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ในขณะที่ไทยวาก้าวเข้าสู่ปีที่ 75 ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญในหน้าประวัติศาสตร์และเส้นทางการเดินทางของบริษัทฯ ไทยวา 
ยังคงมุ่งมั่นเพ่ิมความแข็งแกร่งในเครือข่ายและก�าลังการผลิตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปัจจุบันมีโรงงาน/ส�านักงาน 15 
แห่งใน 5 ประเทศ ไทยวายังคงมุ่งเน้นพัฒนากลยุทธ์การขายและการท�าการตลาดสากลโดยอาศัยฐานการผลิตที่มีลักษณะ
เฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพืชมันส�าปะหลัง ถั่วเขียว ข้าว มันเทศ และพืชอื่น ๆ ปี 2564 
ถือเป็นปีที่เราประสบความส�าเร็จเป็นอย่างยิ่งในแง่การส่งมอบผลผลิตและผลการด�าเนินงานทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ  
ได้สร้างสถิติใหม่ในด้านรายได้ การเติบโตของยอดขาย ความสามารถในการท�าก�าไร และเงินปันผลที่เพิ่มข้ึนอย่าง 
มนียัส�าคญั ซึง่บรษิทัฯ จะพยายามรกัษาไว้ในปีต่อ ๆ  ไป รายได้ของกลุม่บรษิทัฯ ทีเ่พิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 30 และก�าไรก่อน 
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับปี 2563

ไทยวายังคงมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ ต่อไปเพื่อให้เป็นบริษัทฯ ท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนในภาคการเกษตรและอาหาร 
โดยอาศัยเครือข่ายส�านักงานที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง และความสามารถในการเข้าสู ่ตลาดอย่างลึกซึ้งในประเทศไทย 
เวียดนาม จีน กัมพูชา และอินโดนีเซีย เราได้กลายเป็นบริษัทที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน  
โดยอาศยัวกิฤตโควดิ-19 ในการสร้างความสามารถด้านดจิทิลั ห่วงโซ่อปุทาน และการจัดจ�าหน่ายทีแ่ขง็แกร่ง การมุง่เน้นสร้าง 
ความสามารถดังกล่าวตั้งแต่ก่อนวิกฤตโควิดส่งผลดีต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้ที่สูงถึงร้อยละ 30  
ในธุรกิจมันส�าปะหลัง ร้อยละ 79 ในธุรกิจอาหารเวียดนาม และร้อยละ 25 ในธุรกิจส่งออกอาหาร ความเป็นเลิศทาง 
การค้าและความสามารถในการเข้าสูต่ลาดยงัคงเป็นเป้าหมายส�าคญัระยะปานกลางของเราในขณะทีเ่รายงัมุง่มัน่ตอบสนอง 
ต่อลกูค้าของเราให้เรว็ยิง่ขึน้และดียิง่ขึน้ ทมีงานส�าหรบัการวจิยั พฒันา และให้บรกิารทางเทคนคิของเราซึง่ปัจจบุนัมบีคุลากร 
กว่า 25 คนทั่วโลกในส�านักงาน 4 แห่งยังคงมีบทบาทส�าคัญในการส่งมอบวิธีการแก้ปัญหาด้านอาหารอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์และครบวงจรให้แก่ลกูค้าของเราในตลาดระดบัโลก การสร้างและผสานทมีงานทางเทคนคิและทมีงานทางพาณชิย์
ที่แข็งแกร่ง กระตือรือร้น และมีความสามารถเป็นส่วนส�าคัญยิ่งของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมานี้

COVID-19 แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญอย่างยิ่งยวดเก่ียวกับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ ทั้งในแบรนด์ของไทยวา  
ชื่อเสียงของบริษัทฯ และแบรนด์สินค้าของบริษัทฯ ตรามังกรคู่ ตราหงส์ ตรากิเลนคู่ ตรากุหลาบ และตรา RosEco  
ท้ังในด้านวิธีการแก้ปัญหาและผลิตภัณฑ์ส�าหรับผู ้บริโภค (B2C) และผลิตภัณฑ์ส�าหรับธุรกิจ (B2B) ผลิตภัณฑ์ 
ของบริษัทฯ หลายแบรนด์อยู ่ในตลาดมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ และการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งในช่วงสองปีที่ 
ผ่านมาเป็นส่ิงย�้าเตือนว่าบริษัทฯ ยังคงต้องด�าเนินงานโดยอาศัยมาตรฐานความเป็นเลิศขั้นสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อไป  

สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อน ๆ และครอบครัวชาวไทยวาทุกท่าน

ตลอดช ่วงระยะเวลาในรอบสิบสองเดือน ท่ีผ ่ านมา  
เรายังคงต้องเผชิญกับความปกติใหม่ท ่ามกลางวิกฤต 
โควิด-19 เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของการท�างาน สงัสรรค์ ใช้ชวีติ 
และประสานความร่วมมือในฐานะชุมชนที่อยู่อาศัยร่วมกัน 
แม้ความพยายามหลายอย่างของเราในช่วงปีแรกของวิกฤต 
โควิดเป็นไปเพื่อให้ทีมงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และโรงงาน 
ของเราปลอดภยั แต่ปี 2564 กถ็อืเป็นปีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง
อย่างที่ ไม ่เคยเป็นมาก่อนซึ่งเป ็นผลให้สามารถบรรล ุ
เป้าหมายหลักของบริษัทฯ ทั้งในแง่การเจริญเติบโตและ 
การเปลี่ยนแปลง

2564 One Report 
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)2



ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างราบรื่นเพื่อขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางดิจิทัลเพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าจาก
ฟาร์มถึงจุดขาย ระบบองค์กรของบริษัทฯ ทั้งระบบใช้ SAP, Microsoft 360 และ Salesforce เป็นเครื่องมือทางธุรกิจ
และวิสาหกิจ นอกจากนี้ เรายังเพ่ิมความสามารถในการท�าการตลาดดิจิทัลและการจัดประชุมทางเว็บไซต์ขึ้นอีกสองเท่า 
เมื่อเทียบกับปี 2563

ธุรกิจอาหารของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่เข้มแข็ง อันเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของการค้าปลีกสมัยใหม่ หน่วยขาย 
เคลื่อนท่ี และการส่งออก ตลาดการส่งออกของเราเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 25 และธุรกิจอาหารเวียดนามของเรา 
ยงัเตบิโตขึน้เป็นสองเท่าเป็นปีทีส่องติดต่อกนั บรษิทัฯ จะไม่หยดุยัง้ในการเพ่ิมความแข็งแกร่งในประเภทผลติภัณฑ์ทีบ่ริษทัฯ 
จัดจ�าหน่ายเพื่อท�าให้ตลาดสะดวกซื้อมีเส้นก๋วยเตี๋ยวและอาหารพร้อมทานที่มีคุณภาพสูง ก�าไรในธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 13 จากปีท่ีผ่านมา อันเป็นผลมาจากความต้องการท่ีเพิ่มข้ึนของสินค้าเส้นบะหมี่และการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้อง
กับอาหารที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของแบรนด์และความเป็นเลิศทางการค้า 
ของบริษัทฯ พื้นฐานของยอดขายที่เติบโตมาจากการที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงแบบลดความสิ้นเปลือง (LEAN)  
ในสถานที่และโรงงานที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ ทุกแห่ง ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินการตามรูปแบบระบบ 
ธรุกจิไทยวา TBS ในฐานะรปูแบบการด�าเนนิการตลอดท้ังบรษัิทฯ เพือ่ขับเคลือ่นไปสูค่วามเป็นเลศิในการประกอบการท้ังในด้าน 
ความปลอดภัย คุณภาพ ค่าใช้จ่าย และการส่งมอบ

ลักษณะส�าคัญของเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือด้านการเกษตรและอาหาร บริษัทฯ ยังคงเป็นผู ้น�า 
ที่มีความส�าคัญในการริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในส่วนนี้ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เป็นคู่ค้ากับ
แพลตฟอร์มความร่วมมอืชัน้น�าในภมูภิาค เช่น Future Food Asia และ Asia Pacific Agri Innovation Summit นอกจากนี้ 
ในปี 2565 บริษัทฯ จะเป็นเจ้าภาพในการประชุม Southeast Asia Agfood Roundtable ซึ่งเป็นการจัดการประชุม 
เป็นครั้งแรก ในเชิงการด�าเนินงาน บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันและให้ความร่วมมืออย่างลึกซ้ึงเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถ
ด�าเนินงานได้อย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เริ่มขึ้นโดยอาศัยโครงการในระยะทดสอบกว่า 10 โครงการในรอบ 2 ปีที่
ผ่านมา บริษทัฯ มุง่พฒันาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ให้เป็นศูนย์ส�าคัญระดบัสากลในการเป็นแหล่งเทคโนโลยชีีวภาพในภูมภิาค

ตลอดการเดินทางท่ีบริษัทฯ ได้เริ่มต้นมาต้ังแต่ก่อนวิกฤตโควิด-19 ในปี 2564 ไทยวาได้เปิดธุรกิจใหม่ ในส่วนของไทยวา 
ไบโอพลาสติกและไทยวาเวนเจอร์ แบรนด์สินค้าไบโอพลาสติก “RosEco” เป็นสินค้าจ�าพวกดังกล่าวรายแรกในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต ้ซึ่งท�ามาจากพืชทั้งหมดประกอบกับไบโอโพลีเมอร ์ และสามารถย่อยสลายได้โดยสมบูรณ ์
ไบโอพลาสติกจากมันส�าปะหลังรุ่นแรกนี้จะมีราคาที่คุ ้มค่าและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายในฐานะเป็นส่วนผสม 
หลายส่วนในฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก่อตั้งไทยวาเวนเจอร์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแห่งแรกในการ
คิดค้นนวัตกรรมอาหารและการเกษตรจากธุรกิจสู่ธุรกิจท่ีมุ่งเน้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นในประเด็น 
ที่มีความส�าคัญเช่นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับฟาร์ม ห่วงโซ่อุปทานและการวิเคราะห์ระหว่างธุรกิจ วัตถุดิบใหม่ 
และไบโอพลาสติก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในความพยายามของเราในการสร้างแพลตฟอร์มระบบนิเวศใหม่ 
เพื่อให้บริษัทฯ ได้เป็นคู่ค้าและขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงที่จะมาเป็นอุปสรรคในทศวรรษที่จะมาถึงต่อไป

ด้วยผลการด�าเนนิงานทีด่เียีย่มในปี 2564 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า และสถานะทางกระแสเงินสดและงบดลุทีม่คีวามเข้มแขง็  
บริษัทฯ ยังคงท�าการลงทุนอย่างมีวินัยโดยพิจารณาผลตอบแทนจากเงินลงทุนท่ีได้ลงไป รวมถึงนโยบายของบริษัทฯ  
ในการสร้างมูลค่าทุนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมุ ่งเน้นการเพิ่มกระแสเงินสดในการด�าเนินงานในฐานะเป็นตัวช้ีวัด 
ผลการด�าเนินงานท่ีเป็นสาระส�าคัญของบริษัทฯ หลักการเหล่านี้เป็นแนวทางที่บริษัทฯ บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
เงินทุนหมุนเวียน การบ�ารุงรักษา และการปรับปรุง และรายจ่าย โดยรวมแล้วกระแสเงินสดสุทธิส�าหรับผลประกอบการ 
ของบริษัทฯ ในปี 2564 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
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โดยสรุปแล้ว ผลก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ส�าหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏ 
ในงบการเงินรวม คิดเป็นเงินจ�านวน 323 ล้านบาท (หรือ 6.29 บาทต่อหุ้น) ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงได้มีมติเสนอให ้
จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.2159 บาทต่อหุ้น ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับการอนุมัติของ 
ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีของบริษัทฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2565

บริษัทฯ ยังมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability 
Investment; THSI) ในปี 2564 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 
(Sustainability Disclosure Award) จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่สามติดต่อกัน บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Asia Corporate 
Excellence and Sustainability Awards (ACES) โดยได้รับยกย่องเป็นพิเศษในหมวดหมู่นวัตกรรมสีเขียวในปี 2564  
อันเป็นผลมาจากการมุ่งมั่นผลักดันเป้าหมายความยั่งยืนในการเพาะปลูก ด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานความปลอดภัย
และสุขภาพ และการมุ่งด�าเนินการตามขอบข่ายความยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล International Innovation 
Awards (IIA) 2021 ส�าหรบัผลติภณัฑ์วุน้เส้นตรามงักรคูบ่าลานซ์จาก Enterprise Asia และรางวลัองค์กรสนบัสนนุคนพิการ
ดีเด่นประจ�าปี 2564 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ  
ยังมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ “ธรรมาภิบาลดีเลิศ” เป็นปีที่สองในปี 2564 ส�าหรับการ 
ด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาล จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ซึง่รางวลัเหล่านีถ้อืเป็นเครือ่งยนืยนั
ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส ในทุกด้านของห่วงโซ่
คุณค่าของบริษัทฯ

ท้ายที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยอมรับความหลากหลายในทุกด้านท่ีพึงจะกระท�าได้ โดยหนึ่งในสามของกรรมการอิสระของ 
บริษทัฯ เป็นผูห้ญิง ร้อยละ 50 ของคณะผูบ้ริหารของเราเป็นผูห้ญงิ ร้อยละ 40 เป็นคนทีไ่ม่ได้ถอืสญัชาตไิทย และร้อยละ 60  
จากผู้บริหารระดับสูงสุดจ�านวน 25 คนของบริษัทฯ เป็นผู้หญิง คณะผู้บริหารครึ่งหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้มีอายุต�่ากว่า 
45 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�า ความสามารถ และความกระตือรือร้นท่ีจ�าเป็นส�าหรับทศวรรษหน้าท่ีบริษัทฯ  
มุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานระดับโลก 

เส้นทางการเปลีย่นแปลงของบรษิทัฯ เริม่ต้นต้ังแต่ปี 2558 จะยงัคงด�าเนนิต่อไปในทศวรรษท่ีก�าลงัจะมาถึงนี ้ครอบครวัไทยวา 
ของเรายงัคงมุง่เน้นและมุง่มัน่เป็นผูร้เิริม่และขบัเคลือ่นความเปลีย่นแปลงด้วยวสิยัทศัน์ทีจ่ะสร้างความยัง่ยนืและนวตักรรม
จากฟาร์มถึงจุดขาย ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงสร้างอนาคตและเส้นทางต่อไปในทศวรรษที่จะมาถึงนี้ จิตวิญญาณของไทยวา 
ที่มีความกล้า มีความคิดสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้นจะยังคงอยู่ ปีนี้เป็นปีที่บริษัทฯ ฉลองครบรอบ 75 ปี  
ผมมีความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อผู้บุกเบิก ผู้น�าและผู้ร่วมงานจ�านวนมากที่สร้างไทยวาให้เป็นบริษัทอย่างที่บริษัทฯ  
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไทยวายังคงสร้างอนาคตต่อไปในทศวรรษท่ีจะมาถึงนี้โดยอาศัยความแข็งแกร่งท่ีมีและแรงขับเคลื่อนอัน
ดีเลิศ

ขอให้ทกุท่านดแูลรกัษาตวั ผมหวงัว่าจะได้พบกบัทกุท่านในอกีไม่กีส่ปัดาห์หรอืเดอืนต่อไปนี ้และหวงัว่าจะได้พบกบัทกุท่าน
ด้วยตนเอง

นายโฮ เรน ฮวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) (“TWPC” / “บริษัทฯ”) เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ไทยวาสตาร์ช  
จ�ากัด (มหาชน) (“TWS”) และบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) (“TWFP”) ด�าเนินธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์แป้งมันส�าปะหลัง และอาหารจากแป้ง ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว และสาคู เพื่อจ�าหน่ายท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ โดยได้ด�าเนินการจดทะเบียนควบบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันส�าปะหลัง และอาหารจากแป้ง ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว  
และสาคู เพื่อจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่นๆ ซึ่งประกอบธุรกิจอื่น 
ที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งได้ลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์ โดยถือครองที่ดินที่มีศักยภาพทั่วประเทศ  
ซึ่งเป็นการถือครองโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติควำมเป็นมำ

เหตุกำรณ์ส�ำคัญ

2558

2559

2560

2562

2563

2564

1 ตุลาคม : TWS และ TWFP ควบบริษัท 
และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยวา จ�ากัด 
(มหาชน)” (TWPC)

7 กุมภาพันธ์ : จัดตั้งบริษัท ไทยวา 
เวียดนาม จ�ากัด ในประเทศเวียดนาม

24 เมษายน : บริษัท ไทยวา ไบโอ  
พาวเวอร์ จ�ากัด ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม 
อีกจ�านวนร้อยละ 33.33 
ในบริษัทส�าปะหลังพัฒนา จ�ากัด

2 ตุลาคม :  บริษัท ไทยวา ไบโอ  
พาวเวอร์ จ�ากัด ได้เข้าซื้อหุ ้นสามัญ 
จ�านวนร้อยละ 33.33 ใน
บริษัท ส�าปะหลังพัฒนา จ�ากัด

31 มกราคม : บริษัท ไทยวา (6) จ�ากัด 
ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจ�านวนร้อยละ 69.50 
ในบริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง 
จ�ากัด

7 กุมภาพันธ์ : จัดตั้งบริษัท ไทยวา 
อินโดนีเซีย จ�ากัด ในประเทศอินโดนีเซีย

16 ธันวาคม : จัดตั้งบริษัท ไทยวา  
เวนเจอร์ส จ�ากัด ในประเทศไทย

14 มกราคม : บริษัทฯ เข้าซื้อทรัพย์สิน
และทีดิ่นจากบริษัท แม่สอด สตาร์ช จ�ากดั 
และบริษัท แม่สอด ไบโอแก๊ส จ�ากัด

15 มีนาคม : จัดตั้ งบริษัท ไทยวา 
อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ้) จ�ากัด  
ในประเทศจีน

24 มกราคม : จัดตั้งบริษัท ทีดับบลิวพีซ ี
อินเวสเมนท์ (กัมพูชา) จ�ากัด 
ในประเทศกัมพูชา
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทบทวนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ดังนี้

วิสัยทัศน์	 :	 เป็นผู้น�ำของภูมิภำคในผลิตภัณฑ์แป้ง	และอำหำรจำกแป้ง

พันธกิจ	 :	 เรำจะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภำพระดับพรีเมี่ยมเพื่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำ	และท�ำงำนด้วย
	 	 ควำมภำคภูมิซื่อสัตย์	และมั่นคง

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปีนี้ บริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าของผลิตภัณฑ์แป้งและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวกับแป้งในภูมิภาค และขับเคลื่อนธุรกิจ 
ไปสู่ความยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนและก�ากับดูแลกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ บริษัทฯ มุ่งมั่น 
ที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นพัฒนาปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต  
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและน�านวัตกรรม รวมท้ังเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้ 
ผลประกอบการดีขึ้น 2) การประกอบธุรกิจอย ่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ  และตอบสนองความต ้องการ 
ของผู้มีส่วนได้เสียคณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน โดยมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุกปี 3) ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างประโยชน ์
ต่อสังคม ลดผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อม 4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ 
ได้จัดให้มีการก�าหนดเป้าหมายหลักของกิจการทั้งที่เป็นตัวเงิน (financial) และไม่ใช่ตัวเงิน (non-financial)  
รวมทั้งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังดูแลให้มีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ฯลฯ อย่างทั่วถึง  
รวมถึงรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินกิจการที่สร้างคุณค่าให้แก่ทั้งกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย  
และสังคมโดยรวม โดยในปีที่ผ ่านมา ฝ่ายจัดการได้ท�าการพัฒนาและก�ากับดูแลกรอบการท�างานหรือรูปแบบ 
ในการบริหารธุรกิจเพื่อการสร้างคุณค่า หรือค่านิยมร่วมให้แก่กิจการและสังคมอย่างสม�่าเสมอ ด้วยการมุ่งเน้นไปที ่
การสร้างคณุค่าหรอืค่านิยมร่วมกันในห่วงโซ่คณุค่าของบรษิทัฯ โดยเริม่ต้นจากเกษตรกรหรอืชาวไร่ผูเ้พาะปลกูมนัส�าปะหลงั 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของกิจการ เข้าสู่กระบวนการผลิตไปสู่ผู้บริโภค ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง  
และก�ากับดูแลกิจการได้สอบทานและให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการในขั้นตอนการสร้างห่วงโซ่คุณค่าและการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือการส่งมอบแป้งมันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
กับแป้งมันส�าปะหลังส�าหรับ “ชีวิตในยุคปัจจุบัน” ควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณค่าให้กับภาคการเกษตรด้วยการพัฒนา 
แหล่งวัตถุดิบให้มีความยั่งยืน และพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงเพื่อชีวิตท่ีดีข้ึน อีกท้ังยังมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงงาน 
ให้มีความทนัสมัย ปลอดภยั และด�าเนนิการผลติสนิค้าได้อย่างยัง่ยนืโดยปราศจากผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ท้ังนี ้รายละเอยีด 
ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-ไม่มี-
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วัตถุประสงค์ของการระดมทุน

ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

รายละเอียดการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

บริษัทฯ น�าเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในประเทศประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ (บังคับใช้ตามกฎหมาย
ไทย) TWPC224A (สกุลบาท) ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว

บริษัทฯ ไม่มีข้อผูกพันทางการเงินส�าหรับหุ ้นกู้ของบริษัทฯ ตามท่ีระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหุ ้นกู ้  
และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยในข้อ 1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น (ข้อ 1.5.2 หลักทรัพย ์
ที่เป็นตราสารหนี้)

ชื่อบริษัทฯ :   บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TWPC 

ส�ำนักงำนใหญ่ :   อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ 
    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ :   + 66 2285 0040 

โทรสำร :   + 66 2285 0255  

เว็บไซต์ :   www.thaiwah.com

ส�ำนักงำนสำขำ :

สาขาที่ 1 

สาขาที่ 2 

สาขาที่ 3

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

เลขที่ 76 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ +66 38 573 973 โทรสาร +66 38 573 365

เลขที่ 87 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ +66 38 573 975-6 โทรสาร +66 38 573 329
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สาขาที่ 4

สาขาที่ 5

สาขาที่ 6

สาขาที่ 7

สาขาที่ 8

สาขาที่ 9

สาขาที่ 10

สาขาที่ 11

สาขาที่ 12

สาขาที่ 13

สาขาที่ 14  

 
สาขาที่ 15  

สาขาที่ 16

เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 38 573 003 

เลขที ่301 หมูท่ี ่8 ถนนพมิาย-ห้วยแถลง ต�าบลในเมอืง อ�าเภอพมิาย จังหวดันครราชสมีา 
30110 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 44 471 368-9 โทรสาร +66 44 471 789

เลขที่ 136 หมู่ที่ 12 ต�าบลนาตาล อ�าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ +66 43 877 087 และ +66 43 877 053 โทรสาร +66 43 877 032

เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ถนนบางเลน-ดอนตูม ต�าบลบางเลน อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
73130 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 34 391 011-4 โทรสาร +66 34 391 015

เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนอุดร-หนองบัวล�าภู ต�าบลนิคมสงเคราะห์ อ�าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 89 618 9083

อาคาร B เลขที่ 8 และ 9 เลขที่ 308 หมู่ที่ 1 ถนนวงแหวนรอบกลาง ต�าบลหนองผึ้ง  
อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 91 778 7934 

เลขที่ 141, 142 หมู่ที่ 16 ต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 97 139 0691 

เลขที่ 105/8 หมู่ที่ 3 ต�าบลหัวรอ อ�าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 96 414 9644 

เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ต�าบลหนองไม้แดง อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 91 824 8008 

เลขที่ 32/18 โกดัง (หลังที่ 6) หมู่ที่ 3 ต�าบลวัดประดู่ อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 84 837 5405 

เลขที่ 2 คลังสินค้า H หมู่ที่ 5 ต�าบลหนองจะบก อ�าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 91 760 8029

อาคารไทยวา 1 ชั้น 5 เลขที่ 21/74, 21/76-77 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 

เลขที่ 13/39 หมู่ที่ 13 ต�าบลบางพึ่ง อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 84 475 6789  
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สาขาที่ 17

สาขาที่ 18

สาขาที่ 19

สาขาที่ 20

สาขาที่ 21  

สาขาที่ 22

สาขาที่ 23

สาขาที่ 24

เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ต�าบลหัวนาค�า อ�าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ +66 83 812 6942  

เลขที ่105 หมูท่ี ่19 ต�าบลโนนรงั อ�าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 30270 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ +66 44 471 368

เลขที่ 194 หมู่ที่ 8 ต�าบลแม่กาษา อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ +66 55 508 852

เลขที่ 193 หมู่ที่ 8 ต�าบลแม่กาษา อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ +66 55 508 852

เลขที่ 113/44  อาคารคลังสินค้า 15 หมู่ที่ 1 ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 65 502 5751

เลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ต�าบลบ้านฉาง อ�าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 21130 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 38 601 344

เลขที่ 146/5 หมู่ที่ 1 ต�าบลบึงอ้อ อ�าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
30280 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 44 397 337-8

เลขที่ 408 อาคารคลังสินค้า T3-6 หมู่ที่ 2 ต�าบลหนองบัวศาลา อ�าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 81 076 8118

ประกอบธุรกิจหลัก :  ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันส�าปะหลัง
  และอาหารจากแป้ง ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว และสาคู 

เลขทะเบียนบริษัทฯ :  0107558000423

ทุนจดทะเบียน :  880,420,930 บาท 

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว :   880,420,930 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ :  880,420,930 หุ้น 

มูลค่ำหุ้นละ :   1 บาท

ข้อจ�ำกัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำว :  ไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่ได้ออก และได้ช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อัตรำส่วนที่ยินยอมให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ :  -ไม่มี- 

จ�ำนวนพนักงำน :   2,470 คน (เฉพาะพนักงานที่สังกัดบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้บุคคลภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กลุ่มธุรกิจแป้ง
-  แป้งมันส�าปะหลัง
-  แป้งมันส�าปะหลังมูลค่าเพิ่ม
-  แป้งโมดิไฟด์
-  สาคู
-  กลูโคส
-  ผลผลิตพลอยได้ และอื่นๆ
รวมรำยได้กลุ่มธุรกิจแป้ง

กลุ่มธุรกิจอำหำร
-  วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้
-  ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก และ เส้นหมี่
-  แป้งถั่วเขียวและแป้งอื่นๆ
-  ผลผลิตพลอยได้ และอื่นๆ
รวมรำยได้กลุ่มธุรกิจอำหำร

กำรลงทุนในหุ้นสำมัญ
-  เงินปันผล
-  ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ

กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
-  ก�าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน

รำยได้อื่น
 -  รายได้จากการบริการ
 -  รายได้จากการเครมประกันไฟไหม้
 -  ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
 -  รายได้ดอกเบี้ย
 -  รายได้อื่นๆ
รวม
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การประกอบธรุกจิหลกัของบรษัิทฯ แบ่งเป็น 1) การผลติ ผลติภณัฑ์แป้งมนัส�าปะหลงั 2) ผลติภณัฑ์อาหารจากแป้ง ประเภท
วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว และสาคู และ 3) ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและอื่นๆ เพื่อจัดจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1. ผลิตภัณฑ์แป้งมันส�ำปะหลัง ซึ่งด�าเนินการโดย บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไทยน�ามันส�าปะหลัง จ�ากัด  
 บริษัท ดี ไอ จ�ากัด บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จ�ากัด Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company, Vietnam  
 Tapioca Company Limited และ บริษัท ส�าปะหลังพัฒนา จ�ากัด โดยสินค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ได้แก่ แป้งมัน 
 ส�าปะหลัง กลูโคสไซรัป แป้งมันส�าปะหลังดัดแปร สาคู แป้งอัลฟา และแป้งข้าว (Rice Flour, Rice Starch) 

 แป้งมันส�ำปะหลัง

 แป้งมันส�าปะหลงัเป็นผลติภณัฑ์ทีแ่ปรรปูจากหวัมนัส�าปะหลัง นอกจากใช้ในการประกอบอาหารแล้วยังใช้เป็นวตัถดิุบ 
 ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น ผงชูรส สารให้ความหวาน และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ  
 อุตสาหกรรมการทอผ้า เป็นต้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโรงงานผลิตแป้งมันส�าปะหลัง 6 โรงงานกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดย 
 โรงงานผลิตแป้งมนัส�าปะหลงัของบรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิาร 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

 นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัมโีรงงานผลติแป้งมนัส�าปะหลงัอกี 2 โรงงาน ในประเทศเวยีดนาม โดยบรษิทัฯ ได้ร่วมลงทนุกบั  
 Tay Ninh Sugar Joint Stock Company บริษัทในประเทศเวียดนาม จัดตั้งบริษัท 2 บริษัท ได้แก่ (1) Tay Ninh  
 Tapioca Joint Stock Company (เดิมชื่อ Tay Ninh Tapioca Company Limited) (TNT)) เพื่อท�าการผลิต 
 แป้งมันส�าปะหลัง แป้งมันส�าปะหลังอินทรีย์กลูโคสไซรัป กลูโคสไซรัปอินทรีย์ แป้งข้าว และแป้งข้าวอินทรีย์  
 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organic) เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง จ�าหน่ายท้ังในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ  
 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ FSSC2200, Kosher, Halal, NOP และ EU (2) บริษัทฯ  
 ได้ลงทุนผ่านบริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง จ�ากัด โดยจัดตั้ง Vietnam Tapioca Company Limited  
 ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด Tay Ninh ประเทศเวียดนาม เพื่อผลิตแป้งมันส�าปะหลังส�าหรับจ�าหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก 
 ไปยังต่างประเทศ 

 กลูโคสไซรัป

 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายแป้งมีลักษณะเป็นของเหลว ใส เหนียวข้น รสหวานเล็กน้อย ไม่มีสี ใช้เป็น 
 ส่วนประกอบในผลติภณัฑ์อาหารหลายชนดิ เช่น ลกูกวาด ท๊อฟฟ่ีต่างๆ ผลไม้กวน น�า้ผลไม้ผง ไอศกรีม ครมีเทียม และ 
 เครื่องดื่มต่างๆ ผลิตโดย TNT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัด Tay Ninh ประเทศเวียดนาม ผลิตภัณฑ ์
 กลูโคสไซรัปของ TNT เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ได้รับการรับรอง 
 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) GMP  
 HACCP HALAL KOSHER และ FSMA ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยส�าหรับการผลิตอาหาร  
 รวมทั้งมาตรฐาน USDA NOP and EU ส�าหรับผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ (organic) ปัจจุบันกลูโคสไซรัปอินทรีย ์
 ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดยุโรปและอเมริกา 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ธุรกิจหลัก
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 แป้งมันส�ำปะหลังดัดแปร

 แป้งมันส�าปะหลังดัดแปร สามารถน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ  
 และอื่นๆ ผลิตโดยบริษัท ส�าปะหลังพัฒนา จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่อ�าเภอบ้านฉาง  
 จังหวัดระยอง ผลิตเพื่อจ�าหน่ายทั้งตลาดภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน  
 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 สำคู
 
 สาคูเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งมันส�าปะหลังอีกชนิดหนึ่งซ่ึงเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคมากท้ังในประเทศไทยและ 
 ประเทศในแถบเอเซยีตะวนัออก เช่น จนี และไต้หวนั และมกีารส่งออกไปยงัสหภาพยโุรป และประเทศสหรฐัอเมริกา 
 ด้วย เพราะสามารถน�าไปปรุงอาหารได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ท�าให้แนวโน้มการบริโภคสาคูยังคงเพิ่มขึ้น 
 อย่างต่อเนื่อง

 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สาคูให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีการผลิตสาคูกระเจี๊ยบและสาคูใบเตย 
 ออกสู่ตลาด ท�าให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและแปลกใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มีการ 
 พฒันาสูตรอาหารทัง้คาวและหวาน เพือ่แนะน�าให้ผูบ้รโิภคน�าสาคไูปปรงุเป็นอาหารในรปูแบบทีห่ลากหลาย สะดวก  
 และรวดเร็ว อาทิ สาคูไส้หมูชนิดต้มแทนการนึ่งแบบเก่า สาคูสามเกลอ หยกมณี และไข่มุกทะเล ซึ่งเป็นอาหารคาว 
 ที่ท�าจากสาคูเม็ดใหญ่ เป็นต้น

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สาคูขนาดเล็กพิเศษ (Tiny Pearls) ที่สามารถสุกได้ง่ายเพียงใส่ลง 
 ในน�้าร้อนแล้วแช่ท้ิงไว้ประมาณ 5 นาที ท�าให้เหมาะในการน�าไปผสมเป็นส่วนประกอบของอาหารเช้า หรือเป็น 
 ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก เพื่อเพิ่มคุณลักษณะเนื้อสัมผัส เป็นต้น

 โรงงานผลิตสาคูของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐาน GMP,  
 HACCP และเครื่องหมาย HALAL อันจะท�าให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น 

 แป้งอัลฟำ

 แป้งอัลฟาเป็นแป้งมันส�าปะหลังดัดแปรชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กระบวนการแปรรูปทางกายภาพและมีการใช้กันอย่าง 
 กว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้า อุตสาหกรรมยากันยุง อุตสาหกรรมหล่อโลหะ เป็นต้น โดยมีบริษัท ไทยวา 
 อัลฟาสตาร์ช จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ด�าเนินการผลิตและจ�าหน่าย ตลาดใหญ่ของแป้งอัลฟาอยู่ท่ีญี่ปุ่น  
 และไต้หวัน ปัจจบุนับริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จ�ากดั ได้ให้ความส�าคญัในการปรบัปรงุพฒันาคุณภาพของผลติภัณฑ์  
 และคดิค้นสตูรผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพือ่สนองความต้องการของตลาด และยงัสามารถผลติแป้งอลัฟาตามสตูรทีใ่ช้เฉพาะ 
 อตุสาหกรรมแต่ละรายได้อย่างมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบั เพ่ือให้สามารถส่งออกได้มากข้ึนทัง้ในด้านปรมิาณและมลูค่า  
 โรงงานผลติแป้งอลัฟาของบรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐาน GMP  
 และ HACCP รวมทั้งเครื่องหมาย HALAL

 แป้งข้ำว (Rice Flour, Rice Starch) 

 แป้งข้าวเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการแปรรูปจากข้าวสาร ด้วยกระบวนการผลิตแบบโม่น�้าที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย  
 ปัจจุบัน ผลิตโดยโรงงาน Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม ผลิตทั้งแป้งข้าวเจ้า และ 
 แป้งข้าวเหนยีว ทีม่กีารคดัเลอืกวตัถดุบิทีม่คีณุภาพด ีน�ามาซึง่ผลติผลทีม่คีวามขาวสะอาดทีส่ม�า่เสมอ และความหนืด 
 ที่เหมาะสม ซึ่งนับได้ว่าเป็นแป้งที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากปัจจุบันการผลิต ขนมปัง เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์เส้น และขนม 
 ต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตโดยใช้แป้งสาลี ซึ่งต้องน�าเข้าจากต่างประเทศในมูลค่าค่อนข้างสูง การพัฒนา 
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 แป้งข้าวของเวียดนามจึงมีความส�าคัญ นอกจากผลิตเพื่อการส่งออกแล้ว ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ทดแทน 
 แป้งสาลีได้เป็นอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากกลูเตน เหมาะแก่การน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อการแปรรูปต่อไป 
 ของลูกค้า มีการควบคุมและดูแลเอาใจใส่ในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้แป้งข้าวที่มีความปลอดภัย สะอาด และ 
 มีกลิ่นตามธรรมชาติของข้าวเวียดนาม รวมทั้ง แป้งข้าวอินทรีย์ (organic) เป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการแปรรูปจาก 
 ข้าวอินทรีย์ (organic) ผ่านการตรวจรับรองแปลงนาว่าเป็นข้าวอินทรีย์ มีการจัดการกับกระบวนการผลิตด้วย 
 ความระมดัระวงั ในทกุขัน้ตอนการผลติและการแปรรูป เพ่ือรกัษาสภาพการเป็นผลติภณัฑ์แป้งข้าวอนิทรย์ี (organic)  
 ตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผ่านการรับรอง โดย USDA , NOP and EU ส�าหรับผลิตภัณฑ ์
 ออร์กานคิ โดยผลติภณัฑ์แป้งข้าวผ่านการรบัรองระบบการจดัการความปลอดภยัอาหาร FSSC 22000 (ISO 22000,  
 ISO/TS 22002-1), มาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) มาตรฐานอาหารตามกฎของยิว (KOSHER) ท�าให้แป้งข้าว 
 ของบริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก
 
2. ผลิตภณัฑ์วุน้เส้นและก๋วยเต๋ียว ซึง่ด�าเนนิการโดยบรษิทัฯ  โดยใช้แป้งถัว่ แป้งมนัฝรัง่ แป้งมนัส�าปะหลงั และ  ข้าวเจ้า 
 เป็นวัตถุดิบ และมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ วุ้นเส้น สินค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี ่ 
 ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง และวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวกึ่งส�าเร็จรูป

 1. กลุ่มวุ้นเส้น สามารถแบ่งสินค้าตามคุณภาพ ราคา และกลุ่มลูกค้า ดังนี้

      ตรำมังกรคู ่ เป็นสินค้าคุณภาพพรีเมี่ยม ตอบสนองไลฟ์สไตล์ ของผู้บริโภค 
      ท่ีรักการท�าอาหารทานเองท่ีบ้านและกลุ่มผู้บริโภคท่ีหันมาเริ่มท�าอาหาร 
      ทานเองในยุคโควิด ด้วยบรรจุภัณฑ์ลวดลายมิคก้ี เมาส์และผองเพื่อน  
      กับแคมเปญโมเมนต์ดีดีเชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

      ตรำหงษ ์ เป็นสินค้าคุณภาพชั้นดี ราคามาตรฐาน ด้วยจุดขายอร่อยเข้าเส้น  
      ถึงรสถึงชาติ

      ตรำกิเลนคู่ เป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐาน มีคุณสมบัติปรุงสุกไวตอบโจทย ์
      ความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟู้ด ไม่ว่าจะเป็นร้านย�า  
      ร้านก๋วยเตี๋ยว ด้วยจุดขายเหนียวนุ่ม อร่อยคุ้มราคา

 2. กลุ่มก๋วยเต๋ียวและเส้นหม่ี บริษัทฯ ผลิตและจ�าหน่ายก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ ท้ังเส้นสดและเส้นแห้งภายใต ้
  ตรากิเลนคู่ ซึ่งวางต�าแหน่งสินค้าเป็นสินค้าคุณภาพดี ราคาปานกลาง ให้ความส�าคัญเรื่องของมาตรฐาน 
  การผลติตลอดทัง้กระบวนการในเรือ่งความสะอาด ถกูหลกัอนามยั  โดยสนิค้าในกลุม่นีป้ระกอบด้วย ก๋วยเตีย๋ว 
  เส้นเล็ก เส้นผัดไทย เส้นใหญ่ และเส้นหมี่

 3. กลุ่มก๋วยเต๋ียวเซีย่งไฮ้ จ�าหน่ายภายใต้ตรามงักรคู ่สามารถแบ่งสนิค้าตามชนดิของสนิค้า เป็นแบบชนดิแผ่นตดั  
  สะดวกสบายในการน�าไปบรโิภค และแบบชนดิแผ่นกลม ใช้ประกอบอาหารได้หลายรปูแบบตามต้องการ และ 
  แบบชนิดแผ่นตัดผสมสาหร่าย ให้กลิ่นรสสาหร่าย
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 4. กลุ่มแป้งมันส�ำปะหลังและสำคู จ�าหน่ายภายใต้ตรานิวเกรด และตรากิเลนคู่ บรรจุในถุง retail pack  
  เพ่ือใช้ในการบริโภคครัวเรือน หรือร้านอาหาร และบรรจุกระสอบเพื่อจ�าหน่ายแก่โรงงานอุตสาหกรรมและ 
  ร้านอาหารชั้นน�าที่ใช้ในปริมาณมาก

 5. กลุ่มวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง จ�าหน่ายภายใต้ตรามังกรคู่เอเชียน อินสไปร์ เพื่อตอบสนอง lifestyle  
  ในเรื่องความสะดวกและได้รสชาติที่อร่อยง่ายๆ ได้เอง

 6. กลุ่มวุ้นเส้นและก๋วยเต๋ียวก่ึงส�ำเร็จรูป จ�าหน่ายภายใต้ตรามังกรคู่เรดดี้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น และ 
  วัยท�างานที่มี lifestyle ที่เร่งรีบ ด้วยรสชาติที่หลากหลาย แต่เข้าถึงง่าย

3. ผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพและอ่ืนๆ จ�าหน่ายภายใต้ตรา ROSECO ไทยวาถือเป็นผู้บุกเบิกพลาสติกชีวภาพจาก 
 แป้งมนัส�าปะหลงัเชงิพาณชิย์รายแรกในเอเชยี โดยใช้แป้งมนัส�าปะหลงัเป็นวตัถดุบิมาต่อยอดพฒันาเพือ่อุตสาหกรรม 
 พลาสตกิชวีภาพ และมผีลติภณัฑ์หลกัคอืโพลเิมอร์เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช และเมด็พลาสตกิคอมเปาว์ชวีภาพในการ 
 ผลติบรรจภุณัฑ์และพลาสตกิทีย่่อยสลายได้ จดุประสงค์หลกัเพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าเกษตรเพือ่เข้าสูอ่ตุสาหกรรม 
 ยุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับค่านิยมหลักของไทยวาและช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกและลดการ 
 ปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

 โรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพของบริษัทฯ จะเริ่มด�าเนินงานในปี 2565 โดยสร้างโรงงานแห่งใหม่ภายในบริเวณเดียว 
 กับโรงงานแป้งมันส�าปะหลัง ที่จังหวัดระยอง มีก�าลังการผลิตเบ้ืองต้นรวม 3,000 ตันต่อปี และได้รับการรับรอง 
 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000  

ธุรกิจอื่นๆ ที่ ไม่ใช่ธุรกิจหลัก

1. กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยการถือครองที่ดินที่มีศักยภาพในการลงทุนกระจายอยู่ใน 
 ภาคเหนือ อีสานตอนบน กลาง ตะวันออก และตะวันตกของประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในที่ดินจะมีความเสี่ยง 
 ในการลงทุนค่อนข้างน้อยกว่าการลงทุนในทรัพย์สินชนิดอื่น เนื่องจากสภาพของที่ดินที่ไม่มีการเสื่อมราคา  
 ทั้งน้ี บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถได้รับผลตอบแทนจากราคาขายในอนาคตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
 ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ส�าหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีโครงการพัฒนาท่ีดิน 
 เหล่านั้น

2. กำรลงทุนในหุ้นสำมัญ

 บริษทัฯ ได้ลงทนุในหุน้สามญัของบรษัิท ลากนู่า รสีอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จ�ากดั (มหาชน) และบริษทั ทรอปิคอล รสีอร์ท  
 จ�ากัด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจ�านวนร้อยละ 2.09 และ 19.80 ของทุนที่เรียกช�าระแล้วทั้งหมด 
 ของแต่ละบริษัทตามล�าดับ ทั้งน้ี การลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบธุรกิจ 
 ที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ 
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ก. สินค้ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งมันส�ำปะหลัง   บริษัทฯ มีสัดส่วนการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ภายในประเทศ 
 ประมาณร้อยละ 20 และส่งออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศประมาณร้อยละ 80 

 โดยบริษัทฯ มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแยกตามลักษณะผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 แป้งมันส�ำปะหลัง

 บริษัทฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันส�าปะหลังโดยส่วนใหญ่ไปขายยังต่างประเทศท่ัวโลก อาทิเช่น จีน ไต้หวัน และ 
 สหรัฐอเมริกา ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “กุหลาบ” (ROSE BRAND) และมีบางส่วนจัดจ�าหน่ายภายในประเทศ 
 ด้วย

 กลูโคสไซรัป

 บริษัทฯ มีโรงงาน ผลิตภัณท์กลูโคสไซรัป ที่ประเทศเวียดนาม โดยส่วนใหญ่จะขายในประเทศเวียดนาม ประมาณ 
 ร้อยละ 64 และส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย เช่น ยุโรป และอเมริกา

 แป้งมันส�ำปะหลังดัดแปร

 ผลิตภัณท์แป้งมันส�าปะหลังดัดแปร โดยขายในประเทศประมาณร้อยละ 30 และส่งออกไปยังประเทศแถบเอเชีย 
 ประมาณร้อยละ 70  รวมทั้งบางส่วนส่งไปยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

 สำคู

 ผลิตภัณฑ์สาคูส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศในแถบเอเซีย เช่น จีน ไต้หวัน และมีบางส่วนไปยุโรป และ  
 สหรัฐอเมริกา และมีการจัดจ�าหน่ายภายในประเทศด้วย

 แป้งอัลฟำ

 บริษัทฯ จ�าหน่ายแป้งอัลฟ่าไปยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และไต้หวัน รวมทั้งขายภายในประเทศ

 แป้งข้ำว (Rice Flour, Rice Starch) 

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ�าหน่ายแป้งข้าวทั้งหมดภายในประเทศ

ข. สินค้ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น และก๋วยเต๋ียว มีการจัดจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นกันโดยมี 
 สัดส่วนการขายแบ่งได้ดังนี้

 • กลุ่มลูกค้ำภำยในประเทศ 

  บริษัทฯ มสีดัส่วนการขายของกลุม่ลกูค้าภายในประเทศคดิเป็นร้อยละ 83 ของยอดขายทัง้หมดของผลติภณัฑ์ 
  ในกลุม่นี ้โดยลกูค้าภายในประเทศหลกัเป็นกลุ่มร้านค้าส่ง ซึง่มสีดัส่วนการขายต่อยอดขายทัง้หมดร้อยละ 65

 • กลุ่มลูกค้ำส่งออก

  บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายของกลุ่มลูกค้าส่งออกคิดเป็นร้อยละ 17 ของยอดขายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ 
  ในกลุม่นี ้โดยบรษิทัฯ ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศในแถบเอเซยี สหภาพยโุรป และสหรฐัอเมรกิา 

การตลาดและการแข่งขัน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
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ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันส�ำปะหลัง ในป ีที่ ผ ่ านมาบริษัทฯ เน ้นการท�าตลาดในอุตสาหกรรมอาหารมากกว ่า 
 อุตสาหกรรมกระดาษ และสิ่งทอ เน่ืองจากราคาของผลิตภัณฑ์แป้งมันส�าปะหลังในอุตสาหกรรมอาหาร 
 สูงกว่าในอุตสาหกรรมอื่น 

 ส�าหรับช่องทางการจ�าหน่ายนั้น บริษัทฯ ด�าเนินการส่งออกขายโดยตรงให้แก่ผู ้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร  
 และขายผ่านบริษัทตัวแทนในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง PT Thai Wah Indonesia เป็นฐาน 
 ในการกระจายสินค้าตรา “Rose” ให้แก่ลูกค้าในประเทศอินโดนีเซีย และมีการส่งออกแป้งมันส�าปะหลัง 
 จากอินโดนีเซียไปยังประเทศเวียดนามและประเทศจีน

ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว แบ่งเป็น 

 ตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ จัดจ�าหน่ายสินค้าโดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า 
 ซุปเปอร์สโตร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ หน่วยรถเงินสด ร้านอาหารทั่วประเทศ ลูกค้าประเภทอุตสาหกรรม  
 และช่องทางออนไลน์  

 ส�าหรับตลาดต่างประเทศ บรษัิทฯ ส่งสนิค้าไปจ�าหน่ายผ่านบริษทัตวัแทนในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศในแถบเอเชยี  
 สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันส�ำปะหลัง 

 ปัจจุบันการแข่งขันในด้านตลาดโดยเฉพาะต่างประเทศ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง นอกจากการแข่งขันกับ 
 ผู้ผลิตในประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยังต้องแข่งขันกับผู้ผลิตจากประเทศในแถบอาเซียน เช่น เวียดนาม และ กัมพูชา 
 ซึ่งเสนอราคาแป้งที่ถูกกว่าประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเน้นการขายสินค้าในตลาดท่ีต้องการสินค้า 
 ที่มีความสม�่าเสมอในด้านคุณภาพมากกว่าในเรื่องราคาภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีท่ีผ่านมา  
 บริษทัฯ มคีูแ่ข่งขนัในประเทศทีม่ศีกัยภาพทีใ่กล้เคยีงหรอืใหญ่กว่าบรษิทัฯ จ�านวน 4-5 ราย ซึง่ใช้กลยทุธ์ในด้านราคา 
 เพื่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ ในขณะที่บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ทางด้านคุณภาพและการส่งมอบสินค้าท่ีตรงเวลา 
 โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีความได้เปรียบคู่แข่งขันในด้านชื่อเสียง คุณภาพ และการส่งมอบสินค้า 
 ที่ตรงเวลา รวมทั้งเครื่องหมายการค้า ตรากุหลาบ “ROSE BRAND” ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอาหาร 
 โดยเฉพาะในจีน และไต้หวัน  

 การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกถดถอยเป็นอย่างมาก ในขณะท่ีปริมาณการส่งออก 
 แป้งมันส�าปะหลังของไทยในปี 2564 กลับเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2563 ประกอบกับค่าเงินบาท 
 ที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐและหยวน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออก (บาท) เพิ่มขึ้นเป็นอย่างดี  
 ทั้งนี้ ปริมาณความต้องการบริโภคแป้งของจีนเพิ่มขึ้นจากไทย โดยจีนมีการน�าเข้าแป้งจากประเทศเวียดนามลดลง 
 ซึ่งมีราคาเสนอขายที่ใกล้เคียงแป้งจากประเทศไทย

 ในปี 2564 ราคาแป้งมันส�าปะหลังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ประมาณ 425-475 USD/ton FOB Bangkok 
 มาอยู่ที่ระดับประมาณ 475-490 USD/ton FOB Bangkok ทั้งน้ี ราคามันส�าปะหลังก็มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
 เช่นกัน ปริมาณสต๊อกข้าวโพดในจีนมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนแต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการท่ีคาดว่าจะมีประมาณ 
 272 ล้านตัน ประกอบกับราคาข้าวโพดสูงข้ึนถึง 2,374-2,930 หยวนต่อตัน ขณะท่ีราคามันเส้นในจีน  

ช่องทางการจำาหน่าย

การแข่งขัน 
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 ประมาณ 2,100-2,120 หยวนต่อตัน* ซึ่งต�่ากว่าราคาข้าวโพด จึงท�าให้จีนต้องการผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง 
 ไปเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตแอลกอฮอล์ทดแทนข้าวโพด ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกแป้งมันส�าปะหลังของไทยในปี 2564  
 มีจ�านวนประมาณ 4.84 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 จากปี 2563 ซึ่งมีปริมาณการส่งออกเป็นจ�านวนประมาณ 
 3.81 ล้านตัน ในขณะที่มูลค่าการส่งออกแป้งมันส�าปะหลังในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3 เมื่อเทียบกับปี 2563

 หมำยเหตุ :ปริมาณและมูลค่าการส่งออกอ้างอิงจากข้อมูลของสมาคมแป้งมันส�าปะหลังไทย และกรมศุลกากร
 
ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยว

• วุ้นเส้น

 สภำวะอุตสำหกรรม

 สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมวุ้นเส้นในประเทศไทย มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีผู้แข่งขันรายใหญ่ 2-3 ราย  
 และผูแ้ข่งขนัขนาดกลางและรายย่อย 10-15 ราย ถึงแม้ว่าผลติภณัฑ์วุน้เส้นเป็นผลติภณัฑ์ทีมี่รปูร่างลกัษณะภายนอก 
 คล้ายกัน แต่จริงๆ แล้ว วุ้นเส้นมีความแตกต่างด้านคุณภาพ คุณสมบัติ เนื้อสัมผัส และราคาของผลิตภัณฑ์  
 ผู้ผลิตแต่ละรายพยายามพัฒนาและน�าเสนอสินค้าในรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 
 ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของวุ้นเส้นค่าดัชนีน�้าตาลต�่า วุ้นเส้นพร้อมปรุง วุ้นเส้นกึ่งส�าเร็จรูป นอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่ 
 ตอบโจทย์ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยน�าเสนออกมาเป็นขนาดต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานในร้านอาหาร 
 ชนิดต่างๆ กันไป ทั้งนี้ ประมาณการว่าการบริโภคของวุ้นเส้นในประเทศมีประมาณปีละ 38,000-40,000 ตัน หรือ 
 คิดเป็นมูลค่า 3,550-3,600 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตวุ้นเส้นรายใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งผลิต 
 และจ�าหน่ายสินค้าทุกระดับคุณภาพสู่ตลาด มีก�าลังผลิตปีละ 23,000 ตัน

 อัตรำกำรเติบโต

 ถึงแม้ว่าในปี 2564 จะมีสถานการณ์โควิดอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดวุ ้นเส้นโดยรวมยังคงมีอัตราการเติบโต 
 ประมาณร้อยละ 5 ต่อปี เนื่องจากวุ้นเส้นเป็นอาหารท่ีท�าทานเองท่ีบ้านได้ง่ายและท�าได้หลากหลายเมนู อีกทั้ง 
 ยังดีต่อสุขภาพในกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

 กำรแข่งขัน

 เนื่องจากวุ้นเส้นเป็นสินค้าที่มีกรรมวิธีการผลิตไม่ซับซ้อน จึงมีโรงงานผู้ผลิตหลายราย โดยการแข่งขันกันส่วนมาก 
 จะเป็นการแข่งขันด้านราคาตามด้วยการกระจายสินค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีคุณภาพหลายระดับ  
 และเจาะกลุ่มลูกค้าแต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกันไป ผู้บริโภคจะมีความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ตราที่ใช้อยู่ การแข่งขัน 
 ของอุตสาหกรรมวุ้นเส้นสรุปได้ ดังนี้

 o กำรแข่งขันด้ำนรำคำ 

  ผู้ผลิตแต่ละรายจะต้ังราคาขายให้เหมาะกับภาวะการแข่งขัน จัดโปรโมช่ันด้านการตลาด เพื่อต้องการ 
  เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด

 o กำรสร้ำงตลำดใหม่ของสินค้ำ 

  เพ่ิมความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เช่น วุ้นเส้นสด วุ้นเส้นตัดตรง วุ้นเส้น 
  กึ่งส�าเร็จรูป วุ้นเส้นพร้อมปรุง 
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 o สินค้ำทดแทน    

  สินค้าที่จะทดแทนวุ้นเส้นโดยตรงไม่มี เนื่องจากวุ้นเส้นมีคุณลักษณะเฉพาะ ซ่ึงสินค้ามีลักษณะใกล้เคียง 
  ก็มีจ�าพวกเส้นหมี่ บะหมี่ หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว

• ก๋วยเตี๋ยว

 สภำวะอุตสำหกรรม

 ก๋วยเตีย๋วเป็นอาหารทีน่ยิมรบัประทานในหมูค่นไทยและชาวเอเชยีตะวนัออกรองจากข้าว ซึง่ขนาดของอตุสาหกรรม 
 เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ รวมทั้งขนมจีน มีขนาดใหญ่กว่าอุตสาหกรรมวุ้นเส้นประมาณ 10 เท่าโดยปริมาณ และ 5 เท่า 
 โดยมูลค่า คือมีปริมาณเท่ากับ 350,000-370,000 ตันต่อปี หรือมูลค่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ซ่ึงตลาด 
 มีการเติบโตท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยขนาดของอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบกับฐานลูกค้าวุ้นเส้น 
 ที่บริษัทฯ มีอยู่ บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมก๋วยเต๋ียวและเส้นหมี่ โดยเริ่มทดลองผลิตและ 
 จ�าหน่ายก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กในปี 2552 และเร่ิมผลิตเส้นหมี่ในปี 2553 เริ่มจากก�าลังการผลิตรวม 2,000 ตันต่อป ี
 ซึ่งบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จอย่างดีในการก้าวเข ้าสู ่ธุรกิจนี้  โดยอัตราการเจริญเติบโตนับตั้งแต่เริ่ม 
 ด�าเนินการผลิตสูงกว่าร้อยละ 100 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษัทฯ ตัดสินใจขยายก�าลังการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและ 
 เส้นหมี่ โดยสร้างโรงงานแห่งใหม่ภายในบริเวณเดียวกับโรงงานวุ้นเส้นในปลายปี 2558 โดยมีก�าลังการผลิตเบื้องต้น 
 รวม 9,900 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ของบริษัทฯ มีท้ังแบบเส้นแห้ง และเส้นสด ซ่ึงในปี 2564  
 มีสัดส่วนการจ�าหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 50 และต่างประเทศร้อยละ 50

ค. พลำสติกชีวภำพ

• เทอร์โมพลำสติกสตำร์ช และเม็ดพลำสติคคอมเปำว์

 สภำวะอุตสำหกรรม 

 “Work and Study from Home” และ “New Normal” ก่อให้เกิดการบริโภคบรรจุภัณฑ์และช้อนส้อม 
 แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากการส่งอาหารและการห่ออาหารกลับบ้านจ�านวนมาก ซ่ึงการก�าจัดขยะพลาสติกจ�าเป็น 
 ต้องมีการจัดการอย่างยั่งยืน

 ความตื่นตัวของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มข้ึนอย่างมาก เนื่องจากความกังวลเรื่องภาวะโลกร้อน ขยะ 
 จากส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพจากไมโครพลาสติก ดังนั้น รัฐบาลในหลายประเทศจึงได้ห้ามใช้พลาสติก 
 แบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง และ/หรือบริโภคให้น้อยลง หรือควรใช้วัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุท่ีย่อยสลายได้ ท้ังนี้ มาตรการ 
 ในการลงโทษและการส่งเสริมได้รับการเผยแพร่และวางแผนอย่างต่อเนื่องในเกือบทุกประเทศ

 บริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างตอบสนองต่อการตื่นตัวเหล่านั้น โดยตั้งเป้าหมายส�าหรับการใช้พลาสติก 
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการวิจัยและพัฒนาและการด�าเนินงานตามแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นมิตรกับ 
 สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น วัสดุรีไซเคิลและโมโน อัพไซเคิลของชีวมวลและของเสีย วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

 RosEco ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุดและสามารถในการย่อยสลายได้ในระดับสูงสุดที่ เ รียกว่า  
 “Home Compost” ดัง น้ัน จึงสามารถตอบสนองความต ้องการของอุตสาหกรรมภายใต ้แนวคิด  
 “Affordable Supply and Compostable Solution”
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 อัตรำกำรเติบโต  

 รายงานของ European Bioplastic Association แสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของพลาสติกชีวภาพ 
 ในปี 2564 ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับการบริโภคพลาสติกท้ังหมด อย่างไรก็ตาม อัตราเติบโตต่อป ี
 ของปี 2565-2568 อุปสงค์จะเพิ่มมากข้ึนกว่าร้อยละ 10 การเติบโตของอุปสงค์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกจ�ากัด 
 ด้วยอุปทานที่มีอยู่และต้นทุนสูง แม้ว่าหลังจากปี 2568 เราคาดการณ์ว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
 จะสูงขึ้นกว่าร้อยละ 15 หลังจากโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพมีความพร้อมในการผลิต

 ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการผลิตพลาสติกชีวภาพท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก มีการคาดการณ์ว่าการบริโภค 
 และการผลิตจะเพิ่มมากขึ้น และมีการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพและผลิตภัณฑ ์
 ที่ย่อยสลายได้

 กำรแข่งขัน

 เมื่อไม่กี่ปีก่อนการผลิตมีมากกว่าความต้องการ แต่ในปัจจุบัน การแข่งขันมุ ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 เพื่อทดแทนพลาสติกที่ใช้ทั่วไป

 o กำรแข่งขันด้ำนรำคำ

  โดยทั่วไปราคาของพลาสติกชีวภาพสูงกว่า 2-3 เท่าเมื่อเทียบกับพลาสติกท่ัวไปหรือพลาสติกท่ีใช้โอเลฟิน  
  เช่น PE และ PP อย่างไรก็ตาม กฎหมายและความต้องการของผู้บริโภคจะช่วยให้สามารถเปลี่ยนจาก 
  การใช้พลาสติกทั่วไปได้

 o กำรสร้ำงตลำดใหม่

  ตลาดหลักคือบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวท้ิง เช่น ถุงช้อปปิ้ง ช้อนส้อม และถุงขยะ ในขณะท่ีตลาดอื่นๆ  
  ได้มีการเตรียมพร้อมส�าหรับการพัฒนาวัสดุและการใช้งาน

• กลุ่มวุ้นเส้น

 เน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภควุ้นเส้น 
 ที่แตกต่างกัน โดยยังคงเน้นการสร้างการจดจ�าตราสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคทั้งในฐานลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้า 
 รุ่นใหม่ผ่านทางสื่อออนไลน์และในปี 2564 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาท�าอาหารทานเอง 
 ที่บ้านมากขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นก็ตาม บริษัทฯ จึงออกแคมเปญโมเม้นต์ดีดีภายใต้ 
 แบรนด์มังกรคู ่ โดยน�าคาแรคเตอร์มิคกี้เมาส์และผองเพื่อนมาเป็นสื่อกลางในการรังสรรค์เมนูวุ ้นเส้นท่ีบ้าน 
 และกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว คนรัก และกลุ ่มเพื่อน นอกจากนี้กลุ ่มลูกค้าร้านอาหารสตรีทฟู ้ด  
 บริษัทฯ ใช้ช่องทางเฟซบุคของเพจกิเลนคู่ ท�าคลิปแบ่งปันเคล็ดลับความส�าเร็จและข้อคิดในการฝ่าฟันวิกฤติต่างๆ  
 ของร้านอาหารสตรีทฟู้ดหลายๆ ประเภท อาทิ เช่น ร้านย�า ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารจานด่วนต่างๆ  
 เพื่อเป็นข้อคิดกับเพื่อนร่วมวงการและเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจของคู ่ค้าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็น 
 ช ่องทางหรือกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ ์ให ้ร ้านกลุ ่มดังกล่าวเป ็นท่ีรู ้ จักผ ่านช่องทางแฟนเพจ 
 ของกิเลนคู่อีกด้วย

การตลาด 
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• กลุ่มก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่สดและอบแห้ง

 เน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์พฤติกรรมและวัฒนธรรมการรับประทานท่ีแตกต่างกันในแต่ละภาค 
 โดยยังคงมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิตท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ และหาซ้ือได้ง่าย 
 ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นน�า 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), Organic, HALAL,  
 Social audit (SMETA) และได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC (Global Standard Food Safety) 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง BRC (Global Standard Food Safety) 
 ในผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กสด และเส้นหมี่สดอีกด้วย

• กลุ่มก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้

 จุดขาย คือ ความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีเนื้อสัมผัสท่ีกรุบกรอบอร่อยแตกต่างไปจากก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นๆ  
 และเส้นที่ม้วนตัว และเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ผลิตก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้อบแห้งคุณภาพพรีเมี่ยมในประเทศไทย 

 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)

• กลุ่มวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวก่ึงส�ำเร็จรูป และพร้อมปรุง

 ในเดือนธันวาคม ปี 2563 บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นก่ึงส�าเร็จรูปแบบบรรจุถ้วยภายใต้แบรนด์มังกรคู่  
 เรดดี้ จ�านวน 3 รสชาติ คือ ต้มย�ากุ้ง ก๋วยเตี๋ยวเรือ และต้มซุปเปอร์ ซึ่งชูจุดขายโดดเด่นที่รสสัมผัสวุ้นเส้น 
 นุ่มหนึบ ผสานกับรสชาติจัดจ้าน โดยวางจ�าหน่ายในช่องทางร้านสะดวกซ้ือและออนไลน์เพื่ออ�านวยความสะดวก 
 ให้ผู้บริโภคในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการผลิตสินค้าที่ดีต่อสุขภาพถูกหลักโภชนาการ และสะดวกสบายในการบริโภค  
 เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันส�ำปะหลัง 

 นโยบำยกำรผลิต

 การผลิตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบ บริษัทฯ จะด�าเนินการผลิตเต็มท่ีหรือเต็มก�าลังการผลิต 
 ในช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียว (ช่วงที่ชาวไร่ขุดหัวมันส�าปะหลังสดออกขาย) ซ่ึงอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน 
 ของทกุปี ในช่วงฤดกูาลดงักล่าวราคาหวัมนัส�าปะหลงัจะค่อนข้างต�า่กว่าช่วงอืน่ ท�าให้บรษิทัฯ เร่งผลติเพือ่เกบ็สต๊อก 
 ไว้ขายหรือส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตลอดทั้งปี ท้ังนี้ หากเป็นช่วงปลายฤดูกาลซึ่งหัวมันส�าปะหลังสดมีราคาสูงขึ้น  
 แต่บริษัทฯ ยังคงมียอดการสั่งซื้อจากลูกค้าและมีอัตราก�าไรในระดับที่น่าพอใจ บริษัทฯ ก็จะด�าเนินการผลิตต่อเนื่อง 
 ให้นานที่สุด

การจัดหาผลิตภัณฑ์
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 ก�ำลังกำรผลิตและปริมำณกำรผลิต

 กลุ่มบริษทัฯ มโีรงงานผลติแป้งมนัส�าปะหลงัท้ังสิน้จ�านวน 8 โรง ตัง้อยูใ่นประเทศไทยจ�านวน 6 โรง ประเทศเวยีดนาม 
 2 โรง โรงงานในประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ อุดรธานี ก�าแพงเพชร และตาก โดยมีก�าลัง 
 การผลิตรวม แป้งมันส�าปะหลัง แป้งอบหยาบ และแป้งสาคู ท้ังสิ้น 438,000 ตันต่อปี และโรงงานที่ผลิต 
 แป้งมันส�าปะหลังดัดแปร ที่จังหวัดระยอง ที่มีก�าลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี  ส่วนโรงงานที่ตั้งอยู่ประเทศเวียดนาม 
 มีก�าลังการผลิตกลูโคสไซรัปอยู่ที่ 50,000 ตันต่อปี และแป้งข้าว 6,000 ตันต่อปี 

 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

 วัตถุดิบที่ส�าคัญในการผลิต คือ หัวมันส�าปะหลังสดซึ่งผลิตได้ในประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ จะรับซื้อ      
 หัวมันสดจากเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลังโดยตรง

 วัตถุดิบและผู้จ�ำหน่ำยวัตถุดิบ (Supplier)

 การเคลื่อนไหวของราคาหัวมันส�าปะหลังสดจะขึ้นอยู่กับภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม  
 ราคาขายของผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปก็มักจะเคลื่อนไหวข้ึนลงตามต้นทุนของวัตถุดิบด้วย ในปี 2564 ราคาซื้อ 
 หัวมันส�าปะหลังสดของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยอยู่ท่ี 2,199-2,773 บาทต่อตัน ส่วนราคาซ้ือหัวมันส�าปะหลังสด 
 ของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามอยู่ที่ 2,958-4,199 บาทต่อตัน 

 บริษัทฯ จะรับซื้อหัวมันส�าปะหลังสดจากเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลังโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนจาก     
 ลานมันส�าปะหลัง ทั้งนี้  หากเป ็นช ่วงท่ีหัวมันส�าปะหลังในแถบพื้นท่ีใกล ้เคียงกับโรงงานมีไม ่เพียงพอ  
 บริษัทฯ จะรับซื้อหัวมันส�าปะหลังจากลานมันที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อจัดหาวัตถุดิบป้อนโรงงานให้สามารถ 
 ผลิตสินค้าได้

ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว  

 ก�ำลังกำรผลิต

 บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่รวม 230 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา อาคารโรงงาน 
 มีพื้นที่โรงงานประมาณ 48,700 ตารางเมตร และมีก�าลังการผลิตวุ ้นเส ้นประมาณ 23,000 ตันต่อปี  
 ก๋วยเตี๋ยวและ  เส้นหมี่ 4,000 ตันต่อปี  ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ  
 ตระหนักถึงความส�าคัญของคุณภาพและความปลอดภัยท่ีผู้บริโภคจะได้รับ บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตสินค้า 
 ตามแผนการผลิตตามความต้องการสินค้าของลูกค้าเป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการใช้ก�าลังการผลิต 
 ประมาณร้อยละ 70

 วัตถุดิบ

 วัตถุดิบท่ีส�าคัญในการผลิต คือ แป้งถั่ว แป้งมันฝรั่ง แป้งมันส�าปะหลัง และข้าว ซึ่งเป็นพืชผลทางเกษตร  
 ดังนั้นราคาจะผันผวนข้ึนลงตามฤดูกาลและอุปสงค์อุปทานในตลาด นอกจากนี้ พืชผลทางการเกษตรยังขึ้นอยู่ 
 กับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งจะส่งผลต่ออุปทานและ 
 ราคาของสินค้า ในบางสถานการณ์บริษัทฯ จ�าเป็นต้องซ้ือวัตถุดิบ เพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลังให้พอเพียงกับ 
 การผลิตและเพื่อให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่คงที่

2564 One Report 
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 21



 บริษัทฯ ซ้ือแป้งถั่ว และแป้งมันฝรั่ง โดยน�าเข้าโดยตรงหรือซ้ือผ่านตัวแทนจ�าหน่ายจากประเทศในแถบยุโรป 
 หรอืจนี ซึง่อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ มผีลกระทบโดยตรงต่อต้นทนุของแป้งทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ  
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในการพึ่งพาผู ้ผลิตหรือผู ้จัดจ�าหน่ายรายหนึ่งรายใดเป็นกรณีพิเศษ  
 เนื่องจากมีแหล่งซื้อวัตถุดิบที่หลากหลายจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันส�ำปะหลัง

 ในการผลิตแป้งมันส�าปะหลังนั้นจะมีน�้าทิ้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่แล้วเป็นน�้าจากการล้างหัวมัน  
 และน�า้แป้ง ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชมุชนใกล้เคยีงได้ บรษิทัฯ ได้ตระหนกั 
 ถึงผลกระทบในข้อน้ีเป็นอย่างดี จึงได้ส่งน�้าท้ิงดังกล่าวเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าท้ิงแบบ LAGOONING ท่ีออกแบบ 
 อย่างถูกต้องโดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีทั้งระบบไร้ออกซิเจน และระบบใช้ออกซิเจน โดยน�้าเสียที่เกิดข้ึน 
 จากกระบวนการผลิตแป้งมันส�าปะหลังทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการบ�าบัด 100% เพื่อน�าน�้ากลับมา 
 ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร สาธารณูปโภค กระบวนการผลิต และระบบก๊าซชีวภาพ

 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญและตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 อย่างยั่งยืนตลอดกระบวนการผลิต เพื่อไม่ก่อนให้เกิดผลกระทบทางลบทางสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร 
 ที่มีอยู ่จ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงได้น�าระบบก๊าซชีวภาพมาใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน 
 ของบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามเป็นแห่งแรก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ด�าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2554  
 และได้มีการพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าที่ผ ่านกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น โดยเป็นโรงงานต้นแบบ  
 โดยหน ่วยงานรัฐในจั งหวัดเทนินห ์  หรือภาคเอกชน ใช ้ เป ็นตัวอย ่างในการศึกษาในโรงงานผลิต 
 แป ้ ง มันส� าปะหลั งที่ มี กระบวนการบ� าบั ดน�้ า ให ้ ได ้ ตามมาตรฐานส� าหรับ โรงแป ้ ง  ส ่ วนโครงการ 
 ระบบก๊าซชีวภาพในโรงงานของบริษัทฯ ที่ต้ังอยู ่ในจังหวัดกาฬสินธุ ์ และจังหวัดนครราชสีมา และโรงงาน 
 ของบริษัทย่อยที่ตั้งอยู ่ในจังหวัดอุดรธานี  ได้น�าก๊าซชีวภาพในบ่อบ�าบัดน�้าเสียมาใช้เป็นพลังงานทดแทน 
 น�้ามันเตาในกระบวนการผลิต ซ่ึงเป็นการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ ้มค่าท่ีสุด  
 รวมทั้งเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู ่ช้ันบรรยากาศ นอกจากนี้ ยังช่วยลดมลภาวะจากกล่ิน 
 ที่เกิดจากบ่อบ�าบัดน�้าเสียที่อาจมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในชุมชนรอบข้างได้อีกด้วย ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทฯ  
 และบริษัทย่อยได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าทิ้งที่ผ ่านกระบวนการผลิตให้ได ้มาตรฐานสูงขึ้น  
 โดยระบบโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดนครราชสีมา ได้เริ่มเดินระบบในเดือนตุลาคม 2561 โรงงานของ 
 บริษัทฯ ในจังหวัดกาฬสินธุ ์ ได ้ เริ่มเดินระบบในเดือนพฤศจิกายน 2561 และโรงงานของบริษัทย ่อย  
 ในจังหวัดอุดรธานี ได้เดินระบบภายในเดือนกันยายนปี 2562 

 บริษัทฯ ได้เร่ิมน�าก๊าซชีวภาพในส่วนที่เหลือจากการผลิตเป็นพลังงานทดแทนน�้ามันเตา มาใช้เพื่อเป็นพลังงาน 
 เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าใช ้ในโรงงาน ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานไฟฟ้าชีวภาพท้ังหมด 2 แห่ง โดย 
 โรงไฟฟ้าแห่งแรกเริ่มด�าเนินงานในเดือนเมษายน ปี 2561 ท่ีโรงงานของบริษัทย่อยท่ีจังหวัดอุดรธานี และ 
 เริ่มด�าเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแห่งที่ 2 ที่โรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ในเดือนกันยายน 2562

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ข. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว

 เน่ืองจากการผลิตวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ซึ่งผลผลิตท้ังหมดรวมท้ังผลพลอยได้    
 บริษัทฯ สามารถจ�าหน่ายทั้งหมด จึงไม่มีปัญหาเรื่องของเสียจากการผลิต ส่วนเรื่องน�้าท้ิงจากกระบวนการผลิต  
 บริษัทฯ มีบ่อบ�าบัดน�้าเสีย ซึ่งบ�าบัดน�้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ ท�าให้ค่าใช้จ่ายและการบ�ารุงรักษาในการบ�าบัด 
 น�้าเสียค่อนข้างต�่า 

 นอกจากระบบน�้าและการบ�าบัดน�้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้น�าระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้  
 เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าในการผลิต และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศ รวมถึงน�าบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
 ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาจากแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Carton) มาใช้แทนกล่องกระดาษเดิม 100% ด้วย
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ที่ดิน

ลักษณะสำาคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

ขนำด
(ไร่-งำน-ตรว.)

กำรถือสิทธิ์ วัตถุประสงค์กำรถือครอง
มูลค่ำตำม

บัญชี 
(ล้ำนบำท)

ภำระผูกพันที่ตั้ง

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

อ. บ้านฉาง จ. ระยอง

อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

อ. บางเลน จ.นครปฐม

อ. เมือง จ. อุดรธานี

อ. ขาณุวรลักษณ์บุรี
จ. ก�าแพงเพชร

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์

อ.ศรีธาตุ จ.กาฬสินธุ์

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

โกดังเก็บสินค้า

โรงงานและ
โกดังเก็บสินค้าบางส่วน

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า 
และให้บริษัท ไทยวา ไบโอ 
พาวเวอร์ เช่าเพื่อใช้เป็นโรง
ไฟฟ้า และบ่อบ�าบัดน�้าเสีย
บางส่วน

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

ให้บรษิทัฯ เช่าเพือ่ใช้เป็นทีต่ัง้
โกดังเก็บสินค้า

ให้บริษัทฯ เช่าเพื่อใช้เป็นที่
ตัง้โรงงานและโกดงัเกบ็สนิค้า

ลานมัน

ให้บรษิทัฯ เช่าเพือ่ใช้เป็นทีต่ัง้
โกดังเก็บสินค้า

27-2-58

135-0-29.7

218-0-66

230-3-50

450-3-89

181-3-22

50-0-80

329-1-25

8-0-2

9-3-48

2

1

6

237

6

2

90

4

1

21

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บจ. ไทยน�า
มันส�าปะหลัง

บจ. ดี ไอ

บจ. 
บางปะกง

ธุรกิจ

บจ. ไทยสิน
มันส�าปะหลัง 

(1989)

บจ. ไทยสิน
มันส�าปะหลัง 

(1989)

บจ. บางเทา 
(6)

-

-

-

-

(1)

-

-

-

-

-
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หมำยเหตุ	:	 (1)	จ�ำนองกบัสถำบนักำรเงนิเป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเช่ือของบรษัิท	ไทยน�ำมนัส�ำปะหลงั	จ�ำกัด	รวมวงเงนิสนิเช่ือท้ังหมด	270	ล้ำนบำท	

ขนำด
(ไร่-งำน-ตรว.)

กำรถือสิทธิ์ วัตถุประสงค์กำรถือครอง
มูลค่ำตำม

บัญชี 
(ล้ำนบำท)

ภำระผูกพันที่ตั้ง

อ. เมือง จ. อุดรธานี

อ. บ้านฉาง จ. ระยอง

อ.แม่สอด จ.ตาก

184-3-22

41-3-25.4

375-3-35

บจ. ไทยน�า
มันส�าปะหลัง 

(1)

บจ. ไทยวา 
(6)

บริษัทฯ

ให้บริษัท ไทยน�า
มันส�าปะหลัง เช่าเพื่อใช้เป็น
ที่ตั้งบ่อน�้าเสียและ
ให้บริษัท ไทยวา ไบโอ 
พาวเวอร์ เช่าเพื่อใช้เป็น
โรงไฟฟ้าและ
บ่อบ�าบัดน�้าเสีย

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

1

29

188

588

-

-

-

-
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หมำยเหตุ	:	 (1) จ�านองกับสถาบันการเงินเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท ไทยน�ามันส�าปะหลัง จ�ากัด รวมวงเงินสินเชื่อทั้งหมด 270 ล้านบาท

อาคาร

อ. บางปะกง 
จ. ฉะเชิงเทรา

อ. ท่าคันโท 
จ. กาฬสินธุ์

อ. พิมาย 
จ.นครราชสีมา

อ. บางเลน 
จ.นครปฐม

อ. เมือง 
จ. อุดรธานี

อ. พิมาย 
จ. นครราชสีมา

อ. ขาณุวรลักษณ์บุรี 
จ. ก�าแพงเพชร

อ. เมือง 
จ. อุดรธานี

ประเทศเวียดนาม 

อ. บ้านฉาง 
จ. ระยอง 

ประเทศเวียดนาม 

อ.แม่สอด 
จ.ตาก

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บจ. ไทยน�ามันส�าปะหลัง

บจ. ไทยวาอัลฟาสตาร์ช

บจ. ดี ไอ

บจ.ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์

TAY NINH TAPIOCA 
JOINT STOCK COMPANY

บจ. ส�าปะหลังพัฒนา

บจ. ไทยวา เวียดนาม

บริษัทฯ

โกดังเก็บสินค้า

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

โรงานและโกดังเก็บสินค้า

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

โรงงานผลิตไฟฟ้า

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

4

149

120

338

140

3

12

30

36

84

31

173

1,120

-

-
-

-

-

(1)

-

-

-

-

-

-

-

ที่ตั้ง กำรถือสิทธิ์ วัตถุประสงค์กำรถือครอง
มูลค่ำตำม

บัญชี 
(ล้ำนบำท)

ภำระผูกพัน
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ส่วนปรับปรุงที่ดิน

ส่วนปรับปรุงอาคารส�านักงาน

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส�านักงานและยานพาหนะ

งานระหว่างก่อสร้าง 

รวม

24

61

1,404

116

149

1,754

สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ

เครื่องจักรที่มีมูลค่าตามบัญชีมากกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมปีล่าสุด

บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

บริษัทหรือบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส�ำคัญในกำรประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มียานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน เป็นสินทรัพย์ถาวรอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ�านวน 5.5 ล้านบาท  

-ไม่มี-

ขนำด
(ไร่-งำน-ตรว.)

