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 ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทายและความไม่แน่นอน
ซ่ึงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสําหรับพวกเราท้ังหมด เนื่องจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดความ 
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิต การทํางาน และการทํา
กิจกรรมต่างๆ ท่ามกลางอุปสรรคและความวุ่นวายเหล่านี้ 
บริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) ยงัสามารถคงผลประกอบการ
ท่ีมัน่คงและมกีระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานทีเ่ตบิโตอย่าง
ยั่งยืน โดยสิ่งสําคัญที่สุดที่บริษัทฯ ได้ดําเนินการในปี 2563 
นี้คือการที่บริษัทฯ สามารถดูแลให้พนักงาน ห่วงโซ่อุปทาน 
และคูค้่าทางธรุกจิของบริษัทฯ มคีวามปลอดภยัและมสีขุภาพ
ที่ดี ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพนักงานที่ทํางานส่วนหน้าที่กระจายอยู่ท่ัวภูมิภาค
จํานวนกว่า 3,000 คน 

 อย่างที่ทราบกันดีว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2563  
เป ็นช ่วงเวลาแห ่งความวุ ่นวาย โดยเป ็นผลมาจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทัว่เอเชยี รวมถงึตลาดหลกั 
ของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
สหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป ในช ่วงครึ่งแรกของปี  
สิ่งสําคัญท่ีสุดของเราในช่วงคร่ึงปีแรกคือการรักษาทีมงาน
และพนักงานให้ปลอดภัย โดยมีการกําหนดมาตรการความ 
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ในขณะที่ยังคงดูแล 
ให้การดําเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ  
ได้ประสบปัญหาความต้องการสินค้าลดลงในบางช่วงและ 
การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างรุนแรงเป็นระยะเวลา 
กว่า 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของอุปสงค์พื้นฐานและ 
ลกูค้าของบรษิทัฯ ได้ปรับตัวสงูขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปี 2563  
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผลิตภัณฑ์อาหารยังคงเป็นสินค้าหลัก 
ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันสําหรับผู้บริโภค ดังนั้น บริษัทฯ  
จงึยงัคงมองเหน็โอกาสทีดี่ในระยะยาวและยงัคงมุง่มัน่ในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บรโิภคด้วยความภาคภมูใิจ
ต้ังแต่กระบวนการปลกูไปจนถงึมอืผูบ้รโิภค (Farm to Shelf) 

 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ธุรกิจ 
มันสําปะหลังในสาธารณรัฐประชาชนจีนของบริษัทฯ  
ยังคงสามารถเติบโตได้กว่าร้อยละ 17 ซึ่งเป็นผลมาจากการ 
ฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่งในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 โดยปรมิาณ 
ความต้องการแป้งมันสําปะหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
แป้งมันสําปะหลังมูลค่าเพิ่มสําหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 
ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงในฐานะสินค้าหลักของบริษัทฯ  
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากโรคโควิด-19  ส่งผลให้เกิดการ 

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ในบางช่วง รวมทั้ง 
ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการหยดุชะงักของการดาํเนนิธรุกิจ  
(Idle Cost) และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษัทฯ  
ท่ีสูงข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ประสบ 
ปัญหาปริมาณเช้ือแป้งท่ีลดลงในหลายช่วงของปีนี้ ส่งผลให ้
ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นและอัตรากําไรข้ันต้นโดยรวมลดลง  
แม้ว่าบริษัทฯ จะประสบปัญหาดังกล่าว ธุรกิจของบริษัทฯ 
ยงัคงเตบิโตอย่างมัน่คง โดยบรษิทัฯ มุง่เน้นไปทีก่ารปรบัปรงุ 
ในด ้านการกระจายสินค ้า การขาย และการตลาด  
ทัว่ทกุสํานกังานสาขาของบรษิทัฯ ในสาธารณรฐัประชาชนจีน  
และภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ ในขณะเดยีวกัน บริษทัฯ  
ได้เพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์แป้งของบริษัทฯ เช่น 
แป้งมันสําปะหลัง แป้งข้าวเจ้า แป้งมันสําปะหลังออร์กานิค  
และแป้งผสมสําเร็จรูป โดยบริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
ดังกล่าวไปยังตลาดมากกว่า 10 แห่งทั่วโลก บริษัทฯ ยังคง 
มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําด้านผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลังของโลก  
แบรนด์ Rose ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง 
สําหรับการประกอบอาหารท่ีได้รับความนิยมในสาธารณรัฐ 



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 5

ประชาชนจีน สาธารณรัฐจีนไต้หวัน และในอาเซียน  
ผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าออนไลน์และช่องทางการ 
ตลาดที่สําคัญในปีนี้ เช่น งาน Food Ingredients China  
(FIC) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน งาน THAIFEX - World  
of Food Asia และงาน Food ingredients Asia (FIA)  
อีกทั้งบริษัทฯ มุ ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็น 
ผู ้ให้บริการด้านแป้งมันสําปะหลังแบบครบวงจร และ 
สร้างความแข็งแกร่งในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และ 
ขยายช่องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ดีขึน้ในตลาดต่าง ๆ   
เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศญี่ปุ่น และ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ความร่วมมือผ่านช่องทางออนไลน ์
สาํคญัอย่างยิง่ต่อการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ในทกุด้าน บรษิทัฯ  
ได้ร่วมมือกับช่องทางการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลก  
เพื่อเข้าถึงตลาดออนไลน์ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางงาน 
ร่วมแสดงสินค้าออนไลน์ งานแสดงสินค้า และการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไทยวาเป็นผู้ร่วมสนับสนุนในงาน  
Future Food Asia และคงมีบทบาทสําคัญในงานระดับ 
ภูมิภาคต่าง ๆ 

 ธุรกิจอาหารของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี และ 
มีผลกําไรสูงสุดที่เคยทําได้ โดยเกิดจากความพยายาม 
ของบริษัทฯ ตลอดช่วง 3 ป ีที่ผ ่านมา ในการสร ้าง
ความแข็งแกร่งให้กับช่องทางการส่งออกและช่องทาง 
การจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศ โดยในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 รายได้จากการส่งออก 
ผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทฯ เติบโตขึ้นมากกว่าร้อยละ 95  
และธุรกิจในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเติบโตข้ึนกว่า
สองเท่า การเติบโตเหล่านี้เป็นเคร่ืองยืนยันอย่างชัดเจน 
ถงึกลยทุธ์ของบรษัิทฯ ในการก้าวสูก่ารเป็นผูนํ้าในตลาดโลก 
สําหรับผลิตภัณฑ์เส้นที่ทํามาจากแป้งและผลิตภัณฑ์เส้นทุก 
ประเภท เพื่อรองรับตลาดทั่วโลก

 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารถือเป็นหนึ่งใน 
สินค้าส่งออกที่สําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคและลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นโดยกําหนดให้นวัตกรรมและ 
ความยั่งยืนเป็นวิสัยทัศน์หลักของบริษัทฯ ในระยะยาว  
วิสัยทัศน์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนา 
แห่งใหม่ซึง่ตัง้อยูใ่นจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในประเทศไทย  
บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์แป้งและ 
อาหารกว่า 10 รายการ และบริษัทฯ มุ่งมั่นลงทุนอย่าง 
ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาผลติภณัฑ์และสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ สําหรบั 
อนาคต รวมถึงจะพัฒนานวัตกรรมที่เปิดกว้างเก่ียวกับ 
ระบบนิเวศน์เพื่อการขยายเครือข่าย และการพัฒนา 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมทั้งในด้านอาหารดัดแปร  
และด้านพลาสติกชีวภาพ อย่างต่อเนื่อง ในอนาคตบริษัทฯ 

มีแผนท่ีจะเปิดตัวต้นแบบของผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์จากชีวภาพ และผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช  
เพือ่เป็นการเพิม่สดัส่วนรายได้ของบรษัิทฯ จากผลติภณัฑ์ใหม่  
ให้มากขึ้น ถึงแม้ว่ากําไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2563 ลดลง 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ ยังคงมีฐานะเงินสด
และงบดุลที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงพิจารณา
การลงทุนอย่างมีวินัย ผ่านการวัดผลตอบแทนจากการ
ลงทุนภายใต้นโยบายของบริษัทฯ ในการสร้างมูลค่าหุ้น 
ในระยะยาวสําหรับผู ้ ถือหุ ้น และให ้ความสําคัญกับ 
การรักษาระดับในการเพิ่มข้ึนของกระแสเงินสดที่ใช้ใน 
การดําเนินงาน ซึ่งได้กําหนดให้เป็นหนึ่งในเกณฑ์ช้ีวัด
ประสิทธิภาพหลัก ในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เงินทุน 
หมุนเวียน การบํารุงรักษาและการปรับปรุง และค่าใช้จ่าย 
ในการลงทุนใหม่ ส่งผลให้ในภาพรวมกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานสุทธิของบริษัทฯ ดีข้ึนในปี 2563 เมื่อพิจารณา 
ผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับ 
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563  
สามารถสรุปได้ว่าบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 38 ล้านบาท (0.04  
บาท/หุ้น) ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้จ่าย 
เงินปันผลสําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 เท่ากับ 0.134 บาทต่อหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผล 
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ 
หุ้นที่จะจัดขึ้นวันที่ 23 เมษายน 2564 นี้

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความภาคภูมิใจท่ีได้รับ 
คัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู ่ใน  
“รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI)” สําหรับปี 2563 และได้รับรางวัล 
การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure  
Award) จากสถาบันไทยพฒัน์ต่อเนือ่งเป็นปีทีส่อง จากการที่ 
บรษิทัฯ ได้ผลกัดนัการพฒันาอย่างยัง่ยนืในด้านการเพาะปลูก  
การรักษาสิ่งแวดล้อม มาตรฐานด้านความปลอดภัยและ 
สุขภาพและยังคงมุ ่ งมั่นในการดําเนินงานตามกรอบ 
ความย่ังยืนท่ีได้กําหนดไว้อย่างแข็งขัน นอกจากนี้ บริษัทฯ  
ยังได้รับรางวัล International Innovation Awards (IIA)  
2020 สําหรับผลิตภัณฑ์วุ ้นเส้นตรามังกรคู่บาลานซ์จาก  
Enterprise Asia และรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้าน 
คนพกิารดเีด่น ประจําปี 2563 จากกระทรวงการพฒันาสังคม 
และความมัน่คงของมนษุย์ต่อเนือ่งเป็นปีทีส่ี ่รวมถงึปี 2563 นี้  
เป็นปีแรกท่ีบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู ่ในระดับ  
“ดีเลิศ” สําหรับแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภบิาล จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) ซึ่งรางวัลเหล่านี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่น 
ของบริษัทฯ ที่จะขับเคลื่อนให ้ เกิดการเปลี่ยนแปลง  
ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ในทุกด้านของห่วงโซ่
คุณค่าของบริษัทฯ
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 ในทศวรรษต่อไปข้างหน้า ครอบครัวไทยวายังมุ่งมั่น
และทุ่มเทที่จะดําเนินกิจการตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ ผ่าน
การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืนตั้งแต่
กระบวนการปลกูไปจนถงึมอืผูบ้รโิภค แม้ว่าความไม่แน่นอน
และความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอาจจะกลายมาเป็นวิถีในการใช้
ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) บริษัทฯ จะยังคงสร้างพื้น
ฐานทีม่ั่นคงตามแบบฉบบัของไทยวาเพือ่สร้างสรรค์การสร้าง
มูลค่าเพิ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภคต่อไป 

นายโฮ เรน ฮวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์รวม

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

รายได้จากการขายสินค้า

เงินปันผลรับ

ส่วนแบ่งกําไรในบริษัทร่วม

รายได้รวม

ต้นทุนขายสินค้า

รวมค่าใช้จ่าย

กําไรจากการดําเนินงาน

EBITDA

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กําไรสุทธิสําหรับปี

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ข้อมูลอื่นๆ

กําไรต่อหุ้น (บาท)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

 3,491 

 4,629 

 8,120 

 993 

 1,921 

 2,914 

 5,206 

 7,090 

 10 

 (0)
 

7,203 

 5,977 

 7,090 

 57 

 571 

 113 

 69 

 9 

 35 

 (3)

 38

0.04 
 

*0.134 

 5.91

 3,243 

 4,626 

 7,869 

 987 
 

1,586 

 2,573 

 5,295 

 7,323 

 33 

 (5)
 

7,419 

 6,133 

 7,246 

 133 

 526 

 173 

 48 

 32 

 94 

 26 

 68

0.08 
 

0.134 

 6.01

ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ

หมายเหต ุ: *  ณ วันที่พิมพ์รายงานฉบับนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนําเสนอจ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 0.134 บาท 
      อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

2563 2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

 3,158 

 3,914 

 7,072 

 794 

 412 
 

1,206 

 5,866 

 7,248 

 1 
 

(2)
 

7,327 

 6,063 

 7,047 

 288 

 559 

 280 

 7 

 58 

 214 

 17 

 197

0.22 
 

0.32 
 

6.66
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตรากําไรขั้นต้น (%)

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

อัตรากําไรอื่น (%)

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)

อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

Cash cycle (วัน)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) (เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

อัตราส่วนทางการเงิน

2563 2562 2561

16 

 1 

 0.40 

 1,009 

 0 

 1 

 0 

 13 

 0.90 

 4 

 2 

 0.58 

 36 

 48 

 22 

 61 

 0.56 

 9
 

 0.37
 

 308

16 

 2 
 

0.38 

 351 

 1 

 2 

 1 
 

13 
 

0.99 

 3 

 2 
 

0.52 

 35 

 43 

 20 

 59 

0.49 

 11 
 

0.12 

 414

 16 

 4 
 

(0.01)

 71 

 3 

 4 

 3 
 

17 
 

1.03
 

 4
 
 3
 

 0.26
 

 37
 

 35
 

 20
 

 52 

 0.21
 

 41
 

 0.09
 

 143
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวม

 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้เปลี่ยนโลก 

ทั้งโลกเข้าสู่การดําเนินวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)  

ได้เปลีย่นวิถชีวีติ วถิกีารทํางาน และการมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่าง

กัน ของคนในสังคมอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะ 

ภาคธุรกิจเอง ต้องเผชิญหน้าครั้งสําคัญกับความท้าทายใหม่  

ทาํให้เห็นถงึการเปลีย่นแปลงในทกุอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น 

การปรบัปรงุกระบวนการผลติสนิค้า การจําหน่าย การเดนิทาง  

และการขนส่ง เป็นต้น โดยข้อมูลจากการเปิดเผยในรายงาน 

ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า ผลจาก 

มาตรการปิดประเทศ (Lockdown) ในปี 2563 ทําให้ 

ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตดิลบมากถงึร้อยละ  

6.5 ถือเป็นการหดตัวตํ่าที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย  

นอกจากน้ีจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม ่

ในไทย ส่งผลให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีโอกาสติดลบต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

ธนาคารโลกยังระบุว ่า วิกฤตคร้ัง น้ีจะส ่งผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจยาวนานไปอย่างน้อยอีก 2-3 ปีจากนี้ ก่อนจะ 

ฟื้นตัวกลับมาสู่ภาวะปกติ

 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  

ทําให้ปี 2563 ถือเป็นปีที่ยากลําบากสําหรับทั่วโลก ไม่เว้น 

แต่ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคเกษตรไทย โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง โดยการแพร่ระบาดของโควิด 19  

ได้ซํา้เตมิความเลวร้ายของภยัแล้งทีภ่าคเกษตรเผชญิหน้าอยู่ 

ต่อเน่ือง และสภาวะแพร่ระบาดของโรคใบด่างมนัสาํปะหลงั  

(Cassava Mosaic Disease: CMD) มาตั้งแต่ช่วงปลายปี  

2561 ทําให้ผลผลิตลดลงตลอดจนสร้างความเสียหาย 

ต่อผลผลิตมันสําปะหลัง นอกจากนี้ในช่วงที่มีการบังคับใช้

มาตรการปิดประเทศ และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing) เพื่อป้องกันการระบาดอย่างเข้มข้น  

ส่งผลให้ด้านการขนส่งสินค้าไม่สามารถขนส่งได้ตามปกติ  

ประกอบกบัความต้องการในการบริโภคสนิค้าเกษตรในตลาด 

โลกลดลง จึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญกับภาคสินค้า

การเกษตร ที่ยังพึ่งพาตลาดส่งออกเป็นหลัก

 ถึงแม้ว่าวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดข้ึน จะสร้างความ 

เสยีหายต่อทกุอตุสาหกรรมเป็นวงกว้าง ส่งผลให้เศรษฐกจิโลก 

โดยรวมหดตัว อย่างไรก็ตามปริมาณการส่งออกแป้ง 

มันสําปะหลังของประเทศไทยยังสามารถเติบโต เนื่องจาก

ถือเป็นสินค้าที่มีความต้องการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต ่อเนื่อง เห็นได ้จากตัวเลขปริมาณการส ่งออกแป ้ง 

มันสําปะหลังในไตรมาสที่ 4 ฟื ้นตัวกลับมาหนาแน่น 

ครอบคลุมปริมาณการขายท่ีชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์ 

โควิดในช่วงต้นปีได้ (ท่ีมา : กรมศุลกากร) โดยเฉพาะ 

ในประเทศจีน ซ่ึงเป็นประเทศหลักในการส่งออกแป้ง 

มนัสาํปะหลงั โดยมปีรมิาณการส่งออกแป้งมนัสําปะหลงัจาก 

ประเทศไทยไปประเทศจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับ 

ปีก่อน

 โดยผลผลิตหัวมันสดในฤดูการผลิต ปี 2563/2564  

คาดว่าจะมีปริมาณอยู่ที่ 28.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 

เม่ือที่กับฤดูการผลิต ปี 2562/2563 เป็นผลมาจากการ

ดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง

ที่ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม สําหรับหัวมันสําปะหลังสด 

เชือ้แป้งร้อยละ 25 อย่างต่อเนือ่ง เพือ่รกัษาเสถยีรภาพราคา 

มันสําปะหลังแบบยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มข้ึนของพื้นที่การ 

เพาะปลกู จากการเปลีย่นการปลกูอ้อย และข้าวโพดเล้ียงสัตว์  

มาเป็นหัวมันสําปะหลัง เนื่องจากสภาวะราคาอ้อยที่ตกต่ํา  

และหนอนกระทู้ข้าวโพด ถึงแม้ว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวมีแนวโน้ม 

ลดลงจากท่ีคาดการณ์ไว้ เนื่องจากประสบสภาวะภัยแล้ง 

ในช่วงต้นฤดูของการเพาะปลูก อย่างไรก็ตามในช่วงกลางปี  

สภาพอากาศกลับมาเอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนที่เหมาะแก ่

การเจริญเติบโตของต้นมันฯ ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  

มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สามารถชดเชยผลผลิตที่เสียหายจาก 

ภยัแล้งได้ นอกจากนีเ้ชือ้แป้งในหวัมนัทีอ่อกสูต่ลาดสงูขึน้กว่า 

ปีที่ผ่านมา ถ้าเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน

 แม้ว่าอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังจะยังคงประสบ

กับปัจจัยท้าทายหลากหลายปัจจัยอย่างต่อเนื่องในหลาย
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รอบปีที่ผ่านมา โดยเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของไวรัสโควิด 19  สภาวะแพร่ระบาดของโรคใบด่าง 

มันสําปะหลัง และสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในหลายพ้ืนท่ี  

อย่างไรก็ตามไทยวาได้ดําเนินมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  

ได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท่ีม ี

การปรับใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนในการผลิต การพัฒนา 

สินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ  

กระบวนการผลิต ตลอดจนการบรหิารการขายและการตลาด  

โดยกลยุทธ์ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกโดยรวม 

ในปี 2564 คาดว่าจะกลบัมาเติบโตอย่างชดัเจน เมือ่เทยีบกบั 

ปีที่ผ่านมา

 ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบผลการดําเนินงานของ 

บริษัทฯ ในปี 2563 ได้แก่

1) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

 จากมาตรการปิดประเทศ (Lockdown) และมาตรการ 

เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อควบคุม 

การระบาดอย่างเข้มข้น ส่งผลให้ปรมิาณการส่งออกชะลอตวัลง  

โดยเฉพาะประเทศจีนและไต้หวัน ในช่วงต้นปี และ 

การแข่งขันด้านราคา หลังจากมาตรการปิดประเทศผ่อน 

คลายลงในช่วงกลางปี เนื่องจากเกิดการแข่งขันด้านราคา 

ระหว่างผู้ประกอบการแป้งมันสําปะหลังที่ต้องการระบาย 

สต๊อกสินค ้า รวมถึงค ่าใช ้จ ่ายพิเศษจากการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ประมาณ 18 ล้านบาท  

เช่นค่าประกนัภยัโควดิให้แก่พนักงาน อปุกรณ์ป้องกนัสาํหรบั 

พนักงาน การพ่นยากําจัดไวรัสที่สํานักงานและโรงงาน  

ค่าคลังสินค้าสํารอง ค่าใช้จ่ายท่าเรือสําหรับของที่ตกค้าง 

ที่ท่าเรือ ในสถานการณ์โควิด ค่าขนส่งสินค้าที่บริษัทฯ ที่เช่า 

ไว้ชั่วคราวใกล้ท่าเรือ เป็นต้น

 นอกจากนี้การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ความ 

ต้องการของสินค้ากลูโคสไซรัป ซ่ึงเป ็นส่วนหนึ่งของ 

แป้งมันสําปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) ชะลอตัวลงท่ัวโลก  

ป ัจจัยหลักเ น่ืองจากนักท ่องเที่ ยวจากต ่างประเทศ 

ยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ส่งผลให้ลูกค้าที่อยู่ใน 

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มชะลอความต้องการลง อีกทั้งลูกค้า 

ในต่างประเทศประสบปัญหาโควิด ทําให้มีความต้องการ 

ลดลง นอกจากนีย้งัเผชญิกบัปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน 

และอัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ตั้งแต ่

ช่วงไตรมาสท่ี 4 เนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลน 

ตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลก

2) การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ ์
 มันสำาปะหลัง จำากัด หรือ ATP

 ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญ 

เพิม่ใน บรษัิท เอเชยีผลติภณัฑ์มันสําปะหลงั จํากดั หรอื ATP  

โดย บริษัท ไทยวา (6) จํากัด (TW6) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ของบรษิทัฯ ท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ในสัดส่วนร้อยละ  

69.49 ของจาํนวนหุน้ท้ังหมด จากผูถื้อหุน้เดมิ จาํนวน 18 ราย  

ในราคาซ้ือขายท้ังสิ้น 49.64 ล้านบาท โดยหลังการเข้าซื้อ  

บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ใน ATP รวมร้อยละ 99.49 สอดคล้องไปตามนโยบาย 

กลยุทธ์ของบริษัทฯ ท่ีมุ ่งเน้นการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ ์

แป้งมนัสาํปะหลงั และแป้งมนัสาํปะหลงัมลูค่าเพิม่ในประเทศ 

เวียดนาม

3) ราคาเฉลี่ยส่งออกแป้งมันสำาปะหลังปรับตัวลดลง

 ราคาเฉลีย่ส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัมกีารปรบัตวัลดลง 

จากปี 2562 ท่ีมีราคาเฉลี่ยประมาณ 453 เหรียญสหรัฐ 

ต่อตัน มาอยู่ในระดับราคาเฉลี่ยประมาณ 441 เหรียญสหรัฐ 

ต่อตัน (ที่มา : TTDI) หรือลดลงร้อยละ 3 นอกจากนี้ปริมาณ 

การส่งออกแป้งมันสําปะหลังไทยในปี 2563 เท่ากับ 2.78  

ล้านตัน ลดลงประมาณร้อยละ 3 จากปี 2562 ที่มีปริมาณ 

ส่งออกเท่ากับ 2.84 ล้านตัน ส่งผลให้มูลค่าส่งออกแป้ง 

มันสําปะหลังในปี 2563 เท่ากับ 36,103 ล้านบาท ลดลง 

ประมาณร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีมูลค่าส่งออก 

เท่ากับ 38,500 ล้านบาท
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ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2563

รายได้ 
(%)

ธุรกิจแป้งมันสําปะหลัง

ธรุกจิแป้งมนัสําปะหลงัมลูค่าเพิม่ (HVA) 

ธุรกิจอาหาร

 ป ี  2563 เป ็นป ีที่ ยาก ลําบากสํ าหรับทั่ ว โลก  

โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ถือเป็น 

ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจทุกภาคส่วนทั่วโลกอย่าง 

หลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง  

แม้จะเผชญิกับความท้าทายต่างๆ มากมาย ทัง้จากการปรบัตวั 

ลดลงของราคาเฉล่ียส่งออกแป้งมันสําปะหลัง ผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  สภาวะแพร่ระบาด 

ของโรคใบด่างมันสําปะหลัง และสถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง 

ในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มียอดขายรวมเท่ากับ  

7,090 ล้านบาท ลดลง 233 ล้านบาท หรือร้อยละ 3  

จากปีก่อน โดยมีผลกระทบหลักจากราคาเฉลี่ยส่งออก 

แป้งมันสําปะหลังที่ลดลง ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจ 

แป้งมันสําปะหลัง จํานวน 3,181 ล้านบาท หรือร้อยละ 45  

รายได้จากธุรกิจแป้งมันสําปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) จํานวน 

2,343 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 และรายได้จากธุรกิจ 

อาหารจํานวน 1,566 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 และมีกําไร 

สุทธิเท่ากับ 1,157 ล้านบาท โดยกําไรขั้นต้นของธุรกิจ 

เท่ากับ 1,157 ล้านบาท ประกอบด้วยกําไรของธุรกิจแป้ง 

มันสําปะหลังร้อยละ 31 และแป้งมันสําปะหลังมูลค่าเพ่ิม  

(HVA) ร้อยละ 26 และกาํไรของธรุกจิอาหารร้อยละ 43 ถงึแม้ 

ว ่าบริษัทฯจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคา 

แป้งมันสําปะหลัง และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

ไวรสัโควดิ 19 บรษิทัฯ ยังสามารถรกัษาอตัรากาํไรข้ันต้นของ 

กลุม่บรษัิทอยูท่ี่ร้อยละ 16 ได้ในปี 2563 ใกล้เคยีงกับปีทีผ่่านมา  

โดยมีผลการดําเนินงานแยกตามหน่วยธุรกิจดังต่อไปนี้

45%

33%

22%

กำาไรขั้นต้น
(%)

43%

28%

29%
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รายได้จากธุรกิจแป้งมันสำาปะหลัง

 ธุรกิจแป้งมันสําปะหลังมียอดขายรวมเท่ากับ 3,180 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จาก 3,200 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า 

ในขณะทีธ่รุกจิแป้งมนัสําปะหลงัมลูค่าเพิม่ (HVA) มยีอดขาย

รวมเท่ากับ 2,343 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จาก 2,670  

ล้านบาท ในปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ย 

ขายของแป้งมันสําปะหลังปรับตัวลดลง และความต้องการ

แป้งมันสําปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) ทั่วโลกชะลอตัวลง 

เนื่องจากโควิด 19 ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น 

 โดยยอดขายแป้งมันสําปะหลังลดลง สาเหตุหลัก 

เป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยแป้งมันสําปะหลังมีการปรับตัว

ลดลงในปี 2563 ซ่ึงมรีาคาขายเฉลีย่ในประเทศอยูท่ี ่12.82 บาท 

ต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 441 เหรียญสหรัฐ

ต่อตัน ในขณะที่ในปี 2562 มีราคาขายเฉลี่ยในประเทศ 

อยู่ที่ 13.32 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่  

453 เหรียญสหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตามความต้องการแป้ง 

มันสําปะหลัง ซึ่ งถือเป ็นผลิตภัณฑ ์พื้นฐานหลักของ 

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง 

ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะจากประเทศจีน  

ท้ังนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายแหล่งจัดหาแหล่งปลูก

มันสําปะหลังที่สําคัญ ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 

ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา เพื่อเพ่ิมแหล่งจัดหา

วัตถุดิบ โดยเฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยวที่ผลผลิตมันสําปะหลัง 

 ในขณะเดียวกันรายได้จากการขายแป้งมันสําปะหลัง

มลูค่าเพิม่ (HVA) ของบรษัิทฯ ในปี 2563 มกีารปรบัตวัลดลง

จากสภาวะการแข่งขนัทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะผลติภณัฑ์กลโูคส

ไซรัปในประเทศเวียดนาม ซ่ึงลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรม 

เครื่องดื่ม ชะลอความต้องการลงจากสถานการณ์โควิด  

ในขณะทีป่รมิาณการขายแป้งมนัสําปะหลงัมลูค่าเพิม่ (HVA)  

ชนิดอื่น เช่นแป้งมันสําปะหลังดัดแปรและสาคู ยังคงความ 

สามารถเติบโตได้ในอัตราท่ีสูง โดยความต้องการของลูกค้า 

ในอุตสาหกรรมอาหารยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้ขยายสาขาไปยงัประเทศอนิโดนเีซยี เพือ่เพ่ิม

การเติบโตของปริมาณการขายแป้งมันสําปะหลังมูลค่าเพิ่ม

กิจการในประเทศไทย
แป้งมันสําปะหลัง
แป้งมันสําปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA)
อาหาร
รายได้อื่นๆ

รวมรายได้จากในประเทศ

กิจการในต่างประเทศ
แป้งมันสําปะหลัง
แป้งมันสําปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA)
อาหาร
รายได้อื่นๆ

รวมรายได้จากต่างประเทศ

ยอดขายสุทธิรวม

1,838
2,016
1,444

84

5,382

1,026
821
8
11

1,866

7,248

2561 2562 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

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

1,343
1,604
1,527
132

4,606

1,691
729
40
25

2,485

7,090

18
22
21
2

63

23
10
1
0

34

100

หมายเหต ุ:  ตารางแสดงรายได้ตามช่องทางการจําหน่าย ได้ตัดรายการซื้อขายระหว่างธุรกิจแป้งมันสําปะหลังและธุรกิจอาหารแล้ว
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รายได้จากธุรกิจอาหาร

 ในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

บริษัทฯ ยังคงรักษาความเป็นหนึ่งในผู้นําตลาด โดยเฉพาะ 

ผลิตภัณฑ์วุ ้นเส ้นสด และวุ ้นเส ้นแห้งในประเทศไทย  

ผลการดําเนินงานของธุรกิจอาหารของบริษัทฯ ยังสามารถ 

เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง สวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจ 

ที่หดตัวในปี 2563 โดยธุรกิจอาหารมียอดขายรวมเท่ากับ  

1,567 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จาก 1,453 ล้านบาท  

ในปีก่อนหน้า ตลาดในประเทศยังคงเป็นตลาดหลัก คิดเป็น 

ร้อยละ 84 ของยอดขายทั้งหมดในธุรกิจอาหาร และร้อยละ  

16 เป็นยอดขายส่งออก โดยยอดขายผลติภณัฑ์อาหารเพิม่ขึน้ 

ทั้งในทั้งช่องทางส่งออก การค้าขายปลีกสมัยใหม่ (Modern  

trade) และหน่วยรถเงินสด รวมถึงการเติบโตของปริมาณ 

การขายในประเทศเวียดนามที่ เติบโตถึงร ้อยละ 154  

ซึ่ งเป ็นผลมาจากการซึ่งเป ็นผลมาจากการขยายการ 

จัดจําหน่าย การพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ  

สุขอนามัย และมีความสะดวกสบาย เป็นที่ยอมรับของ 

ผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม รวมถึงการขยายช่องทางการ 

จัดจําหน่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี การขยายฐาน 

ลูกค้าใหม่ๆ ไปในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ

สหภาพยุโรป ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม

 ในขณะท่ียอดขายผลิตภัณฑ์อาหารผ่านช่องทางอื่นๆ 

เช่น ขายส่ง (wholesale) ยังคงเป็นความท้าทายเนื่องจาก

ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย รวมถึงร้านค้าระหว่างชายแดน เนื่องจาก

การสั่งปิดจุดผ่านแดนซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ

ควบคุมเชื้อโควิด 19

 นอกจากนี้ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2564 คาดว่า

บริษัทฯ จะสามารถรักษาอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอัตราการ

เติบโตของอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากกลยุทธ์การเสริมสร้าง

การเติบโตท่ียั่งยืน ผ่านการควบคุมอัตราการทํากําไรให้เพ่ิม

สูงขึ้น จากการเติบโตของปริมาณการขายของผลิตภัณฑ์

เดิม การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม

อาหารท่ีตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริโภคในอนาคต ท่ีหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

รวมทัง้การขยายไปยงักลุม่ผลติภณัฑ์ใหม่และการเข้าสูต่ลาด 

ใหม่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าจะขยายฐานลูกค้า 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ
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รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

กําไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
กําไรอื่นๆ

กําไรจากการดําเนินงาน

กาํไรอืน่ทีไ่มเ่ก่ียวข้องกบัการดาํเนินงานปกตสิทุธิ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทุน
ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

NET PROFIT

กาํไรสทุธสิว่นทีไ่มไ่ดเ้ป็นของผู้มส่ีวนไดเ้สียทีไ่มม่ี
อํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รายการปรับปรุงจากการควบรวมบริษัท 
(NON-CASH ITEMS)

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

7,226
6,069

1,157

901
39

295

29
(2)
322

(7)
(66)

249

(17)

(35)

197

2561 2562 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

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

7,090
5,933

1,157

1,080
37

114

44
0

158

(69)
(18)

71

3

(36)

38

100
84

16

15
1

2

1
0
2

1
0

1

0

1

1

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
งบกำาไรขาดทุนรวม

ยอดขาย

 ปี 2563 บรษิทัฯ มยีอดขายรวมเท่ากบั 7,090 ล้านบาท 

ลดลง 233 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จาก 7,323 ล้านบาท  

ในปีก่อนหน้า ธุรกิจแป้งมันสําปะหลังเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วน 

ยอดขายสูงสุดหรือร้อยละ 45 โดยสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น 

จากร้อยละ 44 ในปี 2562 และสัดส่วนยอดขายแป้ง 

มนัสําปะหลงัมลูค่าเพิม่ (HVA) มอีตัราการส่วนเท่ากับร้อยละ  

33 ลดลงจากร้อยละ 36 ในปี 2562  ในขณะที่สัดส่วนธุรกิจ

อาหารมีอัตราเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22 จากร้อยละ 20  

ในปี 2562

 ในปี 2563 สัดส่วนยอดขายของธุรกิจท่ีดําเนินงาน 

ในต่างประเทศ มสีดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 34 ของยอดขายรวม  

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31 ในปี 2562 โดยส่วนใหญ่การเติบโต 

มาจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์

มันสําปะหลัง จํากัด ในประเทศเวียดนาม รวมถึงการเติบโต

ของบริษัทย่อยท่ีประเทศจีน ในการขยายฐานลูกค้าสําหรับ

ยอดขายแป้งมันสําปะหลัง และประเทศเวียดนาม ในการ

เติบโตสําหรับยอดขายวุ้นเส้น
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กำาไรขั้นต้น

 อตัรากาํไรขัน้ต้นของกลุม่บรษิทัในปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ  

16  ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่า

บริษัทฯ จะได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัย เช่นผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 การปรบัตวัลดลงของ

ราคาเฉลี่ยส่งออกแป้งมันสําปะหลัง สภาวะแพร่ระบาดของ 

โรคใบด่างมันสําปะหลัง และสถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง 

ในหลายพื้นที่ เนื่องจากการเติบโตของสัดส่วนธุรกิจอาหาร

ซ่ึงมีอัตรากําไรขั้นต้นสูง การลดลงของต้นทุนวัตถุดิบ

จากปริมาณหัวมันในประเทศที่เพ่ิมขึ้น และการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง

 ในป ี 2563 อัตราการทํากําไรขั้นต ้นของธุรกิจ 

แป้งมันสําปะหลังในประเทศไทย ลดลงเป็นร้อยละ 11  

เมื่อเทียบกับร้อยละ 12 ในปี 2562 เนื่องจากราคาส่งออก 

แป้งมันสําปะหลังที่ลดลง และสัดส่วนปริมาณขายของแป้ง 

มูลค่าเพ่ิมที่ลดลง จากผลกระทบวิกฤตการณ์โควิด 19  

ในขณะที่กําไรขั้นต้นของธุรกิจอาหาร ในปี 2563 เท่ากับปี  

2562 ที่ร้อยละ 32

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ในปี 

2563 เท่ากับ 1,080 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา 24 

ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักๆ ได้แก่ค่าใช้จ่ายเนื่องจาก

สถานการณ์โควิด ประมาณ 18 ล้านบาท บวกกับค่าใช้จ่าย 

ในการขายและบริหารของบริษัทลูกใหม่ประมาณ 14  

ล ้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได ้มีการดําเนินการ 

ใช้มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน 

 อัตรากําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทุนทาง 

การเงิน ในปี 2563 อยูท่ีร้่อยละ 2 ลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ  

1 สาเหตุหลักมารายได้และกําไรขั้นต้นของธุรกิจแป้ง 

มนัสาํปะหลังทีล่ดลง เนือ่งจากเหตุผลทีก่ล่าวข้างต้น สทุธกิบั

ยอดขายผลิตภัณฑ์อาหารที่เพิ่มขึ้น

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

 โดยผลการดาํเนนิงานของในปี 2563 ของบรษิทัฯ และ

บริษัทย่อยมีกําไรสุทธิอยู่ที่ 38 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุหลักมาจาก

อัตรากําไรข้ันต้นลดลง เนื่องจากรายได้และกําไรข้ันต้นของ

ธุรกิจแป้งมันสําปะหลังที่ลดลง จากค่าใช้จ่ายพิเศษในการ

ขายและบริหารผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ  

19 ตามท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ  

มีอัตรากําไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 1 ใกล้เคียงกับปี 2562

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์

รวมทั้งสิ้น 8,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 251 ล้านบาท  

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ มีดังนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือลดลง  

 4 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ยังคง 

 สํารองเงินสดไว้ให้เพียงพอกับเงินทุนหมุนเวียนท่ีต้อง 

 ใช้ในการช่วงฤดูการผลิต รวมถึงการลงทุนเพื่อขยาย 

 กําลังการผลิต

• สนิทรพัย์ทางการเงนิหมนุเวยีนอืน่เพิม่ข้ึน 234 ล้านบาท  

 จากเงินลงทุนในในตราสารหนี้ และกองทุนเพิ่มขึ้น

• ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่คงเหลอืจํานวน 708 ล้านบาท  

 โดยมีลูกหนี้ทางการค้าลดลง 23 ล้านบาท จากปีก่อน  

 โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 35 วัน โดยกลุ่ม 

 บรษิทัฯ ได้พิจารณาบันทึกสาํรองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

 ที่ อาจจะเกิด ข้ึนกับลูกหนี้ที่ ขาดความสามารถ 

 ในการชําระหนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงิน

• สินค้าคงเหลือ เพิ่มข้ึน 21 ล้านบาท หรือร้อยละ 2  

 เมื่อเทียบกับปีก่อน สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ท่ีเพิ่มขึ้น 

 เนื่องจากปัญหาเรื่องขาดแคลนตู ้คอนเทนเนอร์  

 ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 ส่งผลให้คําสั่งซื้อแป้ง 

 มันสําปะหลังในต่างประเทศมีการชะลอตัวลง คาดว่า 
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 ออเดอร ์ที่ถูกเลื่อนการส่งมอบจะสามารถจัดส ่ง 

 ในไตรมาสที่  1 ป ี  2564 นอกจากนี้บริษัทฯ  

 มีระยะเวลาการขายของสินค ้าเฉลี่ยที่  43 วัน  

 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  

 โดยจะพิจารณาบันทึกค่าเผื่อสินค้าด้อยค่าเมื่อพบว่า 

 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าตํ่ากว่าราคาทุน 

• ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

 การลงทุนมจีาํนวน 3,610 ล้านบาท ลดลง 162 ล้านบาท  

 จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มข้ึนขยายกําลังการผลิต 

 ของธุรกิจแป้งมันสําปะหลังและธุรกิจอาหาร สุทธิกับ 

 การขายอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุจาํนวน 52 ล้านบาท 

แหล่งที่มาของเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น

0.21

0.04

2561 2562 2563รายการ

0.49

0.27

0.56

0.34

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สิน 

รวมท้ังสิ้น 2,914 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 341 ล้านบาท โดย 

มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.56 เท่า  และมีอัตราส่วนความ 

สามารถชําระภาระผูกพัน 0.37 เท่า แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ในขณะที่กลุ ่ม 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้ท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.34 เท่า โดยมูลค่าหนี้สินท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผล

มาจากการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ดังนี้

• เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ เพิม่ขึน้ 41 ล้านบาท หรอื 

 ร้อยละ 8 จากปีก่อน เป็นผลมาจากเจ้าหนี้คงค้าง 

 จากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและค่าใช้จ่ายโรงงาน 

 ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีระยะ 

 เวลาการชําระหนีอ้ยูท่ี ่20 วนั ระยะเวลาการชําระหนีส้นิ 

 ที่สั้น เนื่องจากการซื้อหัวมันสําปะหลังที่เป็นวัตถุดิบ 

 หลกัของบรษิทัฯ จากเกษตรกรด้วยเทอมเงนิสดชําระทนัท ี

• เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 160 ล้านบาท  

 เพื่อใช ้ในการขยายธุรกิจและการบริหารเงินทุน 

 หมุนเวียน

• สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพ่ิมขึ้น  

 22 ล้านบาท เป็นผลมาจากสํารองเงินชดเชยพนักงาน 

 เมือ่ออกจากงานเพิม่ขึน้ 41 ล้านบาท และการจ่ายเงนิ 

 ชดเชยพนักงานเกษียณอายุ 19 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 5,206 ล้านบาท ลดลง 90 ล้านบาท หรือร้อยละ  

2 จากปีก่อน การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ มีดังนี้

• กาํไรสะสมลดลง 80 ล้านบาท จากการสทุธขิองการเพิม่ขึน้

 ของกําไรสุทธิ จํานวน 38 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผล 

 จ่ายระหว่างปี 2563 จํานวน 118 ล้านบาท 

• ส่วนของผู ้มีส ่วนได้เสียที่ไม ่มีอํานาจควบคุมของ 

 บริษัทย่อยย่อยเพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ 

 เกิดจากการซื้อส่วนได้เสียจากผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อย  

 (ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมที่ให้สัดส่วน 

 การลงทุนเปลี่ยนแปลงไปเป็นบริษัทย่อย) จํานวน  

 41 ล้านบาท
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กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

205

56

(271)

(25)

(148)

2561 2562 2563รายการ

466

(1,157)

928

(59)

179

571

(434)

(136)

(5)

(4)

สภาพคล่อง
กระแสเงินสด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสด 

และรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 853 ล้านบาท สุทธ ิ

ลดลงจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 4 ล้านบาท  

จากการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ดังนี้

• กระแสเงนิสดสทุธิจากการดําเนนิงานจํานวน 571 ล้านบาท  

 และกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 582 ล้านบาท 

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 434  

 ล้านบาท เกิดจากเงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือขายเงิน 

 ลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวที่ครบกําหนด 

 จาํนวน 245 ล้านบาท เงินสดจ่ายสทุธจิากการซือ้ลงทุน 

 ในบริษัทย่อยจํานวน 50 ล้านบาท และเงินสดรับ 

 จากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน จํานวน  

 70 ล้านบาท สุทธิกับเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร  

 และอุปกรณ์จํานวน 240 ล้านบาท 

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 137  

 ล้านบาท เป็นการรับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิม 

 ในระหว่างปี 220 บาท สทุธกิบัการจ่ายปันผลจากกาํไร 

 สะสมจํานวน 118 ล้านบาท 

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำาคัญ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์

หมนุเวยีนจาํนวน 3,491 ล้านบาท มหีนีสิ้นหมนุเวยีนจาํนวน 

993 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 3.5 เท่า 

ใกล้เคียงกันกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ยังคงมี

ฐานะการเงนิทีม่ั่นคง รวมถงึมแีหล่งเงินทนุระยะสัน้เพือ่รักษา 

สภาพคล่องท้ังในรูป เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และตรา 

สารหนี้ ไว้อย่างเพียงพอ   

ภาระผูกพันด้านหน้ีสินและการบริหารจัดการ
ภาระนอกงบดุล

 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 36 ของงบประจําปี 2563
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ปัจจัยหรอือิทธพิลหลักทีอ่าจมีผลกระทบต่อการ
ดำาเนินงานของธุรกิจแป้งมันสำาปะหลังในอนาคต

 ผลการสํารวจปริมาณการเพาะปลูกมันสําปะหลัง

จาก 4 สมาคม (สมาคมการค้ามันสําปะหลังไทย สมาคม

โรงงานผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิต

มันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมัน

สาํปะหลงัไทย) ซึง่ได้ทาํการสาํรวจในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 

ประมาณการหัวมันสําปะหลังในฤดูกาลผลิต 2563/2564 

คาดว่าจะออกสูต่ลาดในปรมิาณ 28.32 ล้านตนั  เพ่ิมขึน้จาก

ฤดกูาลผลิต 2562/2563  ร้อยละ 12 โดยพืน้ทีก่ารเพาะปลกู

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 8.70 ล้านไร่ ในปี 2562/2563 เป็น 

9.00 ล้านไร่ ในปี 2563/2564 เนื่องจากมาตรการจูงใจของ 

ภาครฐัในการประกนัรายได้ขัน้ต่ํา เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อน 

ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท 

สาํหรบัมนัสําปะหลงัสดเชือ้แป้งร้อยละ 25 นอกจากนีใ้นช่วง 

กลางปี สภาพอากาศเอื้ออํานวย มีปริมาณน้ําฝนพอเหมาะ 

แก่การเจริญเตบิโตของต้นมนัสาํปะหลงั ส่งผลให้ผลผลิตเฉลีย่ 

ต่อไร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 2.91 ตันต่อไร่ เป็น 3.15 ตัน 

ต่อไร่ สามารถชดเชยผลผลิตที่เสียหายจากภัยแล้งต้นปีได้ 

 อย ่ างไรก็ตามการแพร ่ ระบาดของโรคใบด ่ าง 

มันสําปะหลัง ในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา อาจจะ 

ส่งผลกระทบต่อสภาวะขาดแคลนวัตถุดิบที่ดี รวมถึงรายได้

ของเกษตรกร ซึง่บรษัิทฯ ได้ดําเนนิการร่วมกบัมลูนธิสิถาบนั

พัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI) ในการป้องกัน 

การแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสําปะหลัง ผ่านการสร้าง 

โรงเรือนในการขยายพันธุ์อย่างเร่งด่วน เพ่ือพัฒนาต้นพันธุ์ 

มันสําปะหลังที่สามารถต้านทานต่อโรคใบด่างได้ และ 

สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วกว่าปกติถึง 20 – 80 เท่า  

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทําการสํารวจพ้ืนที่และเฝ้าระวัง 

การระบาด ติดตามและรวบรวมข ้อมูลการระบาด 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ และช่วยเหลือเกษตรกร 

ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด

 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการขยายโครงการสมาชิกเกษตรกร

อย่างต่อเน่ือง ผ่านการสนับสนุนให้ผลตอบแทนที่จูงใจแก่

เกษตรกร รวมถึงให้ความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 

เพาะปลูกมันสําปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการ  

เพาะปลูก  เช่นการวิเคราะห์ดิน การให้ปุ ๋ยทางโดรน  

การจัดการระบบนํ้า เครื่องมือการปลูกที่มีประสิทธิภาพ  

การปลูกพืชอื่นเพื่อบํารุงดิน การใช้เครื่องจักรในการช่วย 

เพาะปลกูและเกบ็เกีย่วผลผลติ  โดยวตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสริม 

ประสทิธภิาพ เพือ่ให้เกษตรกรสามารถได้ผลผลติต่อไร่ทีเ่พ่ิมขึน้  

และมีรายได้มากขึ้น

 ส่วนสถานการณ์ราคาแป้งมันสําปะหลังในตลาด 

ส่งออกในภาพรวม คาดว่าปริมาณการส่งออกจะฟื้นตัว 

กลับมาหนาแน่นครอบคลุมปริมาณการขายท่ีชะลอตัว 

เนื่องจากสถานการณ์โควิดในช่วงปีที่ผ่านมาได้ สอดคล้อง 

กบัความต้องการแป้งมนัในตลาดโลกทีย่งัเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการในประเทศจีน เนื่องจาก 

มันสําปะหลังที่ปลูกในประเทศไม่สามารถตอบสนองความ 

ต้องการของตลาดจีนได้ท้ังหมด และโอกาสทางการแข่งขัน 

อื่นๆ เช่น 1) ความต้องการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิต 

เอทานอลเช้ือเพลงิพลงังานสะอาดของจนียงัคงเพิม่ขึน้อย่าง 

ต่อเนื่อง 2) การปลูกพืชทางการเกษตรของจีนมีแนวโน้ม 

ลดลง ทําให้จนีมแีนวโน้มนําเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ 

มากขึน้ 3) การเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ์มนัสาํปะหลงัแปรรปู  

จะช่วยเพิ่มโอกาสของสินค้าในตลาดโลกมากข้ึน และช่วย 

ลดการแข่งขันด้านราคาของตลาดส่งออกหลักได้ เนื่องจาก 

แป้งมนัสําปะหลงัสามารถนําไปใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรม 

ที่หลากหลาย เช่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่อง 

สําอาง บรรจุภัณฑ์ และยา เป็นต้น 

 นอกจากนี้สําหรับสถานการณ์ภัยแล ้ง บริษัทฯ  

ได้ดําเนินการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึงบ่อเก็บนํ้า 

ในโรงงานและแหล่งน้ําสําคัญอย่างใกล้ชิดเป็นประจํา 

ทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินสถาณการณ์และเตรียมการ อีกทั้ง 

ได้มีการศึกษาถึงการนํานํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตกลับมา 

ใช้ในกระบวนผลติ และปรบัปรงุระบบการผลติให้ใช้นํา้ลดลง  

ตลอดจนการสร้างทีเ่ก็บน้ําในช่วงหน้าแล้ง เพือ่ลดผลกระทบ 

จากสภาวะการขาดแคลนนํ้าในอนาคต 

 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจของบ

ริษัทฯ เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่จากการส่งออกเป็นสกุลเงิน 

ดอลล่าร์สหรัฐ และหยวน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทํา

สญัญาปิดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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แผนระยะยาวและแนวทางการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ ในปี 2564

 ในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเติบโตได้อย่าง

ต่อเนื่อง จาก 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) การจัดหาวัตถุดิบ

อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลยุทธ์การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

อย่างยั่งยืน 2) ห่วงโซ่คุณค่าดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานตลอดห่วงโซ่อุปทานของ

องค์กร เพือ่ปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพต้ังแต่กระบวนการ

ปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค รวมทั้ง 3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 

ผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์  

เพ่ือรองรับและตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภค

ในอนาคต โดยปัจจัยทั้งหมดจะช่วยผลักดันให้ยอดขายของ 

บรษิทัฯ สามารถเติบโตในอตัราตัวเลขสองหลกัตามเป้าหมาย 

ที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าอัตราการทํากําไรจะฟื้นตัว 

ในปี 2564 เนื่องจาก 1) การขยายฐานการตลาดในช่อง 

ทางการขายที่สําคัญต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 2) การ

บริหารจัดการวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ 3) มาตรการควบคุม

ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การเติบโตจากนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 5) การควบรวมกิจการที่มีศักยภาพ

 เพือ่เสรมิสร้างธรุกจิให้เติบโตอย่างยัง่ยืนและมัน่คง และ

รักษาความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นจัดหา

วัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ ยืนเคียงข้างเกษตรกร รับซื้อ

วัตถุดิบด้วยราคายุติธรรม อันจะนําไปสู่การเสริมสร้างความ 

มั่นคงแก่อุตสาหกรรมเกษตรในระยะยาว โดยบริษัทฯ  

มกีลยุทธ์การบริหารจดัการวตัถดุบิอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่

จัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความสามารถในการผลิตของ

โรงงาน และสอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้ริโภค ถงึแม้ว่า

ราคาวัตถุดิบมีความผันผวน และได้รับผลกระทบจากปัจจัย

ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปทานและอุปสงค์ใน

ระดบัโลก สภาพอากาศ และมาตรการของกระทรวงพาณชิย์ 

แต่บริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาการ

เติบโตของปริมาณการส่งออกอย่างต่อเน่ืองได้ จากความ

ต้องการแป้งมนัสําปะหลงัยงัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ 

ความต้องการในตลาดจีน และไต้หวัน ซึ่งเป็นตลาดหลัก 

ของบริษัทฯ

 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะรักษาความเป็น

ผู้นําทางธุรกิจในผลิตภัณฑ์แป้งและอาหารจากแป้ง โดยเป้า

หมายการเตบิโตของบรษิทัฯ นัน้มาจากสองปัจจยัขบัเคลือ่น

หลัก ได้แก่การเติบโตของธุรกิจเดิม โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะ

ขยายฐานลูกค้า ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อมทาน ท่ีจับกระแส

การดําเนินชีวิตรูปแบบใหม่ ในส่วนของความเป็นเลิศในการ

ดําเนินงาน บริษัทฯ วางแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทาํงานในภาคส่วน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยมีากขึน้ใน 

การขับเคลื่อนประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผน 

ทีจ่ะเปิดตวัผลติภัณฑ์ไบโอพลาสติก ซึง่ถอืเป็นการเพิม่มลูค่า

ให้แก่ผลิตภัณฑ์ และสามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ 

สอดคล้องกบัหลกัการของเศรษฐกจิหมนุเวยีนชวีภาพ ปัจจยั 

ขับเคลื่อนที่สอง คือการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพ  

ซึ่งไทยวามีการคัดเลือกธุรกิจที่จะเข้าซื้ออย่างรอบคอบ เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีเกณฑ์ในการ 

คัดเลือก โดยจะเข้าซื้อกิจการในธุรกิจที่สามารถเอื้อในการ

เพิ่มศักยภาพให้แก่ธุรกิจเดิม

 ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19  

ส่งผลให้บรษิทัฯ ปรับเปลีย่นแผนการลงทนุในองค์กร โดยตัง้ 

งบลงทุนทั้งหมดประมาณ 300 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งจะ 

แบ่งออกเป็นงบประมาณสาํหรบังานซ่อมแซมและบาํรงุรกัษา 

ประจําปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในปัจจุบัน 

อย่างต่อเนือ่ง การขยายกําลงัการผลติในกลุม่ผลติภณัฑ์มลูค่า 

เพิม่ เช่นไบโอพลาสติก หรอืพลาสตกิชวีภาพ รวมถึงการควบ 

รวมกิจการ ที่สอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยม ี

เป้าหมายมุ่งสู่การเป็น “ผู้นําธุรกิจแป้งมันสําปะหลังและ 

อาหารจากแป้งระดับภูมิภาคเอเชีย” นอกจากนี้บริษัทฯ  

สามารถรักษาระดับในการเพิ่มของผลกําไร พร้อมท้ังรักษา 

อัตรากําไรข้ันต้นให้อยู่ในอัตราท่ีสูง และสามารถจ่ายปันผล 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ
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อาย ุ68 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ • 1 ตุลาคม 2558   
การต่อวาระ • 26 เมษายน 2559 
  • 26 เมษายน 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 6.50% (57,194,534 หุ้น)
(รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส) 

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
 มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ,
 มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค ฮ่องกง
• ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) 
 มหาวทิยาลยัแห่งประเทศสงิคโปร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• พีช่ายของ นายโฮ กวงจงิ  และบดิาของ นายโฮ เรน ฮวา 
 และนางโฮ เรน ยงุ
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จํากัด
2556 - 2563
• กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา 
 และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน Diageo plc
2543 - 2558
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
2540 - 2558
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด  (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ / กรรมการ
 บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จํากัด
• ประธานกรรมการ / กรรมการ  
 Singapore Management University
• ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Limited
• กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ RHYC Pte. Ltd.
• กรรมการ Chang Fung Company Limited
• กรรมการ Bibace Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
•  กรรมการ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ Freesia Investments Ltd.
• กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited
•  กรรมการ ICD (HK) Limited
•  กรรมการ KAP Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
•  กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
•  กรรมการ บริษัท แม่สะมาดแลนด์ จํากัด
•  กรรมการ บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 
 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
•  กรรมการ Bibace Management Company Limited
2543 - 2559
•  กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง จํากัด

นายโฮ กวงปิง
ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ
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อาย ุ68 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ • 1 ตุลาคม 2558   
การต่อวาระ • 26 เมษายน 2559
  •  26 เมษายน 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 77/2009)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2559 - 2562
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2556 - 2559
• รองประธานกรรมการบริษัท 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2539 - 2558
• กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2543 - 2559
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง จํากัด
2546 - 2559
• กรรมการ บริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จํากัด
2539 - 2559
• กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

นายสุรพล สุปรัชญา(1)

กรรมการ
อาย ุ68 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ • 1 ตุลาคม 2558   
การต่อวาระ • 26 เมษายน 2559 
  • 26 เมษายน 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.11% (926,105 หุ้น)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเดอะอีสต์ 
 ประเทศฟิลิปปินส์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2556 - 2563
• กรรมการที่มิใช่กรรมการอิสระและมิใช่ผู้บริหาร 
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จํากัด
2556 - 2558
• กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - 2563
• กรรมการ ICD (HK) Limited

นายเอเรียล พี วีร่า 
กรรมการ
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อาย ุ64 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ • 1 ตุลาคม 2558   
การต่อวาระ • 20 เมษายน 2560 
  • 26 เมษายน 2562 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 3.91% (34,416,488 หุ้น)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมเหรียญทอง)
 มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• น้องชายของ นายโฮ กวงปิง และอาของ นายโฮ เรน ฮวา 
 และนางโฮ เรน ยุง
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2540 - 2558
• กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จํากัด
• กรรมการ Profit Chain Ltd.
• กรรมการ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
• กรรมการ บริษัท แม่มาลัยดอยรีสอร์ท จํากัด
• กรรมการ บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 
 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
• กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited  
 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ Chang Fung Company Limited
• กรรมการ PT Bintan Hotels
• กรรมการ Vail Enterprises Group Corp.
• กรรมการ Freesia Investments Ltd
2549 - 2559
• กรรมการ Bibace Investments Ltd
2543 - 2559
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง จํากัด

นายโฮ กวงจิง
กรรมการ

อาย ุ38 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ • 1 ตุลาคม 2558   
การต่อวาระ • 20 เมษายน 2560  
  • 27 เมษายน 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.99% (8,734,024 หุ้น)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม) 
  วอร์ตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 214/2015)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Diploma Examination (47/2016) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• บุตรชายของ นายโฮ กวงปิง และหลานชายของ นายโฮ กวงจิง
 และพี่ชายของ นางโฮ เรน ยุง
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จํากัด
ส.ค. 2558 - ก.ย.2558
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากัด (มหาชน)
มิ.ย.2558 - ก.ย.2558
• กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากัด (มหาชน)
2554 - 2558
• กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
2553 - 2558
• Executive Director & Country Head, China  
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จํากัด
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ไทยวา อินโดนีเซีย จํากัด
• กรรมการ RH Ltd.
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ้) จํากัด
• กรรมการ บริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสท์เมนท์ (กัมพูชา) จํากัด
• กรรมการ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
• ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 ของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จํากัด
• กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited
• กรรมการ ICD (HK) Limited
• กรรมการ United Insulation Services Pte. Ltd.
• กรรมการ Casita Holdings Ltd
• กรรมการ Dawina Investments Ltd
• กรรมการ Rocket International Investments Limited
• กรรมการ Bibace Management Company Limited
2551 - 2563
• กรรมการ Bibace Investments Ltd
2559 - 2560
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง จํากัด

นายโฮ เรน ฮวา(2)

กรรมการ
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อาย ุ66 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ • 1 ตุลาคม 2558
การต่อวาระ • 20 เมษายน 2560 
  • 27 เมษายน 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.27% (2,344,029 หุ้น)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (เคมีของอาหาร)
 มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 10/2001)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร  Finance Directors (1/2005)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
2558 - 2559
• กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
2541 - 2558
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
2538 - 2558 
• กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2543 - 2563
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง จํากัด
2559 - 2561
• กรรมการ บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ้) จํากัด
2559 - 2561
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากัด
2560 - 2561
• กรรมการ บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสท์เมนท์ (กัมพูชา) จํากัด
2548 - 2562
• กรรมการ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
2557 - 2560
• ประธานกรรมการ Vietnam Tapioca Company Limited
2557 - 2560
• กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

ดร. เศรษฐ์ ไสย เศรษฐการุณย์
รองประธานกรรมการบริษัท

อาย ุ57 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ •  1 ตุลาคม 2558
การต่อวาระ •  27 เมษายน 2561 
  •  27 เมษายน 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.01% (107,240 หุ้น)
(รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลสเตท
 (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลโอกลาโฮมา) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 15/2011)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 17/2012)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง) 
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
2555 - 2558
• กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากัด (มหาชน)
2552 - 2558
• กรรมการผู้จัดการร่วม (Business Operation) 
 บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ / กรรมการ 
 บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• เลขาธิการสมาคม คณะกรรมการบริหาร สมาคมการค้ามันสําปะหลังไทย
2552 - 2558
• กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ
 บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากัด (มหาชน)

นายอำานาจ สุขประสงค์ผล(2)

กรรมการ



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)24

อาย ุ58 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ •  25 ธันวาคม 2559
การต่อวาระ •  27 เมษายน 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน  
 ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ  
 ประเทศอังกฤษ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• Executive Vice President, Group Business Performance
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จํากัด
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จํากัด
• กรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
2554 - 2559
• กรรมการผู้จัดการ ลากูน่า ลังโก เวียดนาม

นายชานคราร์์ ชานดราน
กรรมการ

อาย ุ76 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ •  1 ตุลาคม 2558
การต่อวาระ •  26 เมษายน 2559 
   •  26 เมษายน 2562 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.02% (213,053 หุ้น)
(ถือโดยคู่สมรส)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิว เซ้าท์ เวลส์ 
 ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 36/2003)
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005)
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหาร IMD
 เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ 
 กํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ 
 กํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และรองประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2558 - 2563
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 บริษัท บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
2546 - 2558
• กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
2542 - 2558
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
2539 - 2558
• กรรมการอิสระ
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
กรรมการอิสระ



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 25

อาย ุ 78 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ • 1 ตุลาคม 2558
การต่อวาระ •  20 เมษายน 2560
  • 27 เมษายน 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.30% (2,643,039 หุ้น)
(ถือโดยคู่สมรส)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen 
 ประเทศฝรั่งเศส
• ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis
 มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรด้าน Management
 มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 1/2003)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 19/2007)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ
 และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ
 และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ
 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการบริหาร
 บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จํากัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน)
2560 - 2562
• รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน)
2557 - 2562
• กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน)
2556 -2558
• กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
2543 - 2558
• กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจลุ่มแม่นํ้าโขง
• ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
• รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
• กรรมการ สถาบันพระปกเกล้า
2546 -2563
• กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
กรรมการอิสระ

อาย ุ 63 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ •  21 กุมภาพันธ์ 2560
การต่อวาระ •  27 เมษายน 2561
  •  27 เมษายน 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• 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
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง  
 และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
2552 - 2559
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ ประธานกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง
 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสัน
2559 - 2561
• กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ  
 ตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และ อนุกรรมการบรรษัทภิบาล 
 และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - 2559
• ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์สาทร

นายสุภัค ศิวะรักษ์ 
กรรมการอิสระ
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บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)26

อาย ุ56 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ •  1 ตุลาคม 2558
การต่อวาระ •  27 เมษายน 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอิลลินอยส์
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Directors Certification Program, (DCP 231/2016)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program, (AACP 34/2019)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 
 และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษา บริษัท มาซาน คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการ บริษัท อินเตอร์มาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการ บริษัท ว่านลี่ แพคกิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส จํากัด
• กรรมการ บริษัท แนทูร่า ฮาร์เวสท์ จํากัด

นายชนินทร์ อรรจนานันท์
กรรมการอิสระ

อาย ุ50 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ •  27 เมษายน 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 Anderson School of Management,
 UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 99/2008)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมเมอร์เชียล 
 ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2561
• รองประธานประจําภูมิภาคอาเซียน กลุ่มธุรกิจ ลูกค้าธุรกิจ 
 ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
2554 - 2561
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด

นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล
กรรมการอิสระ



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 27

อาย ุ56 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ • 27 เมษายน 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.01% (50,000 หุ้น)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 267/2018)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) 
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
ต.ค.2559 - ธ.ค.2559
• กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company
• กรรมการ Vietnam Tapioca Company Limited
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง จํากัด
• กรรมการ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
• กรรมการ บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ้) จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากัด
2553 - 2559
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด

นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล(2)

กรรมการ

อาย ุ35 ปี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ •  27 เมษายน 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและการพัฒนาเศรษฐกิจ
 London School of Economics
• ประกาศนียบัตรด้านบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• บุตรสาวของ นายโฮ กวงปิง หลานสาวของ นายโฮ กวงจิง 
 และน้องสาวของ นายโฮ เรน ฮวา
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จํากัด
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ ICD (HK) Limited
• Business Unit Head, Banyan Tree Spa & Gallery
• กรรมการ Bibace Management Company Limited
• กรรมการ Mamaboss Pte. Ltd.
• กรรมการ RY LTD
• Co-Founder, Matter Prints
2551 - 2563
• กรรมการ Bibace Investments Ltd
2559 - 2560
• Director of Retail Operations, Banyan Tree Gallery

นางโฮ เรน ยุง(3)

กรรมการ

หมายเหต ุ: กรรมการทุกท่าน “ไม่มี” ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
 (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
 (2) ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโฮ  เรน ฮวา และ นายอํานาจ  สุขประสงค์ผล หรือ นายโฮ  เรน ฮวา  
  และ นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
 (3)  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน  
  คือ นางโฮ เรน ยุง เป็นกรรมการบริษัทฯ และเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน
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ผู้บริหาร

1. นายโฮ เรน ฮวา

2. นายอํานาจ สุขประสงค์ผล

3. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล

4. นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ดํารงตําแหน่่ง
1 ตุลาคม 2558

กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)
วันที่ดํารงตําแหน่่ง
1 ตุลาคม 2558

กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)
วันที่ดํารงตําแหน่่ง
1 มกราคม 2560

Vice President-Group Research  
and Development
วันที่ดํารงตําแหน่่ง
1 ตุลาคม 2559

ชื่อ-สกุล ประวัติ

รายละเอียดตามที่ปรากฎในหัวข้อ
“คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563”

อาย ุ62 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาเอก
   สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• Vice President-Group Research and Development
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
2558 - 2559
• ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
2538 -  2558
• ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ 
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - 2562
• กรรมการ
 บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
2560 - 2562
• กรรมการ
 Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

ตำาแหน่ง
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5. นางอรอนงค์ วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer
วันที่ดํารงตําแหน่่ง
1 มกราคม 2562

ชื่อ-สกุล ประวัติ

อายุ 48 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 The American Graduate School of International 
 Management (Thunderbird), Arizona 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP 224/2016)
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Diploma Examination (52/2016)
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร CMA-GMS International Program (รุ่น 5/2019)
   สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 0.00% (10,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• Group Chief Financial Officer
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
2560 - 2561
• Chief Financial Officer
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
2558 - 2560
• Group Finance Director
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ / กรรมการ
 บริษัทย่อยของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
2556 - 2558
• ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 บริษัท อั๊คโซ่โนเบล เพ้นส์ (ประเทศไทย) จํากัด

ตำาแหน่ง
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เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวมณี ลือประเสริฐ เลขานุการบริษัทฯ
วันที่ดํารงตําแหน่่ง
1 ตุลาคม 2558

ชื่อ-สกุล ประวัติ

อายุ 54 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Anti-Corruption :
 The Practical Guide (ACPG 11/2014)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Corporate Secretary Development Program
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate
 Secretary (FPCS) รุ่นที่ 18
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมเลขานุการไทย
•  Corporate Governance Code (CG Code)
   โดย PWC ประเทศไทย
• Enhancing Good Corporate Governance based on  
 CGR Score Card
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 0.05% (483,671 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• Director of Corporate Affairs and Treasury 
 และเลขานุการบริษัทฯ
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
2555 - 2558
• กรรมการ
 บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากัด (มหาชน)
2551 - 2558
• ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
 บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ
 บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
2555 - 2558
• กรรมการ
 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากัด (มหาชน)

ตำาแหน่ง

หมายเหต ุ: ผู้บริหารทุกท่าน “ไม่มี” ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
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ชื่อย่อบริษัท

 ATP

 BPT

 BT5

 BT6

 CSL

 DI

 LRH

 MHSL

 MJ

 PNR

 TDC

 TMS

 TN

 TN1

 TNT

 TRL

 TS1989

 TTL

 TW6

 TWAS

 TWBP

 TWIN

 TWIC

 TWIT

 TWPC

 TWVC

 VTC

 บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง จํากัด

 บริษัท บางปะกงธุรกิจ จํากัด

 บริษัท บางเทา (5) จํากัด

 บริษัท บางเทา (6) จํากัด

 บริษัท เชียงแสนแลนด์ จํากัด

 บริษัท ดี ไอ จํากัด

 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

 บริษัท แม่ฮ่องสอนแลนด์ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

 บริษัท แม่โจ้แลนด์ จํากัด

 บริษัท พังงา รีสอร์ท จํากัด

 บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด

 บริษัท ไทยโมดีไฟด์สตาร์ช จํากัด

 บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด

 บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง (1) จํากัด

 Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

 Tropical Resorts Limited

 บริษัท ไทยสินมันสําปะหลัง (1989) จํากัด

 บริษัท ท่าทุ่งนาแลนด์ จํากัด

 บริษัท ไทยวา (6) จํากัด

 บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จํากัด

 บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จํากัด

 บริษัท ไทยวา อินโดนีเซีย จํากัด

 บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสท์เมนท์ (กัมพูชา) จํากัด

 บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ้) จํากัด

 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

 บริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากัด

 Vietnam Tapioca Company Limited

ชื่อย่อ ชื่อเต็มของบริษัท
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ประวัติความเป็นมา

 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“TWPC” / “บริษัทฯ”) 

เป ็นบริษัทที่ เกิดจากการควบบริษัทระหว ่าง บริษัท  

ไทยวาสตาร์ช จํากัด (มหาชน) (“TWS”) และบริษัท  

ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) (“TWFP”) ดําเนินธุรกิจ  

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง และอาหาร

จากแป้ง ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว และสาคู เพื่อจําหน่าย

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ดาํเนนิการจดทะเบยีน

ควบบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

เหตุการณ์สำาคัญ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

2562
• 14 มกราคม
	 บริษัทฯ	เข้าซื้อทรัพย์สิน	
	 และที่ดินจาก	
	 บริษัท	แม่สอด	สตาร์ช	จำากัด	และ	  
	 บริษัท	แม่สอด	ไบโอแก๊ส	จำากัด

• 24 เมษายน
	 บริษัท	ไทยวา	ไบโอ	พาวเวอร์	จำากัด	 
	 ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มอีกจำานวน 
	 ร้อยละ	33.33	ในบริษัท	 
	 สำาปะหลังพัฒนา	จำากัด

2560
• 24 มกราคม
 จัดตั้งบริษัท	ทีดับบลิวพีซี	อินเวสเมนท์		

	 (กัมพูชา)	จำากัด	ในประเทศกัมพูชา

• 7 กุมภาพันธ์
	 จัดตั้งบริษัท	ไทยวา	เวียดนาม	จำากัด	
	 ในประเทศเวียดนาม

•  2 ตุลาคม
	 บริษัท	ไทยวา	ไบโอ	พาวเวอร์	จำากัด	
	 ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจำานวนร้อยละ	33.33
	 ในบริษัท	สำาปะหลังพัฒนา	จำากัด

2559
• 15 มีนาคม
	 จัดตั้งบริษัท	
	 ไทยวา	อินเตอร์เนชั่นแนล	เทรด	  
	 (เซี่ยงไฮ้)	จำากัด	ในประเทศจีน

2558
•  1 ตุลาคม 
	 TWS	และ	TWFP	ควบบริษัท	
	 และเปลี่ยนชื่อเป็น	
 “บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)”	(TWPC)

 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์

แป้งมันสําปะหลัง และอาหารจากแป้ง ประเภทวุ้นเส้น 

ก๋วยเต๋ียว และสาค ูเพือ่จําหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

 นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ยังได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่นๆ ซึ่งประกอบ

ธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้ง

ได้ลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์ โดยถือครองที่ดินที่มี

ศักยภาพทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการถือครองโดยบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย 

2563
• 31 มกราคม
	 บริษัท	ไทยวา	(6)	จำากัด	ได้เข้าซื้อหุ้น 
	 สามัญจำานวนร้อยละ	69.50	ในบริษัท	 

	 เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง	จำากัด

• 7 กุมภาพันธ์ 
	 จัดตั้งบริษัท	ไทยวา	อินโดนีเซีย	จำากัด	 
	 ในประเทศอินโดนีเซีย
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทบทวนอย่างน้อยทุกๆ  5 ปี ดังนี้

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นําของภูมิภาคในผลิตภัณฑ์แป้ง และอาหารจากแป้ง

พันธกิจ
เราจะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมี่ยมเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า 

และทํางานด้วยความภาคภูมิ ซื่อสัตย์ และมั่นคง

 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนและอนมุตัิ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังนี้ 

ในปีนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําของ

ผลิตภัณฑ์แป้งและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวกับแป้งในภูมิภาค

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนและกํากับดูแล

กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึง 

ส่งเสรมิการสร้างนวตักรรมและนํานวตักรรม รวมทัง้เทคโนโลยี

มาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งคณะกรรม

การบริษัทฯ ยังดูแลให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในเรื่อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ฯลฯ อย่างทั่วถึง รวมถึงรูปแบบ

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัทฯ และ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาํกับดูแลให้บริษัทฯ สามารถ

ดําเนินกิจการท่ีสร้างคุณค่าให้แก่ทั้งกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย 

และสังคมโดยรวม โดยในปีที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการได้ทําการ

พัฒนาและกํากับดูแลกรอบการทํางานหรือรูปแบบในการ

บริหารธรุกจิเพือ่การสร้างคณุค่า หรอืค่านยิมร่วมให้แก่กิจการ

และสังคมอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่า

หรือค่านยิมร่วมกนัในห่วงโซ่คณุค่าของบริษัทฯ โดยเร่ิมต้นจาก

เกษตรกรหรือชาวไร่ผู้เพาะปลูกมันสําปะหลังซ่ึงเป็นวัตถุดิบ

หลกัของกจิการ เข้าสูก่ระบวนการผลติไปสูผู่บ้รโิภค ในปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแล

กิจการได้สอบทานและให้คําแนะนําแก่ฝ่ายจัดการในขั้นตอน

การสร้างห่วงโซ่คุณค่าและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

ของบริษัทฯ ทั้งนี้  เป ้าหมายหลักของบริษัทฯ คือการ 

ส่งมอบแป้งมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับแป้ง

มันสําปะหลังสําหรับ “ชีวิตในยุคปัจจุบัน” ควบคู่ไปกับการ

เพ่ิมคุณค่าให้กับภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบ

ให้มีความยั่งยืน และพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงเพื่อ

ชีวิตท่ีดีขึ้น อีกท้ังยังมุ ่งมั่นในการพัฒนาโรงงานให้มีความ 

ทันสมัย ปลอดภัย และดําเนินการผลิตสินค้าได้อย่างยั่งยืน

โดยปราศจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รายละเอียดตาม 

ท่ีปรากฏอยู ่ ในรายงานความย่ังยืนของบริ ษัทฯ และ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

(https://investor.thaiwah.com/csr_policy.html)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

-  ไม่มี  -

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)36

100.00% 99.99%

100.00% 33.33%

100.00% 30.00%

100.00%

70.00%

66.66%

70.00%

99.98%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 19.80%

100.00% 2.09%

94.75%

84.99%

70.00%

50.01%

69.99%

TWIC

TWVC

TWIT(3)

TWAS
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VTC
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PNR

TMS(1)
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BPT
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BT6

TW6

TRL

LRH
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TWBP(4)

TWIN(3)99.00%

1.00%

69.50%

0.01%

หมายเหต ุ: (1) = หยุดดําเนินกิจการ

 (2) = จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 (3) = ประกอบธุรกิจ : ซื้อขายสินค้า (แป้งมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

 (4) = ประกอบธุรกิจ : ผลิต และจําหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งลงทุนในหุ้นสามัญใน TDC 

 (5) = ประกอบธุรกิจ : ผลิต และจําหน่ายแป้งมันสําปะหลังดัดแปร 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์

การลงทุน
ในธุรกิจผลิต
ผลิตภัณฑ์

แป้งมันสำาปะหลัง	
และอาหารจากแป้ง

การลงทุน
ในหุ้นสามัญ

TWPC
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บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

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

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

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

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

บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13  ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66  2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

ผลิต และจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
(วุ้นเส้น และอื่นๆ)

ผลิต และ
จําหน่าย
แป้งมันสําปะหลัง

ซื้อขายสินค้า

ซื้อขายสินค้า

ผลิตแป้งอัลฟ่า

บริษัท ประเภทธุรกิจ

VND 
67,893,000,000

KHR 
12,000,000,000

CNY 
1,000,000

Rp.
10,000,000,000

18,000,000

-

-

-

-

100

VND 
67,893,000,000

KHR 
12,000,000,000

CNY 
1,000,000

Rp.
2,500,000,000

18,000,000

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท/หุ้น)

ทุนชำาระแล้ว
(บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%)
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บริษัท บางเทา (6) จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 
21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท เชียงแสนแลนด์ จํากัด *
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท ไทยสินมันสําปะหลัง (1989) 
จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท ท่าทุ่งนาแลนด์ จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13  ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท บางปะกงธุรกิจ จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6
เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

ถือครองที่ดิน

ถือครองที่ดิน

ถือครองที่ดิน

ถือครองที่ดิน

ถือครองที่ดิน

21,500,000

75,000,000

5,000,000

15,000,000

91,000,000

100

100

100

100

100

21,500,000

75,000,000

5,000,000

15,000,000

91,000,000

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

หมายเหต ุ: * จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท/หุ้น)

ทุนชำาระแล้ว
(บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%)
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บริษัท ไทยวา (6) จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท บางเทา (5) จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท พังงา รีสอร์ท จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13  ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

ถือครองที่ดิน

ถือครองที่ดิน

ถือครองที่ดิน

ผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้า

69,000,000

19,500,000

30,600,000

450,000,000

100

100

100

1,000

69,000,000

19,500,000

30,600,000

450,000,000

100.00

100.00

100.00

99.99

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท/หุ้น)

ทุนชำาระแล้ว
(บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%)
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บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 677 4466
โทรสาร  +66 2 285 0281

บริษัท ดี ไอ จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ ์
มันสําปะหลัง จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6
เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท ไทยโมดีไฟด์สตาร์ช จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

ผลิต และจําหน่าย
แป้งมันสําปะหลัง
ดัดแปร

ผลิต
แป้งมันสําปะหลัง

ลงทุนในบริษัทอื่น

หยุดดําเนินกิจการ

50,000,400

10,000,000

140,000,000

40,000,000

100

1,000

100

1,000

50,000,400

10,000,000

105,250,000

10,000,000

99.99

99.98

99.50

94.75

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท/หุ้น)

ทุนชำาระแล้ว
(บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%)
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บริษัท แม่ฮ่องสอนแลนด์
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง (1) 
จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร   +66 2 285 0255

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

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

ถือครองที่ดิน

ผลิต
แป้งมันสําปะหลัง

ถือครองที่ดิน

ผลิต
แป้งมันสําปะหลัง 
กลูโคส และ 
ลูกกวาด

ผลิต
แป้งมันสําปะหลัง

100

100

100

VND
10,000

-

2,000,000

86,600,000

1,000,000

VND
112,081,200,000

VND
75,778,422,475

84.99

70.00

70.00

70.00

70.00

2,000,000

86,600,000

1,000,000

VND
112,081,200,000

VND
75,778,422,475

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท/หุ้น)

ทุนชำาระแล้ว
(บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%)
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บริษัท แม่โจ้แลนด์ จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 
เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 285 0040
โทรสาร  +66 2 285 0255

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

หยุดดําเนินกิจการ

ลงทุน และ
พัฒนารีสอร์ท

3,000,000

USD 
21,000,000

100

USD 
1

3,000,000

USD 
21,000,000

50.01

19.80

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท/หุ้น)

ทุนชำาระแล้ว
(บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ทางตรง&ทางอ้อม) 

(%)



ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
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กลุ่มธุรกิจแป้ง

-  แป้งมันสําปะหลัง

-  แป้งมันสําปะหลังมูลค่าเพิ่ม

-  แป้งโมดิไฟด์

-  สาคู

-  กลูโคส

-  ผลผลิตพลอยได้ และอื่นๆ

    รวมรายได้กลุ่มธุรกิจแป้ง

กลุ่มธุรกิจอาหาร

-  วุ้นเส้น  และก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้

-  ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก  และเส้นหมี่

-  แป้งถั่วเขียว และแป้งอื่นๆ

-  ผลผลิตพลอยได้  และอื่นๆ

    รวมรายได้กลุ่มธุรกิจอาหาร

การลงทุนในหุ้นสามัญ

-  เงินปันผล

-  กําไรจากการซื้อธุรกิจ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

-  กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รายได้อื่น

-  รายได้จากการบริการ

-  รายได้จากการเครมประกันไฟไหม้

-  กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

-  รายได้ดอกเบี้ย

-  รายได้อื่นๆ

รวม

2563 รายได้

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้บุคคลภายนอกของ บริษัทฯและบริษัทย่อย

ล้านบาท %
ผลิตภัณฑ์/บริการ

2562 รายได้ 2561 รายได้

ล้านบาท % ล้านบาท %

3,030 

 661 

 872 

 284 

 508 

 157 
 

5,511 

 
1,236 

 213 

 106 

 11 
 

1,565 

 10 

 25 

 
18 

 13 

 -   
 

16 

 11 

 33 

 7,203

42

9

12

4

7

2
 

77 

17

3

1

 -
    
22 

 
-   
 
-   

 -

   
 -

-   

 -   

 -   
 
1 

 100

 
3,084 

 812 

 910 

 291 

 648 

 112 
 

5,858 

 
1,250 

 151 

 46 

 5 
 

1,453 

 33
 
 -   

 -   

 13 
 

12 

 6
 

 17
 

 33 

 7,424

42

11

12

4

9

1

 79 

17

2

1

 -
   
 20 

 -
   
 -   

 -
   

-

 -   

 -   

 -
   
 1 
 

100

2,864 

 850 

 985 

 289 

 713 

 95
 

 5,796 

 1,272
 

 123
 

 45
 

 11
 

 1,452 

 -
   
 -   

 -   

 -
   
 10

 
 11

 
 20

 
 41 

 
7,329

43
 
 7
 

 14
 
 4
 

 10
 
 1
 

 79 

 17
  
2
 
 1
 
 -

   
 20 

 -
   
 -   

 -   

 - 
  
 -

   
 -

   
 -

   
 1 

 100
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจหลัก

 การประกอบธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ สามารถแบ่งเป็น 2 

กลุม่หลกัคอื การผลติ ผลติภณัฑ์แป้งมนัสําปะหลงั และอาหาร

จากแป้ง ประเภทวุน้เส้น ก๋วยเต๋ียว และสาค ูเพือ่จดัจําหน่าย 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง ซึง่ดาํเนนิการโดย บรษัิทฯ 

  และบรษัิทย่อย ได้แก่ บริษทั ไทยนาํมันสาํปะหลงั จาํกัด  

 บริษัท ดี ไอ จํากัด บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จํากัด  

 Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company,  

 Vietnam Tapioca Company Limited และ  

 บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด โดยสินค้าของบริษัทฯ  

 ในกลุ่มน้ีได้แก่ แป้งมนัสาํปะหลงั กลโูคสไซรัป แป้งมนั 

 สําปะหลัง ดัดแปร สาคู และแป้งอัลฟา 

 แป้งมันสำาปะหลัง
 

  แป้งมันสําปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจาก 

 หวัมนัสาํปะหลงั นอกจากใช้ในการประกอบอาหารแล้ว 

 ยังใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น  

 ผงชูรส สารให้ความหวาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ  

 อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมการทอผ้า เป็นต้น

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโรงงานผลิตแป้ง 

 มนัสาํปะหลงั 6 โรงงานกระจายอยูใ่นภูมภิาคต่างๆ ของ 

 ประเทศไทย โดยโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลังของ 

 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร  

 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 รวมทั้งมาตรฐาน  

 GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP   

 (Hazard  Analysis  and  Critical  Control  Points),   

 USFDA  (United  States  Food &  Drug  

 Administration), FSSC 22000 เครื่องหมาย HALAL  

 และ KOSHER 

  นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตแป้ง 

 มันสําปะหลังอีก 2 โรงงาน ในประเทศสาธารณรัฐ 

 สังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ  

 Tay Ninh Sugar Joint Stock Company บริษัท 

 ในประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม จดัตัง้บรษิทั  

 2 บริษัท ได้แก่ (1) Tay Ninh Tapioca Joint Stock  

 Company (เดิมชื่อ Tay Ninh Tapioca Company  

 Limited) (TNT)) เพื่อทําการผลิตแป้งมันสําปะหลัง  

 แป้งมันสําปะหลังอินทรีย์กลูโคสไซรัป กลูโคสไซรัป 

 อินทรีย์ แป้งข้าว และแป้งข้าวอินทรีย์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ ์

 อินทรีย์ (organic) เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง จําหน่ายทั้ง 

 ในประเทศและส่งออกไปยงัต่างประเทศ อกีทัง้ บรษิทัฯ  

 ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ FSSC2200,  

 Kosher, Halal, NOP และ EU  (2) บริษัทฯ ได้ลงทุน 

 ผ่านบริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง จํากัด โดย 

 จัดตั้ง Vietnam Tapioca Company Limited ซึ่ง 

 ตั้งอยู ่ที่จังหวัด Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐ 

 สงัคมนยิมเวยีดนาม เพือ่ผลติแป้งมนัสําปะหลงัสาํหรบั 

 จําหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

 กลูโคสไซรัป

  เป ็นผลิตภัณฑ์ ท่ีได ้จากการย ่อยสลายแป้ง 

 มลีกัษณะเป็นของเหลว ใส เหนียวข้น รสหวานเลก็น้อย  

 ไม่มีสี ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารหลาย 

 ชนิด เช่น ลูกกวาด ท๊อฟฟี่ต่างๆ ผลไม้กวน นํ้าผลไม ้

 ผง ไอศกรีม ครีมเทียม และเครื่องดื่มต่างๆ ผลิตโดย  

 TNT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัด  

 Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

 ผลิตภัณฑ์กลูโคสไซรัปของ TNT เป็นท่ียอมรับและ 

 ไว้วางใจจากลกูค้าในเรือ่งคณุภาพและมาตรฐานสินค้า 

 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ  

 มาตรฐาน FSSC 22000 (Food Safety System  

 Certification 22000) GMP HACCP HALAL KOSHER  

 และ FSMA  ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการรับรองความ 

 ปลอดภัยสําหรับการผลิตอาหาร รวมทั้งมาตรฐาน  

 USDA NOP and EU สําหรับผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์  

 (organic) ปัจจบุนักลโูคสไซรปัอนิทรีย์ได้รบัความนยิม 

 อย่างมากในตลาดยุโรป และ อเมริกา 

 แป้งมันสำาปะหลังดัดแปร
 
  แป้งมันสําปะหลังดัดแปร สามารถนําไปใช้ใน 
 อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร  
 อุตสาหกรรมกระดาษ และอื่นๆ ผลิตโดยบริษัท  
 สําปะหลังพัฒนา จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
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 โรงงานผลติตัง้อยูท่ีอ่าํเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง  ผลติ 
 เพื่อจําหน่ายทั้งตลาดภายในประเทศ และส่งออกไป 
 ต่างประเทศ ซึ่งตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น  
 เกาหลใีต้ อินโดนีเซีย และประเทศในแถบเอเชียตะวนัออก  

 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 สาคู

  สาคูเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งมันสําปะหลัง 
 อีกชนิดหน่ึงซึ่งเป็นที่นิยมของผู ้บริโภคมากท้ังใน 
 ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเซียตะวันออก เช่น  
 จีน และไต้หวัน และมีการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป  
 และประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย เพราะสามารถนําไป 
 ปรุงอาหารได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ทําให้ 
 แนวโน้มการบริโภคสาคูยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ปัจจบุนับรษิทัฯ ได้พฒันาผลติภณัฑ์สาคใูห้มีความ 
 หลากหลายมากขึ้น มีการผลิตสาคูกระเจี๊ยบ และสาค ู
 ใบเตยออกสู่ตลาด ทําให้ผู ้บริโภคมีโอกาสได้เลือก 
 บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและแปลกใหม่   
 นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาสูตรอาหารทั้งคาวและ 
 หวาน เพ่ือแนะนาํให้ผูบ้รโิภคนําสาคไูปปรงุเป็นอาหาร 
 ในรปูแบบทีห่ลากหลายสะดวกและรวดเรว็ อาทิ สาคไูส้หมู 
 ชนิดต้มแทนการนึ่งแบบเก่า สาคูสามเกลอ หยกมณี  
 และไข่มกุทะเล  ซึง่เป็นอาหารคาวทีทํ่าจากสาคเูมด็ใหญ่  
 เป็นต้น
 
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สาคู 
 ขนาดเลก็พเิศษ (Tiny Pearls) ทีส่ามารถสกุได้ง่ายเพียง 
 ใส่ลงในนํ้าร้อนแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ทําให ้
 เหมาะในการนาํไปผสมเป็นส่วนประกอบของอาหารเช้า  
 หรือเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก เพื่อเพิ่ม 
 คุณลักษณะเนื้อสัมผัส เป็นต้น

  โรงงานผลิตสาคูของบริษัทฯ ได้รับการรับรอง 
 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  
 มาตรฐาน GMP, HACCP และเครื่องหมาย HALAL  
 อันจะทําให้ลูกค้ามีความม่ันใจในสินค้าของบริษัทฯ  
 มากยิ่งขึ้น 

 แป้งอัลฟา

  แป้งอลัฟาเป็นแป้งมนัสําปะหลงัดดัแปรชนดิหนึง่  

 ซึง่ใช้กระบวนการแปรรปูทางกายภาพและมกีารใช้กนั 

 อย ่างกว ้างขวางในอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์นํ้ า  

 อุตสาหกรรมยากันยุง อุตสาหกรรมหล่อโลหะ เป็นต้น  

 โดยมีบริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จํากัด  ซึ่งเป็นบริษัท 

 ย่อย เป็นผู้ดําเนินการผลิตและจําหน่าย ตลาดใหญ่ 

 ของแป้งอัลฟา อยู่ที่ญี่ปุ่น และไต้หวัน ปัจจุบันบริษัท  

 ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จํากัด ได้ให้ความสําคัญในการ 

 ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และคิดค้นสูตร 

 ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพือ่สนองความต้องการของตลาด และ 

 ยังสามารถผลิตแป ้งอัลฟาตามสูตรที่ ใช ้ เฉพาะ 

 อุตสาหกรรมแต่ละรายได้อย่างมีมาตรฐานเป็นท่ี 

 ยอมรับ เพื่อให้สามารถส่งออกได้มากข้ึนท้ังในด้าน 

 ปริมาณและมูลค ่ า โรงงานผลิตแป ้ งอัลฟาของ 

 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร 

 คณุภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐาน GMP และ HACCP  

 รวมทั้งเครื่องหมาย HALAL  

 แป้งข้าว (Rice Flour, Rice Starch)
 
  แป้งข้าวเป็นแป้งท่ีผ่านกระบวนการแปรรูปจาก 
 ข้าวสาร ด้วยกระบวนการผลติแบบโม่น้ําทีใ่ช้เทคโนโลย ี
 ทนัสมยั ปัจจบุนั ผลติโดย โรงงาน Tay Ninh Tapioca  
 Joint Stock Company ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนยิม 
 เวียดนาม ผลิตทั้งแป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวเหนียว  
 ท่ีมีการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพดี นํามาซ่ึงผลิตผล 
 ทีมี่ความขาวสะอาดทีส่ม่ําเสมอ และความหนดืทีเ่หมาะสม  
 ซึ่งนับได้ว่าเป็นแป้งที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากปัจจุบัน 
 การผลิต ขนมปัง เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์เส้น และขนม 
 ต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตโดยใช้แป้งสาลี ซึ่งต้อง 
 นาํเข้าจากต่างประเทศในมลูค่าค่อนข้างสงู  การพฒันา 
 แป้งข้าวของเวียดนามจึงมีความสําคัญ นอกจากผลิต 
 เพื่อการส่งออกแล้ว ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ 
 ทดแทนแป้งสาลไีด้เป็นอย่างดี เป็นผลติภณัฑ์ทีป่ราศจาก 
 กลเูตน เหมาะแก่การนาํไปใช้ประโยชน์เพ่ือการแปรรปู 
 ต่อไปของลกูค้า มกีารควบคมุและดแูลเอาใจใส่ในทกุๆ  
 ขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้แป้งข้าวที่มีความปลอดภัย  
 สะอาด และมกีลิน่ตามธรรมชาตขิองข้าวเวยีดนาม รวมท้ัง  
 แป้งข้าวอนิทรย์ี (organic) เป็นแป้งทีผ่่านกระบวนการ 
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 แปรรปูจากข้าวอนิทรีย์ (organic) ผ่านการตรวจรบัรอง 
 แปลงนาว ่า เป ็นข ้าวอินทรีย ์  มีการจัดการกับ 
 กระบวนการผลิตด้วยความระมัดระวัง ในทุกขั้นตอน 
 การผลิตและการแปรรูป เพื่อรักษาสภาพการเป็น 
 ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวอินทรีย์ (organic) ตามข้อกําหนด 
 ของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผ่านการรับรอง โดย  
 USDA , NOP and EU  สําหรับผลิตภัณฑ์ออร์กานิค  
 โดยผลติภัณฑ์แป้งข้าวผ่านการรบัรองระบบการจดัการ 
 ความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000 (ISO 22000,  
 ISO/TS 22002-1), มาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL)  
 มาตรฐานอาหารตามกฎของยิว (KOSHER) ทําให้แป้งข้าว 
 ของบริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของ 
 ผู้บริโภคทั่วโลก

ข. ผลิตภัณฑ์วุ ้นเส้นและก๋วยเต๋ียว ซึ่งดําเนินการโดย 

 บริษัทฯ โดยใช้ แป้งถั่ว แป้งมันฝรั่ง แป้งมันสําปะหลัง  

 และ ข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบ และมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ  

 วุ้นเส้น สินค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มน้ี ได้แก่ วุ้นเส้น  

 ก๋วยเต๋ียว เส้นหม่ี ก๋วยเต๋ียวเซีย่งไฮ้ วุน้เส้นและก๋วยเตีย๋ว 

 พร้อมปรุง และวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูป

 1. กลุ ่มวุ ้นเส้น สามารถแบ่งสินค้าตามคุณภาพ  

  ราคา และกลุ่มลูกค้า ดังนี้

 2. กลุ่มก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ บริษัทฯ ผลิตและ 

  จําหน่ายก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ ท้ังเส้นสดและ 

  เส้นแห้งในตรากิเลนคู่ ซึ่งวางตําแหน่งสินค้าเป็น 

  สนิค้าคุณภาพด ีราคาปานกลาง โดยสินค้าในกลุม่นี ้

  ประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก เส้นใหญ่ และ 

  เส้นหมี่

 3. กลุม่ก๋วยเตีย๋วเซีย่งไฮ้ จาํหน่ายภายใต้ตรามงักรคู่  

  สามารถแบ่งสินค้าตามชนิดของสินค้า เป็นแบบ 

  ชนิดแผ่นตัด สะดวกสบายในการนําไปบริโภค  

  และแบบชนิดแผ่นกลม ใช้ประกอบอาหารได ้

  หลายรปูแบบตามต้องการ และแบบชนดิแผ่นตดั 

  ผสมสาหร่าย ให้กลิ่นรสสาหร่าย

 4. กลุ่มแป้งมันสําปะหลังและสาคู  จําหน่ายภายใต ้

  ตรานิวเกรด และตรากิเลนคู่ บรรจุในถุง retail  

  pack เพื่อใช ้ในการบริโภคครัวเรือน หรือ 

  ร้านอาหาร และบรรจุกระสอบเพื่อจําหน่ายแก่ 

  โรงงานอตุสาหกรรมและร้านอาหารชัน้นาํท่ีใช้ใน 

  ปริมาณมาก

 5. กลุม่วุน้เส้นและก๋วยเตีย๋วพร้อมปรงุ จําหน่ายภายใต้ 

  ตรามังกรคู่เอเชียน อินสไปร์ เพื่อตอบสนอง  

  lifestyle ในเรื่องความสะดวกและได้รสชาติ  

  ที่อร่อยง่ายๆ ได้เอง

 6. กลุ่มวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูป จําหน่าย 

  ภายใต้ตรามังกรคูเ่รดดี ้เพือ่เข้าถงึกลุ่มผู้บรโิภควยัรุ่น  

  และวยัทาํงาน ทีม่ ีlifestyle ทีเ่ร่งรบี ด้วยรสชาติ

  ที่หลากหลาย แต่เข้าถึงง่าย

ตรามังกรคู่

เป็นสินค้าคุณภาพพรีเมี่ยม (สูง) 

ตราหงษ์ 

เป็นสินค้าคุณภาพชั้นดี ด้วยราคา

มาตรฐาน

ตรากิเลนคู่  

เป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐาน

มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการ

ของผู้ประกอบการร้านอาหาร

สตรีทฟู้ด
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ธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก
ก. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์  

 โดยการถอืครองทีดิ่นทีม่ศัีกยภาพในการลงทนุกระจาย 

 อยู่ในภาคเหนือ อีสานตอนบน กลาง ตะวันออก และ 

 ตะวันตกของประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในที่ดินจะม ี

 ความเส่ียงในการลงทุนค่อนข้างน้อยกว่าการลงทุน 

 ในทรัพย์สินชนิดอื่น เน่ืองจากสภาพของที่ดินท่ีไม่ม ี

 การเส่ือมราคา ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถ 

 ได ้ รับผลตอบแทนจากราคาขายในอนาคตที่มี 

 แนวโน้มสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่ ดี ข้ึนของประเทศ  

 อย่างไรก็ตาม สําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี้  

 ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีโครงการพัฒนาที่ดินเหล่านั้น

ข. การลงทุนในหุ้นสามัญ

  บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ลากูน่า  

 รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

 ทรอปิคอล รสีอร์ท จาํกดั โดยปัจจุบนับรษิทัฯ มีสดัส่วน 

 การถือหุ้นเป็นจํานวนร้อยละ 2.09 และ 19.80 ของ 

 ทนุทีเ่รยีกชาํระแล้วทัง้หมดของแต่ละบรษิทัตามลาํดบั  

 ทัง้น้ี การลงทนุดงักล่าวเป็นการลงทนุในหุน้สามญัของ 

 บรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบธรุกจิทีน่อกเหนอืจากธรุกจิหลกั 

 ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ก. สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง บริษัทฯ  

 มีสัดส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มน้ีภายใน 

 ประเทศประมาณร้อยละ 20 และส่งออกไปจาํหน่ายใน 

 ต่างประเทศประมาณร้อยละ 80 

  โดยบริษัทฯ มีลูกค้ากลุ ่มเป้าหมายแยกตาม 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 แป้งมันสำาปะหลัง

  บริษัทฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลังโดย 
 ส่วนใหญ่ไปขายยังต่างประเทศทั่วโลก อาทิเช่น จีน 
 ไต้หวนั และสหรฐัอเมรกิา ภายใต้เครือ่งหมายการค้าตรา 
 “กุหลาบ” (ROSE BRAND) และมบีางส่วนจดัจําหน่าย 

 ภายในประเทศด้วย

 กลูโคสไซรัป

  บรษิทัฯ มโีรงงาน ผลติภณัท์กลโูคสไซรปั ท่ีประเทศ 

 เวียดนาม โดยส่วนใหญ่จะขายในประเทศเวียดนาม 

 แป้งมันสำาปะหลังดัดแปร

  ผลิตภัณท์แป้งมันสําปะหลังดัดแปร โดยขายใน 
 ประเทศประมาณร้อยละ 30 และส่งออกไปยงัประเทศ 
 แถบเอเชียประมาณร้อยละ 70  รวมทั้งบางส่วนส่งไป 

 ยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

 สาคู

  ผลิตภัณฑ์สาคูส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศ 
 ในแถบเอเซีย เช่น จีน ไต้หวัน และมีบางส่วนไปยุโรป  
 และ สหรัฐอเมริกา และมีการจัดจําหน่ายภายใน 

 ประเทศด้วย

 แป้งอัลฟา
 
  บริษัทฯ จําหน่ายแป้งอัลฟ่าไปยังต่างประเทศ  
 เช่น ญีปุ่น่ ยโุรป และไต้หวนั รวมทัง้ขายภายในประเทศ

ข. สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยว มีการ 

 จัดจําหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศเช่นกันโดย 

 มีสัดส่วนการขายแบ่งได้ดังนี้

 กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ

  บริษัทฯ มีสัดส ่วนการขายของกลุ ่มลูกค ้า 

 ภายในประเทศคดิเป็นร้อยละ 83 ของยอดขายทัง้หมด 

 ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ โดยลูกค้าภายในประเทศหลัก 

 เป็นกลุ่มร้านค้าส่ง ซ่ึงมีสัดส่วนการขายต่อยอดขาย 

 ทั้งหมดร้อยละ 65 

 กลุ่มลูกค้าส่งออก

  บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายของกลุ่มลูกค้าส่งออก 

 คิดเป็นร้อยละ 17 ของยอดขายทั้งหมดของผลิตภัณฑ ์

 ในกลุม่นี ้โดยบรษิทัฯ ส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ได้แก่  

 ประเทศในแถบเอเซยี สหภาพยโุรป และสหรฐัอเมริกา

ช่องทางการจำาหน่าย

ก. ผลิตภณัฑ์แป้งมันสำาปะหลัง  ในปีทีผ่่านมาบรษิทัฯ เน้น 

 การ ทําตลาดในอุตสาหกรรมอาหารมากกว ่ า 

 อุตสาหกรรมกระดาษ และสิ่งทอ เนื่องจากราคาของ 

 ผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอาหาร 

 สูงกว่าในอุตสาหกรรมอื่น

  สาํหรบัช่องทางการจําหน่ายน้ันบรษิทัฯ ดําเนนิการ 

 ส่งออกขายโดยตรงให้แก่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร  

 และขายผ่านบรษิทัตวัแทนในประเทศนัน้ๆ นอกจากนี้ 

 บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง Thai Wah International Trade  

 (Shanghai) Company Limited เป็นฐานในการ 

 กระจายสินค้าตรา “Rose” ให้แก่ลูกค้าในประเทศจีน 

ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว แบ่งเป็น

  ตลาดภายในประเทศ บรษัิทฯ จัดจาํหน่ายสนิค้าโดย 

 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก  

 ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์สโตร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  

 ร้านสะดวกซื้อ หน่วยรถเงินสด ร้านอาหารทั่วประเทศ  

 ลูกค้าประเภทอุตสาหกรรม และช่องทางออนไลน์  
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 สาํหรับตลาดต่างประเทศ บรษิทัฯ ส่งสนิค้าไปจําหน่าย 

 ผ่านบริษัทตัวแทนในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศใน 

 แถบเอเชีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา

การแข่งขัน  

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง 

  ปัจจุบันการแข่งขันในด้านตลาดโดยเฉพาะ 

 ต่างประเทศ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง นอกจากการ 

 แข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยังต้อง 

 แข่งขันกับผู ้ผลิตจากประเทศในแถบอาเซียน เช่น  

 เวียดนาม และ กัมพูชา ซึ่งเสนอราคาแป้งที่ถูกกว่า 

 ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเน้นการขาย 

 สินค้าในตลาดที่ต้องการสินค้าที่มีความสม่ําเสมอ 

 ในด้านคุณภาพมากกว่าในเรื่องราคาภาวะการแข่งขัน 

 ภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีคู่แข่งขัน 

 ในประเทศทีม่ศัีกยภาพทีใ่กล้เคียงหรอืใหญ่กว่าบรษิทัฯ  

 จํานวน 4-5 ราย ซึ่งใช้กลยุทธ์ในด้านราคาเพ่ือการ 

 แข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ ในขณะที่บริษัทฯ ใช้กลยุทธ ์

 ทางด้านคุณภาพและการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาโดย 

 เฉพาะในตลาดต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีความได้ 

 เปรียบคู่แข่งขันในด้านชื่อเสียง คุณภาพ และการส่ง 

 มอบสินค้าที่ตรงเวลา รวมทั้งเครื่องหมายการค้า  

 ตรากุหลาบ “ROSE BRAND” ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน 

 อุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะในจีน และไต้หวัน  

  การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให ้

 เศรษฐกิจโลกถดถอยเป็นอย่างมาก ในขณะทีป่รมิาณการ 

 ส่งออกแป้งมันสําปะหลังของไทยในปี 2563 ยังคง 

 ใกล้เคียงกับปี 2562 อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทท่ี 

 แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐและ 

 หยวน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออก (บาท) ลดลง ทั้งนี้  

 ปริมาณความต้องการบริโภคแป้งของจีนยังคงทรงตัว  

 โดยจนีมกีารนําเข้าแป้งจากประเทศเวยีดนามซึง่มรีาคา 

 เสนอขายทีต่ํา่กว่าแป้งจากประเทศไทย เพิม่ขึน้เลก็น้อย    

  ในปี 2563 ราคาแป้งมันสําปะหลังมีการปรับตัว 

 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ประมาณ 420-450 USD/ton  

 FOB Bangkok มาอยู่ที่ระดับประมาณ 425-475  

 USD/ton FOB Bangkok ทั้งนี้ ราคามันสําปะหลังก็ม ี

 การปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน การระบายสต๊อกข้าวโพด 

 ของจีนในราคาต่ําออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี  

 2562 จนถึงปี 2563  ทําให้ปริมาณสต๊อกข้าวโพดใน 

 จีนลดลงไม่เพียงพอกับความต้องการที่คาดว่าจะมี 

 ประมาณ 277 ล้านตัน ประกอบกับราคาข้าวโพดสูง 

 ขึ้นถึง 2,420-2,660 หยวนต่อตัน ขณะที่ราคามันเส้น 

 ในจนี ประมาณ 2,080-2,120 หยวนต่อตนั* ซึง่ตํา่กว่า 

 ราคาข ้ าว โพดจึงทํ า ให ้ จีนต ้องการผลิตภัณฑ ์ 

 มันสําปะหลังไปเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตแอลกอฮอล์ 

 ทดแทนข้าวโพด ทั้ง น้ี ปริมาณการส่งออกแป้ง 

 มันสําปะหลังของไทยในปี 2563 มีจํานวนประมาณ  

 3.81 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.5 จากปี 2562 ซ่ึงม ี

 ปริมาณการส่งออกเป็นจํานวนประมาณ 3.87 ล้านตัน  

 ในขณะท่ีมูลค่าการส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัในปี  2563  

 ลดลงร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปี 2562

หมายเหตุ  : ปริมาณและมูลค่าการส่งออกอ้างอิงจากข้อมูลของสมาคม 

 แป้งมันสําปะหลังไทย และกรมศุลกากร
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ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยว

 วุ้นเส้น

 สภาวะอุตสาหกรรม

  สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมวุ ้นเส ้นใน 

 ประเทศไทย มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้แข่งขัน 

 เจ้าใหญ่หลายราย ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นเป็นผลิตภัณฑ ์

 ที่มี รูปร ่างลักษณะภายนอกคล้ายกัน แต่มีความ 

 แตกต่างด้านคณุภาพ เนือ้สมัผสั และราคาของผลติภณัฑ์  

 ผูผ้ลิตแต่ละรายต่างมุง่สร้างภาพลกัษณ์ของสนิค้าของตน  

 โดยเน้นภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ว่าเป็นผลติภณัฑ์ทีม่ ี

 คุณภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในหมู่ผู ้บริโภค ทั้งนี ้

 ประมาณการว่าการบริโภคของวุ้นเส้นในประเทศม ี

 ประมาณปีละ 38,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 3,451  

 ล้านบาท โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่ประมาณ 3 - 4 ราย 

 และมผีูผ้ลติขนาดกลางและเลก็อกีประมาณ 10 - 15 ราย   

 บรษิทัฯ  เป็นผูผ้ลิตวุน้เส้นรายใหญ่เป็นอนัดบัหนึง่ของ 

 ประเทศ โดยผลติและจําหน่ายสนิค้าทกุระดบัคณุภาพ 

 สู่ตลาด มีกําลังผลิตปีละ 23,000 ตัน  

 อัตราการเติบโต
 

  ตลาดวุ้นเส้นโดยรวมมีอัตราการเติบโตประมาณ 

 ร้อยละ 2-3  ต่อปี   ในเชงิปรมิาณทีเ่พิม่ข้ึนแต่เนือ่งจาก 

 ผูใ้ช้งานในกลุม่ผูป้ระกอบการร้านอาหารหนัมานยิมใช้ 

 วุ้นเส้นประเภทสดมากขึ้น เนื่องจากสะดวกใช้และ 

 ประหยัดเวลา และราคาต่ํากว่าวุ้นเส้นชนิดแห้งทําให ้

 มูลค่าตลาดวุ้นเส้นปี 2563 ไม่มีการเติบโต

 การแข่งขัน

  เนือ่งจากวุน้เส้นเป็นสนิค้าทีม่กีรรมวธิกีารผลติไม่ 

 ซับซ้อน จึงมีผู้ผลิตสินค้าเจ้าใหญ่ๆหลายราย โดยการ 

 แข่งขันกันส่วนมากจะเป็นการแข่งขันด้านราคาตาม 

 ด้วยการกระจายสินค้าและคณุภาพของผลติภณัฑ์ โดย 

 มีคุณภาพหลายระดับ และเจาะกลุ่มลูกค้าแต่ละพื้นท่ี 

 แตกต่างกันไป ผู้บริโภคจะมีความเชื่อถือในผลิตภัณฑ ์

 ตราทีใ่ช้อยู ่การแข่งขนัของอตุสาหกรรมวุน้เส้นสรปุได้  

 ดังนี้

การแข่งขันด้านราคา 

ผู ้ผลิตแต่ละรายจะตั้งราคาขายให้เหมาะกับภาวะ 

การแข่งขัน จัดโปรโมชั่นด้านการตลาด เพ่ือต้องการ

เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด 

มากที่สุด

สร้างตลาดใหม่ของสินค้า

เพิ่มความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของ 

ผู ้บริโภค เช่น วุ ้นเส้นสด วุ ้นเส้นตัดตรง วุ ้นเส้น 

กึ่งสําเร็จรูป วุ้นเส้นพร้อมปรุง 

สินค้าทดแทน

สินค้าท่ีจะทดแทนวุ้นเส้นโดยตรงไม่มี เน่ืองจากวุ้นเส้น 

มีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งสินค ้ามีลักษณะใกล้เคียง 

ก็มีจําพวกเส้นหมี่ บะหมี่ หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว

 ก๋วยเตี๋ยว

 สภาวะอุตสาหกรรม

  ก ๋วยเตี๋ยวเป ็นอาหารท่ีนิยมรับประทานใน 

 หมู ่คนไทยและชาวเอเชียตะวันออกรองจากข้าว  

 ซึ่งขนาดของอุตสาหกรรมเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่  

 รวมท้ังขนมจีน มีขนาดใหญ่กว่าอุตสาหกรรมวุ้นเส้น 

 ประมาณ 10 เท่าโดยปรมิาณ และ 5 เท่าโดยมลูค่า คอื 

 มีปริมาณเท่ากับ 350,000 - 370,000 ตันต่อปี หรือ 

 มูลค่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งตลาดมีการ 

 เติบโตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยขนาด 

 ของอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบฐานลูกค้าวุ้นเส้นที่ 

 บริษัทฯ  มีอยู ่ บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจก้าวเข้าสู ่

 อตุสาหกรรมก๋วยเตีย๋วและเส้นหมี ่โดยเร่ิมทดลองผลิต 

 และจําหน่ายก๋วยเตีย๋วเส้นเล็กในปี 2552 และเร่ิมผลติ 

 เส้นหมี่ในปี 2553 เริ่มจากกําลังการผลิตรวม 2,000  

 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสําเร็จอย่างดีในการ 

 ก้าวเข้าสูธ่รุกจินี ้โดยอตัราการเจรญิเตบิโตนบัตัง้แต่เร่ิม 

 ดําเนินการผลิตสูงกว่าร้อยละ 100 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง  

 ทําให ้บริษัทฯ ตัดสินใจขยายกําลังการผลิตเส ้น 

 ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ โดยสร้างโรงงานแห่งใหม่ภายใน 
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 บริเวณเดียวกับโรงงานวุ้นเส้นในปลายปี 2558  โดย 

 มกีาํลังการผลติเบือ้งต้นรวม 4,000 ตันต่อปี ผลติภัณฑ์ 

 ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ของบริษัทฯ มีทั้งแบบเส้นแห้ง  

 และเส้นสด ซึ่งในปี 2563 มีสัดส่วนการจําหน่ายใน 

 ประเทศประมาณร้อยละ 49 และต่างประเทศร้อยละ 51 

การตลาด 

 กลุ่มวุ้นเส้น
 

  เน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ 

 ของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภค 

 วุ้นเส้นที่แตกต่างกัน โดยยังคงเน้นการสร้างการจดจํา 

 ตราสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคทั้งในฐานลูกค้าเดิมและ 

 กลุ ่มลูกค ้ารุ ่นใหม ่ผ ่านทางสื่อออนไลน ์มากขึ้น  

 ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร  

 ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 45001:2018  

 รวมทั้งมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing  

 Practices), HACCP  (Hazard  Analysis  and  Critical   

 Control  Points),  USFDA  (United  States  Food  

 &  Drug Administration), HALAL และ Social audit  

 (SMETA) 

  นอกจากนี้วุ้นเส้นตรามังกรคู่ ยังได้รับรองด้าน 

 รสชาติจาก International Taste Institute จึงทําให ้

 ผู ้บริโภค มั่นใจได้ทั้งด้านคุณภาพและรสชาติของ 

 ผลิตภัณฑ์

 กลุ่มก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่สดและอบแห้ง 

  เน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย ์

 พฤตกิรรมและวฒันธรรมการรบัประทานทีแ่ตกต่างกนั 

 ในแต่ละภาค โดยยังคงมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ 

 ตัง้แต่วัตถดุบิ กรรมวธิกีารผลติทีส่ะอาด ถกูสขุลกัษณะ 

 และหาซ้ือได้ง่ายตามซเูปอร์มาร์เกต็ชัน้นาํ ทางบรษิทัฯ  

 ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิาร ISO 9001:2015, 

  ISO 14000:2015, ISO 45001:2018 รวมทัง้มาตรฐาน  

 GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP   

 (Hazard  Analysis  and  Critical  Control  Points),   

 USFDA  (United  States  Food &  Drug  

 Administration), Organic, HALAL, Social audit  

 (SMETA) และได้รบัการรับรองมาตรฐาน BRC (Global  

 Standard Food Safety) 

  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทรายแรกใน 

 ประเทศไทยทีไ่ด้รบัการรบัรอง BRC (Global Standard  

 Food Safety) ในผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กสด และ 

 เส้นหมี่สดอีกด้วย

 กลุ่มก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้

  จดุขาย คอื ความเป็นเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ที ่

 มเีนือ้สมัผสัทีก่รบุกรอบอร่อยแตกต่างไปจากก๋วยเตีย๋ว 

 ชนิดอื่นๆ และเส้นที่ม้วนตัว และเป็นเจ้าแรกและ 

 เจ้าเดียวท่ีผลิตก๋วยเต๋ียวเซียงไฮ้อบแห้งคุณภาพ 

 พรีเมี่ยมในประเทศไทย 
 

  ทางบรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิาร  

 ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 45001:2018  

 รวมทั้งมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing  

 Practices), HACCP  (Hazard  Analysis  and  Critical 

  Control  Points),  USFDA  (United  States  Food  

 &  Drug Administration), HALAL และ Social audit  

 (SMETA) 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง 

 นโยบายการผลิต
 

  การผลิตของบริษัทฯ ขึ้นอยู ่กับปริมาณของ 

 วัตถุดิบ บริษัทฯ จะดําเนินการผลิตเต็มที่หรือ 

 เตม็กําลังการผลติในช่วงฤดกูาลเกบ็เกีย่ว (ช่วงทีช่าวไร่ 

 ขุดหัวมันสําปะหลังสดออกขาย) ซึ่งอยู่ระหว่างเดือน 

 ตุลาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ในช่วงฤดูกาล 

 ดงักล่าวราคาหวัมนัสําปะหลงัจะค่อนข้างต่ํากว่าช่วงอืน่  

 ทาํให้บริษทัฯ เร่งผลติเพือ่เกบ็สต๊อกไว้ขายหรอืส่งมอบ 

 ให้แก่ลูกค้าได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ หากเป็นช่วงปลาย 

 ฤดูกาลซึ่งหัวมันสําปะหลังสดมีราคาสูงขึ้น แต่บริษัทฯ  

 ยังคงมียอดการสั่งซ้ือจากลูกค้าและมีอัตรากําไร 

 ในระดับที่น่าพอใจ บริษัทฯ ก็จะดําเนินการผลิต 

 ต่อเนื่องให้นานที่สุด

 กำาลังการผลิตและปริมาณการผลิต

  กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง 

 ทัง้ส้ินจํานวน 8 โรง ตัง้อยูใ่นประเทศไทยจํานวน 6 โรง  

 ประเทศเวียดนาม 2 โรง โรงงานในประเทศไทยตั้งอยู ่

 ทีจ่งัหวัดนครราชสมีา กาฬสนิธุ ์อดุรธาน ี กําแพงเพชร  

 และตาก โดยมีกําลังการผลิตรวม แป้งมันสําปะหลัง  

 แป้งอบหยาบ และแป้งสาคู ทั้งสิ้น 438,000 ตันต่อปี    

 และโรงงานที่ผลิตแป้งมันสําปะหลังดัดแปร ท่ีจังหวัด 

 ระยอง ทีม่กํีาลงัการผลติ  60,000 ตันต่อปี  ส่วนโรงงาน 

 ที่ตั้งอยู่ประเทศเวียดนามมีกําลังการผลิตกลูโคสไซรัป 

 อยู่ที่ 50,000 ตันต่อปี และแป้งข้าว 6,000 ตันต่อปี   

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  วัตถดิุบทีส่าํคญัในการผลติ คอื หวัมนัสาํปะหลงัสด 

 ซึง่ผลิตได้ในประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วบรษิทัฯ จะรบัซือ้  

 หัวมันสดจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังโดยตรง

 วัตถุดิบและผู้จำาหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) 

  การเคลื่อนไหวของราคาหัวมันสําปะหลังสด 

 จะขึ้นอยู ่กับภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบ  

 อย่างไรก็ตาม ราคาขายของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

 ก็มักจะเคลื่อนไหวข้ึนลงตามต้นทุนของวัตถุดิบด้วย  

 ในปี 2563 ราคาซือ้หวัมนัสําปะหลงัสดของกลุม่บรษัิท 

 ในประเทศไทยอยู ่ที่ 1,760 - 2,910 บาทต่อตัน  

 ส่วนราคาซ้ือหัวมันสําปะหลังสดของบริษัทฯ ใน 

 ประเทศเวียดนามอยู่ที่ 2,790-3,960 บาทต่อตัน 

  บริษัทฯ จะรับซื้อหัวมันสําปะหลังสดจาก 

 เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังโดยตรงเป็นส่วนใหญ่  

 และบางส่วนจาก ลานมันสําปะหลัง ทั้งนี้ หากเป็น 

 ช่วงทีห่วัมนัสาํปะหลงัในแถบพืน้ทีใ่กล้เคียงกบัโรงงาน 

 มีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะรับซื้อหัวมันสําปะหลังจาก 

 ลานมันท่ีจังหวัดใกล้เคียง เพื่อจัดหาวัตถุดิบป้อน 

 โรงงานให้สามารถผลิตสินค้าได้

ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว 

 กำาลังการผลิต

  บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่อําเภอบางเลน จังหวัด 

 นครปฐม มพีืน้ทีร่วม 230 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา อาคาร 

 โรงงานมีพื้นท่ีโรงงานประมาณ 48,700 ตารางเมตร  

 และมีกําลังการผลิตวุ้นเส้นประมาณ 23,000 ตันต่อปี  

 ก๋วยเต๋ียวและ เส้นหมี ่4,000 ตนัต่อปี  ซึง่ใช้เทคโนโลยี 

 การผลิตท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ  

 ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพและความ 

 ปลอดภัยท่ีผู้บริโภคจะได้รับ บริษัทฯ มีนโยบายการ 

 ผลิตสินค้าตามแผนการผลิตตามความต้องการสินค้า 

 ของลกูค้าเป็นหลกั ปัจจบุนับรษัิทฯ มอีตัราการใช้กาํลัง 

 การผลิตประมาณร้อยละ 70 

 วัตถุดิบ
 

  วตัถดุบิทีสํ่าคญัในการผลติ คอื แป้งถัว่ แป้งมนัฝร่ัง  

 แป้งมันสําปะหลัง และข้าว ซ่ึงเป็นพืชผลทางเกษตร  

 ดังนั้นราคาจะผันผวนข้ึนลงตามฤดูกาลและอุปสงค ์

 อุปทานในตลาด นอกจากนี้ พืชผลทางการเกษตร 

 ยังข้ึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพ 
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 ดินฟ้าอากาศ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งจะส่งผลต่อ 

 อปุทานและราคาของสินค้า ในบางสถานการณ์บรษิทัฯ  

 จําเป็นต้องซื้อวัตถุดิบ  เพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลังให ้

 พอเพียงกับการผลิตและเพื่อให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่คงที่

  บริษัทฯ ซื้อแป้งถั่ว และแป้งมันฝรั่ง โดยนําเข้า 

 โดยตรงหรือซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายจากประเทศ 

 ในแถบยุโรปหรือ จีน ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 ระหว่างประเทศ มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของ 

 แป้งที่นําเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  

 ไม่มคีวามเสีย่งในการพึง่พาผู้ผลติหรอืผูจั้ดจําหน่ายราย 

 หนึ่งรายใดเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีแหล่งซื้อวัตถุดิบ 

 ทีห่ลากหลายจากผูผ้ลติทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง 

  ในการผลติแป้งมนัสําปะหลงันัน้จะมน้ํีาทิง้ทีเ่กดิข้ึน 

 จากกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่แล้วเป็นนํ้าจากการ 

 ล้างหัวมัน และนํ้าแป้ง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ 

 ส่ิงแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน 

 ใกล้เคียงได ้ บริษัทฯ ได ้ตระหนักถึงผลกระทบ 

 ในข้อนี้เป็นอย่างดี จึงได้ส่งน้ําทิ้งดังกล่าวเข้าสู่ระบบ 

 บําบัดน้ําทิ้งแบบ LAGOONING ที่ออกแบบอย่าง 

 ถูกต้องโดยวิศวกรที่ได ้รับอนุญาต ซึ่งมีทั้งระบบ 

 ไร้ออกซิเจน และระบบใช้ออกซิเจน 

  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญและ 

 ตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได ้นําระบบ 

 ก๊าซชีวภาพมาใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานของ 

 บรษิทัย่อยทีป่ระเทศเวยีดนามเป็นแห่งแรก ซ่ึงโครงการ 

 ดังกล่าวได้ดําเนินการแล้วเสร็จต้ังแต่ปี 2554 และ 

 ได้มีการพัฒนาระบบบําบัดน้ําที่ผ่านกระบวนการผลิต 

 ให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น โดยเป็นโรงงานต้นแบบ โดย 

 หน่วยงานรัฐในจังหวัดเทนินห์ หรือภาคเอกชน  

 ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา ในโรงงานผลิตแป้ง 

 มันสําปะหลัง ที่มีกระบวนการบําบัดน้ํา ให้ได้ตาม 

 มาตรฐาน สําหรับโรงแป้ง ส ่วนโครงการระบบ 

 ก๊าซชีวภาพในโรงงานของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด 

 กาฬสินธุ์ และจังหวัดนครราชสีมา และโรงงานของ 

 บรษัิทย่อยทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดัอดุรธาน ีได้นาํก๊าซชวีภาพ 

 ในบ่อบําบัดน้ําเสียมาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ํามัน 

 เตาในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงาน 

 และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าท่ีสุด รวมท้ัง 

 เป ็นการลดการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกออกสู ่ 

 ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ ยังช่วยลดมลภาวะจากกลิ่น 

 ทีเ่กดิจากบ่อบําบดัน้ําเสยีทีอ่าจมผีลกระทบต่อสภาวะ 

 แวดล้อมในชุมชนรอบข้างได้อีกด้วย ท้ังนี้โรงงานของ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบ 

 บาํบดัน้ําทิง้ทีผ่่านกระบวนการผลติให้ได้มาตรฐานสงูขึน้ 

    โดยระบบโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดนครราชสีมา  

 ได้เริ่มเดินระบบในเดือนตุลาคม 2561 โรงงานของ 

 บริษัทฯ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เริ่มเดินระบบในเดือน 

 พฤศจิกายน 2561 และโรงงานของบริษัทย่อย  

 ในจังหวัดอุดรธานี ได้เดินระบบภายในเดือนกันยายน 

 ปี 2562 

  บรษิทัฯ ได้เริม่ นาํก๊าซชวีภาพในส่วนทีเ่หลอืจาก 

 การผลิตเป็นพลังงานทดแทนนํ้ามันเตา มาใช้เพ่ือ 

 เป็นพลังงานเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน  

 โดยโรงไฟฟ้าแห่งแรกเร่ิมดําเนินงานในเดือนเมษายน  

 ปี 2561 ท่ีโรงงานของบริษัทย่อยท่ีจังหวัดอุดรธานี  

 และเริ่มดําเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแห่งที่ 2  

 ที่โรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ในเดือนกันยายน 2562

ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว

  เนื่องจากการผลิตวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวเป็นการ 

 แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ซึ่งผลผลิตทั้งหมดรวมทั้ง 

 ผลพลอยได ้ บริษัทฯ สามารถจําหน่ายท้ังหมด  

 จงึไม่มปัีญหาเรือ่งของเสยีจากการผลิต ส่วนเรือ่งนํา้ท้ิง 

 จากกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีบ่อบําบัดนํ้าเสีย  

 ซ่ึงบําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ ทําให้ค่าใช้จ่ายและ 

 การบํารุงรักษาในการบําบัดนํ้าเสียค่อนข้างตํ่า

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-  ไม่มี  - 
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากนโยบายภาครัฐ

 พื้นที่และผลผลิตมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นในปี 2563  

ส่วนหนึง่เป็นผลจากการดําเนินการรฐับาลโดยกระทรวงพาณชิย์ 

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมมือกันในการออก 

โครงการประกนัรายได้เกษตรกรผูป้ลกูมันสาํปะหลงัต่อเนือ่งอกี 

สําหรับฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2563/2564 โดยประกันราคา 

มันสําปะหลังสดที่เชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ

เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังตามนโยบายรัฐบาล ในกรณีท่ี

ราคามันสําปะหลังตกตํ่า เป็นการเพิ่มรายได้และสร้างความ 

เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรมากขึ้นเมื่อเทียบกับการปลูกพืชไร่

ชนิดอื่น โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา 

ที่ประกัน กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกรผ่านธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวมิได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

อาจส่งผลให้พืน้ทีเ่พาะปลกูและผลผลติมันสาํปะหลงัสดลดลงได้ 

 กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณชิย์ โดยความร่วมมือ 

ของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสําปะหลังได้ผลักดันให้สมาชิก 

กาํหนดราคาส่งออกมนัเส้นทีส่ะท้อนความต้องการของตลาด 

อย่างแท้จริง และป้องกันปัญหาการขายตัดราคา จนส่ง 

ผลกระทบต่อราคาหัวมันสําปะหลังสด รวมทั้งยังร่วมมือกัน 

ในการตรวจสอบดูแลข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นเป็นความจริง  

ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาและผลกระทบอื่นๆ     

 ทั้งน้ี ได้มีการออกกฎระเบียบ มาตรการ กํากับดูแล 

อย่างเข้มงวด ในการนําเข้ามันสําปะหลัง และผลิตภัณฑ์          

มันสําปะหลัง จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยกําหนดมาตรฐาน  

ในด้านคุณภาพและปริมาณที่ตรวจสอบได้  ซึ่งมาตรการ 

ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคามนัสําปะหลงัและผลติภณัฑ์ 

มันสําปะหลัง สําหรับผู้ประกอบการด้วย

 บริษัทฯ ดําเนินการบริหารงาน เพื่อลดผลกระทบจาก 

ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการติดตามสถานการณ์ตลาด 

และสถานการณ์วัตถุดิบ แลกเปลี่ยน ความรู้ ข่าวสาร กับ 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ หน่วยงาน สมาคมทีเ่กีย่วข้องกับธรกุจิมนัสาํปะหลัง 

ต่างๆ เพ่ือทีจ่ะสามารถประเมนิสถานการณ์ เตรยีมการล่วงหน้า  

และดําเนินการได้ทันท่วงที เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีต้นทุน

สามารถแข่งขันได้และทํากําไรให้บริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการร่วมลงทุนในต่างประเทศ

 บริษัทฯ มีการร่วมทุนในการดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ 

มันสําปะหลังในประเทศสาธารณรัฐเวียดนามและประเทศ

กัมพูชา โดยการลงทุนในต่างประเทศนั้นย่อมมีความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยทางด้านการเมือง กฎหมาย  

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และภาวะเศรษฐกิจ 

ของประเทศนัน้ทีอ่าจเปลีย่นแปลงไป ดงันัน้หากมีเหตุใดเหตุ

หนึ่งเกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจในประเทศ 

ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบให้รายได้และกําไรจากการดาํเนนิ 

ธุรกิจในประเทศเหล่านี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถึงความเสีย่งนี ้โดยตดิตามข่าวสาร 

ของประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา และภูมิภาค 

อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ ตดิต่อ แลกเปลีย่นข้อมลู สถานการณ์ตลาด 

และอื่นๆ กับผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 

ในประเทศเวียดนาม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง 

สมํ่าเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งทีมผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทน 

ของบริษัทฯ เข้าไปดูแลการดําเนินการในประเทศเวียดนาม 

และกมัพชูา รวมทัง้ได้จดัให้มกีารรายงาน ผลการดําเนนิงาน

ที่ประเทศไทยทุกเดือน
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ในปีทีผ่่านมา พืน้ทีเ่พาะปลกูหวัมนัสาํปะหลงัประสบกับ 

การแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง  ศัตรูพืช หรือ โรคพืชอื่น 

เพียงเล็กน้อย สําหรับสภาวะภัยแล้ง หรือนํ้าท่วม ก็ส่ง 

ผลกระทบเพียงบางพื้นที่เท่านั้น  โดยปัญหาดังกล่าวได้ 

ลดน้อยลงเม่ือเทยีบกบัปี 2563   อย่างไรก็ตามปัจจัยดงักล่าว 

ยงัเป็นปัจจยัท่ีมผีลกระทบต่อปริมาณผลผลติหัวมนัสําปะหลงั 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก

 บริษัทฯ ได้ดําเนินการเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัย 

ความเสี่ยงดังกล่าว โดยปัจจุบันได้มีการติดตามสถานการณ ์

ภยัแล้ง มกีารสาํรวจบ่อเกบ็นํา้ในโรงงาน และแหล่งนํา้สาํคญั  

เป็นประจาํทกุสปัดาห์เพือ่ประเมินสถานการณ์และเตรียมการ 

อีกท้ังได้มีการศึกษาถึงการนํานํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต 

กลับมาใช้ในกระบวนผลิตอีก และปรับปรุงระบบการผลิต 

ให้มกีารใช้น้ําลดลง ตลอดจนการทาํทีเ่กบ็นํา้ในช่วงหน้าแล้ง  

เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ํา  

รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนในท้อง 

ถิ่น เพื่อร่วมมือในการจัดสรรน้ําให้พอเพียงในทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องในช่วงที่เกิดการขาดแคลนนํ้า

ความเสี่ยงจากแพร่ระบาดของโรคพืช และศัตรูพืช

 ในปีทีผ่่านมา พืน้ทีเ่พาะปลกูหวัมนัสาํปะหลงัประสบกับ 

การแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง  ศัตรูพืช หรือ โรคพืชอื่นเพียง 

เล็กน้อย ยกเว้นการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง 

ที่มีการแพร่ระบาดในประเทศเวียดนามและกัมพูชา โดย

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมันสําปะหลังท่ีจะขาดแคลน

วัตถุดิบที่ดี รวมทั้งอาชีพและรายได้ของเกษตรกร สําหรับ

ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเข้ามาในบางพื้นที่ ท้ังนี ้

หากไม ่สามารถจํากัดพื้นที่การระบาดของโรคใบด่าง 

มันสําปะหลังได้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณชิย์ มลูนธิิ 

สถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย 4 สมาคม      

มันสําปะหลังไทย ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทฯ 

ได้ดําเนินการร่วมกันปกป้องการแพร่ระบาดโรคใบด่าง 

มันสําปะหลัง ในประเทศไทยอย่างมุ่งมั่น และรวดเร็ว เช่น  

การสํารวจพ้ืนที่และเฝ้าระวังการระบาด การติดตามและ 

รวบรวมข้อมูลการระบาด การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้

ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ทดแทน

การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ ์

ทดแทนผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง อาทิ แป้งข้าวโพด แป้ง 

มันฝร่ัง ทําให้ราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงและ 

ส่งผลให้ราคาของมันสําปะหลังเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน  

ท้ังนี้ราคาของแป้งข้าวโพดในประเทศจีนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

หรือลดลง อาจมีผลทําให้ราคาของแป้งมันสําปะหลังม ี

การเปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่ง 

 บริษัทฯ ดําเนินการบริหารงาน เพื่อลดผลกระทบจาก 

ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการติดตามสถานการณ์ตลาด 

และผลผลิตของผลิตภัณฑ์ทดแทน การแลกเปลี่ยนความรู้ 

ข ่าวสารกับผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังท้ัง 

ในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน สมาคมท่ีเก่ียวข้อง 

กับธุรกิจมันสําปะหลังต่างๆ ซึ่งได้มีการติดตามสถานการณ ์

ของผลิตภัณฑ์ทดแทนมันสําปะหลังดังกล่าวอย่างใกล้ชิด  

เพื่อท่ีจะสามารถประเมินสถานการณ์ เตรียมการล่วงหน้า

และดําเนินการได้ทันท่วงที

ความรู้ การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ การบังคับ 

ใช้กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง การตรวจและควบคุมในการนํา 

ผลติภณัฑ์มนัสาํปะหลงัเข้ามาในประเทศ การพฒันาเครอืข่าย 

ความร่วมมอืเพือ่ป้องกนัโรค รวมทัง้การพฒันาพนัธ์ุต้านทาน 

โรค (Resistant Varieties) ทัง้นีบ้รษิทัได้ร่วมกบัมลูนธิสิถาบัน 

พัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย ดําเนินการแผนการ 

ขยายต้นพันธุ์มันสําปะหลังท่ีแข็งแรง มีความต้านทานต่อ 

โรคใบด่างทีด่ ีมกีารสร้างโรงเรอืนในการขยายพนัธ์ุอย่างเร่งด่วน  

ซึง่สามารถขยายพนัธุไ์ด้อย่างรวดเรว็กว่าปกตถิงึ 20 – 80 เท่า  

เพื่อเป็นการรับมือกับโรคฯ ดังกล่าว รวมทั้งบริษัทฯ  

ได้จดัทมีงานเข้าร่วมอบรมตดิตาม และถ่ายทอดให้กบัทมีงาน 

ท่ีเก่ียวข้องในบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร  

เฝ้าระวัง ติดตาม ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงจากปริมาณวัตถุดิบ (หัวมันสำาปะหลังสด)

 ผลการสํารวจปริมาณการเพาะปลูกมันสําปะหลัง 

จาก 4 สมาคม (สมาคมการค้ามันสําปะหลังไทย สมาคม 

โรงงานผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิต 

มันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคม 

แป้งมนัสาํปะหลงัไทย) ร่วมกบั สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ประเมินผลการสํารวจผลผลิต 
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มันสําปะหลัง ปี 2563/2564 จะมีปริมาณ 28.3  ล้านตัน 

เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับปี 2562/2563 

เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของการเพาะปลกูในพืน้ทีว่่างเปล่า  

และการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

เป็นมันสําปะหลัง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาอ้อย 

ที่ตกตํ่าและหนอนกระทู้ข้าวโพด ประกอบกับมีแรงจูงใจ 

จากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง  

อีกทั้ ง  สภาพอากาศที่ เอื้ อ อํานวยต ่อการเพาะปลูก 

มันสําปะหลัง อย่างไรก็ตามความต้องการมันเส้นจากจีน  

ไปเป็นวตัถดุบิเพือ่ผลติแอลกอฮอล์ทดแทนข้าวโพดท่ีมรีาคาสงู  

อาจมีผลทําให้ราคาหัวมันสําปะหลังมีการปรับตัวสูงขึ้น  

 บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อ 

ลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงในปริมาณมันสําปะหลัง  

ทีอ่อกสูต่ลาด ทัง้ในกรณทีีม่ปีรมิาณมากหรอืกรณทีีม่ปีรมิาณน้อย  

ไม่เป็นไปตามความต้องการ ในการใช้ของโรงงานของบรษัิทฯ   

เช่น การนําระบบการจองคิวอตัโนมติัเข้ามาช่วยอาํนวยความ 

สะดวกให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการ 

ซือ้ขายหวัมนัสําปะหลงัสดกบัทางโรงงาน โดยระบบดงักล่าว 

ทาํให้โรงงานสามารถประเมนิและคาดการณ์ปรมิาณผลผลติ 

ล่วงหน้า ตลอดจนดําเนินการวางแผนบริหารจัดการปริมาณ 

วัตถุดิบให้คงที่และมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังมีโครงการจัดตั้ง 

ลานรับซื้อหัวมันสําปะหลังของบริษัทฯ ในจุดยุทธศาสตร์ 

ที่สําคัญของแหล่งเพาะปลูกมันสําปะหลัง โดยบริษัทฯ  

สามารถรบัซ้ือหวัมนัสําปะหลงัจากชาวไร่ได้โดยตรง เป็นการ 

อํ านวยความสะดวกแก ่ เกษตรกร ให ้สามารถขาย 

หัวมันสําปะหลัง ให้กับจุดรับซื้อต่างๆ และไม่ต้องเสียเวลา 

และค่าขนส่งเข้ามาขายที่โรงงาน ทั้งนี้ การดําเนินการระบบ 

ดงักล่าวยงัตดิตัง้ระบบออนไลน์ ทีส่ามารถตรวจสอบปรมิาณ 

หัวมันสําปะหลังที่ รับซื้อเข้ามาได้ตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ  

ได้ดําเนินการโครงการจูงใจให้เกษตรกรนํามันสําปะหลัง 

เข้ามาขายโดยตรงให้แก่บรษัิทฯ มากขึน้ โดยมกีารสนบัสนนุ 

โบนัส เป็นการคืนกําไรให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ   

รวมถงึให้ความรูแ้ละสนบัสนนุเครือ่งจักรกลอปุกรณ์ทีจ่าํเป็น  

และสารปรบัปรงุดนิ ในการเพาะปลกู เพือ่เกษตรกรสามารถ 

ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดหาแหล่ง 

ปลูกมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นจากประเทศลาวและกัมพูชา  

เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณมันสําปะหลังในประเทศที่มีผลผลิต 

ออกมาน ้อย  ทําให ้สามารถประมาณการปริมาณ 

หัวมันสําปะหลัง รวมทั้งวางแผนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น  

ความเสี่ยงจากโรคระบาดอุบัติใหม่ COVID-19

 ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ยอดขายกลุ่ม 

ธุรกิจแป้งมันสําปะหลังลดลง โดยเฉพาะยอดขายจากการ 

ส่งออกไปประเทศจนี ซ่ึงเป็นประเทศแรกทีต่รวจพบการแพร่

ระบาด รวมถึงมาตรการต่างๆ ท่ีรัฐบาลกําหนดเพื่อระงับ 

การเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไป 

ต่างประเทศ นอกจากนี ้ลกูค้าในประเทศอืน่ๆ ยงัคงได้รบัผล 

กระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้คาํสัง่ซือ้ 

แป้งมันสําปะหลังในต่างประเทศมีการชะลอตัวลง 

 สําหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

ถือเป็นผลกระทบทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม

ท่ัวโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่า 

สถานการณ์จะคลีค่ลายลง เมือ่ประเทศต่างฯ ได้รบัการแจกจ่าย 

วัคซีนครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น ควบคู ่ไปกับการปฏิบัติตัว 

ในแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ท้ังนี้ ความต้องการ 

แป้งมนัสําปะหลงัทีเ่ป็นพืน้ฐานหลกัของอตุสาหกรรมอาหาร 

และอุตสาหกรรมอื่นฯ ท่ีเก่ียวข้องยังคงมีอยู่มาก ตัวอย่าง 

ท่ีชัดเจนได้แก่ความต้องการแป้งมันสําปะหลังท่ีเพิ่มขึ้นจาก

ประเทศจีน ในปี 2563 ท้ังจากประเทศไทยและประเทศ

เวียดนาม 

 สําหรับธุรกิจอาหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  

COVID-19 ส่งผลให้การบริโภคลดลง โดยเฉพาะสินค้า 

ต่างประเทศท่ีไม่จาํเป็น ลกูค้าบางกลุ่มมองหาสินค้าทีร่าคาถกูลง  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงพยายามเปิดตลาดใหม่ โดยมุ ่งไปที่

กลุ ่มลูกค้าที่มีกําลังซ้ือสูง ต้องการสินค้าที่มีมาตรฐาน  

ถูกสุขลักษณะ และเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก

 นอกจากนี้ ผลกระทบอีกประการหนึ่งจากการระบาด

ของ COVID-19 คืออัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เพ่ิมสูง

ขึ้นอย่างมากในช่วงปีท่ีผ่านมา อัตราค่าขนส่งที่สูงขึ้นและ

การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งผลกระทบต่อกําหนดการ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้าหลายราย 

ไม่สามารถแบกรับค่าขนส่งที่สูงข้ึนได้ และใช้เวลาในการ

จัดหาตู้คอนเทนเนอร์มากข้ึน โอกาสในการขายสินค้าของ 

บริษัทฯ ลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนระยะยาว

กับลูกค้าหลักเพื่อรักษาอุปทานอย่างต่อเนื่อง
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2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง 

 บริษั ทฯ  เป ็ นผู ้ ผลิ ตและจํ าหน ่ ายผลิ ตภัณฑ ์ 

แป้งมันสําปะหลัง ซึ่งต้องใช้หัวมันสําปะหลัง เป็นวัตถุดิบ 

สําคัญในการผลิตในสัดส ่วนประมาณร้อยละ 70-80  

ของต้นทุนการผลิต ทั้งนี้  หัวมันสําปะหลังจะมีราคา 

เปลีย่นแปลง ข้ึนลงตามฤดูกาล รวมท้ังปรบัขึน้ลงตามอปุสงค์

และอุปทานในตลาดขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศ และปริมาณ 

ของผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัย 

ที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ เกิด 

ความเสี่ยงด้านการประมาณการราคาวัตถุดิบและสินค้าเพื่อ 

จําหน่าย รวมถึง การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือซึ่ง 

จะส ่งผลกระทบโดยตรงต ่อสถานะทางการเงินและ 

ผลประกอบการของบริษัทฯ

 ดังนั้น เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง รวมท้ัง 

ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนดังกล่าว    

บริษัทฯ ได้ดําเนินการติดตามสถานการณ์ตลาดของวัตถุดิบ 

อย่างใกล้ชิดและมีการสํารวจวัตถุดิบในแหล่งเพาะปลูกท้ัง 

ในประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม ประเทศลาว และประเทศ 

กัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ข่าวสาร กับผู้ประกอบการ 

ผลติภณัฑ์มนัสาํปะหลงัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน  

สมาคม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมันสําปะหลังต่างๆ เน้นการ 

จัดซ้ือวัตถุดิบในช่วงเก็บเก่ียวที่ผลผลิตมันสําปะหลังออก  

สู่ตลาดมากและมรีาคาต่ํา ทัง้นีบ้รษัิทฯ ได้ดําเนนิการประกนั 

ราคารับซ้ือหัวมันสําปะหลังในปี 2563 โดยมีการทําเกษตร 

พันธะสัญญากับเกษตรกรที่มาลงทะเบียนในการขาย 

มันสําปะหลังให้บริษัทฯ เพ่ือให้เกษตรกรมีความม่ันใจท่ีมี

ตลาดรับซ้ืออย่างแน่นอน และบริษัทฯ สามารถวางแผน

การผลิตและประมาณการต้นทุนและราคาขายได้ดียิ่งข้ึน 

รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแบ่งปันความรู ้ ข้อมูล  

ข่าวสาร กับชาวไร่ในพื้นที่ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับข้อมูล 

และคาดการณ์แนวโน้มของตลาดมันสําปะหลัง เพ่ือใช้เป็น 

ข้อมลูในการวางแผนและบรหิารจัดการให้ดียิง่ขึน้อย่างยัง่ยนื  

ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว

 วตัถุดบิเป็นองค์ประกอบท่ีสาํคญัของต้นทุนการผลิตสินค้า 

โดยมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 50-70 ของต้นทนุสนิค้าดงันัน้ 

การผันผวนของราคาวัตถุดิบจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

ดาํเนนิงานของบรษิทัฯ วัตถดุบิทีสํ่าคญัในการผลติวุน้เส้น และ

ก๋วยเตี๋ยว คือ แป้งถั่ว แป้งมันฝรั่ง แป้งมันสําปะหลังและข้าว 

ซึ่งเป็นพืชผลทางเกษตร ดังนั้น ราคาจะผันผวนขึ้นลงตาม

ฤดูกาล และอุปสงค์อุปทานในตลาด นอกจากนี้ พืชผล

ทางการเกษตรยังขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ 

และสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ซ่ึงจะส่งผล

ต่อราคาของสินค้า

 จากปัจจัยดังกล ่าว ทําให ้บริษัทฯ ต ้องติดตาม 

สถานการณ์ของตลาดวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด และสร้าง 

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ขายวัตถุดิบ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ 

รับทราบข้อมูล และคาดการณ์แนวโน้มของตลาดในการ 

วางแผนและการบริหารสินค้าได้ดียิ่งข้ึน ในบางสถานการณ ์

บริษัทฯ จําเป็นต้องซื้อวัตถุดิบเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลัง 

ให้พอเพียงกับการผลิตและให้มีต้นทุนวัตถุดิบท่ีคงท่ี โดย 

ทางเลือกสุดท้ายท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาในกรณีท่ีราคาของ 

วตัถุดบิปรบัตวัสงูข้ึนมากอย่างไม่คาดหมาย คอื การผลกัภาระ 

การเพิ่มขึ้นของต้นทุนไปยังผู้บริโภค โดยการขึ้นราคาสินค้า  

แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจาก 

ตลาดวุน้เส้น มกีารแข่งขนัทีร่นุแรงและมคีวามอ่อนไหวต่อราคา

 บรษิทัฯ ซือ้แป้งถัว่ และแป้งมนัฝรัง่  โดยนาํเข้าโดยตรง 

หรอืซือ้ผ่านตวัแทนจาํหน่ายจากประเทศในแถบยโุรปหรอืจนี   

โดยมีการจ่ายชําระค่าสินค้าทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงิน 

ต่างประเทศ ซ่ึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 

อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของแป้งที่นําเข้า
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯ ขายสินค้าส่วนใหญ่ไปต่างประเทศทําให้ 

มีรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ  

จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน   

ซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าของรายได้จากการขายสินค้า 

ในรปูของเงนิสกลุเหรยีญสหรฐัอเมรกิากลบัมาเป็นเงนิสกลุบาท 

ทั้งนี้ความเสี่ยงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อสกุลเงินเหรียญ 

สหรัฐอเมริกาอ ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาท  

รายได้ในรูปของเงินบาทท่ีบริษัทฯ ได้รับจึงน้อยลง ในทาง 

กลับกันบริษัทฯ อาจมีรายได้ในรูปของเงินบาทเพ่ิมขึ้น  

หากเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาแข็งค่าขึ้น การแข็งค่า

ของค่าเงินบาทในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทย มีความ 

เสยีเปรยีบเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนัทีส่าํคญัอย่างประเทศ

เวียดนามที่มีค่าเงินอ่อนลงและค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับ 

เงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 2563 บริษัทฯ เริ่มใช้ 

สกุลเงินหยวนในการขายสินค้ามากขึ้น เพื่อลดการผันผวน

ของสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

 บรษัิทฯ สามารถบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

แบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้ส่วนหนึ่งซ่ึงหมายถึง 

บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง 

อัตราแลกเปลี่ยนผ่านการสร้างสมดุลระหว่างรายรับกับ 

รายจ่าย ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

กล่าวคือ บริษัทฯ มีรายรับจากการขายสินค้าส่วนใหญ ่

เป็นเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่บริษัทฯ ก็มีรายจ่าย 

ส่วนหนึ่งเป ็นการนําเข ้าแป้งถ่ัว และแป้งมันฝรั่งจาก 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตวุ้นเส้น    

 อย่างไรก็ตาม ด้วยรายรับจากการส่งสินค้าออก 

มีมากกว่ารายจ่ายจากการนําเข้า บริษัทฯ จึงต้องใช ้

การบริหารจัดการความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ส่วนท่ีเหลือด้วยวิธีทําสัญญาซ่ึงขายเงินตราต่างประเทศ 

ล่วงหน้า ติดตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินอย่าง 

สมํ่าเสมอ และใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นท่ีเหมาะสมเพื่อ 

ลดความเสี่ยงดังกล่าว 

การขาดแคลนแรงงาน

 อุตสาหกรรมวุ้นเส้นเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคน 

มาก โดยเฉพาะในขั้นตอนบรรจุหีบห่อ ดังน้ัน ภาวะการ 

ขาดแคลนแรงงานอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนนิงาน 

ของบริษัทฯ ในการที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ  

ได้เสนอค่าตอบแทนและสวสัดิการทีจู่งใจ เพือ่รกัษาพนกังาน 

ให้ทํางานกับบริษัทฯ ในการแก้ปัญหาในระยะยาว บริษัทฯ 

ยังคงพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเน่ือง โดยเปลี่ยนเป็น 

ระบบการผลิตที่ใช้เคร่ืองจักรมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพา 

แรงงานคน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มกําลังการผลิตและ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วย
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ :  บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TWPC 

สำานักงานใหญ่ : อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้

  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 285 0040 

โทรสาร : +66 2 285 0255   

เว็บไซต์ : www.thaiwah.com

สำานักงานสาขา :

สาขา 1 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/10, 21/12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0031 โทรสาร +66 2 285 0485

สาขา 2 เลขที่ 76 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 38 573 973 โทรสาร +66 38 573 365

สาขา 3 เลขที่ 87 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 38 573 975-6 โทรสาร +66 38 573 329

สาขา 4 เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 38 573 003 

สาขา 5 เลขที่ 301 หมู่ที่ 8 ถนนพิมาย-ห้วยแถลง ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 44 471 368-9 โทรสาร +66 44 471 789

สาขา 6 เลขที่ 136 หมู่ที่ 12 ตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 43 877 087 และ +66 43 877 053 โทรสาร +66 43 877 032

สาขา 7 เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ถนนบางเลน-ดอนตูม ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 34 391 011-4 โทรสาร +66 34 391 015

สาขา 8 เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนอุดร-หนองบัวลําภู ตําบลนิคมสงเคราะห์ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 

ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 89 618 9083

สาขา 9 อาคาร B เลขที่ 8 และ 9 เลขที่ 308 หมู่ที่ 1 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตําบลหนองผึ้ง  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

50140 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 91 778 7934 

สาขา 10 เลขที่ 141, 142 หมู่ที่ 16 ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 97 139 0691 

สาขา 11 เลขที่ 105/8 หมู่ที่ 3 ตําบลหัวรอ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 96 414 9644 
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สาขา 12 เลขท่ี 45/95 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 91 824 8008 

สาขา 13 เลขที่ 32/18 โกดัง (หลังที่ 6) หมู่ที่ 3 ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 84 837 5405 

สาขา 14 เลขที ่2 คลงัสนิค้า H หมูท่ี ่5 ตาํบลหนองจะบก อาํเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 30000 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 91 760 8029

สาขา 15 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 5 เลขท่ี 21/74, 21/76-77 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 

สาขา 16* เลขที่ 13/39 หมู่ที่ 13 ตําบลบางพึ่ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 84 475 6789  

สาขา 17 เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตําบลหัวนาคํา อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 83 812 6942  

สาขา 18 เลขที่ 105 หมู่ที่ 19 ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 44 471 368

สาขา 19 เลขที่ 194 หมู่ที่ 8 ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 55 508 852

สาขา 20 เลขที่ 193 หมู่ที่ 8 ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 55 508 852

สาขา 21 เลขที่ 113/44  อาคารคลังสินค้า 15 หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 65 502 5751

สาขา 22 เลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  21130 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 38 601 344

หมายเหตุ : * ย้ายที่อยู่สํานักงานสาขาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง และอาหารจากแป้ง 

  ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว และสาคู

เลขทะเบียนบริษัทฯ : 0107558000423

ทุนจดทะเบียน : 880,420,930 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว : 880,420,930 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 880,420,930 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท

ข้อจำากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าว : ไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่ได้ออก และได้ชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อัตราส่วนที่ยินยอมให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว 
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ :  -  ไม่มี  -

จำานวนพนักงาน : 2,528 คน (เฉพาะพนักงานที่สังกัดบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
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บุคคลอ้างอิง

หน่วยงานกำากับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
อาคารสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

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

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

หน่วยงานกำากับบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 009 9000 โทรสาร  : +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
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย

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

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

นายทะเบียนหุ้นกู้
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (TWPC224A)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

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

เว็บไซต์ : www.krungsri.com

ผู้สอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ

นางสาวรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872

อาคารเลครัชดา ชั้น 33

เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 264 0777  โทรสาร : +66 2 264 0789-90
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ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด

อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22

เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

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

ธนาคารที่ติดต่อประจำา
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารไทยวา

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาบางเลน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักสีลม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่

ข้อมูลที่สำาคัญอื่น
-  ไม่มี  -

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ 

ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)
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ผู้ถือหุ้น

1.  กลุ่มนายโฮ กวงปิง
 - นายโฮ กวงปิง
 - KAP Holdings Limited
 - Bibace Investments Ltd.
 - MDM. Chiang See Ngoh

2.  Chang Fung Company Limited(3)

3.  บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(4)

4.  กลุ่มนายโฮ กวงจิง
 - นายโฮ กวงจิง
 - Li-Ho Holdings (Private) Limited

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

6.  กลุ่มบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
 - บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด(5)

 - ICD (HK) Limited

7.  กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

8.  Dawina Investments Ltd.

9.  กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ

10. กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น

ยอดรวม

รายชื่อผู้ถือหุ้น

        
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 

       
41,783,658  

34,708,545 
4,539,605 

37,260,200

21,879,072(6)

14,712,400

13,520,300

362,370,627

880,420,930

108,449,979

89,093,634

88,347,051

63,755,859

41,783,658

39,248,150

37,260,200

21,879,072

  14,712,400

  13,520,300

362,370,627

880,420,930

12.32
 

10.12 

10.03 

7.24 

4.75

4.46 

4.23

2.49

1.67

1.54

41.16

100.00

จำานวนหุ้นที่ถือรวม % การถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563*

จำานวนหุ้นที่ถือ

หมายเหตุ : * ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

 (1) รวมหุ้นที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จํานวน 38,733,163 หุ้น ในนามของ KAP Holdings Limited
 (2) ถือหุ้นของบริษัทโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch
 (3) บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ประกอบธุรกิจ General Investment 
 (4) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 (5) บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 (6) รวมหุ้นที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จํานวน 11,501,290 หุ้น ในนามของ Dawina Investments Ltd.
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นโยบายจ่ายเงินปันผล

1. นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ

 นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นนโยบายที่เน้นการ

เพ่ิมมูลค่าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นถือ

เงินลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว  โดยสามารถคาดการณ์

เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้ซึ่งมิได้รับผลกระทบจาก

ความผันผวนของกําไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบาย

เงนิปันผลของบรษิทัฯ จงึยดึหลกัของความมเีสถยีรภาพ การ

คาดการณ์ได้ และเงนิปันผลทีเ่พ่ิมขึน้ทีบ่รหิารจดัการได้ ดงันี้

• ความมีเสถียรภาพ 
 บรษิทัฯ จะจ่ายเงินปันผลทกุปี เว้นแต่ในกรณทีีบ่รษิทัฯ  

 ประสบผลขาดทนุเป็นจํานวนมาก ทัง้น้ีเพือ่มิให้ผูถื้อหุ้น 

 ได้รับผลกระทบในเชงิลบจากความผนัผวนของกาํไรใน 

 แต่ละปี

• การคาดการณ์ได้
 ผู้ถือหุ้นจะสามารถประมาณการถึงเงินปันผลที่คาดว่า 

 จะได้รับในแต่ละปี ซึง่อาจทําให้ผูถ้อืหุน้สามารถบรหิาร 

 จัดการกลยุทธ์การลงทุนของตนได้ดียิ่งขึ้น

• เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้
 บริษัทฯ มุ ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นและมี 

 ความผันผวนน้อยที่สุดในแต่ละปี ภายใต้กรอบของ 

 การเพ่ิมข้ึนที่กําหนดไว้อย่างกว้างๆ แต่ทั้งนี้ อัตรา 

 การจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยูกั่บผลกําไรจากการดําเนนิงาน 

 ที่เกิดขึ้นจริงเงินสด และประมาณการกระแสเงินสด 

 ของบริษัทฯ

2.  นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อย  

 นโยบายเงินปันผลของบรษิทัย่อย จะขึน้อยูก่บัดลุยพินจิ 

ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย ่อยนั้นๆ จาก

การพิจารณาถึงเงินสดที่มีอยู ่หลั งจากที่ ได ้คํ านึ งถึ ง 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุรายการใหญ่ๆ และข้อตกลงในการชาํระหนีค้นื 

ในปีต่อไป



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)66

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริหารความเสี่ยง
และกำากับดูแลกิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจอาหาร ธุรกิจแป้ง
บัญชีและ

กิจการองค์กร

กลุ่มงาน
พัฒนาธุรกิจ

กลุ่มงาน
บริหารคุณภาพ

กลุ่มงาน
บริหารนวัตกรรม

กลุ่มงาน
บริหารกลยุทธ์

กลุ่มงานวิจัยและ
บริหารด้านเทคนิค

บัญชี (ธุรกิจอาหาร)

ทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร

จัดซื้อ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บัญชี (ธุรกิจแป้ง)

กิจการองค์กรและ
บริหารการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

ธุรการ

ขายและการตลาด

กลุ่มงานโรงงาน

กลุ่มงาน
บริหารฟาร์ม

ผู้จัดการฝึกหัด

ขายต่างประเทศ

ขายในประเทศ

การตลาด

ปฏิบัติการโรงงาน

วางแผนอุปสงค์

ผู้จัดการฝึกหัด

คณะกรรมการบริษัท

ตรวจสอบ
ภายใน

บริหาร
ความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีมคีวาม

รู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 15 

ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระมีจํานวน 5 ท่าน หรือ

คิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ  ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน

นายโฮ  กวงปิง  

ดร. เศรษฐ์ไสย  เศรษฐการุณย์

นายสุรพล  สุปรัชญา(ก)

นายเอเรียล  พี วีร่า

นายโฮ  กวงจิง 

นายโฮ  เรน ฮวา(ข)

นายอํานาจ  สุขประสงค์ผล(ข)

นายชานคราร์  ชานดราน

• ประธานกรรมการบริษัท

• รองประธานกรรมการบริษัท

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

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

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

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

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

1 ตุลาคม 2558
20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)

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

1 ตุลาคม 2558
27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)
27 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)

25 ธันวาคม 2559
27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)

1

2

3

4

5

6

7

8

รายชื่อ ตำาแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทฯ

ลำาดับที่

จำานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม
ในปี 2563/ครั้ง  

การประชุม

4/4

4/4

3/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

ตามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจํานวน 7 ท่าน และกรรมการ

ท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 3 ท่าน รายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เป็นดังนี้
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นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์

ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 

นายสุภัค  ศิวะรักษ์

นายชนินทร์  อรรจนานันท์ 

นางสาวพรรณสิรี  อมาตยกุล

นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล(ข)

นางโฮ เรน ยุง(ง)

• กรรมการอิสระ(ค)

• ประธานกรรมการตรวจสอบบริหาร 
 ความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ 
• กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

• กรรมการอิสระ(ค)

• กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 
 และกํากับดูแลกิจการ
• ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด 
 ค่าตอบแทน 

• กรรมการอิสระ(ค)

• กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 
 และกํากับดูแลกิจการ
• กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

• กรรมการอิสระ(ค)

• กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง  
 และกํากับดูแลกิจการ
• กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

• กรรมการอิสระ(ค)

• กรรมการ

• กรรมการ

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

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

21 กุมภาพันธ์ 2560
27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)
27 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)

1 ตุลาคม 2558
27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)

27 เมษายน 2561

27 เมษายน 2561

27 เมษายน 2563

9

10

11

12

13

14

15

4/4

3/4

4/4

4/4

4/4

4/4

3/3

หมายเหต ุ: ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ 

 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ” ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

 (ก) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

 (ข) ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโฮ เรน ฮวา และ นายอํานาจ สุขประสงค์ผล หรือ นายโฮ  เรน ฮวา และนายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล  

  ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง

 (ค) คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ”

 (ง) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นางโฮ เรน ยุง  

  และเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน

รายชื่อ ตำาแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทฯ

ลำาดับที่

จำานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม
ในปี 2563/ครั้ง  

การประชุม
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 คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูข้บัเคลือ่นองค์กรมบีทบาท

และหน้าที่ในการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรม

ต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good 

Corporate Governance) นอกจากนั้นยังมีบทบาทหน้าที่ใน

การกํากับดูแล ฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหารในการบริหารกิจการ

ของบริษัทฯ    ให้สําเร็จตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ ดังนั้น 

คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึได้มมีตกํิาหนดกฎบตัรคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ ขึน้ เพือ่ให้กรรมการบรษิทัฯ ทกุคนตระหนกัถงึหน้าท่ี

และความรบัผดิชอบ เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างถกูต้องสมบูรณ์

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กํากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือ 

 ประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น โดยยดึหลกัการสําคญั 4 ประการ  

 ดังนี้

 1.1 ปฏิบัติหน ้าที่ด ้วยความรับผิดชอบ มีความ 

  ระมัดระวัง  (Duty of Care)

 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of  

  Loyalty)

 1.3 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการของกฎหมาย  

  และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของคณะ 

  กรรมการบริษทัฯ และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (Duty  

  of Obedience)

 1.4 ปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูล โดยเปิดเผย 

  ข้อมลูต่อผูถ้อืหุ้นอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้  

  และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. กําหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

 ของบริษทัฯ เป็นไปเพือ่ความยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงค์ 

 และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับ 

 บริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

3. กาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ท้ังในเรือ่ง 

 ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระท่ี 

 เหมาะสม และจําเป็นต่อการนําพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์ 

 และเป้าหมายหลักที่กําหนดไว้

4. กํากับดูแลให ้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมี 

 กระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะ 

 กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบ 

 ที่กําหนดไว้

5. กํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการ 

 ปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

6. กํากับดูแลให้กรรมการมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

 บทบาทหน้าท่ีลกัษณะการประกอบธรุกจิ และกฎหมาย 

 ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให ้

 ได้รบัการเสรมิสร้างทักษะและความรูส้าํหรบัการปฏบิตัิ 

 หน้าที่อย่างสมํ่าเสมอ

7. กํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและ 

 การประเมินผลที่เหมาะสม

8. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวน ความรู้  

 ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

9. ให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที ่

 ก ่อให ้ เ กิดมูลค ่าแก ่ ธุรกิจควบคู ่ ไปกับการสร ้าง 

 คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และมีความ 

 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10. ดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

 ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และสะท้อนอยูใ่นแผนดําเนนิการ  

 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดําเนินการ 

 สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ เป ้าหมายหลัก และ 

 แผนกลยุทธ์ของกิจการ

11. จัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ท่ีสอดคล้องกับ 

 ความต้องการของกิจการ รวมท้ังดูแลให้มีการนํา 

 เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

 และพัฒนาการ ดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง  

 เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 หลักของกิจการ

12. กํากับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง 

 และการควบคุมภายในท่ีจะทําให้บรรลุวัตถุประสงค ์

 อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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13. ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจ 

 เกดิข้ึนได้ระหว่างบรษัิทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ  

 หรือ ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน ์

 อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ข้อมลู และโอกาสของบรษิทัฯ และ 

 การทาํธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับรษัิทฯ  

 ในลักษณะที่ไม่สมควร

14. กํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้าน 

 การต่อต้านคอร์รปัชันทีช่ดัเจนและสือ่สารต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย 

 ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง

15. กํากับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและ 

 การดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

16. ให้ความสําคัญและดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดทํา 

 รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่างๆ  

 ถกูต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน  

 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

17.   ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน 

 และความสามารถในการชําระหน้ี ทั้งน้ีหากบริษัทฯ  

 ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบ 

 ปัญหา คณะกรรมการควรดแูลให้มัน่ใจว่า บรษัิทฯ มแีผน 

 ในการแก้ปัญหา โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นําของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เรยีกประชมุคณะกรรมการ โดยทาํหน้าทีป่ระธานในการ 

 ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาด 

 ของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน 

 ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วม 

 กบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและประธานคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ 

 และดแูลให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมลูท่ีถูกต้องครบถ้วน  

 ทันเวลาและชัดเจนก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการ 

 บริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

3. ดํา เนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม 

 ระเบียบวาระการประชุม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการ 

 กํากับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและ 

 ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปราย  

 ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นได ้

 อย่างอิสระ

4. กาํกบัดแูลให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมี 

 ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 หลักของกิจการ

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็น 

 ผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง 

 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

6. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการ 

 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการ 

 กํากับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 

 ในจํานวนทีเ่หมาะสมกบัขนาดและกลยทุธ์ในการดําเนนิ 

 ธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และ 

 กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

 ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

 อย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดและ 

 มีจํานวน ไม่น้อยกว่า 3 คน

3. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการบริษัทฯ  

 คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

วาระการดำารงตำาแหน่ง

 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีทกุครัง้ให้กรรมการ

ออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด          

ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้

ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่อยู่ใน

ตาํแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง และกรรมการทีอ่อก 

จากตําแหน่งไปนัน้อาจได้รบัเลือกต้ังเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

 วันและเวลาของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะ 

ถูกกําหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อน

เร่ิมงวดปีบัญชีใหม่ สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตาม

ความจําเป็น

อำานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการมอีาํนาจอนมัุตใินเรือ่งต่างๆ ตามขอบเขต

อํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ

ของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และมติท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองนโยบาย

และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และนาํเสนอให้

คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาก่อนนําเสนอให้ทีป่ระชมุ ผูถ้อื

หุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยอัตราค่าตอบแทนจะพิจารณากําหนด

ตามความเหมาะสมกับหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ สภาวะของ

ตลาดโดยทัว่ไปเป็นปัจจยัประกอบ รวมทัง้เป็นอัตราท่ีสามารถ

เทยีบเคยีงได้กบัอุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกล้เคยีงกนั

การพัฒนากรรมการ

1. เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพ่ือ 

 แนะนําภาพรวมขององค์กร การดําเนินงานของบริษัทฯ  

 กลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ 

 ใหม่จะได้รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และ 

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อกรรมการใหม่จะได้รับทราบ 

 บทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

2. ส่งเสริมให้กรรมการได้รบัการอบรมและพฒันาในรปูแบบ 

 ต่างๆ เช่น การอบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทั้งและ 

 การดู งานนอกสถานที่  เพื่ อ เพิ่มพูนความรู ้และ 

 ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเพือ่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนนิงาน 

 ของบริษัทฯ

การทบทวนกฎบัตร

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนและประเมินความ

เพียงพอและเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจําทุกปี

 นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่ง

แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และฝ่ายจัดการท่ีชัดเจน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภาย

ใต้หัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี”
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คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชดุย่อย 

2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 

และกํากับดแูลกจิการ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน เพ่ือทําหน้าทีพ่จิารณาและกลัน่กรองการดําเนนิ

งานภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎบัตร และ

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง

สมํ่าเสมอ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเส่ียง  
 และกำากับดูแลกิจการ

 เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562  ได้มีมติอนุมัติการขยาย

ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการกํากับดูแลกิจการ 

ของบริษัทฯ และได้เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และบรหิารความเส่ียงเป็น “คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิาร

ความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ”

 กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับ

ดูแลกิจการ ของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่

กาํหนดโดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ และ นายสุภัค ศิวะรักษ์ 

ประธานและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบบริหารความ

เสีย่ง และกาํกบัดแูลกจิการ เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์

เพยีงพอในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงิน  ทัง้นี้  

นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์   มีประสบการณ์การสอบทานงบ

การเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเส่ียง และกาํกบั

ดูแลกิจการ ได้ประชุมอย่างเป็นทางการทั้งหมด 4 ครั้ง  โดย

มีผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และ

ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตาม

หลกัการและมาตรฐานทางการบญัช ีและการควบคมุภายใน

ก่อนการอนมุตังิบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํ

ปี  รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ

กํากับดูแลกิจการ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา

แนวทางและแผนการสอบบัญชี

 เพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่ สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะเป็น

กรรมการอิสระทั้งหมด นอกจากนั้น ประธานกรรมการ 

บริษัทฯ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุด

ย่อยทั้ง 2 คณะดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ

กํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ  

จํานวน 4 ท่าน ดังนี้

นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์

ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์

นายสุภัค  ศิวะรักษ์ 

นายชนินทร์ อรรจนานันท์

ประธานกรรมการ

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

1

2

3

4

รายชื่อ ตำาแหน่งลำาดับที่ จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ครั้งการประชุม
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4/4

4/4
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเสี่ยง และกำากับดูแลกิจการ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง 

 ถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และ 

 ระบบการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและ 

 มปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงาน 

 ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ 

 พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงาน 

 ตรวจสอบภายใน

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง  และเสนอเลิกจ้าง  

 บคุคลซึง่มีความเป็นอสิระเพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี 

 ภายนอกของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของของ 

 บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 

 ภายนอก  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 

 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. สอบทานให ้บริ ษัทปฏิบั ติตามกฎหมายว ่าด ้วย 

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกําหนดของ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่ 

 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความ 

 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ  

 ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

 ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ 

 เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ ต่อคณะ 

 กรรมการบริษัท

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร 

 ความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว ้

 ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง 

 ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร 

 ความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้  โดยมีเนื้อหา 

 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 ก.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที ่

  เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบ 

  ควบคุมภายในของบริษัท

 ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

  ว ่ าด ้ วยหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  

  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 ง. ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี
 

 จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

  ทางผลประโยชน์
 

 ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

  บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ และ 

  การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ  

  บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ  

  แต่ละท่าน

 ช. ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแล 

  กิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  

  (charter)

 ซ. รายการอืน่ท่ีเหน็ว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนท่ัวไปควร 

  ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

  ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. สอบทานให ้บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง  

 การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความ 

 เสี่ยงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล และกํากับดูแลคณะ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

9. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 บรหิารความเสี่ยง และกาํกับดูแลกจิการ  หากพบหรือ 

 มีข ้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้  

 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน 

 และผลการดําเนินงานของบริษัท

 ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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 ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง 

  ที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน

 ค. การฝ ่าฝ ืนกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และ 

  ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

  แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

  ธุรกิจของบริษัท

 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ 

 กาํกบัดูแลกจิการ รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ 

 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ 

 เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการ 

 ไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา 

 ดังกล่าว กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ 

 กํากับดูแลกิจการ รายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่า 

 มีรายการหรือการกระทําดังกล ่าวต ่อสํานักงาน 

 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

 หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ 

 ในเบื้องต้นให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู ้สอบบัญชี 

 ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบ 

 บัญชี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า 

 กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ 

 ดาํเนินงานของบรษิทั ได้กระทําความผดิตามกฎหมาย 

 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

11. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ 

12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี และ 

 พจิารณาทบทวนผลการปฎิบติังาน และรายงานผลการ 

 ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี

13. กาํกบัดแูลการปฏบิติังานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตาม 

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

14. ทบทวนนโยบายการกํากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณ 

 ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

15. กํากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม 

 เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ

16. กํากับดูแลให้คําปรึกษา ในการดําเนินงานด้านการ 

 พัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

อำานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
กำากับดูแลกิจการ

 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ บรรลุเป้าหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแล

กิจการ มีอํานาจ ดังนี้

1. อำานาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเส่ียง และกาํกบั 

 ดูแลกิจการ มี อํานาจเชิญให ้ฝ ่ายจัดการ ฝ ่าย 

 ตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงาน 

 ของบริษัทฯ ท่ีเ ก่ียวข ้องมาช้ีแจง ให ้ความเห็น  

 ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและ 

 จําเป็น

2. อำานาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายใน

 2.1 ประสานวตัถปุระสงค์และความเข้าใจทีเ่กีย่วข้อง 

  กับการควบคุมภายในให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน 

  ระหว่างผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชภีายนอก  

  และคณะกรรมการบริษัทฯ 

 2.2 ให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย  

  เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 2.3  ให้หลกัประกนัในความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบ 

  สอบภายใน
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3. อำานาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีภายนอก

 3.1  สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

  ผู้สอบบัญชีภายนอก

 3.2  เสนอชื่อและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก 

  พร้อมทั้งค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจําป ี

  ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติจากที ่

  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

 3.3 กําหนดอัตราค่าจ ้างในงานบริการและงาน 

  ที่ปรึกษาอื่นที่ผู ้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู ้ให ้

  บริการ

4.  อำานาจในส่วนอื่นๆ

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเส่ียง และกาํกบั 

 ดแูลกจิการ มอีาํนาจในการตรวจสอบผูท้ีเ่กีย่วข้อง และ 

 เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอํานาจและ 

 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 

 และกํากับดูแลกิจการ  รวมทั้ง มีอํานาจในการว่าจ้าง 

 หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คําแนะนําและ 

 ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร 

 ความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ พิจารณาว ่า 

 เหมาะสม

วาระการดำารงตำาแหน่ง

 กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแล

กิจการ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการ

ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ ซึ่งพ้น

จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังให้กลับเข้ามา

ดํารงตําแหน่งอีกได้
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2) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 4 ท่าน ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับ 

 การขึ้นเงินเดือนประจําปีและนโยบายการจ่ายโบนัส 

 ของบริษัทฯ

2.  พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน  

 รวมทัง้ส่ิงจงูใจทางด้านสวสัดิการและผลประโยชน์ของ 

 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบริษัทฯ รวมทัง้ญาตขิอง 

 ท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ

3.     พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธาน 

 เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

4.  พิจารณาทบทวนและในกรณีที่จําเป็นเสนอให้มีการ 

 เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ  

 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ 

 กรรมการชุดย่อย

5.  พิจารณาทบทวนและในกรณีที่จําเป็นเสนอให้มีการ 

 เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์  

 (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน  

 และสวสัดกิารอืน่ๆ) นโยบายการขึน้เงนิเดอืน และการ 

 จ่ายโบนัสสําหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการ 

 จะเป็นผู้กําหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน

6. กําหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดํารงตําแหน่งในคณะ 

 กรรมการบริษัทฯ

7. กําหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย ่างมี 

 หลักเกณฑ์และโปร่งใส

8. เสนอและ/หรอืประเมนิบคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอ 

 ชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการ 

 ชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่ม ี

 ตําแหน่งว่างลง

9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและ 

 ประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระ 

 ท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ  

 หรือไม่

10. แจ้งรายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย 

 ท่ีกําลังจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการ    

 บริษัทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ  

 ว่าสมควรท่ีจะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิก 

 คณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดํารง 

 ตําแหน่งต่อไปหรือไม่

11.   พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ  

 1 ครั้ง  และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จําเป็น 

 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

12.   รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะ 

 กรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์

นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์

นายสุภัค  ศิวะรักษ์ 

นายชนินทร์ อรรจนานันท์

ประธานกรรมการ

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

1

2

3

4

รายชื่อ ตำาแหน่งลำาดับที่ จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ครั้งการประชุม

1/1

1/1

1/1

1/1
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13.  คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและ 

 กําหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันหารือกับฝ่ายจัดการใน 

 การพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่ง  

 ผูบ้รหิารระดับสูง (กรรมการผูจั้ดการ / Chief Financial  

 Officer) ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กําหนดไว้ 

14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี และ 

 พจิารณาทบทวนผลการปฎบิติังาน และรายงานผลการ 

 ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจําทุกปี

อำานาจของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 เพื่ อช ่วยให ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด 

ค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 

ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมี 

ดลุพินิจในการแต่งต้ังทีป่รกึษาภายนอกทีเ่หมาะสม  เพือ่ช่วย 

ในการพจิารณาทบทวนนโยบายต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัพนกังาน 

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เสนอแนะแผนเกี่ยวกับผลประโยชน์ และ 

สวัสดกิารใหม่ๆ สาํหรบัพนกังาน และ/หรอื ดาํเนนิการศกึษา 

วิจัยเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล

วาระการดำารงตำาแหน่ง

 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการ

ดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนซึง่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ัง

ให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้
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บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ

พนักงานในองค์กร มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 

บริษัทฯ โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. ดาํเนินงานอนัเป็นกจิวตัรประจําวนัของบรษิทัฯ กํากบั 

 ดูแลและบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ  

 ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  

 กลยุทธ์ และเป้าหมายการดําเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงิน 

 และไม่ใช่ตัวเงิน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณ 

 ของบริษัทฯ ที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. มีอํานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้าง  

 พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยกเว้น  การแต่งตั้ง  

 โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 จะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ บริหารความเสีย่ง และกาํกบัดูแลกจิการด้วย

3. กําหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรับขึ้นเงินเดือน  

 โบนัส บําเหน็จรางวัล และสวัสดิการของพนักงาน 

 ทุกระดับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง โดย 

 ให้เป็นไปตามระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและ 

 สวัสดิการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4. ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ  

 ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ  

 เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

 รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

5. ดํา เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  

 มอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามท่ีกําหนดโดย 

 กฎหมายหรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management  

Committee)

 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ  

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําการประเมิน

และกําหนดมาตรการในการทุเลาหรือป้องกันความเสี่ยง 

ของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีท้ังหมด 10 ท่าน   

ซึง่ประกอบด้วย นายโฮ เรน ฮวา เป็นประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และมีผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  

เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร
 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารท่านอ่ืนๆ ตามนิยามของสํานักงาน 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 5 ท่าน รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : ประวัติของผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ ”ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทฯ”  

 ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

นายโฮ เรน ฮวา

นายอํานาจ สุขประสงค์ผล

นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล

นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)

   กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)

  Vice President-Group Research and Development

     Group Chief Financial Officer

1

2

3

4

5

รายชื่อ ตำาแหน่งลำาดับที่
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เลขานุการบริษัทฯ

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการ 

แต่งตั้ง นางสาวมณี ลือประเสริฐ เป็นเลขานุการบริษัทฯ  

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

 เลขานุการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนด

ไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  

ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์

สจุริต รวมทัง้ ต้องปฏบิติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์  

ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน 

มตทิีป่ระชมุผู้ถือหุน้ ทัง้นี ้หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานกุาร 

บริษัทฯ มีดังนี้

 (1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  (ก)   ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ

  (ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

   รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ  

   และรายงานประจําปีของบริษัทฯ

  (ค)  หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการ 

   ประชุมผู้ถือหุ้น

  (2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย 

  กรรมการบรษัิทฯ หรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งสาํเนา 

  รายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14  

  ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธาน 

  กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ง และกํากบั 

  ดูแลกิจการ ทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่ 

  วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

  (3)  ดาํเนินการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกับตลาดทุน 

  ประกาศกําหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ  

  ยังมีหน้าที่อื่นตามที่ระบุไว้ในใบพรรณางาน  

  (Job Descriptions) และที่ได้รับมอบหมายจาก 

  บริษัทฯ 

หมายเหตุ : ประวัติของเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 

 และ หัวข้อ “ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทฯ” ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ
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รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร  

นายโฮ  กวงปิง

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ดร. เศรษฐ์ไสย  เศรษฐการุณย์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายสุรพล  สุปรัชญา*

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายเอเรียล  พี วีร่า

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายโฮ  กวงจิง

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายโฮ  เรน ฮวา

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายอํานาจ  สุขประสงค์ผล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายชานคราร์  ชานดราน

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

• ประธานกรรมการบริษัท

• รองประธานกรรมการบริษัท

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• กรรมการ 
• กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)

• กรรมการ 

56,740,573

453,961

2,344,029

-

-

-

926,105

-

34,416,488

-

5,774,524

-

100,226

7,014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,959,500

-

-

-

-

-

56,740,573

453,961

2,344,029

-

-

-

926,105

-

34,416,488

-

8,734,024

-

100,226

7,014

-

-

6.45%

0.05%

0.27%

-

-

-

0.11%

-

3.91%

-

0.99%

-

0.01%

0.00%

-

-

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

1

2

3

4

5

6

7

8

รายชื่อ ตำาแหน่ง
ณ วันท่ี            

31 ธันวาคม 
2562

เปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)        

ในปี 2563

ณ วันท่ี          
31 ธันวาคม 

2563

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%)

จำานวนหุ้น

ลำาดับที่
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-

213,053

-

2,643,039

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

213,053

-

2,643,039

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

0.02%

-

0.30%

-

-

-

-

-

-

0.01%

-

นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายสุภัค  ศิวะรักษ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายชนินทร์  อรรจนานันท์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวพรรณสิรี  อมาตยกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริหารความเสี่ยง และ กํากับดูแลกิจการ
• กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง  
 และ กํากับดูแลกิจการ
• ประธานกรรมการสรรหา 
 และกําหนดค่าตอบแทน

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง  
 และ กํากับดูแลกิจการ
• กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง  
 และ กํากับดูแลกิจการ
• กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

• กรรมการ

• กรรมการ 
• กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)

9

10

11

12

13

14

รายชื่อ ตำาแหน่ง
ณ วันท่ี            

31 ธันวาคม 
2562

เปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)        

ในปี 2563

ณ วันท่ี          
31 ธันวาคม 

2563

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%)

จำานวนหุ้น

ลำาดับที่
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-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

0.00%

-

นางโฮ เรน ยุง**

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางอรอนงค์  วิชชุชาญ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

• กรรมการ

• Vice President-Group Research  
 and Development

• Group Chief Financial Officer

15

16

17

หมายเหต ุ: *  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
 ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน    
  คือ นางโฮ เรน ยุง เป็นกรรมการบริษัทฯ และเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน

รายชื่อ ตำาแหน่ง
ณ วันท่ี            

31 ธันวาคม 
2562

เปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)        

ในปี 2563

ณ วันท่ี          
31 ธันวาคม 

2563

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%)

จำานวนหุ้น

ลำาดับที่
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วิธีการแต่งตั้งกรรมการ
และการถอดถอนกรรมการตามที่กําหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการ

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย 

 กรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 

 กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู ่

 ในประเทศไทย

2. ให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑ์ 

 และวิธีการดังต่อไปนี้

 (1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่ (1) หุน้ 

  ต่อหนึ่ง (1) เสียง 

 (2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมด 

  ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น 

  กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน 

  เป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู ้ใด 

  มากน้อยเพียงใดไม่ได้

 (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา 

  เป็นผู ้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน 

  กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลําดับ 

  ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท ่ากันเกินจํานวน 

  กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  

  ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในกรณีที่ ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น 

 นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก 

 บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 

 กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมาย 

 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น 

 กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป  

 เว้นแต่วาระของกรรมการท่านนั้นจะเหลือน้อยกว่า 

 สอง (2) เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทน 

 ดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ 

 ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วย  

 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวน 

 กรรมการที่ยังเหลืออยู่

 ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่า 

 จาํนวนทีเ่ป็นองค์ประชมุ ให้กรรมการทีเ่หลอือยูก่ระทํา 

 ในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มี 

 การประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่เลอืกต้ังกรรมการแทนตําแหน่ง 

 ที่ว่างลงเท่านั้น

 การประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกตัง้กรรมการแทนตําแหน่ง 

 กรรมการที่ว่างลงนั้นให้กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน 

 นับแต่วันท่ีจํานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่า 

 จํานวนที่จะเป็นองค์ประชุม
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การถอดถอนกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญผู ้ ถื อหุ ้ นประจําป ีทุกครั้ ง 

 ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหน่ึงในสาม (1/3)  

 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจํานวนกรรมการ 

 จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให ้ออก 

 โดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  

 กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและ 

 ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน 

 ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ  ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู ่

 ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง

 กรรมการที่ออกจากตําแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกต้ัง 

 เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

 2.  นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้น 

 จากตําแหน่งเมื่อ

 (1) ตาย

 (2) ลาออก

 (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห ้ามตาม 

  กฎหมายว ่าด ้วยบริษัทมหาชนจํากัด และ 

  กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์

 (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

 (5) ศาลมีคําสั่งให้ออก

3. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจาก 

 ตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีง 

 ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้น ซ่ึงมา 

 ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ 

 ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจํานวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ทีม่า 

 ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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นโยบายกําหนดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนสำาหรับพนักงาน 

 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัฯ ได้ถูกกาํหนดข้ึน 

ตามระบบการประเมินผลที่มีความโปร่งใส เพื่อสนับสนุน 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน 

ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีความสําคัญสูงสุดสําหรับบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของ 

บริษัทฯ คือ เพื่อดึงดูด  จูงใจ ตอบแทน และรักษาพนักงาน 

ที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ผลประโยชน์ตอบแทนโดยท่ัวไป 

สําหรับพนักงานจะประกอบด้วย เงินเดือนพ้ืนฐาน โบนัส  

ซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบี้ยเลี้ยง และผลประโยชน ์

ต่างๆ การกําหนดองค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทน 

สําหรับพนักงานนั้น จะคํานึงถึงลักษณะบทบาทหน้าที ่

ของพนักงาน และสภาวะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัย 

ประกอบด้วย อนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ตอบแทน 

สําหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถแข่งขันเทียบได้กับ 

กิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้พิจารณา 

ทบทวนกําหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น 

โดยเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุ่ม 

ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอาหารเป็นระยะๆ

 ในการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผูบ้ริหารระดบัสงูและ 

เจ้าหน้าท่ีบรหิารระดับอาวโุสน้ัน   บรษัิทฯ มเีจตจํานงกระตุน้ 

ให้ผูบ้รหิารระดบัสงูและเจ้าหน้าทีบ่รหิารระดับอาวโุสทุกท่าน 

เกิดแรงจงูใจในการปฏบิติัหน้าที ่ เพือ่ผลกัดนัให้ผลประกอบการ 

ของบริษทัฯ บรรลเุป้าหมายประจําปีและเป้าหมายระยะยาว 

ของบรษิทัฯ  และเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 

กับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปัจจัยทั้งปวงท่ีเก่ียวข้อง 

กบัผลงานจงึถอืเป็นส่วนประกอบในการกาํหนดผลตอบแทน 

ทั้งหมดสําหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับ 

อาวุโสของบริษัทฯ นอกเหนือจากปัจจัยในการกําหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

 การที่บริษัทฯ เลือกวิธีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 

แก่พนกังานตามวธินีีไ้ม่เพียงแต่จะช่วยดงึดดู รกัษา และจงูใจ 

พนักงานที่มีศักยภาพเท่าน้ัน หากแต่ยังช่วยดํารงรักษาไว้ 

ซึง่วฒันธรรมในการทาํงานทีมุ่ง่เน้นผลงานเป็นหลกั  เพือ่เป็น 

แนวทางปฏิบัติสําหรับทุกองค์กรภายในบริษัทฯ ซ่ึงจะช่วย 

ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ 

2. ค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ

 ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการอิสระ กรรมการท่ีมิใช่ 

เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะถูกกําหนด 

โดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบ 

และหน้าท่ีของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยเทียบกับ 

เกณฑ์มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรบัของอตุสาหกรรมเดยีวกันและ 

เป็นค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขันได้ ค่าตอบแทนสําหรับ 

กรรมการจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมใหญ่สามญั 

ผู้ถือหุ้น 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ได้ถูกกําหนด

ขึ้นโดยการพิจารณาจากขอบเขตและภาระความรับผิดชอบ 

รวมทัง้หน้าทีข่องกรรมการแต่ละท่านเป็นหลกั โดยพจิารณา

เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็น

ค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา

 ค ่าตอบแทนกรรมการที่ เป ็นผู ้บริหารจะตํ่ากว ่า 

ค่าตอบแทนกรรมการทีม่ไิด้เป็นผูบ้รหิาร เนือ่งจากกรรมการ

ทีเ่ป็นผู้บรหิารจะได้รบัเงินเดือนประจาํ รวมทัง้สวสัดิการอืน่ๆ 

ซ่ึงครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร

แล้วส่วนหนึ่ง

และกําหนดค่าตอบแทนจะทําหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณา

ถึงความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายค่า

ตอบแทนดังกล่าว ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการจะต้องได้

รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ 

ชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ ท้ังนี้ ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563  

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตรา

คงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2562 ค่าตอบเเทนซึ่งได้จ่ายให้

กรรมการบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561-2563 เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

 ท้ังนี้ นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ 

ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำากับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนซึง่ได้จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และกาํกบัดแูลกจิการ ในระหว่างปี 2561-2563 เป็นดงันี้

ประธานกรรมการ

กรรมการ

90,000

48,000

ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน/ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)

2563

90,000

48,000

90,000

48,000

2562 2561

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ

กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

265,000

180,000

180,000

159,000

ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน/ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)

2563

265,000

180,000

180,000

159,000

265,000

180,000

180,000

159,000

2562 2561



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 87

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนผู ้บริหารจํานวน 5 ท่าน ในปี 2563  

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 50,807,567.47 บาท ประกอบไปด้วย  

เงินเดือน โบนัส ค่าประกันสังคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์  

ค ่ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ค ่าใช ้จ ่ายเ ก่ียวกับเครื่อง

คอมพิวเตอร์แบบพกพา ค่าโทรศัพท์ ค่ารักษาพยาบาล  

ค่าเล่าเรียนบุตร และอื่นๆ

 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่

ไม่ได้เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร 

นายโฮ กวงปิง 

ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์

นายสุรพล สุปรัชญา*

นายเอเรียล พี วีร่า

นายโฮ กวงจิง

นายโฮ เรน ฮวา 

นายอํานาจ สุขประสงค์ผล

นายชานคราร์ ชานดราน

• ประธานกรรมการบริษัท  

• รองประธานกรรมการบริษัท

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ

1,060,000 / -

720,000 / -

720,000 / -

720,000 / -

720,000 / -

636,000 / -

636,000 / -

720,000/ -

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

 - / -

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

1,060,000

720,000

720,000

720,000

720,000

636,000

636,000

720,000

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

รายชื่อ ตำาแหน่ง กรรมการ
บริษัทฯ

กรรมการตรวจ
สอบ บริหาร

ความเส่ียงและ
กำากับดูแลกิจการ

กรรมการ     
สรรหาและ
กำาหนดค่า
ตอบแทน 

รวม
(บาท/ปี)

ค่าตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บาท/ปี)

ลำาดับที่

รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2563

ค่าตอบแทนซึ่งได้จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในระหว่างปี 2561-2563 เป็นดังนี้

ประธานกรรมการ

กรรมการ

90,000

48,000

ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน/ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)

2563

90,000

48,000

90,000

48,000

2562 2561
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ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

นายสุภัค ศิวะรักษ์ 

  
นายชนินทร์ อรรจนานันท์

นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล

นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล

นางโฮ เรน ยุง**

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
 บริหารความเสี่ยง และ
 กํากับดูแลกิจการ  
• ประธานกรรมการสรรหาและ 
 กําหนดค่าตอบแทน

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
 บริหารความเสี่ยง และ
 กํากับดูแลกิจการ  
• กรรมการสรรหาและ
 กําหนดค่าตอบแทน

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ 
 บริหารความเสี่ยง และ
 กํากับดูแลกิจการ  
• กรรมการสรรหาและ
 กําหนดค่าตอบแทน

• กรรมการอิสระ

• กรรมการ

• กรรมการ

720,000 / -

720,000 / -

 
720,000 / -

720,000 / -

636,000 / -

540,000 / -

10,708,000

192,000 / -

192,000 / -

 
192,000/ -

- / -

- / -

- / -

936,000

90,000 / -

48,000 / -

 
48,000 / -

- / -

- / -

- / -

234,000

1,002,000

960,000

960,000

720,000

636,000

540,000 

11,878,000

10.

