กำ�หนดแนวท�งในก�รกำ�กับดูแล ป้องกนั และ

บริห�รจัดก�รเพื่อลดผลกระทบของคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิด

ขึ้นในก�รดำ�เนินธุรกิจที่ส่งผลให้ไม่บรรลุต�มวัตถุประสงค์ท่ี

กำ�หนดไว้ โดยพจิ�รณ�จดัระดับคว�มเสีย่ง ซึง่ทำ�ก�รประเมนิ

คว�มเสี่ยงทั้ง 2 ด้�น คือ ผลกระทบต่อคว�มเสียห�ยท่ีจะ

เกิดเหตุก�รณ์นั้น (Impact) และโอก�สที่จะเกิดเหตุก�รณ์

คว�มเสี่ยง (Likelihood) โดยมีก�รร�ยง�นและติดต�มผล

ให้กับผู้บริห�ร คณะกรรมก�รบริษัทฯ  และคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ บริห�รคว�มเส่ียงและกำ�กับดูแลกิจก�รอย่�งน้อย

ไตรม�สละ 1 ครั้ง

• ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและระเบียบวิธีปฏิบัติง�น

• ก�รแบ่งแยกหน้�ที่ในก�รปฏิบัติง�น

• ก�รตรวจสอบ ก�รสอบท�น และก�รอนุมัติร�ยก�ร

• มอบหม�ยให้ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในตรวจสอบต�มแผนง�นที่กำ�หนดไว้

• ก�รทำ�ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลร�ยง�นท�งก�รเงิน

• ก�รนำ�ประเด็น ข้อผิดพล�ด หรือข้อบกพร่องของระบบก�รควบคุมภ�ยใน 

 และก�รปฏิบัติง�นที่เกิดขึ้นม�กำ�หนดนโยบ�ย และแนวท�งในก�รปฏิบัติให้เกิด

 ประสิทธิภ�พประสิทธิผลม�กขึ้น

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อระบบส�รสนเทศ

และก�รสื่อส�รข้อมูล โดยจัดให้มีหน่วยง�นเทคโนโลยี

ส�รสนเทศคอยกำ�กับดูแล และพัฒน�ระบบอย่�งต่อเนื่อง 

เพื่อให้ก�รสื่อส�ร และก�รปฏิบัติง�นเป็นไปอย่�งถูกต้อง

เป็นปัจจุบัน โดยตั้งแต่ปี 2560 บริษัทและกลุ่มบริษัทได้นำ�

ระบบก�รว�งแผนทรัพย�กรท�งธุรกิจขององค์กรโดยรวม 

(Enterprise Resource Planning : ERP) และม�ใช้ในก�ร

บริห�รจัดก�รข้อมูลต่�งๆ ทำ�ให้ส�ม�รถนำ�ข้อมูลท่ีสำ�คัญ

ไปใช้ในก�รบริห�รจัดก�รและตัดสินใจท�งธุรกิจได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พภ�ยในระยะเวล�ที่เหม�ะสม รวมถึงกำ�หนด

นโยบ�ยวิธีก�รก�รป้องกันคว�มปลอดภัยของระบบข้อมูล

และอุปกรณ์ต่�งๆ ก�รปฏิบัติต�มกฏหม�ยพระร�ชบัญญัต ิ

ว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และจัดให้ 

มีช่องท�งในก�รสื่อส�รภ�ยในกับพนักง�นภ�ยในองค์กร 

(อเีมล์และอนิทร�เนต็) ในก�รเผยแพร่นโยบ�ย กฎระเบียบ และ

จรรย�บรรณในก�รดำ�เนนิธรุกิจ (Code of Business Conduct)  

รวมถึงเอกส�รและข่�วส�รต่�งๆ ได้อย่�งทั่วถึง

กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีกำ�หนดแนวท�งก�รปฏิบัติง�นอย่�งชัดเจน โดยมีคู่มือประกอบในก�รปฏิบัติง�นเป็นล�ยลักษณ์อักษร 

(Standard Operating Procedure) เพื่อให้มั่นใจได้ว่�ก�รปฏิบัติง�นเป็นไปอย่�งถูกต้อง เหม�ะสม โดยมีแนวท�งหลักๆ ของ

กิจกรรมก�รควบคุมดังต่อไปนี้

การควบคุม
แบบป้องกัน

การควบคุม
แบบค้นหา

การควบคุม
แบบแก้ไข

รายงานประจำาปี 2562
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การติดตามผล

บริษัทฯ จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ และคณะ

กรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยงและกำ�กับดูแลกิจก�ร

อย่�งน้อยไตรม�สละ 1 ครั้ง และมีก�รประชุมคณะกรรมก�ร

บริห�รอย่�งสมำ่�เสมอ เพื่อวิเคร�ะห์ ประเมิน และสรุปผล

ก�รปฏิบัติง�นว่�เป็นไปต�มเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจท่ี

กำ�หนดไว้เพียงใด แล้วนำ�ม�ว�งแผน และปรับปรุงแนวท�ง

ก�รก�รปฏิบัติง�น พร้อมทั้งก�รติดต�มก�รแก้ไขข้อบกพร่อง

ที่เกิดขึ้น โดยมีก�รนำ�ระบบก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นม�

ช่วยในก�รตดิต�มและประเมนิผลก�รปฏิบติัง�นว่�เป็นไปต�ม

วัตถุประสงค์หรือเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

นอกจ�กน้ีฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในซึ่งเป็นหน่วยง�นที่มีคว�ม

เป็นอิสระยังได้รับมอบหม�ยให้เป็นอีกหนึ่งช่องท�งที่รับแจ้ง

ข้อมลูหรือข้อร้องเรยีน รวมถงึเบ�ะแสทีเ่ป็นประโยชน์โดยตรง 

ทำ�ให้ม่ันใจได้ว่�บรษิทัมกีระบวนก�รจดัก�รข้อมลูหรอืข้อร้อง

เรียนทีไ่ด้รับร�ยง�นเข้�ม�อย่�งโปร่งใสและเป็นธรรมต�มหลกั 

ธรรม�ภิบ�ลที่ดี

จ�กนโยบ�ย และแนวท�งก�รปฏบิติัเกีย่วกบัระบบก�รควบคมุ

ภ�ยในและก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่ง คณะกรรมก�รบริษัทฯ 

ได้พจิ�รณ�แล้วเห็นว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รบรหิ�ร

จัดก�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ มีคว�มเพียงพอ เหม�ะสม เป็น

ไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำ�คัญ

ต่อระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

หัวหน้างานการตรวจสอบภายใน

ในก�รประชมุคณะกรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�รคว�มเสีย่งและ

กำ�กบัดแูลกจิก�รได้แต่งตัง้ น�ยสรศกัดิ ์ธนดเีจรญิโชค ให้ดำ�รง

ตำ�แหน่งหวัหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน เนือ่งจ�กมคีว�มรู ้คว�ม

ส�ม�รถ ในก�รปฏิบัติง�นก�รตรวจสอบ และเคยได้รับก�ร

อบรมสมัมน�ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องในก�รปฏบัิตงิ�นก�รตรวจ

สอบภ�ยในจ�กสม�คมผู้ตรวจสอบภ�ยในแห่งประเทศไทย 

อีกทั้งมีประสบก�รณ์ด้�นก�รตรวจสอบ สอบท�นงบก�รเงิน

ของธุรกิจอื่นๆ ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�รปฏิบัติง�น

ได้เป็นอย่�งดี อีกท้ังมีคว�มเข้�ใจในกระบวนก�รและวิธีก�ร

ปฏิบัติง�นของแต่ละกิจกรรม แต่ละหน่วยง�นเป็นอย่�งดี  

จึงเห็นว่�มีคว�มเหม�ะสมที่จะส�ม�รถปฏิบัติหน้�ท่ีดังกล่�ว

ได้อย่�งเหม�ะสมเพียงพอ

ทัง้นี ้ก�รพจิ�รณ�และอนมุตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้�ยผูด้ำ�รง

ตำ�แหน่งหวัหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในของบรษิทัฯ จะต้องผ่�น

ก�รอนุมัติหรือได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจ

สอบ บริห�รคว�มเสี่ยงและกำ�กับดูแลกิจก�ร โดยคุณสมบัติ

ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในดังนี้ 

ประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ	: น�ยสรศักดิ์  ธนดีเจริญโชค

อายุ	: 39 ปี

ประวัติการศึกษา	: บัญชีบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ประสบการณ์ทำางาน	:

ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

2557 - ก.ย. 2558  ผู้จัดก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)

2554 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดก�รฝ่�ยตรวจสอบ บริษัท ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)

การฝึกอบรมและสัมมนา	:  

- แนวปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต

- อัพเดทคว�มรู้ด้�นภ�ษี

- Procurement Fraud, eDiscovery and Robotic Process Automation (RPA)

- Crisis management and Business Continuity Olan Incentive 

113บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในที่จะทำ�ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่�งมี

ประสิทธิผล อีกทั้งมีก�รปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและ

ม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีคว�มเห็น

ว่�ก�รควบคุมภ�ยในด้�นบัญชีของบริษัทฯ มีคว�มเพียงพอ 

และส�ม�รถทำ�ให้ผูส้อบบญัชแีสดงคว�มเหน็ต่องบก�รเงนิของ 

บริษัทฯ สำ�หรับปีสิ้นสุด 2562 ได้ว่�ถูกต้องต�มควร      

นายโฮ	กวงปิง

ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ยังได้เห็นชอบและรับรองร�ยง�นของ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล

กิจก�รในเรื่องระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ ในด้�น

ต่�งๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้�นก�รควบคุมภ�ยในองค์กร 

ก�รประเมินคว�มเสี่ยง ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น ระบบ

ส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล และระบบก�รติดต�ม และ

สรุปว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ มีคว�มเพียงพอ 

โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคล�กรอย่�งเพียงพอในก�รดำ�เนิน

ก�รดังกล่�วอย่�งมีประสิทธิภ�พและไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็น

ส�ระสำ�คัญในระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ

รายงานประจำาปี 2562
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ
เพื่อก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 6 สิงห�คม 2562  ได้มีมติอนุมัติก�รขย�ยขอบเขต
หน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบและ
บริห�รคว�มเสี่ยงให้ครอบคลุมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของ 
บริษัทฯ และได้เปลี่ยนชื่อจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบและ
บรหิ�รคว�มเสีย่ง เป็น “คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�ม
เสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร”

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล 
กิจก�รของบริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ”) 
ประกอบด้วย กรรมก�รอิสระ 4 ท่�น และได้รับมอบหม�ยให้
ปฏิบัติหน้�ที่ดังนี้

• สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ ระบบก�รควบคุม 
 ภ�ยในและตรวจสอบภ�ยใน ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนั และก�ร 
 ปฏิบัติต�มกฎระเบียบและกฏหม�ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

• เสนอแนะแผนก�รตรวจสอบพิเศษแก่ผู้ตรวจสอบภ�ยใน  
 ตลอดจนให้คว�มเหน็ชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย�้ย  
 เลิกจ้�ง หัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน

• ให้คำ�แนะนำ�แก่ฝ่�ยจัดก�รในเร่ืองเก่ียวกับหลักก�รกำ�กับ 
 ดูแลกิจก�รที่ดี 

• เสนอแนะก�รแต่งต้ัง และก�รเลกิจ้�ง ผูส้อบบญัชภี�ยนอก 
 ของบรษิทัฯ และเสนอค่�ตอบแทนของผูส้อบบัญชีดังกล่�ว

• สอบท�นให้บริษัทฯ มีนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยง ก�ร 
 ปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่ 
 เหม�ะสม มีประสิทธิผล และกำ�กับดูแลคณะกรรมก�ร 
 บริห�รคว�มเสี่ยง 

• กำ�กบัดแูลก�รปฏบิตัติ�มต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รปัช่ัน

• กำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�ร ให้เป็นไปต�ม 
 นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ

• ทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและจรรย�บรรณ 
 ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

• กำ�กับดูแลให้มีนโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชั่นที่เหม�ะสม 
 เพียงพอต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ

• กำ�กับดูแลให้คำ�ปรึกษ� ในก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน� 
 อย่�งยั่งยืนของบริษัทฯ

ในระหว่�งปี 2562 คณะกรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�รคว�มเส่ียง 
และกำ�กับดูแลกิจก�รได้ประชุมอย่�งเป็นท�งก�รทั้งหมด 
4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชีภ�ยนอกของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบ
ภ�ยใน และฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบท�นก�ร
ปฏิบัติต�มหลักก�รและม�ตรฐ�นท�งก�รบัญชี รวมทั้งก�ร
ควบคุมภ�ยในก่อนก�รอนุมัติงบก�รเงินร�ยไตรม�ส และงบ
ก�รเงินประจำ�ปี ในก�รประชุมดังกล่�วคณะกรรมก�รตรวจ
สอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�รยังได้ห�รือกับ 
ผูต้รวจสอบภ�ยในของบรษิทัฯ เพือ่สอบท�นและให้คำ�แนะนำ�
เกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนติดต�มเรื่องสืบเนื่องจ�กแผน
ง�นก�รตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�ม
เสีย่ง และกำ�กบัดแูลกจิก�รได้ให้คว�มเหน็ชอบแก่ผูต้รวจสอบ
ภ�ยในให้ดำ�เนนิก�รระหว่�งปี 2562 เพือ่ให้แน่ใจว่�ก�รตรวจ
สอบมีคว�มเพียงพอและเป็นไปอย่�งมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะ
กรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร
ได้อนุมัติแผนง�นของผู้ตรวจสอบภ�ยใน และแผนง�นของ
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ประจำ�ปี 2563 นอกจ�กนี้ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล
กิจก�รได้เข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภ�ยนอกโดยไม่มีฝ่�ย
จัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจ�รณ�แนวท�งและ
แผนก�รสอบบัญชี

กรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร
ทุกท่�นได้เข้�ร่วมประชุมในก�รประชุมที่จัดขึ้นในปี 2562

ในด้�นก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง คณะกรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�ร
คว�มเสีย่ง และกำ�กบัดแูลกจิก�รได้รบัมอบจ�กคณะกรรมก�ร 
บรษิทัฯ ให้กำ�กบัดแูลขบวนก�รและกจิกรรมก�รบรหิ�รคว�ม
เสีย่ง เพ่ือทุเล�และบรหิ�รคว�มเสีย่งให้อยูใ่นระดับท่ียอมรบัได้ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล
กิจก�รได้รับร�ยง�นจ�กคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง  
ซึง่ประกอบด้วย ผูบ้ริห�รอ�วโุส  และได้ร�ยง�นให้คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�รทร�บใน
เรื่องคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร (Operational risks) รวมทั้ง 
ม�ตรก�รที่ใช้ในก�รทุเล�คว�มเสี่ยงเหล่�นั้น  คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�รได้อนุมัติ
แผนง�นของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ประจำ�ปี 2563 
และได้สอบท�นคว�มคืบหน้�ของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็น
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กำ�กบัดแูลกจิก�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�รคว�มเสีย่ง 
และกำ�กบัดูแลกจิก�รได้ทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร
และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ   รวมทัง้ ได้ให้คำ�แนะนำ�
ในก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของบริษัทฯ และ
ได้สอบท�นผลก�รดำ�เนินง�นและร�ยง�นท�งก�รเงินต่�งๆ 
ของบริษัทฯ เพื่อคว�มโปร่งใสและคว�มครบถ้วนถูกต้อง   
ส่วนในด้�นก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ัน ได้มีก�รสอบท�น
นโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ัน และได้กำ�หนดให้ฝ่�ยตรวจ
สอบภ�ยในประเมนิและว�งแผนง�นก�รตรวจสอบก�รปฏบิตัิ
ง�นต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ันไว้ในแผนง�นประจำ�ปี   
ซ่ึงจ�กก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
บรหิ�รคว�มเสีย่ง และกำ�กบัดูแลกจิก�รมคีว�มพงึพอใจต่อก�ร
แก้ไขปัญห�ท่ีเกิดข้ึนท้ังกับฝ่�ยจัดก�ร ผู้สอบบัญชีภ�ยนอก 
และผู้ตรวจสอบภ�ยในเรื่องต่�งๆ ภ�ยใต้กฎบัตรของคณะ
กรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล
กจิก�รได้ประเมินผลก�รปฎบัิตงิ�นของตนเอง (แบบร�ยคณะ) 
ประจำ�ปี 2562 และร�ยง�นผลก�รประเมินตนเองต่อคณะ
กรรมก�รบริษัทฯ พร้อมท้ังเปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปีของ 
บริษัทฯ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บรหิ�รคว�มเสีย่งและกำ�กบัดแูลกิจก�ร
ได้เสนอแนะต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง น�ยโสภณ 
เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขท่ี 3182และ/หรือ 
น�งส�วรุ้งนภ� เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 
3516 และ/หรือ น�งส�วพิมพ์ใจ ม�นิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญ�ตเลขที่ 4521 และ/หรือ น�งส�วรสพร เดชอ�คม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 5659 และ/หรือ น�งส�วสุมน� 
พนัธ์พงษ์ส�นนท์ ผูส้อบบัญชีรบัอนญุ�ตเลขท่ี 5872 ของบรษิทั  
สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำ�หรับ 
รอบระยะเวล�บัญชีประจำ�ปี 2563 โดยเสนอค่�สอบบัญชี
เท่�กับ 2,500,000 บ�ท ท้ังนี้ ก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ 
ค่�สอบบัญชีนี้อยู่ภ�ยใต้ก�รได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของบริษัทฯ

ร�ยไตรม�ส รวมทั้ง ให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง เพื่อให้ระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีประสิทธิภ�พ
และเหม�ะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล
กจิก�รมคีว�มเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชว่ี� งบก�รเงนิ และ
ก�รเปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงินของบริษัทฯ มีคว�มเพียงพอ
และถูกต้องต�มควรในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับ
ดูแลกิจก�รมีคว�ม พึงพอใจต่อระบบก�รควบคุมภ�ยในของ 
บริษัทฯ ในด้�นต่�งๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้�นก�รควบคุม
ภ�ยในองค์กร ก�รประเมินคว�มเสี่ยง ก�รควบคุมก�รปฏิบัติ
ง�น ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล และระบบก�ร
ติดต�มว่�มีคว�มเพียงพอทั้งด้�นก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น
ของบริษัทฯ และส�ม�รถทำ�ให้ผู้สอบบัญชีภ�ยนอกให้คว�ม
เห็นอย่�งถูกต้องต�มควรต่องบก�รเงินของบริษัทฯ ขณะท่ี
ข้อบกพร่องต่�งๆ ของก�รควบคุมภ�ยในที่ได้ มีก�รตรวจพบ
ในระหว่�งก�รสอบท�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�ร
คว�มเสีย่ง และกำ�กบัดูแลกจิก�ร ฝ่�ยจดัก�รกไ็ด้มคีว�มตืน่ตวั 
และได้ดำ�เนินก�รแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่�วอย่�งเหม�ะสม

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล
กิจก�รยังได้ตรวจท�นร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  
ที่จะต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ  หรือ
ผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปต�มกฎเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ ตลอดจนก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�รมีคว�มพึงพอใจ
ว่� บริษัทฯ ได้เข้�ทำ�ร�ยก�รดังกล่�วบนพื้นฐ�นเสมือนหนึ่ง
กระทำ�โดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (Arms’ Length Basis)  
โดยอ�ศัยหลักก�รตล�ดเสรีระหว่�งคู่สัญญ�และได้เปิดเผย
ข้อมูลก�รเข้�ทำ�ร�ยง�นอย่�งเพียงพอและโปร่งใส

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแล
กจิก�รมคีว�มพงึพอใจต่อก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลกั
ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 
รวมทั้งมีคว�มพึงพอใจต่อก�รสนันสนุนและก�รพัฒน�ก�ร
ปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีอย่�งต่อเนื่องของ 
บริษัทฯ ก�รไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ 
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกร�ยยงัคงเป็นเป้�หม�ยหลกัในก�ร
ทำ�ง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง และ 

นายวุฒิพล		สุริยาภิวัฒน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
บริหารความเสี่ยง	และกำากับดูแลกิจการ
25	กุมภาพันธ์	2563
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของ 

บริษัทฯ และหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้สอบท�นงบก�รเงินโดยพิจ�รณ�

จ�กร�ยง�นและจ�กก�รทำ�ง�นของผู้สอบบัญชีภ�ยนอกของ 

บรษิทัฯ คอื บรษิทั สำ�นกัง�น อีว�ย จำ�กดั รวมทัง้จ�กร�ยง�น

และก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสีย่ง  

และกำ�กับดูแลกิจก�ร ซึ่งได้ห�รือกับฝ่�ยจัดก�รของบริษัทฯ 

ในเรื่องต่�งๆ โดยละเอียดคณะกรรมก�รบริษัทฯ มีคว�ม 

พึงพอใจที่ไม่พบจุดอ่อนที่เป็นส�ระสำ�คัญในก�รควบคุม 

ภ�ยในด้�นบัญชี ระบบก�รควบคุมภ�ยในและม�ตรฐ�น

ก�รปฏิบัติง�นและก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ (Standard  

Operating Procedures)

นายโฮ	กวงปิง

ประธานกรรมการบริษัท
นายโฮ	เรน	ฮวา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดังนั้น คณะกรรมก�รบริษัทฯ จึงส�ม�รถสรุปได้ว ่�งบ 

ก�รเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุด 2562 ได้จัดทำ�อย่�งรอบคอบเป็นไป 

ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป ซึง่ได้แสดงฐ�นะก�รเงนิ

ของบริษัทฯ อย่�งถูกต้องสมบูรณ์ในทุกจุดที่เป็นส�ระสำ�คัญ
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รายงาน
ทางการเงิน
31 ธันวาคม 2562
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมของบริษัท ไทยว� จำ�กัด 

(มห�ชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบ

แสดงฐ�นะก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 งบกำ�ไร

ข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ

หุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน                  

และหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม รวมถึงหม�ยเหตุสรุป

นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ และได้ตรวจสอบงบก�รเงินเฉพ�ะ

กิจก�รของบริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) ด้วยเช่นกัน

ข้�พเจ้�เห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 

31 ธันว�คม 2562 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด 

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) 

และบรษิทัย่อย และเฉพ�ะของ บรษิทั ไทยว� จำ�กดั (มห�ชน) 

โดยถกูต้องต�มทีค่วรในส�ระสำ�คญัต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น

ท�งก�รเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี 

คว�มรบัผิดชอบของข้�พเจ้�ได้กล่�วไว้ใน วรรค ความรบัผดิชอบ 

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในร�ยง�นของ

ข้�พเจ้� ข้�พเจ้�มีคว�มเป็นอิสระจ�กกลุ่มบริษัทต�มข้อ

กำ�หนดจรรย�บรรณของผู้ประกอบวิช�ชีพบัญชีที่กำ�หนดโดย

สภ�วชิ�ชพีบัญช ี  ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงนิ 

และข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณอื่นๆ

ต�มที่ระบุในข้อกำ�หนดนั้นด้วย ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�ร

สอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็น           

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
 

เร่ืองสำ�คัญในก�รตรวจสอบคือเรื่องต่�งๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุด

ต�มดลุยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิช�ชพีของข้�พเจ้� ในก�รตรวจ

สอบงบก�รเงนิสำ�หรบังวดปัจจุบนั ข้�พเจ้�ได้นำ�เรือ่งเหล่�นีม้�

พิจ�รณ�ในบรบิทของก�รตรวจสอบ งบก�รเงินโดยรวมและใน

ก�รแสดงคว�มเหน็ของข้�พเจ้� ทัง้นี ้ข้�พเจ้�ไม่ได้แสดงคว�ม

เห็นแยกต่�งห�ก สำ�หรับเรื่องเหล่�นี้ 

ข้�พเจ้�ได้ปฏบัิตงิ�นต�มคว�มรบัผดิชอบท่ีได้กล่�วไว้ใน วรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
ในร�ยง�นของข้�พเจ้� ซ่ึงได้รวมคว�มรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับ
เรือ่งเหล่�นีด้้วย ก�รปฏบิตังิ�นของข้�พเจ้�ได้รวมวธิกี�รตรวจ
สอบที่ออกแบบม�เพื่อตอบสนองต่อก�รประเมินคว�มเสี่ยง
จ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญใน
งบก�รเงิน ผลของวิธีก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ซ่ึงได้รวมวิธี
ก�รตรวจสอบสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในก�ร
แสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินโดยรวม

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ พร้อมวิธีก�รตรวจสอบสำ�หรับ
แต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนือ่งจ�กร�ยได้จ�กก�รข�ยเป็นตวัเลขทีม่สี�ระสำ�คญัในงบกำ�ไร
ข�ดทุนเบ็ดเสร็จ และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลก�รดำ�เนินง�น
ของธรุกจิซึง่ผูใ้ช้งบก�รเงินให้คว�มสนใจ ประกอบกบับรษิทัฯ
มีร�ยก�รข�ยกับลูกค้�เป็นจำ�นวนม�กร�ย ดังนั้น บริษัทฯ จึง
มีคว�มเสี่ยงในก�รรับรู้ร�ยได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบก�รรับรู้ร�ยได้ของบริษัทฯโดยก�ร

• ประเมินและทดสอบระบบส�รสนเทศและระบบก�ร 
 ควบคุมภ�ยในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกับวงจรร�ยได้โดย 
 ก�รสอบถ�มผูร้บัผิดชอบ ทำ�คว�มเข้�ใจและเลอืกตวัอย่�ง 
 ม�สุ ่มทดสอบก�รปฏิบัติต�ม ก�รควบคุมที่บริษัทฯ 
 ออกแบบไว้ 

• สุ่มตัวอย่�งเอกส�รก�รข�ยเพื่อตรวจสอบก�รรับรู้ร�ยได ้
 ว่�เป็นไปต�มเงื่อนไขก�รข�ยและสอดคล้องกับนโยบ�ย 
 ก�รรับรู้ร�ยได้ของบริษัทฯ

• สุ ่มตรวจสอบเอกส�รประกอบร�ยก�รข�ยท่ีเกิดขึ้นใน 
 ระหว่�งปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวล�บัญชี

• สอบท�นใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภ�ยหลังวันสิ้นรอบระยะ 
 เวล�บัญชี  

• วิเคร�ะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีร�ยได้แบบแยกย่อย  
 (Disaggregated data) เพือ่ตรวจสอบคว�มผดิปกติ ทีอ่�จ 
 เกิดขึ้นของร�ยก�รข�ยตลอดรอบระยะเวล�บัญชี 
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ค่าความนิยม และเครื่องหมายการค้า
 
ข้�พเจ้�ให้คว�มสำ�คัญเรื่องก�รพิจ�รณ�ก�รด้อยค่�ของ 

ค่�คว�มนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เคร่ืองหม�ยก�รค้�) 

ที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์ไม่ทร�บแน่นอน ต�มที่กล่�วไว้ใน

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 20 และ 19 ต�มลำ�ดับ 

เนื่องจ�กก�รประเมินก�รด้อยค่�ของค่�คว�มนิยมและ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นประม�ณก�รท�งบัญชีที่สำ�คัญ ที่

ฝ่�ยบริห�รต้องใช้ดลุยพนิจิอย่�งสงูในก�รระบหุน่วยสนิทรพัย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดและก�รประม�ณก�ร กระแสเงินสดใน

อน�คตที่กิจก�รค�ดว่�จะได้รับจ�กกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึง

ก�รกำ�หนดอัตร�คิดลดและ อัตร�ก�รเติบโตในระยะย�วท่ี

เหม�ะสม ซึ่งทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงเก่ียวกับมูลค่�ของค่�คว�ม

นิยมและเครื่องหม�ยก�รค้�  

ข้�พเจ้�ได้ประเมินก�รกำ�หนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสดและแบบจำ�ลองท�งก�รเงินที่ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯ

เลือกใช้โดยก�รทำ�คว�มเข้�ใจกระบวนก�รพิจ�รณ�ของฝ่�ย

บรหิ�รว่�สอดคล้องต�มลกัษณะก�รให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์

หรอืไม่ นอกจ�กนี้ ข้�พเจ�้ได้ทำ�ก�รทดสอบขอ้สมมติทีส่ำ�คญั

ที่ฝ่�ยบริห�รใช้ ในก�รประม�ณก�รกระแสเงินสดท่ีค�ดว่�

จะได้รับในอน�คตจ�กสินทรัพย์ที่จัดทำ�โดยฝ่�ยบริห�รของ 

บรษิทัฯ โดยก�รเปรยีบเทยีบข้อสมมตดิงักล่�วกับแหล่งข้อมลู

ภ�ยในและภ�ยนอกของบรษัิทฯ รวมถงึเปรยีบเทยีบ ประม�ณ

ก�รกระแสเงนิสดในอดีตกบัผลก�รดำ�เนินง�นทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่

ประเมินก�รใช้ดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�รในก�รประม�ณก�ร 

กระแสเงนิสดทีค่�ดว่�จะได้รับในอน�คตดังกล่�ว และพิจ�รณ�

อตัร�คดิลดทีฝ่่�ยบรหิ�รของบรษิทัฯเลอืกใช้โดยก�รวเิคร�ะห์

ต้นทุนท�งก�รเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของบริษัทฯและของ

อุตส�หกรรม ตลอดจนทดสอบก�รคำ�นวณมูลค่�ที่ค�ดว่�จะ

ได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่�วต�มแบบจำ�ลองท�งก�รเงิน                   

และพิจ�รณ�ผลกระทบของก�รเปลีย่นแปลงข้อสมมติท่ีสำ�คญั

ต่อมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนโดยเฉพ�ะอัตร�คิดลดและอัตร�

ก�รเตบิโตในระยะย�ว นอกจ�กนี ้ข้�พเจ้�ได้สอบท�นก�รเปิด

เผยข้อมูลเกี่ยวกับก�รประเมินก�รด้อยค่�ของค่�คว�มนิยม

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึงผลกระทบของประม�ณก�ร 

กระแสเงนิสดในอน�คตจ�ก ก�รเปลีย่นแปลงข้อสมมตทิีส่ำ�คญั

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 

ข้�พเจ้�ให้คว�มสำ�คัญเรื่องก�รพิจ�รณ�ก�รด้อยค่�ของเงิน

ลงทนุในบรษิทัย่อยต�มทีก่ล่�วไว้ในหม�ยเหตปุระกอบงบก�ร

เงินข้อ 15 เนื่องจ�กก�รประเมินก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนใน

บรษิทัย่อยถือเป็นประม�ณก�รท�งบญัชี ท่ีสำ�คญัท่ีฝ่�ยบรหิ�ร

ต้องใช้ดลุยพนิจิอย่�งสงูในก�รประม�ณมลูค่�ท่ีค�ดว่�จะได้รับ

คนืจ�กเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย ทัง้นีม้ลูค่�ทีค่�ดว่�จะได้รบัคนื

หม�ยถงึมลูค่�ยตุธิรรมหกัต้นทนุในก�รข�ยของสนิทรพัย์หรอื

มูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์แล้วแต่ร�ค�ใดจะสูงกว่� ประกอบ

กับจำ�นวนค่�เผื่อก�รด้อยค่�เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บันทึก

อยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงินมีส�ระสำ�คัญ ซ่ึงทำ�ให้เกิดคว�ม

เสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่�ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ข้�พเจ้�ได้ประเมินคว�มเหม�ะสมของแบบจำ�ลองท�งก�ร

เงินท่ีฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯเลือกใช้โดยก�รทำ�คว�มเข้�ใจ

กระบวนก�รพิจ�รณ�ของฝ่�ยบริห�ร นอกจ�กนี้ ข้�พเจ้�

ได้ทำ�ก�รทดสอบข้อสมมติท่ีสำ�คัญท่ีฝ่�ยบริห�รใช้ในก�ร

ประม�ณมลูค่�ท่ีค�ดว่�จะได้รบัคนืจ�กเงนิลงทุนในบริษทัย่อย

ท่ีจัดทำ�โดยฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯ โดยก�รเปรียบเทียบข้อ

สมมตดิงักล่�วกบัแหล่งข้อมลูภ�ยในและภ�ยนอกของบรษิทัฯ 

รวมถึงสอบท�นคว�มแม่นยำ�ของประม�ณก�รกระแสเงินสด

ในอดีตกับผลก�รดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินก�รใช้

ดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�รในก�รประม�ณก�รกระแสเงินสดท่ี

ค�ดว่�จะได้รับในอน�คตดังกล่�ว และพิจ�รณ�คว�มเหม�ะ

สมของอัตร�คิดลดท่ีฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯเลือกใช้โดยก�ร

วิเคร�ะห์ต้นทุนท�งก�รเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทย่อยและของ

อุตส�หกรรม ตลอดจนทดสอบก�รคำ�นวณมูลค่�ที่ค�ดว่�จะ

ได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่�ว ต�มแบบจำ�ลอง

ท�งก�รเงิน และพิจ�รณ�ผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลง

สมมติฐ�นท่ีสำ�คัญต่อมูลค่�ท่ีค�ดว่�จะได้รับคืนโดยเฉพ�ะ

อัตร�คิดลดและอัตร�ก�รเติบโตในระยะย�ว

รายงานประจำาปี 2562
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ข้อมูลอื่น
 
ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวม

อยูใ่นร�ยง�นประจำ�ปีของกลุม่บริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบก�รเงนิ 

และร�ยง�นของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในร�ยง�นนั้น) ซึ่งค�ด

ว่�จะถูกจัดเตรียมให้กับข้�พเจ้�ภ�ยหลังวันที่ในร�ยง�นของ

ผู้สอบบัญชีนี้

คว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น

และข้�พเจ้�ไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะก�รให้คว�มเชื่อมั่นใน

รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ท่ีเกี่ยวเนื่องกับก�รตรวจสอบงบ

ก�รเงนิคอื ก�รอ่�นและพจิ�รณ�ว่�ข้อมลูอืน่น้ันมคีว�มขัดแย้ง 

ท่ีมีส�ระสำ�คัญกับงบก�รเงินหรือกับคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�ร

ตรวจสอบของข้�พเจ้�หรือไม่ หรือปร�กฏว่�ข้อมูลอื่นแสดง

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่
 

เมื่อข้�พเจ้�ได้อ่�นร�ยง�นประจำ�ปีของกลุ่มบริษัทต�มท่ี

กล่�วข้�งต้นแล้ว และห�กสรุปได้ว่�มีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ ข้�พเจ้�จะสื่อส�รเรื่องดังกล่�ว

ให้ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลทร�บเพื่อให้มีก�รดำ�เนินก�ร

แก้ไขที่เหม�ะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่
ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิ�รมหีน้�ทีร่บัผิดชอบในก�รจัดทำ�และนำ�เสนองบก�รเงนิ 

เหล่�น้ีโดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�ง 

ก�รเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�ร

พิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพือ่ให้ส�ม�รถจดัทำ�งบก�รเงนิทีป่ร�ศจ�ก

ก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะ

เกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน ผู้บริห�รรับผิดชอบในก�รประเมิน

คว�มส�ม�รถของกลุ่มบริษัทในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง ก�ร

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเรื่อง

ดังกล่�ว  และก�รใช้เกณฑ์ก�รบญัชสีำ�หรับกจิก�รทีด่ำ�เนนิง�น

ต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริห�รมีคว�มตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือ

หยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู ้ มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลมีหน้�ที่ในก�รสอดส่องดูแล

กระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงิน

ก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ได้คว�มเชือ่ม่ัน 

อย่�งสมเหตุสมผลว่�งบก�รเงินโดยรวมปร�ศจ�กก�รแสดง

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่�จะ

เกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด และเสนอร�ยง�นของ 

ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมคว�มเห็นของข้�พเจ้�อยู่ด้วย คว�มเชื่อมั่น

อย่�งสมเหตสุมผลคอืคว�มเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นก�ร

รับประกันว่�ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบ

บัญชีจะส�ม�รถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

ส�ระสำ�คัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอ�จ

เกดิจ�กก�รทจุรติหรอืข้อผดิพล�ดและถอืว่�มสี�ระสำ�คญัเมือ่

ค�ดก�รณ์อย่�งสมเหตุสมผลได้ว่�ร�ยก�รท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 

แต่ละร�ยก�รหรือทุกร�ยก�รรวมกันจะมีผลต่อก�รตัดสินใจ

ท�งเศรษฐกิจของผู้ใช้งบก�รเงินจ�กก�รใช้งบก�รเงินเหล่�นี้

ในก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี 

ข้�พเจ้�ใช้ดุลยพินิจและก�รสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิช�ชีพตลอดก�รตรวจสอบ และข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นดังต่อ

ไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินคว�มเสี่ยงท่ีอ�จมีก�รแสดงข้อมูลที ่

 ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน ไม่ว่�จะ 

 เกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ออกแบบและปฏิบัติ 

 ง�นต�มวิธีก�รตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อคว�มเส่ียง 

 เหล่�นั้น และได้หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เพียงพอและ 

 เหม�ะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเหน็ของข้�พเจ้�  

 คว�มเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระ 

 สำ�คัญซึ่งเป็นผลม�จ�ก ก�รทุจริตจะสูงกว่�คว�มเสี่ยงที่ 

 เกิดจ�กข้อผิดพล�ด เนื่องจ�กก�รทุจริตอ�จเกี่ยวกับก�ร 

 สมรู้ร่วมคิด ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลักฐ�น ก�รตั้งใจ 

 ละเว้นก�รแสดงข้อมูล ก�รแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงต�มข้อ 

 เท็จจริงหรือก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน

• ทำ�คว�มเข้�ใจเกีย่วกบัระบบก�รควบคมุภ�ยในทีเ่กีย่วข้อง 

 กบัก�รตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกี�รตรวจสอบให้เหม�ะสม 

 กบัสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในก�รแสดงคว�ม 

 เหน็ต่อคว�มมปีระสทิธผิลของก�รควบคมุภ�ยในของกลุม่ 

 บริษัท
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ข้�พเจ้�ได้ให้คำ�รบัรองแก่ผูม้หีน้�ทีใ่นก�รกำ�กบัดแูลว่�ข้�พเจ้�

ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดจรรย�บรรณที่เกี่ยวข้องกับคว�ม

เป็นอิสระและได้สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลเกี่ยว

กับคว�มสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้�พเจ้�เชื่อว่�มี

เหตุผลที่บุคคลภ�ยนอกอ�จพิจ�รณ�ว่�กระทบต่อคว�มเป็น

อิสระของข้�พเจ้�และม�ตรก�รท่ีข้�พเจ้�ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้

ข้�พเจ้�ข�ดคว�มเป็นอิสระ

จ�กเรื่องทั้งหล�ยที่สื่อส�รกับผู ้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแล 

ข้�พเจ้�ได้พิจ�รณ�เรื่องต่�งๆ ท่ีมีนัยสำ�คัญท่ีสุดในก�รตรวจ

สอบงบก�รเงินในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญใน

ก�รตรวจสอบ ข้�พเจ้�ได้อธิบ�ยเรื่องเหล่�นี้ไว้ในร�ยง�นของ 

ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหม�ยหรือข้อบังคับห้�มไม่ให้เปิดเผย

เรือ่งดงักล่�วต่อส�ธ�รณะ หรอืในสถ�นก�รณ์ทีย่�กทีจ่ะเกดิขึน้ 

ข้�พเจ้�พิจ�รณ�ว่�ไม่ควรส่ือส�รเรื่องดังกล่�วในร�ยง�นของ

ข้�พเจ้�เพร�ะก�รกระทำ�ดังกล่�วส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้อย่�ง

สมเหตสุมผลว่�จะมผีลกระทบในท�งลบม�กกว่�ผลประโยชน์

ที่ผู้มีส่วนได้เสียส�ธ�รณะจะได้จ�กก�รสื่อส�รดังกล่�ว

ข้�พเจ้�เป็นผูร้บัผดิชอบง�นสอบบญัชแีละก�รนำ�เสนอร�ยง�น

ฉบับนี้

• ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�ร 

 ใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีและ 

 ก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริห�รจัดทำ�

• สรุปเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชี 

 สำ�หรับกิจก�รที่ดำ�เนินง�นต่อเนื่องของผู้บริห�ร และ 

 สรปุจ�กหลกัฐ�นก�รสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่�มคีว�มไม่แน่นอน 

 ที่มีส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ที่อ�จ 

 เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อคว�มส�ม�รถ 

 ของกลุ่มบริษัทในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องหรือไม่ ห�ก 

 ข้�พเจ้�ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญ  

 ข้�พเจ้�จะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชี 

 ของข้�พเจ้�ถึงก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบก�รเงิน 

 หรอืห�กเห็นว่�ก�รเปิดเผยดงักล่�วไม่เพยีงพอ ข้�พเจ้�จะ 

 แสดงคว�มเหน็ทีเ่ปล่ียนแปลงไป ข้อสรปุของข้�พเจ้�ข้ึนอยู่ 

 กับหลกัฐ�นก�รสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นร�ยง�นของ 

 ผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้� อย่�งไรก็ต�ม เหตุก�รณ์หรือ 

 สถ�นก�รณ์ในอน�คตอ�จเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด 

 ก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องได้

• ประเมินก�รนำ�เสนอ โครงสร้�งและเนื้อห�ของงบก�รเงิน 

 โดยรวม รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 

 ประเมนิว่�งบก�รเงนิแสดงร�ยก�รและเหตุก�รณ์ทีเ่กดิข้ึน 

 โดยถูกต้องต�มที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกส�รหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เหม�ะสมอย่�ง 

 เพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลท�งก�รเงินของกิจก�รหรือของ 

 กจิกรรมท�งธรุกิจภ�ยในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงคว�มเหน็ต่อ 

 งบก�รเงินรวม ข้�พเจ้�รับผิดชอบต่อก�รกำ�หนดแนวท�ง  

 ก�รควบคุมดูแล และก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบกลุ่มบริษัท  

 ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคว�มเห็นของ 

 ข้�พเจ้�

ข้�พเจ้�ได้สื่อส�รกับผู้มีหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลในเรื่องต่�งๆ 

ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวล�ของก�รตรวจสอบต�มท่ีได้

ว�งแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจ�กก�รตรวจสอบ

รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบก�รควบคุมภ�ยใน  

ห�กข้�พเจ้�ได้พบในระหว่�งก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�

โสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3182
บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด
กรุงเทพฯ:	25	กุมภาพันธ์	2563
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562  2561
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9 857,164,975      678,620,456      319,951,380      233,300,237      
เงินลงทุนชั่วคราว 10 384,335,563      610,876,536      343,149,849      579,078,333      
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 8, 11 723,741,514      729,695,619      595,515,544      575,036,779      
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 8 -                        -                        80,551,000        546,561,000      
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
   สวนท่ีจะครบกําหนดภายในหน่ึงป 8 -                        -                        -                        11,514,287        
สินคาคงเหลือ 12 1,147,354,785   987,773,770      574,044,331      408,454,325      
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 8,673,920          3,816,022          7,292,685          -                        
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 121,561,203      147,051,256      48,104,189        105,229,756      
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,242,831,960   3,157,833,659   1,968,608,978   2,459,174,717   
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน 13 25,736,938        65,558,177        -                        -                        
เงินลงทุนในบริษัทรวม 14 21,149,254        32,356,010        31,600,000        31,600,000        
เงินลงทุนในบริษัทยอย 15 -                        -                        695,627,108      612,261,944      
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 16 146,168,400      169,659,750      146,168,400      169,659,750      
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิจากสวนท่ี
   จะครบกําหนดภายในหน่ึงป 8 -                        -                        564,740,974      -                        
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 17 131,455,030      131,455,030      504,000             504,000             
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 18 3,640,085,818   2,827,657,299   2,376,500,494   1,545,966,905   
สินทรัพยไมมีตัวตน 19, 20 533,679,063      528,040,458      477,166,515      485,902,640      
คาความนิยม 20 100,678,428      100,678,428      100,678,428      100,678,428      
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 31 6,724,919          9,700,621          -                        -                        
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 20,062,679        49,638,897        15,209,758        34,673,539        
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,625,740,529   3,914,744,670   4,408,195,677   2,981,247,206   
รวมสินทรัพย 7,868,572,489   7,072,578,329   6,376,804,655   5,440,421,923   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอํานาจ สุขประสงคผล)
กรรมการ

งบการเงินรวม

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562  2561
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 21 275,940,058      220,000,000      100,000,000      -                        
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 8, 22 539,090,846      492,985,466      367,644,455      369,032,748      
เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจายจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 8 2,697,750          2,675,167          7,600,000          175,600,000      
สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินท่ีถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป 23 4,590,455          4,071,836          4,590,455          4,071,836          
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 24 60,000,000        -                        60,000,000        -                        
ภาษีเงินไดคางจาย 9,410,291          28,209,354        -                        23,768,216        
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 95,123,083        46,138,388        27,935,093        26,558,955        
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 986,852,483      794,080,211      567,770,003      599,031,755      
หน้ีสินไมหมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 23 5,025,046          8,495,024          5,025,046          8,495,024          
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก
    สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 24 110,000,000      -                        110,000,000      -                        
หุนกู 25 996,692,599      -                        996,692,599      -                        
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 26 326,038,195      229,324,734      263,217,813      177,028,910      
หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 31 136,152,874      163,689,117      108,094,662      132,783,936      
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 27 12,416,001        10,846,000        12,413,088        3,047,969          
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,586,324,715   412,354,875      1,495,443,208   321,355,839      
รวมหน้ีสิน 2,573,177,198   1,206,435,086   2,063,213,211   920,387,594      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอํานาจ สุขประสงคผล)
กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562  2561
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      
สวนเกินทุนจากการปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย 15 66,886,183        -                        -                        -                        
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 29 89,705,000        89,705,000        89,705,000        89,705,000        
   ยังไมไดจัดสรร 3,125,986,153   3,368,104,316   2,312,945,598   2,500,595,403   
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (207,772,900)     (99,602,772)       (35,086,623)       (16,293,543)       
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 5,020,831,905   5,304,234,013   4,313,591,444   4,520,034,329   
สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 274,563,386      561,909,230      -                        -                        
รวมสวนของผูถือหุน 5,295,395,291   5,866,143,243   4,313,591,444   4,520,034,329   
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 7,868,572,489   7,072,578,329   6,376,804,655   5,440,421,923   