มูลค่ำตำม 
บัญชี 

(ล้ำนบำท)

รำคำ
ประเมิน*

(ล้ำนบำท)
ที่ตั้ง วัตถุประสงค์กำรถือครองกำรถือสิทธิ์

อ. ปากเกร็ด 

จ. นนทบุรี

เพื่อพัฒนาและขาย13-1-33 64

64

บจ. ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ 123

123

หมำยเหตุ	:	 *  ประเมินราคาโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ในเดือนกันยายน 2563

ประเภทสินทรัพย์ มูลค่ำตำมบัญชี (ล้ำนบำท)

เครื่องหมายการค้า

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ค่าความนิยม

อื่นๆ

รวม

264

147

101

99

611

มูลค่ำตำมบัญชี (ล้ำนบำท)ประเภทสินทรัพย์
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เครื่องหมายการค้าสำาคัญ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

ป้ายโฆษณาท�าด้วย

กระดาษหรือ กระดาษแข็ง 

แบบจ�าลองทาง

สถาปัตกรรม สติกเกอร์

แป้งมันส�าปะหลัง สาคู 

แป้งข้าวเจ้า

แป้งข้าวเหนียว

แป้งมันส�าปะหลัง สาคู 

แป้งข้าวจ้าว 

แป้งข้าวเหนียว

แป้งมันส�าปะหลัง

แป้งมันส�าปะหลัง

แป้งผสมส�าเร็จรูป

ใช้ท�าอาหาร แป้งสาคู 

แป้งท้าว แป้งข้าวเจ้า 

แป้งมันหวาน 

แป้งคุดสุใช้ท�าอาหาร 

แป้งมันส�าปะหลัง

แป้งข้าวเหนียว 

แป้งท�าจากเผือก

ค45700 / 

ไทย

ค36908 / 

ไทย

ค54655 / 

ไทย

190106922 /

ไทย

190106921 / 

ไทย

190122079 / 

ไทย

211101894 / 

ไทย

23 พ.ค. 2559 –

22 พ.ค. 2569

10 มิ.ย. 2556 –

9 มิ.ย. 2566

10 มิ.ย. 2556 –

9 มิ.ย. 2566

20 ก.พ. 2562 –

19 ก.พ. 2572

20 ก.พ. 2562 –

19 ก.พ. 2572

14 มิ.ย. 2562 –

13 มิ.ย. 2572

14 มิ.ย. 2562 –

13 มิ.ย. 2572

รูปแบบเครื่องหมำยกำรค้ำ เจ้ำของ ประเภทสินค้ำ
เลขทะเบียน / 

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ระยะเวลำคุ้มครอง
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บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

สาคู

วุ้นเส้น

วุ้นเส้น

วุ้นเส้น

วุ ้นเส ้นแห้ง วุ ้นเส ้นสด  

ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ 

แป้งสลิ่ม 

ก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง 

วุ้นเส้นพร้อมปรุง

วุ้นเส้น 

ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ 

เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ เส้น

บะหมี่ เส้นขนมจีน 

ขนมจีนแห้ง 

ก๋วยจั๊บ ใบเมี่ยง 

(แผ่นแป้งท�า

ปอเปี๊ยะญวน) 

แป้งสลิม่ แป้งมนัส�าปะหลงั 

แป ้งข ้าวเจ ้า แป ้งข ้าว

เหนียว สาคู

ค5805 

/ ไทย

ค29952 

/ ไทย

ค29465

 / ไทย

ค28448 

/ ไทย

201119423 / 

ไทย

171132916 /

ไทย

26 มี.ค. 2555 –

25 มี.ค. 2565

27 มิ.ย. 2557 –

26 มิ.ย. 2567

27 มิ.ย. 2557 –

26 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2558 –

31 มี.ค. 2568

24 ต.ค. 2562 –

23 ต.ค. 2572

8 เม.ย. 2559 –

7 เม.ย. 2569

รูปแบบเครื่องหมำยกำรค้ำ เจ้ำของ ประเภทสินค้ำ
เลขทะเบียน / 

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ระยะเวลำคุ้มครอง
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บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

สาคู แป้งท�าอาหาร

แป้งมันส�าปะหลัง

ใช้ท�าอาหาร เส้นหมี่ 

บะหมี่ วุ้นเส้น

แป้งมันส�าปะหลัง สาคู 

แป้งข้าวเจ้า

แป้งข้าวเหนียว

แป้งมันส�าปะหลัง 

เส้นก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น สาคู 

แป้งท�าอาหาร ข้าว 

วุ้นเส้น เส้นก๋วยเตี๋ยว 

ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย แป้งมัน

ส�าปะหลัง สาคู

แป้งมันส�าปะหลัง สาคู 

แป้งข้าวเจ้า 

แป้งมันฝรั่ง

แป้งข้าวเหนียว 

แป้งแปรรูปอาหาร 

แป้งข้าวโพด แป้งอื่นๆ

แป้งมันส�าปะหลัง สาคู 

แป้งข้าวเจ้า 

แป้งมันฝรั่ง

แป้งข้าวเหนียว 

แป้งแปรรูปอาหาร 

แป้งข้าวโพด แป้งอื่นๆ

ค107390 / 

ไทย

1346540 / 

จีน

19290185 / 

จีน

32805471 / 

จีน

18085853 / 

สหภาพยุโรป

18085860 /

สหภาพยุโรป

3 ต.ค. 2562 –

2 ต.ค. 2572

21 ธ.ค. 2562 –

20 ธ.ค. 2572

28 มิ.ย. 2560 –

27 มิ.ย. 2570

28 ม.ค. 2564 –

27 ม.ค. 2574

25 มิ.ย. 2562 –

25 มิ.ย. 2572

25 มิ.ย. 2562 –

25 มิ.ย. 2572

รูปแบบเครื่องหมำยกำรค้ำ เจ้ำของ ประเภทสินค้ำ
เลขทะเบียน / 

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ระยะเวลำคุ้มครอง
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บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บมจ. ไทยวา

บจก. ส�าปะหลัง

พัฒนา

บจก. ดี ไอ

แป้งมันส�าปะหลัง 

สาคู 

แป้งข้าวเจ้า 

แป้งมันฝรั่ง

แป้งข้าวเหนียว 

แป้งแปรรูปอาหาร 

แป้งข้าวโพด แป้ง

อื่นๆ

แป้งข้าวเจ้า 

แป้งข้าวเหนียว สาคู 

ก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง 

วุ้นเส้นพร้อมปรุง 

เส้นก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น แป้ง

ใช้ท�าอาหาร

เส้นก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น แป้ง

ใช้ท�าอาหาร

เส้นก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น แป้ง

ใช้ท�าอาหาร

แป้งมันส�าปะหลัง

ใช้ท�าอาหาร

แป้งมันส�าปะหลัง

6265985 /

ญี่ปุ่น

6265986 / 

ญี่ปุ่น

48049 / 

ลาว

271928 / 

เวียดนาม

271927 / 

เวียดนาม

271922 / 

เวียดนาม

ค115769 /

ไทย

ค88108 / 

ไทย

3 ก.ค. 2563 –

3 ก.ค. 2573

3 ก.ค. 2563 –

3 ก.ค. 2573

23 ต.ค. 2563 –

22 ต.ค. 2573

18 พ.ย. 2559 –

17 พ.ย. 2569

18 พ.ย. 2559 –

17 พ.ย. 2569

18 พ.ย. 2559 –

17 พ.ย. 2569

21 ก.ย. 2561 –

20 ก.ย. 2571

31 มี.ค 2557 –

30 มี.ค. 2567

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเครื่องหมายการค้าอื่นอีก 51 เครื่องหมาย ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ

รูปแบบเครื่องหมำยกำรค้ำ เจ้ำของ ประเภทสินค้ำ
เลขทะเบียน / 

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ระยะเวลำคุ้มครอง

2564 One Report 
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 31



นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว  
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการสร้างความเติบโตในระยะยาวได้ บริษัทฯ  
ลงทุนในกิจการของบริษัทฯ เองและลงทุนผ่านบริษัทย่อย โดยการถือหุ้นในสัดส่วนท่ีมากพอให้บริษัทฯ สามารถเข้าร่วม 
บริหารจัดการและก�าหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้ โดยการแต่งตั้งตัวแทนเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายการบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  
อย่างมีประสทิธิภาพ ส่วนการลงทนุในบรษัิทย่อยและบรษิทัในเครอืท่ีมไิด้ประกอบธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบัผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั 
และอาหารน้ัน เป็นการลงทุนในอดีตเนื่องจากมองเห็นโอกาสการท�าก�าไรในอนาคต อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ  
ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

2564 One Report 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

หมำยเหตุ	:
(1) = จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(2) = จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(3) = จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(4) = จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(5) = หยุดด�าเนินกิจการ

TWPC

TWIC

TWVC

TWAS

TN

DI

TNT

TWIT

100.00%

100.00%

0.01%

70.00%

30.00%

100.00%

100.00%

99.98%

BPT

TRL

LRH

TS1989

TN1

TWVT

TTL

100.00%

100.00%

100.00%

70.00%

100.00%

19.80%

2.09%

BT5 (2)

CSL (1)

PNR (2)

MHSL (3)

MJ (5)

TMS (4)

TWBP

TDC

VTC

TWIN

BT6

TW6

ATP

99.99%

100.00%

70.00%

99.00%

1.00%

66.66%

100.00%

33.33%

69.99%

69.50%

100.00%

100.00%

94.75%

100.00%

84.99%

50.01%
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บริษัท	ไทยวำ

เวียดนำม	จ�ำกัด

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	

(กัมพูชำ)	จ�ำกัด

Osrâmâ Village, 

Trâpeang Tao 

Commune,

Anlong Veng District, 

Oddar Meanchey 

Province, Cambodia

บริษัท	ไทยวำ

อินเตอร์เนชั่นแนล	 	

เทรด	(เซี่ยงไฮ้)	จ�ำกัด

Room 2007, 2nd floor,

Building 1, 

No.310 Fa Sai Road, 

Pilot Free Trade Zone,

Shanghai, China

ผลิตและ

จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์

อาหาร (วุ ้นเส้น 

และอื่นๆ)

ผลิต และ

จ�าหน่าย 

แป้งมันส�าปะหลงั

 

ซื้อขายสินค้า

VND 

67,893,000,000

KHR 

12,000,000,000

CNY 

1,000,000

-

KHR 

4,000

-

VND 

67,893,000,000

KHR 

12,000,000,000

CNY 

1,000,000

100.00

100.00

100.00

บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ทำงตรง & ทำงอ้อม)

(%)
มูลค่ำที่ตรำไว ้

(บำท/  หุ้น)
ทุนจดทะเบียน

(บำท)ประเภทธุรกิจบริษัท
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บริษัท	ไทยวำ

อินโดนีเซีย	จ�ำกัด

Level 38, Tower A, 

Kota Kasablanka,

Jl. Casablanca

Raya Kav 88, Jakarta,

12870, Indonesia

บริษัท	ไทยวำอัลฟำ	 	

สตำร์ช	จ�ำกัด

อาคารไทยวา 1 ชั้น 6

เลขที่ 21/11, 21/13

ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

ประเทศไทย

โทรศัพท ์+66 2 285 0040

โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท	บำงเทำ	(6)	จ�ำกัด

อาคารไทยวา 1 ชั้น 6

เลขที่ 21/11, 21/13

ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

ประเทศไทย

โทรศัพท ์+66 2 285 0040

โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท	 เชียงแสนแลนด	์

จ�ำกัด(1)

อาคารไทยวา 1 ชั้น 6

เลขที่ 21/11, 21/13

ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

ซื้อขายสินค้า

ผลิตแป้งอัลฟ่า

ถือครองที่ดิน

ถือครองที่ดิน

Rp 

10,000,000,000

18,000,000

21,500,000

75,000,000

Rp

1,000,000

100

100

100

Rp.

5,000,000,000

18,000,000

21,500,000

75,000,000

 100.00

100.00

100.00

100.00 

ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ทำงตรง & ทำงอ้อม)

(%)
มูลค่ำที่ตรำไว ้

(บำท/  หุ้น)
ทุนจดทะเบียน

(บำท)ประเภทธุรกิจบริษัท
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ประเทศไทย

โทรศพัท์ +66 2 285 0040

โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท	ไทยสิน

มันส�ำปะหลงั	(1989)	จ�ำกดั

อาคารไทยวา 1 ชั้น 6  

เลขที่ 21/11, 21/13

ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120

ประเทศไทย

โทรศพัท์ +66 2 285 0040

โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท	ท่ำทุ่งนำแลนด์	

จ�ำกัด

อาคารไทยวา 1 ชั้น 6  

เลขที่ 21/11, 21/13

ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120

ประเทศไทย

โทรศพัท์ +66 2 285 0040

โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท	บำงปะกงธุรกิจ	

จ�ำกัด

อาคารไทยวา 1 ชั้น 6  

เลขที่ 21/11, 21/13

ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120

ประเทศไทย

โทรศพัท์ +66 2 285 0040

โทรสาร  +66 2 285 0255

ถือครองที่ดิน

ถือครองที่ดิน

ถือครองที่ดิน

5,000,000

15,000,000

91,000,000

100

100

100

5,000,000

15,000,000

91,000,000

100.00

100.00

100.00

ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ทำงตรง & ทำงอ้อม)

(%)
มูลค่ำที่ตรำไว ้

(บำท/  หุ้น)
ทุนจดทะเบียน

(บำท)ประเภทธุรกิจบริษัท
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บริษัท	ไทยวำ	(6)	จ�ำกัด

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

บรษัิท	บำงเทำ	(5)	จ�ำกัด	(2)

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	พังงำ	รีสอร์ท

จ�ำกัด	(2)

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

69,000,000

19,500,000

30,600,000

100

100

100

69,000,000

19,500,000

30,600,000

100.00 

100.00

100.00

ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ทำงตรง & ทำงอ้อม)

(%)
มูลค่ำที่ตรำไว ้

(บำท/  หุ้น)
ทุนจดทะเบียน

(บำท)ประเภทธุรกิจบริษัท
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บริษัท	ไทยวำ

เวนเจอร์ส	จ�ำกัด

อาคารไทยวา 1 ชั้น 6

เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 10120 

ประเทศไทย

โทรศัพท ์+66 2 285 0040

โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท	ไทยวำ	ไบโอ

พำวเวอร์	จ�ำกัด

อาคารไทยวา 1 ชั้น 6

เลขที่ 21/11, 21/13 

ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

ประเทศไทย

โทรศัพท ์+66 2 285 0040

โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท	ส�ำปะหลัง

พัฒนำ	จ�ำกัด

อาคารไทยวา 1 ชั้น 6  

เลขที่ 21/11, 21/13

ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120

ประเทศไทย

โทรศัพท ์+66 2 285 0040

โทรสาร  +66 2 285 0281

ลงทุน

ในบริษัทอื่น

ผลิต และ 

จ�าหน่ายไฟฟ้า

ผลิต และ

จ�าหน่าย

แป้งมันส�าปะหลัง

ดัดแปร

100,000,000

450,000,000

50,000,400

1,000

1,000

100

25,000,000

450,000,000

50,000,400

100.00

99.99

99.99

ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ทำงตรง & ทำงอ้อม)

(%)
มูลค่ำที่ตรำไว ้

(บำท/  หุ้น)
ทุนจดทะเบียน

(บำท)ประเภทธุรกิจบริษัท
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บริษัท	ดี	ไอ	จ�ำกัด

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	 เอเชียผลิตภัณฑ์	

มันส�ำปะหลัง	จ�ำกัด

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	ไทยโมดีไฟด์

สตำร์ช	จ�ำกัด(3)

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	แม่ฮ่องสอนแลนด์

ดีเวลลอปเมนท์	จ�ำกัด	(4) 

อาคารไทยวา 1 ชั้น 6  

เลขที่ 21/11, 21/13

ผลิตแป้ง  

มันส�าปะหลัง

ลงทุน

ในบริษัทอื่น

หยุดด�าเนิน

กิจการ

ถือครองที่ดิน

10,000,000

140,000,000

40,000,000

2.000,000

1,000

100

1,000

100

10,000,000

105,250,000

10,000000

2,000,000

99.98

99.50

94.75 

84.99

ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ทำงตรง & ทำงอ้อม)

(%)
มูลค่ำที่ตรำไว ้

(บำท/  หุ้น)
ทุนจดทะเบียน

(บำท)ประเภทธุรกิจบริษัท
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ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120

ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 285 0040

โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท	ไทยน�ำ

มันส�ำปะหลัง	จ�ำกัด

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	ไทยน�ำ

มันส�ำปะหลัง	 (1)	 จ�ำกัด

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, 

Tay Ninh City, 

Tay Ninh Province, 

Vietnam

ผลิตแป้ง  

มันส�าปะหลัง

ถือครองที่ดิน

ผลิตแป้ง  

มันส�าปะหลัง

กลูโคส และ

ลูกกวาด 

86,600,000

1,000,000

VND

112,081,200,000

100

100

VND

10,000

86,600,000

1,000,000

VND

112,081,200,000

70.00

70.00

70.00

ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ทำงตรง & ทำงอ้อม)

(%)
มูลค่ำที่ตรำไว ้

(บำท/  หุ้น)
ทุนจดทะเบียน

(บำท)ประเภทธุรกิจบริษัท
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บริษัท	เวียดนำม

แทปปิโอก้ำ	จ�ำกัด	

043 Cau Hamlet,

Tan Phong Commune, 

Tan Bien District,

Tay Ninh Province,

Vietnam

บริษัท	แม่โจ้แลนด์	จ�ำกัด

อาคารไทยวา 1 ชั้น 6  

เลขที่ 21/11, 21/13

ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

ประเทศไทย

โทรศพัท์ +66 2 285 0040

โทรสาร  +66 2 285 0255

บริษัท	ทรอปิคอล

รีสอร์ท	จ�ำกัด  

22nd Floor, 

Man Hing 

Commercial Building, 

79-83 Queen’s Road,

 Central, Hong Kong

โทรศัพท์ +65 6849 5888 

โทรสาร  +65 6849 5713

ผลิตแป้ง  

มันส�าปะหลัง 

หยุดด�าเนิน 

กิจการ

 

ลงทุน และ

พัฒนารีสอร์ท

USD 

5,000,000

3,000,000

USD 

21,000,000

-

100

USD 

1

USD 

5,000,000

3,000,000

USD 

21,000,000

21.00

50.01

19.80

หมำยเหตุ
(1)  จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2)  จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(3)  จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(4)  จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ทำงตรง & ทำงอ้อม)

(%)
มูลค่ำที่ตรำไว ้

(บำท/  หุ้น)
ทุนจดทะเบียน

(บำท)ประเภทธุรกิจบริษัท

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
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รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2564* 

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 จ�ากัด
  (มหาชน) (4)

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

5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด (5)

6.  กลุ่มบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 
  คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
  - บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล  
   ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด(6) 

   -  ICD (HK) Limited

7.  กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้น 
  ระยะยาวปันผล

8.  Dawina Investments Ltd. 

9.  นายกิตติวุฒิ วัฒนค�าแสง

10. กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น

ยอดรวม

 
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 

41,161,586 

 
 

34,708,545

4,539,605 

36,958,000

21,879,072(7)

 
19,356,258

13,130,700

359,040,930

880,420,930

108,449,979 

89,093,634

88,347,051

63,755,859

41,161,586 

39,248,150

36,958,000

21,879,072 
 

19,356,258 

13,130,700

359,040,930

880,420,930

12.32 

10.12

10.03

7.24

4.67

4.46

4.19

2.49 

2.19

1.49

40.78

100.00

% กำรถือหุ้นจ�ำนวนหุ้นที่ถือรวมจ�ำนวนหุ้นที่ถือรำยชื่อผู้ถือหุ้น
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หมำยเหตุ
* ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

(1) รวมหุ้นที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จ�านวน 38,733,163 หุ้น ในนามของ KAP Holdings Limited

(2) ถือหุ้นของบริษัทโดย the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch

(3) บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ประกอบธุรกิจ General Investment 

(4) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(5) ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง  (Non-Voting Depository Receipt: NVDR)  
 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

(6) บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

(7) รวมหุ้นที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จ�านวน 11,501,290 หุ้น ในนามของ Dawina Investments Ltd.

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (shareholders’ agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์หรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ
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บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 880,420,930 บาท ซึ่งเป็นทุนที่ออกและช�าระแล้ว 880,420,930 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
880,420,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ จ�านวน 1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดส�าคัญ ดังนี้

TWPC224A 3 ปี 1,000 ร้อยละ 4
(จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี)

24 เมษายน 2562 24 เมษายน 2565

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

การออกหลักทรัพย์อื่น

หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์แปลงสภาพ 

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์ในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ซึ่งเป็นคนต่างด้าว 

หุ้นกู้

หุ้นกู้ วันที่ออก วันครบก�ำหนด อำยุ จ�ำนวน (ล้ำนบำท) อัตรำดอกเบี้ยต่อปี
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ

นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นนโยบายท่ีเน้นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของผู ้ถือหุ ้น และส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ ้น 
ถือเงินลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว  โดยสามารถคาดการณ์เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้ ซึ่งมิได้รับผลกระทบ 
จากความผันผวนของก�าไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงยึดหลักของความมีเสถียรภาพ 
การคาดการณ์ได้ และเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้ ดังนี้ 

• ควำมมีเสถียรภำพ
 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลทุกปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนเป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้ เพื่อมิให้ผู้ถือหุ้น 

 ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากความผันผวนของก�าไรในแต่ละปี

• กำรคำดกำรณ์ ได้
 ผู้ถอืหุน้จะสามารถประมาณการถงึเงนิปันผลทีค่าดวา่จะไดร้ับในแต่ละปี ซึง่อาจท�าใหผู้้ถอืหุน้สามารถบริหารจดัการ 

 กลยุทธ์การลงทุนของตนได้ดียิ่งขึ้น

• เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหำรจัดกำรได้
 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลที่เพ่ิมข้ึนและมีความผันผวนน้อยท่ีสุดในแต่ละปี ภายใต้กรอบของการเพิ่มขึ้น 

 ทีก่�าหนดไว้อย่างกว้างๆ แต่ทัง้นี ้อัตราการจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยูก่บัผลก�าไรจากการด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จริง เงนิสด  

 และประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายเงินป ันผลของบริษัทย ่อย จะขึ้นอยู ่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทย ่อยนั้นๆ  

จากการพิจารณาถึง เงินสดที่มีอยู ่  หลั งจากที่ ได ้ค� านึ ง ถึงค ่าใช ้จ ่ ายฝ ่ายทุนรายการใหญ ่ๆ และข ้อตกลง 

ในการช�าระหนี้คืนในปีต่อไป 
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บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น  
การขยายตวัของห่วงโซ่อปุทานทัว่โลก การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ ความเส่ียงทางการเมอืงท่ีมผีลต่อนโยบายและกฎหมาย 
การเกิดสินค้าเทคโนโลยีใหม่ การกระท�าผิดทางระบบเครือข่าย และการถูกโจรกรรมข้อมูล เป็นต้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ 
ให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ กลั่นกรอง และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัต ิ
ตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และก�ากับดูแลคณะท�างานบริหารความเสี่ยง  
รวมทั้งพิจารณาโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดล�าดับความเสี่ยงด้วย ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ ส�าหรับเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ง และก�ากับดูแลกจิการ จดัตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อท�าการประเมินและก�าหนดมาตรการในการทุเลาหรือป้องกันความเสี่ยงของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีทั้งหมด 10 ท่าน  ซึ่งประกอบด้วย นายโฮ เรน ฮวา เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

ควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำกนโยบำยภำครัฐ

พ้ืนที่และผลผลิตมันส�าปะหลังที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการด�าเนินการรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย ์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร ่วมมือกันในการออกโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู ้ปลูกมันส�าปะหลัง 
ต่อเนื่องอีกส�าหรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวปี 2564/2565 โดยประกันราคามันส�าปะหลังสดที่เชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู ้ปลูกมันส�าปะหลังตามนโยบายรัฐบาล  
ในกรณีที่ราคามันส�าปะหลังตกต�่า เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา 
ที่ประกันกับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท้ังนี้ รัฐบาลยังได้จัดท�า 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส�าปะหลัง โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมมันส�าปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
โดยสถาบนัเกษตรกร เป็นต้น อย่างไรกต็าม หากโครงการดงักล่าวไม่ได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง อาจส่งผลให้พืน้ทีเ่พาะปลกู
และผลผลิตมันส�าปะหลังสดลดลงได้

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของสมาคมท่ีเก่ียวข้องกับมันส�าปะหลังได้ผลักดันให้
สมาชิกก�าหนดราคาส่งออกมันเส้นที่สะท้อนความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง และป้องกันปัญหาการขายตัดราคา  
จนส่งผลกระทบต่อราคาหัวมันส�าปะหลังสด รวมทั้งยังร่วมมือกันในการตรวจสอบดูแลข้อมูลข่าวสารท่ีไม่เป็นความจริง  
ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาและผลกระทบอื่นๆ     

ทั้งนี้ ได้มีการออกกฎระเบียบ มาตรการ ก�ากับดูแลอย่างเข้มงวด ในการน�าเข้ามันส�าปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง 
จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยก�าหนดมาตรฐาน ในด้านคุณภาพและปริมาณที่ตรวจสอบได้ ซ่ึงมาตรการดังกล่าว 
จะส่งผลกระทบต่อราคามันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง ส�าหรับผู้ประกอบการด้วย

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และอาจเกิดขึ้นใหม่ (emerging risk)
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บริษัทฯ ด�าเนินการบริหารงาน เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการติดตามสถานการณ์ตลาด 
และสถานการณ์วัตถุดิบ แลกเปลี่ยน ความรู้ ข่าวสาร กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ  หน่วยงาน สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจมันส�าปะหลังต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถประเมินสถานการณ์  
เตรียมการล่วงหน้า และด�าเนินการได้ทันท่วงที เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีต้นทุนสามารถแข่งขันได้และท�าก�าไรให้บริษัทฯ

ควำมเสี่ยงจำกกำรร่วมลงทุนในต่ำงประเทศ

บริษัทฯ มีการร่วมทุนในการด�าเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังในประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา โดยการลงทุน 
ในต่างประเทศนั้นย่อมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยทางด้านการเมือง กฎหมาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต ่างประเทศ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หากมีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้น 
อย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจในประเทศดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้รายได้และก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจ 
ในประเทศเหล่านี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ โดยติดตามข่าวสารของประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และภูมิภาค 
อย่างใกล้ชิด รวมท้ัง ติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์ตลาด และอื่นๆ กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง 
ในประเทศเวียดนาม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งทีมผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทน 
ของบริษัทฯ เข้าไปดูแลการด�าเนินการในประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา รวมท้ังได้จัดให้มีการรายงาน 
ผลการด�าเนินงานที่ประเทศไทยทุกเดือน

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ในปีที่ผ ่านมา พื้นที่เพาะปลูกหัวมันส�าปะหลังประสบกับการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง ศัตรูพืช หรือโรคพืชอื่น  
เพียงเล็กน้อยส�าหรับสภาวะภัยแล้ง ส�าหรับสถานการณ์น�้าท่วมที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบในบางพื้นที่ของแหล่งเพาะปลูก 
มันส�าปะหลัง ปัจจัยดังกล่าวจัดเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตหัวมันส�าปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพ่ือลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีปริมาณหัวมันส�าปะหลัง 
เข้าสูโ่รงงานอย่างเพยีงพอ บรษิทัฯ ได้มกีารตดิตามสถานการณ์น�า้ท่วมอย่างใกล้ชดิ จากหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  
ในส่วนของภัยแล้ง มีการส�ารวจบ่อเก็บน�้าในโรงงานและแหล่งน�้าส�าคัญเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ ์
และเตรียมการ อีกทั้งได้มีการศึกษาและด�าเนินการในการน�าน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ในกระบวนผลิตอีก  
และปรับปรุงระบบการผลิตให้มีการใช้น�้าลดลง ตลอดจนการท�าที่เก็บน�้าในช่วงหน้าแล้ง เพื่อลดผลกระทบจาก 
สภาวะภัยแล้ง และการขาดแคลนน�้า รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนในท้องถิ่น เพื่อร่วมมือ 
ในการจัดสรรน�้าให้พอเพียงในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในช่วงที่เกิดการขาดแคลนน�้า  

ควำมเสี่ยงจำกแพร่ระบำดของโรคพืช และศัตรูพืช

ในปีทีผ่่านมา พืน้ทีเ่พาะปลกูหวัมนัส�าปะหลงัประสบกบัการแพร่ระบาดของเพลีย้แป้ง ศตัรพูชื หรอื โรคพชือืน่เพยีงเลก็น้อย 
ยกเว้นการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันส�าปะหลัง ท่ีมีการแพร่ระบาดในประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา โดยส่งผล 
กระทบต่ออุตสาหกรรมมันส�าปะหลังที่จะขาดแคลนวัตถุดิบที่ดี รวมทั้งอาชีพและรายได้ของเกษตรกร ส�าหรับประเทศไทย
มีการแพร่ระบาดเข้ามาในบางพื้นที่ ทั้งนี้ หากไม่สามารถจ�ากัดพื้นที่การระบาดของโรคใบด่างมันส�าปะหลังได้จะส่งผล 
กระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย 4 สมาคม 
มันส�าปะหลังไทย ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการร่วมกันปกป้องการแพร่ระบาดโรคใบด่าง 
มันส� าปะหลั ง ในประเทศไทยอย ่ า งมุ ่ งมั่ นและรวดเร็ ว  เช ่น  การส� ารวจพื้ น ท่ีและเฝ ้ าระวั งการระบาด  
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การติดตามและรวบรวมข้อมูลการระบาด การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู ้ การช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับ 
ผลกระทบ การบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจและควบคุมในการน�าผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังเข้ามาในประเทศ  
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อป้องกันโรค รวมทั้งการพัฒนาต้นพันธุ์มันส�าปะหลังที่มีคุณสมบัติต้านทานโรค  
(Resistant Varieties) ทั้งน้ี บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย ด�าเนินการแผนการ 
ขยายต้นพันธุ ์มันส�าปะหลังท่ีแข็งแรง มีความต้านทานต่อโรคใบด่างที่ดี   มีการสร้างโรงเรือนในการขยายพันธุ ์
อย่างเร่งด่วน ซ่ึงสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วกว่าปกติถึง 20-80 เท่า รวมทั้งด�าเนินการศึกษาพันธุ์มันส�าปะหลัง 
ท่ีมีคุณสมบัติต้านทานโรคในประเทศเวียดนาม เพ่ือเป็นการรับมือกับโรคดังกล่าว รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดทีมงาน 
รวมถึงนักวิชาการพืชไร่ เข้าร่วมอบรมติดตาม และถ่ายทอดให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ เพ่ือเผยแพร่ความรู ้
ให้กับเกษตรกร เฝ้าระวัง ติดตาม ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ควำมเสี่ยงจำกผลิตภัณฑ์ทดแทน  

การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ทดแทนผลิตภัณฑ์แป้งมันส�าปะหลัง อาทิ แป้งข้าวโพด แป้งมันฝรั่ง 
ท�าให้ราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้ราคาของมันส�าปะหลังเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ทั้งนี้ ราคาของ 
แป้งข้าวโพดในประเทศจีนได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นหรือลดลง อาจมีผลท�าให้ราคาของแป้งมันส�าปะหลังมีการเปลี่ยนแปลงได ้
ในระดับหนึ่ง ในปีท่ีผ่านมาราคาแป้งข้าวโพดในประเทศจีนมีการปรับตัวสูงข้ึนส่งผลให้แป้งข้าวโพดมีราคาสูงกว่า 
แป้งมันส�าปะหลัง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ประเทศจีนน�าเข้าแป้งมันส�าปะหลังจากไทยเป็นปริมาณมาก 

บริษัทฯ ด�าเนินการบริหารงาน เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการติดตามสถานการณ์ตลาด 
และผลผลิตของผลิตภัณฑ์ทดแทน การแลกเปลี่ยนความรู ้ข ่าวสารกับผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน สมาคมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจมันส�าปะหลังต่างๆ ซึ่งได้มีการติดตาม 
สถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ทดแทนมันส�าปะหลังดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อท่ีจะสามารถประเมินสถานการณ์  
เตรียมการล่วงหน้าและด�าเนินการได้ทันท่วงที

ควำมเสี่ยงจำกปริมำณวัตถุดิบ (หัวมันส�ำปะหลังสด)

ผลการส�ารวจปริมาณการเพาะปลูกมันส�าปะหลังจาก 4 สมาคม (สมาคมการค้ามันส�าปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์
มันส�าปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันส�าปะหลังไทย)  
ร่วมกบัส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร ได้ประเมนิผลการส�ารวจผลผลติมนัส�าปะหลงั ปี 2564/2565  
จะมีปริมาณ 32.9 ล้านตัน เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับผลทบทวนปี 2563/2564 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น 
ของการเพาะปลูกในพื้นที่ว่างเปล่า และการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นมันส�าปะหลัง เนื่องจาก 
ได้รับผลกระทบจากราคาอ้อยที่ตกต�่าและหนอนกระทู้ข้าวโพด ประกอบกับมีแรงจูงใจจากโครงการประกันรายได ้
เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง สภาพอากาศท่ีเอื้ออ�านวยต่อการเพาะปลูกมันส�าปะหลัง และความต้องการมันเส้นจากจีน 
ไปเป็นวตัถดุบิเพือ่ผลติแอลกอฮอล์ทดแทนข้าวโพดทีมี่ราคาสูง อาจมีผลท�าให้ราคาหวัมนัส�าปะหลงัมีการปรบัตัวสงูข้ึน อย่างไร
ก็ตาม ปริมาณผลผลิตมันส�าปะหลังอาจไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ เนื่องจากอาจมีความเสียหายต่อผลผลิตมันส�าปะหลัง
จากภาวะน�้าท่วมในช่วงเดือนตุลาคม ภาวะแล้งที่อาจเกิดขึ้นได้

บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงในปริมาณมันส�าปะหลัง  
ที่ออกสู่ตลาด ทั้งในกรณีที่มีปริมาณมากหรือกรณีที่มีปริมาณน้อยไม่เป็นไปตามความต้องการในการใช้ของโรงงานของ 
บริษัทฯ  เช่น การน�าระบบการจองคิวอัตโนมัติเข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
ในการซ้ือขายหัวมันส�าปะหลังสดกับทางโรงงาน โดยระบบดังกล่าวท�าให้โรงงานสามารถประเมินและคาดการณ ์
ปริมาณผลผลิตล่วงหน้า ตลอดจนด�าเนินการวางแผนบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบให้คงท่ีและมีความต่อเนื่อง  
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ทั้งนี้ ยังมีโครงการจัดต้ังลานรับซื้อหัวมันส�าปะหลังของบริษัทฯ ในจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของแหล่งเพาะปลูก 
มันส�าปะหลัง โดยบริษัทฯ สามารถรับซื้อหัวมันส�าปะหลังจากชาวไร่ได้โดยตรง เป็นการอ�านวยความสะดวก 
แก่เกษตรกร ให้สามารถขายหัวมันส�าปะหลัง ให้กับจุดรับซ้ือต่างๆ และไม่ต้องเสียเวลาและค่าขนส่งเข้ามาขายท่ีโรงงาน 
ทั้งน้ี การด�าเนินการระบบดังกล่าวยังติดต้ังระบบออนไลน์ ที่สามารถตรวจสอบปริมาณหัวมันส�าปะหลังที่รับซื้อเข้ามา 
ได้ตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการโครงการจูงใจให้เกษตรกรน�ามันส�าปะหลังเข้ามาขายโดยตรงให้แก่บริษัทฯ มากขึ้น  
โดยมีการสนับสนุนโบนัส เป็นการคืนก�าไรให้เกษตรกรที่ เข ้าร ่วมโครงการฯ  รวมถึงให้ความรู ้และสนับสนุน 
เคร่ืองจักรกลอุปกรณ์ที่จ�าเป็น และสารปรับปรุงดิน ในการเพาะปลูก เพื่อเกษตรกรสามารถได้ผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น  
อีกทั้งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดหาแหล่งปลูกมันส�าปะหลังท่ีเพิ่มข้ึนจากประเทศลาวและประเทศกัมพูชา เพื่อเป็นการ 
เพิ่มปริมาณมันส�าปะหลังในประเทศที่มีผลผลิตออกมาน้อย  ท�าให้สามารถประมาณการปริมาณหัวมันส�าปะหลัง  
รวมทั้งวางแผนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น 

ควำมเสี่ยงจำกโรคระบำดอุบัติใหม่ COVID-19

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบน้อยลงเมื่อเทียบกับ 
ปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยยอดขายกลุ่มธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
ในประเทศจีน ในขณะที่ลูกค้าในประเทศอื่นๆ ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให ้
ค�าสั่งซื้อแป้งมันส�าปะหลังในต่างประเทศมีการชะลอตัวลง 

ส�าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ถือเป็นผลกระทบท้ังภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง เมื่อประเทศต่างฯ ได้รับการแจกจ่ายวัคซีน
ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตัวในแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ทั้งนี้ ความต้องการแป้งมันส�าปะหลัง
ที่เป็นพื้นฐานหลักของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นฯ ที่เกี่ยวข้องยังคงมีอยู่มาก 

ส�าหรับธุรกิจอาหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การบริโภคลดลง โดยเฉพาะสินค้าต่างประเทศ 
ที่ไม่จ�าเป็น ลูกค้าบางกลุ่มมองหาสินค้าที่ราคาถูกลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงพยายามเปิดตลาดใหม่ โดยมุ่งไปที่กลุ่มลูกค้า 
ที่มีก�าลังซื้อสูง ต้องการสินค้าที่มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก

นอกจากน้ี ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลต่อการส่งออกสินค้าของบริษัทฯ ไปต่างประเทศ  
เนื่องจากอัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากในช่วงปีท่ีผ่านมา อัตราค่าขนส่งที่สูงขึ้นและการขาดแคลน 
ตู้คอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางยุโรปและเส้นทางสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อก�าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ ลูกค้าหลายรายไม่สามารถแบกรับค่าขนส่งที่สูงขึ้นได้ และใช้เวลาในการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์มากขึ้น  
โอกาสในการขายสินค้าของบริษัทฯ ลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนระยะยาวกับลูกค้าหลักเพื่อรักษาอุปทาน 
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้ด�าเนินการจัดหาแป้งมันส�าปะหลังจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อส่งไปประเทศจีน  
ประเทศเวียดนาม ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาได้บางส่วน รวมทั้งบริษัทฯ อยู ่ในระหว่างการศึกษาการส่งออกโดย 
เรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) และการส่งออกทางรถไฟความเร็วสูงจากประเทศลาวไปประเทศจีน และ 
ประเทศในแถบยุโรป
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ

• ผลิตภัณฑ์แป้งมันส�ำปะหลัง 

 บริษัทฯ เป็นผู ้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันส�าปะหลัง ซ่ึงต้องใช้หัวมันส�าปะหลัง เป็นวัตถุดิบส�าคัญ 
 ในการผลิตในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ หัวมันส�าปะหลังจะมีราคาเปลี่ยนแปลง 
 ขึ้นลงตามฤดูกาล รวมทั้งปรับขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดข้ึนกับสภาพดินฟ้าอากาศ และปริมาณของ 
 ผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ  
 เกิดความเสี่ยงด้านการประมาณการราคาวัตถุดิบและสินค้าเพื่อจ�าหน่าย รวมถึง การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ 
 ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ

 ดังนั้น เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง รวมท้ังลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความผันผวนดังกล่าว  
 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการติดตามสถานการณ์ตลาดของวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดและมีการส�ารวจวัตถุดิบในแหล่งเพาะปลูก 
 ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือแลกเปลี่ยน  
 ความรู ้ข่าวสาร กบัผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงัท้ังในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน สมาคมท่ีเกีย่วข้อง 
 กับธุรกิจมันส�าปะหลังต่างๆ เน้นการจัดซื้อวัตถุดิบในช่วงเก็บเกี่ยวท่ีผลผลิตมันส�าปะหลังออกสู่ตลาดมากและ 
 มีราคาต�่า รวมทั้งได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการประเมินพื้นที่เพาะปลูกมันส�าปะหลังที่ส�าคัญโดยใช้ข้อมูล 
 จากดาวเทียมควบคู่กับเทคโนโลยีในการติดตาม คาดการณ์การเจริญเติบโตและผลผลิตของมันส�าปะหลัง  
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการประกันราคารับซ้ือหัวมันส�าปะหลังในปี 2564 โดยมีการท�าเกษตรพันธสัญญา 
 กับเกษตรกรที่มาลงทะเบียนในการขายมันส�าปะหลังให้บริษัทฯ เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจที่มีตลาดรับซื้อ 
 อย่างแน่นอน และบริษัทฯ สามารถวางแผนการผลิตและประมาณการต้นทุนและราคาขายได้ดียิ่งขึ้น  
 รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร กับชาวไร่ในพื้นที่ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับข้อมูล 
 และคาดการณ์แนวโน ้มของตลาดมันส�าปะหลัง เพื่อใช ้ เป ็นข ้อมูลในการวางแผนและบริหารจัดการ 
 ให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

• ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว

 วัตถุดิบเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของต้นทุนการผลิตสินค้า โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50-70 ของต้นทุนสินค้า  
 ดังนั้น การผันผวนของราคาวัตถุดิบจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ วัตถุดิบท่ีส�าคัญ 
 ในการผลิตวุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยว คือ แป้งถั่ว แป้งมันฝรั่ง แป้งมันส�าปะหลัง และข้าว ซึ่งเป็นพืชผลทางเกษตร  
 ดังน้ัน ราคาจะผันผวนขึ้นลงตามฤดูกาล และอุปสงค์อุปทานในตลาด นอกจากนี้ พืชผลทางการเกษตร 
 ยังขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งจะส่งผลต่อราคา 
 ของสินค้า