11.

12.

13.

14.

15.

รวม

หมายเหตุ : *  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

 **  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ 

  นางโฮ เรน ยุง เป็นกรรมการบริษัทฯ และเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน

รายชื่อ ตำาแหน่ง กรรมการ
บริษัทฯ

กรรมการตรวจ
สอบ บริหาร

ความเส่ียงและ
กำากับดูแลกิจการ

กรรมการ     
สรรหาและ
กำาหนดค่า
ตอบแทน 

รวม
(บาท/ปี)

ค่าตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บาท/ปี)

ลำาดับที่

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ • กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริหารความเสี่ยง และ
 กํากับดูแลกิจการ  
• กรรมการสรรหาและ
 กําหนดค่าตอบแทน

720,000 / - 360,000 / - 48,000 / - 1,128,0009.
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานจํานวน 2,528 คน เป็นดังนี้ 

พนักงานปฏิบัติการ (คน)

พนักงานบริหาร (คน)

พนักงานในสํานักงานใหญ่ (คน)

รวม (คน)

908

130

111

1,149

ธุรกิจแป้ง
มันสำาปะหลัง

ธุรกิจวุ้นเส้น และ
ก๋วยเตี๋ยว

บริษัทย่อย* รวม

968

168

243

1,379

941

196

38

1,175

2,817

494

390

3,701

หมายเหตุ : *  บริษัทย่อยได้แก่ 

 1. บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด 

 2. บริษัท ดี ไอ จํากัด 

 3. บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จํากัด

 4. บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด

 5. บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ้) จํากัด

 6. บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสท์เมนท์ (กัมพูชา) จํากัด

 7. บริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากัด

 8. Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

 9. บริษัท ไทยวา อินโดนีเซีย จํากัด

 ค่าตอบแทนรวมและสวสัดิการทีจ่่ายให้กบัพนกังานของ 

บริษัทฯ สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น

จํานวนเงิน 1,065,365,637.31 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าว

ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์                       

ค่าประกนัสงัคม กองทนุสาํรองเลีย้งชพี การประกนัอบุตัเิหตุ

และสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล 

และมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู ้ความ

สามารถ บริษัทฯ ให้ความสําคัญตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน 

การกําหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการทํางาน

ที่ชัดเจน การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลงาน  

การวางแนวทางสําหรับความก้าวหน้าในอาชีพเป็นราย

บุคคล การจัดการผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่ดี   

รวมท้ัง ส่งเสรมิให้มีกจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างความสามคัคแีละ

บรรยากาศที่ดีในการทํางาน
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 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค ่าตอบแทน 

ของบรษิทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. กําหนดและดําเนินการให้นโยบายและแผนด้าน 

 ทรัพยากรบุคคลสําหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นไปใน 

 แนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจและแนวทางการ 

 ปฏิบัติทั่วไป

2. ดึงดูดและรักษาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

 ในตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัทฯ

3. สร้างความมัน่ใจว่าค่าตอบแทนรวมถงึผลประโยชน์ต่างๆ 

 สําหรับผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขัน 

 กับ ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ 

4. ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องท่ี 

 เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ 

 คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ  

 สามารถมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก ่

 คณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเหมาะสม

5. แก้ไขปัญหาและ/หรือให้คําแนะนําค่าตอบแทน 

 ของพนักงานซึ่งมีเรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับ 

 การขึ้นเงินเดือนประจําปี และนโยบายการจ่ายโบนัส 

 ของบริษัทฯ

2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน 

 รวมทั้งส่ิงจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน ์

 ของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษัิทฯ รวมท้ังญาต ิ

 ของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ

3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธาน 

 เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเป็น เสนอให้มี 

 การเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 

 ที่ปฏิบัติหน ้าที่ ในคณะกรรมการบริษัทฯ และ 

 คณะกรรมการชุดย่อย

5. พิจารณาทบทวน และในกรณีท่ีจําเป็น เสนอให ้

 มกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เติมสวสัดกิาร ผลประโยชน์  

 (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน 

 และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการข้ึนเงินเดือน และ 

 การจ่ายโบนสั สําหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการ 

 จะเป็นผู้กําหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน

6. กําหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดํารงตําแหน ่งใน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ

7. กาํหนดกระบวนการคดัเลือกกรรมการอย่างมหีลกัเกณฑ์ 

 และโปร่งใส

8. เสนอและ/หรอืประเมนิบคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่ 

 เป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการ 

 ชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่ม ี

 ตําแหน่งว่างลง

9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและ 

 ประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระ 

 ท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ 

 หรือไม่

10. แจ้งรายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย 

 ท่ีกําลังจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการ 

 บริษัทฯ  และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ว่าสมควรท่ีจะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิก 

 คณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดํารง 

 ตําแหน่งต่อไปหรือไม่

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
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11. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 

 1 ครั้ง  และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จําเป็น 

 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของ 

 คณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

13. คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและ 

 กําหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันหารือกับฝ่ายจัดการ 

 ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่ง 

 ผูบ้รหิารระดับสูง (กรรมการผูจั้ดการ / Chief Financial 

 Officer) ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กําหนดไว้

14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี และ 

 พิจารณาทบทวนผลการปฎิบัติงาน และรายงานผล 

 การประเมนิต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นประจําทุกปี 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค ่าตอบแทน 

ได้ประชมุร่วมกนั 1 ครัง้ในปี 2563 เพือ่พจิารณาและกําหนด 

อัตราเงินโบนัสประจําปีและการข้ึนเงินเดือนให้แก่พนักงาน 

ของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการ 

ในเรื่องค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ และคณะกรรมการ 

ชุดย่อย  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการในการเสนอช่ือกรรมการ 

ซ่ึงถึงกําหนดออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

บริษทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึง่ นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหา 

และกําหนดค่าตอบแทนได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่อกี 1 ท่าน และเพิม่จํานวนกรรมการ

บริษัทฯ จาก 14 ท่านเป็น 15 ท่าน คณะกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทนประเมนิผลการปฎบิตังิานของตนเอง 

(แบบรายคณะ) ประจําปี 2563 และรายงานผลการประเมิน 

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ พร้อมทัง้เปิดเผยในรายงานประจําปี 

ของบริษัทฯ

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

15 มกราคม 2564
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การกํากับดูแลกิจการ

 บริษทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะรกัษา และคงไว้ซึง่มาตรฐาน

ระดับสูงของการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อ

เป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้แก่ธุรกิจรวมทั้ง

แก่ผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทฯ ได้นําหลักปฏิบัติเรื่องการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการทบทวน

การนําหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ให้เหมาะ

สมกับบริบททางธุรกิจ ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2563 ได้มกีารทบทวนนโยบายการกํากบัดูแลกจิการท่ีด ีรวม

ทั้งได้ปรับปรุงหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลัก

การกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มากขึ้น ทั้งนี้สําหรับ

หลกัปฏบิตัท่ีิยงัไม่สามารถหรอืยงัไม่ได้นาํไปปรบัใช้ ได้มกีาร

บันทึกเหตุผลหรือแผนงานของบริษัทฯ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ

มติคณะกรรมการแล้ว

 การกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียด

ครอบคลุมหลักการ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น  

ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของ 

บริษัทฯ โดยส่งเสริมให้ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่ ได้ใช้สทิธขิองตน ตาม

สทิธิขัน้พ้ืนฐานของผูถ้อืหุน้ เช่น การซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัย์

ทีต่นถอือยูอ่ย่างเป็นอสิระ การมส่ีวนแบ่งในกาํไรของกจิการ 

การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกจิการอย่างเพยีงพอ ผ่านทาง 

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ 

บริษทัฯ หรือช่องทางอืน่ๆ รวมทัง้การเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้

เพ่ือรับทราบผลการดาํเนนิงานประจําปี และการออกเสยีงลง

คะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่

สําคัญตามที่กฏหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งถอดถอน

กรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้

สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่าย

หรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และออกหลักทรัพย์ใหม่ 

ตลอดจนการได้ซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ท่ี

กรรมการบริษัทฯ ได้รายงานให้ทราบหรือขอความเห็นจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 นอกเหนอืจากสทิธขิัน้พืน้ฐานต่างๆ ข้างต้น บรษิทัฯ ยงั

มนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิ

ของผู้ถือหุ้น ได้แก่

1.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ในการ 

 ออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการรับ 

 เงินปันผลตามท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจํานวน 

 เงินปันผลดังกล่าวคํานวณจากสัดส่วนการถือหุ้นที่ม ี

 ในบรษัิทฯ ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ ผูถื้อหุน้มสีทิธ ิ

 ในการอนุมัติประเด็นที่สําคัญในวาระต่างๆ เช่น  

 การเลอืกตัง้กรรมการ (ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกกรรมการ 

 ได้เป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้ง 

 ผู้สอบบัญชี และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น บริษัทฯ 

 จะไม่กดีกนัหรอืสร้างอปุสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถ้อื 

 หุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันผู้ถือหุ้นทุกราย 

 สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างเสรี

1.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่ง 

 เสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน 

 ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานท่ีท่ีจัดการ 

 ประชุมท่ีสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุม  

 จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการ 

 ประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ  

 จัดให้มีจุดรับลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน 

 แยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นทั่วไป รวมทั้ง จัดส่งหนังสือ 

 มอบฉันทะซึ่งระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว ้

 อย่างชดัเจนไปพร้อมกบัหนงัสอื นดัประชมุ เพือ่อํานวย 

 ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 ด้วยตนเอง นอกจากนั้น ผู ้ถือหุ ้นท่ีมาร่วมประชุม 

 ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียง 

 ลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยัง 

 ไม่ได้ลงมติ
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1.3 บริษัทฯ เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการ 

 ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี เป็นการล่วงหน้าโดยได้ 

 เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการส่งคําถามล่วงหน้า 

 ดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ 

 ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) 

  บริษทัฯ ยงัมไิด้เชญิชวนให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอ 

 ชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  

 ก่อนวันประชมุผูถ้อืหุน้ เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้เปิดโอกาส 

 ให้ผู ้ถือหุ ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ 

 การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็น 

 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัท 

 มหาชนจํากัดกําหนด) และจัดให้มีการออกเสียง 

 ลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว 

 ในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ

1.4 บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

 (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของ 

 บริษัทฯ เป็นผู ้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุม 

 ผู้ถือหุ้น  ซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยได้ระบุวาระ 

 การประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลและ 

 ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึง 

 ข้อมูลเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลของ 

 ผูท้ีไ่ด้รบัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกต้ังเป็นกรรมการบรษิทัฯ  

 ประวัติผู ้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะ 

 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น แผนท่ีสถานท่ี 

 จัดประชุม รวมทั้ง หนังสือมอบฉันทะ และเอกสาร 

 และหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น  

 ให้แก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 10 วนั  

 เพือ่ให้ผูถื้อหุน้มคีวามพร้อมในการเตรยีมตัวสําหรบัการ 

 ประชุม นอกจากนัน้ บรษัิทฯ ได้ลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหน้าหนังสือพิมพ์และ 

 ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการ 

 ประชุม และข้อมูลต่างๆ ในการประชุมทั้งภาษาไทย 

 แ ล ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต ์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  

 (www.thaiwah.com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

 อย่างน้อย 1 เดือน รวมทั้ง ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาลง 

 ทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1  

 ชั่วโมง

  นอกจากนี้  บริษัทฯ ได ้นําระบบบาร ์โค ้ด  

 (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน  

 และการแสดงผลการลงมติเพื่อความสะดวก รวดเร็ว  

 และถูกต้องในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.5 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการ 

 ประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้      

 ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน 

 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได ้

 ทัง้หมดอาจขอให้ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่นอกเหนอื 

 จากที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 

1.6  ก่อนเริ่มการประชุมผู ้ถือหุ ้นทุกครั้งเลขานุการของ 

 บริษัทฯ จะทําหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียง 

 ลงคะแนน (กฎเกณฑ์ต่างๆ และขั้นตอนการออกเสียง 

 ลงมติโดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิทธิการ 

 ออกเสียงลงคะแนน) นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เชิญทีม 

 ท่ีปรึกษากฎหมายเข้ามาทําการตรวจสอบกระบวนการ 

 ลงทะเบียนก่อนท่ีประธานในท่ีประชุมจะประกาศ 

 จาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ และจํานวนหุน้ของ 

 ผู้ที่มาร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตลอดจนทําการ 

 ตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนเสียงในแต่ละ 

 วาระก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลการลง 

 คะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จส้ินการประชุม 

 แต่ละครั้ง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผลการลงคะแนน 

 ของแต่ละวาระในการประชุมผู ้ถือหุ ้นบนเว็บไซต์ 

 ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายในวันทําการ 

 ถัดไปหลังวันประชุม นอกจากนั้น ผลการลงคะแนน 

 เช่นเดียวกันนี้ รวมถึงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น 

 และคําตอบโดยสรุปได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการ 

 ประชุม ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง 

 ครบถ้วน 

1.7  นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น  

 ไม่เพียงแต่เป็นการดําเนินการตามกฎหมายเท่านั้น   

 แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ถือหุ้นได้ 

 แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถาม 

 กรรมการและฝ่ายจัดการในเรือ่งใดกต็ามท่ีมผีลกระทบ 

 ต่อบริษัทฯ ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาและ 
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 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 

 และต้ังคําถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องท่ี 

 เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอํานวย 

 ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์  

 หากผู ้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคําถามที่ต้องการให ้

 บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมสามารถจัดส่งคําถาม 

 ล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  

 (“ir@thaiwah.com”) หรือโทรสารหมายเลข  

 +66 2 285 0255

1.8 นอกเหนือจากผู้สอบบัญชีที่จะได้เข้าร่วมการประชุม 

 สามญัผู้ถอืหุน้ประจําปีแล้ว ประธานกรรมการบรษิทัฯ  

 ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ 

 กรรมการทุกท่าน จะใช้ความพยายามเท่าท่ีสามารถ 

 จะทําได้ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทําการ 

 ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู ้ถือหุ ้น นอกจากนี้  

 บรษิทัฯ ได้เชิญทมีทีป่รกึษากฎหมายเข้ามาร่วมประชมุ 

 เพ่ือให้ความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้ง 

 จัดให้มีล่ามมืออาชีพทําหน้าที่ในระหว่างการประชุม 

 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ 

 ส่ือสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและ 

 ภาษาอังกฤษ 

1.9 บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต ์

 ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) อาทิ มติของท่ี 

 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สําคัญต่างๆ  

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลท่ี 

 อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

 รายงานประจําปี เป็นต้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษทัฯ จะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นทกุคนอย่างเท่าเทยีมและ

เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย รายใหญ่ หรือ นัก

ลงทนุสถาบนั โดยดาํเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนน 

 เสียงเท่ากับจํานวนหุ้นสามัญที่ตนถืออยู ่ หรือหนึ่ง 

 หุ ้นสามัญต่อหนึ่งเสียง ท้ังน้ี หุ ้นของบริษัทฯ เป็น 

 หุ้นสามัญแต่เพียงประเภทเดียว 

2.2  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉันทะ 

 ให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น    

 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ  

 ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบ 

 หนังสอืมอบฉนัทะตามท่ีกระทรวงพาณชิย์กาํหนด และ 

 เป ็นแบบที่ผู ้ถือหุ ้นสามารถกําหนด ทิศทางการ 

 ลงคะแนนเสียงได้  อีกท้ังยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

 สามารถที่จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ 

 บริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียงในกรณีที่ 

 ผู ้ ถือหุ ้นไม ่อาจเข ้ าร ่ วมประชุมได ้ด ้ วยตนเอง  

 โดยบรษิทัฯ ได้ระบชุือ่ของกรรมการอสิระไว้ในหนงัสือ 

 มอบฉันทะ พร้อมท้ังแนบประวัติกรรมการอิสระ 

 ที่ ได ้รับมอบหมายให ้ เป ็นผู ้ รับมอบฉันทะแทน 

 ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุไว้เป็นส่วนหนึง่ของ 

 เอกสารประกอบการประชุม

2.3 กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดท่ีมีส่วนได้เสีย 

 หรอืมส่ีวนเกีย่วข้องในการพจิารณาการเข้าทํารายการ 

 ระหว่างบรษิทัฯ กับผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีหรอืมส่ีวนเกีย่วข้อง  

 จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตดัสนิใจดงักล่าว นอกจากนัน้ 

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการ 

 เข้าทํารายการให้ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทํารายการในกรณ ี

 ต้องขออนุมัติการทํารายการจากผู ้ถือหุ ้น รวมทั้ง 

 ปฏบัิตติามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 

 โดยเคร่งครดั รายละเอยีดของการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ของ 

 แบบ 56-1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ และ 

 ในระหว่างปีที่ผ่านมาไม่ปรากฎว่าบริษัทฯ  ฝ่าฝืนหรือ 

 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 และหรือการซื้อขายสินทรัพย์แต่อย่างใด

2.4  บริษัทฯ ได้กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร 

 ระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึง 

 ปฏิบัติ รวมถึงการห้ามในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ 

 หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ  

 นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัต ิ
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 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 

 บริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้ทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของ    

 บริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็น 

 ความลบั และมีผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์ 

 ของบริษัทฯ ที่ ยั งมิ ได ้ เป ิด เผยแก ่สาธารณชน  

 ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได ้

 เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”)   

 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “2.6 การดูแล 

 เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ซึ่งในระหว่างปีท่ีผ่านมา  

 ไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ดฝ่าฝืนการปฏบัิตติามนโยบายดงักล่าว 

2.5  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย 

 ที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวน 

 หุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธ ิ

 ที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ  

 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอวาระล่วงหน้าภายใน 30 วนั 

 ก ่ อนวั นสิ้ น สุ ด รอบระยะ เ วลาบัญชี  เ พื่ อ ให  ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเส่ียง และกาํกบั 

 ดูแลกิจการ เป็นผู้กลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรม 

 การบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาโดยในกรณทีีบ่รรจเุป็นวาระ 

 การประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุม 

 ว่าเป็นวาระที่กําหนดโดยผู ้ถือหุ ้น ส่วนในกรณีท่ี 

 คณะกรรมการบรษัิทฯ ปฏิเสธไม่รับเร่ืองทีผู่ถื้อหุน้เสนอ 

 เพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให ้

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทราบ

  บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

 สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้ง 

 ข้อร้องเรียนโดยให้จัดส่งต้นฉบับพร้อมแนบหลักฐาน 

 ต่างๆ ทีล่งลายมอืชือ่แล้ว ไปยงัเลขานกุารบรษิทัฯ ทาง 

 ไปรษณีย ์ตามที่อยู ่ของบริษัทฯ หรือ โทรศัพท ์  

 +66 2 285 0040 ต่อ 1501

2.6  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 เพื่อให้เป ็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี  

 บริษัทฯ ได้กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร 

 ระดับสู ง  และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ  

 ได้พึงปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อรักษาผล 

 ประโยชน์ของผู ้มีส ่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ  

 นอกจากนี ้เพือ่เป็นการป้องกันการใช้ข้อมูลทีเ่ป็นความลบั 

 และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ 

 บริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ  

 ได้กาํหนดนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้กรรมการ ฝ่ายจัดการและ 

 พนกังานของบรษิทัฯ ทุกท่านทุกระดบัตําแหน่งเปิดเผย 

 ข้อมลูท่ีเป็นความลบัและมผีลต่อการเปล่ียนแปลงราคา 

 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือ 

 เหตุผลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

 หรอืทําการซ้ือหรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ ในขณะที ่

 ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผล 

 ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

 ท่ียังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลา 

 ปลอดการใช ้ข ้อมูลภายในที่ยั งมิ ได ้ เป ิดเผยแก ่ 

 สาธารณชน (“Embargo Period”) ซ่ึงหมายถึง  

 ระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนและจนถึงวันประกาศผล 

 การดําเนินงานทางการเงินในแต่ละไตรมาสของ 

 สามไตรมาสแรก รวมทัง้ ผลการดําเนนิงานทางการเงนิ 

 ประจําปีของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่นโยบายและ 

 เตอืนระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมลูภายในทีย่งัมไิด้เปิดเผย 

 แก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ให้คณะกรรม 

 การบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ 

 ของบริษัทฯ ทราบเป็นรายปี และรายไตรมาส  

 เพือ่ให้ปฎบิตัติามนโยบายดงักล่าวโดยเคร่งครดั ข้อมลู 

 ที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา 

 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกจํากัดอยู่แต่เฉพาะกับ 

 กรรมการ ฝ่ายจดัการและพนกังานท่ีมหีน้าท่ีรบัผิดชอบ 

 โดยตรงเท่าน้ัน การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบาย 

 ดังกล่าวมีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน

  นอกเหนอืจากนโยบายดงักล่าว บรษิทัฯ ยงัได้จดั 

 ให้มกีารควบคมุดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ   

 โดยกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต้องรายงานการถอื 

 ครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 เป็นรายไตรมาส และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย ์และ 

 ตลาดหลักทรัพย์ 
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  นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้มีการติดตาม 

 ผลการปฏบิติัตามมาตรการดังกล่าว โดยคณะกรรมการ 

 และผู้บริหารจะมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการ 

 ถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

 ทราบ และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงาน 

 ประจําปี

2.7 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย และการดําเนินการเพื่อ 

 ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

 ก. การเปิดเผยโครงสร้างการถอืหุน้ของบริษัทฯ และ 

  บรษิทัย่อยไว้ในรายงานประจาํปี เพ่ือให้เกิดความ 

  โปร่งใส เข้าใจง่าย 

 ข. กําหนดนโยบายให ้กรรมการและผู ้บริหาร  

  ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคล 

  ที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนได้เสียดังกล่าว 

  มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการบริหาร 

  จัดการกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดย 

  รายงานต่อเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการ 

  บริษัทฯ จะส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ 

  ให้แก่ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ 

  ตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และกาํกบัดแูลกจิการ  

  ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

 ค. ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใด 

  คนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่อง 

  ทีก่าํลงัพจิารณา ผูม้ส่ีวนได้เสยีนัน้ต้องไม่เข้าร่วม 

  ประชมุ และงดออกเสยีง เพือ่ให้การตัดสนิใจของ 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้ริหารเป็นไปอย่าง 

  ยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

 ง. การกําหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในไว้ใน 

  จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีบทลงโทษ 

  ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนําข้อมูลภายใน 

  ไปเปิดเผย หรือนําไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ คํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้

ความสําคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม 

โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้รับ

การปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม บริษัทฯ 

เช่ือว่าการให้ความสําคัญต่อผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  

จะสามารถทําให้บริษัทฯมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี้ 

บรษิทัฯ มแีนวทางปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ อย่างเป็น

ธรรม เหมาะสม รายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูบ่นเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายใต้หัวข้อจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ 

 เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทน

ทางการเงินแก่ผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับสิทธิ

ต่างๆ ของบรรดาผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ดาํเนนิธรุกจิอย่างเป็น

ธรรม และถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ผู้ถือหุ้น :

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างซือ่สตัย์ โปร่งใส และแขง็ขนั เพือ่ประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ 

ทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อ 

ผูถื้อหุ้น ข้อมลูท่ีสาํคญัท้ังหมดซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น 

ของบรษิทัฯ และ/หรอื การตดัสนิใจของผูถื้อหุน้จะต้องได้รบั 

การเปิดเผย โดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

พนักงาน : 

 บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานคือ ทรัพย์สินที่สําคัญที่สุด  

จึงได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน  

และสวัสดิการของพนักงานข้ึนเพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่า 

ตอบแทนของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฏหมายแรงงาน  

โดยพนักงานท้ังหมดได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมไม่มีการ 

เลือกปฏิบัติ หรือแบ่งพรรคแบ่งพวก บริษัทฯ มีการทบทวน 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างสม่ําเสมอ  

ท้ังนี้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานของพนักงาน 

โดยรวมของบริษัทจะอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เมื่อเทียบกับ 

อุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้องกับผลการดําเนินการ

งานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งผลการ

ปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละท่าน บรษิทัฯ จะไม่ละเมดิสทิธิ
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ของพนักงานตามกฏหมาย

สวัสดิการที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน ได้แก่

1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

2. กองทุนประกันสังคม

3. กองทุนเงินทดแทน

4. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน คู่สมรส หรือบิดามารดา 

 ของพนักงานเสียชีวิต

5. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

6. การประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยได้รับการรับรอง

ระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 

18001 จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังได้ดําเนินการ

ตดิตามเฝ้าระวงั ประเมนิ ควบคมุอนัตราย กาํหนดมาตรฐาน

และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย สุขอนามัยในสถานที่

ทํางาน รวมทั้งได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน และ

ส่งเสรมิให้พนักงานได้รบัการฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้องกบัสายงาน 

รวมถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางาน เพื่อเพิ่มความรู้

และทักษะในการทํางานที่หลากหลายขึ้น  

ลูกค้า : 

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดสรรแต่สิ่งท่ีดีให้แก ่

ลูกค้า ด้วยการใช้วัตถุดิบที่ดีเยี่ยมในการผลิตสินค้าให้มี 

คุณภาพสูงและสะอาดถูกหลักอนามัย อีกทั้งให้ความสําคัญ 

ต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งได้จัดให้มี 

ช่องทางการส่ือสาร เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าความต้องการ 

ของลูกค้าจะได้รับการตอบสนอง ซึ่งถือเป็นนโยบาย 

ที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ

คู่แข่งขัน :

 บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการแข่งขันเป็นสิ่งสําคัญในการ 

เปิดตลาดการค้าเสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการ 

กระทําใดๆ อันเป็นการป้องกัน ขัดขวาง ไม่ให้ผู้ประกอบ 

การซึ่งอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาดําเนินการในตลาดซึ่งบริษัทฯ  

ได้ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขัน 

ทีเ่ข้มข้นจะเป็นการกระตุน้นวตักรรมใหม่ๆ ทัง้ด้านผลติภณัฑ์ 

และบริการในท้องตลาด ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของ 

ตลาด และยังประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม  

นอกจากนัน้บรษิทัฯ จะไม่ละเมดิความลบัหรอืล่วงรูค้วามลับ 

ทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิ 

ตามกฎหมายของคู ่แข่งทางการค้าจากการกระทําหรือ 

การตดัสนิใจใดๆ ของบรษิทัฯ ซึง่ได้กาํหนดไว้ในจรรยาบรรณ 

ในการดําเนนิธรุกจิ ซ่ึงได้รบัการอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ชุมชนและสังคม : 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการเคารพสิทธิของผู ้มี 

ส่วนได้เสีย โดยจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู ่ร่วม 

ในชุมชนและสังคม รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน และให้การสนับสนุนกิจกรรมของ 

ชุมชน ท่ีก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ บริษัทมีนโยบาย 

ท่ีจะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

ให้ดีขึ้น ซึ่งได้แก่การพัฒนาอาชีพเกษตรกร การสนับสนุน 

เทคโนโลยี ความรู้ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทําการ 

เกษตร

สิ่งแวดล้อม :

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้กฏหมาย มาตรฐาน และ 

ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมโดยคํานึงถึงผลกระทบ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่น 

ที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคุมการบริหารจัดการ  

การกาํจดัของเสยี และ/หรอืมลพษิ ทัง้จากกระบวนการผลติ  

และการใช้งานทัว่ไป โดยใช้เทคโนโลยทีีม่ปีระสิทธภิาพ และ 

มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมท้ังได้ส่งเสริมและ 

ดําเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน  

การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซ่ึงสามารถลดการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)98

 อีกทั้ง ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า 

อย ่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อลดความขัดแย ้ง 

ในการใช้น้ํากับชุมชน รวมท้ังให้ความร่วมมือในการพัฒนา

ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งนํ้าในชุมชน

คู่ค้า : 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมความสัมพันธ์ระยะยาว

ในทางธุรกิจกับคู่ค้า ดังนั้น จึงเป็นที่มาของนโยบายการ 

ให้ผลกําไรอย่างเป็นธรรมต่อคู ่ค้า อีกทั้งให้ความเคารพ 

ต่อเงื่อนไขการชําระเงิน สําหรับการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ  

ได้ให้สิทธิในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง  

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อคัดเลือกคู่ค้าด้วย 

วิธีประกวดราคาสําหรับรายการที่มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท 

เพื่อความโปร่งใส

เจ้าหนี้ :

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนคู่ค้าที่มีความ 

สาํคญัยิง่ ดงันัน้ จงึมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิติัให้สอดคล้องกบัข้อผกูพนั 

ทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหน้ี ตลอดจน ไม่ปกปิด 

ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทําให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย  

และหากมีเหตุอันจะทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันใน 

สัญญา บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยเร็วเพื่อ 

หาแนวทางแก้ไขปญัหาดังกล่าว ซึง่รวมถึงเงื่อนไขคํ้าประกนั  

การบริหารเงินทุน และการผิดนัดชําระหนี้ร่วมกัน  

นวัตกรรม : 

 บริษัทฯ มุ่งมั่น ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม เพ่ือการ

สร้างประโยชน์ร่วมกัน ทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคมและ 

สิง่แวดล้อม รวมทัง้นาํไปเป็นส่วนหนึง่ในการทบทวนกลยทุธ์  

การวางแผนพฒันา ปรบัปรงุ การดําเนนิงานและการติดตาม  

ผลการดําเนินงาน และยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  

เพื่อ เพิ่มคุณค ่าให ้กิจการตามสภาพป ัจจัยแวดล ้อม 

ทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ซึง่อาจครอบคลมุการกําหนดรปูแบบ 

ธุรกิจ (business model) วิธีคิด มุมมองในการออกแบบ  

และพัฒนาสินค ้า และบริการ การวิจัยการปรับปรุง 

กระบวนการผลิต และกระบวนการทํางาน รวมท้ังการ 

ร่วมมือกับคู่ค้า 

 ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฎว่ามีกรณีท่ีบริษัทฯ 

ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้รโิภค การแข่งขนั

ทางการค้า และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ไม่มีกรณีได้รับแจ้งจาก

เจ้าหนีร้ายใดว่าบรษิทัฯ ไม่ปฎบัิตติามข้อผกูพันทัง้หลายตาม

สัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหนี้

3.1 นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และ 
 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 บรษิทัให้ความสาํคญัต่อการเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็น 

มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล และ 

ได้กําหนดนโยบายท่ีจะไม่ดําเนินการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด 

สทิธมินุษยชน และกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยมุง่เน้นการปฏบิตั ิ

ต่อกันด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่ม โดยครอบคลุมถึง

• ไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านร่างกาย และจิตใจ  

 เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว การศึกษา  

 สถานะทางสั งคม  รวมทั้ ง ไม ่ เ ลื อกปฏิบั ติ ใ น 

 ทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา  

 การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทํางาน และวันหยุด การ 

 มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ 

 ฝึกอบรมและพฒันา การวางแผนความก้าวหน้า รวมทัง้ 

 การไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์  

 หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฏหมาย

• ให้ความสาํคญักบัการร่วมธรุกจิ กบัคูค้่าทีไ่ม่ละเมดิสทิธิ 

 มนุษยชน 

• สื่อสาร เผยแพร่ และให้การสนับสนุนคู่ค้า เพื่อให ้

 มีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล  

 เคารพต่อสิทธิมนุษยชน  

• ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.2 นโยบายด้านแรงงาน

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดําเนินการใดๆ ที่เป็นการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง มุ ่งเน้น 

การปฏิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกความ 

แตกต่างด้านร่างกายจิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ 

อายุ ภาษา สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม ไม่เลือก
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ปฏิบัติในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา 

การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทํางาน และวันหยุด การมอบ

หมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและ

พัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า รวมทั้งการไม่ใช้แรงงาน 

บังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็ก 

อันมิชอบด้วยกฎหมาย

3.3 นโยบายไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทาง 
 ปัญญา

 บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วข้องกบัการละเมดิ 

ทรัพย์สนิทางปัญญา และได้กําหนดเป็นมาตรฐานการดําเนนิงาน 

ที่ชัดเจนท่ีจะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู ้อื่นเฉพาะที่มี 

ใบอนุญาตการใช้เท่านั้น เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดย 

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และในระหว่างปีที่ผ่านมา 

ไม่ได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

3.4 นโยบายและแนวปฏบัิตเิก่ียวกับการต่อต้านการทจุรติ 
 และห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 

 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กําหนด 

แนวทางในการดําเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่น 

ในความรบัผดิชอบต่อสังคม และสิง่แวดล้อม รวมทัง้ ให้ความ 

สําคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นมาโดยตลอด  

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560  

เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้มีการ 

ลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิติั (Collective  

Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective  

Action Coalition Against Corruption Council) 

 เพื่อให้การดําเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและ 

คอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานด้วย 

ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งสามารถ 

บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของบรษิทัฯ ตลอดจนเพือ่ให้ 

เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนของกรรมการ ผู้บริหาร  

และพนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ในการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ได้มีมติอนุมัตินโยบาย 

ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ หรือ

ดําเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันท่ี 11 

พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ฉบับแก้ไข รายละเอียดดังนี้

คำานิยาม

การทุจริต หมายถึง

การกระทําโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้ 

โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน การทุจริต 

แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การคอร์รปัช่ัน การยักยอกทรพัย์สิน  

และการทุจริตในการรายงานข้อมูล เช่น การตกแต่งบัญชี 

การคอร์รัปชั่น หมายถึง 

การใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบกระทําการใดๆ เพื่อให้ 

ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้อื่น 

การคอร์รัปชั่น ยังครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือรับสินบน 

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้  

มอบให้ ให้คํามั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน  

หรือประโยชน์อืน่ใด กบัเจ้าหน้าทีรั่ฐ หน่วยงานของรฐั หน่วยงาน 

ของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดท่ีดําเนินธุรกิจกับบริษัท     

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้

ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใด

ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน หรือ

จารีตทางการค้าให้กระทําได้

การติดสินบน หมายถึง

การให้ การเสนอ การสัญญาว่าจะให้ การรับ การขอ หรือ 

การเรียกร้องสิ่งท่ีเป็น ทรัพยสิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือ 

ผลประโยชน์อื่นใด ท่ีเป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม  

กฏระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน หรอืบคุคลอืน่ใด ท่ีดําเนนิ 

ธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล

ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ 

ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว ้

ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
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การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง

การสนบัสนนุทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืไม่ใช่ตวัเงนิแก่พรรคการเมอืง  

ตวัแทนพรรคการเมอืง นักการเมอืง หรือผูล้งสมคัรรับเลอืกต้ัง 

ทางการเมือง ทั้งนี้ การสนับสนุนที่ไม่ใช่ตัวเงินให้หมาย 

รวมถึงการให้ยืมหรือการบริจาควัสดุอุปกรณ์ใดๆ โดยไม่คิด

ค่าบริการ

การบริจาคและการให้การสนับสนุน หมายถึง

เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือเงินสมทบ ที่จ่ายให้แก่บุคคล 

และ/หรือ หน่วยงาน ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง 

องค์กรการกุศลอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือ 

ชือ่เสยีงของบริษัท อนัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชือ่ถือ 

ทางการค้า ช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ และเหมาะสม 

สอดคล้องตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

(Code of Conduct) ทีมุ่ง่เน้นความถกูต้อง โปร่งใส และการมี 

หลักธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance)  

ในการดําเนินธุรกิจ

การเลี้ยงรับรอง หมายถึง

การเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และให้รวมถึง 

การจัดงาน จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพักผ่อน เช่น  

งานรื่นเริง งานกีฬา เป็นต้น

ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด 
หมายถึง

สิ่งที่มีมูลค่าหรือคุณค่าทางจิตใจ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือมิใช่ 

ตวัเงนิ ทีม่อบให้ในโอกาสสาํคญัต่างๆ ตามประเพณนียิมหรอื

วัฒนธรรมด้วยอัธยาศัยไมตรี หรือที่ให้เป็นรางวัล ประกาศ 

เกียรติคุณ หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ําใจ  

การให้สิทธพิเิศษในการได้รบับรกิาร การบนัเทงิ สนัทนาการ 

ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าบริการ

ต้อนรับ ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใด 

ในลกัษณะทํานองเดยีวกัน ไม่ว่าจะเป็น บตัรตัว๋ ฉลากชงิโชค 

รางวัล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการมอบสิ่งของให้ตาม 

มารยาทที่ปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีตประเพณีท้องถิ่น 

เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาส 

รับตําแหน่งใหม่ เป็นต้น

 นโยบายนี้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับ กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงานประจําสํานักงานใหญ่ หรือปฏิบัติงานใน 

ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ในโรงงาน พนักงานฝึกงาน พนักงาน 

สัญญาจ้าง หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องปฏิบัต ิ

ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันตลอดจนแนวปฏิบัติ 

เพิ่มเติม (ถ้ามี) อย่างเคร่งครัด

 ท้ังน้ี พนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายนี้เช่นกัน

 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของไทยวา 

ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้ง 

ทางตรงหรอืทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุธุรกจิหรอืหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย 

ต่อต้านคอร์รปัช่ันนีอ้ย่างสมํา่เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง 

การปฏบิตั ิและข้อกาํหนดในการดาํเนนิการเพือ่ให้สอดคล้องกบั 

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และกฏหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติ

1. ผูบ้รหิาร พนกังานของบริษทัฯ หรอืบคุคลทีดํ่าเนนิการ 

 ในนามของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกร้อง เสนอ  จูงใจ  

 ให ้สัญญาหรือรับสินบน หรือการจ ่ายเงินอื่นๆ  

 ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการจ่ายเงินเพื่ออํานวยความ 

 สะดวก

2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องไม่ละเลย เพิกเฉย ใน 

 กรณีที่พบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายการคอร์รัปชั่น 

 ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา  

 หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และต้องให้ความร่วมมือ 

 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนต่างๆ  

 ที่เกี่ยวข้อง

3. บรษิทัฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุม้ครองแก่พนกังาน 

 ที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้ 

 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน หรือผู้ที่ให้ความ 

 ร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ันตามที ่

 บริษัทฯ กําหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการ 

 กระทาํผดิ หรอืข้อร้องเรยีน (Whistleblowing Policy)
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4. ผู้ท่ีกระทําการคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณา 

 ลงโทษทางวินัย ตามที่ได้กําหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะ 

 ได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทํานั้นผิด 

 กฎหมาย

5. บริษัทฯ จะทําการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความ 

 เข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 

 บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ต ้องปฏิบัต ิ

 ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้

6. นโยบายต่อต ้านการคอร ์ รัปชั่นนี้  ครอบคลุมถึง 

 การบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก  

 การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และ 

 การให้ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ผู ้บังคับบัญชา 

 ทุกระดับสื่อสารทําความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ใน 

 กิจกรรมทางธรุกจิทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ และควบคมุ 

 ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน  

 แก่บุคคล หรือหน่วยงาน ท้ังของภาครัฐ และเอกชน 

 ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีเป้าหมายเพื่อการกุศล  

 โดยไม่ได้เป็นไปเพือ่คาดหวงัผลประโยชน์ หรอืสิง่อืน่ใด 

 เป็นการตอบแทน ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริต  

 และคอร์รัปชั่น ทั้งน้ีการขออนุมัติและหลักเกณฑ์ใน 

 การพิจารณาการบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงิน 

 สนบัสนนุ ให้เป็นไปตามแนวทางของระเบยีบปฏบัิตขิอง 

 บริษัทฯ

8. บริษัทฯ ถือว่าการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือส่ิงของ 

 เพื่อเป็นของขวัญ/ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียม 

 ประเพณีในแต ่ละท ้องถิ่นเป ็นเรื่องที่ยอมรับได ้  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ประสงค์ให้บุคลากรของ 

 บรษิทัฯ รับของขวญั/ของทีร่ะลกึทีม่มีลูค่าเกนิปกตวิสิยั 

 จากพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้การให้หรือรับของขวัญ/ 

 ของที่ระลึกดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจ 

 ในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่เป็นธรรม

9. ห้ามให้หรอืรบัของขวญั/ของทีร่ะลกึ รวมทัง้ผลประโยชน์ 

 อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อตกลงในทางธุรกิจ

10. ต้องหลกีเลีย่งการให้หรอืรบัของขวญั ของทีร่ะลกึ หรือ 

 ผลประโยชน์อืน่ใด ทีม่ลีกัษณะเป็นสนิบนและก่อให้เกดิ 

 ข้อสงสยัเกีย่วกบัความซือ่สตัย์และผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 ของบุคลากรของบริษัทฯ และส่งผลต่อชื่อเสียงของ 

 บริษัทฯ

11. ห้ามเสนอ ให้เงิน หรือบริการ หรือของขวัญ หรือสิ่งที ่

 มีมูลค่า ท้ังกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อ 

 ประโยชน์ หรือความได้เปรียบในการทําธุรกิจอย่าง 

 ไม่เหมาะสม

12. การขออนุมัติเพื่อให้หรือรับของขวัญ และของที่ระลึก 

 จากเจ้าหน้าท่ีของรฐั และบุคคลภายนอกให้เป็นไปตาม 

 หลกัเกณฑ์ หรือแนวทางการปฏบัิตท่ีิบรษัิทฯ กําหนดไว้ 

13. พนกังาน หรอืบคุลากรของบริษทัฯ ทุกคน ต้องร่วมกัน 

 สร ้างและรักษาวัฒนธรรมองค ์กร ที่ ยึดมั่นว ่ า 

 การคอร์รปัชัน่ เป็นส่ิงทีย่อมรบัไม่ได้ทัง้การทําธรุกรรม 

 กับภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสร้างความ 

 ตระหนักในการดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

 โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และคอร์รัปชั่น

14. บริษัทฯ จะวางตัวเป ็นกลางโดยไม ่กระทําการ 

 อันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนและช่วยเหลือทาง 

 การเมืองกบัฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมอืงใด 

 พรรคการเมอืงหนึง่ หรอืผูห้นึง่ผูใ้ดทีม่อีาํนาจการเมอืง  

 รวมถึงไม่เข ้าร ่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง  

 กลุม่ทางการเมอืง หรอืนกัการเมอืงคนใด ไม่ว่าทางตรง 

 หรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช ้

 ทรพัยากรและสถานทีข่องบรษิทัฯ ในกิจกรรมทางการ 

 เมือง

15.  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการปรับลดตําแหน่ง หรือลงโทษ  

 หรอืประพฤตมิชิอบต่อพนกังานท่ีปฏเิสธการคอร์รปัชัน่  

 แม้ว่าจะทําให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

การกำาหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอํานาจในการออกคําสั่ง 

หรอืกําหนดแนวทางการปฏบิติัเพิม่เตมิ เพือ่ให้สอดคล้องกบั

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล ให้มีระบบ หรือ 

 แนวทางการปฏิบัติที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

 ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร 

 ได้ให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเส่ียง และกาํกบั 

 ดูแลกิจการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ 

 สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการ 

 ตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง นโยบาย 

 และมาตรการการต่อต้านคอร์ปชั่น รวมทั้งสอบทาน 

 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม 

 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให ้มั่นใจว ่า 

 กระบวนการต่างๆ มีการกําหนดการควบคุมภายใน 

 อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู ้บริหาร มีหน้าท่ี 

 ความรับผิดชอบในการกําหนดให้มีแนวทางหรือวิธี 

 การปฏิบัติที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้าน 

 การคอร์รัปชั่น จัดให้มีการสื่อสาร และฝึกอบรม 

 ให้ความรู้เกีย่วกบันโยบาย ระเบยีบหรอืวธิปีฏบัิตต่ิางๆ  

 ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงาน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของแนวทาง 

 ปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

 ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

4. พนักงานของบริษัทฯ มีหน ้าที่ต ้องปฏิบัติ งาน 

 ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ เรื่องการต่อต้าน 

 คอร์รัปช่ัน หรือปฏิบัติตามคําสั่งที่เกี่ยวข้อง กรณีม ี

 ข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับ 

 บัญชา หรือรายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ 

 บริษัทฯ กําหนดไว้

มาตรการดำาเนินการ

กระบวนการในการกำากับดูแลและประเมินความเส่ียงจาก
การทุจริตและคอร์รัปชั่น

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการ 

 ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม 

 ระบบงานสําคญัต่างๆ เช่น การจดัซือ้จดัจ้าง ระบบการ 

 บันทึกบัญชี และการจ่ายชําระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้  

 เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและ 

 คอร์รัปชั่น

2. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับ 

 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประเมิน 

 ระดบัความเส่ียงจากการทจุรติและคอร์รปัช่ันทีอ่าจเกดิขึน้  

 และกําหนดมาตรการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติและ 

 คอร์รัปชั่นที่เหมาะสม วิธีวัดผล ตลอดจนทรัพยากร 

 ท่ีต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และกําหนดมาตรการ 

 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหาร 

 ความเสี่ยงที่กําหนดขึ้น 

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

1. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ตรวจสอบระบบการ 

 ควบคุมภายใน การกํากบัดแูลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะ

 อย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการ 

 ตรวจสอบประจําปี และรายงานผลการตรวจสอบ 

 ที่มีนัยสําคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ

2. ฝ ่ายบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบการประเมิน 

 ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง  

 เพือ่ให้มกีารนํานโยบายต่อต้านการคอร์รปัช่ันไปปฏบิตั ิ

 อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน และ 

 ปรบัปรงุแนวปฏบิตัอิย่างสมํา่เสมอ โดยนาํเสนอผลการ 

 ประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ 

 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง  

 และกํากับดูแลกิจการ

3. หากมีการกระทําซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ 

 ต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 รวมถงึการฝ่าฝืน การกระทําผดิกฎหมาย หรอืจรรยาบรรณ 

 ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติของ 

 นโยบายต่อต้านการคอร์รปัช่ัน คณะกรรมการตรวจสอบ  

 บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ จะรายงาน 

 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
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การสื่อสาร

 พนักงานทุกระดับได้รบัทราบนโยบายนีโ้ดยท่ัวกนั และ

จดัให้มช่ีองทางสาํหรบัการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรยีน หรอืข้อ

เสนอแนะ รวมทั้งการฝึกอบรมและทําแบบทดสอบ เพื่อให้

เชือ่มัน่ได้ว่าพนกังานมคีวามเข้าใจในการปฏบิตัติามนโยบาย

เพียงพอ

การฝ่าฝืน

 นโยบายและแนวปฏิบั ติของมาตรการต ่อต ้าน 

การคอร์รัปชั่น ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน

ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หากผู้ใด 

ละเลย ละเว้น และเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายและ 

แนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ จะถอืว่าผดิวนิยั และจะพจิารณาโทษ 

ตามระเบียบบริษัทฯ และหากความผิดนั้น เป็นการกระทํา 

ทีผิ่ดกฎหมาย  บรษิทัฯ จะพจิารณาดาํเนนิการตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง

 นอกเหนือจากนโยบายข้างต้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือ

ขอความความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้

ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งน้ี ได้มีพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วม

การฝึกอบรมในหลักสูตร Ethnical Leadership Program 

และ Anti-Corruption: The Practical Guide ของสถาบัน

ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการ

อบรมเกี่ยวกับนโนบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายใต้

หัวข้อ “Anti-Corruption…เพื่อองค์กรสู่ความยั่งยืน” แก่

พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป และได้จัดให้มีการอบรมดัง

กล่าวหมุนเวียนไปตามโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดต่างๆ  

เพือ่ส่งเสรมิความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ 

ของบริษัทฯ

 โดยในปี 2563 ได้มกีารฝึกอบรมในหลกัสูตรการต่อต้าน 

ทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ผ่านระบบ E-learning  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมพูนความรู ้ ความเข้าใจอย่าง 

แท้จริง เกี่ยวกับนโยบาย และหลักปฏิบัติในการต่อต้าน 

ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกําหนดเป็นหลักสูตรในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. นิยามของคําว่า “คอร์รัปชั่น” 

2. การป้องกันการทุจริต และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ภาพรวมสถานการณ์คอร์รัปชั่นในประเทศไทย

4. นโยบายและหลักปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 ของบริษัทฯ

5. แนวทางการปฏบิตัขิองพนกังาน การพจิารณาโทษ และ 

 นโยบายการรับของขวัญ

 ทั้งนี้ หลังจากพนักงานและผู้บริหารเรียนครบหมด 

ทกุหลักสตูรแล้ว จะต้องทําแบบทดสอบ โดยต้องมผีลคะแนน

อย่างน้อยร้อยละ 80  จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตร หากไม่ผ่าน

จะต้องเรียนใหม่แล้วทําแบบทดสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ ์

ที่บริษัทฯ กําหนด

3.5 นโยบายการให้และการรบัของขวญั ของกำานัล และการ 
 เลี้ยงรับรอง

คำานิยาม 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง

บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการดําเนนิธรุกจิ 

ของบรษิทัฯ  ท้ังทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือาจมผีลประโยชน์ 

ใดๆ กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีส่วนที่อาจทําให ้

เกดิผลกระทบต่อการดําเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เช่น กรรมการ  

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน  

และสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด 
หมายถึง 

สิง่ทีม่มีลูค่าหรอืคณุค่าทางจติใจ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ หรอืมใิช่ตวัเงนิ  

ท่ีมอบให้ในโอกาสสําคัญต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือ 

วัฒนธรรมด้วยอัธยาศัยไมตรี หรือที่ให้เป็นรางวัล ประกาศ 

เกียรติคุณ หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ําใจ  

การให้สทิธพิเิศษในการได้รบับรกิาร การบนัเทงิ สนัทนาการ  

ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าบริการ 

ต้อนรับ ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดใน 

ลักษณะทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นบัตรตั๋ว ฉลากชิงโชค 

รางวัล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการมอบสิ่งของให้ตาม 

มารยาทที่ปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีตประเพณีท้องถิ่น  
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เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาส 

รับตําแหน่งใหม่ เป็นต้น

การเลี้ยงรับรอง หมายถึง

การเลีย้งรับรอง การเลีย้งอาหาร เครือ่งด่ืม และให้รวมถึงการ     

จัดงาน  จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพักผ่อน เช่น งาน

รื่นเริง งานกีฬา เป็นต้น

 การรับหรือให้ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน 

บริการ การอํานวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรองกับ 

ผูเ้กีย่วข้องทางธรุกจิ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

ในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสร้าง 

แรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม

แนวทางการปฏิบัติ

1. ก่อนการรับหรือให้ของกํานัลและการเลี้ยงรับรองกับ 

 ผูเ้กีย่วข้องทางธรุกจิ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิง่เหล่านัน้ 

 มมีลูค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส และกฎหมาย ระเบยีบ  

 ประกาศ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของ 

 ท้องถิ่นนั้นกําหนดให้กระทําได้

2. ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองที่อาจ 

 ทําให้เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจ 

 อย่างหนึ่งอย่างใดและทําให้เกิดการปฏิบัติหน้าที ่

 ที่ไม่ชอบธรรม

3. ต ้องมีหลักฐานการใช ้จ ่ายเงินที่แสดงมูลค ่าของ 

 ทรัพย์สิน บริการ หรือการเลี้ยงรับรองนั้นเพื่อให้ 

 สามารถตรวจสอบได้

4. กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับ 

 บัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับ 

 ทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองได้ตามหลักเกณฑ์ 

 หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกําหนดไว้

5. พึงระมัดระวังทั้งกรณีการให้ทรัพย์สิน บริการ เลี้ยง 

 รับรองแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน 

 และการรบัทรพัย์สนิ บรกิาร เลีย้งรบัรองจากผูใ้ต้บงัคบั 

 บัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน โดยการให้และ 

 การรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ 

 ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม

3.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาความผิดหรือ 
 ข้อร้องเรียน

คำานิยาม 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง 

บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการดําเนนิธรุกจิ 

ของบรษิทัฯ ทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือาจมผีลประโยชน์ 

ใดๆ กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีส่วนที่อาจทําให ้

เกดิผลกระทบต่อการดําเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เช่น กรรมการ  

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  คู่ค้า  คู่แข่งขัน เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและ 

สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การทุจริต หมายถึง 

การกระทําโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้ 

โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน การทุจริต 

แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การคอร์รปัช่ัน การยักยอกทรพัย์สิน 

และการทุจริตในการรายงานข้อมูล เช่น การตกแต่งบัญชี  

การคอร์รัปชั่น หมายถึง 

การใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบกระทําการใดๆ เพื่อให้ได้มา 

ซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู ้อื่น  

การคอร์รัปชั่น ยังครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือ รับสินบน  

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้  

มอบให้ ให้คํามั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน  

หรือประโยชน์อืน่ใด กบัเจ้าหน้าทีรั่ฐ หน่วยงานของรฐั หน่วยงาน 

ของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือ 

ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว ้

ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใด 

ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายระเบียบ  

ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน หรือ 

จารีตทางการค้าให้กระทําได้

 คณะกรรมการบรษิทัฯ กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส 

การกระทําความผิด (Whistleblowing Policy) โดยม ี

วัตถุประสงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก 

มีกลไกในการรายงาน ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เมื่อทราบ 

หรือพบเห็นการกระทําผิด หรือเป็นผู้เสียหายเดือดร้อนจาก



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 105

การทุจริตและการคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย 

ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยปราศจากการถูกเลือก

ปฏิบัติ ถูกกระทํา หรือกลั่นแกล้ง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส 

การกระทําความผิด (whistleblowing policy) โดยม ี

วัตถุประสงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก 

มีกลไกในการรายงาน ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เมื่อทราบ 

หรือพบเห็นการกระทําผิด หรือเป็นผู้เสียหายเดือดร้อนจาก 

การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ  

ถูกกระทํา หรือกลั่นแกล้ง

ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน 

• โทรศัพท์ : 66 2 285 0040 ต่อ 2701

• โทรสาร : 66 2 285 0255

• ไปรษณีย์ : หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

    บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

    เลขที่ 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 

    ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

    ประเทศไทย

• อีเมล  : ประธานกรรมการ 

    - bod@thaiwah.com

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ 

    - arc@thaiwah.com

    หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

    - ia@thaiwah.com

• เว็บไซต์ : www.thaiwah.com

ขั้นตอนการแจ้งเบาะแส

1. ผู ้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งข้อร้องเรียน / เบาะแส 

 ด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางการแจ้ง 

 เบาะแส

2. หากผู้แจ้งเบาะแสไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ ต้องระบุ 

 รายละเอียดที่มีข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือมีหลักฐาน 

 ชัดเจนที่แสดงว่ามีการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ  

 หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

3. การร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ หากผู้แจ้ง 

 เบาะแสเปิดเผยตวัตน บรษิทัฯ สามารถรายงานผลการ 

 สอบสวนหรือรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีเ ก่ียวกับข ้อ 

 ร้องเรียนให้ทราบได้

ขั้นตอนการสอบสวน

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบ  

 บรหิารความเสีย่ง และกํากบัดแูลกจิการ จะมอบหมาย 

 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อเท็จจริง

2. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบ พจิารณา และเสนอ 

 ข้ันตอนท่ีเหมาะสม สําหรับข้อร้องเรียน / เบาะแส 

 ที่ได้รับต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 

 และกํากับดูแลกิจการ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเส่ียง และกาํกบั 

 ดูแลกิจการ จะพิจารณาผลการตรวจสอบ และ 

 บทลงโทษทางวินัยตามกฎและข้อบังคับของบริษัทฯ  

 และ/หรือ ดําเนินคดีตามกฎหมาย

4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง  

 และกํากับดูแลกิจการ จะรายงานผลการตรวจสอบ 

 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

1. เรื่องท่ีแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อมูลของผู้แจ้ง 

 จะถูกเก็บเป็นความลับ และจํากัดการเข้าถึงข้อมูลได ้

 เฉพาะผู ้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตรวจสอบประเด็นที่ 

 ร้องเรียนเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ  

 ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสได้
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2. ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ รวมถึงเจ้าหน้าที ่

 ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจะได้รับการคุ ้มครอง 

 เช่นเดียวกับผู้ที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

3. หากมีการตรวจสอบพบว่าผู ้แจ้งเบาะแสมีเจตนาที ่

 ไม่บริสุทธ์ิ หรือแจ้งเบาะแสเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 

 จะถกูดําเนนิการตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจเป็นความผิด 

 ทางวินัย และ/หรือ ดําเนินคดีตามกฎหมาย

4. หากผู้แจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนเชือ่ว่าตนถกูละเมดิ 

 สิทธิจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน สามารถ 

 รายงานเร่ืองดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการบรษิทัฯ หรือ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเส่ียง และกาํกบั 

 ดแูลกจิการ หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางการ 

 แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นโดยทันที 

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทา 

 ความเสยีหายด้วยกระบวนการทีม่คีวามเหมาะสมและ 

 เป็นธรรม

3.7 นโยบายการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง

 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ 

สนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะเคารพ 

ในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ด ี

ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิการลงคะแนน 

เสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

แนวทางการปฏิบัติ

1. ต้องไม่แสดงออกด้วยวิธีใดๆ ว่า บริษัทฯ มีความ 

 เกี่ยวข้อง ฝักใฝ่หรือสนับสนุนการดําเนินการทาง 

 การเมือง  พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง  

 หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

2. ใช้สิทธิทางการเมืองในนามของบุคคล และหลีกเล่ียง 

 การกระทําที่ทําให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากระทําในนามบริษัทฯ

3. หลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือการแสดงความคิดเห็น 

 ทางการเมืองในสถานท่ีทํางานหรือในเวลางานอันอาจ 

 ทําให้เกิดความขัดแย้งในการทํางาน

3.8 นโยบายการบริจาคและการให้การสนับสนุน 

คำานิยาม

การบริจาคและการให้การสนับสนุน 
หมายถึง 

เงนิอดุหนนุ เงนิช่วยเหลอื หรอื เงนิสมทบ ทีจ่่ายให้แก่บคุคล  

และ/หรือหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และรวมถึง 

องค์กรการกุศลอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือ 

ชือ่เสยีงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชือ่ถอื 

ทางการค้า ช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ และเหมาะสม 

สอดคล้องตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of  

Conduct) ที่มุ ่งเน้นความถูกต้อง ความโปร่งใส และ 

การมีหลกัธรรมาภบิาลท่ีด ี(Good Corporate Governance)  

ในการดําเนินธุรกิจ

 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการ 

บริจาค สําหรับการกุศล และการให้เงินสนับสนุนแก่บุคคล  

หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมถึงองค์กรการกุศล  

โดยจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีเป้าหมายเพื่อการกุศล 

ที่ไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน 

ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 ทั้งนี้ การบริจาคและให้การสนับสนุน แก่บุคคล หรือ

หน่วยงานทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงองค์กรการ

กุศล ต้องดําเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เป็นองค์กรท่ีเช่ือถือได้ หรอืมกีารจดัตัง้อย่างถูกต้องตาม 

 กฎหมาย

2. การดาํเนนิการต้องกระทาํในนามบรษิทัฯ อย่างโปร่งใส  

 ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบและ 

 อํานาจอนุมัติของบริษัทฯ โดยต้องมีหลักฐานการ 

 บริจาคที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ 

3. ไม่ควรจ่ายเงินในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบ ุ

 ในหนังสือขอรับการสนับสนุน และมีหลักฐานการ 

 รบัการสนบัสนนุเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยการจ่ายเงนิ 

 จะไม่จ่ายในรูปแบบเงินสด
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4. ควรมกีารตดิตามตรวจสอบ เพือ่ให้ม่ันใจว่าการบรจิาค  
 หรือการสนับสนุนได ้ถูกนําไปใช ้ เพื่อสาธารณะ 
 ประโยชน์ หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค 
 อย่างแท้จริง (โดยจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง  

 หรือให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม) 

5. ให้พนักงานขอนุมัติตามระเบียบขั้นตอนการเบิกค่า 
 ใช้จ่ายของบริษัทฯ และคู่มืออํานาจอนุมัติค่าใช้จ่าย  
 (Delegation of Authority) ก่อนการเบิกค่าใช้จ่าย 
 สําหรับการบริจาคและให้การสนับสนุน โดยใบขอ 
 เบกิเงนิต้องระบ ุชือ่ของหน่วยงานหรอืองค์กรการกศุล 
 ที่ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งเหตุผล เพ่ือให้สามารถ 

 ตรวจสอบได้ในภายหลังได้

3.9 นโยบายการจัดสรร และการบริหารทรัพยากรด้าน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายเรื่องการจัดสรร และ 
บริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ  
โดยพิจารณาป ัจจัยในการกําหนดลําดับความสําคัญ 
ของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะ 
สมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ  
ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรพัยากรบคุคล 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบ 
ธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น บริษัทฯ มีการจัดสรร 
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเพียงพอ 
ต่อการดําเนินธุรกิจ และได้กําหนดแนวทางเพื่อรองรับ 
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามท่ี 
กําหนดไว้ด้วย คณะกรรมการได้มีการอนุมัตินโยบายและ 
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
มรีะบบการรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู การรกัษาความลบั  
(Confidentiality) และความพร้อมใช้ของข้อมลู (Availability)  
รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือ 
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.10 การส่งเสริมจัดกิจกรรมหรือเข ้าไปมีส ่วนร ่วม 
 สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์
กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่าง
สมํ่าเสมอ  โดยดําเนินโครงการต่างๆ ที่คํานึงถึงความเหมาะ
สมและประโยชน์ทีชุ่มชนและสงัคมจะพงึได้รับเพ่ือการพฒันา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

3.11 การส่งเสรมิให้มีการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพ

 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเพิ่ม

ขึ้นของประชากรโลก ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด 

เกิดการขาดแคลน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ

ปัญหาดังกล่าว  และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม 

อาชวีอนามยั และความปลอดภยั และจดัทาํโครงการอนรุกัษ์

พลงังานอย่างต่อเนือ่ง  รวมทัง้กําหนดเป้าหมายของโครงการ

ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

3.12 การให ้ความรู ้ และฝ ึกอบรมพนักงานในเรื่อง 
 สิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสํานึก 

ในเร่ืองสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน โดยได้จัดทําโครงการ 

อนุรักษ์พลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ ์

ทั่วองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และตามบอร์ด 

ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และ 

ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม 

เป็นระยะๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยได้ดําเนินการดังนี้

4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านได้รายงาน 

 ให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของ 

 บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 

 กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท 

 ย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับ 

 ตลาดทุนประกาศกําหนด รวมท้ังปรับปรุงและ 

 รายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ม ี

 การเปลีย่นแปลงการมส่ีวนได้เสียดงักล่าว และบรษิทัฯ  

 จะบรรจวุาระเรือ่งรายงานการมีส่วนได้เสยีดงักล่าวข้างต้น 

 ไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได ้

 รับทราบเป็นรายไตรมาส

4.2 ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูล 

 ทางการเงิน และข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา 

 หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  
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 และทนัเวลา สอดคล้องตามข้อกาํหนดของ ก.ล.ต. และ 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

 ดังกล่าวไปสู ่ผู ้ลงทุน ผู ้ถือหุ ้น และ ผู ้ที่เกี่ยวข้อง  

 ได้กระทําผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต ์

 ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) 

4.3 ผูล้งทนุรายบุคคล ผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ และ 

 หน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ท่ี 

 เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท์ +66 2 285 0040  

 หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (“ir@thaiwah.com”)

4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทํามีความถูกต้อง 

 ครบถ้วนตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป โดย 

 ผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู ้สอบบัญชีของ 

 บรษิทัฯ ทีม่ชีือ่เสยีง (ปัจจุบนัคือบริษัท สํานักงาน อวีาย  

 จาํกดั) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ และคณะ 

 กรรมการบรษิทัฯ ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ  

 ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้เปิดเผย “ความรบัผดิชอบ 

 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน”  

 ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ และในปี 2563  

 งบการเงนิของบรษัิทฯ ได้รบัการรบัรองโดยไม่มเีงือ่นไข 

 จากผู้สอบบัญชี

4.5 ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีโครงการซื้อหุ้นคืน รวมทั้ง  

 ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู ้ถือหุ ้นใด (Shareholders  

 agreement) ทีมี่ผลกระทบอย่างมนัียสาํคัญต่อบรษิทัฯ  

 หรือผู ้ถือหุ ้นรายอื่น และไม่เคยให้ความช่วยเหลือ 

 ทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ  

 แต่อย่างใด จึงมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  

4.6 บริษัทฯ ขออ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ภายใต ้

 หัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • รายชื่อ อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ 

  คณะกรรมการบรษัิทฯ (รวมถงึเรือ่งทีเ่ป็นอาํนาจ 

  อนุมัติของคณะกรรมการ) และคณะกรรมการ 

  ชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้ 

  หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1  

  และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

 • ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ 

  กรรมการชดุย่อยต่างๆ รายละเอยีดได้เปิดเผยไว้ 

  ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1”  ของแบบ 56-1 

  และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร 

  และเลขานกุารบรษัิทฯ” ของรายงานประจาํปีของ 

  บริษัทฯ

 • จํานวนคร้ังของการประชุมและจํานวนคร้ังท่ี 

  กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการ 

  บรษัิทฯ ในระหว่างปี 2563 รายละเอยีดได้เปิดเผย 

  ไว้ภายใต้หัวข้อนี้  ข้อ 5 “ความรับผิดชอบของ 

  คณะกรรมการ”

 • การปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแล 

  กิจการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ  

  “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ  

  “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร 

  ความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ” ของรายงาน 

  ประจําปีของ บริษัทฯ

 • การปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการ 

  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว ้

  ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 6” ของแบบ 56-1  

  และ หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการสรรหา 

  และกําหนดค่าตอบแทน” ของรายงานประจําป ี

  ของบริษัทฯ

 • จํานวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการและ 

  ผู้บริหาร  รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ  

  “ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร” ของ 

  แบบ 56-1 และของรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ

 • นโยบายการเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ 

  ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและ 

  ผู้บริหารได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “2.6 ของ 

  การกํากับดูแลกิจการ”

   การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์

  บรษิทัฯ ของกรรมการและผูบ้รหิาร ได้เปิดเผยไว้ 

  ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ  

  56-1  และ หัวข้อ “รายละเอียดการถือครอง 
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  หลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร”  

  ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

 • หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ 

  ผู ้บริหารระดับสูงได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ  

  “นโยบายกําหนดค่าตอบแทน” ของแบบ 56-1  

  และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

 • ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไว้ 

  ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและ 

  ผลประโยชน์อืน่ใดทีไ่ด้รบัในฐานะกรรมการช่วงปี  

  2563” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจาํปี 

  ของบริษัทฯ

4.7 ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทําการเปิดเผย 

 สารสนเทศซึ่งรวมถึงข้อมูลจากเหตุการณ์สําคัญอย่าง 

 ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด ตามประกาศ 

 และกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.  