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอํานาจ สุขประสงคผล)
กรรมการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขาย 7,310,453,107   7,247,862,991  5,185,713,938     5,092,040,283   
รายไดจากการบริการ 12,551,584        -                        4,220,610            -                         
เงินคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณอัคคีภัย 7 12,149,334        10,000,000       -                           -                         
เงินปนผลรับ 32,748,682        1,322,476         120,439,959        26,887,057        
รายไดอ่ืน 55,924,079        69,640,693       75,576,173          84,297,747        
รวมรายได 7,423,826,786     7,328,826,160    5,385,950,680     5,203,225,087    
คาใชจาย
ตนทุนขาย 6,121,847,349   6,063,238,222  4,415,844,243     4,273,881,530   
ตนทุนการใหบริการ 11,604,036        -                        3,499,662            -                         
คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย 563,332,982      512,858,398     373,241,745        348,783,230      
คาใชจายในการบริหาร 549,164,760      453,764,054     430,708,073        341,805,324      
คาเสียหายจากเหตุการณอัคคีภัย 7 -                         17,470,243       -                           -                         
รวมคาใชจาย 7,245,949,127     7,047,330,917    5,223,293,723     4,964,470,084    
กําไรกอนสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
   คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 177,877,659        281,495,243       162,656,957        238,755,003       
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 14 (4,536,595)           (1,868,657)          -                           -                          
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 173,341,064        279,626,586       162,656,957        238,755,003       
คาใชจายทางการเงิน (47,566,655)         (7,381,361)          (40,037,163)         (2,378,747)          
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 125,774,409        272,245,225       122,619,794        236,376,256       
คาใชจายภาษีเงินได 31 (31,886,191)       (57,940,578)      (620,067)              (38,727,897)       
กําไรสําหรับป 93,888,218          214,304,647       121,999,727        197,648,359       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน
   ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (101,885,858)     (27,662,838)      -                           -                         
กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม
   ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได (18,793,080)         66,539,716         (18,793,080)         66,539,716         
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
   - สุทธิจากภาษีเงินได 14 (6,420,321)         672,380            -                           -                         
รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได (127,099,259)       39,549,258         (18,793,080)         66,539,716         
รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
   - สุทธิจากภาษีเงินได 26 (28,184,114)         -                          (27,925,976)         -                          
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
   - สุทธิจากภาษีเงินได 14 (249,679)            -                        -                           -                         
รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได (28,433,793)         -                          (27,925,976)         -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป (155,533,052)       39,549,258         (46,719,056)         66,539,716         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (61,644,834)         253,853,905 75,280,671          264,188,075

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอํานาจ สุขประสงคผล)
กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
การแบงปนกําไร
สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 68,039,186          196,861,120       121,999,727        197,648,359       
สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 25,849,032          17,443,527         

93,888,218          214,304,647       

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (68,564,735)         239,626,204       75,280,671          264,188,075       
สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 6,919,901            14,227,701         

(61,644,834)         253,853,905       

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 33
กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.08                     0.22                    0.14                     0.22                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอํานาจ สุขประสงคผล)
กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ

งบการเงินรวม

127บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หนวย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 125,774,409        272,245,225       122,619,794        236,376,256       
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน:
   คาเสียหายจากเหตุการณอัคคีภัย -                         17,470,243       -                           -                         
   เงินคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณอัคคีภัย (12,149,334)       (10,000,000)      -                           -                         
   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 352,368,873      277,260,862     215,198,103        153,816,348      
   คาตัดจําหนายสวนเกินมูลคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                         2,269,822         -                           2,269,822          
   หน้ีสูญและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ) 8,260,734          4,456,763         1,090,861            3,174,252          
   คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                         -                        58,536                 51,537               
   คาเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิ
      ท่ีจะไดรับเพิ่มขึ้น (โอนกลับ) (9,927,755)         15,242,107       (7,709,170)           6,578,790          
   คาเผื่อการดอยคาคาเชาจายลวงหนาเพิ่มขึ้น (โอนกลับ) (4,000,000)         4,000,000         (4,000,000)           4,000,000          
   โอนกลับคาเผื่อจากการดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (2,625,305)         -                        (2,625,305)           -                         
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 10,714,862        2,317,419         10,065,217          1,301                 
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน -                         7                       -                           -                         
   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 20,932               (396)                  20,932                 (396)                   
   ขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 10,332,244        421,210            11,409,986          1,466,607          
   กําไรจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว (6,879,743)         (7,209,572)        (5,814,579)           (7,209,572)         
   กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                         (974,480)           -                           (974,480)            
   กําไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน -                         (10,471,625)      -                           (10,471,625)       
   ขาดทุนจากเงินลงทุนช่ัวคราวท่ีครบกําหนด 1,479,348          -                        1,479,348            -                         
   ขาดทุน (กําไร) ท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม
      ของเงินลงทุนช่ัวคราว (180,378)            3,668,923         (59,827)                3,668,923          
   ขาดทุน (กําไร) ท่ียังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน (1,771,083)         4,937,524         (2,204,560)           2,869,239          
   ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกู 927,638             -                        927,638               -                         
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 65,209,607        23,839,142       52,697,993          18,598,783        
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
      ของผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 10,018,127        -                        9,159,934            -                         
   ดอกเบ้ียรับ (17,140,677)       (22,095,461)      (39,523,008)         (36,892,818)       
   สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 4,536,595          1,868,657         -                           -                         
   เงินปนผลรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน (32,748,682)       (1,322,476)        (120,439,959)       (26,887,057)       
   คาใชจายดอกเบ้ีย 46,639,017        7,381,361         39,109,525          2,378,747          
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
   และหน้ีสินดําเนินงาน 548,859,429        585,305,255       281,461,459        352,814,657       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอํานาจ สุขประสงคผล)
กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หนวย: บาท)

2562 2561 2562 2561
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืน (1,001,849)         (234,019)           (11,042,140)         (13,523,537)       
   สินคาคงเหลือ (149,653,260)     (163,221,452)    (157,880,836)       (35,759,437)       
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 27,359,019        (33,789,473)      53,832,884          (40,210,707)       
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 29,576,218        (43,474,027)      19,463,781          (30,738,499)       
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 24,801,521        (44,433,016)      (34,083,235)         (79,043,657)       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 49,972,074        5,176,850         2,363,517            6,648,728          
   หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (7,709,723)         (958,290)           85,395                 7                        
   เงินรับลวงหนาคาคืนภาษีมูลคาเพิ่มจากกรมสรรพากร 9,279,724          -                        9,279,724            -                         
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 531,483,153        304,371,828       163,480,549        160,187,555       
เงินรับคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณอัคคีภัย 12,149,334        10,000,000       -                           -                         
จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (13,744,416)       (15,044,265)      (10,576,494)         (6,685,642)         
จายภาษีเงินได (63,882,506)       (94,117,268)      (37,397,792)         (52,311,941)       
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 466,005,565        205,210,295       115,506,263        101,189,972       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 18,134,552        25,556,787       34,630,608          40,074,137        
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกันเพิ่มขึ้น -                         -                        (228,266,506)       (82,600,000)       
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น) -                         -                        141,049,819        (35,000,000)       
ซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว (2,328,450,157)  (1,330,120,922) (1,968,205,929)    (1,329,758,068)  
ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                         (26,241,628)      -                           (26,241,628)       
ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย -                         -                        (83,423,700)         (33,230,000)       
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (1,188,961,081)  (497,676,850)    (1,021,459,249)    (303,070,945)     
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (40,551,212)       (10,701,873)      (15,921,930)         (4,238,820)         
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว 2,478,773,699     1,558,645,881    2,158,529,471     1,558,645,881    
เงินสดรับจากเงินลงทุนช่ัวคราวท่ีครบกําหนด 81,798,204          6,048,052           50,000,000          6,048,052           
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                           52,308,544         -                           52,308,544         
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นท่ีครบกําหนด -                           160,000,000       -                           160,000,000       
เงินสดรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 9,879,578          3,872,053         4,597,915            2,826,357          
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 3,841                 28,755              3,841                   28,755               
เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนของบริษัทยอยใหแกสวนไดเสียท่ี
   ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (220,000,000)     -                        -                           -                         
เงินปนผลรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 32,748,682        1,322,476         120,439,959        26,887,057        
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,156,623,894)    (56,958,725)        (808,025,701)       32,679,322         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอํานาจ สุขประสงคผล)
กรรมการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หนวย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกันลดลง 39,809,361        -                        -                           -                         
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 55,940,058          64,049,563         100,000,000        -                          
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) -                           -                          (168,000,000)       175,600,000       
เงินสดจายตามสัญญาเชาทางการเงิน (4,069,359)           (3,763,246)          (4,069,359)           (3,763,246)          
รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 200,000,000        -                          200,000,000        -                          
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (30,000,000)         (30,500,000)        (30,000,000)         -                          
รับเงินสดจากการออกหุนกู 1,000,000,000     -                          1,000,000,000     -                          
เงินสดจายคาใชจายในการออกหุนกู (4,235,039)           -                          (4,235,039)           -                          
ดอกเบ้ียจาย (39,001,168)         (7,358,377)          (31,814,086)         (2,060,746)          
เงินปนผลจาย (282,710,935)     (281,571,870)    (282,710,935)       (281,571,870)     
เงินปนผลจายท่ีบริษัทยอยจายใหแกสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (7,379,562)         (12,098,896)      -                           -                         
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 928,353,356        (271,242,826)      779,170,581        (111,795,862)      
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (59,190,508)       (25,461,451)      -                           -                         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 178,544,519        (148,452,707)      86,651,143          22,073,432         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 678,620,456      827,073,163     233,300,237        211,226,805      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 857,164,975        678,620,456       319,951,380        233,300,237       

-                       -                      -                       -                      
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีมิใชเงินสด
   ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ียังไมไดจายชําระ 62,214,966          45,621,227         57,188,989          31,687,386         
   ซ้ือคอมพิวเตอรซอฟตแวรท่ียังไมไดจายชําระ 1,359,044            4,791,763           1,351,030            1,541,763           
   ซ้ือยานพาหนะภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 1,118,000            552,000              1,118,000            552,000              
   ขายอุปกรณท่ียังไมไดรับเงิน -                           -                          9,235,347            5,893,451           
   โอนเงินจายลวงหนาคาซ้ือสินทรัพยเปนเคร่ืองจักรและอุปกรณ -                           1,962,769           -                           -                          
   โอนเปล่ียนสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเปนอาคารและอุปกรณ -                           9,102,823           -                           -                          
   โอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนท่ีดิน -                           29,357,781         -                           -                          
   เงินปนผลคางจาย 354,569               1,341,948           354,569               1,341,948           
   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนลดลงจากการตัดหน้ีสูญ 10,399,294          15,594                159,771               15,594                
   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนระยะยาวอื่นเปนเงินลงทุนช่ัวคราว -                           375,982,506       -                           375,982,506       
   กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของ
      เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น (23,491,350)         83,174,646         (23,491,350)         83,174,646         
   โอนเปล่ียนเงินใหกูยืมระยะยาวเปนเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                           -                          -                           70,000,000         
   โอนเปล่ียนเงินใหกูยืมระยะส้ันเปนเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                           -                          694,276,506        11,514,287         
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (35,230,143)         -                          (34,907,470)         -                          
   โอนเปล่ียนสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน -                           41,514,720         -                           30,557,999         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายอํานาจ สุขประสงคผล)
กรรมการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

1. ขอมูลท่ัวไป 
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดต้ังและมีภูมิลําเนาใน          
ประเทศไทย และไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2558     
บริษัทฯจัดต้ังข้ึนจากการควบบริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน) (“TWS”) และ บริษัท ไทยวาฟูด
โปรดักส จํากัด (มหาชน) (“TWFP”) ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
ประเภทวุนเสน แปงมันสําปะหลังและผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ
ไดทําการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงท่ีอยูของบริษัทฯ เปนอยูท่ี 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
2.1  งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

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

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบาย                 
การบัญชี 
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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

1. ขอมูลท่ัวไป 
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดต้ังและมีภูมิลําเนาใน          
ประเทศไทย และไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2558     
บริษัทฯจัดต้ังข้ึนจากการควบบริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน) (“TWS”) และ บริษัท ไทยวาฟูด
โปรดักส จํากัด (มหาชน) (“TWFP”) ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
ประเภทวุนเสน แปงมันสําปะหลังและผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ
ไดทําการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงท่ีอยูของบริษัทฯ เปนอยูท่ี 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
2.1  งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

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

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบาย                 
การบัญชี 
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

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

(หนวย: รอยละ) 
 จัดต้ังขึ้น  

ชื่อบริษัทยอย ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ อัตรารอยละของการถือหุน
 2562 2561
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 อินเตอรเนชั่นแนล เทรด    

(เซี่ยงไฮ) จํากัด 
จําหนายแปงมันสําปะหลัง จีน 100.00 100.00 

บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสทเมนท       
(กัมพูชา) จํากัด 

ผลิตและจําหนาย               
แปงมันสําปะหลัง

กัมพูชา 100.00 100.00 

บริษัท ไทยวา เวียดนาม จํากัด ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
อาหาร (วุนเสนและอื่น ๆ)

เวียดนาม 100.00 100.00 

บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด(2) ผลิตและจําหนายแปงมัน
สําปะหลังดัดแปร

ไทย 100.00 66.67 

บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด                 ผลิตและจําหนายไฟฟา ไทย 99.99 99.99
บริษัท บางปะกงธุรกิจ จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 100.00
บริษัท เชียงแสนแลนด จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 100.00
บริษัท ไทยวา (6) จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 100.00
บริษัท บางเทา (6) จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 100.00
บริษัท ทาทุงนาแลนด จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 100.00
บริษัท ไทยสินมันสําปะหลัง (1989)  จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 100.00
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 100.00 100.00
บริษัท บางเทา (5) จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 100.00 100.00
บริษัท แมโจแลนด จํากัด(3) ถือครองที่ดิน ไทย 50.01 50.01
บริษัท ไทยโมดีไฟดสตารช จํากัด ถือครองที่ดิน ไทย 94.75 94.75
(1) สัดสวนการถือหุนใน Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company รวมการถือหุนทางออมโดยบริษัทยอยของบริษัทฯในอัตรารอยละ 0.01 
(2) สัดสวนการถือหุนในบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด รวมการถือหุนทางออมโดยบริษัทยอยของบริษัทฯในอัตรารอยละ 66.67 
(3) สัดสวนการถือหุนในบริษัท แมโจแลนด จํากัด รวมการถือหุนทางออมโดยบริษัทยอยของบริษัทฯในอัตรารอยละ 0.02 
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ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับ
หรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการส่ังการ
กิจกรรมท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได 

ค)  บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันที่บริษัทฯมี
อํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของ 
บริษัทฯ 

จ) สินทรัพยและหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวมซ่ึงจัดต้ังในตางประเทศ                   
แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและ
คาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจาก
การแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา               
งบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน   

ฉ) ยอดคงคางระหวางกลุมบริษัท รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี้แลว 

ช)  สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยสวนท่ีไมไดเปนของบริษัทฯและแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไร
หรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมตามวิธี            
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
  ในระหวางป กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม จํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผล
บังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อใหมี
เนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ
อธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใช
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหมซ่ึงไดมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้   
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ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับ
หรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการส่ังการ
กิจกรรมท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได 

ค)  บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯมี
อํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของ 
บริษัทฯ 

จ) สินทรัพยและหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวมซ่ึงจัดตั้งในตางประเทศ                   
แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและ
คาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจาก
การแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา               
งบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน   

ฉ) ยอดคงคางระหวางกลุมบริษัท รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี้แลว 

ช)  สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยสวนท่ีไมไดเปนของบริษัทฯและแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไร
หรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมตามวิธี            
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
  ในระหวางป กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม จํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผล
บังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อใหมี
เนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ
อธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใช
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหมซ่ึงไดมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้   

135บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของตอไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31                    

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได - รายการแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับบริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสราง
อสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

  กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาท่ีทํากับลูกคาทุกสัญญา 
ยกเวนสัญญาท่ีอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนด
หลักการ 5 ข้ันตอนสําหรับการรับรูรายไดท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาที่ทํากับลูกคา โดยกิจการจะรับรู
รายไดในจํานวนเงินท่ีสะทอนถึงส่ิงตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปล่ียน
สินคาหรือบริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณา
ขอเท็จจริงและเหตุการณท่ีเกี่ยวของท้ังหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละข้ันตอน  

  กลุมบริษัทรับรูผลสะสมของการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดย
ปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 และไมปรับยอนหลังงบการเงินปกอนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ โดยเลือกใชแนวทางปฏิบัติท่ีผอนปรนตอไปน้ี  

  - ไมปรับปรุงยอนหลังการแสดงรายการของสัญญาท่ีกิจการไดมีการโอนสินคาหรือบริการท้ัง
หมดแลวตามนโยบายการบัญชีเดิม  ซ่ึงพิจารณาวาเปนสัญญาที่ เสร็จสมบูรณแลว                       
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 

  ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูในหมายเหตุ 4  
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 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี                 
ท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

  สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                
การรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
และการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ยกเวน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหมดังตอไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร่ืองมือทางการเงิน 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานและ               

การตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 7 การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 16 การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ 
ฉบับท่ี 19 การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภท
และการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี
ปองกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน                   
ถูกยกเลิกไป 

รายงานประจำาปี 2562
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โดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี
ปองกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน                   
ถูกยกเลิกไป 
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ฝายบริหารของกลุมบริษัทคาดวาการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใช จะมีผลกระทบจากรายการ
ดังตอไปน้ี 

- การรับรูรายการผลขาดทุนดานเครดิต - กลุมบริษัทตองรับรูผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึนตอสินทรัพยทางการเงินโดยไมจําเปนตองรอใหเหตุการณท่ีมีการดอยคาดาน
เครดิตเกิดข้ึนกอน กลุมบริษัทจะใชวิธีการอยางงายในการพิจารณาคาเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาด
วาจะเกิดข้ึนตลอดอายุสําหรับลูกหนี้การคา 

- การรับรูรายการตราสารอนุพันธ - กลุมบริษัทตองรับรูรายการตราสารอนุพันธเม่ือเร่ิมแรก
ดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่เขาทําสัญญา และวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม ณ วัน
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธจะถูกรับรู
ผานกําไรหรือขาดทุน  

ปจจุบันฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินจํานวนเงินผลกระทบที่อาจมีตองบ
การเงินในปท่ีเร่ิมนํามาตรฐานกลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเชา 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญา

เชา และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเกี่ยวของ มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนดหลักการของการรับรู
รายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของสัญญาเชา และกําหนดให                  
ผูเชารับรูสินทรัพยและหนี้สินสําหรับสัญญาเชาทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเชามากกวา                
12 เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาต่ํา 

  การบัญชีสําหรับผูใหเชาไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี                
ฉบับท่ี 17 ผูใหเชายังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนนิงานหรือสัญญาเชาเงินทุน
โดยใชหลักการเชนเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 

  กลุมบริษัทคาดวาจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรูผลกระทบสะสมของ
การนํามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใชคร้ังแรกโดยการปรับปรุงกับกําไร
สะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 และไมปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่แสดงเปรียบเทียบ 

  ฝายบริหารของกลุมบริษัทคาดวาการนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาใช จะมีผลกระทบตองบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยของกลุมบริษัทมีจํานวนเพิ่มข้ึน และ
หนี้สินของกลุมบริษัทมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
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  ปจจุบันฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินจํานวนเงินผลกระทบที่อาจมีตองบ
การเงินในปท่ีเร่ิมนํามาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติ 

4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหมมาถือปฏิบัติ  

 ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 3 กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติ
ในระหวางปปจจุบัน โดยกิจการไดเลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไร
สะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 และไมปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่แสดงเปรียบเทียบ 

 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงไดดังนี้   

(หนวย: ลานบาท) 
                                                                                      สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงินรวม 
 

ตามนโยบาย            
การบัญชีเดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 15 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
กําไรขาดทุน    
รายไดจากการขายสินคา 7,336.44 (25.99) 7,310.45 
รายไดจากการใหบริการ 12.55 - 12.55 
เงินคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณอัคคีภัย 12.15 - 12.15 
เงินปนผลรับ 32.75 - 32.75 
รายไดอื่น 55.93 - 55.93 
ตนทุนขาย (6,111.06) (10.79) (6,121.85) 
ตนทุนการใหบริการ (11.60) - (11.60) 
คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย (600.11) 36.78 (563.33) 
คาใชจายในการบริหาร (549.16) - (549.16) 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (4.54) - (4.54) 
คาใชจายทางการเงิน (47.57) - (47.57) 
คาใชจายภาษีเงินได (31.89) - (31.89) 
กําไรสําหรับป 93.89 - 93.89 
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  ปจจุบันฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินจํานวนเงินผลกระทบที่อาจมีตองบ
การเงินในปท่ีเร่ิมนํามาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติ 

4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหมมาถือปฏิบัติ  

 ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 3 กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติ
ในระหวางปปจจุบัน โดยกิจการไดเลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไร
สะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 และไมปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่แสดงเปรียบเทียบ 

 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงไดดังนี้   

(หนวย: ลานบาท) 
                                                                                      สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงินรวม 
 

ตามนโยบาย            
การบัญชีเดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 15 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
กําไรขาดทุน    
รายไดจากการขายสินคา 7,336.44 (25.99) 7,310.45 
รายไดจากการใหบริการ 12.55 - 12.55 
เงินคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณอัคคีภัย 12.15 - 12.15 
เงินปนผลรับ 32.75 - 32.75 
รายไดอื่น 55.93 - 55.93 
ตนทุนขาย (6,111.06) (10.79) (6,121.85) 
ตนทุนการใหบริการ (11.60) - (11.60) 
คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย (600.11) 36.78 (563.33) 
คาใชจายในการบริหาร (549.16) - (549.16) 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (4.54) - (4.54) 
คาใชจายทางการเงนิ (47.57) - (47.57) 
คาใชจายภาษีเงินได (31.89) - (31.89) 
กําไรสําหรับป 93.89 - 93.89 
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 (หนวย: ลานบาท) 
                                                                                      สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ตามนโยบาย            
การบัญชีเดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 15 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
กําไรขาดทุน    
รายไดจากการขายสินคา 5,211.70 (25.99) 5,185.71 
รายไดจากการใหบริการ 4.22 - 4.22 
เงินปนผลรับ 120.44 - 120.44 
รายไดอื่น 75.58 - 75.58 
ตนทุนขาย (4,405.05) (10.79) (4,415.84) 
ตนทุนการใหบริการ (3.50) - (3.50) 
คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย (410.02) 36.78 (373.24) 
คาใชจายในการบริหาร (430.71) - (430.71) 
คาใชจายทางการเงนิ (40.04) - (40.04) 
คาใชจายภาษีเงินได (0.62) - (0.62) 
กําไรสําหรับป 122.00 - 122.00 

รายการปรับปรุงขางตนมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

- จํานวนเงินที่อาจตองจายใหกับลูกคาตามธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจ - กลุมบริษัทพิจารณา
พบวามีขอกําหนดในสัญญาการคาและธรรมเนียมปฏิบัติบางประการในการกําหนดราคาขายกับ
ลูกคาท่ีอาจสงผลใหกลุมบริษัทจะตองจายหรือใหสวนลดพิเศษกับลูกคาโดยเฉพาะลูกคากลุม
หางสรรพสินคา ท้ังนี้กลุมบริษัทตองนําจํานวนเงินดังกลาวมาแสดงสุทธิกับยอดขายในปจาก
เดิมท่ีกลุมบริษัทจัดประเภทรายการเปนคาใชจายในการขายและจัดจําหนาย 

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
5.1 การรับรูรายได 
 ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อกลุมบริษัทไดโอนอํานาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคาแลว กลาวคือ 
เมื่อมีการสงมอบสินคา รายไดจากการขายแสดงตามมูลคาท่ีไดรับหรือคาดวาจะไดรับสําหรับสินคา
ท่ีไดสงมอบหลังจากหักประมาณการสินคารับคืนและสวนลด โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
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 รายไดคาบริการ 

รายไดคาบริการรับรูตลอดชวงเวลาที่ใหบริการโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน 

 รายไดคาเชา 

รายไดจากการใหเชาสินทรัพยตามสัญญาเชาดําเนินงานจะรับรูรายไดโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุ
สัญญาเชาและถือเปนรายไดจากการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ  

 ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี

สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

5.3 ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อ่ืน 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน แสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือ               
หนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึง
โดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

5.4 สินคาคงเหลือ 
 สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก) หรือ

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาววัดมูลคาตามวิธีตนทุนมาตรฐาน             
ซ่ึงใกลเคียงกับตนทุนจริง และประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ แรงงานและคาโสหุยในการผลิต 

วัตถุดิบและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาสินคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิ
ท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช 
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5.5 เงินลงทุน  
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของ

หลักทรัพยบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

ข)   เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยดังกลาวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป  

ค)   เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

ง)    เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

จ)   เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตาม                
วิธีราคาทุน 

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด                      
ณ ส้ินวันทําการสุดทายของป มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
หนวยลงทุน 

 บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะ
ปรับมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน  
ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเปนองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนแลวแตประเภทของเงินลงทุนท่ีมี               
การโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุน จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
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5.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 บริษัทฯบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทํารายการ 

หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและ
คาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

 บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 

5.7 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 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางการติดต้ังและกอสราง 

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได
รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุน
จากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้น
ออกจากบัญชี 

5.8  ตนทุนการกูยืม 
 ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนัน้
จะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิด
รายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น 

  

143บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED



 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอํานาจ สุขประสงคผล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 
 กรรมการ กรรมการ 
 

12

5.9 สินทรัพยไมมีตัวตน  
บริษัทฯบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยนั้น ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการอื่น บริษัทฯจะบันทึก
ตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก สินทรัพยไมมีตัวตน
แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพย
นั้น 
บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมี                 
ขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน 
คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน คํานวณจากราคาทุนของสินรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการ
ใหประโยชนดังนี้ 
  สิทธิในการใชประโยชนบนที่ดิน 30 - 50 ป 
  ความสัมพันธกับลูกคา  4 - 16 ป 
  คอมพิวเตอรซอฟตแวร  3 - 10 ป 

บริษัทฯไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนระหวางการติดตั้งและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุ
การใหประโยชนไมทราบแนนอน เชน เคร่ืองหมายการคา แตจะใชวิธีการทดสอบการดอยคาทุกป
ท้ังในระดับของแตละสินทรัพยนั้นและในระดับของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด บริษัทฯจะ
ทบทวนทุกปวาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวยังคงมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 

5.10  คาความนิยม 
 บริษัทฯบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนท่ี                

สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาสูงกวา
ตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนท่ีสูงกวานี้เปนกําไรในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

 บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคา
ความนิยมทุกปหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดข้ึน 
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 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด)            
ท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําการประเมินมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของ
สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิด     
เงินสดตํ่ากวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
และบริษัทฯไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 

5.11  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 

หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารท่ี
สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ   
บริษัทฯ 

5.12 สัญญาเชาระยะยาว 
 สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได

โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวย               
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชา
แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน
ระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพย
ท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา หรืออายุ
ของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะตํ่ากวา 

 สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรู
เปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 
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5.13 เงินตราตางประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชใน

การดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตางๆของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวย
สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละกิจการนั้น 

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณ                       
ผลการดําเนินงาน 

5.14 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ

หรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทํา
การประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบ
แนนอนเปนรายป บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมี
มูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

 ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาด
วาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอน
ถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซ่ึงเปน
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู  

 ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุด
ซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนาย
สินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายน้ันผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจใน
การแลกเปลี่ ยนและสามารถตอรองราคากันไดอย าง เปนอิสระในลักษณะของผู ท่ีไมมี                      
ความเกี่ยวของกัน  

บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
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หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงช้ีท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมี                
การเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรู                    
ผลขาดทุนจากการดอยคาคร้ังลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพิ่มข้ึนจากการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรู                
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที เวนแตสินทรัพยนั้นแสดง
ดวยราคาท่ีตีใหม การกลับรายการสวนท่ีเกินกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนถือเปนการตีราคา
สินทรัพยเพิ่ม 

5.15 ผลประโยชนพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 กลุมบริษัทรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิด

รายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจาย
สะสมและเงินที่กลุมบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยก
ออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท เงินที่กลุมบริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปน
คาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุมบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และผลประโยชนพิเศษอ่ืนที่ใหแกพนักงานเม่ือเกษียณอายุตามนโยบายของกลุมกิจการเอง ซ่ึงกลุม
บริษัทถือวาเงินชดเชยและผลประโยชนพิเศษดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน นอกจากนั้น กลุมบริษัทไดจัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
ไดแก โครงการรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา 
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ไดแก โครงการรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา 

  

  

147บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED



 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอํานาจ สุขประสงคผล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 
 กรรมการ กรรมการ 
 

16

 กลุมบริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระ ไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน  

5.16 ประมาณการหน้ีสิน 
 กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณใน

อดีตไดเกิดข้ึนแลว มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้นและกลุมบริษัทสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยาง
นาเชื่อถือ  

5.17 ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่
เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุมบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ 
แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯจะมีกําไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
ท่ียังไมไดใชนั้น 
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 กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัท
จะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมา
ใชประโยชน 

 กลุมบริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

5.18 ตราสารอนุพันธ 
 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  
 จํานวนเงินท่ีกลุมบริษัททําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาไมไดรับรูเปนสินทรัพยหรือ

หนี้สิน ณ วันทําสัญญา กําไรและขาดทุนจากการซ้ือขายจะรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ในงวดท่ีเกิดการซ้ือขายเงินตราตางประเทศจริงตามสัญญา 

          สัญญาสิทธิจะซ้ือ/จะขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  
          จํานวนเงินท่ีกลุมบริษัททําสัญญาซ้ือ/ขายสิทธิที่จะซ้ือ/จะขายเงินตราตางประเทศลวงหนาไมไดรับรู

เปนสินทรัพยหรือหนี้สิน ณ วันทําสัญญา กําไรและขาดทุนจากการใชสิทธิจะรวมอยูในการคํานวณ
ผลการดําเนินงานในงวดท่ีเกิดการใชสิทธิ      

5.19 การวัดมูลคายุติธรรม 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพื่อ

โอนหนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย              
(ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กลุมบริษัทใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัด
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกําหนดให
ตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กลุม
บริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ 
และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรม
นั้นใหมากที่สุด  
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 กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัท
จะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมา
ใชประโยชน 

 กลุมบริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

5.18 ตราสารอนุพันธ 
 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  
 จํานวนเงินท่ีกลุมบริษัททําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาไมไดรับรูเปนสินทรัพยหรือ

หนี้สิน ณ วันทําสัญญา กําไรและขาดทุนจากการซ้ือขายจะรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ในงวดท่ีเกิดการซ้ือขายเงินตราตางประเทศจริงตามสัญญา 

          สัญญาสิทธิจะซ้ือ/จะขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  
          จํานวนเงินท่ีกลุมบริษัททําสัญญาซ้ือ/ขายสิทธิที่จะซ้ือ/จะขายเงินตราตางประเทศลวงหนาไมไดรับรู

เปนสินทรัพยหรือหนี้สิน ณ วันทําสัญญา กําไรและขาดทุนจากการใชสิทธิจะรวมอยูในการคํานวณ
ผลการดําเนินงานในงวดท่ีเกิดการใชสิทธิ      

5.19 การวัดมูลคายุติธรรม 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพื่อ

โอนหนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย              
(ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กลุมบริษัทใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัด
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกําหนดให
ตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ
หน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กลุม
บริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ 
และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรม
นั้นใหมากที่สุด  

  

149บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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 ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินใน              
งบการเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมี                   
สภาพคลอง 

 ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรง
หรือทางออม 

 ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณขึ้น  

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดบั
ชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีถืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานที่มีการ
วัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 

6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ             
งบการเงิน ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและ                 
การประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 บริษัทฯจะตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และเงินลงทุนท่ัวไปเมื่อ   

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมี 
ขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมี
สาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตนจากการควบบริษัท 
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีควบกิจการ ตลอดจน
การทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะ
ไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือก                    
อัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชนและผลประโยชนระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน
ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐาน
ตาง ๆในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตราการ
เปล่ียนแปลงของราคาทอง อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

7. ผลกระทบจากเหตุการณไฟไหม 
 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2561 ไดเกิดเหตุการณเพลิงไหมข้ึนในโรงงานของบริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง 

จํากัด (บริษัทยอย) ท่ีตั้งอยูในจังหวัดอุดรธานี บริษัทยอยดังกลาวไดประเมินความเสียหายของ
ทรัพยสิน และบันทึกผลขาดทุนจากเหตุการณเพลิงไหมดังกลาวเปนจํานวนรวม 17.47 ลานบาท ใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีผลกระทบใหกําไรตอหุนของ
งบการเงินรวมลดลง 0.02 บาทตอหุน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. บริษัทยอยตัดจําหนายสินคาคงเหลือท่ีเสียหายจากเพลิงไหม ซ่ึงบริษัทยอยประเมินคิดเปนมูลคา

ตามราคาทุนจํานวน 0.02 ลานบาท 
2. บริษัทยอยตัดจําหนายทรัพยสิน อันไดแก เคร่ืองจักรและอุปกรณของบริษัทยอยท่ีเสียหายจาก

เหตุการณไฟไหมมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวนรวม 15.19 ลานบาท  
3. คาใชจายอ่ืน เชน คาใชจายในการฟนฟูเบ้ืองตนจํานวน 2.26 ลานบาท 
 อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไดทําประกันภัยคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินท่ีเกิดจากเหตุการณ

เพลิงไหมไวแลวโดยไดทําประกันภัยความเส่ียงภัยสําหรับทรัพยสิน (Accidental Damage 
(Property) Insurance Policy) ในลักษณะมูลคาทดแทนทรัพยสิน (Replacement value) ที่เสียหาย 
รวมถึงการประกันการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption) โดยมีวงเงินตามกรมธรรม
ประกันภัยดังนี้ 

 ลานบาท 
ทรัพยสินเสียหาย 330.00 
สินคาคงเหลือเสียหาย 120.00 
การหยดุชะงักของธุรกิจ 220.00 
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 บริษัทประกันภัยไดสํารวจและประเมินความเสียหายเสร็จส้ินแลว และไดสรุปเงินคาสินไหม
ทดแทนท่ีจะจายคืนใหกับบริษัทยอยท้ังส้ิน 22.15 ลานบาท โดยในระหวางป 2561 บริษัทยอยไดรับ
ชําระเงินชดเชยคาเสียหายบางสวนจากบริษัทประกันภัยจํานวน 10 ลานบาท และในระหวางป
ปจจุบัน บริษัทยอยดังกลาวไดรับชําระเงินชดเชยคาเสียหายสวนท่ีเหลือจากบริษัทประกันภัยจํานวน 
12.15 ลานบาทแลวท้ังจํานวน 

8. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้ 

รายชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 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 แมฮองสอนแลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง (1) จํากัด บริษัทยอย 
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รายชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 
บริษัท พังงา รีสอรท จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท บางเทา (5) จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท ไทยโมดีไฟดสตารช จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท แมโจแลนด จํากดั บริษัทยอย 
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมนัสําปะหลัง จํากดั บริษัทรวม 
Vietnam Tapioca Company Limited บริษัทรวมทางออม 
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนและกรรมการรวมกนั 
บริษัท เจแปน คอรน สตารช จํากัด* ผูถือหุนของบริษัทยอย 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล คอมเมอรเชียล  
   ดิเวลลอปเมนท จํากัด  

ผูถือหุนของบริษัทยอย 

Tay Ninh Sugar Corporation 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 

Thanh Thanh Cong Packing Trading Production Joint 
Stock Company 

มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทยอย 

บริษัท ลากูนา (เวยีดนาม) จํากัด ผูถือหุนและกรรมการรวมกนั 
 * บริษัท เจแปน คอรน สตารช จํากัด ไมไดเปนบริษัทท่ีเก่ียวของกันต้ังแตวันท่ี 24 เมษายน 2562 

8.1 ในระหวางปกลุมบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปรายการที่มีสาระสําคัญได
ดังนี้ 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   
 งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ซื้อสินคา - - 1,444 1,445 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
ขายสินคา - - 1,267 902 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
เงินปนผลรับ - - 88 26 ตามท่ีประกาศจาย 
รายไดคาเชาและคาบริการ - - 7 7 ราคาตามสัญญา   
คาใชจายคาเชาและคาบริการ - - 1 3 ราคาตามสัญญา   
ดอกเบี้ยรับ - - 31 21 อัตราตามสัญญา  
ดอกเบี้ยจาย - - 3 1 อัตราตามสัญญา
รายไดอื่น - - 12 6 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
คาใชจายอื่น - - 5 10 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง  
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ซื้อสินคา - 46 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      
ซื้อสินคา 13 2 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
ขายสินคา 24 40 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม
เงินปนผลรับ 33 1 33 1 ตามท่ีประกาศจาย
เงินปนผลจาย 7 12 - - ตามท่ีประกาศจาย
คาใชจายคาเชาและคาบริการ 31 32 17 18 ราคาตามสัญญา
คาใชจายอื่น 9 8 8 8 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
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8.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวของกันมี
รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 11)   
บริษัทยอย - - 342,288 252,800
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 37 1,903 32 49
รวม 37 1,903 342,320 252,849
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (54,672) (53,435)
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น - กจิการที่เกี่ยวของกนั - สุทธิ 37 1,903 287,648 199,414 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย - - 80,551 546,561
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -
รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการทีเ่กี่ยวของกัน - สุทธิ - - 80,551 546,561 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย - - 590,789 37,562
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (26,048) (26,048)
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ - - 564,741 11,514
หัก: สวนที่จะครบกําหนดภายในหน่ึงป - - - (11,514)
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการทีเ่กี่ยวของกัน - สุทธิ   
 จากสวนทีจ่ะครบกําหนดภายในหนึ่งป - - 564,741 - 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 22)   
บริษัทยอย - - 26,423 82,991
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,484 129 267 96
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ื่น - กจิการที่เกี่ยวของกนั 2,484 129 26,690 83,087 
เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย - - 7,600 175,600
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,698 2,675 - -
รวมเงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน 2,698 2,675 7,600 175,600 
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8.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกันมี
รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 11)   
บริษัทยอย - - 342,288 252,800
บริษัทที่เก่ียวของกัน 37 1,903 32 49
รวม 37 1,903 342,320 252,849
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (54,672) (53,435)
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น - กจิการที่เกี่ยวของกนั - สุทธิ 37 1,903 287,648 199,414 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย - - 80,551 546,561
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -
รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการทีเ่กี่ยวของกัน - สุทธิ - - 80,551 546,561 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย - - 590,789 37,562
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (26,048) (26,048)
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ - - 564,741 11,514
หัก: สวนที่จะครบกําหนดภายในหน่ึงป - - - (11,514)
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการทีเ่กี่ยวของกัน - สุทธิ   
 จากสวนทีจ่ะครบกําหนดภายในหนึ่งป - - 564,741 - 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 22)   
บริษัทยอย - - 26,423 82,991
บริษัทที่เก่ียวของกัน 2,484 129 267 96
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ื่น - กจิการที่เกี่ยวของกนั 2,484 129 26,690 83,087 
เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย - - 7,600 175,600
บริษัทที่เก่ียวของกัน 2,698 2,675 - -
รวมเงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่
เก่ียวของกัน 2,698 2,675 7,600 175,600 
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8.3 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันในระหวางปแสดงไดดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ
 ณ วันท่ี เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเปลี่ยน ณ วันท่ี

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 1 มกราคม 2562 ระหวางป ระหวางป ประเภทเงินใหกู 31 ธันวาคม 2562
บริษัท ดีไอ จํากัด 78,061 100,000 (97,510) - 80,551
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด - 210,000 (210,000) - -
บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด 358,500 215,000 - (573,500) -
บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสทเมนท   
     (กัมพูชา) จํากัด 40,000 20,000 (9,223) (50,777) -
บริษัท ไทยวา เวียดนาม จํากัด 70,000 - - (70,000) -
รวม 546,561 545,000 (316,733) (694,277) 80,551
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
สุทธิ 546,561 545,000 (316,733) (694,277) 80,551 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 เ งินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่ เกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืน                      
เม่ือทวงถาม และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.91 ตอป (31 ธันวาคม 2561: รอยละ 3.13 ตอป และ 4.00              
ตอป)  

8.4 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันในระหวางปแสดงไดดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเปลี่ยน ณ วันท่ี 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 1 มกราคม 2562 ระหวางป ระหวางป ประเภทเงินใหกู 31 ธันวาคม 2562 
บริษัท พังงา รีสอรท จํากัด 11,161 - - - 11,161 
บริษัท บางเทา (5) จํากัด 6,839 - - - 6,839 
บริษัท เชียงแสนแลนด จํากัด 7,754 - - - 7,754 
บริษัท บางเทา (6) จํากัด 935 - - - 935 
บริษัท ทาทุงนาแลนด จํากัด 390 - - - 390 
บริษัท แมฮองสอนแลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 1,635 - - - 1,635 
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง (1) จํากัด 800 - - - 800 
บริษัท แมโจแลนด จํากัด 8,048 - - - 8,048 
บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด - - (146,000) 573,500 427,500 
บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสทเมนท      
     (กัมพูชา) จํากัด - 5,000 (50) 50,777 55,727 
บริษัท ไทยวา เวียดนาม จํากัด - - - 70,000 70,000 
รวม 37,562 5,000 (146,050) 694,277 590,789 
หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (26,048) - - - (26,048) 
สุทธิ 11,514 5,000 (146,050) 694,277 564,741 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืนตามท่ีระบุ
ในสัญญาเงินใหกูภายในเดือนธันวาคม 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป และ 4.91 ตอป                 
(31 ธันวาคม 2561: รอยละ 3.13 ตอป)  

8.5 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกันในระหวางป
แสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)
  งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2562 ระหวางป ระหวางป 31 ธันวาคม 2562

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจาย
จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล  
   คอมเมอรเชียล ดิเวลลอปเมนท จํากัด 2,675 23 - 2,698 

 
 (หนวย: พันบาท)
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2562 ระหวางป ระหวางป 31 ธันวาคม 2562

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
บริษัท ไทยโมดีไฟดสตารช จํากัด 7,600 - - 7,600 
บริษัท ไทยวา (6) จํากัด 8,000 - (8,000) - 
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 160,000 80,000 (240,000) - 
รวม 175,600 80,000 (248,000) 7,600 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืนในเดือน
ธันวาคม 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.85 ถึง 1.70 ตอป (31 ธันวาคม 2561: รอยละ 1.10 และ 
2.15 ตอป) 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืนตามท่ีระบุ
ในสัญญาเงินใหกูภายในเดือนธันวาคม 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป และ 4.91 ตอป                 
(31 ธันวาคม 2561: รอยละ 3.13 ตอป)  

8.5 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกันในระหวางป
แสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)
  งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2562 ระหวางป ระหวางป 31 ธันวาคม 2562

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจาย
จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล  
   คอมเมอรเชียล ดิเวลลอปเมนท จํากัด 2,675 23 - 2,698 

 
 (หนวย: พันบาท)
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2562 ระหวางป ระหวางป 31 ธันวาคม 2562

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
บริษัท ไทยโมดีไฟดสตารช จํากัด 7,600 - - 7,600 
บริษัท ไทยวา (6) จํากัด 8,000 - (8,000) - 
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 160,000 80,000 (240,000) - 
รวม 175,600 80,000 (248,000) 7,600 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืนในเดือน
ธันวาคม 2563 และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.85 ถึง 1.70 ตอป (31 ธันวาคม 2561: รอยละ 1.10 และ 
2.15 ตอป) 
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8.6    คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

กลุมบริษัทมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของกรรมการและผูบริหารในป ดังตอไปน้ี 
(หนวย: พันบาท)

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
ผลประโยชนระยะส้ัน 50,136 45,985 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 7,467 2,584 
ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 28 23 
รวม 57,631 48,592 

9. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 2,115 3,577 699 628 
เงินฝากธนาคาร 855,050 675,043 319,252 232,672 
รวม 857,165 678,620 319,951 233,300 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 
ถึง 5.00 ตอป (2561: รอยละ 0.125 ถึง 5.50 ตอป)  
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10.  เงินลงทุนชั่วคราว 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา  
   -  ตราสารหน้ี 161,107 155,889 212,586 208,098
   -  กองทุนเปด 226,718 228,447 370,161 370,980
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา - สุทธิ 387,825 384,336 582,747 579,078 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ  
 เปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน (3,489) (3,669) 
สุทธ ิ 384,336 579,078 
เงินฝากประจํา - 31,799 
รวมเงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 384,336 610,877 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา  
   -  ตราสารหน้ี 161,107 155,889 212,586 208,098
   -  กองทุนเปด 185,652 187,261 370,161 370,980
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา - สุทธิ 346,759 343,150 582,747 579,078 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ  
 เปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน (3,609) (3,669) 
สุทธ ิ 343,150 579,078 
เงินฝากประจํา - - 
เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 343,150 579,078 

เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯไดโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบ
กําหนดท่ีคงเหลืออยูขณะนั้นมูลคาตามบัญชีจํานวน 375.98 ลานบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพย
เผ่ือขายมูลคาตามบัญชี 215.57 ลานบาท มาเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา โดยบริษัทฯรับรูกําไร
จากผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันท่ีโอนในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนจํานวน 10.47 ลานบาท 
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10.  เงินลงทุนชั่วคราว 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา  
   -  ตราสารหน้ี 161,107 155,889 212,586 208,098
   -  กองทุนเปด 226,718 228,447 370,161 370,980
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา - สุทธิ 387,825 384,336 582,747 579,078 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ  
 เปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน (3,489) (3,669) 
สุทธ ิ 384,336 579,078 
เงินฝากประจํา - 31,799 
รวมเงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 384,336 610,877 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา  
   -  ตราสารหน้ี 161,107 155,889 212,586 208,098
   -  กองทุนเปด 185,652 187,261 370,161 370,980
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา - สุทธิ 346,759 343,150 582,747 579,078 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ  
 เปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน (3,609) (3,669) 
สุทธ ิ 343,150 579,078 
เงินฝากประจํา - - 
เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 343,150 579,078 

เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯไดโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบ
กําหนดท่ีคงเหลืออยูขณะนั้นมูลคาตามบัญชีจํานวน 375.98 ลานบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพย
เผ่ือขายมูลคาตามบัญชี 215.57 ลานบาท มาเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา โดยบริษัทฯรับรูกําไร
จากผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันท่ีโอนในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนจํานวน 10.47 ลานบาท 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562 เงินลงทุนในตราสารหนี้มีอัตราดอกเบ้ียอยูในชวงระหวางรอยละ 3.66 ถึง 
4.96 ตอป (31 ธันวาคม 2561: รอยละ 3.66 ถึง 5.09 ตอป) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยในประเทศแหงหนึ่งมีเงินฝากประจํา 6 เดือน จํานวนรวม 31.80 
ลานบาท เงินฝากประจําดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.15 ตอป (2562: ไมมี) 
ในระหวางป 2562 กลุมบริษัทขายเงินลงทุนช่ัวคราวมูลคาตามบัญชี 2,471.89 ลานบาท (2561: 
1,551.44 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2,152.71 ลานบาทและ 2561: 1,551.44 ลานบาท) และ
รับรูกําไรจากการขายสุทธิจากภาษีในสวนของกําไรหรือขาดทุนจํานวน 5.50 ลานบาท (2561: 5.77 
ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4.65 ลานบาทและ 2561: 5.77 ลานบาท) 

11. ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อ่ืน 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ  
ยังไมถึงกําหนดชําระ 19 1,903 139,603 89,740
คางชําระ   
ไมเกิน 3 เดือน 18 - 72,235 50,823
3 - 6 เดือน - - 3,757 335
6 - 12 เดือน - - 1,209 -
มากกวา 12 เดือน - - 1,392 -

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 37 1,903 218,196 140,898
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน   
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   
ยังไมถึงกําหนดชําระ 531,866 533,646 244,586 289,962
คางชําระ   
 ไมเกิน 3 เดือน 170,691 172,932 60,543 81,126
 3 - 6 เดือน 11,945 8,297 700 929
 6 - 12 เดือน 2,111 5,382 21 2,062
 มากกวา 12 เดือน 2,520 49 2,178 49
รวม 719,133 720,306 308,028 374,128
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2,413) (4,552) (2,204) (2,510)
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน         

- สุทธิ 716,720 715,754 305,824 371,618
รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 716,757 717,657 524,020 512,516
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561
ลูกหน้ีอื่น   
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 75,221 69,271
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,504 2,408 1,126 2,184
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 1 - 48,903 42,680
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 5,480 9,631 918 1,821
รวม 6,985 12,039 126,168 115,956
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - (54,672) (53,435)
รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 6,985 12,039 71,496 62,521
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 723,742 729,696 595,516 575,037 

12. สินคาคงเหลือ  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
  คาเผ่ือการปรับลดราคาทุน

ของสินคาคงเหลือ 
 

 ราคาทุน ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคาสําเร็จรูป 761,681 748,179 (11,553) (24,693) 750,128 723,486 
วัตถุดิบ 242,499 139,309 (708) (90) 241,791 139,219 
สินคาระหวางทาง 29,754 26,984 - - 29,754 26,984 
วัสดุหีบหอ 62,321 43,747 (3,277) (1,325) 59,044 42,422 
วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน 70,494 59,138 (4,186) (3,544) 66,308 55,594 
อื่นๆ 330 69 - - 330 69 
รวม 1,167,079 1,017,426 (19,724) (29,652) 1,147,355 987,774 
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561
ลูกหน้ีอื่น   
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 75,221 69,271
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,504 2,408 1,126 2,184
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 1 - 48,903 42,680
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 5,480 9,631 918 1,821
รวม 6,985 12,039 126,168 115,956
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - (54,672) (53,435)
รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 6,985 12,039 71,496 62,521
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 723,742 729,696 595,516 575,037 

12. สินคาคงเหลือ  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
  คาเผ่ือการปรับลดราคาทุน

ของสินคาคงเหลือ 
 

 ราคาทุน ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคาสําเร็จรูป 761,681 748,179 (11,553) (24,693) 750,128 723,486 
วัตถุดิบ 242,499 139,309 (708) (90) 241,791 139,219 
สินคาระหวางทาง 29,754 26,984 - - 29,754 26,984 
วัสดุหีบหอ 62,321 43,747 (3,277) (1,325) 59,044 42,422 
วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน 70,494 59,138 (4,186) (3,544) 66,308 55,594 
อื่นๆ 330 69 - - 330 69 
รวม 1,167,079 1,017,426 (19,724) (29,652) 1,147,355 987,774 
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  คาเผ่ือการปรับลดราคาทุน

ของสินคาคงเหลือ 
 

 ราคาทุน ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคาสําเร็จรูป 367,722 260,657 (2,225) (12,261) 365,497 248,396 
วัตถุดิบ 102,547 74,720 (11) - 102,536 74,720 
สินคาระหวางทาง 29,077 26,676 - - 29,077 26,676 
วัสดุหีบหอ 47,658 30,610 (2,550) (935) 45,108 29,675 
วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน 33,525 29,985 (1,699) (998) 31,826 28,987 
รวม 580,529 422,648 (6,485) (14,194) 574,044 408,454 

13. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทยอยไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเช่ือมีอัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 0.30 - 6.60 ตอป (2561: รอยละ 0.85 - 6.50 ตอป) 

14. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (รอยละ) (รอยละ)     

บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ ลงทุนในบริษัทอืน่ ไทย 30.00 30.00 31,600 31,600 21,149 32,356 
มันสําปะหลัง จํากัด         

รวม  31,600 31,600 21,149 32,356 
  

 

 ............................................................ .................................................................. 
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   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

   2562 2561 2562 2561 
   (รอยละ) (รอยละ)   

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

รวม  31,600 31,600 

14.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 

ในระหวางป  บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษัทรวมใน                       
งบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากกิจการดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

บริษัทรวม 

สวนแบงกําไร 
(ขาดทุน) จาก           
เงินลงทุนใน           

บริษัทรวมระหวางป 

สวนแบงกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจาก         

เงินลงทุนในบริษัทรวม   
ในระหวางป 

 
เงินปนผลรับ            
ในระหวางป 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ                 
มันสําปะหลัง จํากัด (4,537) (1,869) (6,670) 672 - - 

รวม (4,537) (1,869) (6,670) 672 - - 
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   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

   2562 2561 2562 2561 
   (รอยละ) (รอยละ)   

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

รวม  31,600 31,600 

14.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 

ในระหวางป  บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษัทรวมใน                       
งบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากกิจการดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

บริษัทรวม 

สวนแบงกําไร 
(ขาดทุน) จาก           
เงินลงทุนใน           

บริษัทรวมระหวางป 

สวนแบงกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจาก         

เงินลงทุนในบริษัทรวม   
ในระหวางป 

 
เงินปนผลรับ            
ในระหวางป 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ                 
มันสําปะหลัง จํากัด (4,537) (1,869) (6,670) 672 - - 

รวม (4,537) (1,869) (6,670) 672 - - 
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14.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมท่ีมีสาระสําคัญ 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

 บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมนัสําปะหลัง จํากดั 
 2562 2561 

สินทรัพยหมนุเวยีน 76.92 97.62 
สินทรัพยไมหมุนเวยีน 36.32 66.48 
หนี้สินหมุนเวยีน (24.29) (22.51) 
หนี้สินไมหมนุเวยีน (3.89) (4.78) 
หัก: สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม   
   ของบริษัทยอย (25.44) (39.71) 
สินทรัพย-สุทธิ 59.62 97.10 
สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) 30.00 30.00 
สัดสวนตามสวนไดเสียของกิจการในสินทรัพย-สุทธิ 17.89 29.13 
การตัดรายการระหวางกัน 3.26 3.23 
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกิจการในบริษัทรวม 21.15 32.36 

 สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมนัสําปะหลัง จํากดั 
 2562 2561 

รายได 218.20 279.15 
กําไร (ขาดทุน) (20.18) (6.27) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (21.22) (3.08) 
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15. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
15.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 สัดสวนการถอืหุน 
 จัดตั้งข้ึน ทุนที่เรียกชําระแลว ของบริษทั เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

 ในประเทศ 2562 2561 2562 2561 2562 2561
 (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 อินเตอรเนชั่นแนล เทรด  จีน 5.27 5.27 100.00 100.00 5,267 5,267
 (เซ่ียงไฮ) จํากัด  
บริษัท ทดีับบลิวพีซี อินเวสทเมนท 

(กัมพูชา) จาํกัด 
กัมพูชา 46.72 33.68 100.00 100.00 46,721 33,683 

บริษัท ไทยวา เวียดนาม จาํกัด เวียดนาม 98.22 67.83 100.00 100.00 98,217 67,830
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด* ไทย 50.00 50.00 33.33 33.33 54,751 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 69.00 29.00 99.99 99.99 68,998 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 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  1,139,975 1,056,551
หัก: คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน  (444,348) (444,289)
เงินลงทุนในบรษิทัยอย - สุทธิ      695,627 612,262 
* สัดสวนการถือหุนในบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด รวมการถือหุนทางออมโดยบริษัทยอยของบริษัทฯในอัตรารอยละ 66.67 
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15. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
15.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 สัดสวนการถอืหุน 
 จัดต้ังข้ึน ทุนที่เรียกชําระแลว ของบริษทั เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

 ในประเทศ 2562 2561 2562 2561 2562 2561
 (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 อินเตอรเนชั่นแนล เทรด  จีน 5.27 5.27 100.00 100.00 5,267 5,267
 (เซ่ียงไฮ) จํากัด  
บริษัท ทดีับบลิวพีซี อินเวสทเมนท 

(กัมพูชา) จาํกัด 
กัมพูชา 46.72 33.68 100.00 100.00 46,721 33,683 

บริษัท ไทยวา เวียดนาม จาํกัด เวียดนาม 98.22 67.83 100.00 100.00 98,217 67,830
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด* ไทย 50.00 50.00 33.33 33.33 54,751 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 69.00 29.00 99.99 99.99 68,998 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 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  1,139,975 1,056,551
หัก: คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน  (444,348) (444,289)
เงินลงทุนในบรษิทัยอย - สุทธิ      695,627 612,262 
* สัดสวนการถือหุนในบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด รวมการถือหุนทางออมโดยบริษัทยอยของบริษัทฯในอัตรารอยละ 66.67 
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 บริษัทฯรับรู เ งินปนผลรับจากบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันท่ี                       
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562 2561 
Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 14,360 25,565 
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 73,331 - 
รวม 87,691 25,565 

 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มทุนของ
บริษัท ไทยวา เวียดนาม จํากัด (บริษัทยอย) ในประเทศเวียดนาม อีกจํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หรือประมาณ 33.23 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยบริษัทฯ
ยังคงถือหุนในบริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 100 

 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มทุนของ
บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสทเมนท (กัมพูชา) จํากัด (บริษัทยอย) ในประเทศกัมพูชา อีกจํานวน 2 
ลานเหรียญสหรัฐฯ จากมูลคาทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 3 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ โดยในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดโอนเงินเพื่อจายชําระเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว
แลวจํานวน 410,000 เหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 13.04 ลานบาท โดยบริษัทฯยังคงถือหุนในบริษัท
ดังกลาวในสัดสวนรอยละ 100  

           เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด (TWBP) (บริษัทยอย) (ซ่ึงบริษัทฯ  
ถือหุนรอยละ 99.99) ไดทําสัญญาซ้ือขายหุนสามัญของบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด (TDC) 
(บริษัทยอย) (ซ่ึงบริษัทฯ  ถือหุนรอยละ 33.33 และ TWBP เดิมถือหุนรอยละ 33.34) จากบริษัท              
เจแปน คอรน สตารช จํากัด จํานวน 166,668 หุน คิดเปนรอยละ 33.33 ของหุนท่ีออกจําหนาย
ท้ังหมดในราคาซื้อขายรวมทั้งส้ิน 220 ลานบาท ทําให TWBP มีสัดสวนการถือหุนเพิ่มเปนรอยละ 
66.67 ของหุนท่ีออกจําหนายทั้งหมดของ TDC การซื้อหุนสามัญใน TDC ดังกลาวทําใหสัดสวนการ
ถือหุน TDC ของกลุมบริษัท เพิ่มข้ึนจากรอยละ 66.67 เปนรอยละ 100 (ของหุนท่ีออกจําหนาย
ท้ังหมดจํานวน 500,004 หุน) 
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 รายการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้                                                 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
ราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 220,000 
หัก : สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยที่ถูกปรับปรุง (286,886) 
สวนเกนิทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย 66,886 

 เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของ
บริษัท ไทยวา เวียดนาม จํากัด (บริษัทยอย) ในประเทศเวียดนาม อีกจํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดโอนเงิน
เพื่อจายชําระเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวแลวทั้งจํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 
30.39 ลานบาท โดยบริษัทฯยังคงถือหุนในบริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 100 

 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ของบริษัท ไทยวา (6) จํากัด (บริษัทยอย)  อีกจํานวน 40 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 69 
ลานบาท โดยบริษัทฯยังคงถือหุนในบริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 100 

15.2 รายละเอียดของบริษัทยอยซ่ึงมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ 
(หนวย: ลานบาท) 

 
สัดสวนที่ถือโดยสวนไดเสียท่ี

ไมมีอํานาจควบคุม 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมในบริษัทยอยสะสม 

กําไรหรือขาดทุนท่ีแบงใหกับ
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ
ควบคุมในบริษัทยอย           

ในระหวางป 

เงินปนผลจายใหกับสวนได
เสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม        

ในระหวางป 

บริษัท 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
 (%) (%)  
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด 30.00 30.00 126.93 138.02 11.99 9.89                  -                 -
Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 30.00 30.00 206.91 225.10 10.91 12.47 7.38 12.10
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด                  - 33.33                 - 275.84                 - (4.09)                  - -
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 รายการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้                                                 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
ราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 220,000 
หัก : สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยท่ีถูกปรับปรุง (286,886) 
สวนเกนิทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย 66,886 

 เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของ
บริษัท ไทยวา เวียดนาม จํากัด (บริษัทยอย) ในประเทศเวียดนาม อีกจํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดโอนเงิน
เพื่อจายชําระเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวแลวท้ังจํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 
30.39 ลานบาท โดยบริษัทฯยังคงถือหุนในบริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 100 

 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ของบริษัท ไทยวา (6) จํากัด (บริษัทยอย)  อีกจํานวน 40 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 69 
ลานบาท โดยบริษัทฯยังคงถือหุนในบริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 100 

15.2 รายละเอียดของบริษัทยอยซ่ึงมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ 
(หนวย: ลานบาท) 

 
สัดสวนที่ถือโดยสวนไดเสียท่ี

ไมมีอํานาจควบคุม 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมในบริษัทยอยสะสม 

กําไรหรือขาดทุนท่ีแบงใหกับ
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ
ควบคุมในบริษัทยอย           

ในระหวางป 

เงินปนผลจายใหกับสวนได
เสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม        

ในระหวางป 

บริษัท 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
 (%) (%)  
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด 30.00 30.00 126.93 138.02 11.99 9.89                  -                 -
Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 30.00 30.00 206.91 225.10 10.91 12.47 7.38 12.10
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด                  - 33.33                 - 275.84                 - (4.09)                  - -
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15.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ ซ่ึงเปน
ขอมูลกอนการตัดรายการระหวางกัน 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

 
บริษัท ไทยนํา           

มันสําปะหลัง จํากัด 
Tay Ninh Tapioca Joint 

Stock Company 
บริษัท สําปะหลังพัฒนา 

จํากัด 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพยหมุนเวียน 305.19 329.38 418.95 441.50 461.90 628.45 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 340.24 335.77 243.56 234.72 309.22 380.44 
หน้ีสินหมุนเวียน 203.48 267.44 96.92 52.92 75.28 96.17 
หน้ีสินไมหมุนเวียน 25.59 21.34 11.22 17.60 60.80 60.68 

 สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

 
บริษัท ไทยนํา           

มันสําปะหลัง จํากัด 
Tay Ninh Tapioca Joint 

Stock Company 
บริษัท สําปะหลังพัฒนา 

จํากัด 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายได 1,449.03 1,455.69 974.07 1,003.25 951.65 983.99 
กําไร (ขาดทุน) 39.98 32.98 36.35 41.57 3.00 (12.28) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 39.98 32.98 36.35 41.57 3.00 (12.28) 

 สรุปรายการกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

 
บริษัท ไทยนํา           

มันสําปะหลัง จํากัด 
Tay Ninh Tapioca Joint 

Stock Company 
บริษัท สําปะหลังพัฒนา 

จํากัด 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 195.59 34.62 0.82 49.13 65.59 46.74 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (48.98) (69.24) (82.10) (4.29) 182.72 (195.76) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (59.75) 39.70 (5.40) (42.61) (217.01) - 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       
   เพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 86.86 5.08 (86.68) 2.23 31.30 (149.02) 
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15.4 การทดสอบการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย 
 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯไดพิจารณามูลคาที่คาด

วาจะไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัทยอยบางแหงท่ีมีสาระสําคัญและมีขอบงช้ีวาอาจเกิดการดอยคา 
ท้ังนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ   
คาดวาจะไดรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยนั้นอางอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรับอนุมัติ
จากฝายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา 5 ป 

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการคํานวณมูลคาจากการใชท่ีคาดวาจะไดรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
ดังกลาว สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: รอยละตอป) 

 2562 2561 
อัตราการเติบโตระยะยาว 1.00 - 
อัตราคิดลด 8.58 ถึง 10.58  10.41 และ 11.58 

 ฝายบริหารพิจารณาอัตรากําไรข้ันตนและอัตราการเติบโตจากงบประมาณโดยอางอิงจาก                       
ผลประกอบการในอดีตท่ีผานมาของบริษัทยอยดังกลาวประกอบกับการคาดการณการเติบโตของ
ตลาด และอัตราคิดลดเปนอัตราที่สะทอนถึงความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับสวนงาน
ของบริษัทยอยนั้นๆ 

 อัตราการเติบโตท่ีใชในการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาที่ไกลออกไปกวางวดเวลาตาม
ประมาณการทางการเงินลาสุด เปนอัตราท่ีไมสูงกวาอัตราการเติบโตเฉล่ียระยะยาวของอุตสาหกรรม
ท่ีบริษัทยอยนั้นดําเนินงานอยู 

 ฝายบริหารพิจารณาแลวเชื่อวาคาเ ผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีบันทึกใน                       
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวนรวม 444.35 ลานบาท (2561: 444.29 ลาน
บาท) เพียงพอแลว 
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15.4 การทดสอบการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย 
 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯไดพิจารณามูลคาที่คาด

วาจะไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัทยอยบางแหงท่ีมีสาระสําคัญและมีขอบงชี้วาอาจเกิดการดอยคา 
ท้ังนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ   
คาดวาจะไดรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยนั้นอางอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรับอนุมัติ
จากฝายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา 5 ป 

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการคํานวณมูลคาจากการใชท่ีคาดวาจะไดรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
ดังกลาว สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: รอยละตอป) 

 2562 2561 
อัตราการเติบโตระยะยาว 1.00 - 
อัตราคิดลด 8.58 ถึง 10.58  10.41 และ 11.58 

 ฝายบริหารพิจารณาอัตรากําไรข้ันตนและอัตราการเติบโตจากงบประมาณโดยอางอิงจาก                       
ผลประกอบการในอดีตท่ีผานมาของบริษัทยอยดังกลาวประกอบกับการคาดการณการเติบโตของ
ตลาด และอัตราคิดลดเปนอัตราที่สะทอนถึงความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับสวนงาน
ของบริษัทยอยนั้นๆ 

 อัตราการเติบโตที่ใชในการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาที่ไกลออกไปกวางวดเวลาตาม
ประมาณการทางการเงินลาสุด เปนอัตราท่ีไมสูงกวาอัตราการเติบโตเฉล่ียระยะยาวของอุตสาหกรรม
ท่ีบริษัทยอยนั้นดําเนินงานอยู 

 ฝายบริหารพิจารณาแลวเชื่อวาคาเ ผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่ บันทึกใน                       
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวนรวม 444.35 ลานบาท (2561: 444.29 ลาน
บาท) เพียงพอแลว 
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16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น  
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม /            
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย   
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) 174,010 174,010 
หัก: ขาดทุนท่ียังไมเกดิข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลง   
          มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน (27,842) (4,350) 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - สุทธิ 146,168 169,660 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   
บริษัท ทรอปคอล รีสอรท จํากัด 45,703 45,703 
หัก: คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน (45,703) (45,703) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ - - 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 146,168 169,660 

17. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

ราคาทุน 185,221 185,221 504 504
หัก: คาเผ่ือการดอยคา (53,766) (53,766) - -
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 131,455 131,455 504 504
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 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันตนป 131,455 160,813 504 504
โอนไปเปนที่ดิน - (29,358) - -
โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาระหวางป - - - -
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 131,455 131,455 504 504 

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมบริษัทเปนที่ดินรอการขาย มูลคายุติธรรมซ่ึงประเมินโดย         
ผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑเปรียบเทียบกับขอมูลราคาตลาด (Comparative Method) ณ วันที่              
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คิดเปนจํานวนเงิน 363.7 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 193.9 ลาน
บาท) 

18. 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 2561 368,490 1,146,661 2,542,599 123,570 167,480 452,251 4,801,051
ซื้อเพิ่ม 12,038 10,603 50,342 12,774 35,361 379,011 500,129
โอนจากอสังหาริมทรัพย                  

เพื่อการลงทุน 29,358 - - - - - 29,358
โอนจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - - - 9,103 - - 9,103
จําหนาย - (5,847) (27,144) (2,850) (768) - (36,609)
ตัดจําหนาย - (2,851) (47,462) (7,642) (380) (15,397) (73,732)
โอนเขา (ออก) 6,485 129,221 309,020 4,305 1,721 (448,934) 1,818
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 70 (204) (2,838) 15 (183) (1,535) (4,675)
31 ธันวาคม 2561 416,441 1,277,583 2,824,517 139,275 203,231 365,396 5,226,443
ซื้อเพิ่ม 188,444 229,949 205,779 23,934 28,053 562,483 1,238,642
จําหนาย - (9,219) (32,722) (19,501) (20,499) - (81,941)
ตัดจําหนาย - (11,410) (6,115) (3,081) - (2,601) (23,207)
โอนเขา (ออก) 14,812 359,491 390,572 5,110 (1,980) (799,974) (31,969)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (1,586) (36,847) (110,692) (975) (5,209) (3,783) (159,092)
31 ธันวาคม 2562 618,111 1,809,547 3,271,339 144,762 203,596 121,520 6,168,875 
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 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันตนป 131,455 160,813 504 504
โอนไปเปนที่ดิน - (29,358) - -
โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาระหวางป - - - -
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 131,455 131,455 504 504 