 จากปัจจัยดังกล่าว ท�าให้บริษัทฯ ต้องติดตามสถานการณ์ของตลาดวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด และสร้างความสัมพันธ์ที่ด ี
 กับผู ้ขายวัตถุดิบ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับทราบข้อมูล และคาดการณ์แนวโน้มของตลาดในการวางแผน 
 และการบริหารสินค้าได้ดียิ่งขึ้น ในบางสถานการณ์บริษัทฯ จ�าเป็นต้องซื้อวัตถุดิบเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลัง 
 ให้พอเพียงกับการผลิตและให้มีต้นทุนวัตถุดิบท่ีคงท่ี โดยทางเลือกสุดท้ายท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาในกรณี 
 ที่ราคาของวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างไม่คาดหมาย คือ การผลักภาระการเพิ่มข้ึนของต้นทุนไปยังผู้บริโภค  
 โดยการขึ้นราคาสินค้า แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากตลาดวุ้นเส้น มีการแข่งขันที่รุนแรง 
 และมีความอ่อนไหวต่อราคา
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 บรษิทัฯ ซือ้แป้งถัว่ และแป้งมนัฝรัง่  โดยน�าเข้าโดยตรงหรอืซือ้ผ่านตวัแทนจ�าหน่ายจากประเทศในแถบยโุรปหรอืจนี  
 โดยมีการจ่ายช�าระค่าสินค้าทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ซ่ึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 
 อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของแป้งที่น�าเข้า

กำรขำดแคลนแรงงำน

อตุสาหกรรมวุ้นเส้นเป็นอตุสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานคนมาก โดยเฉพาะในข้ันตอนบรรจหุบีห่อ ดงันัน้ ภาวะการขาดแคลนแรงงาน
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในการทีจ่ะจดัการกบัปัญหาดงักล่าว บรษิทัฯ ได้เสนอค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่จูงใจ เพื่อรักษาพนักงานให้ท�างานกับบริษัทฯ ในการแก้ปัญหาในระยะยาว บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบ 
การผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนเป็นระบบการผลิตที่ใช้เครื่องจักรมากขึ้น เพ่ือลดการพึ่งพาแรงงานคน ในขณะเดียวกัน 
ก็เพิ่มก�าลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วย

ความเสี่ยงด้านการเงิน

กำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศในสัดส่วนค่อนข้างมาก ท�าให้มีรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ  
โดยในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา และสกุลหยวนของประเทศจีน บริษัทฯ จึงมีความเส่ียง 
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายได้จากการขายสินค้าในรูปของ 
เงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลหยวนกลับมาเป็นเงินสกุลบาท ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าวจะเกิดขึ้น 
เมื่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลหยวนอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลบาท รายได้ในรูปของเงินบาท 
ที่บริษัทฯ ได้รับอาจน้อยลง ในทางกลับกันบริษัทฯ อาจมีรายได้ในรูปของเงินบาทเพิ่มขึ้น หากเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา
หรือเงินสกุลหยวนแข็งค่าขึ้น การแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยมีความเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับ 
คู่แข่งขันที่ส�าคัญอย่างประเทศเวียดนามที่มีค่าเงินอ่อนลงและค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้ส่วนหนึ่งซ่ึงหมายถึง 
บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนผ่านการสร้างสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่าย 
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งกล่าวคือ บริษัทฯ มีรายรับจากการขายสินค้าส่วนใหญ่เป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ ในขณะที่บริษัทฯ ก็มีรายจ่ายส่วนหน่ึงเป็นการน�าเข ้าแป้งถ่ัว และแป้งมันฝร่ังจากต่างประเทศ  
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตวุ้นเส้น  

อย่างไรก็ตาม ด้วยรายรับจากการส่งสินค้าออกมีมากกว่ารายจ่ายจากการน�าเข้า บริษัทฯ จึงต้องใช้การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือด้วยวิธีท�าสัญญาซ้ึอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
ตดิตามภาวะการเปลีย่นแปลงของค่าเงินอย่างสม�า่เสมอ และใช้เครือ่งมอืทางการเงนิอืน่ท่ีเหมาะสมเพือ่ลดความเสีย่งดงักล่าว
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-ไม่มี-

ความผันผวนของราคาหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง อันเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหัวมันส�าปะหลังที่เป็นวัตถุดิบหลัก การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ข้อบังคับ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการผลิต 
หรอืส่งออกสินค้าไปขายยงัต่างประเทศ รวมทัง้ภาวะวกิฤต หรอืสถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิเช่น โรคระบาด ภาวะสงคราม เป็นต้น

ทั้งน้ี ปัจจัยดังกล่าว อาจส่งผลให้ราคาหุ้นผันผวน โดยเฉพาะอาจมีผลลดลงต�่ากว่าราคาที่นักลงทุนซื้อ ท�าให้นักลงทุน 
อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวัง

อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ พิจารณาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ผลประกอบการ งบลงทุน และเงินทุนส�ารองส�าหรับ
การขยายธุรกิจ การช�าระคืนเงินกู้ เป็นต้น ซึ่งหากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ในแต่ละปี บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราที่ต�่ากว่าอัตราที่นักลงทุนคาดหวัง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผลที่เน้นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว และจะจ่ายเงินปันผลทุกปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ 
ประสบผลขาดทุนจ�านวนมาก เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของก�าไรในแต่ละปี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง 

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลซึ่งอาจไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวัง
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (F4)

ไทยวามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและความยั่งยืนจากไร่จนถึงมือผู ้บริโภคให้ดีข้ึนทุกวัน โดยให้ความส�าคัญทั้งด้าน 
การกระบวนการผลิตที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตร 
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมและคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

ในฐานะทีบ่ริษทัด�าเนนิธรุกจิในอตุสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เรามุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธุรกจิด้วยกลยทุธ์หลกัในการส่งมอบ 
ผลิตภัณฑ์อาหารสู่ผู้บริโภคทั่วโลก ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ที่ส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค (Creating Innovation and Sustainability 
from Farm to Shelf) ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนมีความส�าคัญต่อศักยภาพของธุรกิจและการเติบโตของไทยวา 
เป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาอย่างยั่งยืนนับเป็นกลยุทธ์ส�าคัญท่ีจะท�าให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น 
ผู้น�าในภูมิภาคของผลิตภัณฑ์แป้งมันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง 

ด้วยตระหนักดีว่านโยบายของบริษัทฯ อาจะส่งผลกระทบต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ไม่มากก็น้อย ดังนั้น บริษัทฯ  
จึงค�านึงถึงกลยุทธ์หลักที่ไม่เพียงแต่น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าและปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้บริโภคเท่านั้น  
แต่ยงัมบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการสร้างมาตรฐานในด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมในทกุด้านของการด�าเนนิงานท้ังหมด
ในห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย การด�าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยวา ที่สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน 
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐาน 
การดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีแนวทางการด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน โดยค�านึงตั้งแต่การจัดหา
วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค 

บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานเพื่อความยั่งยืนภายใต้แนวทาง การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV)  
ซึง่ช่วยให้เราสามารถระบเุป้าหมายได้อย่างชดัเจน และสามารถเพิม่มลูค่าให้กบัองค์กรได้มากท่ีสุด โดยบรษิทัฯ ได้มกีารก�าหนด 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 3 จุดมุ่งหมาย คือ

 • แหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน (Develop sustainable plants and raw material sources)
 • ชว่ยพฒันาชมุชนทีใ่หช้ีวิตมีสุขภาพดีขึ้น รวมถึงการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สงูสุด  
  (Foster thriving, resilient communities with environmental-friendly impact)
 • ยกระดับคุณภาพชีวิตและน�าไปสู่สุขภาพดีขึ้นในอนาคต (Enabling healthier for Modern Life)

โดยบริษัทฯ ได้แบ่งภารกิจในการด�าเนินงานออกเป็น 4 กลยุทธ์หลัก คือ การพัฒนาเกษตรกร (Farmer Development)  
การพัฒนาโรงงานและชุมชนสเีขยีว (Green Factory and Community) การพฒันาคณุภาพชวีติครอบครวัพนกังาน (Family 
Work and Live Balance) และการวิจัยอาหารออร์แกนิคและอาหารเพื่อสุขภาพ (Food Organic and Food Healthy 
R&D) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น ส่งมอบสุขภาพอนามัยท่ีดีของผู้บริโภค ดูแลอาชีวอนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ สังคมและชุมชน ตลอดจนช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืนของประเทศ
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รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ
ปรำกฏภำยใต้หัวข้อ กลยุทธ์ด้ำนควำมยั่งยืน
https://sdjourney.thaiwah.com/th/home 

“ไทยวำร่วมสร้ำงคุณค่ำที่ยั่งยืนตั้งแต่กระบวนกำรปลูกจนถึงมือผู้บริโภค”

F1
ARMER F2

ACTORY F3
AMILY F4

OOD

การพัฒนาเกษตรกร โรงงานสีเขียว
และการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวพนักงาน

การวิจัยอาหาร
ออร์แกนิค และเพื่อสุขภาพ

การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างยั่งยืน และการ

สนับสนุนสมาชิกเกษตรกร

การใช้ทรัพยกรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาบุคลากร
ที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อยก
ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อาหาร

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส่งเสริมการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น เพื่อก�ากับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวม

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท�าให้ปี 2564 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ยากล�าบาก สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ยังส ่งผลกระทบทางลบต ่อเศรษฐกิจและสังคมท่ัวโลกอย ่างต ่อเนื่อง ไม ่ว ่าจะเป ็นผลกระทบด ้านสุขภาพ  
ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลายพันธุ์ของไวรัส ถึงแม้ว่าความรุนแรงของสายพันธุ์ใหม่น้อยกว่า 
และพฒันาการของวคัซีนมคีวามชดัเจนมากขึน้ แต่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่า และแพร่ไปในคนหมูม่ากได้อย่างรวดเรว็ 
ทั้งนี้คาดว่าผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะไม่รุนแรงเท่าการระบาดรอบก่อน จากมาตรการที่เข้มงวดน้อยกว่า  
และภาคการส่งออกสินค้าที่ยังขยายตัวได้ตามการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่มีสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจน  
การผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการระบาดของโควิด-19  ในหลายประเทศท่ัวโลก อย่างไรก็ดี ผลกระทบและการฟื้น
ตัวในปี 2565 อาจจะก่อให้เกิดความเลื่อมล�้ามากขึ้น จากหลายภาคธุรกิจและครัวเรือนมีฐานะการเงินที่เปราะบางขึ้นมาก  
ผลจากการระบาดรอบแรก หรอืมธีรุกิจอยูใ่นพืน้ทีส่แีดงทีม่มีาตรการควบคมุเข้มงวดในช่วงนี ้โดยเฉพาะภาคอสงัหารมิทรพัย์ 
ภาคบริการ และภาคการท่องเที่ยว 

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565  จะมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ยังเป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ และยังต�่ากว่าระดับศักยภาพ 
ค่อนข้างมาก และอาจกระทบต่อศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ผ่านการลงทุนและการจ้างงาน 
ที่น้อยลง แต่น่าจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากท่ีเผชิญวิกฤตโควิดมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งท�าให ้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ติดลบมากถึงร้อยละ 6.1 ถือเป็นการหดตัวต�่าท่ีสุดในประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจไทย ในขณะที่เศรษฐกิจโลกหดตัวไปร้อยละ 3.5 เทียบกับปี 2564 ท่ีคาดว่าจะขยายตัวท่ีประมาณร้อยละ 1  
ถึงแม้ว่า GDP เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวอุปสงค์ในประเทศท่ีปรับตัวดีข้ึน และ 
การส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.9 แต่ยังมีความเสี่ยงสูงส�าหรับปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เช่นการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 อีกระลอก การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ความเชื่อมั่นในการบริโภค สภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า 
การกระจายวัคซีนในไทย รวมถึงแรงขับเคล่ือนจากมาตรการต่างๆ ท่ีจะช่วยพยุงเศรษฐกิจในประเทศไทย นอกจากนี ้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวท่ีระดับร้อยละ 2.8-4.5 ซ่ึงสอดคล้อง 
กับเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะขยายตัวที่ร ้อยละ 4-5 รวมถึงภาคการส่งออกท่ีคาดว่าจะขยายตัวได้ร ้อยละ 3-5  
ก่อนกลับสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดได้ในช่วงต้นปี 2566 โดยแรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของกิจกรรมภาคบริการ  
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศ และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ถึงแม้ว่าวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น จะสร้างความเสียหายต่อทุกอุตสาหกรรมเป็นวงกว้าง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกโดยรวม 
หดตัว อย่างไรก็ตามภาคการส่งออกยังเป็นหัวจักรส�าคัญของเศรษฐกิจไทย สามารถขยายตัวได้ถึงร้อยละ 16 ในปี 2564 
(MOC) และมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องในปี 2565 จากปัจจัยสนับสนุน เช่นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลก ค่าเงินบาท 
ที่มีแนวโน้มอ่อนค่า ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์มีแนวโน้มลดลง และราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มสูงขึ้น  
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง และสินค้าเกษตรแปรรูป ปริมาณการส่งออกแป้งมันส�าปะหลังของประเทศไทย 
ยังสามารถเติบโต เนื่องจากถือเป็นสินค้าที่มีความต้องการอุปโภคบริโภคเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากตัวเลขปริมาณ 
การส่งออกแป้งมันส�าปะหลังในปี 2564 เติบโตถึงร้อยละ 32 (ท่ีมา : กรมศุลกากร) โดยเฉพาะในประเทศจีน  
ซ่ึงเป็นประเทศหลักในการส่งออกแป้งมันส�าปะหลัง โดยมีปริมาณการส่งออกแป้งมันส�าปะหลังจากประเทศไทย 
ไปประเทศจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.5 มาจากราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัว 
ดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส่วนปี 2565 แนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตร 
คาดขยายตัวต่อได้ (สศก.) โดยผลผลิตหัวมันสดในฤดูการผลิต ปี 2564/65 คาดว่าจะมีปริมาณอยู่ท่ี 33.0 ล้านตัน  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิต ปี 2563/64 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณน�้าฝนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 
ต่อเนื่องถึงปี 2564 ซึ่งเอื้ออ�านวยต่อการเจริญเติบโตของมันส�าปะหลัง ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงขึ้น สามารถ 
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ชดเชยผลผลิตที่เสียหายจากภาวะน�้าท่วมบางพื้นท่ีได้ ประกอบกับการด�าเนินมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเกษตรกร 
ของภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เช่นการพักช�าระหนี้ และโครงการประกันรายได้เกษตรกร  
รวมถึงราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดที่ปรับตัวดีขึ้น จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มการเพาะปลูก ถึงแม้ว ่าผลผลิตรวม 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่บริษัทฯ มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่อง  
เช่นความเสียหายจากภาวะน�้าท่วมในช่วงเดือนตุลาคม 2564 การขาดแคลนต้นพันธุ์มันส�าปะหลัง การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ที่ยังไม่ครบอายุ และการระบาดของโรคและแมลงศัตรูมันส�าปะหลัง เป็นต้น

ปี 2563/64 คำดกำรณ์ 2564/65 เปลี่ยนแปลง (%)ฤดูกำรผลิตปี

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ตัน/ไร่)

ผลผลิตรวม	(ตัน)

9,507,007

3.327

31,632,109.00

9,587,394

3.438

32,957,262.00

0.85

3.34

4.19

อย่างไรก็ดี คาดว่ามาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล ท่ีจะมีผลบังคับใช้ในปี 2565 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ 
เพิ่มก�าลังซ้ือ อย่างช้อปดีมีคืน โครงการคนละครึ่ง มาตรการลดภาระผู้ประกอบการ/ประชาชน รวมถึงนโยบายภาครัฐ 
ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) เช่นเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ของโลก และแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)  
จะเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภค การลงทุน รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ ที่ให้ความส�าคัญ 
กบัการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าเกษตรเพือ่ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั สร้างความมัน่คงทางอาหารของประเทศ 
และของโลก และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ จนถึงคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน ไทยวาให้ความส�าคัญมากในการร่วมผลักดันการพัฒนานวัตกรรม 
รูปแบบใหม่ๆ รวมถึงมีการด�าเนินโครงการความยั่งยืนอย่างสม�่าเสมอ เช่น 1) โครงการ TWPC Sustainable Agriculture  
ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกตามหลักเกณฑ์ของ Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI)  
เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกได้อย่างยั่งยืนตามหลักสากล สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ SAI 2) ร่วมกับ สวทช.  
ใน “โครงการ 1 ต�าบล 1 เกษตรกร” และ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ทุ ่งกุลาร้องไห้”  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมันส�าปะหลังให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ผ่านการสร้างเกษตรกรต้นแบบ  
เพ่ือร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงถ่ายทอดความรู ้สู ่ชุมชนต่อไป 3) การเสริมสร้างเยาวชนเกษตรกรรุ ่นใหม่ผ่านการร่วมมือกับ 
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และมหาวิทยาลัยชั้นน�าที่ส�าคัญ 
ของประเทศไทย 4) ร ่วมประกาศเจตนารมณ์กับสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย  
(UN Global Compact) และเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network)  
ในการตั้งเป้าหมายร่วมกันในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 

นอกจากน้ี ไทยวามีการปรับใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิต 
ให้เกิดความยั่งยืน การพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจน 
การบรหิารการขายและการตลาด ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าและผูบ้รโิภคทัว่โลก เช่นสนิค้าอาหารเพือ่สขุภาพ  
และเม็ดไบโอพลาสติก โดยกลยุทธ์ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทโดยรวมในปี 2565 คาดว่าจะเติบโต 
อย่างต่อเน่ือง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามเฝ้าระวังปัจจัยเส่ียง ไม่ว่าจะเป็นความแปรปรวน 

ที่มำ	: TTSA, คณะส�ารวจมันส�าปะหลัง
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ของสภาพอากาศ สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดการกลายพันธุ ์ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ 
ราคาน�้ามันดิบที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนของวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นไปด้วย

ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ได้แก่

1. ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 

  จากสถานการณ์ของไวรัสโควิด 19 ต้ังแต่ปี 2563 ส่งผลให้ด้านการขนส่งสินค้าไม่สามารถขนส่งได้ตามปกติ 
เกิดสถานการณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลก (container shortage) และอัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้น 
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 อย่างมีนัยส�าคัญ โดยค่าระวางเรือ (freight) มีการปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบศตวรรษ  
นอกจากนี้ความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เร่ิมฟื้นตัวในไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 ตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าทั่วโลก 
ทั้งสหรัฐ และสหภาพยุโรป โดยเฉพาะความต้องการช่วงตรุษจีนในปลายเดือนมกราคม 2565 และภาวะราคาน�้ามันดิบ 
ในตลาดโลกปรับขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมการส่งออกไทยยังประสบปัญหาต้นทุนค่าขนส่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ 
ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เพิ่มขึ้น เช่นค่าประกันภัยโควิด 
ให ้แก ่พนักงาน อุปกรณ์ป ้องกันและก�าจัดไวรัสท่ีส�านักงานและโรงงาน ค ่าใช ้จ ่ายคลังสินค ้าส�ารองส�าหรับ 
ของที่ตกค้างที่ท ่าเรือ การท�า Bubble and Seal หรือมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ เฉพาะ เป็นต้น  
นอกจากต้นทุนค่าขนส่งระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ เจอปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ที่ต้องติดตาม 
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เช่นการขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนแรงงาน ค่าเงินบาท และเงินเฟ้อ

  อย่างไรก็ตามเพ่ือรับมือกับปัญหาค่าระวางเรือ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพด้านขนส่ง ปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานตลอดห่วงโซ่อุปทานขององค์กร  
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทจะถึงท่าเรือตรงตามก�าหนด และสามารถส่งออกได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา 
ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ภาพรวมแนวโน้มการส่งออกปี 2565 ของบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ 
ต่อเนื่องด้วยการเติบโตตัวเลขสองหลัก (Double digit) สอดคล้องกับอุตสาหกรรมส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 
ร้อยละ 5 (สรท.) เป็นผลมาจากตลาดต่างประเทศเริ่มฟื้นตัว และมีความต้องการสินค้ามากขึ้น 

2. รำคำเฉลี่ยส่งออกแป้งมันส�ำปะหลังปรับตัวเพิ่มขึ้น

  ราคาเฉลี่ ยส ่ งออกแป ้ งมันส� าปะหลั งมีการปรับตัว เพิ่ มขึ้ นจากป ี  2563 ท่ีมี ราคาเฉลี่ ยประมาณ 
441 เหรียญสหรัฐต่อตัน มาอยู่ในระดับราคาเฉลี่ยประมาณ 474 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ที่มา : TTTA) หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 7.64 นอกจากนี้ปริมาณการส่งออกแป้งมันส�าปะหลังไทยในปี 2564 เท่ากับ 3.67 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 
ร้อยละ 32.04 จากปี 2563 ที่มีปริมาณส่งออกเท่ากับ 2.78 ล้านตัน ส่งผลให้มูลค่าส่งออกแป้งมันส�าปะหลังในปี 2564 
เท่ากับ 53,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 47.38 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีมูลค่าส่งออกเท่ากับ 36,103 ล้านบาท  
เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการบริโภคที่เพิ่มขึ้น รวมถึงได้อานิสงส์จาก 
ราคาแป้งข้าวโพดซึ่งเป็นสินค้าทดแทนในบางอุตสาหกรรมในจีน ปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ สูงสุดรอบ 4 ปี และ 
ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนตัวลงในช่วงปลายปี 2564

3. ต้นทุนของวัตถุดิบหัวมันส�ำปะหลังปรับตัวเพิ่มขึ้น

  ราคามันส�าปะหลังปีเพาะปลูก 2563/64 ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
โดยมีราคาหัวมันส�าปะหลังเฉลี่ยปี 2564 เท่ากับ 2.53 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13.28 จากปี 2563  
ที่มีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 บาทต่อตัน เนื่องจากความต้องการใช้มันส�าปะหลังของจีนยังสูงต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาอุทกภัย
ในช่วงกลางปี 2564 โดยสถานการณ์น�้าท่วมในหลายพื้นท่ี ส่งผลให้ปริมาณหัวมันออกสู่ตลาดไม่มากเท่ากับท่ีคาดไว ้
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และมเีปอร์เซ็นต์แป้งต�า่ เนือ่งจากเกษตรกรมกีารเร่งเกบ็เกีย่วผลผลติก่อนครบก�าหนด อย่างไรก็ตามพืน้ทีป่ลกูมนัส�าปะหลงั 
รอบโรงงานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน จึงไม่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยมากนัก

นอกจากน้ีสถานการณ์การผลิตมันส�าปะหลัง ปีเพาะปลูก 2564/65 คาดว่าจะออกสู ่ตลาดเพิ่มข้ึนและคุณภาพด ี
จากปีทีผ่่านมา เน่ืองจากปรมิาณน�า้ท่ีเอือ้อ�านวยต่อการเจรญิเตบิโตของมนัส�าปะหลงั ส่งผลให้ท้ังราคาต้นทุนหวัมนัส�าปะหลงั  
และราคาขายเฉลีย่ยงัสามารถคงอยูใ่นระดับทีส่งูได้ ในช่วงปีหน้า อย่างไรกต็ามเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าจะมปีรมิาณหวัมนัส�าปะหลงั 
เข้าสู่โรงงานอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์หัวมันส�าปะหลังอย่างใกล้ชิด ตลอดจนด�าเนินการ 
โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมันส�าปะหลัง รวมถึงสนับสนุนเทคโนโลยีการท�าฟาร์มอัจฉริยะให้กับเกษตรกร  
เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร ถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตร 
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ธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA)
ธุรกิจแป้งมันส�าปะหลัง

ปี 2564 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ยากล�าบากส�าหรับทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดยังส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมทั่วโลกอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ ์
การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลก (container shortage) และอัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงสุดในรอบศตวรรษ  
รวมถงึภาวะราคาน�า้มนัดิบในตลาดโลกปรบัขึน้ ส่งผลให้ต้นทนุค่าขนส่งเพิม่ขึน้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ประกอบกบัอตุสาหกรรม
มนัส�าปะหลงัในประเทศไทยประสบปัญหาอทุกภยัในหลายพืน้ที ่อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ สามารถเตบิโตท�ายอดขายสถติสิงูสุด
ได้ โดยมียอดขายรวมเท่ากับ 9,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,015 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 จากปีก่อน โดยมีผลกระทบหลัก 
จากปริมาณและราคาเฉลี่ยส่งออกแป้งมันส�าปะหลังท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจแป้งมันส�าปะหลัง  
จ�านวน 4,422 ล้านบาท หรือร้อยละ 49 รายได้จากธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) จ�านวน 2,910 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 30 และรายได้จากธุรกิจอาหารจ�านวน 1,773 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 และมีก�าไรสุทธิเท่ากับ 363 ล้านบาท  
โดยก�าไรขั้นต้นของธุรกิจเท่ากับ 1,797 ล้านบาท ประกอบด้วยก�าไรของธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังร้อยละ 40 และ 
แป้งมันส�าปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) ร้อยละ 30 และก�าไรของธุรกิจอาหารร้อยละ 30 ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะได้รับผลกระทบ 
จากการเพิ่มข้ึนของราคาหัวมันส�าปะหลัง และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ ยังสามารถ 
รักษาอัตราก�าไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 20 ได้ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีผลการด�าเนิน
งานแยกตามหน่วยธุรกิจดังต่อไปนี้

ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2564
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หมำยเหต ุ: ตารางแสดงรายได้ตามช่องทางการจ�าหน่าย ได้ตัดรายการซื้อขายระหว่างธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังและธุรกิจอาหารแล้ว

แป้งมันส�าปะหลัง

แป้งมันส�าปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA)

อาหาร

รายได้อื่นๆ

รวมรำยได้จำกในประเทศ

แป้งมันส�าปะหลัง

แป้งมันส�าปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA)

อาหาร

รายได้อื่นๆ

รวมรำยได้จำกต่ำงประเทศ

18

19

19

1

57

29

13

0

1

43

19

23

22

2

65

24

10

1

0

35

22

26

20

1

69

20

10

0

1

31

1,625

1,741

1,706

116

5,188

2,607

1,166

67

77

3,917

1,343

1,604

1,527

132

4,606

1,691

729

40

25

2,485

1,615

1,905

1,438

72

5,030

1,473

765

15

40

2,293

กิจกำรในต่ำงประเทศ

ยอดขำยสุทธิรวม 100100100 9,1057,0907,323

ธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังมียอดขายรวมเท่ากับ 4,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จาก 3,180 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า  
ในขณะที่ธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังมูลค่าเพ่ิม (HVA) มียอดขายรวมเท่ากับ 2,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24  
จาก 2,343 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากปริมาณขายของแป้งมันส�าปะหลังปรับตัวเพิ่มข้ึน สอดคล้อง 
กับความต้องการแป้งมันส�าปะหลังที่ยังขยายตัวได้ตามการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าท่ีมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจน  
สอดคล้องกับตัวเลขปริมาณการส่งออกแป้งมันส�าปะหลังของประเทศไทยของปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.04 และ 
มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.38 เมื่อกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ที่มา : กรมศุลกากร) ปัญหาเรื่องขาดแคลน 
ตู้คอนเทนเนอร์เร่ิมคลี่คลาย และราคาขายเฉล่ียแป้งมันส�าปะหลังมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนในปี 2564 ซ่ึงมีราคาขายเฉล่ีย 
ในประเทศอยู่ท่ี 14.15 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 474 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ในปี 2563  
มีราคาขายเฉลี่ยในประเทศอยู่ที่ 12.82 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 441 เหรียญสหรัฐต่อตัน 

นอกจากนี้ความต้องการแป้งมันส�าปะหลัง ซ่ึงถือเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานหลักของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
อื่นฯ ที่เกี่ยวข้องยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศที่ส�าคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยาย 
แหล่งจัดหาแหล่งปลูกมันส�าปะหลังท่ีส�าคัญ ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา  
เพ่ือเพ่ิมแหล่งจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยวที่ผลผลิตมันส�าปะหลัง ตลอดจนด�าเนินการโครงการส่งเสริม 
ให้เกษตรกรปลูกมันส�าปะหลัง รวมถึงสนับสนุนเทคโนโลยีการท�าฟาร์มอัจฉริยะให้กับเกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ 
ที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตร 

รายได้จากธุรกิจแป้งมันสำาปะหลัง

2562 2563 2564

%ล้ำนบำท

กิจกำรในประเทศไทย

%ล้ำนบำท %ล้ำนบำท
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ที่มำ	:  กรมศุลกากร 

รายได้จากการขายแป้งมันส�าปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) ของบริษัทฯ ในปี 2564 มีการปรับตัวเพิ่มข้ึนสอดคล้อง 
กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในประเทศส�าคัญ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลูโคสไซรัปในประเทศเวียดนาม ที่บริษัทฯ 
ได้เริม่ขยายฐานลูกค้าไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา นอกจากนีแ้ป้งมนัส�าปะหลงัดดัแปรและสาค ูยงัคงความสามารถเตบิโตได้ 
ในอัตราที่สูง โดยความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกแป้งมันสำาปะหลังของประเทศไทย

3,378

4,894

6,056

3,517 3,552
3,845 3,591

4,527

5,239

4,391 4,494

5,824

2,824 2,831
3,155

3,782

2,906

2,116 2,217

3,246 2,931 3,089
3,495 3,511

ปริมาณ 2563 ปริมาณ 2564

ในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทฯ ยังคงรักษาความเป็นหนึ่งในผู้น�าตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
วุ้นเส้นในประเทศไทย สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกช่องทางการขายที่ส�าคัญ โดยเฉพาะการส่งออก หน่วยรถเงินสด  
และร้านค้าขายปลีกสมัยใหม่ (Modern trade)  ผลการด�าเนินงานของธุรกิจอาหารของบริษัทฯ ยังสามารถเติบโต 
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจอาหารมียอดขายรวมเท่ากับ 1,767  ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จาก 1,567 ล้านบาท  
ในปีก่อนหน้า ตลาดในประเทศยังคงเป็นตลาดหลัก คิดเป็นร้อยละ 83ของยอดขายทั้งหมดในธุรกิจอาหาร และร้อยละ 17  
เป็นยอดขายส่งออก จากการเติบโตของปริมาณการขายในประเทศเวียดนามที่เติบโตถึงร้อยละ 79 ซึ่งเป็นผลมาจาก 
การขยายการจัดจ�าหน่าย การเพิ่มความหลากหลายของประเภทสินค้า การพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ  
สุขอนามัย และมีความสะดวกสบาย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม รวมถึงการขยายช่องทางการจัด
จ�าหน่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี การขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ไปในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  
ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม

นอกจากน้ียอดขายของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอัตราการเติบโต 
ของอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากเป็นอาหารพื้นฐานส�าหรับการบริโภค สอดคล้องกับกลยุทธ์การเสริมสร้างการเติบโตท่ียั่งยืน 
การควบคมุอตัราการท�าก�าไรให้เพิม่สงูขึน้ จากการเตบิโตของปรมิาณการขายของผลติภณัฑ์เดมิ การเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  
ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมอาหารที่ตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคยุค New Normal  

มูลค่า 2564มูลค่า 2563

รายได้จากธุรกิจอาหาร

     ปริมาณ 2563

     ปริมาณ 2564

Jan May SepMar Jul NovFeb Jun OctApr Aug Dec
220,212 222,064 227,022243,822 172,919 267,771221,862 160,957 237,316286,078 251,087 270,571

256,086 243,572 347,335450,876 242,956 291,491361,764 261,262 289,932246,537 300,539 380,465
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ในอนาคต ที่มีพฤติกรรมผู ้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยผู ้บริโภคมองหาอาหารปลอดภัยและหันมาสนใจและ 
บริโภคอาหารท่ีดีต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทที่ให้ความส�าคัญกับการผลิตสินค้าที่สะอาด 
และดีต่อสุขภาพถูกหลักโภชนาการเหมาะกับผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพในปัจจุบัน ซึ่งสินค้าของเราได้รับการขึ้นทะเบียนอาหาร 
อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทปลอดภัย โดยกระบวนการผลิตตามมาตรฐานระดับโลก มีรายละเอียดต่างๆ ระบุอย่างชัดเจน  
ด้วยกลยุทธ์หลักของเราคือ “มุ่งมั่นตั้งใจส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค” รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบัน เช่น บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับดิสนีย์ เพื่อออก packaging ใหม่ โดยเพิ่งวางขายไป 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จุดประสงค์หลักเพื่อขยายตลาดวุ้นเส้นไปยังกลุ่มเด็กมากขึ้น และปรับโฉมแบรนด์วุ้นเส้น
ที่อยู่ในตลาดมานาน ให้ดูสดใส น่าลองมากขึ้น 

งบกำาไรขาดทุนรวม

รายได้จากการขาย

ต้นทุนขาย

ก�าไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

ก�าไรอื่นๆ

ก�าไรจากการด�าเนินงาน

ก�าไรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การด�าเนินงานปกติสุทธิ

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทนุ

ทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรสุทธิ

ก�าไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้เป็นของ

ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทย่อย

รายการปรับปรุง

จากการควบรวมบริษัท 

(NON-CASH ITEMS)

ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท
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การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
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ป ี  2564 บริษัทฯ มียอดขายรวมเท ่ากับ 9,105 ล ้านบาท เ พ่ิมขึ้น 2,015 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 28 
จาก 7,090 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า ธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังเป็นธุรกิจท่ีมีสัดส่วนยอดขายสูงสุดหรือร้อยละ 49  
โดยสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39 ในปี 2563 และสัดส่วนยอดขายแป้งมันส�าปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA)  
มีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 32 ลดลงจากร้อยละ 33 ในปี 2563  และสัดส่วนธุรกิจอาหารมีลดลงเป็นร้อยละ 19  
จากร้อยละ 22 ในปี 2563 

ในปี 2564 สัดส่วนยอดขายของธุรกิจที่ด�าเนินงานในต่างประเทศ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 43 ของยอดขายรวม  
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 34 ในปี 2563 โดยส่วนใหญ่การเติบโตมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังและการเติบโต 
ของธุรกิจอาหารในประเทศเวียดนาม รวมถึงการเติบโตของบริษัทย่อยที่ประเทศจีนและอินโดนีเซีย ในการขยายฐานลูกค้า 
ส�าหรับยอดขายแป้งมันส�าปะหลังมูลค่าเพิ่ม

อัตราก�าไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าบริษัทฯ  
จะได้รบัแรงกดดนัจากหลายปัจจยั เช่นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 การปรับตวัเพิม่ขึน้ของราคาต้นทนุ 
หัวมันส�าปะหลัง และสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณและราคาส่งออก 
แป้งมันส�าปะหลัง และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2564 อัตราการท�าก�าไรขั้นต้น 
ของธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังในประเทศไทย เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับร้อยละ 11 ในปี 2563 ในขณะที่ก�าไรขั้นต้น
ของธุรกิจอาหาร ในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 31 ใกล้เคียงกับปี 2563

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ในปี 2564 เท่ากับ 1,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 281 ล้านบาท  
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นหลักๆ เกิดจากการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าสอดคล้องกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น   
และค่าใช้จ ่ายพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เช่นค่าประกันภัยโควิดให้แก่พนักงาน อุปกรณ์ป้องกันและ 
ก�าจัดไวรัสที่ส�านักงานและโรงงาน การท�า Bubble and Seal หรือมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ  
ส�าหรับสถานประกอบกิจการในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ประมาณ 21 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ  
ได้มีการด�าเนินการใช้มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

อัตราก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน ในปี 2564 อยู่ท่ี 539 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา  
241 ล ้ านบาท สาเหตุหลักมารายได ้และก�า ไร ข้ันต ้นของธุ ร กิจแป ้ งมันส� าปะหลั งและอาหาร ท่ี เพิ่ มขึ้ น  
เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น 

ยอดขาย

กำาไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน 
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โดยผลการด�าเนินงานของในปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 323 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 285 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 743 เมื่อเทียบกับปี 2563 สาเหตุหลักมาจากอัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้และก�าไรขั้นต้น 
ของธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเติบโตของธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังมูลค่าเพิ่มและอาหารซึ่งมีอัตราก�าไร 
ขั้นต้นสูง ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีรายการก�าไรพิเศษครั้งเดียวจากการเข้าซื้อกิจการและจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อการลงทุน รวมจ�านวน 44 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2563 และมีค่าใช้จ่ายพิเศษในการขายและบริหารผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที ่
ร้อยละ 4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,604 ล ้านบาท เพิ่มขึ้น 484 ล ้านบาท  
การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ มีดังนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือเพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ยังคงส�ารอง 
 เงินสดไว้ให้เพียงพอกับเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ในการช่วงฤดูการผลิต รวมถึงการลงทุนเพื่อขยายก�าลังการผลิต

• สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง 75 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนในกองทุน

• ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่นคงเหลือจ�านวน 838 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้ทางการค้าเพิ่มข้ึน 135 ล้านบาท  
 จากปีก่อนตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ โดยมรีะยะเวลาการเกบ็หนีเ้ฉลีย่ 30 วนั โดยกลุม่บรษิทัฯ ได้พจิารณาบนัทกึส�ารอง 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ท่ีขาดความสามารถในการช�าระหนี้ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน 
 การรายงานทางการเงิน

• สินค้าคงเหลือ เพิ่มข้ึน 447 ล้านบาท หรือร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปีก่อน สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ที่เพ่ิมขึ้น 
 เนื่องจากปัญหาเรื่องขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ในปี 2564 ส่งผลให้ค�าสั่งซื้อแป้งมันส�าปะหลังในต่างประเทศ 
 มีการชะลอตัวลง คาดว่าออเดอร์ที่ถูกเลื่อนการส่งมอบจะสามารถจัดส่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 นอกจากนี้บริษัทฯ  
 มีระยะเวลาการขายของสินค้าเฉลี่ยท่ี 47 วัน ท้ังนี้กลุ ่มบริษัทฯ ได ้มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  
 โดยจะพิจารณาบันทึกค่าเผื่อสินค้าด้อยค่าเมื่อพบว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าต�่ากว่าราคาทุน  

• ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจ�านวน 3,528 ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาท  
 จากปีก่อน ในปี 2564 บริษัทชะลอการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ เพื่อรักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
 ในสถานการณ์ COVID-19  ประกอบกับมีการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวนประมาณ 10 ล้านบาท

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

สินทรัพย์

ฐานะการเงิน

แหล่งที่มาของเงินทุน

2562 2563 2564

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหน้ีที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

0.49

0.27

0.56

0.34

0.55

0.31

รำยกำร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,070  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วน 
หนี้สินต่อทุน 0.55 เท่า  และมีอัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน 0.33 เท่า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ 
ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ  
0.31 เท่า โดยมูลค่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ดังนี้

 •  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 162 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 จากปีก่อน เป็นผลมาจาก 
   เจ ้าหนี้คงค ้างจากกิจการที่ ไม ่ เ ก่ียวข ้องกันและค่าใช ้จ ่ายโรงงานค้างจ ่ายเพิ่มข้ึนจากปีก ่อน  
   โดยกลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาการช�าระหนี้อยู่ท่ี 30 วัน ระยะเวลาการช�าระหนี้สินท่ีสั้น เน่ืองจาก 
   การซื้อหัวมันส�าปะหลังที่เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ จากเกษตรกรด้วยเทอมเงินสดช�าระทันที

สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(หน่วย: ล้านบาท)

466

(1,157)

928

(59)

179

571

(434)

(136)

(5)

(4)

442

(213)

(222)

29

36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นท้ังสิ้น 5,533 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 328 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 6 จากปีก่อน การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ มีดังนี้

 •  ก�าไรสะสมเพิ่มขึ้น 205 ล้านบาท จากการสุทธิของการเพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิ จ�านวน 323 ล้านบาท 
   หักด้วยเงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2564 จ�านวน 118 ล้านบาท 

 •  องค ์ประกอบอื่นของส ่วนของผู ้ ถือหุ ้น เพิ่ม ข้ึน 63 ล ้านบาท จากส ่วนต ่างจากการแปลง 
   ค่างบการเงิน 55 ล้านบาท และการปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด 8 ล้านบาท