 และไม่ปรากฎว่าได้รบัแจ้งหรอืถกูดาํเนนิการจากหน่วยงาน 

 กํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ว่าบริษัทฯ  

 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผย 

 สารสนเทศแต่อย่างใด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1  โครงสร้างของคณะกรรมการ 

5.1.1  องค์ประกอบและวาระการดำารงตำาแหน่งของคณะ 
  กรรมการ

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ

ทั้งหมดจํานวน 15 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็น 

ผู้บริหาร 7 ท่าน จากสัดส่วนดังกล่าว กรรมการส่วนใหญ ่

จะเป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร จงึทําให้สามารถให้ความเหน็ 

เกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติหลากหลาย 

ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน  

ตลอดจนอายุ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรล ุ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กรได้ รวมทั้ง 

ยงัสามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสียได้ดข้ึีน  

ทั้งนี้ ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์ รองประธานกรรมการ 

บรษิทั ซึง่เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละ 

ประสบการณ์ มคีวามเชีย่วชาญในธรุกจิ หรอือตุสาหกรรมหลัก 

ที่บริษัทดําเนินการอยู่

 บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระท้ังหมด 5 ท่านคดิเป็น 1 ใน 3  

ของกรรมการบริษัททั้งหมด ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการ 

อิสระท้ัง 5 ท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 

รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระ 

ทุกท่านสามารถทํางานร่วมกับคณะกรรมการท้ังหมดได้ 

อย่างมปีระสทิธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ  

5.1.2  การกำาหนดจำานวนวาระการดำารงตำาแหน่งติดต่อกัน 
  ของกรรมการอิสระ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการอิสระ 

มีวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน  

และครบกาํหนดการดํารงตาํแหน่งในแต่ละวาระในวนัประชมุ 

สามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปีท่ีตนครบกําหนดออกตามวาระ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว 

ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็น 

กรรมการต่อไปได้ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให ้

คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีความเป็นอิสระ

จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มี

กรรมการอิสระท่านใดดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท 

 นโยบายของบรษิทัฯ เก่ียวกับการกาํหนดวาระการดาํรง 

ตําแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ  

ข้อที่ 18 ซึ่งกําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี

ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม (1/3)  

ของจาํนวนกรรมการท้ังหมด  ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออก 

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วน 

หนึ่ง ในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและ 

ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า 

ผู ้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู ่ใน

ตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง
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 กรรมการที่ออกจากตําแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกต้ัง

เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

 ดงันัน้ กรรมการบรษิทัฯ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  

3 ปี และกรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งไปน้ันอาจได้รบัเลอืกตัง้ 

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

5.1.3  คำานิยามของ “กรรมการอิสระ”

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินิยามกรรมการอิสระ 

ของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมี

ความเป็นอิสระที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกําหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ 

 ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม 

 ของบริษทัฯ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

 ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  

 ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา  หรือ 

 ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

 บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 หรือของผู้มีอาํนาจควบคุมของบรษัิทฯ เว้นแต่จะได้พ้น 

 จากการมลีกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน 

 วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้  

 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ 

 อสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอืทีป่รึกษาของส่วนราชการ 

 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอีาํนาจควบคมุของบริษทัฯ 

 (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย 

 การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา 

 มารดา คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร   

 ของกรรมการรายอื่น ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่  

 ผูม้อีาํนาจควบคุม หรือบคุคลท่ีจะได้รบัการเสนอให้เป็น 

 กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

 หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษัิทฯ บริษทั 

 ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

 ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็น 

 การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  

 รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอื ผูม้อํีานาจ 

 ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  

 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 

 หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก 

 การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน 

 วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการ 

 ทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ 

 กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ 

 เกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิารหรอืการให้ หรือรบัความ 

 ช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื คํา้ประกัน  

 การให้สินทรัพย ์เป ็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง 

 พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ  

 หรือคู ่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  

 ตั้งแต่ร ้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ 

 บรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จํานวนใด 

 จะตํา่กว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไป 

 ตามวธิกีารคาํนวณมลูค่าของรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตาม 

 ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 

 ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการ 

 พจิารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ 

 ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

 กับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท 

 ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

 ผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั  

 ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของสํานกังานสอบบัญช ี

 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม 

 ของบริษัทฯ สังกัดอยู ่  เว ้นแต่จะได้พ้นจากการ 

 มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที ่

 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 111

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึ 

 การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา 

 ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาท 

 ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ   

 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือ 

 หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต ่

 จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า    

 สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน 

 ของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้  

 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ 

 แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น 

 กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน   

 ทีป่รึกษาทีร่บัเงนิเดอืนประจํา หรอืถือหุน้เกนิ ร้อยละหน่ึง 

 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  

 ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น 

 การแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(ฌ) ไม่มลัีกษณะอืน่ใดทีทํ่าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่าง 

 เป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ 

 ที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว   

 กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  

 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ 

 เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ 

 บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ  

 (Collective Decision) ได้

5.1.4  หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ

 ในกรณทีีก่รรมการบริษัทฯ ว่างลง บริษทัฯ มีหลกัเกณฑ์ 

ในการสรรหากรรมการบรษัิทฯ ซ่ึง คณะกรรมการสรรหาและ 

กําหนดค่าตอบแทนจะทําหน้าที่ในการสรรหากรรมการใหม่  

โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตัง้ (แล้วแต่กรณ)ี โดยหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ 

ใหม่จะคํานึงถึงโครงสร ้างของคณะกรรมการบริษัทฯ  

ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการในจํานวนที่เหมาะสมกับขนาด 

และกลยทุธ์ในการดําเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ความหลากหลาย

ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง เช้ือชาติ ศาสนา ถ่ินกําเนิด  

และเพศ เป็นต้น ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะ

ของกรรมการท่ีจําเป็นและยังขาดอยู ่ในคณะกรรมการ 

บริษัทฯ โดยการจัดทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนด

คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา

 รวมทัง้ คณุสมบตัติามทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ก.ล.ต. และ 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด เพื่อเสนอต่อ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ และท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ รายละเอยีดวธิ ี

การแต่งตัง้กรรมการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “วธิกีารแต่งตัง้ 

กรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กําหนดใน 

ข้อบังคับของบริษัทฯ”

5.1.5  กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะ 

พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการของ 

บรษิทัฯ จากการแนะนําของกรรมการอืน่ในบรษิทัฯ การสรรหา

โดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) หรือ 

การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ 

หน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ  

ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

และเหมาะสม

5.1.6  หลักเกณฑ์การสรรหาผู้นำาบรษิทั (ประธานเจ้าหน้าท่ี 
  บริหาร หรือเทียบเท่า)

 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนจะทํา

หน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (หรือเทียบเท่า) โดยจะสรรหา

บุคคลเพ่ือเสนอช่ือให้คณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาแต่งตัง้ 

โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือ

เทียบเท่า) จะคํานึงถึงทักษะที่จําเป็น ได้แก่  

1. อุปนิสัยซื่อสัตย์ สุจริต มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
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2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัท 

3. มีความสามารถในการปรับตัว เปลี่ยนแปลง และ 

 สามารถรักษาศักยภาพการแข่งขนัทางธรุกจิของบรษิทั 

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 เพื่อรักษา หรือเพิ่มมูลค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น

5. มีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

 บุคลากร 

5.1.7 กระบวนการสรรหาผู้นำาบรษิทั (ประธานเจ้าหน้าท่ี 
  บริหาร หรือเทียบเท่า)

 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 

จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) ซึ่งอาจพิจารณาท้ังจาก 

บุคคลภายใน และภายนอกองค์กร หรืออาจมีการสรรหา 

โดยใช้บรกิารของทีป่รกึษาภายนอก (Professional Search  

Firm) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

เห็นสมควร

5.1.8 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

 รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 

ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

5.1.9 บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 

ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

5.1.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้า 
  หน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค ่าตอบแทน  

เป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

และผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษิทั และรายงานผลการประเมนิ 

แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ค่าตอบแทนของ ประธาน 

เจ ้าหน ้าที่บริหาร และผู ้บ ริหารระดับสูงของบริ ษัท  

จะพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย 

ซึ่งถูกกําหนดไว้เป็น Balance Score Card โดยจะพิจารณา

ทัง้ผลการดาํเนนิงานทีเ่ป็นตวัเงนิ (financial) และ     ไม่เป็น

ตัวเงิน (non-financial) ดังนี้

1. ด้านผลประกอบการของธุรกิจ เช่น การเพิ่มรายได้ /  

 ยอดขาย ของบริษัท

2. ด้านผลการดําเนินงานตามนโยบาย และ/หรือกลยุทธ์  

 ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย 

 พิจารณาเปรียบเทียบในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งได้กําหนด 

 เกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นร้อยละของความสําเร็จ 

 ตามเป้าหมาย เช่น กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน /  

 การส่งเสรมิให้ชมุชนหรอืเกษตรกรมรีายได้มากขึน้และ 

 ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม

3. ด้านลูกค้า พจิารณาเปรยีบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  

 เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า 

4. ด้านการพัฒนาองค์กร พิจารณาเปรียบเทียบกับ 

 เป้าหมาย ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร เช่น  

 การฝึกอบรมทักษะพนักงาน / ความพึงพอใจของ 

 พนักงาน

5.1.11  การรวมหรือแยกตำาแหน่งประธานกรรมการ 
  บริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 เพื่อส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แยก

ผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และ

ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ทั้งนี้ นายโฮ กวงปิง ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ 

บริษัทฯ และนายโฮ เรน ฮวา ดํารงตําแหน่งประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ  

อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1.12   แผนสืบทอดตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และตำาแหน่งผู้บริหาร 
  ระดับสูง

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของ 

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ตลอดจนการดําเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนํามาซึ่ง 

การเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน  

โดยกําหนดให ้บริษัทฯ จัดทําแผนสืบทอดตําแหน ่ง 

ของ ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตําแหน่งกรรมการ 
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ผู้จัดการ และตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ และมีการ 

พิจารณาทบทวนทุก 3 ปี  เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารระดับสูง 

ที่มีความรู ้ความสามารถในการสืบทอดตําแหน่งท่ีสําคัญ 

ขององค์กรต่อไปในอนาคต 

5.1.13 การกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการ 
  บริษัทฯ ไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายจํานวนบรษิทั 

จดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ ไปดํารงตําแหน่งกรรมการ 

เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการ 

บรษิทัฯ สามารถอทุศิเวลาสําหรบัการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กําหนดเป็น 

นโยบายให้กรรมการบริษัทฯ ดํารงตําแหน่งในบริษัท 

จดทะเบียนอื่นได้รวมไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกรณีประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

โดยจะต้องมีการเสนอเรื่องการดํารงตําแหน่งกรรมการ 

ในบริษัทอื่นเพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ 

กําหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบ ส่วนผู้บริหารระดับสูง 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู ้จัดการหรือ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

 รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยไว้ภาย

ใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของ

รายงานประจําปีของบริษัทฯ

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และ 
  กำากับดูแลกิจการ

 เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562  ได้มีมติอนุมัติการขยาย 

ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการกํากับดูแลกิจการ 

ของบริษัทฯ และได้เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการตรวจ 

สอบและบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ”

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเส่ียง และกาํกบั 

ดูแลกิจการ ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 4 ท่าน ซ่ึงเป็น 

กรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีสมาชิกจํานวน 2 ท่าน ได้แก่  

นายวฒิุพล  สรุยิาภวัิฒน์ และนายสภุคั ศวิะรกัษ์ เป็นผูม้คีวามรู ้

และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือ 

ของงบการเงนิ และ นายวุฒพิล สรุยิาภวิฒัน์ มปีระสบการณ์ 

การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัท 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ รายช่ือและ 

รายละเอียดภาระหน ้ าที่ และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกํากับดูแล 

กิจการ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”  

ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค ่าตอบแทน  

ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 

ทัง้หมด ทาํให้มคีวามเป็นอสิระในการวนิจิฉยัเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง 

กบัการสรรหากรรมการและกําหนดค่าตอบแทน ทัง้นี ้รายช่ือ 

และรายละเอียดภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว ้

ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และ 

ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

5.3 บทบาท หน ้าที่  และความรับผิดชอบของคณะ 
 กรรมการ

5.3.1 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

 รายละเอียดหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิด

เผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 

และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

5.3.2 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2563 เมือ่วนัที่ 

11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกํากับดูแล

กิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุง 

รวมถึงการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดําเนินการส่งเสริมและ 

ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ 

จรรยาบรรณในการดาํเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ได้เปิด 

เผยรายละเอียดของนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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ภายใต้หัวข้อการกํากับดูแลกิจการ อีกทั้งยังได ้จัดทํา 

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการดําเนินงาน (Standard  

Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

และการดําเนนิการภายในองค์กร นอกจากน้ัน คณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะอนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายใน 

ใหม่ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกํากับดูแล 

กิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

 ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีท่ีกรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหารลาออก อันเน่ืองจากประเด็นเร่ืองการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีกรณีเก่ียวกับชื่อเสียงในทาง

ลบของบริษัทฯ อันเนื่องมากจากความล้มเหลวในการทํา

หน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

5.3.3 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

 บริษัทฯ มีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การดําเนินธุรกิจ 

อย่างมีจริยธรรมเป็นหน่ึงในหลักสําคัญในการเจริญเติบโต 

อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม 

และสนับสนุนจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ 

ได้จัดทําคู ่มือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงได้รับ 

อนุมัติจากคณะกรรมการ  บริษัทฯ และกําหนดให้กรรมการ  

ผู ้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้ง 

ได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจผ่านระบบ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ  

รวมท้ังได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้  เพื่อส ่งเสริม 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างข้ึนตามหลักความซื่อสัตย์

สุจริต หลักความโปร่งใส หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ 

จริยธรรมทางสังคมที่ดี  และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ (www.thaiwah.com)

 ในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ  

ไม่พบว่าได้มกีารเรยีกร้องหรอืกล่าวอ้างว่าได้มกีารปฏบิตัผิดิ 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

5.3.4 การแบ่งแยกอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
  ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร

 บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่แบ่งแยกอํานาจ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ  

และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  

ในฐานะ ผู้กํากับดูแลเชิงนโยบาย มีหน้าท่ีในการกําหนด  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาว 

ของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารในฐานะ 

ผู้บริหารงานมีหน้าท่ีในการปฏิบัติงานประจําให้เป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ บรรลุผล และเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์  

พันธกิจ ค ่านิยม กลยุทธ ์ และเป้าหมายที่กําหนดไว ้  

รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

อย่างสมํ่าเสมอ

 คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี   

ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และ 

ฝ่ายบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ชัดเจน งบประมาณ 

ค่าใช้จ ่ายเงินทุนประจําปีจะต้องได้รับการอนุมัติจาก 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายส่วนทุนที่มิได ้

อยูใ่นงบประมาณทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ดังนี้

• มลูค่าน้อยกว่า 2 ล้านบาท จะต้องได้รบัการอนมุตัจิาก 

 กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ  

• มูลค่าระหว่าง 2-10 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัต ิ

 ร่วมกันจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 

 บริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจํานวน 1 ท่าน

• มลูค่าระหว่าง 10-50 ล้านบาท จะต้องได้รบัการอนมุตั ิ

 ร่วมกันจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 

 บรษิทัฯ ท่านใดท่านหนึง่จํานวน 1 ท่าน และให้สตัยาบนั 

 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ

• มลูค่ามากกว่า 50 ล้านบาทจะต้องได้รบัการอนมุตัจิาก 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

 ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเข้าทํารายการที่สําคัญต่างๆ  

โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรือ ทีป่ระชมุ 
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ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามประกาศ 

ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ/หรอื คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”  

ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

5.3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดท่ีเกี่ยวโยงกัน 

อันอาจนํามาซึ่งผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันได้นั้น จะต้อง 

ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ และหากเป็น 

รายการระหว่างกันที่สําคัญการเข้าทํารายการนั้น ต้อง 

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/ 

หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาด 

ของรายการตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน  กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย 

หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

รายการดังกล่าว

 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวต้องกระทําข้ึนภายใต้เงื่อนไข 

การค้าปกติทั่วไป โดยกําหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บน 

พื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไม ่เกี่ยวโยงกัน  

(fair and at arms’ length basis) และในกรณีท่ี 

ไม่สามารถกําหนดราคาได้ บริษัทฯ จะอ้างอิงตามรายงาน 

ของผู ้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ  

เพ่ือกําหนดราคาที่เป็นธรรมท้ังสําหรับบริษัทฯ และบุคคล 

ที่เกี่ยวโยงกัน

 การทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการ  

จะได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนและถูกต้อง รายละเอียด 

ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ของแบบ 

56-1  และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

5.3.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของระบบการควบคมุ 

ภายในทีมี่ประสทิธผิลโดยคณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มอบหมาย 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับ

ดูแลกิจการ ทําหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน  

(ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายใน 

องค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน  

ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตาม   

ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด ้านการควบคุมภายในของ  

The Committee of Sponsoring Organizations of the  

Treadway Commission : COSO)) ที่เพียงพอและรายงาน 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ

เสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ  และคณะกรรมการบริษัทฯ 

เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้

หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ

เสีย่ง และกํากบัดแูลกจิการ” และ “ความเหน็ของคณะกรรม

การบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ” 

ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

การตรวจสอบภายใน

 บรษัิทฯ ได้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงาน 

อิสระ โดยมีนายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค เป็นหัวหน้างาน 

ตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ   

เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและ 

ความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

ตามแบบการตรวจสอบประจําปี  ซึ่งได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแล 

กิจการ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร 

ความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ ทราบอย่างสม่ําเสมอ 

เป็นรายไตรมาส เพ่ือปรับปรุงและเพ่ือความมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 ทัง้นี ้การแต่งต้ัง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดาํรงตาํแหน่ง 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแล 

กิจการ 
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5.4  การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ 
 กรรมการชุดย่อย

5.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดการประชุมตาม 

ตารางการประชมุท่ีกาํหนดไว้ล่วงหน้า ทัง้ปี โดยมีการประชุม 

อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ จัดประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 4 ครั้ง และยังส่งเสริม 

ให้กรรมการบรษิทัฯ แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชมุคณะกรรมการ 

ทั้งหมดในรอบปีบัญชี เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็นทําให ้

ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ โดยในปีทีผ่่านมา คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.67  

ซ่ึงบรษิทัฯ ได้จดัส่งเอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการ 

บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม  

เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล

 รวมทั้ง บริษัทฯ ส่งเสริมให้ขณะที่คณะกรรมการ 

จะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีกรรมการ 

อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และ 

ในปี 2563 กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารได้มกีารประชมุร่วมกนั 

โดยไม่มผีูบ้รหิารเข้าร่วมประชมุด้วย จาํนวน 1 ครัง้ เมือ่วนัที่  

11 พฤศจิกายน 2563 เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการ การกํากับดูแลกิจการ การพัฒนาและ 

แผนสบืทอดตาํแหน่งผูบ้รหิาร เพือ่ให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย 

และแผนระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะได้รับ 

การถ่ายทอดข้อสรุปผลการประชุมจากประธานกรรมการ 

เพื่อนําไปกําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ลำาดับที่ รายชื่อ จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ครั้งการประชุม 

4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/3

นายโฮ  กวงปิง
ดร. เศรษฐ์ไสย  เศรษฐการุณย์
นายสุรพล  สุปรัชญา*
นายเอเรียล พี วีร่า
นายโฮ  กวงจิง
นายโฮ เรน ฮวา
นายอํานาจ สุขประสงค์ผล
นายชานคราร์ ชานดราน
นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์
ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์
นายสุภัค ศิวะรักษ์
นายชนินทร์ อรรจนานันท์
นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล
นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล
นางโฮ เรน ยุง**

หมายเหตุ : * ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

 ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน 

  คือ นางโฮ เรน ยุง และเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ มคีวามเหน็ว่า การอทิุศตน 

ให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการ แต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้น

เพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะ

รวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คําแนะนํา 

ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์

เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ
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5.4.2  คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และ 
  กำากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ อย่างสมํ่าเสมอ 

ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง 

ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกําหนดและแจ้ง 

ให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่  

สาํหรบัการประชมุพเิศษจะจดัขึน้ตามความจําเป็น ในปี 2563   

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรหิารความเส่ียง และกํากับดแูลกจิการ จํานวน 4 ครัง้  และ

กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และกํากับดแูลกจิการ 

ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1
2
3
4

ลำาดับที่ รายชื่อ จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ครั้งการประชุม 

4/4
4/4
4/4
4/4

นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์
ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์
นายสุภัค  ศิวะรักษ์
นายชนินทร์ อรรจนานันท์

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง  

และกํากับดูแลกิจการ ยังได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี

ภายนอกโดยไม่มฝ่ีายจัดการเข้าร่วมด้วย 1 ครัง้ เพือ่พจิารณา

แนวทางและแผนการสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเพื่อ

พิจารณาปัญหาหรือกําหนดแนวทางในการควบคุมภายใน

5.4.3  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ ก่อนการประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการกําหนด

และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปี

บญัชใีหม่ สาํหรบัการประชมุพเิศษจะจัดขึน้ตามความจาํเป็น 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จาํนวน 1 ครัง้ และกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม 

ดังนี้

1
2
3
4

ลำาดับที่ รายชื่อ จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ครั้งการประชุม 

1/1 
1/1
1/1
1/1

ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์
นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์
นายสุภัค  ศิวะรักษ์
นายชนินทร์ อรรจนานันท์
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5.5  รายงานของคณะกรรมการ

5.5.1  รายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

ในงบการเงินของบริษัทฯ  ตลอดจนสารสนเทศทางการเงิน 

ที่ปรากฏในรายงานประจําปี  คณะกรรมการบริษัทฯ  

มีความพึงพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ  ถูกจัดทําขึ้นอย่าง 

รอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู้สอบ 

บญัชใีนระดบัสากลทาํการสอบทานและตรวจสอบงบการเงนิ 

ของบริษัทฯ โดยให้การรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  

แบบไม่มีเง่ือนไข ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ มีหน้าที่สอบทาน

รายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่าง

เป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี  ข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ

งบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนและครบถ้วนในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การควบคุม

ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” ของแบบ 56-1 

และภายใต้หัวข้อ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ” และ “ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการ

เงิน” ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

5.5.2 รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  และ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะถูกบันทึกให้ครอบคลุมสาระ

สาํคญัต่างๆ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคดิเหน็ ประเดน็

ซักถามต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชดัเจน และมรีะบบจดัเกบ็

รายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม

ต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

5.6 คณะกรรมการได้กำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดทำา 
 กลยุทธ์ และแผนงานประจำาปี ให ้สอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ รวมทั้งให้มีการ 

จดัทําหรอืทบทววตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ สําหรบั

ธุรกิจของบริษัทในระยะปานกลาง 3-5 ปี และเพื่อให้มั่นใจ 

ว่ากลยุทธ์และแผนงานต่างๆ ที่ได้จัดทําขึ้นนั้น มีการสื่อสาร

หรือถ่ายทอดให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมขับเคลื่อนหรือนําไป 

ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค ์

และเป ้าหมายหลักของกิจการตามที่ ได ้ กําหนดไว ้นั้น  

คณะกรรมการได้กําหนดให้ผู ้บริหารระดับสูง (ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ) รายงานผลการปฏิบัต ิ

งานตามแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนงานท่ีได้รับมอบหมาย  

ในแต่ละส่วนท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมการทุกครั้งในการ 

ประชุมคณะกรรมการ 

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนกังาน ได้พฒันาความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง โดยผ่านการเข้าร่วม 

การสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ  

สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย ตลาดหลกัทรพัย์ฯ  

และ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดส่งเอกสารการสัมมนา 

และอบรมให้เป็นระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดส่ง 

เอกสารท่ีเก่ียวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล 

ที่ทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการตัดสินใจ สําหรับ 

ประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว ้

ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ  

“คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ”  

ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ
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ในปี 2563 กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

นายโฮ เรน ฮวา

นายอํานาจ สุขประสงค์ผล

นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ

นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ

นางสาวมณี ลือประเสริฐ

รายชื่อ ตำาแหน่ง อบรมและสัมมนาในหลักสูตร

Blue Ocean Leadership Workshop

Blue Ocean Leadership Workshop

Blue Ocean Leadership Workshop

Blue Ocean Leadership Workshop 

• Blue Ocean Leadership Workshop 
• Use of microorganisms for the production of  
 Bio fertilizer

• Leaders in COVID-19 Crisis: Powerful Ways to  
 Lead Your Team 
• Design Thinking for Leaders 
• Brain-Based Leadership in the Digital Era 
• Be an Inspirational Leader 
• The Innovative Leader
• Coaching Skill : A Tool to Groom Your People  
 & Yourself
• Enhancing Good Corporate Governance based  
 on CGR Score Card, Thai Institute of Directors  
 Association

กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 
(ธุรกิจแป้ง)

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 
(ธุรกิจอาหาร)

Group Chief Financial Officer

Vice President-Group  
Research and Development

เลขานุการบริษัท

5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการสนับสนุน 

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้จัดข้อมูลเกี่ยวกับ 

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 

5.9     การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.9.1    คณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษัิทฯ ประจาํปีในรปูแบบการ

ประเมนิแบบทัง้รายคณะและรายบคุคล เพ่ือให้คณะกรรมการ 

ดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เช่น รายงานประจําปี และกฎหมาย 

และกฎเกณฑ์ต ่างๆ ที่ เกี่ยวข ้องให ้กับกรรมการใหม ่

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรค 

ในการดําเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนํามาแก้ไข และ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น  
4 หัวข้อได้แก่ 

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2) การประชุมคณะกรรมการ 

3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  

 และ

4)  เรื่องอื่นๆ 

ขั้นตอนการทำาแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. เลขานุการบรษัิทส่งแบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

 ของตนเองทัง้รายคณะและรายบคุคลทีไ่ด้รบัอนมุตัจิาก 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ  

 ทุกท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. เมื่ อกรรมการแต ่ละท ่านได ้ตอบแบบประเมิน 

 ผลการปฏบิติังานของตนเองทัง้รายคณะและรายบุคคล 

 แล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุป 

 ผลคะแนนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

 ตนเอง นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

3.  จากน้ัน จะร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุง 

 ในส่วนทีไ่ด้คะแนนยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ และเพือ่ใช้เป็น 

 แนวทางในการทํางานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกัน 

 พิจารณาและทบทวนความเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ที่กรรมการแต่ละท่านได้แนะนํา

5.9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ กําหนดให้คณะ

กรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยทุก

คณะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเพื่อพิจารณา

ผลการปฏิบัติงานและปัญหาเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขและ

รายงานผลการประเมนิงานตนเองต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

เป็นประจําทุกปี

ขั้นตอนการทำาแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. เลขานกุารบรษิทัส่งแบบการประเมนิผลการปฎบิตังิาน 

 ของตนเอง  ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

 ให้คณะกรรมการชุดย่อย ทุกท่านเพื่อประเมินผลการ 

 ปฏิบัติงาน

2. หลังจากสมาชิกกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านได้ทําแบบ 

 การประเมินผลปฎิบัติงานของตนเองแล้ว เลขานุการ 

 บริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของ 

 การประเมินตนเองต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ๆ 

3. เลขานุการบริษัทจะนําเสนอผลการประเมินผลการ 

 ปฎิบัติงานของตนเอง (แบบรายคณะ) ต่อท่ีประชุม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

 การประเมินในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบ  

(รวมถงึการกาํกบัดแูลกจิการ) มผีลคะแนนในระดบัด ี(Good) 

ส่วนหวัข้อทีเ่หลอืมผีลคะแนนในระดบัยอดเยีย่ม (Excellent)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท รายคณะ

87.31%   

คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล

89.95%

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเสี่ยง และกำากับดูแลกิจการ

90.95%  

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

86.84%
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5.10 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและ 
 บริษัทร่วม

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งต้ังบุคคลเป็น 

กรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามหากเป็น 

บรษิทัทีม่ลีกัษณะเป็น operating arms หรอืบรษิทัร่วมของ 

บริษัทฯ นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถแต่งตั้งบุคคล

ที่เหมาะสมเข้าไปเป็นกรรมการ ในบริษัทดังกล่าวได้ ท้ังนี้ 

สดัส่วนตวัแทนของบรษิทัฯ เป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ของ 

บริษัทฯ

 บริษทัฯ จะกําหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

ของกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย 

และบริษัทร่วม โดยให้ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 

นโยบายของบริษัทดังกล่าว และทําหน้าที่อย่างดีท่ีสุดเพื่อ 

ผลประโยชน์ของบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ 

บริษัทฯ ทั้งนี้ต้องกํากับดูแลระบบการควบคุมภายในของ 

บริษัทย่อยให้เหมาะสม เพยีงพอ การทาํรายการต่างๆ เป็นไป 

อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ

ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 

“ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร” ของ

แบบ 56-1 และ ของรายงานประจําปีของบริษัทฯ

5.11 การดูแลให้มีหน่วยงานหรือผู ้รับผิดชอบงานนัก 
 ลงทุนสัมพันธ์

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัด

ให้มผีูรั้บผดิชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ซึง่จะเป็นผูท้ีท่าํหน้าที่

ในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุ้น และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ เช่น นกัลงทุน 

นักวิเคราะห์ โดยการให้ข้อมูลของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่าง

เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบ 

บญัชใีห้แก่สาํนกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดัในปี 2563  

เป็นจํานวนเงินรวม 7,180,000 บาท และจํานวนเงินรวม 

ประมาณ 2,258,216 บาท สําหรับบริษัทย่อย 6 แห่ง 

ในต่างประเทศตามรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

2,500,000 บาท

4,680,000 บาท
593,700,000 เวียดนามด่ง (ประมาณ 799,482 บาท)

185,000 หยวน (ประมาณ 839,612 บาท)
17,600 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 550,768 บาท)

32,000,000 รูเปีย (ประมาณ 68,354 บาท)

บริษัทฯ
บริษัทย่อย 
- ในประเทศไทย 18 บริษัท
- ในประเทศเวียดนาม 3 บริษัท
- ในประเทศจีน 1 บริษัท
- ในประเทศกัมพูชา 1 บริษัท
- ในประเทศอินโดนีเซีย 1 บริษัท
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6.2 ค่าบริการอื่น

 บรษิทัฯ และบรษัิทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบ

ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันให้แก่สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ

บัญชีสังกัดในปี 2563 จํานวนเงินรวม 240,000 บาท ตาม

รายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

120,000 บาท
120,000 บาท

บริษัทฯ
บริษัทย่อย 

7.     การส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้อืหุ้นและ 
 บุคคลภายนอก

 บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์และผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและผลประกอบการ 

บริษัทฯ พร้อมทั้งตอบทําหน้าที่สื่อสารข้อมูลสําคัญต่อ 

นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือให้นักลงทุนได้รับ

ข้อมลูเกีย่วกบับริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทยีม ถกูต้อง และทนัเวลา 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญต่อความคิดเห็นจาก 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจากภายนอก ซึง่ถอืเป็นส่วนหน่ึงในการวาง

เป้าหมายและกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ต่อไป 

 ท้ังนี้ผู้ลงทุนทุกท่านสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ์ได้โดยตรงที่ นางสาวรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์  

(ผูจั้ดการฝ่ายสือ่สารองค์กรและพฒันาความยัง่ยนื)  โทรศพัท์ 

+66 2285 0040 ต่อ 1109 อีเมล ir@thaiwah.com หรือ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://investor.thaiwah.

com/home.html ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กําหนด 

โดยตลาดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน 

ทัง้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงปรบัปรงุให้ทนัสมยั 

อยู่เสมอ ในปี 2563 บริษัทฯ มีการนําเสนอผลประกอบการ 

ขององค์กรต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น  

และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

อย่างสมํ่าเสมอ ดังนี้

กิจกรรม จำานวนครั้ง/ปี

4
3
1

N/A
20
1

N/A

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Roadshow ต่างประเทศ
Roadshow ในประเทศ
ประชุมทางโทรศัพท์
เยี่ยมชมบริษัทฯ
เยี่ยมชมโรงงาน



ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัท

รายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ประจําปี2563 ของบริษัทฯ และ

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) 

ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)124

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับ 

การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง เพือ่การดําเนนิ 

ธุรกิจให ้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค ่าให ้กับ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษัิทฯ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และกํากบัดูแลกจิการ ทําหน้าที ่

ในการกํากบัดแูลให้ระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิาร 

จัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและ 

มปีระสิทธิภาพ การดแูลให้บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามข้อกาํหนด 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ การทํารายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจน 

การติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ัง 

ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือ 

จากการทุจริตประพฤติมิชอบ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไก 

การตรวจสอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร 

จัดการความเสี่ยง ปฏิบัติงานตรวจสอบ สอบทาน และ 

รายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการโดยตรง  

และประสานงานกับทุกๆ หน่วยงาน รวมท้ังกลุ่มโรงงาน  

เก่ียวกับการประเมิน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุม 

ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจํา ทุกปี  

ตามแนวทางของการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม 

แนวปฎบิตัขิองสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย์ โดยกาํหนดวธิกีารและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั 

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ตามแนวทางปฎิบัติของ The Committee of Sponsoring  

Organization of the Treadway Commission - Enterprise  

Risk Management (“COSO-ERM”)  โดยกําหนดให ้

ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบรหิารจัดการความเสีย่งปฏิบัติ 

งานตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและ 

สอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่งและ 

กํากับดูแลกิจการโดยตรง 

 อีกท้ังคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความสําคัญใน 

การวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงท้ังความเสี่ยง 

ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก (Inherent risks) และความเสี่ยง 

ที่เกิดจากปัจจัยภายใน (Control risks) ที่อาจส่งผลกระทบ 

ต่อการดาํเนนิธรุกจิให้คงเหลอืความเสีย่งในระดบัท่ียอมรบัได้ 

หรอืส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระสาํคญั รวมถงึการกาํกบัดแูล 

บริษัทย่อย การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  

และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอเหมาะสม เพ่ือให้ 

การดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ 

ประสิทธิผลตามนโยบาย และเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมถึง 

ช่วยให้ข้อมลูในรายงานทางการเงนิมคีวามถกูต้อง น่าเชือ่ถอื

 โดยแนวทางที่ใช้ในกําหนดระบบการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO-ERM  

มีองค์ประกอบดังนี้

การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหาร

จัดการ และกําหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเหมาะสม 

เป็นอิสระ สามารถปฏิบัติงาน และสื่อสารข้อมูลกันได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดเป้าหมาย และนโยบาย 

ในการดําเนนิการอย่างชดัเจน เพือ่ให้บริษัทฯประสบความสําเรจ็ 

ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อบริษัทฯ และ

บุคคลภายนอกโดยมีการจัดทําเป็นนโยบายดังต่อไปนี้

การกำากับดูแล
กิจการที่ดี

นโยบาย
การกำากับดูแล
กิจการที่ดี

จรรยาบรรณของ
กรรมการ	ผู้บริหาร	

และพนักงาน

นโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น	และการ
แจ้งเบาะแสการ

ทุจริต
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การกำาหนดวัตถุประสงค์

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกําหนดวัตถุประสงค์

และเป้าหมายการปฏบิติังานในแต่ละหน่วยงาน โรงงาน และ 

พนักงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน ท้ังด้านกลยุทธ์ ด้านการ 

ปฏบิตังิาน ด้านการปฏบิตัติามนโยบาย กฎ ระเบยีบ ข้อปฏบิตัิ 

ต่างๆ ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายหรอืพนัธกจิทีกํ่าหนดไว้ และ 

ได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับ ทุกฝ่าย และกลุ่มโรงงาน 

ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการ 

ได้กําหนดไว้

การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกําหนดรายละเอียด 

การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบ 

และผลเสยีหายต่อเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ในระดบัองค์กร  

และระดบัปฏบิติัการของบรษัิทฯ โดยพจิารณาทัง้ความเสีย่ง 

ภายนอกและความเสีย่งภายในของบรษิทัฯ รวมถงึมกีารตดิตาม 

ผลอย่างสมํ่าเสมอ 

การประเมินความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

โดยมอบหมายให้ดําเนนิการและช่วยสนบัสนนุแต่ละหน่วยงาน 

และกลุ ่มโรงงาน เพ่ือกําหนดแนวทางในการกํากับดูแล 

ป้องกัน และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง 

ที่อาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจท่ีส่งผลให้ไม่บรรล ุ

ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยพิจารณาจัดระดับความเสีย่ง  

ซึ่งทําการประเมินความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คือ ผลกระทบ 

ต่อความเสียหายที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น (Impact) และ 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) โดย 

มีการรายงานและติดตามผลให้กับผู้บริหาร คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ  และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่งและ

กํากับดูแลกิจการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีาํหนดแนวทางการปฏบิตังิาน 

อย่างชัดเจน โดยมีคู ่มือประกอบในการปฏิบัติงานเป็น 

ลายลักษณ์อักษร (Standard Operating Procedure)  

เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการปฏิบติังานเป็นไปอย่างถกูต้อง เหมาะสม  

โดยมีแนวทางหลักๆ ของกิจกรรมการควบคุมดังต่อไปนี้

การควบคุม
แบบป้องกัน

•	 การกำาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
•	 การแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
•	 การตรวจสอบ	การสอบทาน	และการอนุมัติรายการ

การควบคุม
แบบค้นหา

•	 มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบตาม 
	 แผนงานที่กำาหนดไว้
•	 การทำาการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานทางการเงิน

การควบคุม
แบบแก้ไข

•	 การนำาประเด็น	 ข ้อผิดพลาด	 หรือข้อบกพร่อง 
	 ของระบบการควบคุมภายใน	และการปฏบิติังานทีเ่กิดขึน้	 
	 มากำาหนดนโยบาย	 และแนวทางในการปฏิบัติให้เกิด 
	 ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีหน่วยงาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศคอยกํากับดูแล และพัฒนาระบบ 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสาร และการปฏิบัติงาน 

เป็นไปอย่างถกูต้องเป็นปัจจบุนั โดยตัง้แต่ปี 2560 บรษัิทและ 

กลุ่มบริษัทได้นําระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ 

องค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP)  

และมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ทําให้สามารถ 

นําข้อมูลที่สําคัญไปใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 

ทางธรุกิจได้อย่างมปีระสทิธภิาพภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

รวมถึงกําหนดนโยบายวิธีการการป้องกันความปลอดภัย 

ของระบบข ้อมูลและอุปกรณ์ต ่างๆ การปฏิบัติตาม 

กฏหมายพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระทําความผดิเกีย่วกบั 

คอมพิวเตอร์ และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารภายใน 

กับพนักงานภายในองค์กร (อีเมล์และอินทราเน็ต) ในการ 

เผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการดําเนนิ 

ธรุกจิ (Code of conduct) รวมถึงเอกสารและข่าวสารต่างๆ  

ได้อย่างทั่วถึง

การติดตามผล

 บรษิทัฯ จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกํากับดูแล

กิจการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมคณะ

กรรมการบรหิารอย่างสมํา่เสมอ เพือ่วเิคราะห์ ประเมนิ และ

สรุปผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายในการดําเนิน
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ธุรกิจที่กําหนดไว้เพียงใด แล้วนํามาวางแผน และปรับปรุง

แนวทางการการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการติดตามการแก้ไข 

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยมีการนําระบบการประเมินผล 

การปฏบัิตงิานมาช่วยในการตดิตามและประเมนิผลการปฏบัิติ

งานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ท่ีมีความเป็นอสิระยังได้รับมอบหมายให้เป็นอกีหนึง่ช่องทาง 

ท่ีรบัแจ้งข้อมลูหรอืข้อร้องเรียน รวมถงึเบาะแสทีเ่ป็นประโยชน์ 

โดยตรง ทําให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการจัดการข้อมูล 

หรือข้อร้องเรียนที่ได้รับรายงานเข้ามาอย่างโปร่งใสและ 

เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 จากนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าระบบการควบคมุ 

ภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษัิทฯ มคีวาม 

เพียงพอ เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบ 

ข้อบกพร่องที่เป็นนัยสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

หัวหน้างานการตรวจสอบภายใน

 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง 

และกํากับดูแลกิจการได้แต่งตั้ง นายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค  

ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจาก 

มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ  

และเคยได้รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

ในการปฏบิตังิานการตรวจสอบภายในจากสมาคม ผูต้รวจสอบ 

ภายในแห่งประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการ

ตรวจสอบ สอบทานงบการเงินของธุรกิจอื่นๆ ซ่ึงสามารถ

นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง 

มคีวามเข้าใจในกระบวนการและวิธีการปฏบัิติงานของ แต่ละ

กจิกรรม แต่ละหน่วยงานเป็นอย่างด ีจึงเหน็ว่ามีความเหมาะสม

ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

 ท้ังนี ้การพจิารณาและอนมัุต ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย 

ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ 

กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่งและกํากบัดแูลกจิการ 

โดยคุณสมบัติของผู ้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ

ภายในดังนี้ 

ประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ   : นายสรศักดิ์  ธนดีเจริญโชค

อายุ   : 40 ปี

ประวัติการศึกษา : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทํางาน : 

2563 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

ต.ค. 2558 - 2562  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

2557 - ก.ย. 2558  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

2554 - 2556  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

การฝึกอบรมและสัมมนา :

• แนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

• อัพเดทความรู้ด้านภาษี

• Procurement Fraud, eDiscovery and Robotic Process Automation (RPA)

• Crisis management and Business Continuity Olan Incentive 

• Business Continuity Management & Risk Management Masterclass

• Cyber Security and Infrastructure protection, Governance, Risk management 

• แนวทาง และการปฏิบัติ การดําเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้กํากบัดูแลให้บรษิทัฯ มรีะบบ

การบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีจ่ะทําให้บรรล ุ

วัตถุประสงค ์และสอดคล ้องกับกลยุทธ ์ของบริษัทฯ  

อย่างมปีระสิทธผิล อกีทัง้มกีารปฏบิติัให้เป็นไปตามกฎหมาย

และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  

มีความเห็นว่าการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ  

มีความเพียงพอ และสามารถทําให้ผู้สอบบัญชีแสดงความ

เห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิ้นสุด 2563 ได้ว่า

ถูกต้องตามควร      

 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้เห็นชอบและรับรอง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 

และกํากับดูแลกิจการในเรื่องระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการ

ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม

การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ

ระบบการติดตาม และสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ มีความเพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลากร 

อย่างเพยีงพอในการดําเนนิการดังกล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ

และไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระสําคญัในระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ

นายโฮ กวงปิง

ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 

และกํากับดูแลกิจการ

 เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562  ได้มีมติอนุมัติการขยาย

ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการกํากับดูแลกิจการ 

ของบริษัทฯ และได้เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ”

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ

กํากับดูแลกิจการของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)       

(“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน และ 

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

• สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการ 

 ควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

 และการปฏิบติัตามกฎระเบยีบและกฏหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ทั้งหมด

• เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษแก่ผู ้ตรวจสอบ 

 ภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้  

 โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

• ให้คําแนะนําแก่ฝ่ายจัดการในเร่ืองเกี่ยวกับหลักการ 

 กํากับดูแลกิจการที่ดี 

• เสนอแนะการแต่งต้ัง และการเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชี 

 ภายนอกของบรษิทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบ 

 บัญชีดังกล่าว

• สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยง  

 การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความ 

 เสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และกํากับดูแลคณะ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

• กํากับดูแลการปฏิบัติตามตามนโยบายต่อต้านการ 

 คอร์รัปชั่น

• กาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ ให้เป็นไปตาม 

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

• ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณ 

 ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

• กํากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม 

 เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ

• กํากับดูแลให้คําปรึกษา ในการดําเนินงานด้านการ 

 พัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

 ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร

ความเสีย่ง และกํากบัดแูลกจิการได้ประชมุอย่างเป็นทางการ 

ทั้งหมด 4 ครั้ง  โดยมีผู ้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ  

ผู ้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย  

เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานทางการ

บญัช ีรวมทัง้การควบคมุภายในก่อนการอนมุตังิบการเงนิราย 

ไตรมาส และงบการเงินประจําปี ในการประชุมดังกล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแล 

กิจการยังได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อ 

สอบทานและให้คําแนะนําเก่ียวกับสิ่งท่ีตรวจพบ ตลอดจน 

ติดตามเรื่องสืบเนื่องจากแผนงานการตรวจสอบ ซึ่งคณะ 

กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และกํากับดแูลกจิการ 

ได้ให้ความเห็นชอบแก่ผู ้ตรวจสอบภายในให้ดําเนินการ 

ระหว่างปี 2562 เพือ่ให้แน่ใจว่าการตรวจสอบมคีวามเพยีงพอ 

และเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล ท้ังนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการได้อนุมัติแผนงาน 

ของผู้ตรวจสอบภายใน และแผนงานของคณะกรรมการ 

บรหิารความเสีย่ง ประจําปี 2564 นอกจากนี ้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการได ้

เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 

เข้าร่วมประชมุด้วย 1 ครัง้ เพือ่พจิารณาแนวทางและแผนการ

สอบบัญชี
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 กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแล

กิจการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมที่จัดข้ึนในป ี

2563

 ในด้านการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการได้รับมอบจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้กํากับดูแลขบวนการและกิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง เพื่อทุเลาและบริหารความเสี่ยงให ้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร 

ความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการได ้รับรายงานจาก 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร 

อาวุโส และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร 

ความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการทราบในเร่ืองความเสี่ยง 

ด้านปฏิบัติการ (Operational risks) รวมทั้ง มาตรการที่ใช้

ในการทุเลาความเสี่ยงเหล่านั้น  คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการได้อนุมัติแผนงาน

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2564 และ 

ได้สอบทานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเป็น 

รายไตรมาส รวมทั้ง ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง เพ่ือให้ระบบการบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพ

และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเส่ียง และกาํกบั 

ดแูลกจิการมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชว่ีา งบการเงนิ  

และการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินของบริษทัฯ มคีวามเพยีงพอ 

และถกูต้องตามควรในสาระสําคัญตามหลกัการบญัชทีีร่บัรอง

ทัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และกํากบั 

ดูแลกิจการมีความพึงพอใจต่อระบบการควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุม 

ภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน  

ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตาม 

ว่ามีความเพียงพอทั้งด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

บริษัทฯ และสามารถทําให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้ความเห็น 

อย่างถูกต้องตามควรต่องบการเงินของบริษัทฯ ขณะท่ี 

ข้อบกพร่องต่างๆ ของการควบคมุภายในทีไ่ด้ มกีารตรวจพบ 

ในระหว่างการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิาร

ความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ ฝ่ายจัดการก็ได้มีความ 

ตื่นตัวและได้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวอย่าง

เหมาะสม

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเส่ียง และกาํกบั 

ดแูลกจิการยงัได้ตรวจทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ  

ทีจ่ะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  หรือ 

ผูถ้อืหุน้เพือ่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 

ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการมีความพึงพอใจ 

ว่า บริษัทฯ ได้เข้าทํารายการดังกล่าวบนพื้นฐานเสมือนหนึ่ง 

กระทําโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  (Arms’ Length Basis)  

โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่สัญญาและได้เปิดเผย 

ข้อมูลการเข้าทํารายงานอย่างเพียงพอและโปร่งใส

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ 

กาํกบัดแูลกจิการมคีวามพงึพอใจต่อการปฏบิตัติามกฎหมาย 

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กบัธรุกจิของบรษัิทฯ รวมทัง้มคีวามพงึพอใจต่อการสนนัสนนุ

และการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

อย่างต่อเนือ่งของบรษิทัฯ การไม่เลอืกปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้เสยี 

ทุกกลุ ่ม และผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นทุกรายยังคงเป็น

เป้าหมายหลักในการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ   

บรหิารความเสีย่ง และกาํกบัดแูลกจิการ คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการได้ทบทวนนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

รวมทั้ง ได้ให้คําแนะนําในการดําเนินงานด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และได้สอบทานผลการดําเนินงาน

และรายงานทางการเงนิต่างๆ ของบรษิทัฯ เพือ่ความโปร่งใส

และความครบถ้วนถูกต้อง ส่วนในด้านการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น  ได้มีการสอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

และได้กําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินและวางแผน

งานการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการ 

คอร์รัปชั่นไว้ในแผนงานประจําปี ซึ่งจากการดําเนินการ 

ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ

กํากับดูแลกิจการมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิด

ข้ึนท้ังกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบ

ภายในเรือ่งต่างๆ ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ
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 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ

กํากับดูแลกิจการได้ประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง  

(แบบรายคณะ) ประจําปี 2563 และรายงานผลการประเมิน

ตนเองต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ พร้อมทัง้เปิดเผยในรายงาน

ประจําปีของบริษัทฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกํากับ

ดูแลกจิการได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ให้แต่งตัง้ 

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา 

พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของ

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปี 2564 โดยเสนอค่าสอบ

บัญชีเท่ากับ 2,133,900 บาท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และค่าสอบบัญชีนี้อยู่ภายใต้การได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญ   ผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ

(นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 

และกํากับดูแลกิจการ

18 กุมภาพันธ์ 2564                                      
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน

ของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานงบการเงินโดย

พิจารณาจากรายงานและจากการทํางานของผู้สอบบัญชี

ภายนอกของบรษิัทฯ คือ บรษิัท สาํนักงาน อวีาย จํากดั รวม

ทั้งจากรายงานและการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ ซึ่งได้หารือกับฝ่าย

จดัการของบริษทัฯ ในเรือ่งต่างๆ โดยละเอียดคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีความพึงพอใจที่ไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสําคัญ

ในการควบคุมภายในด้านบัญชี ระบบการควบคุมภายใน

และมาตรฐานการปฏบิติังานและการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ 

(Standard Operating Procedures)

 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงสามารถสรุปได้ว่า 

งบการเงนิ สาํหรับปีสิน้สดุ 2563 ได้จดัทาํอย่างรอบคอบเป็น

ไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งได้แสดงฐานะ 

การเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ในทุกจุดที่เป็น

สาระสําคัญ

นายโฮ กวงปิง

ประธานกรรมการบริษัท

นายโฮ เรน ฮวา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงาน
ทางการเงิน
31 ธันวาคม 2563
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา 

จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่มบรษัิท) ซึง่ประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 งบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อื

หุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั

และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตสุรปุ

นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะ

กิจการของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานและกระแส

เงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวา จํากัด 

(มหาชน) และบรษัิทย่อย และเฉพาะของบรษิทั ไทยวา จาํกดั 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บริษทั

ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจ

สอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้าน

จรรยาบรรณอืน่ๆตามทีร่ะบุในข้อกาํหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเช่ือ

ว่าหลักฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะ

สมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัย

สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า              

ในการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ

เรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิ

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี ้ข้าพเจ้า

ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้

ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ           

งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิด

ชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า

ได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวธิกีารตรวจสอบของ

ข้าพเจ้าซึง่ได้รวมวธิกีารตรวจสอบสําหรบัเรือ่งเหล่านีด้้วยได้

ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิ

โดยรวม

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ

สําหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

 เนื่องจากรายได้จากการขายเป็นตัวเลขที่มีสาระ

สําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเป็นตัวช้ีวัดหลักใน             

แง่ผลการดาํเนนิงานของธรุกิจซึง่ผูใ้ช้งบการเงินให้ความสนใจ 

ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจํานวนมาก

ราย ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ที่ไม่ได้

เกิดขึ้นจริง

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ของบริษทัฯโดยการ

•  ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบ 

 การควบคมุภายในของบรษิทัฯทีเ่กีย่วข้องกบัวงจรราย 

 ได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและ 

 เลอืกตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏบิตัติามการควบคมุ 

 ที่บริษัทฯออกแบบไว้ 

•  สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการ 

 รบัรูร้ายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขการขายและสอดคล้อง 

 กับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
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•  สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเ่กดิ 

 ขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

•  สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้น 

 รอบระยะเวลาบัญชี  

•  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบ 

 แยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความ 

 ผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบ 

 ระยะเวลาบัญชี 

ค่าความนิยม และเครื่องหมายการค้า 

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 

และ 19 ตามลําดับ เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของ

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นประมาณการ

ทางบัญชีที่สําคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงใน

การระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณ

การกระแสเงนิสดในอนาคตทีกิ่จการคาดว่าจะได้รบัจากกลุม่

สินทรัพย์นั้น รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการ

เติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทําให้เกิดความเสี่ยงเก่ียว

กับมูลค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า  

 ข้าพเจ้าได้ประเมินการกําหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อ

ให้เกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของ 

บริษทัฯ เลอืกใช้โดยการทาํความเข้าใจกระบวนการพิจารณา 

ของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์

ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทําการทดสอบ

ข้อสมมติที่สําคัญท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการกระ

แสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทํา

โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติ

ดงักล่าวกับแหล่งข้อมลูภายในและภายนอกของบรษิทัฯ รวม

ถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการ

ดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่ประเมนิการใช้ดุลยพนิจิของฝ่าย

บริหารในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัใน

อนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของ 

บริษทัฯ เลอืกใช้โดยการวเิคราะห์ต้นทนุทางการเงนิถวัเฉลีย่

ถ่วงน้ําหนักของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจน

ทดสอบการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

ดังกล่าวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระ

ทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สําคัญต่อมูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตใน

ระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึงผลกระทบของประมาณการ 

กระแสเงนิสดในอนาคตจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมตทิีส่าํคัญ 

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 

เนือ่งจากการประเมนิการด้อยค่าของเงินลงทนุในบรษิทัย่อย

ถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สําคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้

ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน

จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย ท้ังนี้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน

หมายถึงมูลค่ายตุธิรรมหกัต้นทุนในการขายของสนิทรพัย์หรอื

มลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า ประกอบ

กับจํานวนค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บันทึก

อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินมีสาระสําคัญ ซึ่งทําให้เกิดความ

เสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของแบบจําลอง

ทางการเงนิท่ีฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯเลอืกใช้โดยการทําความ

เข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ 

ข้าพเจ้าได้ทําการทดสอบข้อสมมติที่สําคัญที่ฝ่ายบริหาร

ใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อยท่ีจัดทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูล

ภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานความ

แม่นยําของประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการ

ดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของ

ฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า

จะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาความเหมาะสม

ของอัตราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการ

วิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทย่อยและ

ของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าที่คาด 

ว ่าจะได ้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย ่อยดังกล ่าว  

ตามแบบจาํลองทางการเงนิ และพจิารณาผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีส่าํคัญต่อมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนื

โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว
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ข้อมูลอื่น 

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูล

ที่รวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงาน

นั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีนี้

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุม

ถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้           

ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจ

สอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี

ความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่

ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่า

ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 

 เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปีของกลุม่บรษิทัตาม

ที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่อง 

ดังกล่าวให้ผู ้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มีการ

ดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรบัผิดชอบของผู้บรหิารและผูมี้หน้าท่ีในการ
กำากับดูแลต่องบการเงิน

 ผู ้ บริหารมีหน ้ าที่ รั บผิดชอบในการ จัดทําและ 

นาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐาน               

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบ

การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดใน

การจดัทาํงบการเงิน ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความ

สามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิด

เผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดาํเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงั

กล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนนิงาน

ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือ

หยดุดําเนนิงานหรอืไม่สามารถดําเนินงานต่อเน่ืองอกีต่อไปได้ 

ผู ้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล

กระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุม่บริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจ
สอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

สาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่

ด้วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเช่ือมัน่ในระดบั

สงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏบัิตงิานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อ

ข้อเท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาดและถือว่ามี

สาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ี

ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี

ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ

ใช้งบการเงินเหล่านี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง        

ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัิ

งานดังต่อไปนี้ด้วย

•  ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดง 

 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการ 

 เงิน ไม่ว ่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ 

 ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบ 

 บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ 

 แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูล 

 ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมา 

 จากการทุจริตจะสู งกว ่ าความเสี่ ยงที่ เกิดจาก 

 ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ 

 สมรูร่้วมคดิการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจ 

 ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตาม 

 ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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•  ทาํความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในท่ี 

 เกีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิ ีการตรวจสอบ 

 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค ์

 ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ 

 ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญช ี

 ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 

 ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร 

 จัดทํา

•  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ 

 การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานต่อเน่ืองของ 

 ผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

 ว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคัญทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์ 

 หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี 

 นั ย สํ า คั ญต ่ อ ค ว ามส าม า ร ถขอ งก ลุ ่ ม บ ริ ษั ท 

 ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ ้า 

 ได้ข้อสรุปว่ามคีวามไมแ่นน่อนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจา้ 

 จะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู ้สอบบัญช ี

 ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องในงบ 

 การเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพยีงพอ  

 ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป 

 ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ 

 จนถึงวันที่ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้า    

 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจ 

 เป็นเหตุให้กลุม่บรษิทัต้องหยดุการดาํเนนิงานต่อเนือ่งได้

•  ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของ 

 งบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง  

 ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและ 

 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

•  รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสม 

 อย่างเพียงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงินของกจิการหรอื 

 ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดง 

 ความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ 

 การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัต ิ

 งานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ 

 แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกํากับดแูลในเรือ่ง

ต่าง ๆ  ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม

ทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียัสําคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ

รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล 

ว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับ 

ดูแลเ ก่ียวกับความสัมพันธ ์ ท้ังหมดตลอดจนเรื่อง อ่ืน  

ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณา

ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ 

ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 จากเรื่อง ท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผู ้มีหน ้า ท่ีในการ 

กํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยสําคัญที่สุด

ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็น

เรือ่งสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีไ้ว้

ในรายงานของผูส้อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคบัห้าม

ไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์

ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง

ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว

สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ 

ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

 ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบัญชีและการนาํเสนอ

รายงานฉบับนี้

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563  2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 853,230,495      857,164,975      434,625,867      319,951,380      
เงินลงทุนชัว่คราว 9 -                        384,335,563      -                        343,149,849      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 10 707,870,786      723,741,514      543,422,796      569,751,152      
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                        -                        95,933,202        80,852,723        
สินคา้คงเหลือ 11 1,168,815,455   1,147,354,785   523,118,591      574,044,331      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4,887,450          8,673,920          -                        7,292,685          
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 617,965,271      -                        580,807,300      -                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 137,895,444      121,561,203      68,438,170        48,104,189        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,490,664,901   3,242,831,960   2,246,345,926   1,943,146,309   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 12 41,979,988        25,736,938        -                        -                        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 103,379,065      -                        103,379,065      -                        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 -                        21,149,254        -                        31,600,000        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                        -                        705,585,458      695,627,108      
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 -                        146,168,400      -                        146,168,400      
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                        -                        568,513,183      590,203,643      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 79,919,630        131,455,030      504,000             504,000             
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 17 3,529,713,049   3,640,085,818   2,239,521,648   2,376,500,494   
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18 243,756,395      -                        63,656,402        -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19, 20 500,044,210      533,679,063      457,764,101      477,166,515      
ค่าความนิยม 20 100,678,428      100,678,428      100,678,428      100,678,428      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 31 11,623,868        6,724,919          -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18,291,808        20,062,679        4,953,527          15,209,758        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,629,386,441   4,625,740,529   4,244,555,812   4,433,658,346   
รวมสินทรัพย์ 8,120,051,342   7,868,572,489   6,490,901,738   6,376,804,655   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอ านาจ สุขประสงคผ์ล)
กรรมการ