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมบริษัทเปนท่ีดินรอการขาย มูลคายุติธรรมซ่ึงประเมินโดย         
ผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑเปรียบเทียบกับขอมูลราคาตลาด (Comparative Method) ณ วันท่ี              
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คิดเปนจํานวนเงิน 363.7 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 193.9 ลาน
บาท) 

18. 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 2561 368,490 1,146,661 2,542,599 123,570 167,480 452,251 4,801,051
ซื้อเพิ่ม 12,038 10,603 50,342 12,774 35,361 379,011 500,129
โอนจากอสังหาริมทรัพย                  

เพื่อการลงทุน 29,358 - - - - - 29,358
โอนจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - - - 9,103 - - 9,103
จําหนาย - (5,847) (27,144) (2,850) (768) - (36,609)
ตัดจําหนาย - (2,851) (47,462) (7,642) (380) (15,397) (73,732)
โอนเขา (ออก) 6,485 129,221 309,020 4,305 1,721 (448,934) 1,818
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 70 (204) (2,838) 15 (183) (1,535) (4,675)
31 ธันวาคม 2561 416,441 1,277,583 2,824,517 139,275 203,231 365,396 5,226,443
ซื้อเพิ่ม 188,444 229,949 205,779 23,934 28,053 562,483 1,238,642
จําหนาย - (9,219) (32,722) (19,501) (20,499) - (81,941)
ตัดจําหนาย - (11,410) (6,115) (3,081) - (2,601) (23,207)
โอนเขา (ออก) 14,812 359,491 390,572 5,110 (1,980) (799,974) (31,969)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (1,586) (36,847) (110,692) (975) (5,209) (3,783) (159,092)
31 ธันวาคม 2562 618,111 1,809,547 3,271,339 144,762 203,596 121,520 6,168,875 
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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

คาเสื่อมราคาสะสม  
1 มกราคม 2561 - (515,848) (1,552,017) (84,766) (77,549) - (2,230,180)
คาเสื่อมราคาสําหรับป (248) (43,627) (166,266) (18,137) (21,575) - (249,853)
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - 3,192 25,727 2,629 768 - 32,316
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ี              
ตัดจําหนาย - 2,850 45,568 7,421 380 - 56,219

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (1) 411 1,680 (10) 82 - 2,162 
31 ธันวาคม 2561 (249) (553,022) (1,645,308) (92,863) (97,894) - (2,389,336)
คาเสื่อมราคาสําหรับป (1,152) (62,628) (219,351) (14,523) (24,658) - (322,312)
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - 2,654 23,596 18,226 17,253 - 61,729
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ี              
ตัดจําหนาย - 3,948 6,081 3,067 (604) - 12,492

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 52 24,524 87,610 314 2,963 - 115,463 
31 ธันวาคม 2562 (1,349) (584,524) (1,747,372) (85,779) (102,940) - (2,521,964) 
คาเผื่อการดอยคา  
1 มกราคม 2561 - (6,825) - - - (2,625) (9,450)
บันทึกเพิ่มขึ้นระหวางป - - - - - - - 
31 ธันวาคม 2561 - (6,825) - - - (2,625) (9,450)
กลับรายการระหวางป - - - - - 2,625 2,625 
31 ธันวาคม 2562 - (6,825) - - - - (6,825) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี  
31 ธันวาคม 2561 416,192 717,736 1,179,209 46,412 105,337 362,771 2,827,657 

31 ธันวาคม 2562 616,762 1,218,198 1,523,967 58,983 100,656 121,520 3,640,086 

คาเสื่อมราคาสําหรับป  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (232.5 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 249,853 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (239.9 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 322,312 
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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 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2561 244,391 750,886 1,100,700 90,597 92,876 141,048 2,420,498 
ซื้อเพิ่ม 990 8,195 40,586 9,993 21,194 226,231 307,189 
จําหนาย - (5,847) (11,947) (2,606) (768) - (21,168) 
ตัดจําหนาย - (80) (1,434) (1,147) (89) - (2,750) 
โอนเขา (ออก) - 49,735 109,913 1,604 465 (161,849) (132) 
31 ธันวาคม 2561 245,381 802,889 1,237,818 98,441 113,678 205,430 2,703,637 
ซื้อเพิ่ม 188,444 224,133 176,864 17,337 23,106 419,867 1,049,751 
จําหนาย - (9,218) (30,808) (19,383) (3,955) - (63,364) 
ตัดจําหนาย - (10,919) (5,180) - - (2,601) (18,700) 
โอนเขา (ออก) - 216,824 323,112 12,661 2,703 (556,972) (1,672) 
31 ธันวาคม 2562 433,825 1,223,709 1,701,806 109,056 135,532 65,724 3,669,652 
คาเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2561 - (315,877) (634,701) (58,682) (35,571) - (1,044,831) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - (26,104) (78,438) (11,445) (13,851) - (129,838) 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - 3,192 10,530 2,385 768 - 16,875 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ี        
   ตัดจําหนาย - 80 1,433 1,147 89 - 2,749 
31 ธันวาคม 2561 - (338,709) (701,176) (66,595) (48,565) - (1,155,045) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - (39,059) (119,334) (13,689) (18,674) - (190,756) 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - 2,657 21,690 18,147 1,520 - 44,014 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ี        
   ตัดจําหนาย - 3,456 5,179 - - - 8,635 
31 ธันวาคม 2562 - (371,655) (793,641) (62,137) (65,719) - (1,293,152) 
คาเผื่อการดอยคา        
1 มกราคม 2561 - - - - - (2,625) (2,625) 
บันทึกเพิ่มขึ้นระหวางป - - - - - - - 
31 ธันวาคม 2561 - - - - - (2,625) (2,625) 
กลับรายการระหวางป - - - - - 2,625 2,625 
31 ธันวาคม 2562 - - - - - - - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2561 245,381 464,180 536,642 31,846 65,113 202,805 1,545,967 
31 ธันวาคม 2562 433,825 852,054 908,165 46,919 69,813 65,724 2,376,500 
คาเสื่อมราคาสําหรับป  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (115.5 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 129,838 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (173.2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 190,756 
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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 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2561 244,391 750,886 1,100,700 90,597 92,876 141,048 2,420,498 
ซื้อเพิ่ม 990 8,195 40,586 9,993 21,194 226,231 307,189 
จําหนาย - (5,847) (11,947) (2,606) (768) - (21,168) 
ตัดจําหนาย - (80) (1,434) (1,147) (89) - (2,750) 
โอนเขา (ออก) - 49,735 109,913 1,604 465 (161,849) (132) 
31 ธันวาคม 2561 245,381 802,889 1,237,818 98,441 113,678 205,430 2,703,637 
ซื้อเพิ่ม 188,444 224,133 176,864 17,337 23,106 419,867 1,049,751 
จําหนาย - (9,218) (30,808) (19,383) (3,955) - (63,364) 
ตัดจําหนาย - (10,919) (5,180) - - (2,601) (18,700) 
โอนเขา (ออก) - 216,824 323,112 12,661 2,703 (556,972) (1,672) 
31 ธันวาคม 2562 433,825 1,223,709 1,701,806 109,056 135,532 65,724 3,669,652 
คาเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2561 - (315,877) (634,701) (58,682) (35,571) - (1,044,831) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - (26,104) (78,438) (11,445) (13,851) - (129,838) 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - 3,192 10,530 2,385 768 - 16,875 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ี        
   ตัดจําหนาย - 80 1,433 1,147 89 - 2,749 
31 ธันวาคม 2561 - (338,709) (701,176) (66,595) (48,565) - (1,155,045) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - (39,059) (119,334) (13,689) (18,674) - (190,756) 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - 2,657 21,690 18,147 1,520 - 44,014 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ี        
   ตัดจําหนาย - 3,456 5,179 - - - 8,635 
31 ธันวาคม 2562 - (371,655) (793,641) (62,137) (65,719) - (1,293,152) 
คาเผื่อการดอยคา        
1 มกราคม 2561 - - - - - (2,625) (2,625) 
บันทึกเพิ่มขึ้นระหวางป - - - - - - - 
31 ธันวาคม 2561 - - - - - (2,625) (2,625) 
กลับรายการระหวางป - - - - - 2,625 2,625 
31 ธันวาคม 2562 - - - - - - - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2561 245,381 464,180 536,642 31,846 65,113 202,805 1,545,967 
31 ธันวาคม 2562 433,825 852,054 908,165 46,919 69,813 65,724 2,376,500 
คาเสื่อมราคาสําหรับป  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (115.5 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 129,838 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (173.2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 190,756 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาทาง
การเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท (2561: 13 ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีอาคาร เคร่ืองจักร และอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเส่ือม
ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของ
สินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 506 ลานบาท (2561: 509 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 402 ลานบาท และ 2561: 216 ลานบาท) 

 กลุมบริษัทไดนําท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรของกลุมบริษัทบางแหงจํานวนเงินประมาณ 
530.92 ลานบาท (2561: 80.02 ลานบาท) นําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน                 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 372.48 ลานบาท และ 2561: ไมมี) 

19. สินทรัพยไมมีตัวตน 

           (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สิทธิในการ    ซอฟตแวร  
 ใชประโยชน เคร่ืองหมาย ความสัมพันธ คอมพิวเตอร รอการ  
 บนที่ดิน การคา กับลูกคา ซอฟตแวร ติดต้ัง รวม 

31 ธันวาคม 2561       
ราคาทุน 20,018 264,303 273,042 62,386 445 620,194 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (9,377) - (65,399) (17,378) - (92,154) 
31 ธันวาคม 2561 10,641 264,303 207,643 45,008 445 528,040 
       
31 ธันวาคม 2562       
ราคาทุน 18,608 264,303 273,042 94,853 3,548 654,354 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (9,231) - (86,682) (24,762) - (120,675) 
31 ธันวาคม 2562 9,377 264,303 186,360 70,091 3,548 533,679 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สิทธิในการ    ซอฟตแวร  
 ใชประโยชน เคร่ืองหมาย ความสัมพันธ คอมพิวเตอร รอการ  
 บนที่ดิน การคา กับลูกคา ซอฟตแวร ติดต้ัง รวม 

31 ธันวาคม 2561       
ราคาทุน 600 264,303 247,223 51,830 445 564,401 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (568) - (62,171) (15,759) - (78,498) 
31 ธันวาคม 2561 32 264,303 185,052 36,071 445 485,903 
       
31 ธันวาคม 2562       
ราคาทุน 600 264,303 247,223 63,610 3,548 579,284 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (588) - (80,873) (20,656) - (102,117) 
31 ธันวาคม 2562 12 264,303 166,350 42,954 3,548 477,167 

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนแสดงไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 543,301 504,262 
ซ้ือเพิ่มระหวางป - ราคาทุน 12,458 5,647 
จําหนายระหวางป - มูลคาสุทธิตามบัญชี (28) (28) 
คาตัดจําหนายระหวางป (27,408) (23,978) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (283) - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 528,040 485,903 
ซ้ือเพิ่มระหวางป - ราคาทุน 37,118 15,731 
จําหนายระหวางป - มูลคาสุทธิตามบัญชี (25) (25) 
คาตัดจําหนายระหวางป (30,057) (24,442) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (1,397) - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 533,679 477,167 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สิทธิในการ    ซอฟตแวร  
 ใชประโยชน เคร่ืองหมาย ความสัมพันธ คอมพิวเตอร รอการ  
 บนที่ดิน การคา กับลูกคา ซอฟตแวร ติดต้ัง รวม 

31 ธันวาคม 2561       
ราคาทุน 600 264,303 247,223 51,830 445 564,401 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (568) - (62,171) (15,759) - (78,498) 
31 ธันวาคม 2561 32 264,303 185,052 36,071 445 485,903 
       
31 ธันวาคม 2562       
ราคาทุน 600 264,303 247,223 63,610 3,548 579,284 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (588) - (80,873) (20,656) - (102,117) 
31 ธันวาคม 2562 12 264,303 166,350 42,954 3,548 477,167 

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนแสดงไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 543,301 504,262 
ซ้ือเพิ่มระหวางป - ราคาทุน 12,458 5,647 
จําหนายระหวางป - มูลคาสุทธิตามบัญชี (28) (28) 
คาตัดจําหนายระหวางป (27,408) (23,978) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (283) - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 528,040 485,903 
ซ้ือเพิ่มระหวางป - ราคาทุน 37,118 15,731 
จําหนายระหวางป - มูลคาสุทธิตามบัญชี (25) (25) 
คาตัดจําหนายระหวางป (30,057) (24,442) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (1,397) - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 533,679 477,167 
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20. คาความนยิมและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 
 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯไดปนสวนคาความนิยมท่ีเกดิจากการรวมกิจการ

และเครื่องหมายการคาที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด
เงินสด ซ่ึงแสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 สวนงานธุรกิจดานอาหาร 
 2562 2561 
คาความนิยม 100,678 100,678 
เคร่ืองหมายการคาท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 264,303 264,303 

 บริษัทฯพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดจากมูลคาจาก             
การใชสินทรัพย โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับอางอิงจาก
ประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปสําหรับธุรกิจดานอาหาร  

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย สรุปไดดังนี้ 
(หนวย: รอยละตอป) 

 2562 2561 
อัตราการเติบโตระยะยาว 2.00 2.00 
อัตราคิดลด 9.72 10.39 

 ฝายบริหารพิจารณาอัตรากําไรข้ันตนและอัตราการเติบโตระยะยาวจากงบประมาณโดยอางอิงจาก
ผลประกอบการในอดีตท่ีผานมาประกอบกับการคาดการณการเติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเปน
อัตราท่ีสะทอนถึงความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับสวนงานนั้นๆ 

 อัตราการเติบโตระยะยาวท่ีใชในการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาท่ีไกลออกไปกวางวดเวลา
ตามประมาณการทางการเงินลาสุด เปนอัตราท่ีไมสูงกวาอัตราการเติบโตเฉล่ียระยะยาวของ
อุตสาหกรรมท่ีหนวยสินทรัพยนั้นดําเนินงานอยู 

 หากมีการเพ่ิมอัตราคิดลดอีกรอยละ 1.5 ตอป (2561: รอยละ 2 ตอป) หรือลดอัตราการเติบโต                   
ระยะยาวลงอีกรอยละ 2 ตอป (2561: รอยละ 3 ตอป) จะทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนมีคาเทากับ
ราคาตามบัญชี ฝายบริหารพิจารณาแลวเช่ือวาคาความนิยมและเคร่ืองหมายการคาท่ีมีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอนไมเกิดการดอยคา 
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21. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
(หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 1.50 - 2.92 2.90 260,000 220,000 100,000 - 
เงินกูยืมระยะส้ัน 5.27 - 15,940 - - - 
รวม   275,940 220,000 100,000 - 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง
ของบริษัทยอยในประเทศ ตามที่ไดกลาวในหมายเหตุ 18 

22. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2,217 - 25,731 82,310 
เจาหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 248,577 240,487 128,189 119,556 
เจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 267 129 603 777 
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย - กิจการ 
   ท่ีเกี่ยวของกัน - - 356 - 
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย - กิจการ 
   ท่ีไมเกี่ยวของกัน 63,574 50,413 58,184 33,229 
เจาหนี้คาไฟฟา 24,371 25,999 14,488 12,975 
คาใชจายโรงงานคางจาย 76,685 60,839 58,701 47,399 
คาใชจายคางจาย 123,400 115,118 81,392 72,787 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 539,091 492,985 367,644 369,033 
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21. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
(หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 1.50 - 2.92 2.90 260,000 220,000 100,000 - 
เงินกูยืมระยะส้ัน 5.27 - 15,940 - - - 
รวม   275,940 220,000 100,000 - 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง
ของบริษัทยอยในประเทศ ตามที่ไดกลาวในหมายเหตุ 18 

22. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2,217 - 25,731 82,310 
เจาหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 248,577 240,487 128,189 119,556 
เจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 267 129 603 777 
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย - กิจการ 
   ท่ีเกี่ยวของกัน - - 356 - 
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย - กิจการ 
   ท่ีไมเกี่ยวของกัน 63,574 50,413 58,184 33,229 
เจาหนี้คาไฟฟา 24,371 25,999 14,488 12,975 
คาใชจายโรงงานคางจาย 76,685 60,839 58,701 47,399 
คาใชจายคางจาย 123,400 115,118 81,392 72,787 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 539,091 492,985 367,644 369,033 
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23. หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน  
(หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม/              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 10,637 13,933 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (1,021) (1,366) 
รวม 9,616 12,567 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (4,591) (4,072) 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนด   
 ชําระภายในหนึ่งป 5,025 8,495 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพ่ือเชายานพาหนะใชในการดําเนินงานของกิจการ
โดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ป  
บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาการเงินดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม
 2562 2561 2562 2561 2562 2561

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจาย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 5,226 4,837 5,411 9,096 10,637 13,933

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงิน
รอการตัดบัญชี                                   (635) (765) (386) (601) (1,021) (1,366)

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่
ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 4,591 4,072 5,025 8,495 9,616 12,567 

 
  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอํานาจ สุขประสงคผล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 
 กรรมการ กรรมการ 
 

47

24. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
(หนวย: พันบาท) 

   

เงินกู 
อัตราดอกเบี้ย        
(รอยละตอป) การชําระคืน

งบการเงินรวม /                
งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2562 2561
1 Prime rate - 2.50% จายชําระคืนเปนรายเดือน เดือนละ 5 ลานบาท 

ครบกําหนดมิถุนายน 2569 170,000 -
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (60,000) -
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด                           
ชําระภายในหนึ่งป 110,000 - 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด
ดังนี้ 
                                                                                (หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม /             

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 -
บวก: กูเพ่ิม 200,000
หัก: จายคืนเงินกู (30,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 170,000 

 เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทฯ ตามท่ีไดกลาวใน
หมายเหตุ 18 

 ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน 
การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ีให
เปนไปตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญา เปนตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ียังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 
220 ลานบาท (2561: ไมมี) 
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24. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
(หนวย: พันบาท) 

   

เงินกู 
อัตราดอกเบี้ย        
(รอยละตอป) การชําระคืน

งบการเงินรวม /                
งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2562 2561
1 Prime rate - 2.50% จายชําระคืนเปนรายเดือน เดือนละ 5 ลานบาท 

ครบกําหนดมิถุนายน 2569 170,000 -
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (60,000) -
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด                           
ชําระภายในหนึ่งป 110,000 - 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด
ดังน้ี 
                                                                                (หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม /             

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 -
บวก: กูเพ่ิม 200,000
หัก: จายคืนเงินกู (30,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 170,000 

 เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทฯ ตามท่ีไดกลาวใน
หมายเหตุ 18 

 ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน 
การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ีให
เปนไปตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญา เปนตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ียังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 
220 ลานบาท (2561: ไมมี) 
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25. หุนกู 
 งบการเงินรวม /                            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

อัตราดอกเบี้ย 
 จํานวนหนวย          

(หนวย) 
จํานวนเงิน            
(พันบาท) 

ครั้งที่ (รอยละตอป) อายุ ครบกําหนด 2562 2561 2562 2561 
ครั้งที่ 1/2562 4.00 3 ป 24 เมษายน 2565 1,000,000 - 1,000,000 - 
หัก: คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดจาย     (3,307) -
หุนกู - สุทธิ     996,693 -
หัก: สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป    - -
หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 996,693 -

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุนกูสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม /         
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 
บวก: ออกหุนกูระหวางป 1,000,000 
หัก: จายคืนหุนกูระหวางป - 
คาใชจายในการออกหุนกู (4,235) 
ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกูระหวางป 928 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 996,693 

 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 บริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูใหแกผูลงทุนสถาบันและ/หรือผูลงทุน
รายใหญ ตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561    
หุนกูดังกลาวเปนหุนกูประเภทระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีประกันและมีผูแทนผูถือหุน จํานวน
รวม 1 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 1,000 ลานบาท หุนกู
ดังกลาวมีอายุ 3 ป อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4 ตอป ชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายุหุนกู เงินที่
ไดจากการออกจําหนายหุนกูนําไปใชสําหรับการขยายธุรกิจและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนท่ัวไป 

 นอกจากนี้ หุนกูดังกลาวมีเง่ือนไขและขอกําหนดตาง ๆ  เปนการท่ัวไป ซ่ึงรวมถึงการดํารงอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ไมเกินอัตรา 1.5 เทา ณ ทุกส้ินงวดบัญชีรายไตร
มาส 
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26. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  
 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

สํารองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออก            
จากงาน 259,120 172,409 213,468 136,211

สํารองผลประโยชนพิเศษแกพนักงานเมื่อ
ออกจากงาน 3,822 3,881 2,935 2,947

สํารองรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนด
ระยะเวลา 63,096 53,035 46,815 37,871

รวม 326,038 229,325 263,218 177,029 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานแสดงไดดังนี้   
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562 2561
 ผลประโยชน

หลังออก      
จากงาน

ผลประโยชน
ระยะยาวอื่น รวม

ผลประโยชน
หลังออก      
จากงาน 

ผลประโยชน
ระยะยาวอื่น รวม

สํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันตนป 176,290 53,035 229,325 168,860 51,670 220,530

ตนทุนบริการในปจจุบัน  15,828 3,990 19,818 14,760 3,878 18,638
ตนทุนดอกเบ้ีย 4,206 1,341 5,547 3,872 1,329 5,201
ตนทุนบริการในอดีต 39,844 - 39,844 - - -
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัย  
สวนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง          

ขอสมมติดานประชากรศาสตร - - - - - -
สวนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง             

ขอสมมติทางการเงิน 43,590 9,022 52,612 - - -
สวนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ (8,360) 996 (7,364) - - -
ผลประโยชนที่จายในระหวางป (8,456) (5,288) (13,744) (11,202) (3,842) (15,044)
สํารองผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  262,942 63,096 326,038 176,290 53,035 229,325 
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26. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  
 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

สํารองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออก            
จากงาน 259,120 172,409 213,468 136,211

สํารองผลประโยชนพิเศษแกพนักงานเมื่อ
ออกจากงาน 3,822 3,881 2,935 2,947

สํารองรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนด
ระยะเวลา 63,096 53,035 46,815 37,871

รวม 326,038 229,325 263,218 177,029 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานแสดงไดดังนี้   
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562 2561
 ผลประโยชน

หลังออก      
จากงาน

ผลประโยชน
ระยะยาวอื่น รวม

ผลประโยชน
หลังออก      
จากงาน 

ผลประโยชน
ระยะยาวอื่น รวม

สํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันตนป 176,290 53,035 229,325 168,860 51,670 220,530