 •  ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มข้ึน 60 ล้านบาท เกิดจากส่วนแบ่งก�าไร  
   จ�านวน 40 ล้านบาท และส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 24 ล้านบาท สุทธิกับการจ่ายเงินปันผล  
   4 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 889 ล้านบาท สุทธิเพิ่มขึ้น 
จากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�านวน 36 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ดังนี้

2562 2563 2564รำยกำร
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 •  กระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงานจ�านวน 442 ล ้านบาท และก�าไรจากการด�าเนินงาน 
   จ�านวน 1,000 ล้านบาท 

 •  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจ�านวน 213 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อเครื่องจักร 
   และอุปกรณ์เพื่อบ�ารุงรักษาและปรับปรุงกระบวนการผลิต 308 ล ้านบาท สุทธิ กับเงินรับ 
   จากการลงทุนในกองทุนและหุ้นกู้ 67 ล้านบาท เงินรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
   17 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับ 13 ล้านบาท

 •  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 222 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล 
   จากก�าไรสะสม 118 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 66 ล้านบาท จ่ายเงินตามสัญญาเช่า 31 ล้านบาท 
   ช�าระคืนเงินกู้ระยะยาว 60 ล้านบาท สุทธิกับเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 58 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำาคัญ

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ปัจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของธุรกิจแป้งมันสำาปะหลังในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวน 4,058 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจ�านวน 2,233 
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.8 เท่า ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากหุ้นกู้ของบริษัทท่ีจะถึงก�าหนดช�าระคืน
ในปี 2565 จึงเปลี่ยนการจัดประเภทจากหนี้สินระยะยาวเป็นหนี้สินหมุนเวียน ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมแผนการบริหารเงิน 
เพ่ือการช�าระคืนไว้แล้ว หลังจากการช�าระคืนกลุ่มบริษัทฯ จะยังคงด�าเนินงานได้อย่างปกติ โดยไม่มีการติดขัดด้าน 
สภาพคล่องแต่อย่างใด 

กลุม่บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้จากหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ข้อ 33 ของงบประจ�าปี 2564

ผลการส�ารวจปริมาณการเพาะปลูกมันส�าปะหลังจาก 4 สมาคม (สมาคมการค้ามันส�าปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์
มันส�าปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันส�าปะหลังไทย)  
ซึ่งได้ท�าการส�ารวจในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ประมาณการหัวมันส�าปะหลังในฤดูกาลผลิต 2564/2565 คาดว่า 
จะออกสู่ตลาดในปริมาณ 32.96 ล้านตัน  มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลผลิต 2563/2564  ร้อยละ 4 โดยพื้นที่การเพาะปลูก 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 9.51 ล้านไร่ ในปี 2563/2564 เป็น 9.59 ล้านไร่ ในปี 2564/2565 เนื่องจากการคาดการณ ์
สภาพอากาศท่ีเอื้ออ�านวย มีปริมาณน�้าฝนพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของมันส�าปะหลัง ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร ่
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 3.33 ตันต่อไร่ เป็น 3.44 ตันต่อไร่ อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงส�าหรับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง  
เช่นความเสียหายต่อผลผลิตมันส�าปะหลังเนื่องจากภาวะน�้าท่วมในช่วงปลายปี 2564 ความเสียหายและการขาดแคลน 
ต้นพันธุ์มันส�าปะหลัง การเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนครบก�าหนด และการระบาดของโรคใบด่าง

อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันส�าปะหลัง ในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา อาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อสภาวะขาดแคลนวตัถดิุบทีดี่ รวมถงึรายได้ของเกษตรกร ซึง่บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการร่วมกบัมลูนิธสิถาบันพฒันามนัส�าปะหลัง
แห่งประเทศไทย (TTDI) ในการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคใบด่างมนัส�าปะหลงั ผ่านการสร้างโรงเรอืนในการขยายพนัธ์ุอย่าง
เร่งด่วน เพือ่พฒันาต้นพันธุม์นัส�าปะหลงัทีส่ามารถต้านทานต่อโรคใบด่างได้ และสามารถขยายพนัธุไ์ด้อย่างรวดเรว็กว่าปกติ
ถงึ 20 – 80 เท่า ปัจจบุนั ไทยวามโีรงเรอืนแบบปิดเพือ่เพาะพันธุม์นัส�าปะหลงัทีป่ลอดโรคทัง้หมด 10 โรงเรอืน และเป้าหมาย
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เพ่ิมเป็น 12 โรงเรือน ในปี 2565 โครงการโรงเรือนแบบปิดเพื่อเพาะพันธุ์มันส�าปะหลังที่ปลอดโรค ส่งผลให้เกษตรกร 
มีต้นพันธุ์มันที่สะอาด และสามารถช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกรได้ ไม่น้อยกว่าไร่ละ 600 – 1,000 บาท 
จากการซื้อต้นพันธุ์ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ท�าการส�ารวจพื้นที่และเฝ้าระวังการระบาด ติดตามและรวบรวมข้อมูลการระบาด 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการขยายโครงการสมาชิกเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนให้ผลตอบแทนท่ีจูงใจ 
แก่เกษตรกร รวมถึงให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกมันส�าปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการ  
เพาะปลูก  เช่นการวิเคราะห์ดิน การให้ปุ ๋ยทางโดรน การจัดการระบบน�้า เครื่องมือการปลูกที่มีประสิทธิภาพ  
การปลูกพืชอื่นเพื่อบ�ารุงดิน การใช้เครื่องจักรในการช่วยเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต  โดยวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถได้ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้มากขึ้น รวมถึงได้มีการพัฒนา
ด้านการบันทึกฐานข้อมูลเกษตรกรและการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาต่อยอดจากฐานข้อมูลเพื่อจัดท�าระบบ 
การวิเคราะห์การเจริญเติบโตโดยประเมินจากดัชนีพืชพรรณ และการตรวจสอบพื้นที่การเพาะปลูก โดยภาพถ่ายดาวเทียม  
ที่มีความแม่นย�าสูงมากกว่าร้อยละ 90 และยังสามารถท�าการการวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า รายวัน  
รายสัปดาห์ รายเดือน และ การพยากรณ์ปริมาณน�้าฝนรายสัปดาห์ และ รายเดือน ล่วงหน้ากว่า 9 เดือน นอกจากนี้  
ยังมีการพัฒนาต่อยอดด้านโมเดลการพยากรณ์และวิเคราะห์ ผลผลิต และ คุณภาพผลผลิต (% เช้ือแป้ง) ซ่ึงขณะนี ้
อยู่ระหว่าง การพัฒนาเพื่อให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ท้ังหมดนี้ของแพลตฟอร์มดิจิทัล จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มข้อมูล 
ในการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบให้มีความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังมุ ่งหวังพัฒนาสมาชิกเกษตรกรไทยวา 
ให้พร้อมรบัการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลย ีใช้แพลตฟอร์มดจิทัิลเป็นเครือ่งมอืการตดัสนิใจการท�าการเพาะปลกูมนัส�าปะหลัง 
ของเกษตรกร ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนน้ันมีความส�าคัญต่อศักยภาพของธุรกิจไทยวา ไทยวาจึงด�าเนินการเพื่อการเกษตร 
อย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ และร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากมาย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา  
และธุรกิจเพื่อสังคม ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทางการเกษตรตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้ เทคโนโลยี ให้เกษตรกร 
ได้พัฒนาพื้นที่และชุมชนของตนเอง ไปจนถึงการวางรากฐานทางธุรกิจส�าหรับเกษตรกรรุ ่นใหม่ที่อยากกลับไป 
พัฒนาบ้านเกิด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร รวมถึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และลดความเสี่ยงจาก 
การขาดแคลนสินค้าเกษตรในอนาคต ไทยวาได้ร่วมมือร่วมมือกับหลายหน่วยงานจากภายนอก โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน  
คอืเพือ่หาแนวทางการขบัเคลือ่นการยกระดบัคณุภาพชวีติให้เกษตรกร ยกระดบัอาชีพและรายได้ ลดปัญหาความเหลือ่มล�า้  
และน�าไปสู ่การแก ้ป ัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จอย ่างยั่ งยืน จากการใช ้องค ์ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร ์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน และการท�างานแบบบูรณาการ ให้ได้ผลผลิตที่ดีข้ึน 
 โดยเฉพาะการปลูกมันส�าปะหลัง

ส่วนสถานการณ์ราคาแป้งมันส�าปะหลังในตลาดส่งออกในภาพรวม คาดว่าปริมาณการส่งออกจะสามารถเติบโตต่อเนื่อง  
ตามความต้องการเพื่อน�าไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ขณะที่ราคาส่งออกแป้งมันส�าปะหลังยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในทิศทางบวก 
ตามความต้องการใช้แป้งมันส�าปะหลังของตลาดช้ันน�าอย่างจีน รวมถึงโอกาสทางการแข่งขันอื่นๆ เช่น 1) ราคาข้าวโพด 
ในประเทศจีนปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวโพดไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สินค้า 
มันส�าปะหลังซ่ึงเป็นสินค้าทดแทนในบางผลิตภัณฑ์มีความต้องการมากขึ้น 2) การปลูกพืชทางการเกษตรของจีน 
มแีนวโน้มลดลง ท�าให้จนีมแีนวโน้มน�าเข้าสนิค้าเกษตรจากต่างประเทศมากขึน้ 3) การเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลัง 
แปรรูป จะช่วยเพิ่มโอกาสของสินค้าในตลาดโลกมากขึ้น และช่วยลดการแข่งขันด้านราคาของตลาดส่งออกหลักได้  
เนื่องจากแป้งมันส�าปะหลังสามารถน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
เครื่องส�าอาง บรรจุภัณฑ์ และยา เป็นต้น 
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ถึ งแม ้ว ่ าสถานการณ ์น�้ าท ่ วมส ่ งผลกระทบต ่อระบบเศรษฐกิจในหลายพื้นที่ ในประเทศไทย โดยเฉพาะ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลาง ท�าให้เกษตรในพื้นท่ีน�้าท่วมได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์น�้าท่วมอย่างใกล้ชิด โดยปัจจุบัน พื้นท่ีเพาะปลูกโดยรอบโรงงาน 
ของบริษัทฯ ถือว่ายังไม่ได้รับผลกระทบมากแบบมีนัยส�าคัญ แต่ส่งผลให้เกษตรกรในบางพื้นท่ีมีการเร่งขุดมันส�าปะหลัง  
ทั้งนี้ไทยวามีทีม Agronomist คอยประเมินสถาณการณ์และเตรียมการ พร้อมให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด  
อีกท้ังได้มกีารศึกษาถงึการน�าน�า้ทิง้จากกระบวนการผลติกลบัมาใช้ในกระบวนผลติ และปรบัปรงุระบบการผลติให้ใช้น�า้ลดลง 
ตลอดจนการสร้างที่เก็บน�้าในช่วงหน้าแล้ง เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะการขาดแคลนน�้าในอนาคต

อยา่งไรก็ตามสถานการณ์ความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่น ยงัคงเป็นปจัจัยเสี่ยงตอ่การด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ เนื่องจาก
รายได้ส่วนใหญ่จากการส่งออกเป็นสกลุเงนิดอลล่าร์สหรฐั และหยวน ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้มกีารพจิารณาท�าสญัญาปิดความเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม

แผนระยะยาวและแนวทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

ในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จาก 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ ์
และการบรกิาร นวตักรรมการพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ รวมถงึขยายฐานลกูค้าไปยงัประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก ผ่านทมีขายเชงิเทคนคิ 
ที่แข็งแกร่ง และแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความต้องการใหม่ๆ  
ของผู ้บริโภคในอนาคต 2) ห่วงโซ่คุณค่าดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานตลอด 
ห่วงโซ่อุปทานขององค์กร เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการปลูก การผลิต ไปจนถึงมือผู้บริโภค  
ผ ่านกลยุทธ ์การบริหารห ่วงโซ ่อุปทานอย ่างยั่ งยืน รวมทั้ง 3) ลงทุนในบริษัทที่ มีศักยภาพในการเติบโตสูง  
เช่นพลาสติกชีวภาพ อาหารเพื่อสุขภาพที่มีใยอาหาร และโปรตีนสูง หรือออการ์นิค รวมถึง Thai Wah Ventures  
ที่มุ่งเน้นลงทุนใน 4 ด้านหลัก ที่สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบัน โดยปัจจัยทั้งหมดจะช่วยผลักดันให้ยอดขายของบริษัทฯ  
สามารถเติบโตในอัตราตัวเลขสองหลักตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าอัตราการท�าก�าไรจะฟื้นตัวในปี 2564  
เนื่องจาก 1) การขยายฐานการตลาดในช่องทางการขายที่ส�าคัญต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  2) การบริหารจัดการวัตถุดิบ
ที่มีประสิทธิภาพ   3) มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต 4) การเติบโตจากนวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 5) การควบรวมกิจการที่มีศักยภาพ

Forging the Future

Strengthen the Core, Accelerate the New
เสริมควำมแข็งแกร่งให้ธุรกิจปัจจุบัน เร่งสร้ำงธุรกิจใหม่

Strengthen Go To Market 
GTM Model Operational Excellence Accelerate New Business

เพื่อเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง และรักษาความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นจัดหาวัตถุดิบ 
ด้วยความรับผิดชอบ ยืนเคียงข้างเกษตรกร รับซื้อวัตถุดิบด้วยราคายุติธรรม อันจะน�าไปสู่การเสริมสร้างความม่ันคง 
แก่อุตสาหกรรมเกษตรในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์การบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดหาวัตถุดิบ 
ให้เพียงพอต่อความสามารถในการผลิตของโรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบ 
มีความผันผวน และได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปทานและอุปสงค์ในระดับโลก  

2564 One Report 
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 67



สภาพอากาศ และมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ แต่บริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาการเติบโต 
ของปริมาณการส่งออกอย่างต่อเนื่องได้ จากความต้องการแป้งมันส�าปะหลังยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
ความต้องการในตลาดจีน และไต้หวัน ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ และการขยายฐานลูกค้าไปทั่วโลก 

ทั้งน้ี ในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะรักษาความเป็นผู้น�าทางธุรกิจในผลิตภัณฑ์แป้งและอาหารจากแป้ง โดยเป้าหมาย 
การเติบโตของบริษัทฯ นั้นมาจากสองปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ได้แก่การเติบโตของธุรกิจเดิม โดยบริษัทฯ น�าความเชี่ยวชาญ 
กว่า 75 ปีในฐานะผู้ผลิตแป้งมันส�าปะหลัง มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหาร 
ส�าเร็จรูปพร้อมทาน ที่จับกระแสการด�าเนินชีวิตรูปแบบใหม่ ในส่วนของความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน บริษัทฯ วางแผน 
ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานในภาคส่วน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากข้ึนในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพ  
นอกจากน้ีเพ่ือให้ธุรกจิของไทยวาครบท้ังวงจรของห่วงโซ่อปุทานอาหาร  ไทยวาได้ขยายการลงทนุไปยงัธรุกจิ New start-up 
หรือธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อช่วยเสริมการเติบโตของธุรกิจหลักได้ โดยผ่านบริษัท ไทยวา เวนเจอร์ส จ�ากัด 
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีศักยภาพให้กับธุรกิจในเครือของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ปัจจัยขับเคลื่อนที่สอง  
คอืการควบรวมกจิการทีม่ศีกัยภาพ ซึง่ไทยวามกีารคดัเลือกธรุกจิทีจ่ะเข้าซือ้อย่างรอบคอบ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้  
โดยบริษัทฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยจะเข้าซื้อกิจการในธุรกิจที่สามารถเอื้อในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ธุรกิจเดิม

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ซ่ึงสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100%  
ซ่ึงไทยวาถอืเป็นผูบุ้กเบกิพลาสติกชวีภาพจากแป้งมนัส�าปะหลังเชิงพาณชิย์รายแรกๆ ในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์  RosEco  
ซ่ึงถอืเป็นการเพ่ิมมลูค่าให้กบัสนิค้าเกษตร เพือ่ยกระดบัความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมัน่คงทางอาหารของประเทศ 
และของโลก และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ จนถึงคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ังเรื่องขยะพลาสติก  
ภาวะโลกร้อน สอดคล้องกับหลกัการของเศรษฐกิจหมนุเวยีนชีวภาพ พลาสตกิชีวภาพจากแป้งมันส�าปะหลงัของบริษทัไทยวา 
จึงเป็นหนึ่งในการใช้ข้อได้เปรียบของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่าในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันส�าปะหลังของบริษัท จะปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยกว่า 
พลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมถึง 5 เท่า และพลาสติกที่ได้มีคุณสมบัติสามารถดูดซับน�้ามันได้ดี มีความยืดหยุ ่น   
ย่อยสลายได้ในระยะเวลาไม่นาน และสามารถน�าไปใช้งานได้หลากหลาย  

ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส่งผลให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในองค์กร โดยตั้งงบลงทุน 
ทั้งหมดประมาณ 300-400 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งจะแบ่งออกเป็นเพื่อน�าไปดูแลงานบ�ารุงรักษาประจ�าปีจ�านวน  
100-150 ล้านบาท ส่วนงานปรับปรุงการผลิตจ�านวน 100 ล้านบาท ธุรกิจพลาสติกชีวภาพเฟส 2 จ�านวน 70 ล้านบาท   
และลงทุนผ่านบริษัทไทยวา เวนเจอร์ส จ�ากัด  จ�านวน 30-60 ล้านบาท ที่มุ่งเน้นลงทุนใน 4 ด้านหลัก ที่สอดคล้องกับธุรกิจ 
ปัจจุบัน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีศักยภาพให้กับธุรกิจในเครือของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในอนาคต  
โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น “ผู้น�าธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังและอาหารจากแป้งระดับโลก” นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถ 
รักษาระดับในการเพิ่มของผลก�าไร พร้อมทั้งรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นให้อยู่ในอัตราที่สูง และสามารถจ่ายปันผลให้แก ่
ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

2564 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์รวม

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

 

รายได้จากการขายสินค้า

เงินปันผลรับ

ส่วนแบ่งก�าไรในบริษัทร่วม

รายได้รวม

ต้นทุนขายสินค้า

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไรจากการด�าเนินงาน

EBITDA

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

 

ข้อมูลอื่นๆ

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

4,058 

      4,546 

      8,604 

      2,233 

         837 

      3,070 

      5,534 

 

      9,105               

-                 

-           

9,197         

7,309 

      8,701 

         493 

         969 

         496 

          67 

          66 

         363 

          40 

         323 

 

  

        0.37 

 *0.2159        

6.29

(หน่วย : ล้านบาท)

      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 

หมำยเหตุ	: * ณ วันที่พิมพ์รายงานนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.2159 บาท แต่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ 

    โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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2564 2563 2562

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร

อัตราก�าไรขั้นต้น (%)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%)

อัตราก�าไรอื่น (%)

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%)

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน)

Cash cycle (วัน)

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) (เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
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            5 

0.03 

90 

            4 

            7

 

 4 

          23 

        1.10

 2                

1 

        0.27 

30 

          47              

21              

56           

0.55 

            8           

0.33

              59 

        

     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 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
อาคารส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 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

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

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (TWPC224A)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2 296 2000 โทรสาร : +66 2 683 1389
เว็บไซต์ : www.krungsri.com

บุคคลอ้างอิง

หน่วยงานกำากับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

หน่วยงานกำากับบริษัทจดทะเบียน

นายทะเบียนหุ้นกู้
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บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด 
อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2 264 8000 โทรสาร : +66 2 657 2222

ที่ปรึกษากฎหมาย

ข้อมูลสำาคัญอื่น

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ตลาดรอง

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) สาขาอาคารไทยวา
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาสีลม
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาบางเลน
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักสีลม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ�ากัด (มหาชน) สาขาส�านักพหลโยธิน
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การกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ ่งมั่นที่จะรักษา และคงไว ้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีภายในบริษัทฯ  
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้แก่ธุรกิจรวมทั้งแก่ผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทฯ ได้น�าหลักปฏิบัติเรื่องการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ครัง้ที ่4/2564 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่12 พฤศจิกายน 2564 ได้มกีารทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้ได้ปรับปรุง
หลักปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มากขึ้น ทั้งนี้ส�าหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่
สามารถหรอืยงัไม่ได้น�าไปปรบัใช้ ได้มกีารบนัทกึเหตผุลหรือแผนงานของบรษิทัฯ ไว้เป็นส่วนหนึง่ของมตคิณะกรรมการแล้ว

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียดครอบคลุมหลักการ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษทัฯ ให้ความส�าคญัและเคารพในสทิธขิองผูถื้อหุน้ ทัง้ในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรพัย์ และในฐานะเจ้าของบรษัิทฯ  
 โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ได้ใช้สิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย ์
 ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ  
 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ รวมทั้งการเข้าร่วม 
 ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่รบัทราบผลการด�าเนนิงานประจ�าปี และการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพจิารณา 
 อนุมัติเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญตามที่กฏหมายก�าหนด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ การก�าหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการ การแต่งต้ังผูส้อบบญัชีและพจิารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีการจ่ายหรอืงดจ่ายเงนิปันผล การเพิม่ทนุ และ 
 ออกหลกัทรพัย์ใหม่ ตลอดจนการได้ซกัถามหรือแสดงความเห็นในเรือ่งต่างๆ ทีก่รรมการบรษิทัฯ ได้รายงานให้ทราบ 
 หรือขอความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
 นอกเหนอืจากสทิธขิัน้พืน้ฐานต่างๆ ข้างต้น บรษิทัฯ ยังมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกในการใช้สทิธ ิ
 ของผู้ถือหุ้น ได้แก่

 1.1 ผูถ้อืหุ้นทกุรายมสีทิธอิยูบ่นพืน้ฐานเดยีวกัน ในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ และในการรบัเงนิปันผล 
  ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจ�านวนเงินปันผลดังกล่าวค�านวณจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ ในการ 
  ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติประเด็นที่ส�าคัญในวาระต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ  
  (ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และ 
  การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น บริษัทฯ จะไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 
  ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างเสรี

 1.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน 
  ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุม  
  จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู ้ถือหุ ้นชาวต่างชาติ  
  จัดให้มีจุดรับลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นทั่วไป รวมทั้ง จัดส่งหนังสือ 
  มอบฉันทะซึ่งระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อ 
  อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม 
  ภายหลงัเริม่การประชมุแล้ว ยงัคงมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้ลง 

  มติ 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ
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 1.3 บริษัทฯ เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เป็นการล่วงหน้าโดย 

  ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการส่งค�าถามล่วงหน้าดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ 

  บริษัทฯ (www.thaiwah.com)

  บริษัทฯ ยังมิได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ  

  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ 

  การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ซ่ึงจะต้องเป็นผู ้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีพระราชบัญญัติ 

  บริษัทมหาชนจ�ากัดก�าหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว 

  ในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ

 1.4 บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น 

  ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยได้ระบุวาระ 

  การประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงข้อมูล 

  เอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวัต ิ

  ผู ้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม  

  รวมทั้ง หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก ่

  ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพร้อมในการเตรียมตัวส�าหรับ 

  การประชมุ นอกจากนัน้ บรษัิทฯ ได้ลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์หนงัสอืเชิญประชมุผูถ้อืหุน้ในหน้าหนงัสอืพมิพ์ 

  และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลต่างๆ ในการประชุมทั้งภาษาไทย 

  และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย  

  1 เดือน รวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�าระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดง 

  ผลการลงมติเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการประชุมผู้ถือหุ้น

 1.5 ประธานฯ จะด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น 

  ทราบล่วงหน้า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด 

  อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 

 1.6 ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ังเลขานุการของบริษัทฯ จะท�าหน้าท่ีอธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียง 

  ลงคะแนน (กฎเกณฑ์ต่างๆ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติโดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิทธิ 

  การออกเสยีงลงคะแนน) นอกจากน้ัน บรษิทัฯ ได้เชิญทีมท่ีปรกึษากฎหมายเข้ามาท�าการตรวจสอบกระบวนการ 

  ลงทะเบียนก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจ�านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และจ�านวนหุ้นของ 

  ผูท้ีม่าร่วมประชมุให้ผูถื้อหุน้ทราบ  ตลอดจนท�าการตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

  ก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลการลงคะแนน 

  ในแต่ละวาระภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุแต่ละครัง้ และบรษิทัฯ ได้เผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ 

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายในวันท�าการถัดไปหลังวันประชุม  

  นอกจากนั้น ผลการลงคะแนนเช่นเดียวกันนี้ รวมถึงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและค�าตอบโดยสรุป 

  ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งครอบคลุมสาระส�าคัญต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 1.7  นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชมุผูถ้อืหุน้ ไม่เพยีงแต่เป็นการด�าเนนิการตามกฎหมายเท่านัน้ แต่ยงัเป็น 

  การสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถามกรรมการและ 
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  ฝ่ายจัดการในเรือ่งใดกต็ามทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ประธานในท่ีประชุมได้จดัสรรเวลาและส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ 

  มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและต้ังค�าถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ  

  นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการรกัษาสทิธปิระโยชน์ หากผูถื้อหุน้ท่านใดมปีระเดน็ 

  ค�าถามที่ต ้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมสามารถจัดส่งค�าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ 

  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (“ir@thaiwah.com”) หรือโทรสารหมายเลข +66 2 285 0255

 1.8   นอกเหนือจากผู้สอบบัญชีที่จะได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีแล้ว ประธานกรรมการบริษัทฯ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด 

  ค่าตอบแทนและกรรมการทุกท่าน จะใช้ความพยายามเท่าท่ีสามารถจะท�าได้ในการเข้าร่วมการประชุม 

  ผู้ถือหุ้นเพื่อท�าการชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมาย 

  เข้ามาร่วมประชมุเพือ่ให้ความชดัเจนในประเดน็ทางกฎหมาย อกีทัง้จดัให้มล่ีามมอือาชพีท�าหน้าทีใ่นระหว่าง 

  การประชมุเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการบรษิทัฯ สามารถสือ่สารกนัได้อย่างมีประสทิธภิาพทัง้ภาษาไทย 

  และภาษาอังกฤษ 

 1.9 บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) อาทิ  

  มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องท่ีส�าคัญต่างๆ มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน  

  ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) เป็นต้น

2.       กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย รายใหญ่ หรือ 

 นักลงทุนสถาบัน โดยด�าเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

 2.1   บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนน 

  เสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ หรือหนึ่งหุ้นสามัญต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญ 

  แต่เพียงประเภทเดียว 

 2.2  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้น 

  ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบ 

  หนังสอืมอบฉนัทะตามทีก่ระทรวงพาณชิย์ก�าหนด และเป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก�าหนดทศิทางการลงคะแนน 

  เสียงได้  อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็น 

  ตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้ระบุชื่อของ 

  กรรมการอสิระไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมท้ังแนบประวัตกิรรมการอสิระท่ีได้รบัมอบหมายให้เป็นผูรั้บมอบ 

  ฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม

 2.3 กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการเข้าท�ารายการ 

  ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว  

  นอกจากนัน้บรษิทัฯ ได้เปิดเผยรายละเอยีดและเหตผุลของการเข้าท�ารายการให้ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนท�ารายการ 

  ในกรณีต้องขออนุมัติการท�ารายการจากผู้ถือหุ้น รวมท้ัง ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ 

  ตลาดทุนโดยเคร่งครัด รายละเอียดของการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการ 

  ระหว่างกัน” และในระหว่างปีทีผ่่านมาไม่ปรากฎว่าบรษัิทฯ  ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์การท�ารายการ 

  ที่เกี่ยวโยงกัน และหรือการซื้อขายสินทรัพย์แต่อย่างใด
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 2.4  บรษิทัฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิเพือ่เป็นแนวทางให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิารระดบัสงู  

  และพนักงานทกุระดับของบรษัิทฯ ได้พงึปฏบิตั ิรวมถงึการห้ามในเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในเพือ่หาผลประโยชน์ 

  ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 

  การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครอง 

  ข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ียังมิได้เปิดเผย 

  แก่สาธารณชน  ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในท่ียังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo  

  Period”) รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “2.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ซึ่งในระหว่าง 

  ปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

 2.5  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนหุ้น 

  ทีม่สิีทธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ มสีทิธทิีจ่ะเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ เปิดโอกาส 

  ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ เป็นผู้กลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

  เพือ่พิจารณาโดยในกรณีทีบ่รรจุเป็นวาระการประชุม บรษิทัฯ จะแจ้งในหนงัสอืนดัประชุมว่าเป็นวาระท่ีก�าหนด 

  โดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ  

  บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทราบ

  บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียน 

  โดยให้จัดส่งต้นฉบับพร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ท่ีลงลายมือช่ือแล้ว ไปยังเลขานุการบริษัทฯ ทางไปรษณีย ์

  ตามที่อยู่ของบริษัทฯ หรือ โทรศัพท์ +66 2 285 0040 ต่อ 1501

 2.6  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจเพื่อเป็น 

  แนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติในเรื่อง 

  การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็น 

  การป้องกันการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้โดย 

  มิชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ   

  ซ่ึงห้ามมิให้กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านทุกระดับต�าแหน่งเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น 

  ความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเหตุผลอื่น 

  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยัง 

  ครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยัง 

  มิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน  

  (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนและจนถึงวันประกาศผลการด�าเนินงานทาง 

  การเงินในแต่ละไตรมาสของสามไตรมาสแรก รวมท้ัง ผลการด�าเนินงานทางการเงินประจ�าปีของบริษัทฯ  

  โดยได้เผยแพร่นโยบายและเตือนระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน  

  (“Embargo Period”) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ  

  ทราบเป็นรายปี และรายไตรมาส เพื่อให้ปฎิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด ข้อมูลที่เป็นความลับและ 

  มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกจ�ากัดอยู่แต่เฉพาะกับกรรมการ ฝ่ายจัดการและ 

  พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมีโทษทางวินัยตาม 

  ระเบียบการปฏิบัติงาน
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  นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการควบคุมดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ   

  โดยกรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

  เป็นรายไตรมาส และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์ 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยคณะกรรมการและ 

  ผู้บริหารจะมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

   และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายใต้หัวข้อ “รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ”

 2.7 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบาย และการด�าเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

  ก. การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-1  

   One Report) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เข้าใจง่าย 

  ข. ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลท่ีม ี

   ความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนได้เสียดังกล่าวมีความเก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กับการบริหารจัดการกิจการ 

   ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ จะส่งส�าเนา 

   รายงานการมส่ีวนได้เสยีนีใ้ห้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง 

    และก�ากับดูแลกิจการ ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

  ค. ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�าลัง 

   พิจารณา ผู ้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของ 

   คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

  ง. การก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในไว้ในจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทัฯ โดยมบีทลงโทษในกรณทีี ่

   ผู้บริหารหรือพนักงานน�าข้อมูลภายในไปเปิดเผย หรือน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

3.  บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยม ี

 การดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม บริษัทฯ  

 เชือ่ว่าการให้ความส�าคัญต่อผูม้ส่ีวนได้เสียของบรษิทัฯ จะสามารถท�าให้บรษิทัฯ มกีารพฒันาอย่างยัง่ยนืได้ ท้ังนี ้บรษิทัฯ 

 มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม เหมาะสม รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ 

 บริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายใต้หัวข้อจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิต่างๆ ของ 

 บรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ  

 ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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ผู้ถือหุ้น : 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ยดึถอืในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างซือ่สตัย์ โปร่งใส และแขง็ขนั เพือ่ประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด

ในการทีจ่ะรักษาและเสรมิสร้างมลูค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมลูทีส่�าคัญท้ังหมดซึง่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษัิทฯ 

และ/หรือ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผย โดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

พนักงำน : 
บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานคือ ทรัพย์สินที่ส�าคัญที่สุด จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน และสวัสดิการ

ของพนักงานขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฏหมายแรงงาน โดยพนักงานทั้งหมดได้รับ 

การปฏิบัติอย่างยุติธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือแบ่งพรรคแบ่งพวก บริษัทฯ มีการทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการให้

แก่พนักงานอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานของพนักงานโดยรวมของบริษัทจะอยู่ในอัตรา 

ทีแ่ข่งขนัได้ เมือ่เทยีบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนัและสอดคล้องกับผลการด�าเนนิการงานของบรษิทัฯ ท้ังในระยะสัน้และระยะยาว  

รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละท่าน บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิของพนักงานตามกฏหมาย 

สวัสดิการที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน ได้แก่

1. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  

2. กองทุนประกันสังคม

3. กองทุนเงินทดแทน

4. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน คู่สมรส หรือบิดามารดาของพนักงานเสียชีวิต

5. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

6. การประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้จัดให้มสีภาพแวดล้อมในการท�างานทีป่ลอดภัยและถกูสขุอนามยั โดยได้รบัการรบัรองระบบการจดัการ

ตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน 

ควบคุมอันตราย ก�าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย สุขอนามัยในสถานที่ท�างาน รวมทั้งได้จัดตั้งกองทุน

ส�ารองเล้ียงชีพพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับสายงาน รวมถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียน

การท�างาน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการท�างานที่หลากหลายขึ้น  

ลูกค้ำ  : 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดสรรแต่สิ่งที่ดีให้แก่ลูกค้า ด้วยการใช้วัตถุดิบที่ดีเยี่ยมในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงและ

สะอาดถูกหลักอนามัย อีกทั้งให้ความส�าคัญต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ รวมท้ังได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร  

เพือ่ให้ความมัน่ใจได้ว่าความต้องการของลกูค้าจะได้รบัการตอบสนอง ซึง่ถอืเป็นนโยบายท่ีสอดคล้องกบัพนัธกจิของบรษัิทฯ 

ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คู่แข่งขัน : 
บริษัทฯ มีความเช่ือว่าการแข่งขันเป็นสิ่งส�าคัญในการเปิดตลาดการค้าเสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ 

อันเป็นการป้องกัน ขัดขวาง ไม่ให้ผู้ประกอบการซึ่งอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาด�าเนินการในตลาดซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ 

บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขันที่เข้มข้นจะเป็นการกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในท้องตลาด 

ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของตลาด และยังประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม นอกจากนั้นบริษัทฯ จะไม่ละเมิด

ความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล รวมท้ังไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งทางการค้า

จากการกระท�าหรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัต ิ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ชุมชนและสังคม :   
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม 

รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน และให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ที่ก่อให้เกิด

สาธารณประโยชน์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งได้แก่การพัฒนา

อาชีพเกษตรกร การสนับสนุนเทคโนโลยี ความรู้ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการท�าการเกษตร

สิ่งแวดล้อม : 
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจภายใต้กฏหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมโดยค�านึงถึงผลกระทบ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งม่ันที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคุมการบริหารจัดการ การก�าจัด 

ของเสีย และ/หรอืมลพษิ ทัง้จากกระบวนการผลติ และการใช้งานทัว่ไป โดยใช้เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ และมกีารตดิตาม

เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้ส่งเสริมและด�าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อกีทัง้ ยงัได้ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิารจดัการน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื เพือ่ลดความขัดแย้งในการใช้น�า้กบัชมุชน 

รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน�้าในชุมชน

คู่ค้ำ : 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมความสัมพันธ์ระยะยาวในทางธุรกิจกับคู่ค้า ดังนั้น จึงเป็นที่มาของนโยบายการให้ผลก�าไร 

อย่างเป็นธรรมต่อคู่ค้า อีกทั้งให้ความเคารพต่อเงื่อนไขการช�าระเงิน ส�าหรับการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ ได้ให้สิทธ ิ

ในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีประกวดราคา

ส�าหรับรายการที่มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส

เจ้ำหนี้ : 
บริษทัฯ ให้ความส�าคญัต่อเจ้าหนีเ้สมอืนคูค้่าทีม่คีวามส�าคญัยิง่ ดังนัน้ จงึมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัข้อผกูพันทัง้หลาย

ตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ ตลอดจน ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะท�าให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุ 

อันจะท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยเร็วเพื่อหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขค�้าประกัน การบริหารเงินทุน และการผิดนัดช�าระหนี้ร่วมกัน  

นวัตกรรม : 
บริษัทฯ มุ ่งมั่น ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม เพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกัน ท้ังแก่กิจการ ลูกค้า คู ่ค้า สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งน�าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การด�าเนินงานและการติดตาม  

ผลการด�าเนนิงาน และยงัส่งเสรมิการสร้างนวตักรรม เพือ่เพิม่คณุค่าให้กจิการตามสภาพปัจจยัแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ  

ซึง่อาจครอบคลมุการก�าหนดรปูแบบธรุกจิ (business model) วธิคีดิ มมุมองในการออกแบบ และพฒันาสนิค้า และบรกิาร 

การวิจัยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการท�างาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า 

ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฎว่ามีกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการ

ค้า และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ไม่มีกรณีได้รับแจ้งจากเจ้าหนี้รายใดว่าบริษัทฯ ไม่ปฎิบัติตามข้อผูกพันท้ังหลายตามสัญญา 

ที่มีอยู่กับเจ้าหนี้
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 3.1 นโยบำยกำรไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม และกำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

  บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของบคุคล  

  และได้ก�าหนดนโยบายที่จะไม่ด�าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

  โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยครอบคลุมถึง

  • ไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านร่างกาย และจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว การศึกษา  

   สถานะทางสังคม รวมทั้งไม่เลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่าย 

   ค่าตอบแทน เวลาท�างาน และวนัหยดุ การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏบัิตงิาน การฝึกอบรม 

   และพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า รวมทั้งการไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์  

   หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฏหมาย

  • ให้ความส�าคัญกับการร่วมธุรกิจ กับคู่ค้าที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

  • สื่อสาร เผยแพร่ และให้การสนับสนุนคู่ค้า เพื่อให้มีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล  

   เคารพต่อสิทธิมนุษยชน  

  • ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 3.2 นโยบำยด้ำนแรงงำน

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด�าเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้น 

  การปฏิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านร่างกายจิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา 

  เพศ อายุ ภาษา สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการจ้างงาน  

  ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาท�างาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผล 

  การปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า รวมทั้งการไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงาน 

  ที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย

 3.3 นโยบำยไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ

  บริษทัฯ ถอืเป็นนโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วข้องกบัการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา และได้ก�าหนดเป็นมาตรฐานการ 

  ด�าเนินงานทีช่ดัเจนทีจ่ะใช้ทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ืน่เฉพาะท่ีมใีบอนญุาตการใช้เท่านัน้ เช่น การใช้โปรแกรม 

  คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ 

  ในระหว่างปีที่ผ่านมาไม่ได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

 3.4 นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและห้ำมกำรจ่ำยสินบนเพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจ 

  บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล  

  ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม รวมท้ัง ให้ความส�าคญัในการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ 

  มาโดยตลอด ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  

  ได้มีมติอนุมัติให้มีการลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 

  ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against  

  Corruption: CAC)  (ปัจจุบันคือ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย)

  เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการด�าเนินงาน 

  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ  
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ตลอดจนเพื่อให้เป ็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ  

ดั ง น้ัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ ง ท่ี  4/2560 ได ้มีม ติอนุมัตินโยบายต ่อต ้านคอร ์ รัปชั่น  

เพื่อใช ้ เป ็นแนวทางการปฏิบั ติ  หรือด�า เนินงานด ้านการต ่อต ้านการทุจริตและคอร ์รัปชั่น และที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น  

ฉบับแก้ไข รายละเอียดดังนี้

ค�ำนิยำม

การทุจริต

การคอร์รัปชั่น

การติดสินบน

การสนับสนุนและ

ช่วยเหลือทางการเมือง

การบริจาคและ

การให้การสนับสนุน

การกระท�าโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับ

ตนเองหรือผู้อื่น การทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การคอร์รัปช่ัน การยักยอก

ทรัพย์สิน และการทุจริตในการรายงานข้อมูล เช่น การตกแต่งบัญชี 

การใช้อ�านาจหน้าท่ีโดยมิชอบกระท�าการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควร 

ได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้อื่น การคอร์รัปชั่น ยังครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือ 

รับสินบน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ค�ามั่น

ว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่รัฐ  

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ด�าเนินธุรกิจกับบริษัท  

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึง 

ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคบั ขนบธรรมเนยีมประเพณท้ีองถ่ิน หรอืจารีตทางการค้าให้กระท�าได้

การให้ การเสนอ การสัญญาว่าจะให้ การรับ การขอ หรือการเรียกร้องสิ่งท่ีเป็น  

ทรพัยสนิ เงนิ สิง่ของ สทิธ ิหรอืผลประโยชน์อืน่ใด ทีเ่ป็นการขัดต่อศลีธรรม จรยิธรรม 

กฏระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน 

เอกชน หรือบุคคลอ่ืนใด ท่ีด�าเนินธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ ได้มาหรือ

รักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหมาะสม

ทางธุรกิจ

การสนบัสนนุทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืไม่ใช่ตวัเงนิแก่พรรคการเมอืง ตวัแทนพรรคการเมอืง 

นกัการเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรับเลอืกตัง้ทางการเมือง ทัง้นี้ การสนบัสนุนทีไ่มใ่ช่ตวัเงนิ

ให้หมายรวมถึงการให้ยืมหรือการบริจาควัสดุอุปกรณ์ใดๆ โดยไม่คิดค่าบริการ

เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือเงินสมทบ ท่ีจ่ายให้แก่บุคคล และ/หรือ หน่วยงาน  

ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรการกุศลอย่างสมเหตุสมผล โดย 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือ 

ชือ่เสยีงของบรษิทั อนัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือทางการค้า ช่วยกระชับ 

ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ และเหมาะสมสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิ

ของบริษัท (Code of Business Conduct) ที่มุ่งเน้นความถูกต้อง โปร่งใส และการ 

มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ในการด�าเนินธุรกิจ

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง
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การเลี้ยงรับรอง

ของขวัญ ของที่ระลึก 

ทรัพย์สินหรือ

ผลประโยชน์อื่นใด

การเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และให้รวมถึงการจัดงาน จัดกิจกรรม

สันทนาการเพื่อการพักผ่อน เช่น งานรื่นเริง งานกีฬา เป็นต้น

สิ่งที่มีมูลค่าหรือคุณค่าทางจิตใจ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือมิใช่ตัวเงิน ที่มอบให้ในโอกาส

ส�าคัญต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรมด้วยอัธยาศัยไมตรี หรือที่ให้เป็นรางวัล 

ประกาศเกียรติคุณ หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน�้าใจ การให้สิทธิพิเศษ 

ในการได้รับบรกิาร การบันเทิง สนัทนาการ ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง  

หรือค่าบริการต้อนรับ ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะท�านอง

เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น บัตรตั๋ว ฉลากชิงโชครางวัล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึง

การมอบสิ่งของให้ตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีตประเพณีท้องถิ่น  

เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับต�าแหน่งใหม่ เป็นต้น

หมายถึง

หมายถึง

นโยบายน้ีครอบคลมุถงึพนกังานทกุระดบั กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานประจ�าส�านกังานใหญ่ หรอืปฏบิตังิานในต่างประเทศ 

เจ้าหน้าที่ในโรงงาน พนักงานฝึกงาน พนักงานสัญญาจ้าง หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่นตลอดจนแนวปฏิบัติเพิ่มเติม (ถ้ามี) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายนี้เช่นกัน

ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของไทยวาด�าเนนิการหรอืยอมรบัการคอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบทัง้ทางตรงหรือทาง

อ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้

อย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทำงกำรปฏิบัติ

1. ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทัฯ หรอืบคุคลทีด่�าเนนิการในนามของบรษิทัฯ ต้องไม่เรยีกร้อง เสนอ จงูใจ ให้สญัญาหรือ 

 รับสินบน หรือการจ่ายเงินอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการจ่ายเงินเพื่ออ�านวยความสะดวก

2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องไม่ละเลย เพิกเฉย ในกรณีที่พบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง 

 กับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

 ข้อเท็จจริง และการสอบสวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการ 

 คุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ใน 

 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด หรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy)

4. ผู้ที่กระท�าการคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามท่ีได้ก�าหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษ 

 ตามกฎหมายด้วย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

5. บริษัทฯ จะท�าการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�าความเข้าใจกับบุคคลอื่นท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ  

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้
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6. นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่นี ้ครอบคลมุถึงการบริหารงานบุคคล ต้ังแต่การสรรหา การคดัเลอืก การเลือ่นต�าแหน่ง  

 การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารท�าความเข้าใจ  

 กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู ่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่าง 

 มีประสิทธิภาพ

7. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน แก่บุคคล หรือหน่วยงาน ท้ังของภาครัฐ และเอกชนต้องเป็นไป 

 อย่างโปร่งใส และมีเป้าหมายเพื่อการกุศล โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน  

 ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริต และคอร์รัปช่ัน ท้ังนี้การขออนุมัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการบริจาค 

 เพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

8. บรษิทัฯ ถอืว่าการรบัหรอืให้ทรพัย์สนิหรอืสิง่ของเพือ่เป็นของขวญั/ของทีร่ะลกึตามขนบธรรมเนยีมประเพณใีนแต่ละ 

 ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ประสงค์ให้บุคลากรของบริษัทฯ รับของขวัญ/ของที่ระลึก 

 ทีม่มีลูค่าเกินปกติวสิยัจากพนัธมติรทางธรุกจิ ทัง้นีก้ารให้หรอืรบัของขวญั/ของทีร่ะลกึดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้าง 

 แรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่เป็นธรรม

9. ห้ามให้หรือรับของขวัญ/ของที่ระลึก รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อตกลงในทางธุรกิจ

10. ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่มีลักษณะเป็นสินบนและก่อให้เกิด 

 ข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรของบริษัทฯ และส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

11. ห้ามเสนอ ให้เงิน หรือบริการ หรือของขวัญ หรือสิ่งที่มีมูลค่า ทั้งกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อประโยชน์ หรือ 

 ความได้เปรียบในการท�าธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม

12. การขออนุมัติเพื่อให้หรือรับของขวัญ และของท่ีระลึกจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และบุคคลภายนอกให้เป็นไปตาม 

 หลักเกณฑ์ หรือแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

13. พนักงาน หรือบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ต้องร่วมกันสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ท่ียึดมั่นว่าการคอร์รัปชั่น  

 เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการท�าธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสร้างความตระหนักในการด�าเนินงาน 

 ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และคอร์รัปชั่น

14. บริษัทฯ จะวางตัวเป็นกลางโดยไม่กระท�าการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองกับฝ่ายใด 

 ฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอ�านาจการเมือง รวมถึงไม่เข้าร่วม 

 ในกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาต 

 ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากรและสถานที่ของบริษัทฯ ในกิจกรรมทางการเมือง

15. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการปรับลดต�าแหน่ง หรือลงโทษ หรือประพฤติมิชอบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชั่น  

 แม้ว่าจะท�าให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

กำรก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารมอี�านาจในการออกค�าสัง่ หรอืก�าหนดแนวทางการปฏบิตัเิพิม่เตมิ เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายต่อ

ต้านการคอร์รัปชั่น

2564 One Report 
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 83



หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแล ให้มีระบบ หรือแนวทาง 

 การปฏิบัติที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญ 

 กับการต่อต้านคอร์รัปชั่น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทาน 

 รายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง นโยบายและมาตรการการต่อต้าน 

 คอร์รัปชั่น รวมทั้งสอบทานแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให ้

 มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการก�าหนดการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก�าหนดให้มีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน จัดให้มีการสื่อสาร และฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับนโยบาย 

  ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงาน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความ 

 เหมาะสมของแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

4. พนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น หรือปฏิบัต ิ

 ตามค�าส่ังทีเ่กีย่วข้อง กรณมีข้ีอสงสยัหรอืพบการฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืรายงานผ่านช่องทางการ 

 แจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

มำตรกำรด�ำเนินกำร

กระบวนกำรในกำรก�ำกับดูแลและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบ 

 งานส�าคัญต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการบันทึกบัญชี และการจ่ายช�าระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและ 

 ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น

2. จดัให้มรีะบบการบริหารความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ โดยประเมินระดบัความเสีย่ง 

 จากการทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดขึ้น และก�าหนดมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 ที่เหมาะสม วิธีวัดผล ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และก�าหนดมาตรการติดตาม ประเมินผลการ 

 ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดขึ้น 

แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น

1. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การก�ากับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่าง 

 ต่อเนื่อง โดยด�าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส�าคัญและ 

 ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ

2. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปช่ันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี 

 การน�านโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล ตลอดจนตดิตาม ทบทวน และปรบัปรงุแนวปฏบัิติ 

 อย่างสม�่าเสมอ โดยน�าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ

2564 One Report 
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)84



3. หากมีการกระท�าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง 

 การฝ่าฝืน การกระท�าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติของนโยบาย 

 ต่อต้านการคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ จะรายงานต่อ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ 

กำรสื่อสำร

พนักงานทุกระดับได้รับทราบนโยบายนี้โดยทั่วกัน และจัดให้มีช่องทางส�าหรับการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอ

แนะ รวมทั้งการฝึกอบรมและท�าแบบทดสอบ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าพนักงานมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายเพียงพอ

กำรฝ่ำฝืน

นโยบายและแนวปฏิบัติของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น   ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงานของกรรมการ  

ผู้บรหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ หากผูใ้ดละเลย ละเว้น และเจตนาทีจ่ะไม่ปฏิบตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัขิองบรษิทัฯ  

จะถือว่าผิดวินัย และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทฯ และหากความผิดนั้น เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ  

จะพิจารณาด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากนโยบายข้างต้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือขอความความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

บริษทัฯ ได้จดัให้มกีารฝึกอบรมแก่พนกังานเพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกับนโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชัน่ 

ทั้งนี้ ได้มีพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร Ethnical Leadership Program และ Anti-Corruption: 

The Practical Guide ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับนโนบายต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่นภายใต้หัวข้อ “Anti-Corruption…เพื่อองค์กรสู่ความยั่งยืน” แก่พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป และได้

จัดให้มีการอบรมดังกล่าวหมุนเวียนไปตามโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในนโยบายต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

โดยในปี 2564 ได้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ผ่านระบบ E-learning โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับนโยบาย และหลักปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

โดยก�าหนดเป็นหลักสูตรในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. นิยามของค�าว่า “คอร์รัปชั่น” 

2. การป้องกันการทุจริต และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ภาพรวมสถานการณ์คอร์รัปชั่นในประเทศไทย

4. นโยบายและหลักปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

5. แนวทางการปฏิบัติของพนักงาน การพิจารณาโทษ และนโยบายการรับของขวัญ

ทั้งนี้ หลังจากพนักงานและผู้บริหารเรียนครบหมดทุกหลักสูตรแล้ว จะต้องท�าแบบทดสอบ โดยต้องมีผลคะแนนอย่างน้อย

ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตร หากไม่ผ่านจะต้องเรียนใหม่แล้วท�าแบบทดสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด
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3.5 นโยบำยกำรให้และกำรรับของขวัญ ของก�ำนัล และกำรเลี้ยงรับรอง

ค�ำนิยำม

ผู้มีส่วนได้เสีย

ของขวัญ 

ของที่ระลึก ทรัพย์สิน

หรือผลประโยชน์อื่นใด

การเลี้ยงรับรอง

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรง

หรอืทางอ้อม หรอือาจมผีลประโยชน์ใดๆ กบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืมีส่วนที่

อาจท�าให้เกดิผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เช่น กรรมการ ผูถื้อหุน้ ลกูค้า 

คู่ค้า คู่แข่งขัน เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน และสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สิ่งที่มีมูลค่าหรือคุณค่าทางจิตใจ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือมิใช่ตัวเงิน ที่มอบให้ในโอกาส

ส�าคัญต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรมด้วยอัธยาศัยไมตรี หรือที่ให้เป็นรางวัล 

ประกาศเกียรติคุณ หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน�้าใจ การให้สิทธิพิเศษใน

การได้รับบริการ การบันเทิง สันทนาการ ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

หรือค่าบริการต้อนรับ ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะท�านอง

เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นบัตรตั๋ว ฉลากชิงโชครางวัล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการ

มอบสิ่งของให้ตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น 

ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับต�าแหน่งใหม่ เป็นต้น

การเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และให้รวมถึงการจัดงาน จัดกิจกรรม

สันทนาการเพื่อการพักผ่อน เช่น งานรื่นเริง งานกีฬา เป็นต้น

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

การรับหรือให้ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอ�านวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้อง

ทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้อง

มีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม

แนวทำงกำรปฏิบัติ

1. ก่อนการรับหรอืให้ของก�านลัและการเลีย้งรบัรองกบัผูเ้กีย่วข้องทางธรุกจิ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิง่เหล่านัน้มมีลูค่า 

 เหมาะสมในแต่ละโอกาส และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้น 

 ก�าหนดให้กระท�าได้

2. ไม่รับหรอืให้ทรพัย์สนิ บรกิาร การเลีย้งรบัรองทีอ่าจท�าให้เกดิอทิธพิล หรอืแรงจงูใจในการตดัสนิใจอย่างหนึง่อย่างใด 

 และท�าให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม

3. ต้องมหีลกัฐานการใชจ้า่ยเงินที่แสดงมลูค่าของทรัพยส์ิน บริการ หรอืการเลีย้งรับรองนั้นเพือ่ให้สามารถตรวจสอบได้

4. กรณไีด้รับมอบหมายหรอืได้รบัอนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลอืหน่วยงานภายนอก อาจรบัทรพัย์สนิ บรกิาร  

 การเลี้ยงรับรองได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นก�าหนดไว้

5. พึงระมัดระวังทั้งกรณีการให้ทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน และ 

 การรับทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองจากผู ้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน โดยการให้และ 

 การรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม
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3.6 นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำควำมผิดหรือข้อร้องเรียน

ค�ำนิยำม

ผู้มีส่วนได้เสีย

การทุจริต

การคอร์รัปชั่น

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม หรอือาจมผีลประโยชน์ใดๆ กบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืมส่ีวนที่
อาจท�าให้เกดิผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เช่น กรรมการ ผูถื้อหุน้ ลกูค้า 
คู่ค้า คู่แข่งขัน เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การกระท�าโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น การทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การคอร์รัปช่ัน การยักยอก
ทรัพย์สิน และการทุจริตในการรายงานข้อมูล เช่น การตกแต่งบัญชี 

การใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบกระท�าการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้
ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้อื่น การคอร์รัปชั่น ยังครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือ รับ
สินบน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ค�ามั่นว่า
จะให้ เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วย
งานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ด�าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
อนัเป็นการให้ได้มาหรือรกัษาไว้ซึง่ธรุกจิ หรือเพือ่ให้ได้มาหรอืรกัษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์
อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท�าได้

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด (Whistleblowing Policy) โดยมีวัตถุประสงค์

ให้พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงาน ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เมื่อทราบหรือพบเห็นการ 

กระท�าผิด หรือเป็นผู้เสียหายเดือดร้อนจากการทุจริตและการคอร์รัปช่ัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระท�า หรือกลั่นแกล้ง 

ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด (whistleblowing policy) โดยมีวัตถุประสงค์

ให้พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงาน ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เมื่อทราบหรือพบเห็น 

การกระท�าผิด หรือเป็นผู้เสียหายเดือดร้อนจากการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับของ 

บริษัทฯ โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระท�า หรือกลั่นแกล้ง
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ช่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียน 

โทรศัพท์  :  66 2 285 0040 ต่อ 2701

โทรสาร   :  66 2 285 0255

ไปรษณีย์ :  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

   บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)

   เลขที่ 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

   เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

อีเมล :   ประธานกรรมการ

   bod@thaiwah.com

   ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ

   arc@thaiwah.com

   หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

   ia@thaiwah.com

เว็บไซต์ :  www.thaiwah.com

ขั้นตอนกำรแจ้งเบำะแส

1. ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งข้อร้องเรียน/เบาะแสด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส

2. หากผู้แจ้งเบาะแสไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดที่มีข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือมีหลักฐานชัดเจน 

 ที่แสดงว่ามีการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

3. การร้องเรยีนจะถกูเกบ็รกัษาเป็นความลบั หากผูแ้จ้งเบาะแสเปิดเผยตวัตน บรษิทัฯ สามารถรายงานผลการสอบสวน 

 หรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนให้ทราบได้

ขั้นตอนกำรสอบสวน

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ จะมอบหมาย 

 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อเท็จจริง

2. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบ พิจารณา และเสนอขั้นตอนที่เหมาะสม ส�าหรับข้อร้องเรียน/เบาะแสที่ได้รับ 

 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก�ากับดูแลกิจการ จะพิจารณาผลการตรวจสอบ และบทลงโทษ 

 ทางวินัยตามกฎและข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ด�าเนินคดีตามกฎหมาย

4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ จะรายงานผลการตรวจสอบต่อ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส

1. เรื่องที่แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ และจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที ่

 มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัว 

 ผู้แจ้งเบาะแสได้

2. ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับ 

 ผู้ที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

3. หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้แจ้งเบาะแสมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ หรือแจ้งเบาะแสเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนจะถูก 

 ด�าเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นความผิดทางวินัย และ/หรือ ด�าเนินคดีตามกฎหมาย

4. หากผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเช่ือว่าตนถูกละเมิดสิทธิจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน สามารถรายงาน 

 เรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ  

 หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นโดยทันที 

5. ผูท้ีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนเสยีหายจะได้รบัการบรรเทาความเสยีหายด้วยกระบวนการทีม่คีวามเหมาะสมและเป็นธรรม

3.7 นโยบำยกำรสนับสนุนและช่วยเหลือทำงกำรเมือง

 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่สนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมือง 

 ที่ดีตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

แนวทำงกำรปฏิบัติ

1. ต้องไม่แสดงออกด้วยวิธีใดๆ ว่า บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้อง ฝักใฝ่หรือสนับสนุนการด�าเนินการทางการเมือง  

 พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

2. ใช้สิทธิทางการเมืองในนามของบุคคล และหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ท�าให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากระท�าในนามบริษัทฯ

3. หลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ท�างานหรือในเวลางานอันอาจท�าให้เกิด 

 ความขัดแย้งในการท�างาน
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3.8 นโยบำยกำรบริจำคและกำรให้กำรสนับสนุน

ค�ำนิยำม

การบริจาคและ

การให้การสนับสนุน

เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือ เงินสมทบ ท่ีจ่ายให้แก่บุคคล และ/หรือหน่วยงาน 

ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และรวมถึงองค์กรการกุศลอย่างสมเหตุสมผล โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือชื่อเสียง

ของบรษิทั อนัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชือ่ถือทางการค้า ช่วยกระชบัความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมสอดคล้องตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

(Code of Business Conduct) ที่มุ่งเน้นความถูกต้อง ความโปร่งใส และการมีหลัก

ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ในการด�าเนินธุรกิจ

หมายถึง

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการบริจาค ส�าหรับการกุศล และการให้เงินสนับสนุนแก่บุคคล หน่วยงาน 

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมถึงองค์กรการกุศล โดยจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีเป้าหมายเพื่อการกุศลที่ไม่ได้คาดหวัง

ผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทนที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

ทั้งน้ี การบริจาคและให้การสนับสนุน แก่บุคคล หรือหน่วยงานท้ังของภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงองค์กรการกุศล  

ต้องด�าเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. การด�าเนินการต้องกระท�าในนามบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบและอ�านาจ 

 อนุมัติของบริษัทฯ โดยต้องมีหลักฐานการบริจาคที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ 

3. ไม่ควรจ่ายเงินในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุน และมีหลักฐานการรับ 

 การสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการจ่ายเงินจะไม่จ่ายในรูปแบบเงินสด

4. ควรมกีารติดตามตรวจสอบ เพือ่ให้มัน่ใจว่าการบรจิาค หรอืการสนบัสนนุได้ถกูน�าไปใช้เพือ่สาธารณะประโยชน์ หรอื 

 ตรงตามวัตถุประสงค์ของการบรจิาคอย่างแท้จรงิ (โดยจะต้องไม่มวีตัถปุระสงค์แอบแฝง หรอืให้ได้ประโยชน์ทางธรุกจิ 

 ที่ไม่เหมาะสม) 

5. ให้พนักงานขอนมุตัติามระเบยีบขัน้ตอนการเบกิค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ และคูม่อือ�านาจอนมุตัค่ิาใช้จ่าย (Delegation  

 of Authority) ก่อนการเบิกค่าใช้จ่ายส�าหรับการบริจาคและให้การสนับสนุน โดยใบขอเบิกเงินต้องระบุ ช่ือของ 

 หน่วยงานหรือองค์กรการกุศลที่ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งเหตุผล เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลังได้

3.9 นโยบำยกำรจัดสรร และกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

 บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายเรื่องการจัดสรร และบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

 องค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ โดยพิจารณาปัจจัยในการก�าหนดล�าดับความส�าคัญของ 

 แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการ 

 ด�าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

 ความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น บริษัทฯ มีการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยี 

 สารสนเทศให้มีความเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ และได้ก�าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรร 

 ทรัพยากรได ้เพียงพอตามที่ก�าหนดไว ้ด ้วย คณะกรรมการได ้มีการอนุมัตินโยบายและมาตรการรักษา 
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  ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ  

  (Confidentiality) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมท้ังป้องกันมิให้มีการน�าข้อมูลไปใช้ 

  ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 3.10 กำรส่งเสริมจัดกิจกรรมหรือเข้ำไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุมชน
 

  บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายท่ีต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 

  อย่างสม�่าเสมอ โดยด�าเนินโครงการต่างๆ ที่ค�านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคม 

  จะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

  3.11 กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู ่ไปกับการเพิ่มข้ึนของประชากรโลก ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู ่

  อย่างจ�ากัด เกิดการขาดแคลน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว และส่งเสริมให้ม ี

  การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ 

  ความปลอดภัย และจัดท�าโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายของโครงการ 

  ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

 3.12 กำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน โดยได้จัดท�าโครงการ 

  อนรุกัษ์พลงังานต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง และประชาสมัพนัธ์ทัว่องค์กรผ่านระบบอนิทราเนต็ของบรษัิทฯ และตาม 

  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ รวมทัง้ได้เชญิวิทยากรมาให้ความรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูล 

  สิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4.  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

 4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของ 

  บคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องซึง่เป็นส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษัิทย่อย 

  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด รวมท้ังปรับปรุงและรายงาน 

  ให้บรษัิทฯ ทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการมส่ีวนได้เสยีดงักล่าว และบรษิทัฯ จะบรรจ ุ

  วาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบ 

  เป็นรายไตรมาส

 4.2 ในปีทีผ่่านมาบรษัิทฯ เปิดเผยข้อมลูทัว่ไป ข้อมลูทางการเงนิ และข้อมลูทีอ่าจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ 

  ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา สอดคล้องตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และ 

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวไปสู่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องได้กระท�า 

  ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) 

 4.3 ผู้ลงทุนรายบุคคล ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อกับบริษัทฯ  

  ได้ที่เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท์ +66 2 285 0040 หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (“ir@thaiwah.com”)
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 4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดท�ามีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป โดย 

  ผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง (ปัจจุบันคือบริษัท ส�านักงาน อีวาย  

  จ�ากัด) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ และ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผย   

  “ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ต่อรายงานทางการเงนิ” ของรายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One  

  Report) ของบริษัทฯ และในปี 2564 งบการเงนิของบรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองโดยไม่มเีงือ่นไขจากผูส้อบบญัชี

 4.5 ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีโครงการซื้อหุ้นคืน รวมทั้ง ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใด (Shareholders  

  agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืน และไม่เคยให้ความช่วยเหลือ 

  ทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  

 4.6 บริษัทฯ ขออ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังนี้

  รายชื่อ อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (รวมถึงเรื่องที่เป็นอ�านาจอนุมัติของ 

  คณะกรรมการ) และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ รายละเอยีดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการก�ากบั 

  ดูแลกิจการ”

  ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ  

  “เอกสารแนบ 1” 

  จ�านวนครัง้ของการประชมุและจ�านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ในระหว่าง 

  ปี 2564 รายละเอยีดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “รายงานผลการด�าเนนิงานส�าคญัด้านการก�ากบัดแูลกจิการ”

  การปฏบิติังานในปีทีผ่่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ง และก�ากบัดแูลกจิการ รายละเอยีด 

  ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 6” 

  การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ  

  “เอกสารแนบ 6”

  จ�านวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร  รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ ”โครงสร้าง 

  การก�ากับดูแลกิจการ” และ “รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ”

  นโยบายการเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร 

  ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “2.6 ของภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการการก�ากับดูแลกิจการ”

  การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ  

  “รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ” 

  หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการก�ากบั 

  ดูแลกิจการ” 

  ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้าน 

  การก�ากับดูแลกิจการ”
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 4.7 ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ท�าการเปิดเผยสารสนเทศซึ่งรวมถึงข้อมูลจากเหตุการณ์ส�าคัญอย่าง 

  ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่ก�าหนด ตามประกาศและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. และ 

  ไม่ปรากฎว่าได้รับแจ้งหรือถูกด�าเนินการจากหน่วยงานก�ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ว่าบริษัทฯ  

  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศแต่อย่างใด

5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 5.1  โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 

 5.1.1 องค์ประกอบและวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำร 

  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดจ�านวน 15 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 6 ท่าน  

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน จากสัดส่วนดังกล่าว กรรมการส่วน 

  ใหญ่จะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จึงท�าให้สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของฝ่ายจัดการ 

  ได้อย่างอิสระ
 

  คณะกรรมการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน 

   ตลอดจนอายุ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กรได้  

  รวมทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ดีข้ึน ท้ังนี้ ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์  

  รองประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ มีความ 

  เชี่ยวชาญในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด�าเนินการอยู่

  บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้คุณสมบัติของ 

  กรรมการอิสระทั้ง 6 ท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระทุกท่านสามารถท�างานร่วมกับ 

  คณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

 5.1.2 กำรก�ำหนดจ�ำนวนวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันของกรรมกำรอิสระ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระ 

  ติดต่อกัน และครบก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีที่ตนครบ 

  ก�าหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

  พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็น 

  อิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

  กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ 

  ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท 

  นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของ 

  บริษัทฯ ข้อที่ 18 ซึ่งก�าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 

  หนึ่งในสาม (1/3) ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  

  ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
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  กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า 

  ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

  กรรมการที่ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ  

  มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งไปนัน้อาจได้รบัเลอืกต้ังจากทีป่ระชมุ 

  ผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

 5.1.3 ค�ำนิยำมของ “กรรมกำรอิสระ”

  คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้อนุมติันิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ซ่ึงหมายถึง บุคคลท่ีมคีณุสมบัตคิรบถ้วนและ 

  มีความเป็นอิสระที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ซ่ึงปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

  ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

 (ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

  บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของ 

  กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

 (ข)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือ 

  ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

  หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองป ี

  ก่อนวนัทีไ่ด้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมการอิสระ 

  เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรือผู้มอี�านาจควบคุมของบริษทัฯ

 (ค)   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา 

  มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

  ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ  

  หรือบริษัทย่อย

 (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

  ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  

  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  

  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น 

  จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

  ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ  

  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือ 

  ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น 

  ท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม 

  ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้  

  การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ 

  คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนโุลมแต่ในการพิจารณา 

  ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล 

  เดียวกัน
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 (จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บริษัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ 

  ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี 

  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 

  ของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับ 

  การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

 (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา 

  ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

  ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วน 

  ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน 

  วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

 (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

  ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

  หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รึกษา 

  ที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  

  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการ 

  อสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบริษทัฯ บรษิทัใหญ่  

  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ  

  โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

 5.1.4 หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทฯ
 

  ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ซึ่ง คณะกรรมการ 

  สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะท�าหน้าที่ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอช่ือให ้

  คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแต่งตัง้ หรอืเพือ่เสนอให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ (แล้วแต่กรณ)ี โดย 

  หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะค�านึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะประกอบด้วย 

  กรรมการในจ�านวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความหลากหลาย 

  ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง เชื้อชาติ ศาสนา  

  ถิ่นก�าเนิด และเพศ เป็นต้น ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จ�าเป็นและยังขาดอยู่ใน 

  คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดท�า Board Skill Matrix เพื่อก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ 

  สรรหา

  รวมทั้ง คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดก�าหนด เพื่อเสนอ 

  ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ รายละเอยีดวธิกีารแต่งตัง้กรรมการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 

   “โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ”
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 5.1.5 กระบวนกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทฯ
 

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการของ 

  บริษทัฯ จากการแนะน�าของกรรมการอืน่ในบรษิทัฯ การสรรหาโดยท่ีปรึกษาภายนอก (Professional Search  

  Firm) หรือ การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหา 

  โดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม

 5.1.6  หลักเกณฑ์กำรสรรหำผู้น�ำบริษัท (ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือเทียบเท่ำ)

  คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนจะท�าหน้าทีใ่นการพจิารณาสรรหาบุคคลทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่ง 

  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (หรอืเทยีบเท่า) โดยจะสรรหาบุคคลเพือ่เสนอช่ือให้คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา 

  แต่งต้ัง โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (หรอืเทียบเท่า) จะค�านงึถึงทักษะทีจ่�าเป็น ได้แก่  

  1. อุปนิสัยซื่อสัตย์ สุจริต มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

  2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัท 

  3. มคีวามสามารถในการปรบัตัว เปลีย่นแปลง และสามารถรกัษาศกัยภาพการแข่งขนัทางธรุกจิของบรษิทั  

  4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรักษา หรือเพิ่มมูลค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น

  5. มีภาวะผู้น�า และมีความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากร 

 5.1.7  กระบวนกำรสรรหำผู้น�ำบริษัท (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือเทียบเท่ำ)

  คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งประธาน 

  เจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) ซ่ึงอาจพิจารณาท้ังจากบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร หรืออาจมี 

  การสรรหาโดยใช้บริการของที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ตามที่คณะกรรมการสรรหา 

  และก�าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

 5.1.8  บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริษัทฯ

  รายละเอยีดบทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบรษิทัฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการก�ากบัดแูล 

  กิจการ” 

 5.1.9  บทบำทหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

  รายละเอยีดบทบาทหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการก�ากบัดแูล 

  กิจการ” 

 5.1.10 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูง

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  

  และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และรายงานผลการประเมินแก่คณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ค่าตอบแทนของ  

  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั จะพจิารณาจากผลการปฏบัิตงิาน เปรยีบเทียบกับ 

  เป้าหมายซึ่งถูกก�าหนดไว้เป็น Balance Score Card โดยจะพิจารณาทั้งผลการด�าเนินงานที่เป็นตัวเงิน  

  (financial) และไม่เป็นตัวเงิน (non-financial) ดังนี้
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  1. ด้านผลประกอบการของธุรกิจ เช่น การเพิ่มรายได้ / ยอดขาย ของบริษัท

  2. ด้านผลการด�าเนนิงานตามนโยบาย และ/หรอืกลยทุธ์ ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท โดย 

   พจิารณาเปรยีบเทยีบในแต่ละเป้าหมาย ซึง่ได้ก�าหนดเกณฑ์การพจิารณาไว้เป็นร้อยละของความส�าเรจ็ 

   ตามเป้าหมาย เช่น กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน/การส่งเสริมให้ชุมชนหรือเกษตรกรมีรายได้มากขึ้น 

   และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

  3. ด้านลูกค้า พิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า 

  4. ด้านการพัฒนาองค์กร พิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร เช่น  

   การฝึกอบรมทักษะพนักงาน / ความพึงพอใจของพนักงาน

 5.1.11 กำรรวมหรือแยกต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัทฯ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

  เพือ่ส่งเสรมิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ ได้แยกผูบ้รหิารทีด่�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทัฯ และ 

  ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ทั้งนี้นายโฮ กวงปิง ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และนายโฮ เรน ฮวา ด�ารงต�าแหน่งประธาน 

  เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

 5.1.12 แผนสืบทอดต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง
 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  ตลอดจนการด�าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะน�ามาซึ่งการเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน  

  โดยก�าหนดให ้บริ ษัทฯ จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน ่งของ ต�าแหน ่งประธานเจ ้าหน ้า ท่ีบริหาร  

  และต�าแหน่งผู ้บริหารระดับสูงอื่นๆ และมีการพิจารณาทบทวนทุก 3 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู ้บริหาร 

  ระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต 

 5.1.13 กำรก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรบริษัทฯ ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ ไปด�ารงต�าแหน่ง 

  กรรมการเพือ่ให้บรษัิทฯ ได้รบัประโยชน์สงูสุดในการทีก่รรมการบรษิทัฯ สามารถอทุศิเวลาส�าหรบัการปฏบิตัิ 

  หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ  

  ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น

  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  

  โดยจะต้องมกีารเสนอเรือ่งการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่เพือ่ให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและ 

  ก�าหนดค่าตอบแทนให้ความเหน็ชอบ ส่วนผูบ้รหิารระดบัสงูจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากกรรมการผู้จดัการ 

  หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 5.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย

  รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ” 

 5.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริหำรควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจกำร

  เพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการ 

  ขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม 

  การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

  เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ”

  คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน 4 ท่าน   

  ซึ่งเป็นกรรมการอิสระท้ังหมด โดยมีสมาชิกจ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และนายสุภัค  

  ศิวะรักษ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ  

  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ มีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัท 

  ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้าง 

  การก�ากับดูแลกิจการ”

 5.2.2 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน 4 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 

  ทัง้หมด ท�าให้มคีวามเป็นอสิระในการวนิจิฉยัเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการสรรหากรรมการและก�าหนดค่าตอบแทน  

  ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

  ค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ”

 5.3 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 5.3.1  หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

  รายละเอียดหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ”

 5.3.2  นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัตินโยบาย 

  การก�ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ ฉบบัปรบัปรงุ รวมถึงการมอบหมายให้ฝ่ายจดัการ 

  ด�าเนินการส่งเสริมและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด�าเนิน 

  ธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ 

  ในการด�าเนินธุรกิจไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ อีกท้ังยังได้จัดท�ามาตรฐาน 

  การปฏิบัติงานและการด�าเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและ 

  การด�าเนินการภายในองค์กร นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะอนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบ 

  ภายในใหม่ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

  ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องจากประเด็นเรื่องการก�ากับดูแล 
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  กิจการของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมากจากความล้มเหลว 

  ในการท�าหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

 5.3.3 กำรแบ่งแยกอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ และฝ่ำยบริหำร

  บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่แบ่งแยกอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ  

  และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู ้ก�ากับดูแลเชิงนโยบาย มีหน้าที ่

  ในการก�าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแล  

  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารในฐานะผู้บริหารงานมีหน้าที ่

  ในการปฏิบัติงานประจ�าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผล และเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

  ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

  อย่างสม�่าเสมอ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และ 

  ฝ่ายบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ชัดเจน งบประมาณค่าใช้จ่ายเงินทุนประจ�าปีจะต้องได้รับการอนุมัต ิ

  จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ค่าใช้จ่ายส่วนทนุทีม่ไิด้อยูใ่นงบประมาณทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

  • มูลค่าน้อยกว่า 2 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ  

  • มูลค่าระหว่าง 2-10 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

   กรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจ�านวน 1 ท่าน

  • มูลค่าระหว่าง 10-50 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

   กรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจ�านวน 1 ท่าน และให้สัตยาบันโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

  • มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

  ทัง้น้ี ในการอนุมติัการเข้าท�ารายการท่ีส�าคญัต่างๆ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอื ท่ีประชมุ 

  ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ คณะกรรมการ 

  ก�ากับตลาดทุน

  บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการก�ากบั 

  ดูแลกิจการ”

 5.3.4 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

  รายการระหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลใดทีเ่กีย่วโยงกนัอนัอาจน�ามาซึง่ผลประโยชน์ทีข่ดัแย้งกนัได้นัน้ จะต้องผ่าน 

  การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ และ 

  หากเป็นรายการระหว่างกันที่ส�าคัญการเข้าท�ารายการนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อก�าหนดของ 

  คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 

  จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

  ทั้งนี้ รายการดังกล่าวต้องกระท�าขึ้นภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติท่ัวไป โดยก�าหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บน 
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  พ้ืนฐานเสมือนหนึ่งกระท�าโดยบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกัน (fair and at arms’ length basis) และในกรณ ี

  ที่ไม่สามารถก�าหนดราคาได้ บริษัทฯ จะอ้างอิงตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับการแต่งตั้งจาก 

  บริษัทฯ เพื่อก�าหนดราคาที่เป็นธรรมทั้งส�าหรับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

  การท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการ จะได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนและถูกต้อง รายละเอียด 

  ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

 5.3.5 ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  

  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ท�าหน้าที่สอบทานระบบ 

  ควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ  

  คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ 

  การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด ้านการควบคุมภายในของ  

  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO) ที่เพียงพอ 

  และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 

  ทัง้นี ้ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ง และก�ากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรษิทัฯ  

  เกีย่วกบัการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “การควบคมุภายใน” และ “เอกสารแนบ 6”  

  กำรตรวจสอบภำยใน

  บริษัทฯ ได้จัดต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานอิสระ โดยมีนายสรศกัดิ ์ธนดเีจรญิโชค เป็นหัวหน้างาน 

  ตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ  

  เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 

  ตามแบบการตรวจสอบประจ�าปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับ 

  ดูแลกิจการ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ  

  ทราบอย่างสม�่าเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและเพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

  ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบ 

  จากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ 

5.4 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย

 5.4.1  คณะกรรมกำรบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก�าหนดการประชุมตามตารางการประชุมท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้าท้ังปี โดยม ี

  การประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 4 ครั้ง 

  และยังส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยร้อยละ 75 

  ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีบัญชี เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ�าเป็นท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วม 

  ประชุมได้ โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.33  

  ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน 

  ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล
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  รวมทั้ง บริษัทฯ ส่งเสริมให้ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีกรรมการ 

  อยูไ่ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด และในปี 2564 กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารได้มกีารประชมุ 

  ร่วมกันโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จ�านวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เพื่ออภิปราย 

  ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การก�ากับดูแลกิจการ การพัฒนาและแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร 

  เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนระยะยาวของบริษัทฯ ท้ังนี้ ฝ่ายจัดการจะได้รับการถ่ายทอดข้อสรุป 

  ผลการประชุมจากประธานกรรมการเพื่อน�าไปก�าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

  ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าการอุทศิตนให้แก่บรษัิทฯ ของกรรมการแต่ละท่านนัน้ ไม่ควรมุง่เน้น 

  เพยีงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชมุเท่านัน้ แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ค�าแนะน�า  

  ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ

 5.4.2  คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริหำรควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจกำร

  บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ อย่างสม�่าเสมอ 

  ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการก�าหนด 

  และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสท่ี 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ ส�าหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้น 

  ตามความจ�าเป็น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง  

  และก�ากับดูแลกิจการ จ�านวน 4 ครั้ง

  นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ยังได้เข้าร่วมประชุมกับ 

  ผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญช ี

  ของบริษัท รวมทั้งเพื่อพิจารณาปัญหาหรือก�าหนดแนวทางในการควบคุมภายใน

 5.4.3 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

  บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งได้มีการก�าหนด 

  และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสท่ี 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ ส�าหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้น 

  ตามความจ�าเป็น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

  5 ครั้ง

5.5 รำยงำนของคณะกรรมกำร

 5.5.1  รำยงำนทำงกำรเงิน

  คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ในงบการเงนิของบรษิทัฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงนิ 

  ทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามพงึพอใจว่างบการเงิน 

  ของบรษัิทฯ ถกูจดัท�าขึน้อย่างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยมผีูส้อบบัญชใีนระดบัสากล 

  ท�าการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยให้การรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  

  แบบไม่มีเงื่อนไข ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ  

  มีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี  

  ข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

  โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การควบคุมภายใน” และ “เอกสารแนบ 7”
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 5.5.2  รำยงำนกำรประชุม

  รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะถูกบันทึกให้ครอบคลุม 

  สาระส�าคญัต่างๆ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคดิเหน็ ประเดน็ซกัถามต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชดัเจน 

  และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

5.6 คณะกรรมกำรได้ก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร จัดท�ำกลยุทธ์ และแผนงำนประจ�ำปี

 ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ รวมทัง้ให้มกีารจดัท�าหรอืทบทวนวตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

 และกลยุทธ์ ส�าหรับธุรกิจของบริษัทในระยะปานกลาง 3-5 ปี และเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานต่างๆ  

 ที่ได้จัดท�าขึ้นนั้น มีการสื่อสารหรือถ่ายทอดให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมขับเคลื่อนหรือน�าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  

 และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการตามท่ีได้ก�าหนดไว้นั้น คณะกรรมการได้ก�าหนดให ้

 ผู้บริหารระดับสูงรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละส่วน 

 ที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการ

5.7 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

 บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการเข้าร่วม 

 การสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง อาท ิสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

 และ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรมให้เป็นระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดส่ง 

 เอกสารที่เก่ียวข้องให้กรรมการเพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการตัดสินใจ  

 ส�าหรับประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญ 

 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ” และ “เอกสารแนบ 1”

5.8 กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้จัดข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 

 ของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1  

 One Report) และกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการใหม่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 กรรมการของบริษัทฯ

5.9 กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามหากเป็นบริษัท 

 ที่มีลักษณะเป็น operating arms หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถแต่งตั้งบุคคล 

 ที่เหมาะสมเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สัดส่วนตัวแทนของบริษัทฯ เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 ของบริษัทฯ

 บริษัทฯ จะก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ 

 บริษัทร่วม โดยให้ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทดังกล่าว และท�าหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุดเพื่อ 

 ผลประโยชน์ของบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ท้ังนี้ต้องก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายใน 

 ของบรษิทัย่อยให้เหมาะสม เพยีงพอ การท�ารายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และหลกัเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง 

 รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ  

 “เอกสารแนบ 2” 
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5.10 กำรดูแลให้มีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นผู้ที่ท�าหน้าท่ี 

 ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยการให้ข้อมูลของบริษัทฯ จะเป็นไป 

 อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม
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บริษัทฯ มีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักส�าคัญในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ ่ม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและ 
สนับสนุนจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ ์
ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมท้ังได้ติด 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

จรรยาบรรณดงักล่าวได้ร่างขึน้ตามหลกัความซือ่สตัย์สจุรติ  หลกัความโปร่งใส  หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรยิธรรม
ทางสังคมที่ดี  และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)

ในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่พบว่าได้มีการเรียกร้องหรือกล่าวอ้างว่าได้มีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรให้ครอบคลุม 
หัวข้อต่างๆ ดังนี้

• ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องคุณสมบัติที่จ�าเป็นและหลากหลาย ขนาด ทักษะ ประสบการณ์ เพศ อาย ุ
 และสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม ซึ่งจ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
 ที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล 
 รวมถึงพิจารณาทบทวนผลการปฎิบัติงาน และน�าผลการประเมินไปใช้ส�าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

คะแนน CGR  

ผลคะแนนการประเมินคะแนน CGR ในปี 2564 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ ยังคง 
มีผลคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ห้าดาว)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับนโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

การต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)   

บริษัทฯ ได้น�าส่งแบบประเมินตนเองและเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพื่อขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิก CAC และได้รับ 
การต่ออายุเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

จรรยาบรรณธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแลกิจการ
ในรอบปีที่ผ่านมา
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
และมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR code 
และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการลงคะแนน
เสียงแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษัิทฯ  
มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกฝ่าย ท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติ
อนุมัติให้ก�าหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนดเกี่ยวกับ 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

Board of Directors

Chief Executive 
Officer

Chief Operating 
Officer

Chief Commercial 
Officer

Group Chief  
Financial Officer

Senior Advisor
Internal Audit Risk Management

Group R&D/TSTD
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Operation, 
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China (TWIT)

Export 
Logistics
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Farm Develaopment 

& Innovation

Group Human 
Resources

Group Project 
Engineer

Commercial 
(B2C) Thailand 

Food

Group Finance 
 & Accounting 

National Sales – 
Vietnam (GD/

TWVN)

Group 
Corporate 
Affairs & 
Treasury

Business 
Development

S&OP &  
Customer

Service

Group Admin & 
Compliance

Specialty &  
Corp. Dev

Group 
Communication 
 & Sustainability

Audit, Risk and 
Corporate Governance 

Committee

Group Operation  
Special Projects 

CLMV

Nomination and  
Remuneration 

Committee

Strategic and 
Innovation 
Committee
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการในจ�านวนท่ีเหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
 ของบริษัทฯ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู ่
 ในราชอาณาจักร

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดและ 
 มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน

3. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมีจ�านวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดโดยส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
มจี�านวน 6 ท่าน คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของกรรมการทัง้หมด และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ�านวน 3 ท่าน คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 20 ของกรรมการทั้งหมด 

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

ล�ำดับที่ รำยชื่ิอ ต�ำแหน่ง วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท

1.