งบการเงินรวม

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563  2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 230,000,000      275,940,058      -                        100,000,000      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 22 579,729,206      539,090,846      433,534,895      367,633,482      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                        2,697,750          -                        7,610,973          
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 18 28,937,019        4,590,455          12,780,248        4,590,455          
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 60,000,000        60,000,000        60,000,000        60,000,000        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,211,613          9,410,291          -                        -                        
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 38.1 693,047             -                        398,332             -                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 86,923,452        95,123,083        57,282,979        27,935,093        
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 993,494,337      986,852,483      563,996,454      567,770,003      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 2,707,187          -                        -                        -                        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 178,150,165      5,025,046          49,591,260        5,025,046          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
    ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 270,000,000      110,000,000      270,000,000      110,000,000      
หุ้นกู้ 24 998,088,025      996,692,599      998,088,025      996,692,599      
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 348,396,734      326,038,195      280,094,194      263,217,813      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 31 120,432,131      136,152,874      84,359,174        108,094,662      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,134,841          12,416,001        3,133,365          12,413,088        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,920,909,083   1,586,324,715   1,685,266,018   1,495,443,208   
รวมหนีสิ้น 2,914,403,420   2,573,177,198   2,249,262,472   2,063,213,211   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563  2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 880,420,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 880,420,930      880,420,930      880,420,930      880,420,930      
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 880,420,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 880,420,930      880,420,930      880,420,930      880,420,930      
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 300,740,523      300,740,523      300,740,523      300,740,523      
ส่วนเกินทุนจากการควบบริษทั 764,866,016      764,866,016      764,866,016      764,866,016      
ส่วนเกินทุนจากการปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 14 66,886,183        66,886,183        -                        -                        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 27 89,705,000        89,705,000        89,705,000        89,705,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,046,276,192   3,125,986,153   2,283,451,860   2,312,945,598   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (254,527,435)     (207,772,900)     (77,545,063)      (35,086,623)      
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,894,367,409   5,020,831,905   4,241,639,266   4,313,591,444   
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 311,280,513      274,563,386      -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,205,647,922   5,295,395,291   4,241,639,266   4,313,591,444   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,120,051,342   7,868,572,489   6,490,901,738   6,376,804,655   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 7,076,885,042    7,310,453,107    4,857,221,110    5,185,713,938    
รายไดจ้ากการบริการ 13,304,504         12,551,584         4,882,424           4,220,610           
ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ 2.2 24,802,360         -                         -                         -                         
รายไดเ้งินปันผล 10,440,600         32,748,682         40,289,630         120,439,959       
เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั -                         12,149,334         -                         -                         
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 18,464,600         -                         -                         -                         
ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 3,221,337           -                         3,444,361           -                         
รายไดอ่ื้น 45,773,415         38,783,402         62,099,988         36,053,165         
รวมรายได้ 7,192,891,858    7,406,686,109    4,967,937,513    5,346,427,672    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 5,963,465,447    6,121,847,349    4,058,154,691    4,415,844,243    
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 13,077,909         11,604,036         4,163,024           3,499,662           
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 567,072,745       563,332,982       365,191,807       373,241,745       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 546,298,340       549,164,760       429,410,492       430,708,073       
รวมค่าใช้จ่าย 7,089,914,441    7,245,949,127    4,856,920,014    5,223,293,723    
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 102,977,417       160,736,982       111,017,499       123,133,949       
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 (333,472)             (4,536,595)          -                         -                         
รายไดท้างการเงิน 28 10,562,237         17,140,677         34,480,728         39,523,008         
ตน้ทุนทางการเงิน 29 (68,832,345)        (47,566,655)        (54,636,844)        (40,037,163)        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 44,373,837         125,774,409       90,861,383         122,619,794       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 (9,445,960)          (31,886,191)        (2,379,328)          (620,067)             
ก าไรส าหรับปี 34,927,877         93,888,218         88,482,055         121,999,727       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (5,591,200)          (101,885,858)      -                         -                         
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         (18,793,080)        -                         (18,793,080)        
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13 1,034,918           (6,420,321)          -                         -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,556,282)          (127,099,259)      -                         (18,793,080)        
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 
   สุทธิจากภาษีเงินได้ (42,458,440)        -                         (42,458,440)        -                         
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25 -                         (28,184,114)        -                         (27,925,976)        
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13 -                         (249,679)             -                         -                         
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (42,458,440)        (28,433,793)        (42,458,440)        (27,925,976)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (47,014,722)        (155,533,052)      (42,458,440)        (46,719,056)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (12,086,845)        (61,644,834)        46,023,615 75,280,671         

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 38,265,832         68,039,186         88,482,055         121,999,727       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,337,955)          25,849,032         

34,927,877         93,888,218         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (8,488,703)          (68,564,735)        46,023,615         75,280,671         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,598,142)          6,919,901           

(12,086,845)        (61,644,834)        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 33
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.04                    0.08                    0.10                    0.14                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 44,373,837         125,774,409       90,861,383         122,619,794       
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั -                         (12,149,334)        -                         -                         
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 457,774,738       352,368,873       272,567,038       215,198,103       
   โอนกลบัค่าเผ่ือจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                         (2,625,305)          -                         (2,625,305)          
   หน้ีสูญและค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/
      ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) 12,606,348         8,260,734           (40,941,930)        1,090,861           
   ค่าเผ่ือการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น
      มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) 10,476,122         (9,927,755)          4,027,369           (7,709,170)          
   โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน -                         (4,000,000)          -                         (4,000,000)          
   ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (18,464,600)        -                         -                         -                         
   ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,293,077           21,068,038         7,891,989           21,496,135         
   ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ (24,802,360)        -                         -                         -                         
   ขาดทุน (ก าไร) จากการขายเงินลงทุน 3,233,879           (6,879,743)          3,302,847           (5,814,579)          
   ก าไรจากการช าระบญัชีบริษทัยอ่ย -                         -                         (14,844,230)        -                         
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                         -                         46,513,636         58,536                
   ขาดทุนจากเงินลงทุนชัว่คราวท่ีครบก าหนด -                         1,479,348           -                         1,479,348           
   ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
      ของเงินลงทุน 3,445,496           (180,378)             3,411,225           (59,827)               
   ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (3,221,337)          -                         (3,444,361)          -                         
   ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 2,316,377           (1,771,083)          1,408,292           (2,204,560)          
   ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 1,395,426           927,638              1,395,426           927,638              
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 39,637,633         65,209,607         28,961,575         52,697,993         
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
      ของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -                         10,018,127         -                         9,159,934           
   ดอกเบ้ียรับ (10,562,237)        (17,140,677)        (34,480,728)        (39,523,008)        
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 333,472              4,536,595           -                         -                         
   เงินปันผลรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (10,440,600)        (32,748,682)        (40,289,629)        (120,439,959)      
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 67,436,919         46,639,017         53,241,418         39,109,525         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 582,832,190       548,859,429       379,581,320       281,461,459       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 44,373,837         125,774,409       90,861,383         122,619,794       
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั -                         (12,149,334)        -                         -                         
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 457,774,738       352,368,873       272,567,038       215,198,103       
   โอนกลบัค่าเผ่ือจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                         (2,625,305)          -                         (2,625,305)          
   หน้ีสูญและค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/
      ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) 12,606,348         8,260,734           (40,941,930)        1,090,861           
   ค่าเผ่ือการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น
      มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) 10,476,122         (9,927,755)          4,027,369           (7,709,170)          
   โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน -                         (4,000,000)          -                         (4,000,000)          
   ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (18,464,600)        -                         -                         -                         
   ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,293,077           21,068,038         7,891,989           21,496,135         
   ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ (24,802,360)        -                         -                         -                         
   ขาดทุน (ก าไร) จากการขายเงินลงทุน 3,233,879           (6,879,743)          3,302,847           (5,814,579)          
   ก าไรจากการช าระบญัชีบริษทัยอ่ย -                         -                         (14,844,230)        -                         
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                         -                         46,513,636         58,536                
   ขาดทุนจากเงินลงทุนชัว่คราวท่ีครบก าหนด -                         1,479,348           -                         1,479,348           
   ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
      ของเงินลงทุน 3,445,496           (180,378)             3,411,225           (59,827)               
   ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (3,221,337)          -                         (3,444,361)          -                         
   ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 2,316,377           (1,771,083)          1,408,292           (2,204,560)          
   ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 1,395,426           927,638              1,395,426           927,638              
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 39,637,633         65,209,607         28,961,575         52,697,993         
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
      ของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -                         10,018,127         -                         9,159,934           
   ดอกเบ้ียรับ (10,562,237)        (17,140,677)        (34,480,728)        (39,523,008)        
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 333,472              4,536,595           -                         -                         
   เงินปันผลรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (10,440,600)        (32,748,682)        (40,289,629)        (120,439,959)      
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 67,436,919         46,639,017         53,241,418         39,109,525         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 582,832,190       548,859,429       379,581,320       281,461,459       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 16,980,147         (1,001,849)          21,406,684         (11,042,140)        
   สินคา้คงเหลือ 20,683,568         (149,653,260)      46,898,371         (157,880,836)      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,434,215)          27,359,019         (13,389,324)        53,832,884         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,659,048           29,576,218         10,256,039         19,463,781         
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 33,064,764         24,801,521         77,612,625         (34,083,235)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,398,350)          49,972,074         29,149,455         2,363,517           
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (11,184,952)        (7,709,723)          (9,272,115)          85,395                
   เงินรับล่วงหนา้ค่าคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมจากกรมสรรพากร -                         9,279,724           -                         9,279,724           
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 630,202,200       531,483,153       542,243,055       163,480,549       
เงินรับค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั -                         12,149,334         -                         -                         
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (19,331,094)        (13,744,416)        (12,085,194)        (10,576,494)        
จ่ายภาษีเงินได้ (39,661,459)        (63,882,506)        (15,152,180)        (37,397,792)        
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 571,209,647       466,005,565       515,005,681       115,506,263       
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 8,380,080           18,134,552         68,184,532         34,630,608         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         (15,000,000)        (228,266,506)      
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                         -                         29,059,804         141,049,819       
ซ้ือเงินลงทุน (923,060,271)      (2,328,450,157)   (796,060,271)      (1,968,205,929)   
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (49,642,857)        -                         (54,409,375)        (83,423,700)        
เงินสดของบริษทัยอ่ยจากการซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย 4,875,662           -                         -                         -                         
เงินสดรับจากการช าระบญัชีบริษทัยอ่ย -                         -                         44,381,619         -                         
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (239,720,983)      (1,188,961,081)   (138,570,095)      (1,021,459,249)   
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,331,112)          (40,551,212)        (3,962,698)          (15,921,930)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 678,308,102       2,478,773,699    545,247,724       2,158,529,471    
เงินสดรับจากเงินลงทุนท่ีครบก าหนด -                         81,798,204         -                         50,000,000         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10,845,637         9,879,578           12,437,144         4,597,915           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                         3,841                  -                         3,841                  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 70,000,000         -                         -                         -                         
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ี
   ไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         (220,000,000)      -                         -                         
เงินปันผลรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,440,600         32,748,682         40,289,630         120,439,959       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (433,905,142)      (1,156,623,894)   (268,401,986)      (808,025,701)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 147

บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (16,186,717)        39,809,361         -                         -                         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (65,279,258)        55,940,058         (100,000,000)      100,000,000       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                         -                         (7,600,000)          (168,000,000)      
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่า (31,306,053)        (4,069,359)          (13,807,600)        (4,069,359)          
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (60,000,000)        (30,000,000)        (60,000,000)        (30,000,000)        
รับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 220,000,000       200,000,000       220,000,000       200,000,000       
รับเงินสดจากการออกหุ้นกู้ -                         1,000,000,000    -                         1,000,000,000    
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ -                         (4,235,039)          -                         (4,235,039)          
ดอกเบ้ียจ่าย (64,657,723)        (39,001,168)        (52,744,246)        (31,814,086)        
เงินปันผลจ่าย (117,777,077)      (282,710,935)      (117,777,362)      (282,710,935)      
เงินปันผลจ่ายท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,372,378)          (7,379,562)          -                         -                         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (136,579,206)      928,353,356       (131,929,208)      779,170,581       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4,659,779)          (59,190,508)        -                         -                         
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (3,934,480)          178,544,519       114,674,487       86,651,143         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 857,164,975       678,620,456       319,951,380       233,300,237       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 853,230,495       857,164,975       434,625,867       319,951,380       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 64,194,167         62,214,966         44,175,898         57,188,989         
   ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 2,594,750           1,359,044           2,594,750           1,351,030           
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 15,980,338         1,118,000           4,625,996           1,118,000           
   ขายอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดรั้บเงิน -                         -                         5,893,451           9,235,347           
   เงินปันผลคา้งรับ -                         -                         -                         3,624                  
   เงินปันผลคา้งจ่าย 553,287              354,569              553,002              354,569              
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลงจากการช าระบญัชี -                         -                         29,537,389         -                         
   ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่า
      ดว้ยมูลค่ายติุธรรม (53,073,050)        -                         (53,073,050)        -                         
   โอนเปล่ียนเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย 21,325,175         -                         31,600,000         -                         
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจากการตดัหน้ีสูญ 10,571,323         10,399,294         331,800              159,771              
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                         (35,230,143)        -                         (34,907,470)        
   โอนเปล่ียนเงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นเงินกูย้ืมระยะยาว
      จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,700,000           -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีสิ?นสุดวนัที@ 31 ธันวาคม 2563  

1. ข้อมูลทั@วไป 

1.1 ข้อมูลทั@วไปของบริษทัฯ 

บริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึHงจดัตัJงและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจ
หลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทวุน้เส้น แป้งมนัสําปะหลงัและผลิตภณัฑ์
อาหารอืHนๆ ทีHอยูต่ามทีHจดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่H 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชัJน 6 ถนนสาทรใต ้แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื?อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืJอไวรัสโคโรนา 2019 ทีHปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึH งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกีHยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีJ สินและหนีJ สินทีHอาจเกิดขึJน
อย่างต่อเนืHอง ทัJงนีJ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมืHอสถานการณ์มีการ
เปลีHยนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1  งบการเงินนีJ จดัทาํขึJนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีHกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีHบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนีJ  

 งบการเงินนีJไดจ้ดัทาํขึJนโดยเกณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืHนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนีJ ไดจ้ดัทาํขึJนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) (ซึH งต่อไปนีJ เรียกว่า 
“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึH งต่อไปนีJ เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนีJ  

(หน่วย: ร้อยละ) 

  จดัตัJงขึJน   
ชืHอบริษทัยอ่ย ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

   2563 2562 

บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายแป้งอลัฟา  ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ดีไอ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายแป้งมนัสาํปะหลงั ไทย 99.98 99.98 
บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายแป้งมนัสาํปะหลงั ไทย 70.00 70.00 
บริษทั สาํปะหลงัพฒันา จาํกดั(1) ผลิตและจาํหน่ายแป้งมนัสาํปะหลงั

ดดัแปร 
ไทย 100.00 100.00 

Tay Ninh Tapioca Joint Stock  Company(2) ผลิตและจาํหน่ายแป้งมนัสาํปะหลงั  เวยีดนาม 70.00 70.00 
       กลูโคสและลูกกวาด    
บริษทั ไทยวา อินเตอร์เนชัHนแนล เทรด    

(เซีHยงไฮ)้ จาํกดั 
จาํหน่ายแป้งมนัสาํปะหลงั จีน 100.00 100.00 

บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์      
(กมัพชูา) จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายแป้งมนัสาํปะหลงั กมัพชูา 100.00 100.00 

บริษทั ไทยวา เวยีดนาม จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร 
(วุน้เสน้และอืHน ๆ) 

เวยีดนาม 100.00 100.00 

บริษทั พีที ไทยวา อินโดนิเซีย จาํกดั(3) จาํหน่ายแป้งมนัสาํปะหลงั แป้งขา้ว 
และกลูโคส 

อินโดนิเซีย 100.00 - 

บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั จาํกดั(4) ถือเงินลงทุน ไทย 99.50 30.00 
บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จาํกดั                        ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99 
บริษทั บางปะกงธุรกิจ จาํกดั ถือครองทีHดิน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เชียงแสนแลนด ์จาํกดั ถือครองทีHดิน ไทย - 100.00 
บริษทั ไทยวา (6) จาํกดั ถือครองทีHดิน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บางเทา (6) จาํกดั ถือครองทีHดิน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จาํกดั ถือครองทีHดิน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไทยสินมนัสาํปะหลงั (1989)  จาํกดั ถือครองทีHดิน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์ ถือครองทีHดิน ไทย 84.99 84.99 
  ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั     
บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั (1) จาํกดั ถือครองทีHดิน ไทย 70.00 70.00 
บริษทั พงังา รีสอร์ท จาํกดั ถือครองทีHดิน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บางเทา (5) จาํกดั ถือครองทีHดิน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จาํกดั(5) ถือครองทีHดิน ไทย 50.01 50.01 
บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช จาํกดั ถือครองทีHดิน ไทย 94.75 94.75 
 (1) สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั สาํปะหลงัพฒันา จาํกดั รวมการถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 66.67 
(2) สดัส่วนการถือหุน้ใน Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company รวมการถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 0.01 
(3) สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั พีที ไทยวา อินโดนีเซีย จาํกดั รวมการถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 1.00 
(4) สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั จาํกดั รวมการถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 69.50 
(5) สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั แม่โจแ้ลนด ์จาํกดั รวมการถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 0.02 
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 เมืHอวนัทีH 31 มกราคม 2563  บริษทั ไทยวา (6) จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ซึH งบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 99.99 ไดซื้Jอหุน้
สามญัของบริษทั เอเชียผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั จาํกดั (ATP) จาํนวน 973,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 69.50 

ของหุ้นทีHออกจาํหน่ายทัJงหมดจาํนวน 1,400,000 หุ้น) รวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายซืJอทัJงสิJน 49.64 ลา้นบาท  

โดยทีH ATP มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหนึHงในประเทศเวียดนามในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 70 การซืJอ
หุ้นสามญัเพิHมใน ATP ดงักล่าวทาํให้สัดส่วนการถือหุ้น ATP และการถือหุ้นของบริษทัร่วมทางออ้มใน
ประเทศเวียดนามดงักล่าวของกลุ่มบริษทั เพิHมขึJนจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 99.50 และจากร้อยละ 21 เป็น
ร้อยละ 69.65 ตามลาํดบั บริษทัฯไดเ้ปลีHยนการบนัทึกเงินลงทุนใน ATP จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยนบัจากวนัทีHบริษทั ไทยวา (6) จาํกดั ลงทุนเป็นตน้ไป 

 งบการเงินรวมนีJไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินรวมของ ATP ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมตัJงแต่วนัทีHลงทุนจนถึงวนัทีH 31 ธนัวาคม 2563 ทัJงนีJ ไดบ้นัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายติุธรรม 

ราคาซืJอส่วนทีHตํHากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิถูกบนัทึกไวใ้นบญัชีกาํไรจากการซืJอธุรกิจใน                 

งบกาํไรขาดทุนรวม ในระหวา่งไตรมาสทีHหนึHงของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยที์Hระบุไดที้Hไดม้าและหนีJ สินทีHรับมาซึHงจดัทาํโดย ผูป้ระเมินราคาอิสระแลว้ 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ ATP และบริษทัยอ่ย ณ วนัทีHลงทุนมีดงัต่อไปนีJ  
(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,876 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 1,926 

ลูกหนีJการคา้และลูกหนีJ อืHน 12,320 

สินคา้คงเหลือ 52,620 

ทีHดิน อาคารและอุปกรณ์  70,928 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้Hดิน 32,348 

สินทรัพยอื์Hน ๆ 2,575 

     รวมสินทรัพย ์ 177,593 
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(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม 

หนี?สิน  

เงินกูย้มืระยะสัJนจากสถาบนัการเงิน 19,339 

เจา้หนีJการคา้และเจา้หนีJ อืHน 3,341 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,052 

หนีJ สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 13,465 

หนีJ สินอืHน ๆ 1,894 

     รวมหนีJ สิน 40,091 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 137,502 

สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 69.65% 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิในสดัส่วนการลงทุนของกลุ่มบริษทั 95,770 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเดิม ซึH งเกีHยวขอ้งกับการโอนเปลีHยน
ประเภทของเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมไปเป็นบริษทัย่อยและรับรู้กาํไรจากการซืJอในราคา            
ตํHากว่ามูลค่ายุติธรรมในงบกาํไรขาดทุนรวมตามรายละเอียดทีHแสดง ซึH งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี                  

ทีHเกีHยวขอ้ง 

 รายละเอียดการลงทุนแสดงไดด้งันีJ  
(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเดิม 21,276 

มูลค่าทางบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนเดิม ณ วนัทีHซืJอกิจการ (21,325) 

ขาดทุนจากการโอนเปลีHยนประเภทเงินลงทุนทีHรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน (49) 

  

ราคาทีHตกลงซืJอเงินลงทุนส่วนเพิHม (49,643) 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเดิม (21,276) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีHไดม้า 95,770 

กาํไรจากการซืJอในราคาตํHากวา่มูลค่ายติุธรรมทีHรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 24,851 
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ผลกระทบสุทธิจากรายการดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งันีJ  

(หน่วย: พนับาท) 

ขาดทุนจากการโอนเปลีHยนประเภทเงินลงทุนทีHรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน (49) 

กาํไรจากการซืJอในราคาตํHากวา่มูลค่ายติุธรรมทีHรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 24,851 

ผลกาํไรสุทธิจากการซืJอธุรกิจทีHรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 24,802 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีHเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีHเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสัHงการกิจกรรมทีH
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนัJนได ้

ค)  บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตัJงแต่วนัทีHบริษทัฯมีอาํนาจ        

ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีHบริษทัฯสิJนสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัJน   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึJนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีHสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพย์และหนีJ สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึH งจัดตัJ งในต่างประเทศ                   

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีHยน ณ วนัสิJนรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีHยนถวัเฉลีHยรายเดือน ผลต่างซึH งเกิดขึJนจากการแปลงค่า
ดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปลีHยนจากการแปลงค่างบการเงินทีHเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลีHยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัทีHมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมนีJ
แลว้ 

ช)  ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีHไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั
ยอ่ยส่วนทีHไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที@เริ@มมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึH งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินทีHมีรอบระยะเวลาบญัชีทีHเริHมในหรือหลงัวนัทีH 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึJนเพืHอใหมี้เนืJอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกีHยวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติันีJ ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึHงไดมี้การเปลีHยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันีJ    

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื@องมือทางการเงนิ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืHองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัทีH 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืHองมือทางการเงิน 

ฉบบัทีH 9 เครืHองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัทีH 32  การแสดงรายการเครืHองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัทีH 16 การป้องกนัความเสีHยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัทีH 19 การชาํระหนีJ สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกีHยวกบัการจดัประเภทและ               

การวดัมูลค่าเครืHองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลกัการ
เกีHยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืHองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีH
คาดว่าจะเกิดขึJน และหลกัการเกีHยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสีHยง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเครืHองมือทางการเงิน 
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การนาํมาตรฐานกลุ่มนีJมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปนีJ  

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีHคาดวา่จะเกิดขึJน - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีHคาด
ว่าจะเกิดขึJนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีHมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
เกิดขึJนก่อน กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผืHอผลขาดทุนทีHคาดวา่จะเกิดขึJนตลอด
อายสุาํหรับลูกหนีJการคา้ 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมืHอเริH มแรกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัทีHเขา้ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิJนรอบระยะเวลา
รายงาน การเปลีHยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีJมาถือปฏิบติัครัJ ง
แรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัทีH 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีHแสดง
เปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปลีHยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที@ 16 เรื@อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีH 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีH 17 เรืHอง สญัญาเช่า และ            

การตีความมาตรฐานบญัชีทีHเกีHยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีJ ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หนีJ สินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีHมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นัJนมีมูลค่าตํHา 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลีHยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีH 17    

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีJมาถือปฏิบติัครัJ ง
แรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัทีH 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีH
แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปลีHยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื@อง มาตรการผ่อนปรนชั@วคราวสําหรับทางเลือกเพิ@มเติมทางบัญชีเพื@อรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื?อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรืH อง มาตรการผ่อนปรนชัHวคราวสําหรับ
ทางเลือกเพิHมเติมทางบญัชีเพืHอรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืJอไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพืHอลดผลกระทบในบางเรืH องจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพืHอให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาทีHยงัมีความไม่แน่นอนเกีHยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมืHอวนัทีH 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัทีHมีรอบระยะเวลารายงานสิJนสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัทีH 1 มกราคม 2563 ถึงวนัทีH 31 ธนัวาคม 2563 

ในระหว่างไตรมาสทีH 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัHวคราว
สาํหรับทางเลือกเพิHมเติมทางบญัชีขา้งตน้ 

อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาสทีH 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงิน จากความไม่
แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืJอไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันัJน ในการจดัทาํงบ
การเงินสาํหรับปีสิJนสุดวนัทีH 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการ
ผอ่นปรนชัHวคราวสาํหรับทางเลือกเพิHมเติมทางบญัชีสาํหรับทุกเรืHองทีHกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วง
ทีHผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที@จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที@มีรอบระยะเวลาบัญชีที@เริ@มใน

หรือหลงัวนัที@ 1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซึH งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีHมีรอบระยะเวลาบญัชีทีHเริHมในหรือ
หลงัวนัทีH 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึJน
เพืHอให้มีเนืJอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเกีHยวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบทีHอาจมีต่องบการเงินในปีทีHเริHมนาํ
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลี@ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื@องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ

ปฏิบัติ  

 ตามทีHกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครืH องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีH 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปี
ปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลีHยนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัทีH                   
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีHแสดงเปรียบเทียบ 

 ทัJงนีJ การเปลีHยนแปลงนโยบายการบญัชี เนืHองจากการนาํมาตรฐานเหล่านีJ มาถือปฏิบติั ไม่มีผลกระทบต่อ
กาํไรสะสมของกลุ่มบริษทั ณ วนัทีH 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบจากการเปลีHยนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เนืHองจากการนาํ
มาตรฐานเหล่านีJมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันีJ  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม

เครืHองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน                
ฉบบัทีH 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัHวคราว 384,336 (384,336) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืHน - 384,336 - 384,336 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืHน - 146,168 - 146,168 
เงินลงทุนระยะยาวอืHน 146,168 (146,168) - - 
ทีHดิน อาคารและอุปกรณ์  3,640,086 - (10,760) 3,629,326 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 232,934 232,934 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 533,679 - (9,377) 524,302 
หนี?สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี?สินหมุนเวยีน     
ส่วนของหนีJ สินตามสญัญาเช่าทีHถึงกาํหนด
ชาํระภายในหนึHงปี 4,591 - 30,430 35,021 

หนี?สินไม่หมุนเวยีน     
หนีJ สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีHถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึHงปี 5,025 - 182,367 187,392 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,125,986 - - 3,125,986 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม

เครืHองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน                

ฉบบัทีH 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินลงทุนชัHวคราว 343,150 (343,150) - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืHน - 343,150 - 343,150 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืHน - 146,168 - 146,168 

เงินลงทุนระยะยาวอืHน 146,168 (146,168) - - 

ทีHดิน อาคารและอุปกรณ์  2,376,500 - (10,760) 2,365,740 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 72,710 72,710 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 477,167 - (12) 477,155 

หนี?สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี?สินหมุนเวยีน     

ส่วนของหนีJ สินตามสญัญาเช่าทีHถึงกาํหนด
ชาํระภายในหนึHงปี 4,591 - 9,841 14,432 

หนี?สินไม่หมุนเวยีน     

หนีJ สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีHถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึHงปี 5,025 - 52,097 57,122 

     

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,312,946 - - 2,312,946 
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4.2 สัญญาเช่า 
 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที@ 16 มาถือปฏิบติัครัD งแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนีD สินตามสัญญา

เช่าสําหรับสัญญาเช่าที@เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าที@เหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีD ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ@มของกลุ่มบริษทั ณ วนัที@ 1 มกราคม 2563 

สาํหรับสัญญาเช่าที@เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนีD สินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัที@นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที@ 16                

มาถือปฏิบติัครัD งแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าที@เปิดเผย ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 79,996 21,245 

หกั: สญัญาเช่าระยะสัDนและสญัญาเช่าที@สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ@า (298) (163) 

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า 173,469 50,161 

หกั: ดอกเบีDยจ่ายรอตดับญัชี (40,370) (9,305) 

หนีD สินตามสญัญาเช่าเพิ@มขึDนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที@ 16 มาถือปฏิบติัครัD งแรก 212,797 61,938 

หนีD สินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 9,616 9,616 

หนีD สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที@ 1 มกราคม 2563 222,413 71,554 

อตัราดอกเบีDยการกูย้มืส่วนเพิ@ม (ร้อยละต่อปี) 3.25 - 7.50 3.25 

   

ประกอบดว้ย   

หนีD สินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 35,021 14,432 

หนีD สินสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 187,392 57,122 

 222,413 71,554 
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 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที@ 16 มาถือปฏิบติั

ครัD งแรก ณ วนัที@ 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันีD  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที@ดิน 95,420 3,046 

อาคาร 117,377 58,892 

สิทธิในการใชป้ระโยชน์บนที@ดิน 9,377 12 

ยานพาหนะ 10,760 10,760 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 232,934 72,710 

5. นโยบายการบัญชีที0สําคญั 
5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 ขายสินค้า 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื@อกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื@อมี

การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที@ไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ที@ไดส่้งมอบ

หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ@ม 

 รายได้ค่าบริการ 
รายไดค่้าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที@ใหบ้ริการโดยพิจารณาถึงขัDนความสาํเร็จของงาน 

 รายได้ค่าเช่า 
รายไดจ้ากการให้เช่าสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรับรู้รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า

และถือเป็นรายไดจ้ากการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจ  

 รายได้ดอกเบี?ย  
รายไดด้อกเบีDยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบีDยที@แทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขัDนตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบีD ยที@แทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที@เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตใน

ภายหลงั ที@จะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาด

วา่จะเกิดขึDน) มาคูณกบัอตัราดอกเบีDยที@แทจ้ริง 
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 ต้นทุนทางการเงนิ 
ค่าใช้จ่ายดอกเบีD ยจากหนีD สินทางการเงินที@วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบีD ยที@

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงนิปันผลรับ 
 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื@อกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัD นที@มี         

สภาพคล่องสูง ซึ@ งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที@ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัใน

การเบิกใช ้

5.3 สินค้าคงเหลือ 
 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธีิถวัเฉลี@ยถ่วงนํDาหนกั) หรือมูลค่าสุทธิที@

จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ@ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซึ@ งใกลเ้คียงกบัตน้ทุน

จริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

วตัถุดิบและวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าสินคา้ตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลี@ยถ่วงนํD าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิที@จะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ@ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ@งของตน้ทุนการผลิตเมื@อมีการเบิกใช ้

5.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมที@แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที@แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหกั

ค่าเผื@อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

5.5 อสังหาริมทรัพย์เพื0อการลงทุน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ@มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุนซึ@ งเป็นที@ดินรอการขายในราคาทุนซึ@ งรวม

ตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนัDน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุนนีDดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื@อ

การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที@ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดที@ตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุนออกจากบญัชี 
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5.6 ที0ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื0อมราคา 
 ที@ดินและส่วนปรับปรุงที@ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่า

เสื@อมราคาสะสมและค่าเผื@อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสื@ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันีD  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 40   ปี 

เครื@องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20   ปี 

เครื@องตกแต่ง ติดตัDง และอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 10   ปี 

ยานพาหนะ 5 - 15   ปี 

 ค่าเสื@อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื@อมราคาสาํหรับที@ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งการติดตัDงและก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการที@ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื@อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื@อกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ัDนออกจากบญัชี 

5.7  ต้นทุนการกู้ยืม 
 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้@ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์@ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ

แปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ัDนจะอยู่ใน

สภาพพร้อมที@จะใชไ้ดต้ามที@มุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือื@นถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที@เกิดรายการ ตน้ทุน

การกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีDยและตน้ทุนอื@นที@เกิดขึDนจากการกูย้มืนัDน 
5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเริ@มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที@ไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยน์ัDน ณ วนัที@ซืDอธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที@ไดม้าจากการอื@น บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเริ@มแรก

ของสินทรัพยน์ัDนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริ@มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคา

ทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื@อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ัDน 
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บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที@มีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัDน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื@อมีขอ้บ่งชีD ว่า

สินทรัพยน์ัDนเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิDนปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที@มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันีD  

  ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  4 - 16 ปี 

  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  3 - 10 ปี 

บริษทัฯไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหว่างการติดตัDงและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที@มีอายกุารให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน เช่น เครื@องหมายการคา้ แต่จะใชว้ิธีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีทัDงในระดบัของ

แต่ละสินทรัพยน์ัDนและในระดบัของหน่วยสินทรัพยที์@ก่อใหเ้กิดเงินสด บริษทัฯจะทบทวนทุกปีวา่สินทรัพย์

ไม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
5.9  ค่าความนิยม 
 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ@มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ@ งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที@สูงกวา่มูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที@ไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที@ไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ 

บริษทัฯจะรับรู้ส่วนที@สูงกวา่นีD เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

5.10 สัญญาเช่า 
 ณ วนัเริ@มตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า กต่็อเมื@อสญัญานัDนมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์@ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ@งเพื@อเป็นการแลกเปลี@ยนกบัสิ@งตอบแทน 

 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 
 นโยบายการบัญชีที-ถือปฏิบัติตั5งแต่วนัที- 1 มกราคม 2563 
 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสัDนและสัญญาเช่าที@สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ@า ณ วนัที@สัญญาเช่าเริ@มมีผล (วนัที@สินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้@ งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนีD สินตาม

สญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  
 สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื@อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีD สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหนีD สินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริ@มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ@มแรกที@เกิดขึDน จาํนวนเงินที@

จ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัที@สญัญาเช่าเริ@มมีผลหรือก่อนวนัที@สญัญาเช่าเริ@มมีผล และหกัดว้ยสิ@งจูงใจตาม

สญัญาเช่าที@ไดรั้บ 

 ค่าเสื@อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่าหรืออายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัDนกวา่ ดงันีD  

  สิทธิในการใชป้ระโยชน์บนที@ดิน 30 - 50 ปี 

  ที@ดิน 1 - 12 ปี 

  อาคาร 1 - 10 ปี 

  ยานพาหนะ 2 - 4 ปี 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมื@อสิDนสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซืDอ ค่าเสื@อมราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพย ์
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 กรรมการ กรรมการ 
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 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 หนี?สินตามสัญญาเช่า 
 หนีD สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที@ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 

จาํนวนเงินที@ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที@หักดว้ยสิ@งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที@

ขึDนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินที@คาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซืDอซึ@ งมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที@กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินัDน และการจ่ายค่าปรับเพื@อ

การยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสญัญา

เช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรที@ไม่ขึDนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที@เหตุการณ์หรือ

เงื@อนไขซึ@งเกี@ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนัDนไดเ้กิดขึDน  

 กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที@ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีDยตามนยัของสัญญา

เช่าหรืออตัราดอกเบีDยการกูย้มืส่วนเพิ@มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัที@สัญญาเช่าเริ@มมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หนีD สินตามสญัญาเช่าจะเพิ@มขึDนจากดอกเบีDยของหนีD สินตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนีD สินตาม

สญัญาเช่า นอกจากนีD  มูลค่าตามบญัชีของหนีD สินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื@อมีการเปลี@ยนแปลงอายุ

สัญญาเช่า การเปลี@ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี@ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซืDอ

สินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะสั?นและสัญญาเช่าซึ0งสินทรัพย์อ้างองิมมูีลค่าตํ0า 
 สัญญาเช่าที@มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตัD งแต่วนัที@สัญญาเช่าเริ@ มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ@ ง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ@า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 สัญญาเช่าช่วง 
 ในฐานะผูใ้ห้เช่าช่วง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงแยกออกจากกนั โดยสัญญา

เช่าช่วงจะถูกจดัประเภทโดยอา้งอิงถึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้นัเกิดจากสัญญาเช่าหลกัแทนที@จะอา้งอิงถึง

สินทรัพยอ์า้งอิง หากสัญญาเช่าหลกัเป็นสัญญาเช่าระยะสัD นที@กลุ่มบริษทัเลือกใช้ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้

รายการสาํหรับสญัญาเช่าระยะสัDน สญัญาเช่าช่วงตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการสาํหรับสญัญาเช่าช่วงแต่ละประเภทดงันีD  

- สาํหรับสญัญาเช่าช่วงที@จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทัจะยงัคงรับรู้รายการหนีD สินตาม

สญัญาเช่าและสินทรัพยสิ์ทธิการใชง้านอนัเกิดจากสญัญาเช่าหลกัต่อไป หรือ 

- สาํหรับสัญญาเช่าช่วงที@จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัจะตดัรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

อนัเกิดจากสัญญาเช่าหลกั ณ วนัที@สัญญาเช่าช่วงเริ@มมีผล แต่จะยงัคงรับรู้รายการหนีD สินตามสัญญาเช่า

หลกัต่อไป 

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 นโยบายการบัญชีที-ถือปฏิบัติก่อนวนัที- 1 มกราคม 2563  

 สัญญาเช่าที@ดิน อาคารและอุปกรณ์ที@ความเสี@ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยที์@เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที@ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ@ากว่า 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีD สินระยะยาว ส่วนดอกเบีDยจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยที์@ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื@อม

ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์@เช่า หรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ@ากวา่  

 สัญญาเช่าที@ดิน อาคารและอุปกรณ์ที@ความเสี@ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที@จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า 
 สัญญาเช่าที@ความเสี@ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าเงินทุน ณ วนัที@สัญญาเช่าเริ@มมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนีD ดว้ย

จาํนวนที@เท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที@จะไดรั้บตามสัญญา

เช่าและมูลค่าคงเหลือที@ไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนัDนจะรับรู้รายไดท้างการเงินตลอดอายสุัญญาเช่าใน

รูปแบบที@สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงที@ของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

 สัญญาเช่าที@ความเสี@ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินที@ไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ@มแรกที@เกิดขึDนจากการไดม้าซึ@ ง

สัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

5.11  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที0เกี0ยวข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที@มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนีD บุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที@มีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ@ งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผูบ้ริหารที@สําคัญ 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯที@มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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 นโยบายการบัญชีที-ถือปฏิบัติก่อนวนัที- 1 มกราคม 2563  

 สัญญาเช่าที@ดิน อาคารและอุปกรณ์ที@ความเสี@ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยที์@เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที@ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ@ากว่า 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีD สินระยะยาว ส่วนดอกเบีDยจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยที์@ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื@อม

ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์@เช่า หรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ@ากวา่  

 สัญญาเช่าที@ดิน อาคารและอุปกรณ์ที@ความเสี@ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที@จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า 
 สัญญาเช่าที@ความเสี@ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าเงินทุน ณ วนัที@สัญญาเช่าเริ@มมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนีD ดว้ย

จาํนวนที@เท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที@จะไดรั้บตามสัญญา

เช่าและมูลค่าคงเหลือที@ไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนัDนจะรับรู้รายไดท้างการเงินตลอดอายสุัญญาเช่าใน

รูปแบบที@สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงที@ของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

 สัญญาเช่าที@ความเสี@ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินที@ไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ@มแรกที@เกิดขึDนจากการไดม้าซึ@ ง

สัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

5.11  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที0เกี0ยวข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที@มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนีD บุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที@มีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ@ งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผูบ้ริหารที@สําคัญ 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯที@มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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 กรรมการ กรรมการ 

 

5.12 เงนิตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ@ งเป็นสกุลเงินที@ใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที@รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที@ใช้

ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัDน 

 รายการที@เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี@ยน ณ วนัที@เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนีD สินที@เป็นตวัเงินซึ@ งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี@ยน     

ณ วนัสิDนรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที@เกิดจากการเปลี@ยนแปลงในอตัราแลกเปลี@ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที0ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 
 ทุกวนัสิDนรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที@ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุน หรือสินทรัพยที์@ไม่มีตวัตนอื@นของกลุ่มบริษทัหากมี                

ขอ้บ่งชีD ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย ์                 

ไม่มีตวัตนที@มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื@อ

มูลค่าที@คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ@ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัDน ทัDงนีD มูลค่าที@คาดวา่

จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่

ราคาใดจะสูงกวา่ 

 ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที@กิจการคาดวา่

จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที@สะทอ้นถึงการ

ประเมินความเสี@ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี@ยงซึ@งเป็นลกัษณะเฉพาะของ

สินทรัพยที์@กาํลงัพิจารณาอยู ่ 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที@ดีที@สุดซึ@ ง

เหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ@ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที@กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ย

ตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนัDนผูซื้Dอกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี@ยนและ

สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้@ไม่มีความเกี@ยวขอ้งกนั  

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ยกเวน้ค่าความนิยม มีขอ้บ่งชีD ที@แสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรัพยที์@รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าที@คาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ัDน และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที@รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื@อมีการ

เปลี@ยนแปลงประมาณการที@ใชก้าํหนดมูลค่าที@คาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าครัD งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์@เพิ@มขึDนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีที@ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น

งวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ัDนแสดงดว้ยราคาที@ตีใหม่ การกลบัรายการส่วนที@เกินกวา่มูลค่าตาม

บญัชีที@ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ@ม 

5.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั-นของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื@อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื9นของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตัDงกองทุนสาํรองเลีDยงชีพ ซึ@ งประกอบดว้ยเงินที@พนกังานจ่ายสะสม

และเงินที@กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลีD ยงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที@กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลีDยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที@เกิด

รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื9นของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที@ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื@อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ

ผลประโยชน์พิเศษอื@นที@ใหแ้ก่พนกังานเมื@อเกษียณอายตุามนโยบายของกลุ่มกิจการเอง ซึ@ งกลุ่มบริษทัถือวา่

เงินชดเชยและผลประโยชน์พิเศษดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน 

นอกจากนัDน กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื@นของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการรางวลั

การปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษัทคาํนวณหนีD สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื@นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที@ประมาณการไว ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเ้ชี@ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

  



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 169

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ยกเวน้ค่าความนิยม มีขอ้บ่งชีD ที@แสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจาก
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ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ัDน และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที@รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื@อมีการ

เปลี@ยนแปลงประมาณการที@ใชก้าํหนดมูลค่าที@คาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าครัD งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์@เพิ@มขึDนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีที@ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น

งวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ัDนแสดงดว้ยราคาที@ตีใหม่ การกลบัรายการส่วนที@เกินกวา่มูลค่าตาม

บญัชีที@ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ@ม 

5.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั-นของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื@อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื9นของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตัDงกองทุนสาํรองเลีDยงชีพ ซึ@ งประกอบดว้ยเงินที@พนกังานจ่ายสะสม

และเงินที@กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลีD ยงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที@กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลีDยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที@เกิด

รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื9นของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที@ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื@อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ

ผลประโยชน์พิเศษอื@นที@ใหแ้ก่พนกังานเมื@อเกษียณอายตุามนโยบายของกลุ่มกิจการเอง ซึ@ งกลุ่มบริษทัถือวา่

เงินชดเชยและผลประโยชน์พิเศษดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน 

นอกจากนัDน กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื@นของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการรางวลั

การปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษัทคาํนวณหนีD สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื@นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที@ประมาณการไว ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเ้ชี@ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื@น 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื@นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

5.15 ประมาณการหนี?สิน 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีD สินไวใ้นบญัชีเมื@อภาระผูกพนัซึ@ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึDนแลว้ มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื@อปลดเปลืDอง

ภาระผกูพนันัDน และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันัDนไดอ้ยา่งน่าเชื@อถือ  

5.16 ภาษเีงนิได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที@คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์@กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั@วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีD สิน ณ วนัสิDนรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีD สินที@เกี@ยวขอ้งนัDน โดยใช้

อตัราภาษีที@มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิDนรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนีD สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั@วคราวที@ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั@วคราวที@ใชห้กัภาษี รวมทัDงผลขาดทุนทางภาษีที@ยงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที@มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที@กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที@จะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั@วคราวที@ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที@ยงัไม่ไดใ้ชน้ัDน 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิDนรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัDงหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีที@เกิดขึDนเกี@ยวขอ้งกบั

รายการที@ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

5.17 เครื0องมือทางการเงนิ 
 นโยบายการบัญชีที-ถือปฏิบัติตั5งแต่วนัที- 1 มกราคม 2563 
 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื@อเริ@มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีที@เป็นสินทรัพยท์างการเงินที@ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

อยา่งไรกต็าม สาํหรับลูกหนีDการคา้ที@ไม่มีองคป์ระกอบเกี@ยวกบัการจดัหาเงินที@มีนยัสาํคญักลุ่มบริษทัจะรับรู้

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามที@กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื@องการรับรู้รายได ้ 

 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 
 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที@รับรู้รายการเริ@ มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที@

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื@น และสินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินที9วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื@อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนัDนเพื@อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื@อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดที@เป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีDยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที@ระบุไวเ้ท่านัDน  

 สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบีDยที@แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ด้อยค่า ทัDงนีD  ผลกาํไรและขาดทุนที@เกิดขึDนจากการตดัรายการ การเปลี@ยนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

 สินทรัพย์ทางการเงินที9มีการกาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื9น (ตราสารทุน)  
 ณ วนัที@รับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ@ งไม่ไดถื้อไวเ้พื@อ

คา้ เป็นตราสารทุนที@กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื@น โดยไม่สามารถ

เปลี@ยนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทัDงนีD  การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

 ผลกาํไรและขาดทุนที@รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื@นของสินทรัพยท์างการเงินนีDจะไม่สามารถโอนไปรับรู้

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอื้@นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีที@เป็นการ

ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนัDนในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื@น  
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5.17 เครื0องมือทางการเงนิ 
 นโยบายการบัญชีที-ถือปฏิบัติตั5งแต่วนัที- 1 มกราคม 2563 
 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื@อเริ@มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีที@เป็นสินทรัพยท์างการเงินที@ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

อยา่งไรกต็าม สาํหรับลูกหนีDการคา้ที@ไม่มีองคป์ระกอบเกี@ยวกบัการจดัหาเงินที@มีนยัสาํคญักลุ่มบริษทัจะรับรู้

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามที@กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื@องการรับรู้รายได ้ 

 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 
 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที@รับรู้รายการเริ@ มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที@

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื@น และสินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินที9วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื@อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนัDนเพื@อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื@อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดที@เป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีDยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที@ระบุไวเ้ท่านัDน  

 สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบีDยที@แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ด้อยค่า ทัDงนีD  ผลกาํไรและขาดทุนที@เกิดขึDนจากการตดัรายการ การเปลี@ยนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

 สินทรัพย์ทางการเงินที9มีการกาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื9น (ตราสารทุน)  
 ณ วนัที@รับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ@ งไม่ไดถื้อไวเ้พื@อ

คา้ เป็นตราสารทุนที@กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื@น โดยไม่สามารถ

เปลี@ยนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทัDงนีD  การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

 ผลกาํไรและขาดทุนที@รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื@นของสินทรัพยท์างการเงินนีDจะไม่สามารถโอนไปรับรู้

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอื้@นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีที@เป็นการ

ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนัDนในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื@น  
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 นอกจากนีD  เงินลงทุนในตราทุนที@กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื@นไม่มี

ขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

 สินทรัพย์ทางการเงินที9วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
 สินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลี@ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ทัDงนีD  สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์@ถือไวเ้พื@อคา้  

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ@ งกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื@น และสินทรัพยท์างการเงินที@มีกระแสเงินสดที@ไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีDย 

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอื้@นในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน  

 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนี?สินทางการเงนิ 
 ยกเวน้หนีD สินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื@อเริ@มแรกสําหรับหนีD สินทางการเงินดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนีD สินทางการเงินเป็นหนีD สินทางการเงินที@วดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบีDยที@แทจ้ริง ทัDงนีD  ผลกาํไรและขาดทุนที@เกิดขึDนจากการตดั

รายการหนีD สินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบีDยที@แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที@ถือเป็นส่วนหนึ@ งของอตัรา

ดอกเบีDยที@แทจ้ริงนัDนดว้ย ทัDงนีD  ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบีD ยที@แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ@ งของตน้ทุนทาง

การเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน       

 การตัดรายการของเครื0องมือทางการเงนิ 
 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื@อสิทธิที@จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัDนได้

สิDนสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิที@จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัDน รวมถึงไดมี้การโอนความเสี@ยง

และผลตอบแทนเกือบทัDงหมดของสินทรัพยน์ัDน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ัDน แมว้่าจะไม่มี

การโอนหรือไม่ไดค้งไวซึ้@งความเสี@ยงและผลตอบแทนเกือบทัDงหมดของสินทรัพยน์ัDน   

 กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีD สินทางการเงินก็ต่อเมื@อไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนีD สินนัDนแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผกูพนันัDน หรือมีการสิDนสุดลงของภาระผกูพนันัDน ในกรณีที@มีการเปลี@ยนหนีD สินทางการเงินที@มี

อยู่ให้เป็นหนีD สินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซึ@ งมีข้อกาํหนดที@แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหนีD สินที@มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีD สินเดิมและรับรู้หนีD สิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดว่าจะเกิดขึDนของตราสารหนีDทัDงหมดที@ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDนคาํนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดที@จะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทัDงหมดที@กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บชาํระ และคิด

ลดดว้ยอตัราดอกเบีDยที@แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที@ไดม้า  

 ในกรณีที@ความเสี@ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ@มขึDนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตัDงแต่การรับรู้รายการเริ@มแรก 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดว่าจะเกิดขึDนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที@อาจจะเกิดขึDน

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะที@หากความเสี@ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ@มขึDนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตัDงแต่การ

รับรู้รายการเริ@มแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที@เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะ

เกิดขึDนตลอดอายทีุ@เหลืออยูข่องเครื@องมือทางการเงิน  

 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสี@ยงดา้นเครดิตจะเพิ@มขึDนอยา่งมีนยัสาํคญั เมื@อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนัDนมีการผิดสัญญา เมื@อมีการคา้งชาํระการ

จ่ายเงินตามสญัญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรกต็าม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงิน

นัDนมีการเพิ@มขึDนของความเสี@ยงดา้นเครดิตอย่างมีนัยสําคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล

ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอื@น เช่น อนัดบัความน่าเชื@อถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดว่าจะเกิดขึDนสาํหรับลูกหนีDการคา้

ดงันัDน ทุกวนัสิDนรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี@ยนแปลงของความเสี@ยง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื@อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDนตลอดอายขุองลูกหนีD
การค้าโดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการ

คาดการณ์ไปในอนาคตเกี@ยวกบัลูกหนีDนัDนและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมื@อกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม

สญัญาอีกต่อไป  

 การหักกลบของเครื0องมือทางการเงนิ 
 สินทรัพยท์างการเงินและหนีD สินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน กต่็อเมื@อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินที@รับรู้ และกิจการมี

ความตัDงใจที@จะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตัDงใจที@จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีD สินพร้อมกนั 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดว่าจะเกิดขึDนของตราสารหนีDทัDงหมดที@ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDนคาํนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดที@จะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทัDงหมดที@กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บชาํระ และคิด

ลดดว้ยอตัราดอกเบีDยที@แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที@ไดม้า  

 ในกรณีที@ความเสี@ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ@มขึDนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตัDงแต่การรับรู้รายการเริ@มแรก 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดว่าจะเกิดขึDนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที@อาจจะเกิดขึDน

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะที@หากความเสี@ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ@มขึDนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตัDงแต่การ

รับรู้รายการเริ@มแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที@เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะ

เกิดขึDนตลอดอายทีุ@เหลืออยูข่องเครื@องมือทางการเงิน  

 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสี@ยงดา้นเครดิตจะเพิ@มขึDนอยา่งมีนยัสาํคญั เมื@อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนัDนมีการผิดสัญญา เมื@อมีการคา้งชาํระการ

จ่ายเงินตามสญัญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรกต็าม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงิน

นัDนมีการเพิ@มขึDนของความเสี@ยงดา้นเครดิตอย่างมีนัยสําคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล

ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอื@น เช่น อนัดบัความน่าเชื@อถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดว่าจะเกิดขึDนสาํหรับลูกหนีDการคา้

ดงันัDน ทุกวนัสิDนรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี@ยนแปลงของความเสี@ยง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื@อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDนตลอดอายขุองลูกหนีD
การค้าโดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการ

คาดการณ์ไปในอนาคตเกี@ยวกบัลูกหนีDนัDนและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมื@อกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม

สญัญาอีกต่อไป  

 การหักกลบของเครื0องมือทางการเงนิ 
 สินทรัพยท์างการเงินและหนีD สินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน กต่็อเมื@อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินที@รับรู้ และกิจการมี

ความตัDงใจที@จะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตัDงใจที@จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีD สินพร้อมกนั 
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 นโยบายการบัญชีที-ถือปฏิบัติก่อนวนัที- 1 มกราคม 2563 

 ลูกหนี?การค้า 
 ลูกหนีDการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที@จะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื@อหนีDสงสัยจะสูญสาํหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณที@อาจเกิดขึD นจากการเก็บเงินจากลูกหนีD ไม่ได้ ซึ@ งโดยทั@วไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวเิคราะห์อายหุนีD  

 เงนิลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื@อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี@ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื@อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี@ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื@น และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื@อ

ไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ัDนออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที@ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั@วไป ซึ@ งแสดงในราคาทุน

สุทธิจากค่าเผื@อการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซืDอหลงัสุด ณ สิDนวนัทาํการ

สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีD คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที@ประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหนีDไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 กลุ่มบริษทัใชว้ธีิถวัเฉลี@ยถ่วงนํDาหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีที@มีการโอนเปลี@ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ@งไปเป็นอีกประเภทหนึ@ ง กลุ่มบริษทัจะปรับ

มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัที@โอนเปลี@ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง

ระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที@โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น

องคป์ระกอบอื@นของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที@มีการโอนเปลี@ยน 

 เมื@อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ@งตอบแทนสุทธิที@ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

5.18   ตราสารอนุพนัธ์  
 กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื@อป้องกนัความเสี@ยงจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี@ยน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริ@มแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที@ทาํสัญญา และวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลี@ยนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน ทัDงนีD  กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมื@อมีมูลค่ายติุธรรมมากกว่าศูนย ์

และแสดงเป็นหนีD สินทางการเงินเมื@อมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

 กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ที@มีอายสุัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 

12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื@น หรือหนีD สินไม่หมุนเวียนอื@น และแสดงตราสารอนุพนัธ์อื@นเป็น

สินทรัพยห์มุนเวยีน หรือหนีD สินหมุนเวยีน 

5.19 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที@คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที@จะตอ้งจ่ายเพื@อโอน

หนีD สินให้ผูอื้@นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที@เกิดขึDนในสภาพปกติระหว่างผูซื้Dอและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัที@วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซืDอขายในตลาดที@มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีD สินซึ@ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที@เกี@ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที@ไม่มีตลาดที@มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีD สินที@มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซืDอขายในตลาดที@มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าที@เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที@สามารถสังเกตไดที้@เกี@ยวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนีD สินที@จะวดัมูลค่ายติุธรรมนัDนใหม้ากที@สุด  

 ลาํดบัชัDนของมูลค่ายติุธรรมที@ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีD สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที@นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันีD  
 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซืDอขายของสินทรัพยห์รือหนีD สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที@มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอื@นที@สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนีD สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที@ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี@ยวกบักระแสเงินในอนาคตที@กิจการประมาณขึDน  

 ทุกวนัสิDนรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชัDน

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีD สินที@ถืออยู่ ณ วนัสิDนรอบระยะเวลารายงานที@มีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดขึDนประจาํ 
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 กรรมการ กรรมการ 

 

5.18   ตราสารอนุพนัธ์  
 กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื@อป้องกนัความเสี@ยงจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี@ยน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริ@มแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที@ทาํสัญญา และวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลี@ยนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน ทัDงนีD  กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมื@อมีมูลค่ายติุธรรมมากกว่าศูนย ์

และแสดงเป็นหนีD สินทางการเงินเมื@อมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

 กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ที@มีอายสุัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 

12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื@น หรือหนีD สินไม่หมุนเวียนอื@น และแสดงตราสารอนุพนัธ์อื@นเป็น

สินทรัพยห์มุนเวยีน หรือหนีD สินหมุนเวยีน 

5.19 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที@คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที@จะตอ้งจ่ายเพื@อโอน

หนีD สินให้ผูอื้@นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที@เกิดขึDนในสภาพปกติระหว่างผูซื้Dอและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัที@วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซืDอขายในตลาดที@มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีD สินซึ@ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที@เกี@ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที@ไม่มีตลาดที@มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีD สินที@มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซืDอขายในตลาดที@มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าที@เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที@สามารถสังเกตไดที้@เกี@ยวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนีD สินที@จะวดัมูลค่ายติุธรรมนัDนใหม้ากที@สุด  

 ลาํดบัชัDนของมูลค่ายติุธรรมที@ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีD สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที@นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันีD  
 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซืDอขายของสินทรัพยห์รือหนีD สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที@มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอื@นที@สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนีD สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที@ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี@ยวกบักระแสเงินในอนาคตที@กิจการประมาณขึDน  

 ทุกวนัสิDนรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชัDน

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีD สินที@ถืออยู่ ณ วนัสิDนรอบระยะเวลารายงานที@มีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดขึDนประจาํ 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที0สําคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื@องที@มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีD ส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินที@แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที@แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที@เกิดขึDนจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนที@ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที@สาํคญัมีดงันีD  

ค่าเผื0อผลขาดทุนด้านเครดติที0คาดว่าจะเกดิขึ?นของลูกหนี?การค้า 
ในการประมาณค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดว่าจะเกิดขึDนของลูกหนีDการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดว่าจะเกิดขึDนจากลูกหนีD แต่ละราย โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหนีD ที@คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที@คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ที@มี

ความเสี@ยงดา้นเครดิตที@คลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทัDงนีD  ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ที@เกิดขึDนจริงใน

อนาคต 

 ค่าเผื0อการด้อยค่าของเงนิลงทุน 
 บริษทัฯจะตัDงค่าเผื@อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เมื@อมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื@อมีขอ้บ่งชีDของการดอ้ยค่า การที@จะสรุปวา่

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นัD น

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มตีวัตนจากการควบบริษทั 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที@ควบกิจการ ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที@คาดวา่จะไดรั้บในอนาคต

จากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยที์@ก่อให้เกิดเงินสด รวมทัDงการเลือกอตัราคิดลดที@เหมาะสมในการ

คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนัDนๆ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื0นของ

พนักงาน 
 หนีD สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อื@นของพนักงาน ประมาณขึDนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ@ งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการ

ประมาณการนัDน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึDนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปลี@ยนแปลงของราคาทอง 

อตัรามรณะ และอตัราการเปลี@ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

สัญญาเช่า 
การกาํหนดอายสัุญญาเช่าที9มีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษทัใน
ฐานะผู้เช่า 
ในการกาํหนดอายสุญัญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที@จะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มที@เกี@ยวขอ้งทัDงหมดที@ทาํใหเ้กิดสิ@งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัใน

การใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนัDน           

การกาํหนดอัตราดอกเบี-ยเงินกู้ยมืส่วนเพิ9ม - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบีDยตามนยัของสัญญาเช่า ดงันัDนฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการกาํหนดอตัราดอกเบีDยการกูย้ืมส่วนเพิ@มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนีD สินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา

ดอกเบีDยการกูย้มืส่วนเพิ@มเป็นอตัราดอกเบีDยที@กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงินที@จาํเป็นเพื@อใหไ้ดม้าซึ@ ง

สินทรัพยที์@มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที@คลา้ยคลึง โดยมี

ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัที@คลา้ยคลึง 

7. รายการธุรกจิกบักจิการที0เกี0ยวข้องกนั 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันีD  

รายชื@อบริษทัที@เกี@ยวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ดีไอ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั สาํปะหลงัพฒันา จาํกดั บริษทัยอ่ย 

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยวา เวยีดนาม จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยวา อินเตอร์เนชั@นแนล เทรด (เซี@ยงไฮ)้ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั พีที ไทยวา อินโดนิเซีย จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั บางปะกงธุรกิจ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั เชียงแสนแลนด ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยวา (6) จาํกดั บริษทัยอ่ย 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

สัญญาเช่า 
การกาํหนดอายสัุญญาเช่าที9มีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษทัใน
ฐานะผู้เช่า 
ในการกาํหนดอายสุญัญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที@จะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มที@เกี@ยวขอ้งทัDงหมดที@ทาํใหเ้กิดสิ@งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัใน

การใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนัDน           

การกาํหนดอัตราดอกเบี-ยเงินกู้ยมืส่วนเพิ9ม - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบีDยตามนยัของสัญญาเช่า ดงันัDนฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการกาํหนดอตัราดอกเบีDยการกูย้ืมส่วนเพิ@มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนีD สินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา

ดอกเบีDยการกูย้มืส่วนเพิ@มเป็นอตัราดอกเบีDยที@กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงินที@จาํเป็นเพื@อใหไ้ดม้าซึ@ ง

สินทรัพยที์@มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที@คลา้ยคลึง โดยมี

ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัที@คลา้ยคลึง 

7. รายการธุรกจิกบักจิการที0เกี0ยวข้องกนั 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันีD  

รายชื@อบริษทัที@เกี@ยวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ดีไอ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั สาํปะหลงัพฒันา จาํกดั บริษทัยอ่ย 

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยวา เวยีดนาม จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยวา อินเตอร์เนชั@นแนล เทรด (เซี@ยงไฮ)้ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั พีที ไทยวา อินโดนิเซีย จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั บางปะกงธุรกิจ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั เชียงแสนแลนด ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยวา (6) จาํกดั บริษทัยอ่ย 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

รายชื@อบริษทัที@เกี@ยวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั บางเทา (6) จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยสินมนัสาํปะหลงั (1989) จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั (1) จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั พงังา รีสอร์ท จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั บางเทา (5) จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั จาํกดั บริษทัยอ่ย 

Vietnam Tapioca Company Limited บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ย 

บริษทั ลากนู่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล็ จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อินเตอร์เนชั@นแนล คอมเมอร์เชียล  

   ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  

ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

Tay Ninh Sugar Corporation ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยวา ทาวเวอร์ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยวา ทาวเวอร์ (2) จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยวา พลาซ่า จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

Banyan Tree Holdings Limited กรรมการร่วมกนั 

Banyan Tree Hotel Management (Beijing)                  

Company Limited 

กรรมการร่วมกนั 

Thanh Thanh Cong Packing Trading Production Joint 

Stock Company 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 

บริษทั ลากนู่า (เวยีดนาม) จาํกดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 

  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

7.1 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที@สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื@อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที@ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวขอ้ง

กนัเหล่านัDน ซึ@ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปรายการที@มีสาระสาํคญัไดด้งันีD  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม   

 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ซืDอสินคา้ - - 1,008 1,444 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ@ม 

ขายสินคา้ - - 1,350 1,267 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ@ม 

เงินปันผลรับ - - 30 88 ตามที@ประกาศจ่าย 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 8 7 ราคาตามสญัญา   

ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ - - 1 1 ราคาตามสญัญา   

ดอกเบีDยรับ - - 28 31 อตัราตามสญัญา  

ดอกเบีDยจ่าย - - - 3 อตัราตามสญัญา 
รายไดอื้@น - - 9 12 ตามที@เกิดขึDนจริง 

ค่าใชจ่้ายอื@น - - - 5 ตามที@เกิดขึDนจริง  

รายการธุรกจิกบับริษทัที0เกี0ยวข้องกนั      

ซืDอสินคา้ 5 13 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ@ม 

ขายสินคา้ - 24 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ@ม 
เงินปันผลรับ 10 33 10 33 ตามที@ประกาศจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 1 7 - - ตามที@ประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ 7 31 7 17 ราคาตามสญัญา 
เงินสดจ่ายค่าเช่า 18 - 7 - ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอื@น 4 9 4 8 ตามที@เกิดขึDนจริง  
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

7.1 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที@สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื@อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที@ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวขอ้ง

กนัเหล่านัDน ซึ@ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปรายการที@มีสาระสาํคญัไดด้งันีD  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม   

 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ซืDอสินคา้ - - 1,008 1,444 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ@ม 

ขายสินคา้ - - 1,350 1,267 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ@ม 

เงินปันผลรับ - - 30 88 ตามที@ประกาศจ่าย 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 8 7 ราคาตามสญัญา   

ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ - - 1 1 ราคาตามสญัญา   

ดอกเบีDยรับ - - 28 31 อตัราตามสญัญา  

ดอกเบีDยจ่าย - - - 3 อตัราตามสญัญา 
รายไดอื้@น - - 9 12 ตามที@เกิดขึDนจริง 

ค่าใชจ่้ายอื@น - - - 5 ตามที@เกิดขึDนจริง  

รายการธุรกจิกบับริษทัที0เกี0ยวข้องกนั      

ซืDอสินคา้ 5 13 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ@ม 

ขายสินคา้ - 24 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ@ม 
เงินปันผลรับ 10 33 10 33 ตามที@ประกาศจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 1 7 - - ตามที@ประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ 7 31 7 17 ราคาตามสญัญา 
เงินสดจ่ายค่าเช่า 18 - 7 - ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอื@น 4 9 4 8 ตามที@เกิดขึDนจริง  
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