ตนทุนบริการในปจจุบัน  15,828 3,990 19,818 14,760 3,878 18,638
ตนทุนดอกเบ้ีย 4,206 1,341 5,547 3,872 1,329 5,201
ตนทุนบริการในอดีต 39,844 - 39,844 - - -
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัย  
สวนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง          

ขอสมมติดานประชากรศาสตร - - - - - -
สวนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง             

ขอสมมติทางการเงิน 43,590 9,022 52,612 - - -
สวนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ (8,360) 996 (7,364) - - -
ผลประโยชนที่จายในระหวางป (8,456) (5,288) (13,744) (11,202) (3,842) (15,044)
สํารองผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  262,942 63,096 326,038 176,290 53,035 229,325 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561
 ผลประโยชน

หลังออก      
จากงาน

ผลประโยชน
ระยะยาวอื่น รวม

ผลประโยชน
หลังออก      
จากงาน 

ผลประโยชน
ระยะยาวอื่น รวม

สํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันตนป 139,158 37,871 177,029 128,394 36,722 165,116

ตนทุนบริการในปจจุบัน  12,261 2,924 15,185 12,067 2,674 14,741
ตนทุนดอกเบ้ีย 3,275 859 4,134 2,991 867 3,858
ตนทุนบริการในอดีต 33,379 - 33,379 - - -
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  
สวนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ

สมมติดานประชากรศาสตร - - - - - -
สวนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ

สมมติทางการเงิน 34,988 6,753 41,741 - - -
สวนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ (81) 2,407 2,326 - - -
ผลประโยชนที่จายในระหวางป (6,577) (3,999) (10,576) (4,294) (2,392) (6,686)
สํารองผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  216,403 46,815 263,218 139,158 37,871 177,029 

 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดกําหนดอัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจางเลิกจาง สําหรับลูกจางซ่ึงทํางาน
ติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน กฎหมาย
ดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป การเปล่ียนแปลงดังกลาวถือเปนการ
แกไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และมีผลกระทบใหกลุมบริษัทมี
หนี้สินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึน 39.84 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 
33.38 ลานบาท) กลุมบริษัทไดบันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวโดยรับรูตนทุนบริการ
ในอดีตเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุนของปปจจุบัน 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทที่รับรูในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในป 2562: 
35.23 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 34.91 ลานบาท) (2561: ไมมี) 
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 กลุมบริษัทคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวน
ประมาณ 24.81 ลานบาท (2561: 9.15 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 19.98 ลานบาท 
และ 2561: 6.72 ลานบาท)  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานของกลุมบริษัทมีประมาณ 5 - 8 ป (2561: 5 - 8 ป) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ป และ 2561: 
8 ป) 

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

อัตราคิดลด (รอยละตอป) 1.50 (ไทย) 
3.50 (เวียดนาม)

2.50 (ไทย) 
5.25 (เวียดนาม)

1.50 2.50 

อัตราการข้ึนเงนิเดือน (รอยละตอป) 4 - 8 4 - 7 4 - 8 4 - 7
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน   
 (รอยละตอป) 2 - 23 2 - 23 2 - 23 2 - 23
ราคาทอง (บาท) 22,660 21,115 22,660 21,115

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
อัตราคิดลด (+/- รอยละ 0.50) (11,448) 19,682 (8,596) 17,059 
อัตราการข้ึนเงนิเดือน (+/- รอยละ 1.00) 31,921 (22,914) 27,198 (18,414)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (+/- รอยละ 1.00) (7,438) 12,864 (10,095) 10,785 
ราคาทอง (+/-1,000 บาท) 4,078 (2,065) 2,551 (1,275)
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 กลุมบริษัทคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวน
ประมาณ 24.81 ลานบาท (2561: 9.15 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 19.98 ลานบาท 
และ 2561: 6.72 ลานบาท)  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานของกลุมบริษัทมีประมาณ 5 - 8 ป (2561: 5 - 8 ป) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ป และ 2561: 
8 ป) 

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

อัตราคิดลด (รอยละตอป) 1.50 (ไทย) 
3.50 (เวียดนาม)

2.50 (ไทย) 
5.25 (เวียดนาม)

1.50 2.50 

อัตราการข้ึนเงนิเดือน (รอยละตอป) 4 - 8 4 - 7 4 - 8 4 - 7
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน   
 (รอยละตอป) 2 - 23 2 - 23 2 - 23 2 - 23
ราคาทอง (บาท) 22,660 21,115 22,660 21,115

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
อัตราคิดลด (+/- รอยละ 0.50) (11,448) 19,682 (8,596) 17,059 
อัตราการข้ึนเงนิเดือน (+/- รอยละ 1.00) 31,921 (22,914) 27,198 (18,414)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (+/- รอยละ 1.00) (7,438) 12,864 (10,095) 10,785 
ราคาทอง (+/-1,000 บาท) 4,078 (2,065) 2,551 (1,275)
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  (หนวย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง 
อัตราคิดลด (+/- รอยละ 0.50) (12,467) 7,718 (12,145) 3,714 
อัตราการขึ้นเงินเดือน (+/- รอยละ 1.00) 17,664 (20,501) 11,658 (18,543)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (+/- รอยละ 1.00) (9,904) 4,904 (10,095) 1,458 
ราคาทอง (+/-1,000 บาท) 3,471 (2,419) 2,551 (1,630)

27. หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 
 หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืนประกอบดวย 

    (หนวย: พันบาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2562 2561 2562 2561
เงินรับลวงหนาคาคืนภาษีมูลคาเพ่ิมจาก
กรมสรรพากร 9,280 - 9,280 -

อื่น ๆ 3,136 10,846 3,133 3,048
รวม 12,416 10,846 12,413 3,048 

 เงินรับลวงหนาคาคืนภาษีมูลคาเพิ่มจากกรมสรรพากร จํานวน 9.28 ลานบาท อยูในระหวางการ
ตรวจสอบจากกรมสรรพากร โดยบริษัทฯไดนําหนังสือสัญญาคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารมาวาง
ไวเปนหลักประกันตอกรมสรรพากรดวย 

28. เงินปนผล 
  เงินปนผลจาย เงินปนผลจาย 

เงินปนผล อนุมัติโดย (พันบาท) ตอหุน (บาท) 
เงินปนผลจากกําไรสะสม                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2562 281,723 0.32 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2562  281,723 0.32 
    
เงินปนผลจากกําไรสะสม                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2561 281,723 0.32

รวมเงินปนผลสําหรับป 2561  281,723 0.32 
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29. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ 
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได ปจจุบันบริษัทฯ
ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว 

 ตามมาตรา 1202 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทยอยตองจัดสรรทุนสํารองไมนอย
กวารอยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซ่ึงบริษัทยอยไดทํามาหาไดทุกคราวท่ีจายเงินปนผลจนกวาทุน
สํารองน้ันจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย สํารองตาม
กฎหมายดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจายเปนเงินปนผลได 

30. คาใชจายตามลักษณะ 
 รายการคาใชจายตามลักษณะสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวย

รายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 1,034,703 942,937 782,837 671,911
คาเสื่อมราคา 322,312 249,853 190,756 129,838
คาตัดจําหนาย 30,057 27,408 24,442 23,978
คาเชาจายและคาบริการตามสัญญาเชาดําเนินงาน 70,324 66,969 34,997 35,108
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 3,999,465 5,072,065 2,019,561 1,915,351
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป 13,502 278,911 107,065 106,661
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29. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ 
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได ปจจุบันบริษัทฯ
ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว 

 ตามมาตรา 1202 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทยอยตองจัดสรรทุนสํารองไมนอย
กวารอยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซ่ึงบริษัทยอยไดทํามาหาไดทุกคราวท่ีจายเงินปนผลจนกวาทุน
สํารองนั้นจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย สํารองตาม
กฎหมายดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจายเปนเงินปนผลได 

30. คาใชจายตามลักษณะ 
 รายการคาใชจายตามลักษณะสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวย

รายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 1,034,703 942,937 782,837 671,911
คาเสื่อมราคา 322,312 249,853 190,756 129,838
คาตัดจําหนาย 30,057 27,408 24,442 23,978
คาเชาจายและคาบริการตามสัญญาเชาดําเนินงาน 70,324 66,969 34,997 35,108
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 3,999,465 5,072,065 2,019,561 1,915,351
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป 13,502 278,911 107,065 106,661
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31. ภาษีเงินได 
 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 44,816 74,752 13,630 47,634 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง
ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (12,816) (16,753) (13,010) (8,906) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (114) (58) - - 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในกําไรขาดทุน 31,886 57,941 620 38,728 

จํานวนภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ              
ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับกําไร 
(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง
มูลคายุติธรรม ของเงินลงทุนในหลักทรัพย           
เผ่ือขาย (4,698) 16,635 (4,698) 16,635 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย (7,046) - (6,981) - 

รวม (11,744) 16,635 (11,679) 16,635 
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 รายการกระทบยอดเงินระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 125,774 272,245 122,620 236,376 
     
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 20  รอยละ 20  รอยละ 20  รอยละ 20  
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล                   
คูณอัตราภาษี 26,115 55,838 24,524 47,275 

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ของปกอน (754) (565) (830) (471) 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     
 การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 32) 231 - 231 - 
 คาใชจายตองหาม  7,582 5,228 4,398 1,534 
 คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพ่ิมขึ้น (5,368) (6,169) (4,235) (4,959) 
 ผลขาดทุนทางภาษี  15,712 5,109 - - 
 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 907 374 - - 
 เงินปนผลรับ (6,550) (264) (24,088) (5,377) 
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (4,509) (2,496) - - 
   อื่น ๆ (1,480) 886 620 726 
รวม 6,525 2,668 (23,074) (8,076) 
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรขาดทุน 31,886 57,941 620 38,728 
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 รายการกระทบยอดเงินระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 125,774 272,245 122,620 236,376 
     
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 20  รอยละ 20  รอยละ 20  รอยละ 20  
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล                   
คูณอัตราภาษี 26,115 55,838 24,524 47,275 

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ของปกอน (754) (565) (830) (471) 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     
 การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 32) 231 - 231 - 
 คาใชจายตองหาม  7,582 5,228 4,398 1,534 
 คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพ่ิมขึ้น (5,368) (6,169) (4,235) (4,959) 
 ผลขาดทุนทางภาษ ี 15,712 5,109 - - 
 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 907 374 - - 
 เงินปนผลรับ (6,550) (264) (24,088) (5,377) 
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (4,509) (2,496) - - 
   อื่น ๆ (1,480) 886 620 726 
รวม 6,525 2,668 (23,074) (8,076) 
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรขาดทุน 31,886 57,941 620 38,728 
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 65,269 45,861 52,644 35,406 
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 1,923 2,513 1,923 2,513 
คาเผ่ือการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือ 
   ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 1,591 4,346 916 2,692 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช 2,385 4,705 - - 
อื่น ๆ 9,281 12,066 4,750 6,147 

รวม 80,449 69,491 60,233 46,758 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ 33,310 33,188 22,826 23,432 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย 
เผ่ือขาย 7,245 11,943 7,245 11,943 

ยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน 2,152 2,600 2,152 2,600 
สวนเกินมูลคายุติธรรมจากการควบบริษัท 135,782 141,395 135,782 141,395 
สวนเกินมูลคายุติธรรมจากการซื้อบริษัทยอย 31,041 34,181 - - 
อื่น ๆ 347 172 323 172 

รวม 209,877 223,479 168,328 179,542 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -สุทธิ (129,428) (153,988) (108,095) (132,784) 
     
แสดงอยูในงบแสดงฐานะทางการเงินดังน้ี     
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6,725 9,701 - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (136,153) (163,689) (108,095) (132,784) 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (129,428) (153,988) (108,095) (132,784) 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยอยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชจํานวน 117.02 ลานบาท 
(2561: 61.27 ลานบาท) ท่ีบริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเนื่องจาก            
บริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาํผลแตกตาง
ชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีดังกลาวมาใชประโยชนได 

ผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทยอยท่ียังไมไดใชจํานวน 117.02 ลานบาท (2561: 61.27 ลานบาท)        
จะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2567 (2561: ป 2566) 

32.  การสงเสริมการลงทุน 

บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับผลิตเสนกวยเต๋ียวแหง 
ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 59-0098-0-00-1-2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ภายใตเงื่อนไข          
ท่ีกําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร      
ท่ีไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจาก              
การประกอบกิจการน้ัน และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรับการสงเสริม      
ไมเกินอัตรารอยละ 100 ของเงินทุนไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน  

บริษัทยอยในประเทศแหงหนึ่งไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับ
ผลิต เ ช้ือ เพลิงจาก เศษวัสดุและผลิตพลังงานไฟฟ า  ตามบัตรส ง เส ริมการลงทุน เลข ท่ี                       
60-0077-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดบางประการสิทธิพิเศษ
ดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจากการประกอบกิจการท่ี
ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น และไดรับ
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรับการสงเสริมไมเกินอัตรารอยละ 100 ของเงินทุน
ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยอยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชจํานวน 117.02 ลานบาท 
(2561: 61.27 ลานบาท) ท่ีบริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเนื่องจาก            
บริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาํผลแตกตาง
ชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีดังกลาวมาใชประโยชนได 

ผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทยอยท่ียังไมไดใชจํานวน 117.02 ลานบาท (2561: 61.27 ลานบาท)        
จะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2567 (2561: ป 2566) 

32.  การสงเสริมการลงทุน 

บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับผลิตเสนกวยเตี๋ยวแหง 
ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 59-0098-0-00-1-2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ภายใตเงื่อนไข          
ท่ีกําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร      
ท่ีไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจาก              
การประกอบกิจการน้ัน และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรับการสงเสริม      
ไมเกินอัตรารอยละ 100 ของเงินทุนไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน  

บริษัทยอยในประเทศแหงหนึ่งไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับ
ผลิต เ ช้ือ เพลิงจาก เศษวัสดุและผลิตพลังงานไฟฟ า  ตามบัตรส ง เส ริมการลงทุน เลข ท่ี                       
60-0077-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดบางประการสิทธิพิเศษ
ดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจากการประกอบกิจการท่ี
ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น และไดรับ
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรับการสงเสริมไมเกินอัตรารอยละ 100 ของเงินทุน
ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน 
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รายไดของกลุมบริษัทจําแนกตามกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 กิจการท่ีไดรับการสงเสริม กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจากการขาย       
รายไดจากการขายในประเทศ 1,671 - 4,480,312 4,102,368 4,481,983 4,102,368 
รายไดจากการสงออก 21,600 - 2,806,870 3,145,495 2,828,470 3,145,495 

รวมรายไดจากการขาย 23,271 - 7,287,182 7,247,863 7,310,453 7,247,863 
 

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีไดรับการสงเสริม กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจากการขาย       
รายไดจากการขายในประเทศ 1,671 - 1,879,718 1,903,852 1,881,389 1,903,852 
รายไดจากการสงออก 21,607 - 3,282,718 3,188,188 3,304,325 3,188,188 

รวมรายไดจากการขาย 23,278 - 5,162,436 5,092,040 5,185,714 5,092,040 

33. กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯส้ินสุดวันท่ี              

31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

กําไรสําหรับป (พันบาท)   68,039 196,861 122,000 197,648 
จํานวนหุนสามัญ (หุน) 880,420,930 880,420,930 880,420,930 880,420,930 
กําไรตอหุน (บาท/หุน) 0.08 0.22 0.14 0.22 
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34. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน กลุมบริษัทจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภท
ของผลิตภัณฑและบริการ กลุมบริษัทมีสวนงานท่ีรายงานดังนี้ 
- ผลิตและจัดจําหนายแปงและผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ 
- ผลิตและจัดจําหนายวุนเสนและผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ 
กลุมบริษัทไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเปนสวนงานท่ีรายงานขางตน 

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือ
วัตถุประสงคในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจาก                        
การดําเนินงาน สินทรัพยรวมและหนี้สินรวมซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกําไร
หรือขาดทุนจากการดําเนินงาน สินทรัพยรวมและหนี้สินรวมในงบการเงิน 
การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานท่ีรายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึก
บัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 
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ขอมูลรายไดและกําไร สินทรัพยรวมและหน้ีสินรวมของสวนงานของกลุมบริษัทสําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังตอไปน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
สวนงาน
แปง

สวนงาน
อาหาร

รวมสวนงาน
ที่รายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหวางกัน 

งบการเงิน
รวม

รายไดจากลูกคาภายนอก 5,927,656 1,452,764 7,380,420 (57,415) 7,323,005
เงินคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณอัคคีภัย 12,149 - 12,149 - 12,149
ดอกเบี้ยรับ 9,063 8,078 17,141 - 17,141
ดอกเบี้ยจาย (46,785) (782) (47,567) - (47,567)
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (262,587) (89,782) (352,369) - (352,369)
กําไรจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 2,102 4,778 6,880 - 6,880
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม - (4,537) (4,537) - (4,537)
คาใชจายภาษีเงินได (30,759) (1,127) (31,886) - (31,886)
   
กําไรของสวนงาน 117 66,039 66,156 27,732 93,888
จังหวะเวลาในการรับรูรายได   
 รับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง   7,310,453
 รับรูรายไดตลอดชวงเวลาหน่ึง   12,552
 รวมรายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา     7,323,005 

สินทรัพยรวมของสวนงาน 5,079,332 2,736,916 7,816,248 52,324 7,868,572
เงินลงทุนในบรษิทัรวมทีบ่ันทึกตามวิธี          
สวนไดเสีย - 21,149 21,149 - 21,149

การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยไมหมนุเวียนที่ไม
รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  709,081 79,598 788,679 (188) 788,491

   
หนี้สินรวมของสวนงาน 2,075,894 465,398 2,541,292 31,885 2,573,177
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(หนวย: พันบาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
สวนงาน
แปง

สวนงาน
อาหาร

รวมสวนงาน
ที่รายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหวางกัน 

งบการเงิน
รวม

รายไดจากลูกคาภายนอก 5,832,182 1,452,000 7,284,182 (36,319) 7,247,863
เงินคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณอัคคีภัย 10,000 - 10,000 - 10,000
ดอกเบี้ยรับ 9,157 12,938 22,095 - 22,095
ดอกเบี้ยจาย (6,351) (1,030) (7,381) - (7,381)
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 198,726 78,535 277,261 - 277,261
คาเสียหายจากเหตุการณอัคคีภัย (17,470) - (17,470) - (17,470)
กําไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 3,094 5,216 8,310 - 8,310
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม - (1,869) (1,869) - (1,869)
คาใชจายภาษีเงินได (29,181) (28,760) (57,941) - (57,941)
   
กําไรของสวนงาน 129,338 84,967 214,305 - 214,305
จังหวะเวลาในการรับรูรายได   
 รับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง   7,247,863
 รับรูรายไดตลอดชวงเวลาหน่ึง   -
 รวมรายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา     7,247,863 

สินทรัพยรวมของสวนงาน 4,225,542 2,811,408 7,036,950 35,628 7,072,578
เงินลงทุนในบรษิทัรวมทีบ่ันทึกตามวิธี          
สวนไดเสีย - 32,356 32,356 - 32,356

การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยไมหมนุเวียนที่ไม
รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  248,201 7,788 255,989 - 255,989

   
หนี้สินรวมของสวนงาน 754,774 416,033 1,170,807 35,628 1,206,435
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(หนวย: พันบาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
สวนงาน
แปง

สวนงาน
อาหาร

รวมสวนงาน
ที่รายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหวางกัน 

งบการเงิน
รวม

รายไดจากลูกคาภายนอก 5,832,182 1,452,000 7,284,182 (36,319) 7,247,863
เงินคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณอัคคีภัย 10,000 - 10,000 - 10,000
ดอกเบี้ยรับ 9,157 12,938 22,095 - 22,095
ดอกเบี้ยจาย (6,351) (1,030) (7,381) - (7,381)
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 198,726 78,535 277,261 - 277,261
คาเสียหายจากเหตุการณอัคคีภัย (17,470) - (17,470) - (17,470)
กําไรจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 3,094 5,216 8,310 - 8,310
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม - (1,869) (1,869) - (1,869)
คาใชจายภาษีเงินได (29,181) (28,760) (57,941) - (57,941)
   
กําไรของสวนงาน 129,338 84,967 214,305 - 214,305
จังหวะเวลาในการรับรูรายได   
 รับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง   7,247,863
 รับรูรายไดตลอดชวงเวลาหน่ึง   -
 รวมรายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา     7,247,863 

สินทรัพยรวมของสวนงาน 4,225,542 2,811,408 7,036,950 35,628 7,072,578
เงินลงทุนในบรษิทัรวมทีบ่ันทึกตามวิธี          
สวนไดเสีย - 32,356 32,356 - 32,356

การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยไมหมนุเวียนที่ไม
รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  248,201 7,788 255,989 - 255,989

   
หนี้สินรวมของสวนงาน 754,774 416,033 1,170,807 35,628 1,206,435
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รายไดจากลูกคาภายนอกกําหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของกลุมบริษัท 
(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 
 2562 2561 
รายไดจากลูกคาภายนอก   
ประเทศไทย 5,031,100 5,389,987 
ประเทศเวียดนาม 978,950 995,063 
ประเทศจีน 1,287,211 862,813 
ประเทศกัมพูชา 25,744 - 

รวม 7,323,005 7,247,863 

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 

ในป 2562 กลุมบริษัท มีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวนหนึ่งราย เปนจํานวนเงินประมาณ 837 ลาน
บาท ซ่ึงมาจากสวนงานขายแปง (2561: 984 ลานบาท ซ่ึงมาจากสวนงานขายแปง) 

35. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
กลุมบริษัทและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุมบริษัทและพนักงานจายสมทบกองทุนดังกลาวเปนราย
เดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบ
วาดวยกองทุนของกลุมบริษัท ในระหวางป กลุมบริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 
14.56 ลานบาท (2561: 12.68 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12.55 ลานบาท และ 2561: 10.73 
ลานบาท) 

36.     ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
36.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับเงินลงทุน 
  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 บริษัทฯมีสวนของเงินลงทุนที่ยังไม เ รียกชําระในบริษัทยอยใน

ตางประเทศแหงหนึ่งจํานวน 1.59 ลานเหรียญสหรัฐฯ และในบริษัทรวมภายในประเทศอีกแหงหนึ่ง
เปนจํานวนเงินประมาณ 10.43 ลานบาท (2561: บริษัทฯมีสวนของเงินลงทุนท่ียังไมเรียกชําระใน
บริษัทรวมภายในประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 10.43 ลานบาท) 
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36.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 
 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางอาคาร การซ้ือเครื่องจักร อุปกรณ และ

คอมพิวเตอรซอฟตแวร ดังนี้ 

(หนวย: ลาน) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

   บาท 62.79 199.91 33.20 173.04 
   เวียดนามดอง 22,088.19 3,987.10 - - 
   เหรียญสหรัฐฯ 0.18 0.42 0.18 - 

36.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือวัตถุดิบ 
  กลุมบริษัทไดทําขอตกลงในการซ้ือวัตถุดิบท่ีจะตองจายในอนาคต ดังนี้ 