2.

3.

4.

นายโฮ กวงปิง  

ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์

นายเอเรียล พี วีร่า

นายโฮ กวงจิง 

ประธานกรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริษัท

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
20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)
23 เมษายน 2564 (ต่อวาระ)
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

นายโฮ เรน ฮวา (ก)

นายอ�านาจ สุขประสงค์ผล (ก)

นายชานคราร์ ชานดราน

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 

นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ (ข)

ประธานกรรมการตรวจสอบบริหาร
ความเสี่ยงและ
ก�ากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและ
นวัตกรรม

กรรมการอิสระ (ข)

กรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเสี่ยง และ
ก�ากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและ
นวัตกรรม

กรรมการอิสระ (ข)

กรรมการตรวจสอบ  
บริหารความเสี่ยง และ
ก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและ
นวัตกรรม

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)
23 เมษายน 2564 (ต่อวาระ)

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)

ล�ำดับที่ รำยชื่ิอ ต�ำแหน่ง วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท
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11.

12

.
13.

 
14.

15.

นายชนินทร์ อรรจนานันท์ 

นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล(ก)

นางโฮ เรน ยุง

กรรมการอิสระ (ข)

กรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเสี่ยง และ
ก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
และนวัตกรรม

กรรมการอิสระ (ข)

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
และนวัตกรรม

กรรมการอิสระ(ข)

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
และนวัตกรรม

• กรรมการ

• กรรมการ

1 ตุลาคม 2558
27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)
23 เมษายน 2564 (ต่อวาระ)

27 เมษายน 2561
23 เมษายน 2564 (ต่อวาระ)

24 กุมภาพันธ์ 2564

27 เมษายน 2561
23 เมษายน 2564 (ต่อวาระ)

27 เมษายน 2563

หมำยเหต ุ:  ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” 

(ก) ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโฮ เรน ฮวา และ นายอ�านาจ สุขประสงค์ผล หรือ นายโฮ  เรน ฮวา และนายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล  
 ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
(ข) ค�านิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “5.1.3 ของภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการการก�ากับดูแลกิจการ”
(ค) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์  
 เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมท่านใหม่ของบริษัทฯ แทนที่นายสุรพล สุปรัชญา ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
 บริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาก�าหนดวาระ 
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลอ�านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

ล�ำดับที่ รำยชื่ิอ ต�ำแหน่ง วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท
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ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ มีความซื่อสัตย์
สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) นอกจากนั้นยังมีบทบาทหน้าที่ในการก�ากับดูแล ฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหารในการบริหารกิจการของบริษัทฯ    
ให้ส�าเร็จตามแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้ ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติก�าหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ขึ้น  
เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

1. ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการส�าคัญ 4 ประการ ดังนี้

 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง  (Duty of Care)

 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

 1.3 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมท้ังมติของคณะกรรมการ 
  บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

 1.4 ปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูล โดยเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้  
  และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. ก�าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และ 
 เป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

3. ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรือ่งคณุสมบตัทิีจ่�าเป็นและหลากหลาย ขนาด ทกัษะ ประสบการณ์ 
 เพศ อายุ และสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม ซ่ึงจ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กรสู ่วัตถุประสงค์และ 
 เป้าหมายหลักที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

4. ก�ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการ 
 ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�าหนดไว้

5. ก�ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

6. ก�ากบัดแูลให้กรรมการมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหน้าทีลั่กษณะการประกอบธรุกจิ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 กับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู ้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที ่
 อย่างสม�่าเสมอ

7. ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล 
 รวมถึงพิจารณาทบทวนผลการปฎิบัติงาน และน�าผลการประเมินไปใช้ส�าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

9. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ�านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
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10. ให้ความส�าคญัและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมทีก่่อให้เกิดมลูค่าแก่ธรุกจิควบคูไ่ปกบัการสร้างคณุประโยชน์ต่อลกูค้า 
 หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

11. ดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด�าเนินการ 
 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ ์
 ของกิจการ

12. จัดให้มีกรอบการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
 ของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ ด�าเนินงาน 
 การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

13. ก�ากับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีจะท�าให ้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

14. ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ  
 หรือ ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และ 
 การท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

15. ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน 
 และสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติได้จริง

16. ก�ากับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

17. ให้ความส�าคัญและดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ  
 ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

18. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้ ท้ังนี้ หากบริษัทฯ  
 ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีแผน 
 ในการแก้ปัญหา โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยท�าหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาด 
 ของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. ก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ และดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน  
 ทันเวลาและชัดเจนก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม   

3. ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม กฎหมายท่ีเ ก่ียวข ้อง และ 
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
 ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
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4. ก�ากับดูแลให้มั่นใจว ่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดย ่อยเป็นไป 
 อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหาร และระหว่าง 
 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

6. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม และการก�ากับ 
 ดูแลกิจการที่ดี

อ�ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

คณะกรรมการมีอ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ 
ของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมด 
ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ 
ท่ีอยู ่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู ้ออกจากต�าแหน่ง และกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามา 
เป็นกรรมการใหม่ได้

วิธีกำรแต่งตั้งกรรมกำรและกำรถอดถอนกรรมกำรตำมที่ก�ำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

กำรแต่งตั้งกรรมกำร 

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 
 กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย     

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 
  ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 (3) บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพึงม ี
  หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
  เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล 
 ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์
 และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ 
 ท่านน้ันจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการ 
 ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
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 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนกรรมการ 
 ที่ยังเหลืออยู่

 ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลอืน้อยกว่าจ�านวนทีเ่ป็นองค์ประชมุ ให้กรรมการท่ีเหลอือยูก่ระท�าในนามของ 
 คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น

 การประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกต้ังกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการทีว่่างลงนัน้ให้กระท�าภายในหนึง่ (1) เดอืนนบัแต่วันท่ี 
 จ�านวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจ�านวนที่จะเป็นองค์ประชุม

กำรถอดถอนกรรมกำร

1. ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�านวน 
 กรรมการทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับ 
 ส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  

 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใด 
 จะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

 กรรมการที่ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

2.  นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 (1) ตาย

 (2) ลาออก

 (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วย 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

 (5) ศาลมีค�าสั่งให้ออก

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง 
 ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนผู ้ถือหุ ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ ้นนับรวมกันได้ 
 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

วันและเวลาของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกก�าหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4  
ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ ส�าหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจ�าเป็น
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณา กลั่นกรองนโยบายและ 
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนน�าเสนอให้ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยอัตราค่าตอบแทนจะพิจารณาก�าหนดตามความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ  
สภาวะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบ รวมท้ังเป็นอัตราท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในประเภทและ 
ขนาดใกล้เคียงกัน

กำรพัฒนำกรรมกำร

1. เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อแนะน�า 
 ภาพรวมขององค์กร การด�าเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการใหม่จะได้ 
 รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพื่อกรรมการใหม่จะได้รับทราบบทบาทหน้าที ่
 ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

2. ส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทั้งและ 
 การดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพ่ิมพูนความรู ้และประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ม ี
 การเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ

กำรทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจ�าทุกปี

นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ
ษัทฯ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “5.3.4 ของภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการ 
การก�ากับดูแลกิจการ” 

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ 
ก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม  
เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองการด�าเนินงานภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร และรายงานผล 
การปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยท้ัง 3 คณะเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งหมด นอกจากนั้น ประธานกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะดังกล่าว 
รายละเอียดดังนี้

1.  คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริหำรควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจกำร

 เพ่ือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัต ิ
 การขยายขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่งให้ครอบคลมุการก�ากบั 
 ดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็น “คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ”
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 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก�ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ  
 จ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับที่ รำยชื่อ
ต�ำแหน่งในคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ บริหำรควำมเสี่ยง 
และ ก�ำกับดูแลกิจกำร

ต�ำแหน่ง
ในคณะกรรมกำรบริษัทฯ

1.

2.

3.

4.

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

นายสุภัค ศิวะรักษ์ 

นายชนินทร์ อรรจนานันท์

ประธานกรรมการ

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

 กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก�ากบัดแูลกิจการ ของบรษิทัฯ ทกุท่านมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่�าหนด 
 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ และ นายสุภัค ศิวะรักษ์ ประธานและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง  
 และก�ากับดูแลกิจการ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  
 ทั้งนี้  นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์  มีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัท 
 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ได้ประชุมอย่างเป็นทางการท้ังหมด 4 ครั้ง  
 โดยมผีูส้อบบญัชภีายนอกของบรษัิทฯ ผูต้รวจสอบภายใน และฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย เพือ่สอบทานการปฏบิตั ิ
 ตามหลักการและมาตรฐานทางการบัญชี และการควบคุมภายในก่อนการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และ 
 งบการเงินประจ�าปี รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ได้เข้าร่วมประชุม 
 กับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริหำรควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจกำร 

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและ 
  มีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ 
  ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง  และเสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี  
  ภายนอกของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญช ี
  ภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 4. สอบทานให้บรษัิทปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ  
  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ 
  เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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 6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ  
  ต่อคณะกรรมการบริษัท

 7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ใน 
  รายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด 
   ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 
  จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ฉ. จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ และ 
   การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ แต่ละท่าน

  ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ 
   ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

  ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 8. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ที่เหมาะสมมีประสิทธิผล และก�ากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 9. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก�ากับดแูลกิจการ  หากพบหรอืมข้ีอสงสัย 
  ว ่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและ 
  ผลการด�าเนินงานของบริษัท

  ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

  ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
   แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  
  เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก�ากับดแูลกจิการ 
  เหน็สมควร หากคณะกรรมการบรษิทัหรือฝ่ายจัดการไม่ด�าเนนิการให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาดงักล่าว 
  กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ รายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือ 
  การกระท�าดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย ์
  แห่งประเทศไทย
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 10. ด�าเนนิการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้แก่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์ 
  และตลาดหลกัทรพัย์ และผู้สอบบญัชทีราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูส้อบบญัช ีข้อเทจ็จรงิเกีย่วกับ 
  พฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบคุคลซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของบรษิทั ได้กระท�า 
  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ 
 
 12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี และพิจารณาทบทวนผลการปฎิบัติงาน และรายงานผล 
  การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

 13. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

 14. ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 15. ก�ากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ

 16. ก�ากับดูแลให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

 อ�ำนำจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริหำรควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจกำร

 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ บรรลุเป้าหมาย 
 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ มีอ�านาจ ดังนี้

 1. อ�ำนำจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ำยจัดกำร

  คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ง และก�ากับดูแลกจิการ มอี�านาจเชญิให้ฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบ 
  ภายใน หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม  
  หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น

 2. อ�ำนำจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภำยใน

  2.1 ประสานวัตถุประสงค์และความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน 
   ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการบริษัทฯ

  2.2 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  2.3 ให้หลักประกันในความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบสอบภายใน

 3. อ�ำนำจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีภำยนอก

  3.1  สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก

  3.2 เสนอชื่อและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกพร้อมท้ังค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ�าปีต่อ 
   คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

  3.3 ก�าหนดอัตราค่าจ้างในงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้ให้บริการ
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 4. อ�ำนำจในส่วนอื่นๆ

  คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ มีอ�านาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 
  และก�ากับดูแลกิจการ  รวมทั้ง มีอ�านาจในการว่าจ้างหรือเชิญผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ค�าแนะน�าและ 
  ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ พิจารณาว่าเหมาะสม

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

 กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการ 
 ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามา 
 ด�ารงต�าแหน่งอีกได้

2.  คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

1.

2.

3.

4.

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

นายสุภัค ศิวะรักษ์ 

นายชนินทร์ อรรจนานันท์

ประธานกรรมการ

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจ�าปีและนโยบายการจ่ายโบนัส 
  ของบริษัทฯ

 2.  พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การข้ึนเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ 
  ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ

 3.     พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

 4. พิจารณาทบทวนและในกรณีที่จ�าเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ  
  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

 5.  พิจารณาทบทวนและในกรณีที่จ�าเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์  
  (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และ 
  การจ่ายโบนัสส�าหรับผู้บริหารระดับสูง  ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ก�าหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน

 6. ก�าหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ

ล�ำดับที่ รำยชื่อ
ต�ำแหน่งในคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ บริหำรควำมเสี่ยง 
และ ก�ำกับดูแลกิจกำร

ต�ำแหน่ง
ในคณะกรรมกำรบริษัทฯ
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 7. ก�าหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส

 8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการ 
  ชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลง

 9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหม ่
  เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่

 10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่ก�าลังจะพ้นจากต�าแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการ    
  บริษัทฯ  และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรท่ีจะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิก 
  คณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปหรือไม่

 11.   พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และเสนอแนะการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
  ที่จ�าเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 12.   รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

 13. คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันหารือกับฝ่ายจัดการ 
  ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการ / Chief Financial  
  Officer) ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ 

 14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี และพิจารณาทบทวนผลการปฎิบัติงาน และรายงานผล 
  การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

 อ�ำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้  
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีดุลพินิจในการแต่งตั้งท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเหมาะสม  เพื่อช่วย 
 ในการพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เสนอแนะแผนเกี่ยวกับผลประโยชน์  
 และสวัสดิการใหม่ๆ ส�าหรับพนักงาน และ/หรือ ด�าเนินการศึกษาวิจัยเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหาและ 
 ก�าหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้
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ล�ำดับที่ รำยชื่อ
ต�ำแหน่งในคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ บริหำรควำมเสี่ยง 
และ ก�ำกับดูแลกิจกำร

ต�ำแหน่ง
ในคณะกรรมกำรบริษัทฯ

3. คณะกรรมกำรกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม

 คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จ�านวน 6 ท่าน ดังนี้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

นายสุภัค ศิวะรักษ์ 

นายชนินทร์ อรรจนานันท์

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม

 1. ประสานงานกับประธานเจ้าหน้าที่่บริหารและฝ่ายจัดการในการก�ากับดููแลการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทฯ  
  และให้ค�าแนะน�าในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนกลยุทธ์ได้มีการน�าไปปรับใช้ภายในองค์กร

 2. ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้ข้อเสนอแนะ และค�าแนะน�าในเชิง 
  กลยุทธ์ด้านการควบรวมกิจการ การลงทุน ความสามารถทางการตลาด และความต้องการด้านทรัพยากร

 3. ทบทวนกลยุทธ์และผลกระทบจากการแข่งขันที่เกิดขึ้นหรือพัฒนาขึ้น หรือการพัฒนาอื่นๆ ในด้านนวัตกรรม 
  และภาวะเศรษฐกิจโลก

 4. ก�ากับดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายจัดการเก่ียวกับการตัดสินใจเชิงกลยุุทธ์ 
  ที่มีนัยส�าคัญ

 5. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

 6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีจ�าเป็นต่อคณะกรรมการ 
  บริษัทฯ

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

 กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและ 
 นวัตกรรมซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้บริหารของบรษัิทฯ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารท่านอืน่ๆ ตามนยิามของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 5 ท่าน รายละเอียดดังนี้

บทบำทหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในองค์กร มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทฯ 
โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. ด�าเนินงานอันเป็นกิจวัตรประจ�าวันของบริษัทฯ ก�ากับดูแลและบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ  
 ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการด�าเนินงานท้ังที่เป็นตัวเงินและ 
 ไม่ใช่ตัวเงิน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้าง พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยกเว้น  การแต่งตั้ง โยกย้าย  
 หรือเลกิจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ง 
 และก�ากับดูแลกิจการด้วย

3. ก�าหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส บ�าเหน็จรางวัล และสวัสดิการของพนักงานทุกระดับ 
 ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผู ้บริหารระดับสูง โดยให้เป็นไปตามระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4. ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม 
 นโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

5. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่ก�าหนดโดยกฎหมาย 
 หรือข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ

ล�ำดับที่ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1.

2.

3.

4.

5.

นายโฮ เรน ฮวา

นายอ�านาจ สุขประสงค์ผล

นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล

นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Senior Advisor to CEO

Chief Operating Officer

Vice President-Group Research and

Development

Group Chief Financial Officer

หมำยเหตุ	:	ประวัติของผู้บริหำร	รำยละเอียดได้เปิดเผยไว้ภำยใต้	“เอกสำรแนบ	1”	
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นโยบายกำาหนดค่าตอบแทน 

ค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำร 

บริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการของบริษัทให้มีความเหมาะสมกับ ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขต 
ของบทบาทและความรบัผดิชอบ (accountability and responsibility) โดยเปรยีบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบั 
ของอุตสาหกรรมเดียวกัน และเป็นอัตราค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ 
แต่ละท่าน ซึ่งจะสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทด้วย ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับ 
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในลักษณะที่เป็นตัวเงินตามที่ได้รับอนุมัต ิ
โดยไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ในการก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าท่ีบริหารระดับอาวุโสนั้น บริษัทฯ มีเจตจ�านงกระตุ้น 
ให้ผูบ้รหิารระดบัสงูและเจ้าหน้าทีบ่รหิารระดับอาวโุสทกุท่านเกดิแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าที ่ เพือ่ผลกัดนัให้ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายประจ�าปีและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ  และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่ไดก�าหนดไว้เป็น Balance Score Card โดยจะพิจารณาทั้งผลการด�าเนินงานที่เป็นตัวเงิน (Financial) และ 
ไม่เป็นตัวเงิน (Non- Financial) ดังนี้

1. ด้านผลประกอบการของธุรกิจ เช่น การเพิ่มรายได้ / ยอดขาย ของบริษัท

2. ด้านผลการด�าเนินงานตามนโยบาย และ/หรือกลยุทธ์ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณา 
 เปรียบเทียบในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งได้ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นร้อยละของความส�าเร็จตามเป้าหมาย  
 เช่น กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน / การส่งเสริมให้ชุมชนหรือเกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

3. ด้านลูกค้า พิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า 

4. ด้านการพฒันาองค์กร พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย ในการพฒันาและปรบัปรงุองค์กร เช่น การฝึกอบรมทกัษะ 
 พนักงาน / ความพึงพอใจของพนักงาน

ค่าตอบแทนผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน ในปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,589,858.65 บาท ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส 
ค่าประกันสังคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  
ค่าโทรศัพท์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ได้เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร 
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พนักงาน

หมำยเหต ุ: *  บริษัทย่อยได้แก่ 
1. บริษัท ไทยน�ามันส�าปะหลัง จ�ากัด 
2. บริษัท ดี ไอ จ�ากัด 
3. บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จ�ากัด
4. บริษัท ส�าปะหลังพัฒนา จ�ากัด
5. บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ้) จ�ากัด
6. บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสท์เมนท์ (กัมพูชา) จ�ากัด
7. บริษัท ไทยวาเวียดนาม จ�ากัด 
8. Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company
9. บริษัท ไทยวา อินโดนีเซีย จ�ากัด

พนักงานปฏิบัติการ (คน)
พนักงานบริหาร (คน)
พนักงานในส�านักงานใหญ่ (คน)

รวม	(คน)

632

22

27

377

21

133

450

2

0

373

22

45

1,121

726

15

77

1,349

347

0

0

799

2,905

82

282

3,269

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีพนักงำนจ�ำนวน 3,269 คน เป็นดังนี้ 

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

จ�านวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (คน) : 702

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 88%

ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการที่จ ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

เป็นจ�านวนเงิน 909,633,161 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์  

ค่าประกันสังคม กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

นโยบำยค่ำตอบแทนส�ำหรับพนักงำน 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน โดยใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance  

Management System: PMS) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สิน

ที่มีความส�าคัญสูงสุดส�าหรับบริษัทฯ วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ คือ เพื่อดึงดูด จูงใจ 

ตอบแทน และรกัษาพนักงานทีม่คุีณภาพไว้กับบริษัทฯ การก�าหนดองค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทนส�าหรบัพนกังานนัน้  

จะพิจารณาจากทั้งผลการด�าเนินงานที่เป็นตัวเงิน (Financial) และไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial) โดยค�านึงถึงลักษณะ

บทบาทหน้าที่ของพนักงาน และสภาวะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบด้วย อนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์

ตอบแทนส�าหรบัพนกังานของบรษัิทฯ สามารถแข่งขนัเทยีบได้กบักจิการอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั บรษิทัฯ จึงได้พจิารณา

ทบทวนก�าหนดอตัราเงนิเดอืนพืน้ฐานและผลตอบแทนอืน่ โดยเทยีบกบัผูป้ระกอบการรายอืน่ทีป่ระกอบกจิการในกลุ่มธุรกจิ

การเกษตร และธุรกิจอาหารเป็นระยะๆ

ธุรกิจ
แป้งมันส�ำปะหลัง ธุรกิจอำหำร บริษัทย่อย*

รวม
ญช ญช ญช
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การที่บริษัทฯ เลือกวิธีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงาน

ทีม่ศีกัยภาพเท่านัน้ หากแต่ยงัช่วยด�ารงรักษาไว้ซึง่วฒันธรรมในการท�างานทีมุ่ง่เน้นผลงานเป็นหลกั เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัิ

ส�าหรับทุกองค์กรภายในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำพนักงำน 

บริษทัฯ ตระหนักถงึความส�าคญัของทรพัยากรบคุคล และมนีโยบายในการพฒันาพนกังานให้มคีวามรูค้วามสามารถ บรษิทัฯ 

ให้ความส�าคัญตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน การก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการท�างานท่ีชัดเจน การฝึก

อบรมและพฒันา การประเมนิผลงาน การวางแนวทางส�าหรบัความก้าวหน้าในอาชพีเป็นรายบคุคล การจดัการผลตอบแทน

ที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่ดี รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและบรรยากาศที่ดีในการท�างาน
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ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวมณี ลือประเสริฐ เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประวัติของเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้ “เอกสารแนบ 1”

เลขานุการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต  
รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

(1)  จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

 (ก) ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ

 (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานประจ�าปี 
  ของบริษัทฯ

 (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร และจัดส่งส�าเนารายงานการ 
 มีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง  
 และก�ากับดูแลกิจการ ทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

 (3)  ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่อื่น 
 ตามที่ระบุไว้ในใบพรรณางาน (Job Descriptions) และที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบริษัทฯ คือนางอรอนงค์ วิชชุชาญ  
ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง Group Chief Financial Officer ทั้งนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้ “เอกสารแนบ 1”

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ โดยมีนายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค เป็นหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ประวัติของหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้ “เอกสารแนบ 3”

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและผลประกอบการบริษัทฯ  
พร้อมทัง้ตอบท�าหน้าทีส่ือ่สารข้อมลูส�าคญัต่อนกัลงทนุ และผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้หมด เพือ่ให้นักลงทุนได้รบัข้อมลูเกีย่วกบับริษัทฯ 
ได้อย่างเท่าเทียม ถูกต้อง และทันเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากภายนอก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ต่อไป 

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัดในปี 2564  
เป็นจ�านวนเงินรวม 6,210,100 บาท และจ�านวนเงนิรวมประมาณ 2,783,389 บาท ส�าหรบับรษิทัย่อย 6 แห่งในต่างประเทศ
ตามรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม

บริษัทฯ

จ�ำนวนครั้ง/ปี

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Roadshow ต่างประเทศ
Roadshow ในประเทศ (Virtual)
ประชุมทางโทรศัพท์
สัมภาษณ์
เยี่ยมชมบริษัทฯ
เยี่ยมชมโรงงาน

บริษัทฯ

บริษัทย่อย 
- ในประเทศไทย 18 บริษัท
- ในประเทศเวียดนาม 3 บริษัท
- ในประเทศจีน 1 บริษัท
- ในประเทศกัมพูชา 1 บริษัท
- ในประเทศอินโดนีเซีย 1 บริษัท

4
4

N/A
5
4
4
1

N/A

2,133,900 บาท

4,076,200 บาท
600,000,000 เวียดนามด่ง (ประมาณ 836,400 บาท)
212,750 หยวน (ประมาณ 1,056,623 บาท)
19,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 607,565 บาท)
120,500,000 รูเปีย (ประมาณ 282,801 บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ท้ังน้ี ผูล้งทนุทุกท่านสามารถตดิต่อหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้โดยตรงที ่นางสาวรตนินัทน์ วงศ์วชัรานนท์ (ผูจ้ดัการอาวโุส
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน) โทรศัพท์ +66 2285 0040 ต่อ 1109 อีเมล ir@thaiwah.com หรือผ่านทาง 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiwah.com ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างครบถ้วนทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในปี 2564 บริษัทฯ มีการน�าเสนอ 
ผลประกอบการขององค์กรต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ ดังนี้
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกันให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชี
สังกัดในปี 2564 จ�านวนเงินรวม 360,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ
บริษัทย่อย 

240,000 บาท
120,000 บาท

ค่าบริการอื่น
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รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในปี 2564 กรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท ได้เข้ำร่วมอบรมและสัมมนำในหลักสูตรต่ำงๆ ดังนี้

กรรมกำรอิสระ

ค�านิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “5.1.3 ของภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการ 
การก�ากับดูแลกิจการ”

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “5.1.4-5.1.7 
ของภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการการก�ากับดูแลกิจการ”

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

ประวัติการฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1”

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง อบรมและสัมมนำในหลักสูตร

นายโฮ เรน ฮวา

นายอ�านาจ สุขประสงค์ผล

นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ

นางสาวนฤมล  ศรีสุมะ

นางสาวมณี ลือประเสริฐ

กรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ และ 

Senior Advisor to CEO

กรรมการ และ 

Chief Operating Officer

Group Chief Financial Officer

Vice President-Group  

Research and Development

เลขานุการบริษัท

Thai Wah Leadership

Thai Wah Leadership

Thai Wah Leadership

LeadershipACT

Thai Wah Leadership

Corporate Sustainability

หลักสูตร Director Leadership  

Certification Program (DLCP 3/2021)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Thai Wah Leadership

Technical Training on High Moisture

Extrusion Cooking of Plant-based Meals

Thai Wah Leadership 

เตรียมตัวให้ Prompt One Report 

(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

CGR Workshop 2021

One Report - ปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน 
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กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปีในรูปแบบ
การประเมินแบบทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรค 
ในการด�าเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อน�ามาแก้ไข และปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน 

หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 4 หัวข้อได้แก่ 
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2) การประชุมคณะกรรมการ 
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ 
4) เรื่องอื่นๆ 

ขั้นตอนกำรท�ำแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

1. เลขานุการบริษัทส่งแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคลท่ีได้รับอนุมัต ิ
 จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคลแล้ว เลขานุการ 
 บริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง น�าเสนอต่อท่ีประชุม 
 คณะกรรมการบริษัทฯ

3. จากนั้น จะร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในส่วนท่ีได้คะแนนยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ และเพื่อใช ้
 เป็นแนวทางในการท�างานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนความเห็นและข้อเสนอแนะท่ีกรรมการ 
 แต่ละท่านได้แนะน�า

คณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย 
ทกุคณะท�าการประเมนิผลการปฏบิติังานตนเองเพือ่พจิารณาผลการปฏบัิตงิานและปัญหาเพือ่น�าไปปรบัปรงุแก้ไขและรายงาน
ผลการประเมินงานตนเองต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

ขั้นตอนกำรท�ำแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
1. เลขานุการบริษัทส่งแบบการประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง  ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
 ให้คณะกรรมการชุดย่อย ทุกท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. หลังจากสมาชิกกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านได้ท�าแบบการประเมินผลปฎิบัติงานของตนเองแล้ว เลขานุการบริษัท 
 จะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินตนเองต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ

3. เลขานุการบริษัทจะน�าเสนอผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง (แบบรายคณะ) ต่อที่ประชุม 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 มีดังนี้ :
• คณะกรรมการบริษัท รายคณะ     94.31%   
• คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล     92.98%   
• คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ  95.26%   
• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน    90.79%   

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีผลคะแนนในระดับยอดเยี่ยม (Excellent)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

นายโฮ กวงปิง

ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์

นายเอเรียล พี วีร่า

นายโฮ กวงจิง

นายโฮ เรน ฮวา

นายอ�านาจ สุขประสงค์ผล

นายชานคราร์ ชานดราน

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

นายสุภัค ศิวะรักษ์

นายชนินทร์ อรรจนานันท์

นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ *

นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล

นางโฮ เรน ยุง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

3/4

4/4

4/4

3/3

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

5/5

5/5

5/5

5/5

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

หมำยเหตุ
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์  
 เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมท่านใหม่ของบริษัทฯ แทนที่นายสุรพล สุปรัชญา ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
 บริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

ล�ำดับที่ รำยชื่อ คณะกรรมกำร
บริษัทฯ
(4 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบบริหำร

ควำมเสี่ยง และ
ก�ำกับดูแลกิจกำร

(4 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทน
(5 ครั้ง)

กำรประชุมคณะกรรมกำรในปี 2564

กำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น

(1 ครั้ง)

ในปี 2564 กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
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ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ได้ถูกก�าหนดขึ้นโดยการพิจารณาจากขอบเขตและภาระความรับผิดชอบ  
รวมทั้งหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและ 
เป็นค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะท�าหน้าที่ทบทวน  
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ค่าตอบแทนส�าหรับ 
กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ และนวัตกรรม 
รายละเอียดดังนี้

หมำยเหตุ
(1)  ประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ล้านบาท

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง

และก�ากับดูแลกิจการ

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ ก�ากับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม

265,000

180,000

180,000

159,000

90,000

48,000

90,000

48,000

30,000(1)

265,000

180,000

180,000

159,000

90,000

48,000

90,000

48,000

-

ค่าตอบแทนกรรมการที่ เป ็นผู ้บริหารจะต�่ากว ่าค ่าตอบแทนกรรมการที่ มิได ้เป ็นผู ้บริหาร เนื่องจากกรรมการ 
ที่เป็นผู ้บริหารจะได้รับเงินเดือนประจ�า รวมท้ังสวัสดิการอื่นๆ ซ่ึงครอบคลุมหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะ 
ผู้บริหารแล้วส่วนหนึ่ง

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

ค่ำตอบแทน/ครั้งกำรประชุม/ท่ำน (บำท)

2564 2563
ต�ำแหน่ง
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รำยละเอียดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐำนะกรรมกำร ช่วงปี 2564

นายโฮ กวงปิง

ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์

นายเอเรียล พี วีร่า

นายโฮ กวงจิง

นายโฮ เรน ฮวา

นายอ�านาจ สุขประสงค์ผล

นายชานคราร์ ชานดราน

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

นายสุภัค ศิวะรักษ์

ประธานกรรมการบริษัท  

รองประธานกรรมการ

บริษัท

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจ

สอบ บริหารความเสี่ยง 

และก�ากับดูแลกิจการ  

กรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 

และนวัตกรรม

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

บริหารความเสี่ยง และ

ก�ากับดูแลกิจการ  

ประธานกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 

และนวัตกรรม

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสี่ยง และ

ก�ากับดูแลกิจการ  

กรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 

และนวัตกรรม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1,060,000

720,000

720,000

720,000

636,000

636,000

720,000

720,000

 

720,000

720,000

 

-

-

-

-

-

-

-

360,000

 

192,000

192,000

 

-

-

-

-

-

-

-

240,000

 

450,000

240,000

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

1,060,000

720,000

720,000

720,000

636,000

636,000

720,000

1,320,000

1,362,000

1,182,000

กรรมกำร     
สรรหำและ
ก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน 

กรรมกำร
กลยุทธ์ธุรกิจ
และนวัตกรรม

รวม
(บำท/ปี)

กรรมกำร
ตรวจสอบ

บริหำรควำม
เสี่ยงและก�ำกับ

ดูแลกิจกำร

กรรมกำร
บริษัทฯ

ค่ำตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บำท/ปี)

ต�ำแหน่งรำยชื่อล�ำดับที่
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กรรมกำร     
สรรหำและ
ก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน 

กรรมกำร
กลยุทธ์ธุรกิจ
และนวัตกรรม

รวม
(บำท/ปี)

กรรมกำร
ตรวจสอบ

บริหำรควำม
เสี่ยงและก�ำกับ

ดูแลกิจกำร

กรรมกำร
บริษัทฯ

ค่ำตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บำท/ปี)

ต�ำแหน่งรำยชื่อล�ำดับที่

11.

12.

13.

14.

15.

นายชนินทร์ อรรจนานันท์

นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ *

นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล

นางโฮ เรน ยุง

รวม

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

บริหารความเสี่ยง และ

ก�ากับดูแลกิจการ  

กรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 

และนวัตกรรม

กรรมการอิสระ

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 

และนวัตกรรม

กรรมการ

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 

และนวัตกรรม

กรรมการ

กรรมการ

720,000

720,000

540,000

636,000

720,000

10,708,000

หมำยเหตุ
*  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์  
 เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมท่านใหม่ของบริษัทฯ แทนที่นายสุรพล สุปรัชญา ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
 บริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “5.9 ของภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการการก�ากับดูแลกิจการ”

192,000

-

-

-

-

936,000

240,000

-

-

-

-

1,170,000

180,000

90,000

180,000

-

-

480,000

1,332,000

810,000

720,000

636,000

720,000

13,294,000
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การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ

กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “2.7 ของภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการการก�ากับดูแลกิจการ”

กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และ
พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของ 
บริษทัฯ โดยรายละเอยีดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “2.6 ของภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบิตักิารการก�ากบัดแูลกจิการ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู ้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในรายงานประจ�าปี 
(แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รำยละเอียดกำรถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมกำรและผู้บริหำร

ณ วันที่
 31 ธันวำคม 

2563

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)        

ในปี 2564

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2564

สัดส่วน
กำรถือหุ้นใน
บริษัทฯ (%)

ต�ำแหน่งรำยชื่อล�ำดับที่

นายโฮ กวงปิง

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายเอเรียล พี วีร่า

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายโฮ กวงจิง

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายโฮ เรน ฮวา

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายอ�านาจ สุขประสงค์ผล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายชานคราร์ ชานดราน

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการ

บริษัท

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ 

Senior Advisor to CEO

กรรมการ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

56,740,573

453,961

2,344,029

-

926,105

-

34,416,488

-

8,734,024

-

100,226

7,014

-

-

-

-

-

-

1,000,000

-

-

-

609,700

-

143,000

-

-

-

56,740,573

453,961

2,344,029

-

1,926,105

-

34,416,488

-

9,343,724

-

243,226

7,014

-

-

6.45%

0.05%

0.27%

-

0.22%

-

3.91%

-

1.06%

-

0.03%

0.00%

-

-

จ�ำนวนหุ้น
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ณ วันที่
31 ธันวำคม 

2563

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)        

ในปี 2564

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2564

สัดส่วน
กำรถือหุ้นใน
บริษัทฯ (%)

ต�ำแหน่งรำยชื่อล�ำดับที่

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายสุภัค ศิวะรักษ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายชนินทร์ อรรจนานันท์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจ

สอบ บริหารความเสี่ยง 

และก�ากับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและ

นวัตกรรม

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสี่ยง และ

ก�ากับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและ

นวัตกรรม

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสี่ยง และ

ก�ากับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและ

นวัตกรรม

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสี่ยง และ

ก�ากับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและ

นวัตกรรม

8.

9.

10.

11.

-

213,053

2,643,039

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

213,053

2,643,039

-

-

-

-

-

0.02%

0.30%

-

-

-

-

จ�ำนวนหุ้น
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ณ วันที่
31 ธันวำคม 

2563

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)        

ในปี 2564

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2564

สัดส่วน
กำรถือหุ้นใน
บริษัทฯ (%)

ต�ำแหน่งรำยชื่อล�ำดับที่

จ�ำนวนหุ้น

นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ *

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางโฮ เรน ยุง

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวนฤมล ศรีสุมะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

12.

13.

14.

15.

16.

17.