7.2 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด

ดงันีD  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนี?การค้าและลูกหนี?อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั (หมายเหตุ 10)    
บริษทัยอ่ย - - 201,574 267,067 
บริษทัที@เกี@ยวขอ้งกนั 11 38 11 32 
รวม 11 38 201,585 267,099 
หกั: ค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDน                     

(2562: ค่าเผื@อหนีDสงสยัจะสูญ) - - (5,415) (5,215) 
รวมลูกหนีDการคา้และลูกหนีD อื@น - กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - สุทธิ 11 38 196,170 261,884 
เงนิให้กู้ยืมระยะสั?นแก่และดอกเบี?ยค้างรับจากกจิการ                    
ที0เกี0ยวข้องกนั 

    

บริษทัยอ่ย - - 95,933 80,853 
หกั: ค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDน                     

(2562: ค่าเผื@อหนีDสงสยัจะสูญ) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสัDนแก่และดอกเบีDยคา้งรับจากกิจการ                           
ที@เกี@ยวขอ้งกนั - สุทธิ - - 95,933 80,853 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี?ยค้างรับจาก                       
กจิการที0เกี0ยวข้องกนั 

    

บริษทัยอ่ย - - 600,409 665,708 
หกั: ค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDน                     

(2562: ค่าเผื@อหนีDสงสยัจะสูญ) 
 

- 
 

- 
 

(31,896) 
 

(75,505) 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบีDยคา้งรับจาก                  
กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - สุทธิ - - 568,513 590,203 

เจ้าหนี?การค้าและเจ้าหนี?อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั (หมายเหตุ 22)    
บริษทัยอ่ย - - 60,795 26,412 
บริษทัที@เกี@ยวขอ้งกนั 1,515 2,484 209 267 
รวมเจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื@น - กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั 1,515 2,484 61,004 26,679 

เงนิกู้ยืมระยะสั?นจากและดอกเบี?ยค้างจ่ายจากกจิการที0เกี0ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - - 7,611 
บริษทัที@เกี@ยวขอ้งกนั - 2,698 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสัDนจากและดอกเบีDยคา้งจ่ายจาก                            
กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - 2,698 - 7,611 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบี?ยค้างจ่ายจากกจิการที0เกี0ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - - - 
บริษทัที@เกี@ยวขอ้งกนั 2,707 - - - 
รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากและดอกเบีDยคา้งจ่ายจาก                            
กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั 2,707 - - - 

หนี?สินตามสัญญาเช่า - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 742 - 
บริษทัที@เกี@ยวขอ้งกนั 144,090 - 49,797 - 
รวมหนีD สินตามสญัญาเช่า - กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั 144,090 - 50,539 - 

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

7.3 รายการเคลื@อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสัDนแก่และดอกเบีDยคา้งรับจากกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัในระหว่างปี

แสดงไดด้งันีD  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 
1 มกราคม 2563 เพิ@มขึDน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@               
31 ธนัวาคม 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะสัDนแก่และดอกเบีDยคา้งรับ 

จากบริษทัยอ่ย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย 

บริษทั ดีไอ จาํกดั 80,551 302 40,000 4,714 (25,000) (4,634) 95,551 382 
หกั: ค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะ
เกิดขึDน/ค่าเผื@อหนีDสงสยัจะสูญ  - - - - - - - - 

สุทธิ 80,551 302 40,000 4,714 (25,000) (4,634) 95,551 382 

ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กูย้ืมระยะสัDนแก่และดอกเบีD ยคา้งรับจากกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัมีกาํหนด

ชาํระคืนเมื@อทวงถาม และมีอตัราดอกเบีDยร้อยละ 4.81 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 4.91 ต่อปี)  

7.4 รายการเคลื@อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบีDยคา้งรับจากกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัในระหว่างปี

ปัจจุบนัแสดงไดด้งันีD  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 
1 มกราคม 2563 เพิ@มขึDน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@            
31 ธนัวาคม 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบีDยคา้งรับ 

จากบริษทัยอ่ย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย 

บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จาํกดั 427,500 1,784 - 15,371 (67,000) (15,930) 360,500 1,225 
บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์         
 (กมัพชูา) จาํกดั 55,727 2,191 35,130 2,538 (18,185) (4,492) 72,672 237 
บริษทั ไทยวา เวยีดนาม จาํกดั 70,000 6,030 31,300 3,306 - (477) 101,300 8,859 
บริษทั พงังา รีสอร์ท จาํกดั 11,161 16,099 - 528 (11,161) (16,627) - - 
บริษทั บางเทา (5) จาํกดั 6,839 9,865 - 324 (6,839) (10,189) - - 
บริษทั เชียงแสนแลนด ์จาํกดั 7,754 11,186 - 17 (7,754) (11,203) - - 
บริษทั บางเทา (6) จาํกดั 935 1,349 - 45 - - 935 1,394 
บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จาํกดั 390 562 - 19 - - 390 581 
บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 1,635 2,358 - 79 - - 1,635 2,437 
บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั (1) จาํกดั 800 3 - 39 - (39) 800 3 
บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จาํกดั 8,048 23,492 - 388 - - 8,048 23,880 
บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จาํกดั - - 15,450 327 - (264) 15,450 63 

รวม 590,789 74,919 81,880 22,981 (110,939) (59,221) 561,730 38,679 
หกั: ค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะ
เกิดขึDน/ค่าเผื@อหนีDสงสยัจะสูญ  (26,048) (49,457) - (941) 18,000 26,550 (8,048) (23,848) 

สุทธิ 564,741 25,462 81,880 22,040 (92,939) (32,671) 553,682 14,831 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

7.3 รายการเคลื@อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสัDนแก่และดอกเบีDยคา้งรับจากกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัในระหว่างปี

แสดงไดด้งันีD  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 
1 มกราคม 2563 เพิ@มขึDน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@               
31 ธนัวาคม 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะสัDนแก่และดอกเบีDยคา้งรับ 

จากบริษทัยอ่ย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย 

บริษทั ดีไอ จาํกดั 80,551 302 40,000 4,714 (25,000) (4,634) 95,551 382 
หกั: ค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะ
เกิดขึDน/ค่าเผื@อหนีDสงสยัจะสูญ  - - - - - - - - 

สุทธิ 80,551 302 40,000 4,714 (25,000) (4,634) 95,551 382 

ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กูย้ืมระยะสัDนแก่และดอกเบีD ยคา้งรับจากกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัมีกาํหนด

ชาํระคืนเมื@อทวงถาม และมีอตัราดอกเบีDยร้อยละ 4.81 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 4.91 ต่อปี)  

7.4 รายการเคลื@อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบีDยคา้งรับจากกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัในระหว่างปี

ปัจจุบนัแสดงไดด้งันีD  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 
1 มกราคม 2563 เพิ@มขึDน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@            
31 ธนัวาคม 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบีDยคา้งรับ 

จากบริษทัยอ่ย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย 

บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จาํกดั 427,500 1,784 - 15,371 (67,000) (15,930) 360,500 1,225 
บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์         
 (กมัพชูา) จาํกดั 55,727 2,191 35,130 2,538 (18,185) (4,492) 72,672 237 
บริษทั ไทยวา เวยีดนาม จาํกดั 70,000 6,030 31,300 3,306 - (477) 101,300 8,859 
บริษทั พงังา รีสอร์ท จาํกดั 11,161 16,099 - 528 (11,161) (16,627) - - 
บริษทั บางเทา (5) จาํกดั 6,839 9,865 - 324 (6,839) (10,189) - - 
บริษทั เชียงแสนแลนด ์จาํกดั 7,754 11,186 - 17 (7,754) (11,203) - - 
บริษทั บางเทา (6) จาํกดั 935 1,349 - 45 - - 935 1,394 
บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จาํกดั 390 562 - 19 - - 390 581 
บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 1,635 2,358 - 79 - - 1,635 2,437 
บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั (1) จาํกดั 800 3 - 39 - (39) 800 3 
บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จาํกดั 8,048 23,492 - 388 - - 8,048 23,880 
บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จาํกดั - - 15,450 327 - (264) 15,450 63 

รวม 590,789 74,919 81,880 22,981 (110,939) (59,221) 561,730 38,679 
หกั: ค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะ
เกิดขึDน/ค่าเผื@อหนีDสงสยัจะสูญ  (26,048) (49,457) - (941) 18,000 26,550 (8,048) (23,848) 

สุทธิ 564,741 25,462 81,880 22,040 (92,939) (32,671) 553,682 14,831 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบีD ยคา้งรับจากกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัมีกาํหนด

ชาํระคืนในเดือนกรกฎาคม 2566 และเดือนกนัยายน 2568 (31 ธนัวาคม 2562: ภายในเดือนธนัวาคม 2563) 

และมีอตัราดอกเบีDยร้อยละ 4.00 ต่อปี และ 4.81 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 4.00 ต่อปี และ 4.91 ต่อปี) 

7.5 รายการเคลื@อนไหวของเงินกูย้มืจากและดอกเบีDยคา้งจ่ายแก่กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัในระหวา่งปีปัจจุบนัแสดง

ไดด้งันีD  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 
1 มกราคม 2563 เพิ@มขึDน ลดลง 

โอนเปลี@ยนประเภท

เงินกู ้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที@            

31 ธนัวาคม 2563  

 เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย 

เงนิกู้ยืมระยะสั?นจากและดอกเบี?ยค้างจ่าย

แก่กจิการที0เกี0ยวข้องกนั       
  

  
บริษทั อินเตอร์เนชั@นแนล คอมเมอร์เชียล 
ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 2,089 609 - 9 - - (2,089) (618) - - 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบี?ยค้างจ่าย

แก่กจิการที0เกี0ยวข้องกนั           
บริษทั อินเตอร์เนชั@นแนล คอมเมอร์เชียล 
ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - - - - - 2,089 618 2,089 618 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูร้ะยะยาวจากและดอกเบีDยคา้งจ่ายแก่กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระคืน

ภายในเดือนธนัวาคม 2567 และมีอตัราดอกเบีDยร้อยละ 0.35 ต่อปี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 
1 มกราคม 2563 เพิ@มขึDน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@            
31 ธนัวาคม 2563  

 เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย เงินตน้ ดอกเบีDย 

เงนิกู้ยืมระยะสั?นจากและดอกเบี?ยค้างจ่ายแก่

กจิการที0เกี0ยวข้องกนั         
บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช จาํกดั 7,600 11 - 74 (7,600) (85) - - 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะสัDนจากและดอกเบีDยคา้งจ่ายแก่กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระ

คืนภายในเดือนธนัวาคม 2564 (31 ธนัวาคม 2562: ภายในเดือนธนัวาคม 2563) และมีอตัราดอกเบีDยร้อยละ 

1.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 0.85 และ 1.70 ต่อปี) 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

7.6 การเปลี@ยนแปลงของบญัชีค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDนของเงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบีDยคา้ง

รับจากกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันีD  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที@ 1 มกราคม 2563 - 75,505 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDน - 941 

ตดัจาํหน่าย - - 

จาํนวนที@ไดรั้บคืน - (44,550) 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 - 31,896 

7.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที@ให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนีD  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัDน 51,122 50,136 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,381 7,467 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื@น 26 28 

รวม 54,529 57,631 

8. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 9,709 2,115 732 699 

เงินฝากธนาคาร 843,521 855,050 433,894 319,252 

รวม 853,230 857,165 434,626 319,951 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบีDยระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 3.30 

ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 5.00 ต่อปี)  

9.  สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื0น/เงนิลงทุนชั0วคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 2563 2562 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนใน     

   -  ตราสารหนีD  267,954 270,468 161,107 155,889 

   -  กองทุน 342,594 343,582 226,718 228,447 

รวมเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื@น - สุทธิ 610,548 614,050 387,825 384,336 

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี@ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม                    

ของเงินลงทุน 3,502 
 

(3,489) 
 

รวมเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื@น - สุทธิ 614,050  384,336  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 3,915 - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื@น - สุทธิ 617,965  384,336  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563 2562 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนใน     

   -  ตราสารหนีD  267,954 270,468 161,107 155,889 

   -  กองทุน 305,594 306,496 185,652 187,261 

รวมเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื@น - สุทธิ 573,548 576,964 346,759 343,150 

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี@ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม                

ของเงินลงทุน 3,416 
 

(3,609) 
 

รวมเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื@น - สุทธิ 576,964  343,150  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 3,843 - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื@น - สุทธิ 580,807  343,150  

 ในระหวา่งงวดไตรมาสสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหนีD ซึ@ งเดิมจดัประเภท

เป็นสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื@นจาํนวน 10.65 ลา้นบาท ไปเป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื@น 

  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม  2563 เงินลงทุนในตราสารหนีD มีอตัราดอกเบีDยอยูใ่นช่วงระหว่างร้อยละ 2.60 ถึง 4.15 

ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 3.66 ถึง 4.96 ต่อปี) 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัขายเงินลงทุนมูลค่าตามบญัชี 681.54 ลา้นบาท (2562: 2,471.89 ลา้นบาท)               

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 548.55 ลา้นบาทและ 2562: 2,152.71 ลา้นบาท) และรับรู้ขาดทุนจากการขายสุทธิ

จากภาษีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน 2.59 ลา้นบาท (2562: กาํไรจากการขายสุทธิจากภาษี 5.50 

ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ขาดทุนจากการขายสุทธิจากภาษี 2.64 ลา้นบาทและ 2562: กาํไรจาก

การขายสุทธิจากภาษี 4.65 ลา้นบาท) 

10. ลูกหนี?การค้าและลูกหนี?อื0น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีDการคา้ - กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั     
อายหุนีDคงคา้งนบัจากวนัที@ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2 19 118,866 139,603 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  9 18 38,349 72,235 
3 - 6 เดือน - - 1,671 3,757 
6 - 12 เดือน - - 7,375 1,209 
มากกวา่ 12 เดือน - - 4,307 1,392 

รวมลูกหนีDการคา้ - กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั 11 37 170,568 218,196 

ลูกหนีDการคา้ - กิจการที@ไม่เกี@ยวขอ้งกนั     
อายหุนีDคงคา้งนบัจากวนัที@ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 535,051 531,866 248,874 244,586 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  153,025 170,691 91,374 60,543 
 3 - 6 เดือน 2,506 11,945 146 700 
 6 - 12 เดือน 2,845 2,111 33 21 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,286 2,520 2,186 2,178 

รวม 695,713 719,133 342,613 308,028 
หกั: ค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDน  
 (2562: ค่าเผื@อหนีDสงสยัจะสูญ) (3,613) (2,413) (3,506) (2,204) 

รวมลูกหนีDการคา้ - กิจการที@ไม่เกี@ยวขอ้งกนั                  
- สุทธิ 692,100 716,720 339,107 305,824 

รวมลูกหนีDการคา้ - สุทธิ 692,111 716,757 509,675 524,020 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม  2563 เงินลงทุนในตราสารหนีD มีอตัราดอกเบีDยอยูใ่นช่วงระหว่างร้อยละ 2.60 ถึง 4.15 

ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 3.66 ถึง 4.96 ต่อปี) 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัขายเงินลงทุนมูลค่าตามบญัชี 681.54 ลา้นบาท (2562: 2,471.89 ลา้นบาท)               

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 548.55 ลา้นบาทและ 2562: 2,152.71 ลา้นบาท) และรับรู้ขาดทุนจากการขายสุทธิ

จากภาษีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน 2.59 ลา้นบาท (2562: กาํไรจากการขายสุทธิจากภาษี 5.50 

ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ขาดทุนจากการขายสุทธิจากภาษี 2.64 ลา้นบาทและ 2562: กาํไรจาก

การขายสุทธิจากภาษี 4.65 ลา้นบาท) 

10. ลูกหนี?การค้าและลูกหนี?อื0น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีDการคา้ - กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั     
อายหุนีDคงคา้งนบัจากวนัที@ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2 19 118,866 139,603 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  9 18 38,349 72,235 
3 - 6 เดือน - - 1,671 3,757 
6 - 12 เดือน - - 7,375 1,209 
มากกวา่ 12 เดือน - - 4,307 1,392 

รวมลูกหนีDการคา้ - กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั 11 37 170,568 218,196 

ลูกหนีDการคา้ - กิจการที@ไม่เกี@ยวขอ้งกนั     
อายหุนีDคงคา้งนบัจากวนัที@ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 535,051 531,866 248,874 244,586 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  153,025 170,691 91,374 60,543 
 3 - 6 เดือน 2,506 11,945 146 700 
 6 - 12 เดือน 2,845 2,111 33 21 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,286 2,520 2,186 2,178 

รวม 695,713 719,133 342,613 308,028 
หกั: ค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDน  
 (2562: ค่าเผื@อหนีDสงสยัจะสูญ) (3,613) (2,413) (3,506) (2,204) 

รวมลูกหนีDการคา้ - กิจการที@ไม่เกี@ยวขอ้งกนั                  
- สุทธิ 692,100 716,720 339,107 305,824 

รวมลูกหนีDการคา้ - สุทธิ 692,111 716,757 509,675 524,020 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีD อื@น     

ดอกเบีDยคา้งรับ - กิจการที@ไม่เกี@ยวขอ้งกนั 3,686 1,504 3,582 1,126 

ลูกหนีD อื@น - กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - 1 31,017 48,903 

ลูกหนีD อื@น - กิจการที@ไม่เกี@ยวขอ้งกนั 12,909 5,480 5,399 918 

รวม 16,595 6,985 39,998 50,947 
หกั: ค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDน  
 (2562: ค่าเผื@อหนีDสงสยัจะสูญ) 

 

(835) 

 

- 

 

(6,250) 

 

(5,215) 

รวมลูกหนีD อื@น - สุทธิ 15,760 6,985 33,748 45,732 

รวมลูกหนีDการคา้และลูกหนีD อื@น - สุทธิ 707,871 723,742 543,423 569,752 

 การเปลี@ยนแปลงของบญัชีค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDนของลูกหนีDการคา้และลูกหนีD อื@น มี

รายละเอียดดงันีD  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที@ 1 มกราคม 2563 2,413 7,419 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDน 2,225 2,385 

ตดัจาํหน่าย (190) (44) 

จาํนวนที@ไดรั้บคืน (4) (4) 

การเปลี@ยนแปลงของอตัราแลกเปลี@ยน 4 - 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 4,448 9,756 

 
  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

11. สินค้าคงเหลือ  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  ค่าเผื@อการปรับลดราคาทุน

ของสินคา้คงเหลือ 

 

 ราคาทุน ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที@จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 855,857 761,681 (24,656) (11,553) 831,201 750,128 

วตัถุดิบ 199,069 242,499 (142) (708) 198,927 241,791 

สินคา้ระหวา่งทาง 16,461 29,754 - - 16,461 29,754 

วสัดุหีบห่อ 69,017 62,321 (1,456) (3,277) 67,561 59,044 

วสัดุสิDนเปลืองโรงงาน 58,467 70,494 (3,946) (4,186) 54,521 66,308 

อื@นๆ 144 330 - - 144 330 

รวม 1,199,015 1,167,079 (30,200) (19,724) 1,168,815 1,147,355 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ค่าเผื@อการปรับลดราคาทุน

ของสินคา้คงเหลือ 

 

 ราคาทุน ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที@จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 343,481 367,722 (7,258) (2,225) 336,223 365,497 

วตัถุดิบ 99,063 102,547 - (11) 99,063 102,536 

สินคา้ระหวา่งทาง 15,738 29,077 - - 15,738 29,077 

วสัดุหีบห่อ 43,963 47,658 (1,155) (2,550) 42,808 45,108 

วสัดุสิDนเปลืองโรงงาน 31,386 33,525 (2,099) (1,699) 29,287 31,826 

รวม 533,631 580,529 (10,512) (6,485) 523,119 574,044 

12. เงนิฝากธนาคารที0มีภาระคํ?าประกนั 
 ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากประจาํซึ@ งบริษทัย่อยไดน้าํไปคํD าประกนัวงเงินสินเชื@อมีอตัราดอกเบีD ย      

ร้อยละ 0.25 - 5.10 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.30 - 6.60 ต่อปี) 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

11. สินค้าคงเหลือ  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  ค่าเผื@อการปรับลดราคาทุน

ของสินคา้คงเหลือ 

 

 ราคาทุน ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที@จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 855,857 761,681 (24,656) (11,553) 831,201 750,128 

วตัถุดิบ 199,069 242,499 (142) (708) 198,927 241,791 

สินคา้ระหวา่งทาง 16,461 29,754 - - 16,461 29,754 

วสัดุหีบห่อ 69,017 62,321 (1,456) (3,277) 67,561 59,044 

วสัดุสิDนเปลืองโรงงาน 58,467 70,494 (3,946) (4,186) 54,521 66,308 

อื@นๆ 144 330 - - 144 330 

รวม 1,199,015 1,167,079 (30,200) (19,724) 1,168,815 1,147,355 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ค่าเผื@อการปรับลดราคาทุน

ของสินคา้คงเหลือ 

 

 ราคาทุน ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที@จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 343,481 367,722 (7,258) (2,225) 336,223 365,497 

วตัถุดิบ 99,063 102,547 - (11) 99,063 102,536 

สินคา้ระหวา่งทาง 15,738 29,077 - - 15,738 29,077 

วสัดุหีบห่อ 43,963 47,658 (1,155) (2,550) 42,808 45,108 

วสัดุสิDนเปลืองโรงงาน 31,386 33,525 (2,099) (1,699) 29,287 31,826 

รวม 533,631 580,529 (10,512) (6,485) 523,119 574,044 

12. เงนิฝากธนาคารที0มีภาระคํ?าประกนั 
 ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากประจาํซึ@ งบริษทัย่อยไดน้าํไปคํD าประกนัวงเงินสินเชื@อมีอตัราดอกเบีD ย      

ร้อยละ 0.25 - 5.10 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.30 - 6.60 ต่อปี) 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตัDงขึDน 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั เอเชียผลิตภณัฑ ์ ลงทุนในบริษทัอื@น ไทย - 30.00 - 31,600 - 21,149 

มนัสาํปะหลงั จาํกดั         

รวม     - 31,600 - 21,149 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตัDงขึDน 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั เอเชียผลิตภณัฑ ์ ลงทุนในบริษทัอื@น ไทย - 30.00 - 31,600 

มนัสาํปะหลงั จาํกดั       

รวม     - 31,600 

ในระหวา่งปี บริษทัฯบนัทึกและจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วมไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากการ

ซืDอเงินลงทุนเพิ@มในบริษทัดงักล่าวตามที@กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 2.2 

  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

13.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ

รับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันีD  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไร 

(ขาดทุน) จาก                   

เงินลงทุนใน                      

บริษทัร่วมระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื@นจาก                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม                

ในระหวา่งปี 

 

เงินปันผลรับ                      

ในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เอเชียผลิตภณัฑ ์มนัสาํปะหลงั 

จาํกดั (333) (4,537) (1,035) (6,670) - - 

รวม (333) (4,537) (1,035) (6,670) - - 

13.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมที@มีสาระสาํคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันีD  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั จาํกดั 

 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวยีน - 76.92 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน - 36.32 

หนีD สินหมุนเวยีน - (24.29) 

หนีD สินไม่หมุนเวยีน - (3.89) 

หกั: ส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคุม   

   ของบริษทัยอ่ย - (25.44) 

สินทรัพย-์สุทธิ - 59.62 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) - 30.00 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย-์สุทธิ - 17.89 

การตดัรายการระหวา่งกนั - 3.26 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม - 21.15 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

13.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ

รับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันีD  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไร 

(ขาดทุน) จาก                   

เงินลงทุนใน                      

บริษทัร่วมระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื@นจาก                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม                

ในระหวา่งปี 

 

เงินปันผลรับ                      

ในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เอเชียผลิตภณัฑ ์มนัสาํปะหลงั 

จาํกดั (333) (4,537) (1,035) (6,670) - - 

รวม (333) (4,537) (1,035) (6,670) - - 

13.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมที@มีสาระสาํคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันีD  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั จาํกดั 

 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวยีน - 76.92 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน - 36.32 

หนีD สินหมุนเวยีน - (24.29) 

หนีD สินไม่หมุนเวยีน - (3.89) 

หกั: ส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคุม   

   ของบริษทัยอ่ย - (25.44) 

สินทรัพย-์สุทธิ - 59.62 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) - 30.00 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย-์สุทธิ - 17.89 

การตดัรายการระหวา่งกนั - 3.26 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม - 21.15 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันีD  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั จาํกดั 

 2563 2562 

รายได ้ - 218.20 

กาํไร (ขาดทุน) - (20.18) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - (21.22) 

14. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
14.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที@แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนีD  

   สดัส่วนการถือหุน้  
  ทุนที@เรียกชาํระแลว้ ของบริษทั เงินลงทุนตามวธีิราคาทุน 

 จดัตัDงขึDนใน

ประเทศ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
เงนิลงทุนในบริษทัย่อย        
ธุรกจิผลติภณัฑ์การเกษตร        
บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จาํกดั ไทย 18.00 18.00 99.99 99.99 17,999 17,999 
บริษทั ดีไอ จาํกดั ไทย 10.00 10.00 99.93 99.93 9,408 9,408 
บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั จาํกดั ไทย 86.60 86.60 70.00 70.00 60,620 60,620 
บริษทั สาํปะหลงัพฒันา จาํกดั(1) ไทย 50.00 50.00 33.33 33.33 54,751 54,751 
Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company เวยีดนาม 192.53 192.53 69.99 69.99 86,877 86,877 
บริษทั ไทยวา เวยีดนาม จาํกดั เวยีดนาม 98.22 98.22 100.00 100.00 98,217 98,217 
บริษทั ไทยวา อินเตอร์เนชั@นแนล เทรด  จีน 5.27 5.27 100.00 100.00 5,267 5,267 
 (เซี@ยงไฮ)้ จาํกดั        
บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์(กมัพชูา) 
จาํกดั 

กมัพชูา 46.72 46.72 100.00 100.00 46,721 46,721 

บริษทั พีที ไทยวา อินโดนีเซีย จาํกดั(2) 
อินโดนีเซีย 5.65 - 99.00 - 5,594 - 

บริษทัถือเงนิลงทุน        
บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั จาํกดั(3) 

ไทย 105.25 - 30.00 - 31,600 - 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

   สดัส่วนการถือหุน้  
  ทุนที@เรียกชาํระแลว้ ของบริษทั เงินลงทุนตามวธีิราคาทุน 

 จดัตัDงขึDนใน

ประเทศ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทัถือครองที0ดนิและอื0น ๆ         
บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จาํกดั     ไทย 450.00 450.00 99.99 99.99 469,012 469,012 
บริษทั บางปะกงธุรกิจ จาํกดั ไทย 91.00 91.00 99.99 99.99 90,999 90,999 
บริษทั เชียงแสนแลนด ์จาํกดั ไทย - 75.00 - 99.99 - 74,999 
บริษทั ไทยวา (6) จาํกดั ไทย 69.00 69.00 99.99 99.99 68,998 68,998 
บริษทั บางเทา (6) จาํกดั ไทย 21.50 21.50 99.99 99.99 21,499 21,499 
บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จาํกดั ไทย 15.00 15.00 99.99 99.99 14,999 14,999 
บริษทั ไทยสินมนัสาํปะหลงั (1989) จาํกดั ไทย 5.00 5.00 99.99 99.99 4,999 4,999 
บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์ ไทย 2.00 2.00 84.97 84.97 1,699 1,699 
   ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั        
บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั (1) จาํกดั ไทย 1.00 1.00 69.95 69.95 700 700 
บริษทั พงังา รีสอร์ท จาํกดั ไทย 30.60 1.00 99.93 99.93 30,578 999 
บริษทั บางเทา (5) จาํกดั ไทย 19.50 0.25 99.93 99.93 19,486 250 
บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช จาํกดั ไทย 10.00 10.00 94.62 94.62 9,462 9,462 
บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จาํกดั ไทย 3.00 3.00 49.99 49.99 1,500 1,500 
รวม      1,150,985 1,139,975 
หกั: ค่าเผื@อการดอ้ยค่าเงินลงทุน      (445,400) (444,348) 
เงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ      705,585 695,627 
(1) 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั สาํปะหลงัพฒันา จาํกดั รวมการถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 66.67 

(2) สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั พีที ไทยวา อินโดนีเซีย จาํกดั รวมการถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 1.00 
(3) 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั จาํกดั รวมการถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 69.50 

 บริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 

และ 2562 ดงันีD  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

บริษทั สาํปะหลงัพฒันา จาํกดั 26,666 73,331 

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 3,183 14,360 

รวม 29,849 87,691 

 ในระหวา่งงวดไตรมาสหนึ@งของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปลี@ยนการบนัทึกเงินลงทุนใน บริษทั เอเชียผลิตภณัฑ์

มนัสาํปะหลงั จาํกดั (ATP) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบริษทัดงักล่าวจาก

การซืDอเงินลงทุนเพิ@มตามที@ไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 2.2 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 เมื@อวนัที@ 7 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตัDง บริษทั พีที ไทยวา อินโดนีเซีย จาํกดั ในประเทศ

อินโดนีเซีย ซึ@ งเป็นบริษทัที@จาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากแป้งมนัสาํปะหลงั แป้งขา้ว และกลูโคส รวมทัDงอาหาร

จากแป้ง ประเภทวุน้เส้น และก๋วยเต̀ียว  โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 10,000 ลา้นรูเปียห์ หรือประมาณ 23 

ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะถือหุ้นทัDงทางตรงและทางออ้มในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 และเมื@อ

วนัที@ 10 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดมี้การจ่ายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน            

คิดเป็นเงิน 2,500 ลา้นรูเปียห์ หรือประมาณ 5.65 ลา้นบาท 

 ในระหว่างงวดไตรมาสสองของปีปัจจุบัน  บริษัท  เ ชียงแสนแลนด์  จํากัด  (บริษัทย่อย)  ได้ขาย

อสังหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุนและรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 18.47 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ด

ทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื@อวนัที@ 29 เมษายน 2563 โดยเมื@อวนัที@ 23 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯ

ไดรั้บเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 44.38 ลา้นบาท  

 เมื@อวนัที@ 11 พฤศจิกายน 2563 ที@ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจดทะเบียนเพิ@มทุนของบริษทั 

บางเทา (5) จาํกดั จาํนวน 18.5 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 19.5 ลา้นบาท และบริษทั พงังา รีสอร์ท 

จาํกัด จาํนวน 29.6 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 30.6 ลา้นบาท โดยบริษทัฯยงัคงถือหุ้นในบริษทั

ดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 100 

 เมื@อวนัที@ 24 เมษายน 2562 บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จาํกดั (TWBP) (บริษทัยอ่ย) (ซึ@ งบริษทัฯ  ถือหุน้

ร้อยละ 99.99) ไดท้าํสัญญาซืDอขายหุ้นสามญัของบริษทั สําปะหลงัพฒันา จาํกดั (TDC) (บริษทัย่อย) (ซึ@ ง

บริษทัฯ  ถือหุน้ร้อยละ 33.33 และ TWBP เดิมถือหุน้ร้อยละ 33.34) จากบริษทั เจแปน คอร์น สตาร์ช จาํกดั 

จาํนวน 166,668 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของหุน้ที@ออกจาํหน่ายทัDงหมดในราคาซืDอขายรวมทัDงสิDน 220 ลา้น

บาท ทาํให ้TWBP มีสัดส่วนการถือหุน้เพิ@มเป็นร้อยละ 66.67 ของหุน้ที@ออกจาํหน่ายทัDงหมดของ TDC การ

ซืDอหุน้สามญัใน TDC ดงักล่าวทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ TDC ของกลุ่มบริษทั เพิ@มขึDนจากร้อยละ 66.67 เป็น

ร้อยละ 100 (ของหุน้ที@ออกจาํหน่ายทัDงหมดจาํนวน 500,004 หุน้) 

 รายการซืDอเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายละเอียดดงันีD                                                 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ราคาซืDอเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 220,000 

หกั : ส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยที@ถูกปรับปรุง (286,886) 

ส่วนเกินทุนจากการเปลี@ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 66,886 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 เมื@อวนัที@ 9 พฤษภาคม 2562 ที@ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจดทะเบียนเพิ@มทุนของบริษทั 

ไทยวา เวียดนาม จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ในประเทศเวียดนาม อีกจาํนวน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รวมเป็นทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยในระหวา่งปี 2562 บริษทัฯไดโ้อนเงินเพื@อจ่ายชาํระเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ทัDงจาํนวน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 30.39 ลา้นบาท โดยบริษทัฯยงัคงถือ

หุน้ในบริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 100 

 เมื@อวนัที@ 14 พฤศจิกายน 2562 ที@ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจดทะเบียนเพิ@มทุนของบริษทั 

ไทยวา (6) จาํกดั (บริษทัย่อย)  อีกจาํนวน 40 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 69 ลา้นบาท โดย

บริษทัฯยงัคงถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 100 

14.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึ@งมีส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคุมที@มีสาระสาํคญั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สดัส่วนที@ถือโดยส่วนไดเ้สียที@

ไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไรหรือขาดทุนที@แบ่งใหก้บั

ส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ย                       
ในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนได้

เสียที@ไม่มีอาํนาจควบคุม                  
ในระหวา่งปี 

บริษทั 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

 (%) (%)       
บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั จาํกดั 30.00 30.00 132.10 126.93 5.17 11.99 -                  - 
Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 30.00 30.00 205.86 206.91 (1.05) 10.91 1.37 7.38 

14.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยที@มีส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคุมที@มีสาระสาํคญั ซึ@ งเป็นขอ้มูล

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันีD  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั ไทยนาํ                  

มนัสาํปะหลงั จาํกดั 

Tay Ninh Tapioca Joint 

Stock Company 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 424.75 305.19 358.95 418.95 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 318.97 340.24 264.85 243.56 

หนีD สินหมุนเวยีน 285.07 203.48 61.64 96.92 

หนีD สินไม่หมุนเวยีน 25.08 25.59 14.66 11.22 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันีD  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั ไทยนาํ                      

มนัสาํปะหลงั จาํกดั 

Tay Ninh Tapioca Joint 

Stock Company 

 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ 1,302.76 1,449.03 806.00 974.07 

กาํไร (ขาดทุน) 17.22 39.98 (3.50) 36.35 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 17.22 39.98 (3.50) 36.35 

 สรุปรายการกระแสเงินสดสาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันีD  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั ไทยนาํ            

มนัสาํปะหลงั จาํกดั 

Tay Ninh Tapioca Joint 

Stock Company 

 2563 2562 2563 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (65.30) 195.59 93.66 0.82 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (23.41) (48.98) (79.22) (82.10) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 70.16 (59.75) (20.28) (5.40) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     

   เพิ@มขึDน (ลดลง) สุทธิ (18.55) 86.86 (5.84) (86.68) 

14.4 การทดสอบการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 เพื@อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัฯไดพิ้จารณามูลค่าที@คาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบางแห่งที@มีสาระสาํคญัและมีขอ้บ่งชีDวา่อาจเกิดการดอ้ยค่า ทัDงนีD มูลค่าที@

คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์

แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที@กิจการคาดวา่จะไดรั้บจากเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ยนัDนอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึ@งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสด

ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 สมมติฐานที@สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชที้@คาดวา่จะไดรั้บจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว สรุป

ไดด้งันีD  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2563 2562 

อตัราการเติบโตระยะยาว 0 - 1 0 - 1 

อตัราคิดลด 7.26 ถึง 9.86 8.58 ถึง 10.58 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัรากาํไรขัDนตน้และอตัราการเติบโตจากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการใน

อดีตที@ผ่านมาของบริษทัยอ่ยดงักล่าวประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอตัราคิดลดเป็น

อตัราที@สะทอ้นถึงความเสี@ยงซึ@งเป็นลกัษณะเฉพาะที@เกี@ยวขอ้งกบัส่วนงานของบริษทัยอ่ยนัDนๆ 

 อตัราการเติบโตที@ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาที@ไกลออกไปกว่างวดเวลาตามประมาณ

การทางการเงินล่าสุด เป็นอตัราที@ไม่สูงกวา่อตัราการเติบโตเฉลี@ยระยะยาวของอุตสาหกรรมที@บริษทัยอ่ยนัDน

ดาํเนินงานอยู ่

 ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื@อว่าค่าเผื@อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยที@บนัทึกในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนรวม 445.40 ลา้นบาท (2562: 444.35 ลา้นบาท) เพียงพอแลว้ 

15. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื0น/เงนิลงทุนระยะยาวอื0น  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนใน     

- ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน                                                 

 - บริษทั ลากนู่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 174,010 93,095 174,010 146,168 

- ตราสารหนีD  20,721 10,284 - - 

รวมเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื@น - สุทธิ 194,731 103,379 174,010 146,168 

ขาดทุนจากการเปลี@ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน  (91,352)  (27,842)  

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื@น - สุทธิ 103,379  146,168  

 ในระหวา่งงวดไตรมาสสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหนีD ซึ@ งเดิมจดัประเภท

เป็นสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื@นจาํนวน 10.65 ลา้นบาท มาเป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื@น 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

16. อสังหาริมทรัพย์เพื0อการลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ราคาทุน 105,578 185,221 504 504 
หกั: ค่าเผื@อการดอ้ยค่า (25,658) (53,766) - - 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุน - สุทธิ 79,920 131,455 504 504 

 รายการเปลี@ยนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุนสาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

สรุปไดด้งันีD  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที@ 1 มกราคม 131,455 131,455 504 504 
จาํหน่ายระหวา่งปี  (79,643) - - - 
โอนกลบัค่าเผื@อการดอ้ยค่าระหวา่งปี 28,108 - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 79,920 131,455 504 504 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นที@ดินรอการขาย มูลค่ายติุธรรมซึ@ งประเมินโดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระโดยใชเ้กณฑเ์ปรียบเทียบกบัขอ้มูลราคาตลาด (Comparative Method) ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 

คิดเป็นจาํนวนเงิน 353.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 363.7 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 248.9 ลา้น

บาท (31 ธนัวาคม 2562: 193.9 ลา้นบาท)) 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

17. ที0ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
         (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    เครื@องตกแต่ง  สินทรัพย ์  

 ที@ดินและ อาคารและ  ติดตัDงและ  ระหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื@องจกัร อุปกรณ์  ติดตัDง  

 ที@ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2562 416,441 1,277,583 2,824,517 139,275 203,231 365,396 5,226,443 

ซืDอเพิ@ม 188,444 229,949 205,779 23,934 28,053 562,483 1,238,642 

จาํหน่าย - (9,219) (32,722) (19,501) (20,499) - (81,941) 
ตดัจาํหน่าย - (11,410) (6,115) (3,081) - (2,601) (23,207) 

โอนเขา้ (ออก) 14,812 359,491 390,572 5,110 (1,980) (799,974) (31,969) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,586) (36,847) (110,692) (975) (5,209) (3,784) (159,093) 

31 ธนัวาคม 2562 618,111 1,809,547 3,271,339 144,762 203,596 121,520 6,168,875 

จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการ

ใชจ้ากการนาํมาตรฐานทาง

การเงินฉบบัที@ 16 มาถือปฏิบติั - - - - (17,881) - (17,881) 

เพิ@มขึDนจากการซืDอบริษทัยอ่ย - 58,467 106,960 8,355 8,441 - 182,223 

ซืDอเพิ@ม - 12,232 38,794 12,569 8,274 169,681 241,550 

จาํหน่าย - (10,950) (34,641) (632) (5,568) - (51,791) 

ตดัจาํหน่าย - (2,346) (9,212) (550) (1,351) - (13,459) 

โอนเขา้ (ออก) (431) 28,000 173,905 2,072 - (203,395) 151 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,220) 12 (11,710) 3,662 (313) 1,541 (8,028) 

31 ธนัวาคม 2563 616,460 1,894,962 3,535,435 170,238 195,198 89,347 6,501,640 

ค่าเสื0อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2562 (249) (553,022) (1,645,308) (92,863) (97,894) - (2,389,336) 
ค่าเสื@อมราคาสาํหรับปี (1,152) (62,628) (219,351) (14,523) (24,658) - (322,312) 

ค่าเสื@อมราคาสาํหรับส่วนที@จาํหน่าย - 2,654 23,596 18,226 17,253 - 61,729 

ค่าเสื@อมราคาสาํหรับส่วนที@              

ตดัจาํหน่าย - 3,948 6,081 3,067 (604) - 12,492 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 52 24,524 87,610 314 2,963 - 115,463 

31 ธนัวาคม 2562 (1,349) (584,524) (1,747,372) (85,779) (102,940) - (2,521,964) 

จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการ

ใชจ้ากการนาํมาตรฐานทาง

การเงินฉบบัที@ 16 มาถือปฏิบติั - - - - 7,121 - 7,121 

เพิ@มขึDนจากการซืDอบริษทัยอ่ย - (16,703) (83,978) (277) (10,336) - (111,294) 

ค่าเสื@อมราคาสาํหรับปี (2,731) (83,367) (259,417) (21,779) (24,841) - (392,135) 

ค่าเสื@อมราคาสาํหรับส่วนที@จาํหน่าย - 5,182 25,413 512 2,750 - 33,857 

ค่าเสื@อมราคาสาํหรับส่วนที@              

ตดัจาํหน่าย - 2,194 9,186 550 1,351 - 13,281 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 48 985 4,679 (5,252) 5,572 - 6,032 

31 ธนัวาคม 2563 (4,032) (676,233) (2,051,489) (112,025) (121,323) - (2,965,102) 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

         (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    เครื@องตกแต่ง  สินทรัพย ์  

 ที@ดินและ อาคารและ  ติดตัDงและ  ระหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื@องจกัร อุปกรณ์  ติดตัDง  

 ที@ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเผื0อการด้อยค่า        

1 มกราคม 2562 - (6,825) - - - (2,625) (9,450) 

กลบัรายการระหวา่งปี - - - - - 2,625 2,625 

31 ธนัวาคม 2562 - (6,825) - - - - (6,825) 

เพิ@มขึDนระหวา่งปี - (1,969) (137) - - - (2,106) 

กลบัรายการระหวา่งปี - 1,969 137 - - - 2,106 

31 ธนัวาคม 2563 - (6,825) - - - - (6,825) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2562 616,762 1,218,198 1,523,967 58,983 100,656 121,520 3,640,086 

31 ธนัวาคม 2563 612,428 1,211,904 1,483,946 58,213 73,875 89,347 3,529,713 

ค่าเสื0อมราคาสําหรับปี      

สาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 (239.9 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที@เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 322,312 

สาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 (365.6 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที@เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 392,135 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เครื@องตกแต่ง  สินทรัพย ์  

 ที@ดินและ อาคารและ  ติดตัDงและ  ระหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื@องจกัร อุปกรณ์  ติดตัDง  

 ที@ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2562 245,381 802,889 1,237,818 98,441 113,678 205,430 2,703,637 

ซืDอเพิ@ม 188,444 224,133 176,864 17,337 23,106 419,867 1,049,751 

จาํหน่าย - (9,218) (30,808) (19,383) (3,955) - (63,364) 

ตดัจาํหน่าย - (10,919) (5,180) - - (2,601) (18,700) 

โอนเขา้ (ออก) - 216,824 323,112 12,661 2,703 (556,972) (1,672) 

31 ธนัวาคม 2562 433,825 1,223,709 1,701,806 109,056 135,532 65,724 3,669,652 

จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการ

ใชจ้ากการนาํมาตรฐานทาง

การเงินฉบบัที@ 16 มาถือปฏิบติั - - - - (17,881) - (17,881) 

ซืDอเพิ@ม - 5,963 17,404 9,188 2,721 90,382 125,658 

จาํหน่าย - (5,385) (30,176) (413) (5,038) - (41,012) 

ตดัจาํหน่าย - (2,058) (602) (259) (550) - (3,469) 

โอนเขา้ (ออก) - 23,399 69,858 2,049 - (95,407) (101) 

31 ธนัวาคม 2563 433,825 1,245,628 1,758,290 119,621 114,784 60,699 3,732,847 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เครื@องตกแต่ง  สินทรัพย ์  

 ที@ดินและ อาคารและ  ติดตัDงและ  ระหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื@องจกัร อุปกรณ์  ติดตัDง  

 ที@ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื0อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2562 - (338,709) (701,176) (66,595) (48,565) - (1,155,045) 

ค่าเสื@อมราคาสาํหรับปี - (39,059) (119,334) (13,689) (18,674) - (190,756) 

ค่าเสื@อมราคาสาํหรับส่วนที@จาํหน่าย - 2,657 21,690 18,147 1,520 - 44,014 

ค่าเสื@อมราคาสาํหรับส่วนที@        

   ตดัจาํหน่าย - 3,456 5,179 - - - 8,635 

31 ธนัวาคม 2562 - (371,655) (793,641) (62,137) (65,719) - (1,293,152) 

จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการ

ใชจ้ากการนาํมาตรฐานทาง

การเงินฉบบัที@ 16 มาถือปฏิบติั - - - - 7,121 - 7,121 

ค่าเสื@อมราคาสาํหรับปี - (51,099) (152,027) (16,019) (15,644) - (234,789) 

ค่าเสื@อมราคาสาํหรับส่วนที@จาํหน่าย - 710 20,958 309 2,221 - 24,198 

ค่าเสื@อมราคาสาํหรับส่วนที@        

   ตดัจาํหน่าย - 1,906 581 260 550 - 3,297 

31 ธนัวาคม 2563 - (420,138) (924,129) (77,587) (71,471) - (1,493,325) 

ค่าเผื0อการด้อยค่า        

1 มกราคม 2562 - - - - - (2,625) (2,625) 

กลบัรายการระหวา่งปี - - - - - 2,625 2,625 

31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - - 
เพิ@มขึDนระหวา่งปี - (1,969) (137) - - - (2,106) 

กลบัรายการระหวา่งปี - 1,969 137 - - - 2,106 

31 ธนัวาคม 2563 - - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2562 433,825 852,054 908,165 46,919 69,813 65,724 2,376,500 

31 ธนัวาคม 2563 433,825 825,490 834,161 42,034 43,313 60,699 2,239,522 

ค่าเสื0อมราคาสําหรับปี  

สาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 (173.2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที@เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 190,756 

สาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 (216.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที@เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 234,789 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ@งไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดย

มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท  
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคาร เครื@ องจกัร และอุปกรณ์จาํนวนหนึ@ งซึ@ งตดัค่าเสื@อมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื@อมราคาสะสมและค่าเผื@อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 576 ลา้นบาท (2562: 506 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 522 ลา้นบาท 

และ 2562: 402 ลา้นบาท) 

 กลุ่มบริษทัไดน้าํที@ดินพร้อมสิ@งปลูกสร้างและเครื@องจกัรของกลุ่มบริษทับางแห่งจาํนวนเงินประมาณ 516.88 

ลา้นบาท (2562: 530.92 ลา้นบาท) นาํไปคํDาประกนัวงเงินสินเชื@อที@ไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 364.65 ลา้นบาท และ 2562: 372.48 ลา้นบาท) 

18.  สัญญาเช่า  
18.1 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า  
          กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื@อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาเช่าอยูร่ะหว่าง               

1 - 12 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปลี@ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันีD  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สิทธิในการใช้

ประโยชน์บน

ที@ดิน ที@ดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัที@ 1 มกราคม 2563 - - - - - 

จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน

ทางการเงินฉบบัที@ 16 มาถือปฏิบติั 9,376 95,420 117,378 10,760 232,934 

เพิ@มขึDนจากการซืDอบริษทัยอ่ย 32,348 - - - 32,348 

เพิ@มขึDนระหวา่งปี - 9,432 277 4,309 14,018 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี - (785) - - (785) 

ค่าเสื@อมราคาสาํหรับปี (3,391) (11,001) (15,831) (4,418) (34,641) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (118) - - - (118) 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 38,215 93,066 101,824 10,651 243,756 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สิทธิในการใช้

ประโยชน์บน

ที@ดิน ที@ดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัที@ 1 มกราคม 2563 - - - - - 

จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน

ทางการเงินฉบบัที@ 16 มาถือปฏิบติั 12 3,046 58,892 10,760 72,710 

เพิ@มขึDนระหวา่งปี - 292 903 3,717 4,912 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี  - (785) - - (785) 

ค่าเสื@อมราคาสาํหรับปี (12) (1,652) (7,314) (4,203) (13,181) 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 - 901 52,481 10,274 63,656 

ข) หนี?สินตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

จาํนวนเงินที@ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 242,177 10,637 71,015 10,637 

หกั: ดอกเบีDยรอการตดัจาํหน่าย (35,090) (1,021) (8,644) (1,021) 

รวม 207,087 9,616 62,371 9,616 

หกั: ส่วนที@ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ@งปี (28,937) (4,591) (12,780) (4,591) 

หนีD สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที@ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ@งปี 178,150 5,025 49,591 5,025 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินที@ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ 38 

ภายใตห้วัขอ้ความเสี@ยงดา้นสภาพคล่อง  
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

ค) ค่าใช้จ่ายเกี0ยวกบัสัญญาเช่าที0รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเสื@อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 34,641 13,181 

ดอกเบีDยจ่ายของหนีD สินตามสญัญาเช่า 9,614 2,746 

ค่าใชจ่้ายที@เกี@ยวกบัสญัญาเช่าระยะสัDน 10,884 8,882 

ค่าใชจ่้ายที@เกี@ยวกบัสญัญาเช่าซึ@งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ@า 202 137 

ง) อื0น ๆ             
 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทัDงหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 

42.39 ลา้นบาท ซึ@ งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสัDน สัญญาเช่าซึ@ งสินทรัพยอ์า้งอิงมี

มูลค่าตํ@า นอกจากนีD  กลุ่มบริษทัมีรายการที@มิใช่เงินสดเพิ@มขึDนสาํหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีD สิน

ตามสญัญาเช่า จาํนวน 243.76 และ 15.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

18.2 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า 
บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้เช่าดาํเนินงานสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุนซึ@ งประกอบดว้ยที@ดิน และ

อาคารสาํนกังาน สญัญาเช่ามีอายสุญัญาประมาณ 3 ปี  

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขัDนตํ@าที@คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที@ยกเลิก

ไม่ไดแ้ก่บริษทัยอ่ยภายในประเทศ ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 ดงันีD  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี 6,341 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,067 

รวม 7,408 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการให้เช่าช่วงแก่บริษทัย่อยภายในประเทศเป็นจาํนวนเงิน 2.56  

ลา้นบาท (2562: 1.96 ลา้นบาท) 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

           (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สิทธิในการ    ซอฟตแ์วร์  

 ใชป้ระโยชน ์ เครื@องหมาย ความสมัพนัธ์ คอมพิวเตอร์ รอการ  

 บนที@ดิน การคา้ กบัลูกคา้ ซอฟตแ์วร์ ติดตัDง รวม 

31 ธันวาคม 2562       

ราคาทุน 18,608 264,303 273,042 94,853 3,548 654,354 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (9,231) - (86,682) (24,762) - (120,675) 

31 ธนัวาคม 2562 9,377 264,303 186,360 70,091 3,548 533,679 

       

31 ธันวาคม 2563       

ราคาทุน - 264,303 273,042 100,838 4,250 642,433 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - - (106,499) (35,890) - (142,389) 

31 ธนัวาคม 2563 - 264,303 166,543 64,948 4,250 500,044 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สิทธิในการ    ซอฟตแ์วร์  

 ใชป้ระโยชน ์ เครื@องหมาย ความสมัพนัธ์ คอมพิวเตอร์ รอการ  

 บนที@ดิน การคา้ กบัลูกคา้ ซอฟตแ์วร์ ติดตัDง รวม 

31 ธันวาคม 2562       

ราคาทุน 600 264,303 247,223 63,610 3,548 579,284 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (588) - (80,873) (20,656) - (102,117) 

31 ธนัวาคม 2562 12 264,303 166,350 42,954 3,548 477,167 

       

31 ธันวาคม 2563       

ราคาทุน - 264,303 247,223 68,102 4,250 583,878 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - - (98,108) (28,006) - (126,114) 

31 ธนัวาคม 2563 - 264,303 149,115 40,096 4,250 457,764 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงไดด้งันีD  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที@ 1 มกราคม 2562 528,040 485,903 

ซืDอเพิ@มระหวา่งปี - ราคาทุน 37,118 15,731 

จาํหน่ายระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (25) (25) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (30,057) (24,442) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,397) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 533,679 477,167 

จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน                

ทางการเงินฉบบัที@ 16 มาถือปฏิบติั (9,377) (12) 

ซืDอเพิ@มระหวา่งปี - ราคาทุน 5,567 5,206 

จาํหน่ายระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (27) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (30,999) (24,597) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,201 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 500,044 457,764 

20. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตีวัตนที0มอีายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
 บริษทัฯปันส่วนค่าความนิยมที@เกิดจากการรวมกิจการและเครื@องหมายการคา้ที@มีอายุการให้ประโยชน์ไม่

ทราบแน่นอนใหก้บัหน่วยสินทรัพยที์@ก่อใหเ้กิดเงินสด เพื@อทดสอบการดอ้ยค่าประจาํปี ดงันีD  

(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานธุรกิจดา้นอาหาร 

 2563 2562 

ค่าความนิยม 100,678 100,678 

เครื@องหมายการคา้ที@มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 264,303 264,303 

 บริษทัฯพิจารณามูลค่าที@คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์@ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที@กิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทาง

การเงินซึ@ งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีสาํหรับ

ธุรกิจดา้นอาหาร  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 ขอ้สมมติฐานที@สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งันีD  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2563 2562 

อตัราการเติบโตยอดขาย 4 - 6 3 - 8 

อตัราการเติบโตระยะยาว 2.00 2.00 

อตัราคิดลด 8.95 9.72 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัรากาํไรขัDนตน้และอตัราการเติบโตระยะยาวจากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผล

ประกอบการในอดีตที@ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอตัราคิดลดเป็นอตัราที@

สะทอ้นถึงความเสี@ยงซึ@งเป็นลกัษณะเฉพาะที@เกี@ยวขอ้งกบัส่วนงานนัDนๆ 

 อตัราการเติบโตระยะยาวที@ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาที@ไกลออกไปกว่างวดเวลาตาม

ประมาณการทางการเงินล่าสุด เป็นอตัราที@ไม่สูงกว่าอตัราการเติบโตเฉลี@ยระยะยาวของอุตสาหกรรมที@

หน่วยสินทรัพยน์ัDนดาํเนินงานอยู ่

 ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื@อวา่ค่าความนิยมและเครื@องหมายการคา้ที@มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

ไม่เกิดการดอ้ยค่า  

 ทัDงนีD  หากอตัราการเติบโตระยะยาวลดลงร้อยละ 6 ต่อปี (2562: ร้อยละ 2 ต่อปี) หรืออตัราคิดลดเพิ@มขึDน            

ร้อยละ 3.5 ต่อปี (2562: ร้อยละ1.5 ต่อปี) หรืออตัราการเติบโตยอดขายลดลงร้อยละ 4 ต่อปี (2562: ร้อยละ 3 

ต่อปี) จะทาํใหมู้ลค่าที@คาดวา่จะไดรั้บคืนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี 

21. เงนิกู้ยืมระยะสั?นจากสถาบันการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีDย                             

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ตัว̀สญัญาใชเ้งิน 2.55 1.50 - 2.92 230,000 260,000 - 100,000 

เงินกูย้มืระยะสัDน - 5.27 - 15,940 - - 

รวม   230,000 275,940 - 100,000 

 เงินกูย้ืมระยะสัD นจากสถาบนัการเงินดงักล่าวคํD าประกนัโดยการจดจาํนองที@ดินพร้อมสิ@งปลูกสร้างของ      

บริษทัยอ่ยในประเทศ ตามที@ไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 17 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 ขอ้สมมติฐานที@สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งันีD  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2563 2562 

อตัราการเติบโตยอดขาย 4 - 6 3 - 8 

อตัราการเติบโตระยะยาว 2.00 2.00 

อตัราคิดลด 8.95 9.72 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัรากาํไรขัDนตน้และอตัราการเติบโตระยะยาวจากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผล

ประกอบการในอดีตที@ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอตัราคิดลดเป็นอตัราที@

สะทอ้นถึงความเสี@ยงซึ@งเป็นลกัษณะเฉพาะที@เกี@ยวขอ้งกบัส่วนงานนัDนๆ 

 อตัราการเติบโตระยะยาวที@ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาที@ไกลออกไปกว่างวดเวลาตาม

ประมาณการทางการเงินล่าสุด เป็นอตัราที@ไม่สูงกว่าอตัราการเติบโตเฉลี@ยระยะยาวของอุตสาหกรรมที@

หน่วยสินทรัพยน์ัDนดาํเนินงานอยู ่

 ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื@อวา่ค่าความนิยมและเครื@องหมายการคา้ที@มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

ไม่เกิดการดอ้ยค่า  

 ทัDงนีD  หากอตัราการเติบโตระยะยาวลดลงร้อยละ 6 ต่อปี (2562: ร้อยละ 2 ต่อปี) หรืออตัราคิดลดเพิ@มขึDน            

ร้อยละ 3.5 ต่อปี (2562: ร้อยละ1.5 ต่อปี) หรืออตัราการเติบโตยอดขายลดลงร้อยละ 4 ต่อปี (2562: ร้อยละ 3 

ต่อปี) จะทาํใหมู้ลค่าที@คาดวา่จะไดรั้บคืนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี 

21. เงนิกู้ยืมระยะสั?นจากสถาบันการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีDย                             

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ตัว̀สญัญาใชเ้งิน 2.55 1.50 - 2.92 230,000 260,000 - 100,000 

เงินกูย้มืระยะสัDน - 5.27 - 15,940 - - 

รวม   230,000 275,940 - 100,000 

 เงินกูย้ืมระยะสัD นจากสถาบนัการเงินดงักล่าวคํD าประกนัโดยการจดจาํนองที@ดินพร้อมสิ@งปลูกสร้างของ      

บริษทัยอ่ยในประเทศ ตามที@ไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 17 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

22. เจ้าหนี?การค้าและเจ้าหนี?อื0น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หนีDการคา้ - กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั 1,107 2,217 60,325 25,731 

เจา้หนีDการคา้ - กิจการที@ไม่เกี@ยวขอ้งกนั 267,295 248,577 154,687 128,189 

เจา้หนีD อื@น - กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั 408 267 323 592 

เจา้หนีD ค่าซืDอสินทรัพย ์- กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - - 356 356 

เจา้หนีD ค่าซืDอสินทรัพย ์- กิจการที@ไม่เกี@ยวขอ้งกนั 66,789 63,574 46,415 58,184 

เจา้หนีD ค่าไฟฟ้า 26,547 24,371 15,815 14,488 

ค่าใชจ่้ายโรงงานคา้งจ่าย 89,336 76,685 74,257 58,701 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 128,247 123,400 81,357 81,392 

รวมเจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื@น 579,729 539,091 433,535 367,633 

23. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

 
 

  

เงินกู ้
อตัราดอกเบีDย                           
(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 

งบการเงินรวม /                                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2563 2562 
1 Prime rate - 2.50% จ่ายชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 5 ลา้นบาท 

ครบกาํหนดมิถุนายน 2569 330,000 170,000 
หกั: ส่วนที@ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ@งปี (60,000) (60,000) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนที@ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ@งปี 270,000 110,000 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 การเปลี@ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันีD  

                                                                                  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 1 มกราคม 2563 170,000 

บวก: กูเ้พิ@ม 220,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (60,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 330,000 

เงินกู้ยืมดังกล่าวคํD าประกันโดยการจดจาํนองที@ดินพร้อมสิ@ งปลูกสร้างของบริษทัฯ ตามที@ได้กล่าวใน        

หมายเหตุ 17 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื@อนไขทางการเงินบางประการตามที@ระบุในสัญญา เช่น การ

ดาํรงอตัราส่วนหนีD สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีD ใหเ้ป็นไปตามอตัรา

ที@กาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

 ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯเบิกใชว้งเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูค้รบเต็มวงเงินแลว้ (2562: 

วงเงินกูร้ะยะยาวคงเหลือ 220 ลา้นบาท) 

24. หุ้นกู้ 
 งบการเงินรวม /                                                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อตัราดอกเบีDย 

 จาํนวนหน่วย             

(หน่วย) 

จาํนวนเงิน                      

(พนับาท) 

ครัD งที@ (ร้อยละต่อปี) อาย ุ ครบกาํหนด 2563 2562 2563 2562 

ครัD งที@ 1/2562 4.00 3 ปี 24 เมษายน 2565 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย     (1,912) (3,307) 

หุน้กู ้- สุทธิ     998,088 996,693 

หกั: ส่วนของหุน้กูที้@ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ@งปี    - - 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที@ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ@งปี 998,088 996,693 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 การเปลี@ยนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียด ดงันีD  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /              

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 1 มกราคม 2563 996,693 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้ะหวา่งปี 1,395 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 998,088 

 เมื@อวนัที@ 24 เมษายน 2562 บริษทัฯออกและเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

ตามที@ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเมื@อวนัที@ 27 เมษายน 2561 หุ้นกูด้งักล่าวเป็น

หุน้กูป้ระเภทระบุชื@อผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ จาํนวนรวม 1 ลา้นหน่วย มูลค่าที@

ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,000 ลา้นบาท หุน้กูด้งักล่าวมีอาย ุ3 ปี อตัราดอกเบีDยคงที@

ร้อยละ 4 ต่อปี ชาํระดอกเบีDยทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้เงินที@ไดจ้ากการออกจาํหน่ายหุน้กูน้าํไปใชส้าํหรับ

การขยายธุรกิจและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนทั@วไป 

 นอกจากนีD  หุน้กูด้งักล่าวมีเงื@อนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ เป็นการทั@วไป ซึ@ งรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหนีD สิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินอตัรา 1.5 เท่า ณ ทุกสิDนงวดบญัชีรายไตรมาส 

25. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สาํรองเงินชดเชยพนกังานเมื@อออกจากงาน 282,029 259,120 232,383 213,468 

สาํรองผลประโยชนพ์ิเศษแก่พนกังานเมื@อออกจากงาน 3,950 3,822 3,072 2,935 

สาํรองรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 62,418 63,096 44,639 46,815 

รวม 348,397 326,038 280,094 263,218 

  

  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งันีD    

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
 ผลประโยชน์

หลงัออก            
จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื@น รวม 

ผลประโยชน์

หลงัออก            
จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื@น รวม 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัตน้ปี 262,942 63,096 326,038 176,290 53,035 229,325 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  28,449 6,477 34,926 15,828 3,990 19,818 
ตน้ทุนดอกเบีDย 3,704 1,008 4,712 4,206 1,341 5,547 
เพิ@มขึDนจากการซืDอบริษทัยอ่ย 2,052 - 2,052 - - - 
ตน้ทุนบริการในอดีต - - - 39,844 - 39,844 
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
ส่วนที@เกิดจากการเปลี@ยนแปลง          
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - - - - - 

ส่วนที@เกิดจากการเปลี@ยนแปลง             
ขอ้สมมติทางการเงิน - - - 43,590 9,022 52,612 

ส่วนที@เกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ - - - (8,360) 996 (7,364) 
ผลประโยชนที์@จ่ายในระหวา่งปี (11,168) (8,163) (19,331) (8,456) (5,288) (13,744) 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม  285,979 62,418 348,397 262,942 63,096 326,038 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
 ผลประโยชน์

หลงัออก            
จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื@น รวม 

ผลประโยชน์

หลงัออก            
จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื@น รวม 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัตน้ปี 216,403 46,815 263,218 139,158 37,871 177,029 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  21,575 3,685 25,260 12,261 2,924 15,185 
ตน้ทุนดอกเบีDย 3,068 633 3,701 3,275 859 4,134 
ตน้ทุนบริการในอดีต - - - 33,379 - 33,379 
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
ส่วนที@เกิดจากการเปลี@ยนแปลงขอ้

สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - - - - - 
ส่วนที@เกิดจากการเปลี@ยนแปลงขอ้