 (หนวย: ลาน) 
 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
เหรียญสหรัฐ 3.92 4.92 

36.4 ภาระผูกพันจากขอตกลงรวมพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง 
  บริษัทฯไดเขารวมโครงการความรวมมือกับมูลนิธิภายในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อรวมพัฒนาและ        

ถายโอนพันธุมันสําปะหลังชนิดใหมไปสูเชิงธุรกิจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงบริษัทฯไดรับมอบตนพันธุจาก
มูลนิธิดังกลาว เพื่อการขยายพันธุและเพาะปลูก โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระ
ผูกพันตามสัญญาท่ีตองสงคืนตนพันธุมันสําปะหลังภายในป 2562 คิดเปนมูลคาสูงสุดประมาณ 
23.30 ลานบาท สัญญาดังกลาวสามารถตออายุไดอีกคร้ังละ 3 ป โดยสัญญาดังกลาวครบกําหนดในป 
2561 

 ตอมาในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 บริษัทฯไดทําสัญญาขอตกลงรวมกับมูลนิธิดังกลาว เพื่อการขยาย
ระยะเวลาการเขารวมโครงการความรวมมือตอเนื่องไปอีก 3 ป ส้ินสุดภายในป 2564  ทําใหบริษัทฯ
ไมมีภาระตองสงคืนตนพันธุมันสําปะหลังตามสัญญาฉบับเดิมแกมูลนิธิ เนื่องจากขอกําหนดใน
สัญญาฉบับใหมกําหนดใหนําตนพันธุมันสําปะหลังตามสัญญาฉบับเดิมไปใชในการขยายพ้ืนที่   
การปลูกใหไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

รายงานประจำาปี 2562
2019 Annual Report194



 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอํานาจ สุขประสงคผล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 
 กรรมการ กรรมการ 
 

63

36.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 
 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางอาคาร การซ้ือเครื่องจักร อุปกรณ และ

คอมพิวเตอรซอฟตแวร ดังนี้ 

(หนวย: ลาน) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

   บาท 62.79 199.91 33.20 173.04 
   เวียดนามดอง 22,088.19 3,987.10 - - 
   เหรียญสหรัฐฯ 0.18 0.42 0.18 - 

36.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือวัตถุดิบ 
  กลุมบริษัทไดทําขอตกลงในการซ้ือวัตถุดิบท่ีจะตองจายในอนาคต ดังนี้ 

 (หนวย: ลาน) 
 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
เหรียญสหรัฐ 3.92 4.92 

36.4 ภาระผูกพันจากขอตกลงรวมพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง 
  บริษัทฯไดเขารวมโครงการความรวมมือกับมูลนิธิภายในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อรวมพัฒนาและ        

ถายโอนพันธุมันสําปะหลังชนิดใหมไปสูเชิงธุรกิจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงบริษัทฯไดรับมอบตนพันธุจาก
มูลนิธิดังกลาว เพื่อการขยายพันธุและเพาะปลูก โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระ
ผูกพันตามสัญญาท่ีตองสงคืนตนพันธุมันสําปะหลังภายในป 2562 คิดเปนมูลคาสูงสุดประมาณ 
23.30 ลานบาท สัญญาดังกลาวสามารถตออายุไดอีกคร้ังละ 3 ป โดยสัญญาดังกลาวครบกําหนดในป 
2561 

 ตอมาในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 บริษัทฯไดทําสัญญาขอตกลงรวมกับมูลนิธิดังกลาว เพื่อการขยาย
ระยะเวลาการเขารวมโครงการความรวมมือตอเนื่องไปอีก 3 ป ส้ินสุดภายในป 2564  ทําใหบริษัทฯ
ไมมีภาระตองสงคืนตนพันธุมันสําปะหลังตามสัญญาฉบับเดิมแกมูลนิธิ เนื่องจากขอกําหนดใน
สัญญาฉบับใหมกําหนดใหนําตนพันธุมันสําปะหลังตามสัญญาฉบับเดิมไปใชในการขยายพ้ืนที่   
การปลูกใหไดตามเกณฑที่กําหนด 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาท่ีตองสงคืนตนพันธุมันสําปะหลังตามที่
กําหนดในสัญญาขอตกลงรวม คิดเปนมูลคาสูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท 

36.5 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
  กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีเกี่ยวของกับการเชาท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารสํานักงานและอุปกรณ

สํานักงาน อายุของสัญญาเชามีระยะเวลา 1 - 9 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได 

 จํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมไดมีดังนี้ 
(หนวย: ลาน) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
บาท     
ภายในหน่ึงป 13.60 20.40 9.07 11.68 
1 ถึง 5 ป 11.73 2.23 12.18 2.23 
มากกวา 5 ป - - - - 

รวม 25.33 22.63 21.25 13.91 
เวียดนามดอง     
ภายในหน่ึงป 6,340.24 5,812.44 - - 
1 ถึง 5 ป 22,480.98 19,714.38 - - 
มากกวา 5 ป 6,362.39 11,232.58 - - 

รวม 35,183.61 36,759.40 - - 
หยวนจีน     
ภายในหน่ึงป 0.33 0.20 - - 
1 ถึง 5 ป 0.98 0.82 - - 

รวม 1.31 1.02 - - 
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36.6 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการอื่น 
(หนวย: ลาน) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561 

สัญญาบริการ  
   บาท 21.64 11.45 19.89 11.35
   เวียดนามดอง 267.25 296.80 - -
   หยวนจีน 0.18 0.07 - -

36.7 การค้ําประกัน 
 กลุมบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุมบริษัท ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพัน

ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุมบริษัทดังนี้ 

(หนวย: ลาน) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
   บาท 71.13 42.12 52.77 18.88 
   เวียดนามดอง 416.44 573.49 - - 

37.  เคร่ืองมือทางการเงิน 
37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เคร่ืองมือทางการเงินที่ สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107                     

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เงินลงทุนชั่วคราว เงินใหกูยืมระยะส้ันและ   
ระยะยาว เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาว บริษัทฯ
มีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
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36.6 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการอื่น 
(หนวย: ลาน) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561 

สัญญาบริการ  
   บาท 21.64 11.45 19.89 11.35
   เวียดนามดอง 267.25 296.80 - -
   หยวนจีน 0.18 0.07 - -

36.7 การค้ําประกัน 
 กลุมบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุมบริษัท ซ่ึงเก่ียวเนื่องกับภาระผูกพัน

ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุมบริษัทดังนี้ 

(หนวย: ลาน) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
   บาท 71.13 42.12 52.77 18.88 
   เวียดนามดอง 416.44 573.49 - - 

37.  เคร่ืองมือทางการเงิน 
37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เคร่ืองมือทางการเงินที่ สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107                     

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เงินลงทุนชั่วคราว เงินใหกูยืมระยะส้ันและ   
ระยะยาว เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาว บริษัทฯ
มีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
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 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยง
นี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้น กลุมบริษัทจึง    
ไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากน้ี การใหสินเช่ือของ
กลุมบริษัทไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมาก
ราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีกลุมบริษัทอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือ มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้     
ท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินให
กูยืมระยะส้ันและระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยทางการเงิน 
สวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียที่ปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงใกลเคียงกับอัตรา
ตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา 
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย
ทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่สามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน ไดดังนี้       

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
 อัตราดอกเบ้ีย  
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย
 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
 (รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 850.68 6.48 857.16 0.1 - 5.0
เงินลงทุนช่ัวคราว 155.89 - - 228.45 384.34 3.66 - 4.96
ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืน - - - 723.74 723.74 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 146.17 146.17 -
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 25.74 - - - 25.74 0.3 - 6.6
 181.63 - 850.68 1,104.84 2,137.15 
หน้ีสินทางการเงิน   
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 275.94 - - - 275.94 1.50 - 5.27
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - - 539.09 539.09 -
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางจาย

จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 2.70 - - - 2.70 0.85
หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 4.59 5.03 - - 9.62 7.05 - 17.24
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 60.00 110.00 - - 170.00 Prime rate - 2.5
หุนกู - 996.69 - - 996.69 4.15

 343.23 1,111.72 - 539.09 1,994.04 
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  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
 อัตราดอกเบ้ีย  
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย
 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
 (รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7.11 - 658.89 12.62 678.62 0.125 - 5.50
เงินลงทุนช่ัวคราว 239.90 - - 370.98 610.88 1.15 - 4.76
ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืน - - - 729.70 729.70 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 169.66 169.66 -
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 65.56 - - - 65.56 0.85 - 6.50
 312.57 - 658.89 1,282.96 2,254.42 
หน้ีสินทางการเงิน   
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 220.00 - - - 220.00 2.90
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - - 492.99 492.99 -
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางจาย

จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 2.68 - 2.68 1.10
หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 4.07 8.50 - - 12.57 6.91 - 11.87

 224.07 8.50 2.68 492.99 728.24 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 อัตราดอกเบ้ีย  
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย
 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
 (รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 316.50 3.45 319.95 0.125 - 0.375
เงินลงทุนช่ัวคราว 155.89 - - 187.26 343.15 3.66 - 4.96
ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืน - - - 595.52 595.52 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 146.17 146.17 -
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน 80.55 - - - 80.55 4.913

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน - 564.74 - - 564.74 4.00 - 4.913

 236.44 564.74 316.50 932.40 2,050.08 
หน้ีสินทางการเงิน  
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 100.00 - - - 100.00 1.50
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - - 367.64 367.64 -
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 7.60 - - - 7.60 1.70
หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 4.59 5.03 - - 9.62 7.05 - 17.24
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 60.00 110.00 - - 170.00 Prime rate - 2.50
หุนกู - 996.69 - - 996.69 4.15
 172.19 1,111.72 - 367.64 1,651.55 
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  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
 อัตราดอกเบ้ีย  
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย
 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
 (รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7.11 - 658.89 12.62 678.62 0.125 - 5.50
เงินลงทุนช่ัวคราว 239.90 - - 370.98 610.88 1.15 - 4.76
ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืน - - - 729.70 729.70 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 169.66 169.66 -
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 65.56 - - - 65.56 0.85 - 6.50
 312.57 - 658.89 1,282.96 2,254.42 
หน้ีสินทางการเงิน   
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 220.00 - - - 220.00 2.90
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - - 492.99 492.99 -
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางจาย

จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 2.68 - 2.68 1.10
หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 4.07 8.50 - - 12.57 6.91 - 11.87

 224.07 8.50 2.68 492.99 728.24 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 อัตราดอกเบ้ีย  
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย
 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
 (รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 316.50 3.45 319.95 0.125 - 0.375
เงินลงทุนช่ัวคราว 155.89 - - 187.26 343.15 3.66 - 4.96
ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืน - - - 595.52 595.52 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 146.17 146.17 -
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน 80.55 - - - 80.55 4.913

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน - 564.74 - - 564.74 4.00 - 4.913

 236.44 564.74 316.50 932.40 2,050.08 
หน้ีสินทางการเงิน  
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 100.00 - - - 100.00 1.50
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - - 367.64 367.64 -
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 7.60 - - - 7.60 1.70
หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 4.59 5.03 - - 9.62 7.05 - 17.24
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 60.00 110.00 - - 170.00 Prime rate - 2.50
หุนกู - 996.69 - - 996.69 4.15
 172.19 1,111.72 - 367.64 1,651.55 
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  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 อัตราดอกเบ้ีย  
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย
 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
 (รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด                        - - 230.97 2.33 233.30 0.125 - 0.50
เงินลงทุนช่ัวคราว 208.10 - - 370.98 579.08 2.41 - 4.76
ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืน                        - - - 575.04 575.04 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น                        - - - 169.66 169.66 -
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน                        - - 546.56 - 546.56 3.132 - 4.0

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน                        - - 11.51 - 11.51 3.132

 208.10 - 789.04 1,118.01 2,115.15 
หน้ีสินทางการเงิน  
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน                        - - - 369.03 369.03 -
หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 4.07 8.50 - - 12.57 6.91 - 11.87
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน                        - - 175.60 - 175.60 1.95 - 2.15
 4.07 8.50 175.60 369.03 557.20 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือหรือขายสินคาเปน
เงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมี
อายุสัญญาไมเกินหนึ่งป เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 

สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.86 10.32 1.08 4.83 30.15 32.45 
เวียดนามดอง - 0.38 - - 0.0013 0.0014 
อินโดเซียรูเปย - 1.52 - - 0.0022 0.0022 
ยูโร - 0.19 - - 33.73 37.72 
เหรียญสิงคโปร - - 0.002 0.001 22.32 23.70 
หยวนจีน - 0.005 - - 4.31 4.71 
เรียลกัมพูชา 25.84 89.49 - - 0.7481 0.7941 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุมบริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและ
สัญญาสิทธิจะซ้ือ/จะขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

31 ธันวาคม 2562 
   อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ  วันครบกําหนดตามสัญญา 

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย 
 (พัน) (พัน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

บริษัทฯ       
เหรียญสหรัฐอเมริกา 600 9,035 30.18 - 30.30 บาท 

ตอเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

30.01 - 30.29 บาท 
ตอเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา 

17 มีนาคม 2563        
- 29 เมษายน 2563 

27 มกราคม 2563      
- 30 มิถุนายน 2563 

บริษัทยอยในประเทศ   
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 1,905 - 30.07 - 30.21 บาท 

ตอเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา

- 27 พฤษภาคม 2563  
- 12 มิถุนายน 2563 

บริษัทยอยในตางประเทศ    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,300 - 7.0437 - 7.0807 

หยวนจีนตอเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

- 6 มกราคม 2563        
- 20 มกราคม 2563 

- 

 
31 ธันวาคม 2561 

   อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ  วันครบกําหนดตามสัญญา 
สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย 

 (พัน) (พัน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
บริษัทฯ       
เหรียญสหรัฐอเมริกา -  6,300 - 

 
32.26 - 32.98 บาท 

ตอเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

- 13 กุมภาพันธ 2562    
- 3 เมษายน 2562 

บริษัทยอยในประเทศ   
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 650 - 32.36 - 33.02 บาท

ตอเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

- 14 มกราคม 2562      
- 3 เมษายน 2562 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุมบริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและ
สัญญาสิทธิจะซ้ือ/จะขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

31 ธันวาคม 2562 
   อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ  วันครบกําหนดตามสัญญา 

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย 
 (พัน) (พัน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

บริษัทฯ       
เหรียญสหรัฐอเมริกา 600 9,035 30.18 - 30.30 บาท 

ตอเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

30.01 - 30.29 บาท 
ตอเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา 

17 มีนาคม 2563        
- 29 เมษายน 2563 

27 มกราคม 2563      
- 30 มิถุนายน 2563 

บริษัทยอยในประเทศ   
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 1,905 - 30.07 - 30.21 บาท 

ตอเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา

- 27 พฤษภาคม 2563  
- 12 มิถุนายน 2563 

บริษัทยอยในตางประเทศ    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,300 - 7.0437 - 7.0807 

หยวนจีนตอเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

- 6 มกราคม 2563        
- 20 มกราคม 2563 

- 

 
31 ธันวาคม 2561 

   อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ  วันครบกําหนดตามสัญญา 
สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย 

 (พัน) (พัน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
บริษัทฯ       
เหรียญสหรัฐอเมริกา -  6,300 - 

 
32.26 - 32.98 บาท 

ตอเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

- 13 กุมภาพันธ 2562    
- 3 เมษายน 2562 

บริษัทยอยในประเทศ   
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 650 - 32.36 - 33.02 บาท

ตอเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

- 14 มกราคม 2562      
- 3 เมษายน 2562 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสัญญาสิทธิจะขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารใน
ประเทศ จํานวน 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ท่ีอัตราแลกเปลี่ยน 30.19 บาทตอ 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยสัญญาดังกลาวครบกําหนดภายในเดือนมีนาคม 2563 (2561: ไมมี)  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึง่มีสัญญาสิทธิจะซ้ือเงนิตราตางประเทศ
ลวงหนากับธนาคารในประเทศของบริษัทยอยนั้น จํานวน 1.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ท่ีอัตรา
แลกเปล่ียนระหวาง 7.0437 ถึง 7.0807 หยวนจีนตอ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยสัญญาดังกลาวครบ
กําหนดภายในเดือนมกราคม 2563 (2561: ไมมี) 

37.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัดอยูในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด กลุมบริษัทจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวนตราสารอนุพันธ 

ตารางตอไปนี้เปนการสรุปเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
ตราสารอนุพันธ: กําไร (ขาดทุน) - - 0.02 1.33 - - 0.43 1.12

กลุมบริษัทมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้ 

ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน ไดแก เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และเงินใหกูยืมระยะส้ัน เจาหนี้และเงินกูยืมระยะส้ัน แสดงมูลคา
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาดท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด                 
ตราสารหน้ีไทย 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนเปด แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาด    
ง) หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวท่ีจายดอกเบ้ียในอัตราใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลคา

ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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จ)  ตราสารอนุพันธ แสดงมูลคายุติธรรมซ่ึงคํานวณโดยใชเทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลคา ซ่ึงขอมูลที่นํามาใชในการประเมินมูลคา
สวนใหญเปนขอมูลที่สามารถสังเกตไดในตลาดท่ีเกี่ยวของ เชน อัตราแลกเปล่ียนทันที อัตรา
แลกเปล่ียนลวงหนาของเงินตราตางประเทศ และเสนอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบ้ีย               
เปนตน กลุมบริษัทไดคํานึงถึงผลกระทบของความเส่ียงดานเครดิตของคูสัญญาในการประมาณ
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ 

ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม  
38. ลําดับชัน้ของมูลคายุติธรรม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

หรือเปดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

 

 

(หนวย: ลานบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 งบการเงินรวม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 228.45 155.89 - 384.34
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 146.17 - - 146.17
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน                  - 363.72                   - 363.72
กําไรในตราสารอนุพันธ - 0.02 - 0.02

 (หนวย: ลานบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 งบการเงินรวม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 370.98 208.10 - 579.08
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 169.66 - - 169.66
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - 363.72 - 363.72
กําไรในตราสารอนุพันธ - 1.33 - 1.33
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จ)  ตราสารอนุพันธ แสดงมูลคายุติธรรมซ่ึงคํานวณโดยใชเทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลคา ซ่ึงขอมูลท่ีนํามาใชในการประเมินมูลคา
สวนใหญเปนขอมูลที่สามารถสังเกตไดในตลาดท่ีเก่ียวของ เชน อัตราแลกเปล่ียนทันที อัตรา
แลกเปลี่ยนลวงหนาของเงินตราตางประเทศ และเสนอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบ้ีย               
เปนตน กลุมบริษัทไดคํานึงถึงผลกระทบของความเส่ียงดานเครดิตของคูสัญญาในการประมาณ
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ 

ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม  
38. ลําดับชัน้ของมูลคายุติธรรม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

หรือเปดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

 

 

(หนวย: ลานบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 งบการเงินรวม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 228.45 155.89 - 384.34
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 146.17 - - 146.17
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน                  - 363.72                   - 363.72
กําไรในตราสารอนุพันธ - 0.02 - 0.02

 (หนวย: ลานบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 งบการเงินรวม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 370.98 208.10 - 579.08
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 169.66 - - 169.66
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - 363.72 - 363.72
กําไรในตราสารอนุพันธ - 1.33 - 1.33
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40. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2563  บริษัท ไทยวา(6) จํากัด (บริษัทยอย) ซ่ึงบริษัทฯถือหุน 99.99% ไดซ้ือ
หุนสามัญของบริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด (ATP) จํานวน 973,000 หุน (คิดเปน       
รอยละ 69.50 ของหุนที่ออกจําหนายทั้งหมดจํานวน 1,400,000 หุน) รวมเปนจํานวนเงินจายซ้ือ
ท้ังส้ิน 49.64 ลานบาท การซ้ือหุนสามัญใน ATP ดังกลาวทําใหสัดสวนการถือหุน ATP ของกลุม
บริษัท เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 30 เปนรอยละ 99.50 (ของหุนท่ีออกจําหนายท้ังหมดจํานวน 1.40 ลานหุน)  
บริษัทฯไดเปล่ียนการบันทึกเงินลงทุนใน ATP จากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนใน       
บริษัทยอยนับจากวันท่ีบริษัท ไทยวา(6) จํากัด ลงทุนเปนตนไป 

เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 บริษัทฯไดจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไทยวา อินโดนีเซีย จํากัด ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจําหนายผลิตภัณฑจากแปงมันสําปะหลัง แปงขาว และกลูโคส 
รวมท้ังอาหารจากแปง ประเภทวุนเสน และกวยเต๋ียว  โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000 ลานรูเปย 
หรือประมาณ 23 ลานบาท โดยกลุมบริษัทถือหุนท้ังทางตรงและทางออมในบริษัทดังกลาวใน
สัดสวนรอยละ 100 

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลกําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยจะจายเงินปน
ผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.134 บาท การจายปนผลดังกลาวข้ึนอยูกับการอนุมัติของผูถือหุน  

เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่ง
มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยจะ
จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 300 เวียดนามดง รวมเปนเงินทั้งส้ิน 3,362,436,000 
เวียดนามดง 

41. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563 
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ขั้นตอนกำรอนมัุตกิำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

ก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รระหว่�งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคล

ท่ีอ�จมคีว�มขดัแย้ง จะต้องผ่�นก�รกลัน่กรองจ�กฝ่�ยจดัก�ร

ของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบบริห�ร

คว�มเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจก�ร เพื่อแสดงคว�มเห็นของ

ร�ยก�ร และห�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริห�รคว�มเสี่ยง 

และกำ�กับดูแลกิจก�ร ได้แสดงคว�มเห็นชอบกับร�ยก�ร 

ดังกล่�ว กจ็ะนำ�เสนอขออนมุตักิ�รเข้�ทำ�ร�ยก�รต่อทีป่ระชมุ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ หรือที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับลักษณะและขน�ดของ

ร�ยก�รต�มข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน  

กรรมก�ร หรือผู้บริห�รบริษัทฯ ท่�นใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมี

ส่วนเก่ียวข้องจะไม่เข้�ร่วมในกระบวนก�รตัดสินใจร�ยก�ร 

ดังกล่�ว

ทั้งนี้ ร�ยก�รดังกล่�วต้องเป็นร�ยก�รที่อยู่ภ�ยใต้เงื่อนไขก�ร

ค้�ปกติทั่วไป โดยกำ�หนดร�ค�ที่ยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐ�น

เสมอืนหนึง่กระทำ�โดยบคุคลที่ไม่เกีย่วโยงกนั (fair price and 

at arms’ length basis)  

คำาย่อ

LRH = บรษิทั ล�กนู่� รสีอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จำ�กดั (มห�ชน)

MJ = บริษัท แม่โจ้แลนด์ จำ�กัด

TWPC = บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)

TWPL = บริษัท ไทยว�พล�ซ่� จำ�กัด

KCH = น�ยโฮ กวงจิง

US = น�ยอำ�น�จ สุขประสงค์ผล

CSH = น�ยช�นคร�ร์ ช�นดร�น
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