สมมติทางการเงิน - - - 34,988 6,753 41,741 
ส่วนที@เกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ - - - (81) 2,407 2,326 
ผลประโยชนที์@จ่ายในระหวา่งปี (5,591) (6,494) (12,085) (6,577) (3,999) (10,576) 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม  235,455 44,639 280,094 216,403 46,815 263,218 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งันีD    

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
 ผลประโยชน์

หลงัออก            
จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื@น รวม 

ผลประโยชน์

หลงัออก            
จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื@น รวม 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัตน้ปี 262,942 63,096 326,038 176,290 53,035 229,325 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  28,449 6,477 34,926 15,828 3,990 19,818 
ตน้ทุนดอกเบีDย 3,704 1,008 4,712 4,206 1,341 5,547 
เพิ@มขึDนจากการซืDอบริษทัยอ่ย 2,052 - 2,052 - - - 
ตน้ทุนบริการในอดีต - - - 39,844 - 39,844 
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
ส่วนที@เกิดจากการเปลี@ยนแปลง          
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - - - - - 

ส่วนที@เกิดจากการเปลี@ยนแปลง             
ขอ้สมมติทางการเงิน - - - 43,590 9,022 52,612 

ส่วนที@เกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ - - - (8,360) 996 (7,364) 
ผลประโยชนที์@จ่ายในระหวา่งปี (11,168) (8,163) (19,331) (8,456) (5,288) (13,744) 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม  285,979 62,418 348,397 262,942 63,096 326,038 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
 ผลประโยชน์

หลงัออก            
จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื@น รวม 

ผลประโยชน์

หลงัออก            
จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื@น รวม 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัตน้ปี 216,403 46,815 263,218 139,158 37,871 177,029 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  21,575 3,685 25,260 12,261 2,924 15,185 
ตน้ทุนดอกเบีDย 3,068 633 3,701 3,275 859 4,134 
ตน้ทุนบริการในอดีต - - - 33,379 - 33,379 
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
ส่วนที@เกิดจากการเปลี@ยนแปลงขอ้

สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - - - - - 
ส่วนที@เกิดจากการเปลี@ยนแปลงขอ้

สมมติทางการเงิน - - - 34,988 6,753 41,741 
ส่วนที@เกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ - - - (81) 2,407 2,326 
ผลประโยชนที์@จ่ายในระหวา่งปี (5,591) (6,494) (12,085) (6,577) (3,999) (10,576) 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม  235,455 44,639 280,094 216,403 46,815 263,218 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก

งานสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัที@รับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื@นในปี 2562: 35.23 ลา้นบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 34.91 ลา้นบาท) (2563: ไม่มี) 

 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 

9.27 ลา้นบาท (2562: 24.81 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 6.27 ลา้นบาท และ 2562: 19.98 

ลา้นบาท)  

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลี@ยถ่วงนํD าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานของกลุ่มบริษทัมีประมาณ 5 - 8 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ปี) 

 สมมติฐานที@สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันีD  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.50 (ไทย) 
3.50 (เวียดนาม) 

1.50 (ไทย) 
3.50 (เวียดนาม) 

1.50 1.50 

อตัราการขึDนเงินเดือน (ร้อยละต่อปี) 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน      
 (ร้อยละต่อปี) 2 - 23 2 - 23 2 - 23 2 - 23 
ราคาทอง (บาท) 22,660 22,660 22,660 22,660 

 ผลกระทบของการเปลี@ยนแปลงสมมติฐานที@สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันีD  

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ@มขึDน ลดลง เพิ@มขึDน ลดลง 

อตัราคิดลด (+/- ร้อยละ 0.50) (15,633) 16,563 (12,725) 13,843 

อตัราการขึDนเงินเดือน (+/- ร้อยละ 1.00) 30,318 (26,626) 25,515 (22,057) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (+/- ร้อยละ 1.00) (9,203) 11,882 (7,640) 9,706 

ราคาทอง (+/-1,000 บาท) 1,420 (5,419) 201 (4,374) 
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 กรรมการ กรรมการ 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ@มขึDน ลดลง เพิ@มขึDน ลดลง 

อตัราคิดลด (+/- ร้อยละ 0.50) (11,448) 19,682 (8,596) 17,059 

อตัราการขึDนเงินเดือน (+/- ร้อยละ 1.00) 31,921 (22,914) 27,198 (18,414) 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (+/- ร้อยละ 1.00) (7,438) 12,864 (10,095) 10,785 

ราคาทอง (+/-1,000 บาท) 4,078 (2,065) 2,551 (1,275) 

26. เงนิปันผล 
  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลจากกาํไรสะสม                   

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 

ที@ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื@อวนัที@ 

27 เมษายน 2563 117,976 0.13 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2563  117,976 0.13 

    

เงินปันผลจากกาํไรสะสม                   

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2561 

ที@ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื@อวนัที@ 

26 เมษายน 2562 281,723 0.32 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2562  281,723 0.32 

27. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ@ งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีDจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมาย

ไวค้รบถว้นแลว้ 

 ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัยอ่ยตอ้งจดัสรรทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซึ@ งบริษทัย่อยไดท้าํมาหาไดทุ้กคราวที@จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนัDนจะมี

จาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย สํารองตามกฎหมายดงักล่าว           

ไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
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28. รายได้ทางการเงนิ 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายไดด้อกเบีDยจากตราสารหนีD ที@วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 5,508 9,523 29,427 31,905 

รายไดด้อกเบีDยจากตราสารหนีD ที@วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5,054 7,618 5,054 7,618 

รวม 10,562 17,141 34,481 39,523 

29. ต้นทุนทางการเงนิ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีDยของเงินกูย้มื 17,713 18,241 10,386 10,711 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีDยของหุน้กู ้ 41,505 28,544 41,505 28,544 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีDยของหนีD สินจากสญัญาเช่า 9,614 782 2,746 782 

รวม 68,832 47,567 54,637 40,037 

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใช้จ่ายตามลกัษณะสําหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการ

ค่าใชจ่้ายที@สาํคญัดงัต่อไปนีD  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอื์@นของพนกังาน 1,065,366 1,034,703 779,252 782,837 

ค่าเสื@อมราคา 426,776 322,312 247,970 190,756 

ค่าตดัจาํหน่าย 30,999 30,057 24,597 24,442 

ค่าเช่าจ่ายและค่าบริการตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 11,086 70,324 9,019 34,997 

วตัถุดิบและวสัดุสิDนเปลืองใชไ้ป 3,505,346 3,999,465 1,897,502 2,019,561 

การเปลี@ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 94,176 13,502 (24,241) 107,065 

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

31. ภาษเีงนิได้ 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันีD  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 32,976 44,816 15,500 13,630 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั@วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั@วคราว (23,470) (12,816) (13,121) (13,010) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (60) (114) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที0แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 9,446 31,886 2,379 620 

จาํนวนภาษีเงินไดที้@เกี@ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื@นสาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันีD  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที@เกี@ยวขอ้งกบักาํไร 

(ขาดทุน) จากการเปลี@ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

ของเงินลงทุนในตราสารทุน (10,615) (4,698) (10,615) (4,698) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที@เกี@ยวขอ้งกบัผลขาดทุน

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - (7,046) - (6,981) 

รวม (10,615) (11,744) (10,615) (11,679) 
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 กรรมการ กรรมการ 

 

31. ภาษเีงนิได้ 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันีD  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 32,976 44,816 15,500 13,630 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั@วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั@วคราว (23,470) (12,816) (13,121) (13,010) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (60) (114) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที0แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 9,446 31,886 2,379 620 

จาํนวนภาษีเงินไดที้@เกี@ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื@นสาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันีD  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที@เกี@ยวขอ้งกบักาํไร 

(ขาดทุน) จากการเปลี@ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

ของเงินลงทุนในตราสารทุน (10,615) (4,698) (10,615) (4,698) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที@เกี@ยวขอ้งกบัผลขาดทุน

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - (7,046) - (6,981) 

รวม (10,615) (11,744) (10,615) (11,679) 
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 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 
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 รายการกระทบยอดเงินระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันีD  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 44,374 125,774 90,861 122,620 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20, 25 ร้อยละ 20  ร้อยละ 20, 25 ร้อยละ 20  
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                                            
คูณอตัราภาษี 10,349 26,115 18,172 24,524 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ของปีก่อน (616) (754) (816) (830) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
 การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 32) (3,904) 231 (3,904) 231 
 ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม  1,344 7,582 2,493 4,398 
 ค่าใชจ่้ายที@มีสิทธิหกัไดเ้พิ@มขึDน (8,940) (5,368) (5,549) (4,235) 
 ผลขาดทุนทางภาษี  14,598 15,712 - - 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 67 907 - - 
 เงินปันผลรับ (2,088) (6,550) (8,058) (24,088) 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,616) (4,509) - - 

   อื@น ๆ 252 (1,480) 41 620 

รวม (287) 6,525 (14,977) (23,074) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้@แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 9,446 31,886 2,379 620 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีD สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนีD  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื@อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 
   ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที@จะไดรั้บ 2,808 1,591 1,612 916 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 68,619 65,269 56,019 52,644 
สญัญาเช่า 12,797 1,923 12,395 1,923 
ขาดทุนทางภาษีที@ยงัไม่ไดใ้ช ้ 6,610 2,385 - - 
อื@น ๆ 16,336 9,281 9,985 4,750 

รวม 107,170 80,449 80,011 60,233 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

หนี?สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเสื@อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 31,215 33,310 20,104 22,826 

กาํไรจากการเปลี@ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ   

เงินลงทุนในตราสารทุน - 7,245 - 7,245 

สญัญาเช่า 12,486 2,152 12,654 2,152 

ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมจากการควบบริษทั 130,700 135,782 130,700 135,782 

ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมจากการซืDอบริษทัยอ่ย 40,641 31,041 - - 

อื@น ๆ 936 347 912 323 

รวม 215,978 209,877 164,370 168,328 

หนีD สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -สุทธิ (108,808) (129,428) (84,359) (108,095) 

     

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงินดงันีD      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,624 6,725 - - 

หนีD สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (120,432) (136,153) (84,359) (108,095) 

หนีD สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (108,808) (129,428) (84,359) (108,095) 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีรายการขาดทุนทางภาษีที@ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 167.96 ลา้นบาท (2562: 

127.32 ลา้นบาท) ที@บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเนื@องจากบริษทัยอ่ยพิจารณา

แลว้เห็นว่าบริษทัยอ่ยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที@จะนาํผลแตกต่างชั@วคราวและผลขาดทุน

ทางภาษีดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขาดทุนทางภาษีของบริษทัยอ่ยที@ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 167.96 ลา้นบาท (2562: 127.32 ลา้นบาท) จะทยอย

สิDนสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2568 (2562: ปี 2567) 

32. การส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดงันีD  

- สาํหรับผลิตเส้นก๋วยเต̀ียวแหง้ ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที@ 59-0098-0-00-1-2 เมื@อวนัที@ 20 มกราคม 

2559 ภายใตเ้งื@อนไขที@กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลสาํหรับกาํไรที@ไดจ้ากการประกอบกิจการที@ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัที@เริ@มมี

รายไดจ้ากการประกอบกิจการนัDน และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกิจการที@ไดรั้บการ

ส่งเสริมไม่เกินอตัราร้อยละ 100 ของเงินทุนไม่รวมค่าที@ดินและทุนหมุนเวยีน 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

- สาํหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตวุน้เส้นเพื@อใชพ้ลงังานทดแทน ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน

เลขที@ 62-0293-1-04-1-0 เมื@อวนัที@ 22 มีนาคม 2562 ภายใตเ้งื@อนไขที@กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษ

ดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรที@ไดจ้ากการประกอบกิจการที@ไดรั้บ

การส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื@อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่

รวมค่าที@ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที@มีรายไดภ้ายหลงัจากไดรั้บบตัรส่งเสริม 

โดยไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีมูลค่าไม่เกิน 13.75 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหนึ@ งไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับผลิต

เชืDอเพลิงจากเศษวสัดุและผลิตพลงังานไฟฟ้า ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที@ 60-0077-1-00-1-0 เมื@อวนัที@ 

23 มกราคม 2560 ภายใตเ้งื@อนไขที@กาํหนดบางประการสิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบุคคลสาํหรับกาํไรที@ไดจ้ากการประกอบกิจการที@ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัที@เริ@มมี

รายได้จากการประกอบกิจการนัDน และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการที@ได้รับการ

ส่งเสริมไม่เกินอตัราร้อยละ 100 ของเงินทุนไม่รวมค่าที@ดินและทุนหมุนเวยีน 

รายไดข้องกลุ่มบริษทัจาํแนกตามกิจการที@ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนีD  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 กิจการที@ไดรั้บการส่งเสริม กิจการที@ไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขาย       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,114,440 1,671 3,450,164 4,480,312 4,564,604 4,481,983 

รายไดจ้ากการส่งออก 117,396 21,600 2,394,885 2,806,870 2,512,281 2,828,470 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,231,836 23,271 5,845,049 7,287,182 7,076,885 7,310,453 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กิจการที@ไดรั้บการส่งเสริม กิจการที@ไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขาย       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,114,440 1,671 793,961 1,879,718 1,908,401 1,881,389 

รายไดจ้ากการส่งออก 117,396 21,607 2,831,424 3,282,718 2,948,820 3,304,325 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,231,836 23,278 3,625,385 5,162,436 4,857,221 5,185,714 

 

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

33. กาํไรต่อหุ้นขั?นพื?นฐาน 
 กาํไรต่อหุ้นขัDนพืDนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที@ เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯสิDนสุด ณ วนัที@                           

31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื@น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี@ยถ่วงนํD าหนักของหุ้น

สามญัที@ออกอยูใ่นระหวา่งปี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไรสาํหรับปี (พนับาท)   38,266 68,039 88,482 122,000 

จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 880,420,930 880,420,930 880,420,930 880,420,930 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.04 0.08 0.10 0.14 

34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที@นาํเสนอนีDสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที@ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ@าเสมอเพื@อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื@อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานที@รายงานดงันีD  

- ผลิตและจดัจาํหน่ายแป้งและผลิตภณัฑท์างการเกษตรอื@นๆ 

- ผลิตและจดัจาํหน่ายวุน้เส้นและผลิตภณัฑอ์าหารอื@นๆ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที@รายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื@อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเกี@ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและหนีD สินรวม

ซึ@ งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัที@ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและ

หนีD สินรวมในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที@รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

33. กาํไรต่อหุ้นขั?นพื?นฐาน 
 กาํไรต่อหุ้นขัDนพืDนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที@ เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯสิDนสุด ณ วนัที@                           

31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื@น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี@ยถ่วงนํD าหนักของหุ้น

สามญัที@ออกอยูใ่นระหวา่งปี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไรสาํหรับปี (พนับาท)   38,266 68,039 88,482 122,000 

จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 880,420,930 880,420,930 880,420,930 880,420,930 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.04 0.08 0.10 0.14 

34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที@นาํเสนอนีDสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที@ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ@าเสมอเพื@อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื@อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานที@รายงานดงันีD  

- ผลิตและจดัจาํหน่ายแป้งและผลิตภณัฑท์างการเกษตรอื@นๆ 

- ผลิตและจดัจาํหน่ายวุน้เส้นและผลิตภณัฑอ์าหารอื@นๆ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที@รายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื@อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเกี@ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและหนีD สินรวม

ซึ@ งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัที@ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและ

หนีD สินรวมในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที@รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร สินทรัพยร์วมและหนีD สินรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับปีสิDนสุดวนัที@                  

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนีD  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 

 

ส่วนงาน

แป้ง 
ส่วนงาน

อาหาร 
รวมส่วนงาน

ที@รายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,563,174 1,566,533 7,129,707 (39,517) 7,090,190 
กาํไรจากการซืDอธุรกิจ 24,802 - 24,802 - 24,802 
ดอกเบีDยรับ 4,266 6,296 10,562 - 10,562 
เงินปันผลรับ 10,441 - 10,441 - 10,441 
ค่าเสื@อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (347,994) (109,781) (457,775) - (457,775) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน 281 (3,515) (3,234) - (3,234) 
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุน 18,465 - 18,465 - 18,465 
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
ตราสารอนุพนัธ์ 3,221 - 3,221 - 3,221 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  - (333) (333) - (333) 
ตน้ทุนทางการเงิน (64,807) (4,025) (68,832) - (68,832) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 22,541 (31,987) (9,446) - (9,446) 
      
กาํไรของส่วนงาน (86,024) 120,952 34,928 - 34,928 
จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้      
 รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ@ง     7,076,885 

 รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ@ง     13,305 

 รวมรายไดจ้ากสญัญาที@ทาํกบัลูกคา้     7,090,190 

 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 5,242,833 2,963,710 8,206,543 (86,492) 8,120,051 
การเพิ@มขึDนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที@ไม่รวม

เครื@องมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชี  21,312 15,548 36,860 (11,567) 25,293 
      
หนี?สินรวมของส่วนงาน 2,370,480 658,147 3,028,627 (114,224) 2,914,403 

 

  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 

 

ส่วนงาน

แป้ง 
ส่วนงาน

อาหาร 
รวมส่วนงาน

ที@รายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,927,656 1,452,764 7,380,420 (57,415) 7,323,005 
เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 12,149 - 12,149 - 12,149 
ดอกเบีDยรับ 9,063 8,078 17,141 - 17,141 
เงินปันผลรับ 32,749 - 32,749 - 32,749 
ค่าเสื@อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (262,587) (89,782) (352,369) - (352,369) 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนชั@วคราว 2,102 4,778 6,880 - 6,880 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  - (4,537) (4,537) - (4,537) 
ตน้ทุนทางการเงิน (46,785) (782) (47,567) - (47,567) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (30,759) (1,127) (31,886) - (31,886) 
      
กาํไรของส่วนงาน 117 66,039 66,156 27,732 93,888 
จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้      
 รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ@ง     7,310,453 

 รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ@ง     12,552 

 รวมรายไดจ้ากสญัญาที@ทาํกบัลูกคา้     7,323,005 

 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 5,079,332 2,736,916 7,816,248 52,324 7,868,572 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที@บนัทึกตามวธีิ              
ส่วนไดเ้สีย - 21,149 21,149 - 21,149 

การเพิ@มขึDนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที@ไม่รวม

เครื@องมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชี  709,081 79,598 788,679 (188) 788,491 
      
หนี?สินรวมของส่วนงาน 2,075,894 465,398 2,541,292 31,885 2,573,177 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 

 

ส่วนงาน

แป้ง 
ส่วนงาน

อาหาร 
รวมส่วนงาน

ที@รายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,927,656 1,452,764 7,380,420 (57,415) 7,323,005 
เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 12,149 - 12,149 - 12,149 
ดอกเบีDยรับ 9,063 8,078 17,141 - 17,141 
เงินปันผลรับ 32,749 - 32,749 - 32,749 
ค่าเสื@อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (262,587) (89,782) (352,369) - (352,369) 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนชั@วคราว 2,102 4,778 6,880 - 6,880 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  - (4,537) (4,537) - (4,537) 
ตน้ทุนทางการเงิน (46,785) (782) (47,567) - (47,567) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (30,759) (1,127) (31,886) - (31,886) 
      
กาํไรของส่วนงาน 117 66,039 66,156 27,732 93,888 
จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้      
 รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ@ง     7,310,453 

 รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ@ง     12,552 

 รวมรายไดจ้ากสญัญาที@ทาํกบัลูกคา้     7,323,005 

 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 5,079,332 2,736,916 7,816,248 52,324 7,868,572 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที@บนัทึกตามวธีิ              
ส่วนไดเ้สีย - 21,149 21,149 - 21,149 

การเพิ@มขึDนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที@ไม่รวม

เครื@องมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชี  709,081 79,598 788,679 (188) 788,491 
      
หนี?สินรวมของส่วนงาน 2,075,894 465,398 2,541,292 31,885 2,573,177 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึDนตามสถานที@ตัDงของกลุ่มบริษทั 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก   

ประเทศไทย 4,464,201 5,031,100 

ประเทศเวยีดนาม 1,091,346 978,950 

ประเทศจีน 1,498,712 1,287,211 

ประเทศกมัพชูา 35,931 25,744 

รวม 7,090,190 7,323,005 

ขอ้มูลเกี@ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทั มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ@งราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 684 ลา้นบาท ซึ@ ง

มาจากส่วนงานขายแป้ง (2562: 837 ลา้นบาท ซึ@ งมาจากส่วนงานขายแป้ง) 

35. กองทุนสํารองเลี?ยงชีพ 
กลุ่มบริษทัและพนักงานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตัDงกองทุนสํารองเลีD ยงชีพขึDนตามพระราชบญัญติักองทุน

สํารองเลีDยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัรา

ร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลีDยงชีพนีDบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม เอม็เอฟซี 

จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานในกรณีที@ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 14.28 ลา้นบาท (2562: 14.56 ลา้นบาท) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12.77 ลา้นบาท และ 2562: 12.55 ลา้นบาท) 

36.     ภาระผูกพนัและหนี?สินที0อาจเกดิขึ?น 
36.1 ภาระผูกพนัเกี0ยวกบัเงนิลงทุน 
  ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนที@ยงัไม่เรียกชาํระในบริษทัย่อยในต่างประเทศ

จาํนวน 1.59 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และจาํนวน 7,500 ลา้นรูเปียห์ และในบริษทัย่อยภายในประเทศอีกแห่ง

หนึ@งเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.43 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนที@ยงัไม่เรียก

ชําระในบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ@ งจํานวน  1.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  และในบริษัทร่วม

ภายในประเทศอีกแห่งหนึ@งเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.43 ลา้นบาท) 

  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

36.2 ภาระผูกพนัเกี0ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัที@เกี@ยวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร การซืDอเครื@องจกัร อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ ดงันีD  

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

   บาท 51.33 62.79 30.87 33.20 

   เวยีดนามดอง 4,036.92 22,088.19 - - 

   เหรียญสหรัฐฯ 0.02 0.18 0.02 0.18 

36.3 ภาระผูกพนัเกี0ยวกบัการซื?อวตัถุดบิ 
  กลุ่มบริษทัไดท้าํขอ้ตกลงในการซืDอวตัถุดิบที@จะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงันีD  

 (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

เหรียญสหรัฐ 6.73 3.92 

36.4 ภาระผูกพนัจากข้อตกลงร่วมพฒันาอุตสาหกรรมมนัสําปะหลงั 
 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการความร่วมมือกบัมูลนิธิภายในประเทศแห่งหนึ@ ง เพื@อร่วมพฒันาและถ่ายโอน

พนัธ์ุมนัสําปะหลงัชนิดใหม่ไปสู่เชิงธุรกิจมากยิ@งขึDน ซึ@ งบริษทัฯไดรั้บมอบตน้พนัธ์ุจากมูลนิธิดงักล่าว               

เพื@อการขยายพนัธ์ุและเพาะปลูก  

 ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาที@ตอ้งส่งคืนตน้พนัธ์ุ             

มนัสาํปะหลงัตามที@กาํหนดในสญัญาขอ้ตกลงร่วม คิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

36.2 ภาระผูกพนัเกี0ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัที@เกี@ยวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร การซืDอเครื@องจกัร อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ ดงันีD  

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

   บาท 51.33 62.79 30.87 33.20 

   เวยีดนามดอง 4,036.92 22,088.19 - - 

   เหรียญสหรัฐฯ 0.02 0.18 0.02 0.18 

36.3 ภาระผูกพนัเกี0ยวกบัการซื?อวตัถุดบิ 
  กลุ่มบริษทัไดท้าํขอ้ตกลงในการซืDอวตัถุดิบที@จะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงันีD  

 (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

เหรียญสหรัฐ 6.73 3.92 

36.4 ภาระผูกพนัจากข้อตกลงร่วมพฒันาอุตสาหกรรมมนัสําปะหลงั 
 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการความร่วมมือกบัมูลนิธิภายในประเทศแห่งหนึ@ ง เพื@อร่วมพฒันาและถ่ายโอน

พนัธ์ุมนัสําปะหลงัชนิดใหม่ไปสู่เชิงธุรกิจมากยิ@งขึDน ซึ@ งบริษทัฯไดรั้บมอบตน้พนัธ์ุจากมูลนิธิดงักล่าว               

เพื@อการขยายพนัธ์ุและเพาะปลูก  

 ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาที@ตอ้งส่งคืนตน้พนัธ์ุ             

มนัสาํปะหลงัตามที@กาํหนดในสญัญาขอ้ตกลงร่วม คิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

36.5 ภาระผูกพนัเกี0ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 
 ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที@ 16 มาถือปฏิบติั โดย ณ วนัที@ 1 มกราคม 

2563 กลุ่มบริษทัรับรู้หนีD สินตามสัญญาเช่าที@เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ

เงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที@เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบีDยเงินกูย้ืมส่วนเพิ@มของกลุ่มบริษทัตามที@กล่าว

ในหมายเหตุ 4 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทัDงสิDนภายใตส้ญัญาเช่าที@บอกเลิกไม่ไดซึ้@ งยงัไม่

เริ@มมีผล และจาํนวนเงินขัDนตํ@าที@ตอ้งจ่ายในอนาคตทัDงสิDนภายใตส้ัญญาเช่าที@มีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือ

นอ้ยกวา่นบัตัDงแต่วนัที@สัญญาเช่าเริ@มมีผล หรือมีสินทรัพยอ์า้งอิงที@มีมูลค่าตํ@า หรือ และสัญญาบริการที@บอก

เลิกไม่ได ้ดงันีD  

 ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขัDนตํ@าที@ต้องจ่ายในอนาคตทัD งสิDนภายใต้สัญญาเช่า

ดาํเนินงานและสญัญาบริการที@บอกเลิกไม่ได ้ดงันีD  

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

บาท     

ภายในหนึ@งปี 0.11 13.60 0.04 9.07 

1 ถึง 5 ปี 0.08 11.73 0.04 12.18 

รวม 0.19 25.33 0.08 21.25 

เวยีดนามดอง     

ภายในหนึ@งปี 108.62 6,340.24 - - 

1 ถึง 5 ปี 434.47 22,480.98 - - 

มากกวา่ 5 ปี 31.68 6,362.39 - - 

รวม 574.77 35,183.61 - - 

หยวนจีน     

ภายในหนึ@งปี - 0.33 - - 

1 ถึง 5 ปี - 0.98 - - 

รวม - 1.31 - - 

 
  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

36.6 ภาระผูกพนัเกี0ยวกบัสัญญาบริการอื0น 
(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สญัญาบริการ     
   บาท 15.57 21.64 14.16 19.89 
   เวยีดนามดอง 29.50 267.25 - - 
   หยวนจีน - 0.18 - - 

36.7 การคํ?าประกนั 
 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคํD าประกันซึ@ งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัท ซึ@ งเกี@ยวเนื@องกับภาระผูกพนั             

ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัดงันีD  

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

   บาท 37.72 71.13 20.62 52.77 

   เวยีดนามดอง 438.31 416.44 - - 

37. ลาํดบัชั?นของมูลค่ายุตธิรรม 
 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีD สินที@วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชัDนของมูลค่ายติุธรรม ดงันีD  
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

36.6 ภาระผูกพนัเกี0ยวกบัสัญญาบริการอื0น 
(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สญัญาบริการ     
   บาท 15.57 21.64 14.16 19.89 
   เวยีดนามดอง 29.50 267.25 - - 
   หยวนจีน - 0.18 - - 

36.7 การคํ?าประกนั 
 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคํD าประกันซึ@ งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัท ซึ@ งเกี@ยวเนื@องกับภาระผูกพนั             

ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัดงันีD  

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

   บาท 37.72 71.13 20.62 52.77 

   เวยีดนามดอง 438.31 416.44 - - 

37. ลาํดบัชั?นของมูลค่ายุตธิรรม 
 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีD สินที@วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชัDนของมูลค่ายติุธรรม ดงันีD  
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที0วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      
 เงินลงทุนในตราสารทุน 343.58 - - 343.58 

 เงินลงทุนในตราสารหนีD  - 280.75 - 280.75 

สินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื@น     
 เงินลงทุนในตราสารทุน 93.10 - - 93.10 

ตราสารอนุพนัธ์      

 สญัญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 3.92 - 3.92 

หนี?สินที0วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      

 สญัญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.69 - 0.69 

สินทรัพย์ที0เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุน  - - 353.40 353.40 

หนี?สินที0เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
หุน้กู ้ - 1,001.26 - 1,001.26 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที0วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม      
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื@อคา้ 228.45 155.89 - 384.34 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื@อขาย 146.17 - - 146.17 

สินทรัพย์ที0เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
 สญัญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.71 - 0.71 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุน  - - 363.72 363.72 

     

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนี?สินที0เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
 สญัญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.69 - 0.69 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที0วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      
 เงินลงทุนในตราสารทุน 306.50 - - 306.50 

 เงินลงทุนในตราสารหนีD  - 280.75 - 280.75 

สินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื@น     
 เงินลงทุนในตราสารทุน 93.10 - - 93.10 

ตราสารอนุพนัธ์      

 สญัญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 3.84 - 3.84 

หนี?สินที0วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      

 สญัญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.40 - 0.40 

สินทรัพย์ที0เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบีDยคา้งรับจาก

กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - 542.78 - 542.78 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุน  - - 248.90 248.90 

หนี?สินที0เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
หุน้กู ้ - 1,001.26 - 1,001.26 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนี?สินที0เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
 สญัญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.69 - 0.69 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที0วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      
 เงินลงทุนในตราสารทุน 306.50 - - 306.50 

 เงินลงทุนในตราสารหนีD  - 280.75 - 280.75 

สินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื@น     
 เงินลงทุนในตราสารทุน 93.10 - - 93.10 

ตราสารอนุพนัธ์      

 สญัญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 3.84 - 3.84 

หนี?สินที0วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      

 สญัญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.40 - 0.40 

สินทรัพย์ที0เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบีDยคา้งรับจาก

กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - 542.78 - 542.78 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุน  - - 248.90 248.90 

หนี?สินที0เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
หุน้กู ้ - 1,001.26 - 1,001.26 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที0วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม      
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื@อคา้ 187.26 155.89 - 343.15 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื@อขาย 146.17 - - 146.17 

สินทรัพย์ที0เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
 สญัญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.54 - 0.54 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุน  - - 193.90 193.90 

หนี?สินที0เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
 สญัญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.11 - 0.11 

38.  เครื0องมือทางการเงนิ 
38.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

                                              (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ที@ไม่ไดก้าํหนดให้

เป็นเครื@องมือที@ใชป้้องกนัความเสี@ยง     

สญัญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 3,915 - 3,843 - 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 3,915 - 3,843 - 

     

หนี?สินตราสารอนุพนัธ์     

หนีD สินตราสารอนุพนัธ์ที@ไม่ไดก้าํหนดให้

เป็นเครื@องมือที@ใชป้้องกนัความเสี@ยง     

สญัญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 693 - 398 - 

รวมหนี?สินตราสารอนุพนัธ์ 693 - 398 - 

  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 ตราสารอนุพนัธ์ที0ไม่ได้กาํหนดให้เป็นเครื0องมือที0ใช้ป้องกนัความเสี0ยง 
 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื@อบริหารความเสี@ยงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 

โดยเขา้ทาํสญัญาดงักล่าวในช่วงเวลาที@สอดคลอ้งกบัความเสี@ยงจากอตัราแลกเปลี@ยนเงินตราต่างประเทศของ

รายการอา้งอิงซึ@งมีอายสุญัญาโดยทั@วไปตัDงแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน 

38.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี0ยงทางการเงนิ  
 เครื@องมือทางการเงินที@สาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีDการคา้ 

เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสัDน และเงินกูย้มืระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเสี@ยงทางการเงินที@เกี@ยวขอ้ง

กบัเครื@องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี@ยง ดงันีD  

 ความเสี0ยงด้านเครดติ 
 กลุ่มบริษทัมีความเสี@ยงดา้นเครดิตที@เกี@ยวเนื@องกบั ลูกหนีDการคา้ เงินใหกู้ย้มื เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั

การเงิน และเครื@องมือทางการเงินอื@น ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดที@กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื@อ

คือมูลค่าตามบญัชีที@แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ ซึ@ งไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงิน

สูงสุดที@กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวัขอ้ความเสี@ยงดา้นสภาพคล่อง 

 ลกูหนี-การค้า 
 กลุ่มบริษทับริหารความเสี@ยงโดยใชน้โยบายและขัDนตอนในการควบคุมการใหสิ้นเชื@ออยา่งเหมาะสม จึงไม่

คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที@มีสาระสําคญั นอกจากนีD  กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ

ลูกหนีD การคา้อย่างสมํ@าเสมอ และการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้รายใหญ่มกัจะมีการขอหนงัสือรับรองดา้น

เครดิต (Letters of credit) หรือการประกนัสินเชื@อแบบอื@นๆจากธนาคารและสถาบนัการเงินอื@นที@มีชื@อเสียง

นอกจากนีD  การใหสิ้นเชื@อของกลุ่มบริษทั เป็นการใหสิ้นเชื@อแบบไม่กระจุกตวัสูง เนื@องจากกลุ่มบริษทัมีฐาน

ลูกคา้จาํนวนมากและอยูห่ลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  

 กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิDนรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตัDงสํารองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตที@คาดว่าจะเกิดขึDนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนีD คงคา้งนบัจากวนัที@ถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่ม

ลูกคา้ที@มีรูปแบบของความเสี@ยงดา้นเครดิตที@คลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตาม ประเภทของผลิตภณัฑ์ 

ประเภทของลูกคา้ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDนคาํนึงถึงผลของความ

น่าจะเป็นถ่วงนํDาหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลที@มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดที้@มี

อยู่ ณ วนัที@รายงานเกี@ยวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจใน

อนาคต  
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 ตราสารอนุพนัธ์ที0ไม่ได้กาํหนดให้เป็นเครื0องมือที0ใช้ป้องกนัความเสี0ยง 
 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื@อบริหารความเสี@ยงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 

โดยเขา้ทาํสญัญาดงักล่าวในช่วงเวลาที@สอดคลอ้งกบัความเสี@ยงจากอตัราแลกเปลี@ยนเงินตราต่างประเทศของ

รายการอา้งอิงซึ@งมีอายสุญัญาโดยทั@วไปตัDงแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน 

38.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี0ยงทางการเงนิ  
 เครื@องมือทางการเงินที@สาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีDการคา้ 

เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสัDน และเงินกูย้มืระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเสี@ยงทางการเงินที@เกี@ยวขอ้ง

กบัเครื@องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี@ยง ดงันีD  

 ความเสี0ยงด้านเครดติ 
 กลุ่มบริษทัมีความเสี@ยงดา้นเครดิตที@เกี@ยวเนื@องกบั ลูกหนีDการคา้ เงินใหกู้ย้มื เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั

การเงิน และเครื@องมือทางการเงินอื@น ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดที@กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื@อ

คือมูลค่าตามบญัชีที@แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ ซึ@ งไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงิน

สูงสุดที@กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวัขอ้ความเสี@ยงดา้นสภาพคล่อง 

 ลกูหนี-การค้า 
 กลุ่มบริษทับริหารความเสี@ยงโดยใชน้โยบายและขัDนตอนในการควบคุมการใหสิ้นเชื@ออยา่งเหมาะสม จึงไม่

คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที@มีสาระสําคญั นอกจากนีD  กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ

ลูกหนีD การคา้อย่างสมํ@าเสมอ และการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้รายใหญ่มกัจะมีการขอหนงัสือรับรองดา้น

เครดิต (Letters of credit) หรือการประกนัสินเชื@อแบบอื@นๆจากธนาคารและสถาบนัการเงินอื@นที@มีชื@อเสียง

นอกจากนีD  การใหสิ้นเชื@อของกลุ่มบริษทั เป็นการใหสิ้นเชื@อแบบไม่กระจุกตวัสูง เนื@องจากกลุ่มบริษทัมีฐาน

ลูกคา้จาํนวนมากและอยูห่ลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  

 กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิDนรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตัDงสํารองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตที@คาดว่าจะเกิดขึDนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนีD คงคา้งนบัจากวนัที@ถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่ม

ลูกคา้ที@มีรูปแบบของความเสี@ยงดา้นเครดิตที@คลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตาม ประเภทของผลิตภณัฑ์ 

ประเภทของลูกคา้ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึDนคาํนึงถึงผลของความ

น่าจะเป็นถ่วงนํDาหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลที@มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดที้@มี

อยู่ ณ วนัที@รายงานเกี@ยวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจใน

อนาคต  
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 เครื9องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

 กลุ่มบริษทับริหารความเสี@ยงดา้นเครดิตที@เกี@ยวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน โดยจะ

ลงทุนกบัคู่สัญญาที@ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านัDนและอยู่ในวงเงินสินเชื@อที@กาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 

โดยวงเงินสินเชื@อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี และอาจมีการปรับปรุงใน

ระหวา่งปีขึDนอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็น

การช่วยลดความเสี@ยงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที@อาจเกิดขึDนจากผดินดัชาํระของ

คู่สญัญา 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี@ยงดา้นเครดิตของตราสารหนีDและตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนกัเนื@องจากคู่สัญญาเป็น

ธนาคารที@มีอนัดับความน่าเชื@อถือด้านเครดิตที@อยู่ในระดับสูงซึ@ งประเมินโดยสถาบันจัดอนัดับความ

น่าเชื@อถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ  

 ความเสี0ยงด้านตลาด 
 กลุ่มบริษทัมีความเสี@ยงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสี@ยงจากอตัราแลกเปลี@ยน และความเสี@ยงจากอตัรา

ดอกเบีDย กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํตราสารอนุพนัธ์เพื@อบริหารความเสี@ยงดงักล่าว ดงันีD  

• สญัญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื@อป้องกนัความเสี@ยงจากอตัราแลกเปลี@ยนที@เกิดขึDนจากการ

นาํเขา้หรือส่งออกสินคา้ 

 ความเสี9ยงจากอัตราแลกเปลี9ยน 
กลุ่มบริษทัมีความเสี@ยงจากอตัราแลกเปลี@ยนที@สําคญัอนัเกี@ยวเนื@องจากการซืDอหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเสี@ยงส่วนใหญ่โดยการเขา้ทาํสัญญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ซึ@ งสญัญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหนึ@งปี 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีD สินทางการเงินที@เป็น

สกลุเงินตราต่างประเทศ ดงันีD  

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนีD สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี@ยนเฉลี@ย 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.47 8.86 0.84 1.08 30.04 30.15 

ยโูร 0.23 - 0.04 - 36.88 33.73 

เหรียญสิงคโปร์ - - - 0.002 22.66 22.32 

เรียลกมัพชูา 31.99 25.84 - - 0.7448 0.7481 

เหรียญแคนาดา - - 0.02 - 23.45 23.05 

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญา

สิทธิจะซืDอ/จะขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันีD  

31 ธนัวาคม 2563 

   อตัราแลกเปลี@ยนตามสญัญาของ  วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

สกลุเงิน จาํนวนที@ซืDอ จาํนวนที@ขาย ซืDอ ขาย ซืDอ ขาย 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

บริษทัฯ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 18 4,474 30.05 บาท                 

ต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

29.99 - 31.75 บาท 

ต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

15 มีนาคม 2564 21 มกราคม 2564              

- 28 ธนัวาคม 2564 

ยโูร - 238 - 36.74 - 36.84 บาท 

ต่อยโูร 

- 2 มิถุนายน 2564              

- 25 มิถุนายน 2564 

หยวนจีน - 14,500 - 4.56 - 4.60 บาท 

ต่อหยวนจีน 

- 29 มกราคม 2564                       

- 5 มีนาคม 2564 

บริษทัยอ่ยในประเทศ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 1,928 - 29.94 - 30.18 บาท 
ต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

- 23 มิถุนายน 2564                    
- 5 มกราคม 2565 

หยวนจีน - 14,400 - 4.56 - 4.60 บาท 
ต่อหยวนจีน 

- 15 มกราคม 2564                       
- 5 มีนาคม 2564 

 
31 ธนัวาคม 2562 

   อตัราแลกเปลี@ยนตามสญัญาของ  วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

สกลุเงิน จาํนวนที@ซืDอ จาํนวนที@ขาย ซืDอ ขาย ซืDอ ขาย 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

บริษทัฯ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 600 9,035 30.18 - 30.30 บาท 

ต่อเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา 

30.01 - 30.29 บาท 

ต่อเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา 

17 มีนาคม 2563                  

- 29 เมษายน 2563 

27 มกราคม 2563                 

- 30 มิถุนายน 2563 

บริษทัยอ่ยในประเทศ       
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 1,905 - 30.07 - 30.21 บาท 

ต่อเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา 

- 27 พฤษภาคม 2563  

- 12 มิถุนายน 2563 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,300 - 7.0437 - 7.0807 
หยวนจีนต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

- 6 มกราคม 2563                   
- 20 มกราคม 2563 

- 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซืDอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญา

สิทธิจะซืDอ/จะขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันีD  

31 ธนัวาคม 2563 

   อตัราแลกเปลี@ยนตามสญัญาของ  วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

สกลุเงิน จาํนวนที@ซืDอ จาํนวนที@ขาย ซืDอ ขาย ซืDอ ขาย 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

บริษทัฯ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 18 4,474 30.05 บาท                 

ต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

29.99 - 31.75 บาท 

ต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

15 มีนาคม 2564 21 มกราคม 2564              

- 28 ธนัวาคม 2564 

ยโูร - 238 - 36.74 - 36.84 บาท 

ต่อยโูร 

- 2 มิถุนายน 2564              

- 25 มิถุนายน 2564 

หยวนจีน - 14,500 - 4.56 - 4.60 บาท 

ต่อหยวนจีน 

- 29 มกราคม 2564                       

- 5 มีนาคม 2564 

บริษทัยอ่ยในประเทศ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 1,928 - 29.94 - 30.18 บาท 
ต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

- 23 มิถุนายน 2564                    
- 5 มกราคม 2565 

หยวนจีน - 14,400 - 4.56 - 4.60 บาท 
ต่อหยวนจีน 

- 15 มกราคม 2564                       
- 5 มีนาคม 2564 

 
31 ธนัวาคม 2562 

   อตัราแลกเปลี@ยนตามสญัญาของ  วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

สกลุเงิน จาํนวนที@ซืDอ จาํนวนที@ขาย ซืDอ ขาย ซืDอ ขาย 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

บริษทัฯ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 600 9,035 30.18 - 30.30 บาท 

ต่อเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา 

30.01 - 30.29 บาท 

ต่อเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา 

17 มีนาคม 2563                  

- 29 เมษายน 2563 

27 มกราคม 2563                 

- 30 มิถุนายน 2563 

บริษทัยอ่ยในประเทศ       
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 1,905 - 30.07 - 30.21 บาท 

ต่อเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา 

- 27 พฤษภาคม 2563  

- 12 มิถุนายน 2563 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,300 - 7.0437 - 7.0807 
หยวนจีนต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

- 6 มกราคม 2563                   
- 20 มกราคม 2563 

- 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีสัญญาสิทธิจะขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารในประเทศ

จาํนวน 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ที@อตัราแลกเปลี@ยน 30.19 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยสญัญา

ดงักล่าวครบกาํหนดภายในเดือนมีนาคม 2563 (2563: ไม่มี)  

ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ@ งมีสัญญาสิทธิจะซืDอเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้กบัธนาคารในประเทศของบริษทัยอ่ยนัDนจาํนวน 1.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ที@อตัราแลกเปลี@ยน

ระหวา่ง 7.0437 ถึง 7.0807 หยวนจีนต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยสญัญาดงักล่าวครบกาํหนดภายในเดือน

มกราคม 2563 (2563: ไม่มี) 

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซืD อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิจะซืD อ/จะขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ขา้งตน้ไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชีสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื@นและหนีD สินทางการเงิน

หมุนเวยีนอื@น 

 ตารางต่อไปนีDแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลี@ยนแปลงที@อาจเกิดขึDน

อยา่งสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลี@ยนสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกาํหนดใหต้วัแปรอื@นทัDงหมดคงที@ 

ทัDงนีD  ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีนีD เกิดจากการเปลี@ยนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีD สินที@

เป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ที@เป็นเงินตราต่างประเทศที@ไม่ไดก้าํหนดให้เป็นเครื@องมือที@ใชป้้องกนั

ความเสี@ ยง ณ วนัที@  31 ธันวาคม 2563 ทัD งนีD  กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี@ ยงอย่างเป็นสาระสําคัญจากการ

เปลี@ยนแปลงของสกลุเงินตราต่างประเทศสกลุเงินอื@น ทัDงนีD  ขอ้มูลนีDไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะ

ตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

สกลุเงิน เพิ@มขึDน / ลดลง ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (พนับาท) 

เหรียญสหรัฐ +3 6,874 

 -3 (6,874) 

 ความเสี9ยงจากอัตราดอกเบี-ย 
 กลุ่มบริษทัมีความเสี@ยงจากอตัราดอกเบีDยที@สาํคญัอนัเกี@ยวเนื@องกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี หุ้นกู ้

เงินกูย้มืระยะสัDน และ เงินกูย้มืระยะยาว สินทรัพยแ์ละหนีD สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีDยที@ปรับขึDน

ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีDยคงที@ซึ@ งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 กลุ่มบริษทับริหารความเสี@ยงจากอตัราดอกเบีD ยโดยการจดัหาเงินกูย้ืมที@มีทัDงอตัราดอกเบีD ยคงที@และอตัรา

ดอกเบีDยผนัแปรในสดัส่วนที@ใกลเ้คียงกนั  

  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหนีD สินทางการเงินที@สาํคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบีDย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีD สินทางการเงินที@มีอตัราดอกเบีDยคงที@สามารถแยกตาม

วนัที@ครบกาํหนด หรือวนัที@มีการกาํหนดอตัราดอกเบีDยใหม่ (หากวนัที@มีการกาํหนดอตัราดอกเบีDยใหม่ถึง

ก่อน) ไดด้งันีD  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 
  อตัราดอกเบีDย    
 อตัราดอกเบีDยคงที@ครบกาํหนด ปรับขึDนลง ไม่มี  อตัราดอกเบีDย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีDย รวม ที@แทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 843.52 9.71 853.23 0.05 - 3.30 
ลูกหนีDการคา้และลูกหนีD อื@น - - - 707.87 707.87 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื@น 270.47 - - 347.50 617.97 2.60 - 4.15 
เงินฝากธนาคารที@มีภาระคํDาประกนั 41.98 - - - 41.98 0.25 - 5.10 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื@น - - - 103.38 103.38 - 
 312.45 - 843.52 1,168.46 2,324.43  
หนี?สินทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงิน 230.00 - - - 230.00 2.55 
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื@น - - - 579.73 579.73 - 
หนีD สินตามสญัญาเช่า 28.94 178.15 - - 207.09 3.25 - 17.24 
เงินกูย้มืระยะยาวจากและดอกเบีDยคา้ง

จ่ายแก่กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - 2.71 - - 2.71 0.35 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 60.00 270.00 - - 330.00 Prime rate - 2.5 
หุน้กู ้ - 998.09 - - 998.09 4.15 

 318.94 1,448.95 - 579.73 2,347.62  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 
  อตัราดอกเบีDย    
 อตัราดอกเบีDยคงที@ครบกาํหนด ปรับขึDนลง ไม่มี  อตัราดอกเบีDย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีDย รวม ที@แทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 850.68 6.48 857.16 0.1 - 5.0 
เงินลงทุนชั@วคราว 155.89 - - 228.45 384.34 3.66 - 4.96 
ลูกหนีDการคา้และลูกหนีD อื@น - - - 723.74 723.74 - 
เงินฝากธนาคารที@มีภาระคํDาประกนั 25.74 - - - 25.74 0.3 - 6.6 
เงินลงทุนระยะยาวอื@น - - - 146.17 146.17 - 
 181.63 - 850.68 1,104.84 2,137.15  
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหนีD สินทางการเงินที@สาํคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบีDย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีD สินทางการเงินที@มีอตัราดอกเบีDยคงที@สามารถแยกตาม

วนัที@ครบกาํหนด หรือวนัที@มีการกาํหนดอตัราดอกเบีDยใหม่ (หากวนัที@มีการกาํหนดอตัราดอกเบีDยใหม่ถึง

ก่อน) ไดด้งันีD  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 
  อตัราดอกเบีDย    
 อตัราดอกเบีDยคงที@ครบกาํหนด ปรับขึDนลง ไม่มี  อตัราดอกเบีDย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีDย รวม ที@แทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 843.52 9.71 853.23 0.05 - 3.30 
ลูกหนีDการคา้และลูกหนีD อื@น - - - 707.87 707.87 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื@น 270.47 - - 347.50 617.97 2.60 - 4.15 
เงินฝากธนาคารที@มีภาระคํDาประกนั 41.98 - - - 41.98 0.25 - 5.10 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื@น - - - 103.38 103.38 - 
 312.45 - 843.52 1,168.46 2,324.43  
หนี?สินทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงิน 230.00 - - - 230.00 2.55 
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื@น - - - 579.73 579.73 - 
หนีD สินตามสญัญาเช่า 28.94 178.15 - - 207.09 3.25 - 17.24 
เงินกูย้มืระยะยาวจากและดอกเบีDยคา้ง

จ่ายแก่กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - 2.71 - - 2.71 0.35 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 60.00 270.00 - - 330.00 Prime rate - 2.5 
หุน้กู ้ - 998.09 - - 998.09 4.15 

 318.94 1,448.95 - 579.73 2,347.62  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 
  อตัราดอกเบีDย    
 อตัราดอกเบีDยคงที@ครบกาํหนด ปรับขึDนลง ไม่มี  อตัราดอกเบีDย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีDย รวม ที@แทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 850.68 6.48 857.16 0.1 - 5.0 
เงินลงทุนชั@วคราว 155.89 - - 228.45 384.34 3.66 - 4.96 
ลูกหนีDการคา้และลูกหนีD อื@น - - - 723.74 723.74 - 
เงินฝากธนาคารที@มีภาระคํDาประกนั 25.74 - - - 25.74 0.3 - 6.6 
เงินลงทุนระยะยาวอื@น - - - 146.17 146.17 - 
 181.63 - 850.68 1,104.84 2,137.15  
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 
  อตัราดอกเบีDย    
 อตัราดอกเบีDยคงที@ครบกาํหนด ปรับขึDนลง ไม่มี  อตัราดอกเบีDย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีDย รวม ที@แทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
หนี?สินทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงิน 275.94 - - - 275.94 1.50 - 5.27 
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื@น - - - 539.09 539.09 - 
เงินกูย้มืระยะสัDนจากและดอกเบีDยคา้ง

จ่ายแก่กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั 2.70 - - - 2.70 0.85 
หนีD สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 4.59 5.03 - - 9.62 7.05 - 17.24 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 60.00 110.00 - - 170.00 Prime rate - 2.5 
หุน้กู ้ - 996.69 - - 996.69 4.15 

 343.23 1,111.72 - 539.09 1,994.04  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 
  อตัราดอกเบีDย    
 อตัราดอกเบีDยคงที@ครบกาํหนด ปรับขึDนลง ไม่มี  อตัราดอกเบีDย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีDย รวม ที@แทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 433.90 0.73 434.63 0.05 - 0.25 
ลูกหนีDการคา้และลูกหนีD อื@น - - - 543.42 543.42 - 
เงินให้กูย้ืมระยะสัDนแก่และดอกเบีDยคา้ง

รับจากกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - - 95.93 - 95.93 4.81 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื@น 270.47 - - 310.34 580.81 2.60 - 4.15 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื@น - - - 103.38 103.38 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบีDยคา้ง

รับจากกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - 544.79 23.72 - 568.51 4.00 - 4.81 
 270.47 544.79 553.55 957.87 2,326.68  
หนี?สินทางการเงนิ       
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื@น - - - 433.53 433.53 - 
หนีD สินตามสญัญาเช่า 12.78 49.59 - - 62.37 3.25 - 17.24 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 60.00 270.00 - - 330.00 Prime rate - 2.5 
หุน้กู ้ - 998.09 - - 998.09 4.15 
 72.78 1,317.68 - 433.53 1,823.99  

 

  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 
  อตัราดอกเบีDย    
 อตัราดอกเบีDยคงที@ครบกาํหนด ปรับขึDนลง ไม่มี  อตัราดอกเบีDย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีDย รวม ที@แทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 316.50 3.45 319.95 0.125 - 0.375 
เงินลงทุนชั@วคราว 155.89 - - 187.26 343.15 3.66 - 4.96 
ลูกหนีDการคา้และลูกหนีD อื@น - - - 569.75 569.75 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสัDนแก่และดอกเบีDยคา้ง

รับจากกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั 80.85 - - - 80.85 4.913 
เงินลงทุนระยะยาวอื@น - - - 146.17 146.17 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบีDยคา้ง

รับจากกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - 590.20 - - 590.20 4.00 - 4.913 
 236.74 590.20 316.50 906.63 2,050.07  
หนี?สินทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงิน 100.00 - - - 100.00 1.50 
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื@น - - - 367.64 367.64 - 
เงินกูย้มืระยะสัDนจากและดอกเบีDยคา้งจ่าย

แก่กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั 7.60 - - - 7.60 1.70 
หนีD สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 4.59 5.03 - - 9.62 7.05 - 17.24 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 60.00 110.00 - - 170.00 Prime rate - 2.50 
หุน้กู ้ - 996.69 - - 996.69 4.15 
 172.19 1,111.72 - 367.64 1,651.55  

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลี@ยนแปลงที@อาจเกิดขึDนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัรา

ดอกเบีDยของเงินกูย้มืที@มีอตัราดอกเบีDยที@ปรับขึDนลงตามอตัราตลาด ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 โดยกาํหนดให้

ตวัแปรอื@นทัDงหมดคงที@ แสดงไดด้งันีD  ทัDงนีD  ขอ้มูลนีDไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต 

และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

 เพิ@มขึDน / ลดลง ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี  
(ร้อยละ) (พนับาท) 

เงินกูย้มืสกลุเงินบาท +20 (2,145) 

 -20 2,145 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 
  อตัราดอกเบีDย    
 อตัราดอกเบีDยคงที@ครบกาํหนด ปรับขึDนลง ไม่มี  อตัราดอกเบีDย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีDย รวม ที@แทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 316.50 3.45 319.95 0.125 - 0.375 
เงินลงทุนชั@วคราว 155.89 - - 187.26 343.15 3.66 - 4.96 
ลูกหนีDการคา้และลูกหนีD อื@น - - - 569.75 569.75 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสัDนแก่และดอกเบีDยคา้ง

รับจากกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั 80.85 - - - 80.85 4.913 
เงินลงทุนระยะยาวอื@น - - - 146.17 146.17 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบีDยคา้ง

รับจากกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - 590.20 - - 590.20 4.00 - 4.913 
 236.74 590.20 316.50 906.63 2,050.07  
หนี?สินทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงิน 100.00 - - - 100.00 1.50 
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื@น - - - 367.64 367.64 - 
เงินกูย้มืระยะสัDนจากและดอกเบีDยคา้งจ่าย

แก่กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั 7.60 - - - 7.60 1.70 
หนีD สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 4.59 5.03 - - 9.62 7.05 - 17.24 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 60.00 110.00 - - 170.00 Prime rate - 2.50 
หุน้กู ้ - 996.69 - - 996.69 4.15 
 172.19 1,111.72 - 367.64 1,651.55  

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลี@ยนแปลงที@อาจเกิดขึDนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัรา

ดอกเบีDยของเงินกูย้มืที@มีอตัราดอกเบีDยที@ปรับขึDนลงตามอตัราตลาด ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 โดยกาํหนดให้

ตวัแปรอื@นทัDงหมดคงที@ แสดงไดด้งันีD  ทัDงนีD  ขอ้มูลนีDไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต 

และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

 เพิ@มขึDน / ลดลง ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี  
(ร้อยละ) (พนับาท) 

เงินกูย้มืสกลุเงินบาท +20 (2,145) 

 -20 2,145 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

ความเสี0ยงด้านสภาพคล่อง  
กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเสี@ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี เจา้หนีD การคา้และ

เจา้หนีD อื@น เงินกูย้มืธนาคาร หุน้กูแ้ละสญัญาเช่า ทัDงนีD  ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนีD สินประมาณ

ร้อยละ 38.28 ที@จะครบกาํหนดชาํระภายในหนึ@งปีเมื@อเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทัDงหมดของหนีD สินดงักล่าวที@

แสดงอยูใ่นงบการเงิน (2562: ร้อยละ 44.25) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 27.76 และ 2562: ร้อยละ 32.69) กลุ่ม

บริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเสี@ยงที@เกี@ยวขอ้งกบัการกูย้มืเงินเพื@อนาํไปชาํระหนีD สินเดิมและไดข้อ้

สรุปว่าความเสี@ ยงดังกล่าวอยู่ในระดับตํ@า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที@

หลากหลายอยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนีD สินทางการเงินที@ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเครื@องมือทางการเงินที@

เป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ@ งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที@

ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันีD  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 เมื@อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการที0ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงิน - 230,000 - - 230,000 

เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื@น 579,729 - - - 579,729 

หนีD สินตามสญัญาเช่า - 28,937 178,150 - 207,087 

เงินกูย้มืระยะยาวจากและดอกเบีDยคา้งจ่าย

แก่กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - - 2,707 - 2,707 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 60,000 270,000 - 330,000 

หุน้กู ้ - - 998,088 - 998,088 

รวมรายการที0ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 579,729 318,937 1,448,945 - 2,347,611 

  

ตราสารอนุพนัธ์  

กระแสเงินสดรับ - 328,962 8,994 - 337,956 

กระแสเงินสดจ่าย - (322,839) (8,960) - (331,799) 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 6,123 34 - 6,157 
  

 

 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เมื@อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการที0ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื@น 433,535 - - - 433,535 

หนีD สินตามสญัญาเช่า - 12,780 49,591 - 62,371 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 60,000 270,000 - 330,000 

หุน้กู ้ - - 998,088 - 998,088 

รวมรายการที0ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 433,535 72,780 1,317,679 - 1,823,994 

ตราสารอนุพนัธ์  

กระแสเงินสดรับ - 213,999 - - 213,999 

กระแสเงินสดจ่าย - (208,770) - - (208,770) 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 5,229 - - 5,229 

38.3 มูลค่ายุตธิรรมของเครื0องมือทางการเงนิ 
เนื@องจากเครื@ องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสัD นหรือมีอตัราดอกเบีD ย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีDยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื@องมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีที@แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของเครื@องมือทางการเงินเปรียบเทียบกบัจาํนวนเงินที@แสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินแสดงไดด้งันีD  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบีDยคา้งรับจาก

กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - - - - 568.51 590.20 542.78 590.20 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ที@ไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น

เครื@องมือที@ใชป้้องกนัความเสี@ยง - - 3.92 0.71 - - 3.84 0.54 

หนีD สินตราสารอนุพนัธ์ที@ไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น

เครื@องมือที@ใชป้้องกนัความเสี@ยง - - 0.69 0.69 - - 0.40 0.11 

หุน้กู ้ 998.09 996.69 1,001.26 996.69 998.09 996.69 1,001.26 996.69 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เมื@อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการที0ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื@น 433,535 - - - 433,535 

หนีD สินตามสญัญาเช่า - 12,780 49,591 - 62,371 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 60,000 270,000 - 330,000 

หุน้กู ้ - - 998,088 - 998,088 

รวมรายการที0ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 433,535 72,780 1,317,679 - 1,823,994 

ตราสารอนุพนัธ์  

กระแสเงินสดรับ - 213,999 - - 213,999 

กระแสเงินสดจ่าย - (208,770) - - (208,770) 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 5,229 - - 5,229 

38.3 มูลค่ายุตธิรรมของเครื0องมือทางการเงนิ 
เนื@องจากเครื@ องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสัD นหรือมีอตัราดอกเบีD ย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีDยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื@องมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีที@แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของเครื@องมือทางการเงินเปรียบเทียบกบัจาํนวนเงินที@แสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินแสดงไดด้งันีD  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบีDยคา้งรับจาก

กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั - - - - 568.51 590.20 542.78 590.20 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ที@ไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น

เครื@องมือที@ใชป้้องกนัความเสี@ยง - - 3.92 0.71 - - 3.84 0.54 

หนีD สินตราสารอนุพนัธ์ที@ไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น

เครื@องมือที@ใชป้้องกนัความเสี@ยง - - 0.69 0.69 - - 0.40 0.11 

หุน้กู ้ 998.09 996.69 1,001.26 996.69 998.09 996.69 1,001.26 996.69 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

กลุ่มบริษทัมีวธีิการและสมมติฐานที@ใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื@องมือทางการเงินดงันีD  

ก) สินทรัพยแ์ละหนีD สินทางการเงินที@จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัD น ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหนีD และเงินให้กู้ยืมระยะสัD น เจา้หนีD และเงินกู้ยืมระยะสัD น แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที@แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารหนีD  แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดที@ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีD
ไทย 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนเปิด แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด    

ง)   มูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเชื@อประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีDย

ตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเชื@อประเภทเดียวกนั 

จ)   หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาวที@จ่ายดอกเบีDยในอตัราคงที@ แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีDยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สาํหรับเงินกูย้มื

ที@มีเงื@อนไขใกลเ้คียงกนั 

ฉ)   เงินกู้ยืมระยะยาวที@จ่ายดอกเบีD ยในอตัราใกล้เคียงกับอตัราดอกเบีD ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที@แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ช)  ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายติุธรรมซึ@ งคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ@ งขอ้มูลที@นาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น

ขอ้มูลที@สามารถสงัเกตไดใ้นตลาดที@เกี@ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี@ยนทนัที อตัราแลกเปลี@ยนล่วงหนา้ของ

เงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบีD ย เป็นตน้ กลุ่มบริษทัได้คาํนึงถึง

ผลกระทบของความเสี@ยงดา้นเครดิตของคู่สญัญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัDนของมูลค่ายติุธรรม  

39. การบริหารจัดการทุน  
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที@สาํคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึ@ งโครงสร้างทุนที@เหมาะสม

เพื@อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที@   

31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีD สินต่อทุนเท่ากบั 0.60:1 (2562: 0.49:1) (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: 0.53:1 และ 2562: 0.48:1) 
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 ............................................................ .................................................................. 

 (นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)  (นายโฮ เรน ฮวา) 

 กรรมการ กรรมการ 

 

40. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื@อวนัที@ 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ที@ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัเพื@อนาํเสนอต่อที@ประชุมสามญั

ประจาํปีผูถื้อหุน้เพื@อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลกาํไรสะสม ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 โดยจะ

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.134 บาท การจ่ายปันผลดงักล่าวขึDนอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุน้ 

เมื@อวนัที@ 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ที@ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหนึ@งมีมติ

อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน สาํหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 โดยจะจ่ายเงินปันผล

เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 500 เวยีดนามด่ง รวมเป็นเงินทัDงสิDน 5,604,060,000 เวยีดนามด่ง 

41. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนีDไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื@อวนัที@ 24 กมุภาพนัธ์ 2564 
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ขั้นตอนการอนุมัติการเข้าทำารายการระหว่างกัน

 การเข้าทํารายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องผ่านการกลั่นกรอง

จากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการ

เพ่ือแสดงความเห็นของรายการ และหากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการ

ได้แสดงความเห็นชอบกับรายการดังกล่าว ก็จะนําเสนอ 

ขออนุมัติการเข้าทํารายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตาม 

ข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ  กรรมการ หรอื

ผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 

จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวต้องเป็นรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข

การค้าปกติทั่วไป โดยกําหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บน 

พื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไม ่เกี่ยวโยงกัน  

(fair price and at arms’ length basis)  

คำาย่อ

LRH = บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด  

  (มหาชน)

MJ = บริษัท แม่โจ้แลนด์ จํากัด

TWPC = บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

TWPL = บริษัท ไทยวาพลาซ่า จํากัด

KCH = นายโฮ กวงจิง

US = นายอํานาจ สุขประสงค์ผล

CSH = นายชานคราร์ ชานดราน
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