กรรมการอิสระ

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและ

นวัตกรรม

กรรมการอิสระ

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและ

นวัตกรรม

กรรมการ 

Chief Operating Officer   

กรรมการ 

Vice President-Group 

Research and

Development

Group Chief 

Financial Officer

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

0.01%

-

-

-

-

-

0.00%

-

หมำยเหตุ
*  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์  
 เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมท่านใหม่ของบริษัทฯ แทนที่นายสุรพล สุปรัชญา ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
 บริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
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กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้มีการลงนาม 
ในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) (ปัจจุบันคือ  
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย) และเมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติรับรองบริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย ได้มีมติให้ต่ออายุ 
การรับรองบริษัทฯ เป ็นสมาชิกของแนวร ่วมต่อต ้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล ่าว 
จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

กำรแจ้งเบำะแส

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “3.6 ของภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการการก�ากับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ ในปี 2564 ได้มีข้อร้องเรียนทั้งหมด 3 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง การไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานหรือ 
มีพฤตกรรมไม่เหมาะสม

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ ดูแลกิจการ

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 6”

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 6”
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อการด�าเนินธุรกิจ 
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การท�ารายการเก่ียวโยงกัน ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแล 
การด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง  
และ ก�ากับดูแลกิจการโดยตรง และประสานงานกับทุกๆ หน่วยงาน รวมท้ังกลุ ่มโรงงาน เก่ียวกับการประเมิน 
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี ตามแนวทางของการประเมิน 
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวปฎิบัติของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ โดยก�าหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติ เ ก่ียวกับระบบ 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางปฎิบัติของ The Committee of Sponsoring  
Organization of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management (“COSO-ERM”) โดยก�าหนดให ้
ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงปฏิบัติงานตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบ 
และสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการโดยตรง 

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความส�าคัญในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงท้ังความเสี่ยงท่ีเกิดจาก 
ปัจจัยภายนอก (Inherent risks) และความเส่ียงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (Control risks) ที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
การด�าเนินธุรกิจให้คงเหลือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้หรือส่งผลกระทบอย่างไม่เป ็นสาระส�าคัญ รวมถึง 
การก�ากับดูแลบริษัทย่อย การท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอเหมาะสม 
เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบาย และเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้  
รวมถึงช่วยให้ข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

โดยแนวทางที่ใช ้ในก�าหนดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO-ERM  
มีองค์ประกอบดังนี้

กำรควบคุมสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ และก�าหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเหมาะสม เป็นอิสระ  
สามารถปฏิบัติงาน และสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการก�าหนดเป้าหมาย และนโยบายในการด�าเนินการ 
อย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อบริษัทฯ และบุคคลภายนอกโดยมีการจัดท�าเป็นนโยบายดังต่อไปนี้
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การกำากับดูแล
กิจการที่ดี

นโยบาย
การกำากับดูแล

กิจการที่ดี

จรรยาบรรณ
ของกรรมการ 
ผู้บริหาร และ

พนักงาน

นโยบายต่อต้าน
คอรรัปชั่น และ
การแจ้งเบาะแส

การทุจริต

กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน โรงงาน และพนักงาน

แต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ  

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจที่ก�าหนดไว้ และได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับ ทุกฝ่าย และกลุ่มโรงงานให้ทราบ

ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการได้ก�าหนดไว้

กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์หรือปัจจัยเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดรายละเอียดการบ่งช้ีเหตุการณ์หรือปัจจัยเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบและ 

ผลเสียหายต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการของบริษัทฯ โดยพิจารณาทั้งความเสี่ยง

ภายนอกและความเสี่ยงภายในของบริษัทฯ รวมถึงมีการติดตามผลอย่างสม�่าเสมอ 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้ด�าเนินการและช่วยสนับสนุนแต่ละหน่วยงาน 

และกลุ่มโรงงาน เพ่ือก�าหนดแนวทางในการก�ากับดูแล ป้องกัน และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที ่

อาจจะเกดิขึน้ในการด�าเนนิธรุกจิทีส่่งผลให้ไม่บรรลตุามวัตถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ โดยพจิารณาจดัระดบัความเสีย่ง ซึง่ท�าการ

ประเมนิความเสีย่งทัง้ 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อความเสยีหายทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์นัน้ (Impact) และโอกาสทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์

ความเสี่ยง (Likelihood) โดยมีการรายงานและติดตามผลให้กับผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการตรวจ

สอบ บริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
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กิจกรรมกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยมีคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์

อักษร (Standard Operating Procedure) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยมีแนวทาง

หลักๆ ของกิจกรรมการควบคุมดังต่อไปนี้

การควบคุมแบบป้องกัน
การก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
การแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบ การตรวจทาน และการอนุมัติรายการ

การควบคุมแบบค้นหา
มอบหมายให ้ฝ ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบ 
ตามแผนที่ก�าหนดไว้
การท�าการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานทางการเงิน

การควบคุมแบบแก้ ไข
การน�าประเด็นข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของระบบ 

การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น มาก�าหนด

นโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีหน่วยงานเทคโนโลย ี

สารสนเทศคอยก�ากับดูแล และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสาร และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 

เป็นปัจจุบัน โดยต้ังแต่ปี 2560 บริษัทและกลุ่มบริษัทได้น�าระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม  

(Enterprise Resource Planning : ERP) และมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ท�าให้สามารถน�าข้อมูลที่ส�าคัญ 

ไปใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึงก�าหนด

นโยบายวธิกีารการป้องกันความปลอดภัยของระบบข้อมลูและอปุกรณ์ต่างๆ การปฏิบตัติามกฏหมายพระราชบญัญตัว่ิาด้วย 

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารภายในกับพนักงานภายในองค์กร (อีเมลและ

อินทราเน็ต) ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ (Code of conduct) รวมถึงเอกสาร

และข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

กำรติดตำมผล

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียงและก�ากับดูแลกิจการ

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผล 

การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจท่ีก�าหนดไว้เพียงใด แล้วน�ามาวางแผน และปรับปรุงแนวทาง

การการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึน โดยมีการน�าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มาช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
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นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระยงัได้รบัมอบหมายให้เป็นอกีหนึง่ช่องทางทีร่บัแจ้งข้อมลู

หรอืข้อร้องเรยีน รวมถงึเบาะแสทีเ่ป็นประโยชน์โดยตรง ท�าให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัมกีระบวนการจดัการข้อมลูหรอืข้อร้องเรยีน

ที่ได้รับรายงานเข้ามาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

จากนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษัิทฯ มคีวามเพยีงพอ เหมาะสม  

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นนัยส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง

หัวหน้ำงำนกำรตรวจสอบภำยใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ ครั้งท่ี 3/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อ 

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจาก 

มีความรู ้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และเคยได้รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง 

ในการปฏิบตังิานการตรวจสอบภายในจากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย อกีท้ังมปีระสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 

สอบทานงบการเงินของธุรกิจอื่นๆ ซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเข้าใจ 

ในกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม แต่ละหน่วยงานเป็นอย่างดี จึงมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม 

ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้อง 

ผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตร 

โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะท�าให ้

บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิผล อีกท้ังมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าการควบคุมภายในด้านบัญชขีองบรษิทัฯ มีความเพยีงพอ 

และสามารถท�าให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุด 2564 ได้ว่าถูกต้องตามควร     

คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้เหน็ชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ง และก�ากับดแูลกจิการ 

ในเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร การประเมิน

ความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และสรุปว่าระบบ 

การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการด�าเนินการดังกล่าว 

อย่างมีประสิทธิภาพและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริหำรควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจกำรเกี่ยวกับ 
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก�ากบัดแูลกจิการ มีความเหน็เกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 

เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ  
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การเข้าท�ารายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายจัดการ
ของบรษิทัฯ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก�ากบัดแูลกจิการเพือ่แสดงความเหน็ของรายการ 
และหากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ได้แสดงความเห็นชอบกับรายการดังกล่าว  
ก็จะน�าเสนอขออนุมัติการเข้าท�ารายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  กรรมการ 
หรือผู้บริหารบรษัิทฯ ท่านใดทีม่ส่ีวนได้เสยี หรอืมส่ีวนเกีย่วข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตดัสนิใจรายการดงักล่าวรายการ
ดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวต้องเป็นรายการที่อยู่ภายใต้เง่ือนไขการค้าปกติท่ัวไป โดยก�าหนดราคาท่ียุติธรรมและอยู่บนพื้นฐาน
เสมือนหนึ่งกระท�าโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน (fair price and at arms’ length basis) 

LRH  = บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ากัด (มหาชน)
MJ  = บริษัท แม่โจ้แลนด์ จ�ากัด
TWPC  = บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)
TWPL  = บริษัท ไทยวาพลาซ่า จ�ากัด
KCH  = นายโฮ กวงจิง
US   = นายอ�านาจ สุขประสงค์ผล
CSH  = นายชานคราร์ ชานดราน

ขั้นตอนการอนุมัติการเข้าทำารายการระหว่างกัน

คำาย่อ
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งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหต ุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผดิชอบ 
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนด 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน  
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน 
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า  
ในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน 
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก ส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ 
ตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

การรับรู้รายได้จากการขาย

เนือ่งจากรายได้จากการขายเป็นตัวเลขทีม่สีาระส�าคญัในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ และเป็นตัวชีว้ดัหลกัในแง่ผลการด�าเนนิงาน 
ของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจ�านวนมากราย ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญของข้าพเจ้า รวมหัวข้อ ดังต่อไปนี้

• ท�าความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ
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ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และ 17 ตามล�าดับ เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูง 
ในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับ 
จากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงท�าให้เกิดความเสี่ยง 
เกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญของข้าพเจ้า รวมหัวข้อ ดังต่อไปนี้

• ประเมนิการก�าหนดหน่วยสินทรพัยท์ี่กอ่ให้เกดิเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินทีฝ่่ายบริหารของ บริษัทฯ เลือกใช ้
 โดยการท�าความเข้าใจกระบวนการพจิารณาของฝ่ายบรหิารว่าสอดคล้องตามลกัษณะ การให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 
 หรือไม่

• ทดสอบข้อสมมติที่ส�าคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย ์
 ที่จัดท�าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯโดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก 
 ของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมิน 
 การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว 

• พิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 
 ของบริษัทฯและของอุตสาหกรรมที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป 

• ทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจ�าลองทางการเงิน

• พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติท่ีส�าคัญต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลด 
 และอัตราการเติบโตในระยะยาว 

• สอบทานการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัการประเมนิการด้อยค่าของค่าความนยิมและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน รวมถงึผลกระทบ 
 ของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส�าคัญ

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ 
 โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯ 
 ออกแบบไว้ 

• สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคล้องกับนโยบาย 
 การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

• สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้จากการขายและวิเคราะห์ 
 เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น 
 ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลารายงาน 

ค่าความนิยม และเครื่องหมายการค้า 
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ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
จากเงินลงทนุในบรษัิทย่อย ซึง่ท�าให้เกดิความเสีย่งเกีย่วกบัมลูค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย ทัง้นีม้ลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื 
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญของข้าพเจ้า รวมหัวข้อ ดังต่อไปนี้

• ประเมินความเหมาะสมของแบบจ�าลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการท�าความเข้าใจ 
 กระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร

• ทดสอบข้อสมมติที่ส�าคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 ที่จัดท�าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯโดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก 
 ของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานความแม่นย�าของประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด�าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
 เพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว

• พิจารณาความเหมาะสมของอตัราคดิลดทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทัฯเลอืกใช้โดยการวเิคราะห์ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ 
 ถ่วงน�้าหนักของบริษัทย่อยและของอุตสาหกรรมที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป

• ทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวตามแบบจ�าลองทางการเงิน

• พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีส�าคัญต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลด 
 และอัตราการเติบโตในระยะยาว

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน 
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น 
ในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้ง 
ที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัด 
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลทราบเพ่ือให้มีการด�าเนินการ
แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
 

ข้อมูลอื่น 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงินท่ีปราศจาก 
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง 
การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการ 
ที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู ้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงาน 
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก 
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู ่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง 
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่า 
มีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน 
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน 
 ไม่ว ่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง 
 ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่า 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  
 การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
 ให ้ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต ่ไม ่ใช ่ เพื่อวัตถุประสงค ์ในการแสดงความเห็นต ่อความมีประสิทธิผล 
 ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญช ี
 และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินงานต่อเนื่องของผู ้บริหาร  
 และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได ้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ 
 สถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง 
 หรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงาน 
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ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ  
ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ 
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท 
ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
 ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ 
 หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ 
 การก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบ 
 แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ 
ตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีมี่นยัส�าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ 
ความเป ็นอิสระและได ้สื่อสารกับผู ้มีหน ้าที่ ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอื่น  
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้า 
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู ้มีหน้าที่ ในการก�ากับดูแล ข ้าพเจ ้าได ้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุด 
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ 
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ 
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าว 
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู ้มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564  2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 889,505,613     853,230,495     377,877,984     434,625,867     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 838,203,574     707,870,786     712,441,255     543,422,796     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                        -                        157,065,462     95,933,202       
สินคา้คงเหลือ 9 1,615,527,682  1,168,815,455  658,063,197     523,118,591     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 248,133            4,887,450         -                        -                        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 11 543,235,765     617,965,271     532,582,548     580,807,300     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 171,398,676     137,895,444     82,372,479       68,438,170       
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,058,119,443  3,490,664,901  2,520,402,925  2,246,345,926  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 10 43,154,701       41,979,988       -                        -                        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 113,283,950     103,379,065     113,283,950     103,379,065     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                        -                        735,291,458     705,585,458     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                        -                        576,176,338     568,513,183     
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 70,225,885       79,919,630       504,000            504,000            
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 3,458,483,314  3,529,713,049  2,174,908,777  2,239,521,648  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 211,166,417     243,756,395     86,062,740       63,656,402       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16, 17 474,674,705     500,044,210     435,157,675     457,764,101     
คา่ความนิยม 17 100,678,428     100,678,428     100,678,428     100,678,428     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 28 22,304,620       11,623,868       -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 52,004,656       18,291,808       4,889,527         4,953,527         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,545,976,676  4,629,386,441  4,226,952,893  4,244,555,812  
รวมสินทรัพย์ 8,604,096,119  8,120,051,342  6,747,355,818  6,490,901,738  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564  2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 287,536,307     230,000,000     -                        -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 19 741,999,316     579,729,206     623,916,620     433,534,895     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 15 29,112,798       28,937,019       13,953,874       12,780,248       
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 60,000,000       60,000,000       60,000,000       60,000,000       
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 999,538,599     -                        999,538,599     -                        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 37,088,396       7,211,613         -                        -                        
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 35.1 1,314,785         693,047            923,039            398,332            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 76,465,124       86,923,452       45,760,875       57,282,979       
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,233,055,325  993,494,337     1,744,093,007  563,996,454     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 2,712,534         2,707,187         -                        -                        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 152,152,121     178,150,165     73,444,748       49,591,260       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
    ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 210,000,000     270,000,000     210,000,000     270,000,000     
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 -                        998,088,025     -                        998,088,025     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 362,490,302     348,396,734     292,649,940     280,094,194     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 28 106,720,428     120,432,131     75,219,385       84,359,174       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,135,459         3,134,841         3,133,365         3,133,365         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 837,210,844     1,920,909,083  654,447,438     1,685,266,018  
รวมหนีสิ้น 3,070,266,169  2,914,403,420  2,398,540,445  2,249,262,472  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564  2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 880,420,930 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 880,420,930     880,420,930     880,420,930     880,420,930     
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 880,420,930 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 880,420,930     880,420,930     880,420,930     880,420,930     
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 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     
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 66,886,183       66,886,183       -                        -                        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24 89,705,000       89,705,000       89,705,000       89,705,000       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,251,329,793  3,046,276,192  2,382,275,487  2,283,451,860  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (191,031,067)    (254,527,435)    (69,192,583)      (77,545,063)      
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,162,917,378  4,894,367,409  4,348,815,373  4,241,639,266  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 370,912,572     311,280,513     -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,533,829,950  5,205,647,922  4,348,815,373  4,241,639,266  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,604,096,119  8,120,051,342  6,747,355,818  6,490,901,738  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 9,077,270,946     7,076,885,042     5,051,537,056     4,857,221,110     
รายไดจ้ากการบริการ 28,168,027         13,304,504         53,106,777         4,882,424           
ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ 12 -                          24,802,360         -                          -                          
รายไดเ้งินปันผล 6, 11, 12 -                          10,440,600         8,719,185           40,289,630         
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,553,569           18,464,600         -                          -                          
ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ -                          3,221,337           -                          3,444,361           
รายไดอ่ื้น 86,398,841         45,773,415         59,804,602         62,099,988         
รวมรายได้ 9,194,391,383     7,192,891,858     5,173,167,620     4,967,937,513     
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 7,277,427,010     5,963,465,447     4,030,337,180     4,058,154,691     
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 31,184,782         13,077,909         51,193,891         4,163,024           
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 741,093,846       567,072,745       354,211,179       365,191,807       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 648,861,481       546,298,340       473,960,972       429,410,492       
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 2,626,369           -                          2,915,151           -                          
รวมค่าใช้จ่าย 8,701,193,488     7,089,914,441     4,912,618,373     4,856,920,014     
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 493,197,895       102,977,417       260,549,247       111,017,499       
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          (333,472)             -                          -                          
รายไดท้างการเงิน 25 2,672,069           10,562,237         30,404,977         34,480,728         
ตน้ทุนทางการเงิน 26 (67,166,497)        (68,832,345)        (55,404,699)        (54,636,844)        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 428,703,467       44,373,837         235,549,525       90,861,383         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (66,094,415)        (9,445,960)          (18,752,115)        (2,379,328)          
ก าไรส าหรับปี 362,609,052       34,927,877         216,797,410       88,482,055         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 78,983,857         (5,591,200)          -                          -                          
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          1,034,918           -                          -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 78,983,857         (4,556,282)          -                          -                          
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 
   สุทธิจากภาษีเงินได้ 8,352,480           (42,458,440)        8,352,480           (42,458,440)        
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8,352,480           (42,458,440)        8,352,480           (42,458,440)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 87,336,337         (47,014,722)        8,352,480           (42,458,440)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 449,945,389       (12,086,845)        225,149,890 46,023,615         

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 323,027,384       38,265,832         216,797,410       88,482,055         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 39,581,668         (3,337,955)          

362,609,052       34,927,877         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 386,523,752       (8,488,703)          225,149,890       46,023,615         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 63,421,637         (3,598,142)          

449,945,389       (12,086,845)        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 30
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.37                    0.04                    0.25                    0.10                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 428,703,467       44,373,837         235,549,525       90,861,383         
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 473,567,750       457,774,738       271,279,014       272,567,038       
   หน้ีสูญและค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 3,858,596           12,606,348         (993,392)             (40,941,930)        
   ค่าเผ่ือการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ
      ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) (8,657,715)          10,476,122         (868,529)             4,027,369           
   โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (23,553,696)        -                          -                          -                          
   ขาดทุน (ก าไร) จากการขายและตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16,247,442         (18,464,600)        -                          -                          
   ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,686,637         7,293,077           3,275,654           7,891,989           
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,022,746           -                          3,348,816           -                          
   ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า (628)                    -                          (628)                    -                          
   ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ -                          (24,802,360)        -                          -                          
   ขาดทุน (ก าไร) จากการช าระบญัชีบริษทัยอ่ย -                          -                          58,251                (14,844,230)        
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                          -                          46,513,636         
   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 540,090              3,233,879           695,942              3,302,847           
   ขาดทุน (ก าไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (971,736)             3,445,496           (981,758)             3,411,225           
   ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 2,626,369           (3,221,337)          2,915,151           (3,444,361)          
   ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (9,331,916)          2,316,377           (10,692,864)        1,408,292           
   ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 1,450,574           1,395,426           1,450,574           1,395,426           
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 36,544,948         39,637,633         29,454,071         28,961,575         
   ดอกเบ้ียรับ (2,672,069)          (10,562,237)        (30,404,977)        (34,480,728)        
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          333,472              -                          -                          
   เงินปันผลรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (10,440,600)        (8,719,185)          (40,289,629)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 65,715,923         67,436,919         53,954,125         53,241,418         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 999,776,782       582,832,190       549,319,790       379,581,320       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (127,567,901)      16,980,147         (158,721,801)      21,406,684         
   สินคา้คงเหลือ (438,054,512)      20,683,568         (134,076,077)      46,898,371         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (28,322,038)        (6,434,215)          (13,934,309)        (13,389,324)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (33,712,848)        2,659,048           64,000                10,256,039         
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 166,128,053       33,064,764         189,660,835       77,612,625         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,566,158)        (8,398,350)          (11,629,932)        29,149,455         
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 618                     (11,184,952)        -                          (9,272,115)          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 527,681,996       630,202,200       420,682,506       542,243,055       
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (22,451,380)        (19,331,094)        (18,811,781)        (12,085,194)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (63,672,534)        (39,661,459)        (29,980,024)        (15,152,180)        
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 441,558,082       571,209,647       371,890,701       515,005,681       
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 12,907,846         8,380,080           40,947,711         68,184,532         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                          (60,400,000)        (15,000,000)        
เงินสดจ่ายส าหรับใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          (35,870,000)        (81,880,030)        
เงินสดรับส าหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          26,649,498         110,939,834       
ซ้ือเงินลงทุน (798,930,946)      (923,060,271)      (788,930,946)      (796,060,271)      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 836,066,033       678,308,102       799,029,637       545,247,724       
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกูท่ี้ถือจนครบก าหนดท่ีครบก าหนด 30,000,000         -                          30,000,000         -                          
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (49,642,857)        (30,394,250)        (54,409,375)        
เงินสดของบริษทัยอ่ยจากการซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -                          4,875,662           -                          -                          
เงินสดรับจากการช าระบญัชีบริษทัยอ่ย -                          -                          629,999              44,381,619         
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (307,999,947)      (239,720,983)      (170,591,417)      (138,570,095)      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,769,135)          (4,331,112)          (4,177,051)          (3,962,698)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,057,653           10,845,637         3,034,395           12,437,144         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17,000,000         70,000,000         -                          -                          
เงินปันผลรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          10,440,600         8,719,185           40,289,630         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (212,668,496)      (433,905,142)      (181,353,239)      (268,401,986)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (1,000,000)          (16,186,717)        -                          -                          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 57,536,307         (65,279,258)        -                          (100,000,000)      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          -                          -                          (7,600,000)          
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่า (30,796,398)        (31,306,053)        (15,422,705)        (13,807,600)        
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (60,000,000)        (60,000,000)        (60,000,000)        (60,000,000)        
รับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                          220,000,000       -                          220,000,000       
ดอกเบ้ียจ่าย (66,348,828)        (64,657,723)        (53,996,685)        (52,744,246)        
เงินปันผลจ่าย (117,865,952)      (117,777,077)      (117,865,955)      (117,777,362)      
เงินปันผลจ่ายท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,789,578)          (1,372,378)          -                          -                          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (222,264,449)      (136,579,206)      (247,285,345)      (131,929,208)      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 29,649,981         (4,659,779)          -                          -                          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 36,275,118         (3,934,480)          (56,747,883)        114,674,487       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 853,230,495       857,164,975       434,625,867       319,951,380       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 889,505,613       853,230,495       377,877,984       434,625,867       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 62,518,780         64,194,167         47,596,406         44,175,898         
   ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 80,250                2,594,750           80,250                2,594,750           
   การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า 10,792,832         15,980,338         40,474,384         4,625,996           
   ขายอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดรั้บเงิน -                          -                          5,893,451           5,893,451           
   เงินปันผลคา้งจ่าย 661,118              553,287              660,830              553,002              
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลงจากการช าระบญัชี -                          -                          688,250              29,537,389         
   ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่า
      ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 10,440,600         (53,073,050)        10,440,600         (53,073,050)        
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจากการตดัหน้ีสูญ -                          10,571,323         -                          331,800              
   โอนเปล่ียนเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย -                          21,325,175         -                          31,600,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

1. ข้อมูลทั�วไป 

1.1 ข้อมูลทั�วไปของบริษัทฯ 

บริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ�งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจ

หลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทวุ ้นเส้น แป้งมนัสําปะหลงัและผลิตภัณฑ์

อาหารอื�นๆ ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที� 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั�น 6 ถนนสาทรใต้                  

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1  งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยเกณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) (ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า 

“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ�งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ร้อยละ) 

  จดัตั�งขึ�น   

ชื�อบริษทัยอ่ย ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

   2564 2563 

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  เวียดนาม 70.00 70.00 

       กลูโคสและลูกกวาด    
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(หน่วย: ร้อยละ) 

  จดัตั�งขึ�น   

ชื�อบริษทัยอ่ย ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

   2564 2563 

บริษทั ไทยวา อินเตอร์เนชั�นแนล เทรด    

(เซี�ยงไฮ)้ จาํกดั 

จาํหน่ายแป้งมนัสาํปะหลงั จีน 100.00 100.00 

บริษทั ทีดบับลิวพซีี อินเวสทเ์มนท ์      

(กมัพูชา) จาํกดั 

จาํหน่ายหัวมนัสาํปะหลงัและ              

มนัเส้น 

กมัพูชา 100.00 100.00 

บริษทั ไทยวา เวยีดนาม จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหาร 

(วุน้เส้นและอื�น ๆ) 

เวียดนาม 100.00 100.00 

บริษทั พีที ไทยวา อินโดนิเซีย จาํกดั(3) จาํหน่ายแป้งมนัสาํปะหลงั แป้งขา้ว 

และกลูโคส 

อินโดนิเซีย 100.00 100.00 

บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั จาํกดั(4) ถือเงินลงทุน ไทย 99.50 99.50 

บริษทั ไทยวา เวนเจอร์ส จาํกดั(5) ถือเงินลงทุน ไทย 100.00 - 

บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จาํกดั                       ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99 

บริษทั บางปะกงธุรกิจ จาํกดั ถือครองที�ดิน ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ไทยวา (6) จาํกดั ถือครองที�ดิน ไทย 100.00 100.00 

บริษทั บางเทา (6) จาํกดั ถือครองที�ดิน ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จาํกดั ถือครองที�ดิน ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ไทยสินมนัสาํปะหลงั (1989)  จาํกดั ถือครองที�ดิน ไทย 100.00 100.00 

บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์ ถือครองที�ดิน ไทย 84.99 84.99 

  ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั     

บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั (1) จาํกดั ถือครองที�ดิน ไทย 70.00 70.00 

บริษทั พงังา รีสอร์ท จาํกดั ถือครองที�ดิน ไทย - 100.00 

บริษทั บางเทา (5) จาํกดั ถือครองที�ดิน ไทย - 100.00 

บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จาํกดั(6) ถือครองที�ดิน ไทย 50.01 50.01 

บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช จาํกดั ถือครองที�ดิน ไทย 94.75 94.75 
 (1) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั สาํปะหลงัพฒันา จาํกดั รวมการถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 66.67 
(2) สัดส่วนการถือหุ้นใน Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company รวมการถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 0.01 
(3) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั พีที ไทยวา อินโดนีเซีย จาํกดั รวมการถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 1.00 
(4) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั จาํกดั รวมการถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 69.50 
(5) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไทยวา เวนเจอร์ส จาํกดั รวมการถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในอตัราร้อยละ 0.01 
(6) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั แม่โจแ้ลนด ์จาํกดั รวมการถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 0.02 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้

ค)  บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมีอาํนาจ        

ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
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จ) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ� งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ� งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ 

“ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง          

การเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมนี�

แลว้ 

ช)  ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จํานวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ    

บริษทัย่อยส่วนที�ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� � มกราคม ���� มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทั  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวันที� 1 มกราคม 256� 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึ� งจะมีผลบงัคบั

ใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน      

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชั�วคราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 
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ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื�อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี� จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ             

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื�อมี

การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที�ไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบ

หลงัจากหักประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

 รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที�ใหบ้ริการโดยพิจารณาถึงขั�นความสาํเร็จของงาน 

 รายได้ค่าเช่า 

รายไดจ้ากการให้เช่าสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรับรู้รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

และถือเป็นรายไดจ้ากการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจ  

 รายได้ดอกเบี�ย  

รายไดด้อกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี� ยที�แทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที�เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน

ภายหลงั ที�จะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาด

วา่จะเกิดขึ�น) มาคูณกบัอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี� ยจากหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบี�ยที�

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั� นที�มี         

สภาพคล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัใน

การเบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิที�

จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซึ� งใกลเ้คียงกบัตน้ทุน

จริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต 

วตัถุดิบและวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าสินคา้ตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช ้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื�อ               

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนซึ� งเป็นที�ดินรอการขายในราคาทุนซึ� งรวม

ตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนั�น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนนี�ดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อ

การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย  ์          

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.6 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

 ที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหัก            

ค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
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 ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันี�  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 40   ปี 

เครื�องจกัรและอปุกรณ์ 5 - 20   ปี 

เครื�องตกแตง่ ติดตั�ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 10   ปี 

ยานพาหนะ 5 - 15   ปี 

 ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งการติดตั�งและก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

4.7  ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกู ้ที�ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์�ต้องใช้ระยะเวลานานใน        

การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั�นจะอยู่ใน

สภาพพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามที�มุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอื�นถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดรายการ ตน้ทุน

การกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี�ยและตน้ทุนอื�นที�เกิดขึ�นจากการกูย้ืมนั�น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยน์ั�น ณ วนัที�ซื�อธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�ไดม้าจากการอื�น บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเริ�มแรก

ของสินทรัพย์นั�นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ� มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตาม                

ราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น 

บริษทัฯตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่า

สินทรัพย์นั�นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี�  

  ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  4 - 16 ปี 

  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  3 - 10 ปี 

บริษทัฯไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหว่างการติดตั�งและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน เช่น เครื�องหมายการคา้ แต่จะใชวิ้ธีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีทั�งในระดบัของ

แต่ละสินทรัพยน์ั�นและในระดบัของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด บริษทัฯจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

4.9  ค่าความนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ�งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที�สูงกวา่มูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ 

บริษทัฯจะรับรู้ส่วนที�สูงกว่านี� เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ                

ค่าความนิยมทุกปีหรือเมื�อใดก็ตามที�มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 

 เพื�อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมที�เกิดขึ�นจากการรวมกิจการ

ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด) ที�คาดวา่จะไดรั้บ

ประโยชน์เพิ�มขึ� นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําการประเมินมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของ          

หน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด) 

หากมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯ      

จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุน        

จากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

4.10 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื�อสัญญานั�นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์�ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน 
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 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าที�สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล (วนัที�สินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้� งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนี� สินตาม

สัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหนี� สินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริ�มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�น จาํนวนเงินที�

จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล และหักดว้ยสิ�งจูงใจตาม

สัญญาเช่าที�ไดรั้บ 

 ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั�นกวา่ ดงันี�  

  สิทธิในการใชป้ระโยชน์บนที�ดิน 30 - 50 ปี 

  ที�ดิน 1 - 12 ปี 

  อาคาร 1 - 10 ปี 

  ยานพาหนะ 2 - 4 ปี 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมื�อสิ�นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซื�อ ค่าเสื�อมราคาจะคาํนวณจากอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพย ์

 หนี�สินตามสัญญาเช่า 

 หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที�หักดว้ยสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที�

ขึ�นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินที�คาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซื�อซึ� งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�กลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินั�น และการจ่ายค่าปรับ        

เพื�อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิก

สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรที�ไมข่ึ�นอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เหตุการณ์หรือ

เงื�อนไขซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั�นไดเ้กิดขึ�น  
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 กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสัญญา

เช่าหรืออตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หนี� สินตามสัญญาเช่าจะเพิ�มขึ�นจากดอกเบี�ยของหนี� สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนี� สินตาม

สัญญาเช่า นอกจากนี�  มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายุ

สัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี�ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื�อ

สินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ�า 

 สัญญาเช่าที�มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั�งแต่วนัที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ� ง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น       

สัญญาเช่าเงินทุน ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี�

ดว้ยจาํนวนที�เท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงิน       

ที�จะไดรั้บตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยอ์า้งอิงที�ไม่ได้รับการประกนั หลงัจากนั�นจะรับรู้

รายไดท้างการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที�สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงที�ของเงินลงทุน

สุทธิตามสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินที�ไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจากการไดม้าซึ� ง

สัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  

4.11  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ� งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผูบ้ริหารที�สําคัญ 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.12 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที�รวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที�ใช้

ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน     

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน หรือสินทรัพยท์ี�ไม่มีตวัตนอื�นของกลุ่มบริษทัหากมี                

ขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทาํการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย  ์                 

ไม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื�อ

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�มูลค่าที�คาดว่า

จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่

ราคาใดจะสูงกว่า 

 ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่า

จะได้รับจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที�สะท้อนถึงการ

ประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของ

สินทรัพยท์ี�กาํลงัพิจารณาอยู ่ 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� ง

เหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ� งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ย

ตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและ

สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั  

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ยกเวน้ค่าความนิยม มีขอ้บ่งชี� ที�แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที�รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าที�คาดว่า         

จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั�น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที�รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื�อมี       

การเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้กาํหนดมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก        

การดอ้ยค่าครั� งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีที�ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์         

ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยงั       

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั�นแสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่ การกลบัรายการส่วนที�เกินกวา่

มูลค่าตามบญัชีที�ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ�ม 

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบด้วยเงินที�พนักงานจ่ายสะสม

และเงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี� ยงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที�เกิด

รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ

ผลประโยชน์พิเศษอื�นที�ให้แก่พนกังานเมื�อเกษียณอายุตามนโยบายของกลุ่มกิจการเอง ซึ� งกลุ่มบริษทัถือว่า

เงินชดเชยและผลประโยชน์พิเศษดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน 

นอกจากนั�น กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน ไดแ้ก่ โครงการรางวลั

การปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษัทคํานวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว  ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื�นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.15 ประมาณการหนี�สิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ�นแลว้ มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�อง

ภาระผูกพนันั�น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ  

4.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใช้

อตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบั

รายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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4.17 เครื�องมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีที�เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

อยา่งไรก็ตาม สาํหรับลูกหนี�การคา้ที�ไม่มีองคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนยัสําคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามที�กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื�องการรับรู้รายได ้ 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเริ�มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�

วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น และสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื�อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนั�นเพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื�อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดที�เป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�ระบุไวเ้ท่านั�น  

 สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ด้อยค่า ทั� งนี�  ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตัดรายการ การเปลี�ยนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

 สินทรัพย์ทางการเงินที�มีการกําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ตราสารทุน)  

 ณ วนัที�รับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ� งไม่ไดถื้อไวเ้พื�อ

คา้ เป็นตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น โดยไม่สามารถ

เปลี�ยนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั�งนี�  การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

 ผลกาํไรและขาดทุนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของสินทรัพยท์างการเงินนี�จะไม่สามารถโอนไปรับรู้

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายได้อื�นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีที�เป็น    

การได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั�น          

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  

  

 

 นอกจากนี�  เงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น    

ไม่มีขอ้กาํหนดให้ประเมินการดอ้ยค่า  

 สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมซึ�งรวมถึงดอกเบี�ยรับในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน 

 ทั�งนี�  สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�ถือไว ้           

เพื�อคา้  เงินลงทุนในตราสารทุนซึ� งกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และสินทรัพย์ทางการเงินที�มีกระแสเงินสดที�ไม่ได้รับชาํระเพียงเงินต้นและ

ดอกเบี�ย 

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดเ้งินปันผลในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน  

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี�สินทางการเงิน 

 ยกเวน้หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกสําหรับหนี� สินทางการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนี� สินทางการเงินเป็นหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ทั�งนี�  ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตดั

รายการหนี� สินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที�ถือเป็นส่วนหนึ� งของอัตรา

ดอกเบี� ยที�แทจ้ริงนั�นด้วย ทั�งนี�  ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี� ยที�แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ� งของตน้ทุนทาง

การเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน       

การซื�อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกต ิ

การซื�อหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติที�มีเงื�อนไขการส่งมอบสินทรัพยภ์ายในระยะเวลาที�

กาํหนดขึ�นจากหลกัเกณฑห์รือวิธีปฏิบติัโดยทั�วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วนัซื�อขาย ซึ� งเป็นวนัที�กิจการมีขอ้

ผกูมดัที�จะซื�อหรือขายสินทรัพยน์ั�น 

 การตัดรายการของเครื�องมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื�อสิทธิที�จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�นได้

สิ�นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิที�จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�น รวมถึงไดมี้การโอนความเสี�ยง

และผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของสินทรัพยน์ั�น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั�น   
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 นอกจากนี�  เงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น    

ไม่มีขอ้กาํหนดให้ประเมินการดอ้ยค่า  

 สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมซึ�งรวมถึงดอกเบี�ยรับในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน 

 ทั�งนี�  สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�ถือไว ้           

เพื�อคา้  เงินลงทุนในตราสารทุนซึ� งกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และสินทรัพย์ทางการเงินที�มีกระแสเงินสดที�ไม่ได้รับชาํระเพียงเงินต้นและ

ดอกเบี�ย 

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดเ้งินปันผลในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน  

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี�สินทางการเงิน 

 ยกเวน้หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกสําหรับหนี� สินทางการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนี� สินทางการเงินเป็นหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ทั�งนี�  ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตดั

รายการหนี� สินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที�ถือเป็นส่วนหนึ� งของอัตรา

ดอกเบี� ยที�แทจ้ริงนั�นด้วย ทั�งนี�  ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี� ยที�แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ� งของตน้ทุนทาง

การเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน       

การซื�อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกต ิ

การซื�อหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติที�มีเงื�อนไขการส่งมอบสินทรัพยภ์ายในระยะเวลาที�

กาํหนดขึ�นจากหลกัเกณฑห์รือวิธีปฏิบติัโดยทั�วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วนัซื�อขาย ซึ� งเป็นวนัที�กิจการมีขอ้

ผกูมดัที�จะซื�อหรือขายสินทรัพยน์ั�น 

 การตัดรายการของเครื�องมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื�อสิทธิที�จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�นได้

สิ�นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิที�จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�น รวมถึงไดมี้การโอนความเสี�ยง

และผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของสินทรัพยน์ั�น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั�น   

  

2564 One Report 
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 175



 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินก็ต่อเมื�อไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนี� สินนั�นแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผูกพนันั�น หรือมีการสิ�นสุดลงของภาระผูกพนันั�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนหนี� สินทางการเงินที�มี

อยู่ให้เป็นหนี� สินใหม่จากผูใ้ห้กู้รายเดียวกันซึ� งมีข้อกําหนดที�แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหนี� สินที�มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี� สินเดิมและรับรู้หนี� สิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของตราสารหนี�ทั�งหมดที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดที�จะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั�งหมดที�กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชาํระ และคิด

ลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�ไดม้า  

 ในกรณีที�ความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ�มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั�งแตก่ารรับรู้รายการเริ�มแรก 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที�อาจจะเกิดขึ�น

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะที�หากความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ�มขึ�นอย่างมีนยัสาํคญันบัตั�งแต่การ

รับรู้รายการเริ�มแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที�เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�นตลอดอายทุี�เหลืออยูข่องเครื�องมือทางการเงิน  

 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสี�ยงดา้นเครดิตจะเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญั เมื�อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั�นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 

เมื�อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณา

ว่าสินทรัพยท์างการเงินนั�นมีการเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดิตอย่างมีนยัสําคญัและมีการผิดสัญญา โดย

พิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอื�น เช่น อนัดบัความน่าเชื�อถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

 กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับลูกหนี� การคา้

ดังนั�น ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายขุองลูกหนี�การคา้                

 การคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นขา้งต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี�ยวกบัลูกหนี�นั�นและสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมื�อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม

สัญญาอีกต่อไป  

  

  

2564 One Report 
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)176



 

การหักกลบของเครื�องมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินที�รับรู้ และกิจการมี

ความตั�งใจที�จะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี� สินพร้อมกนั 

�.18   ตราสารอนุพนัธ์  

 กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาสิทธิจะซื�อ/จะขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริ�มแรกของตราสารอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ทาํสัญญา และวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัซึ�งรวมถึงดอกเบี�ยรับใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมื�อมีมูลค่า

ยุติธรรมมากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหนี� สินทางการเงินเมื�อมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

 กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ที�มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 

12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น หรือหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น และแสดงตราสารอนุพนัธ์อื�นเป็น

สินทรัพยห์มุนเวียน หรือหนี� สินหมุนเวียน 

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอน

หนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค

การประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นให้มากที�สุด  
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 ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอย่างเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดับชั�น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่า

ยุติธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของลูกหนี�การค้า 

ในการประมาณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี�การคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี� แต่ละราย โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ที�มี

ความเสี�ยงดา้นเครดิตที�คลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั�งนี�  ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ที�เกิดขึ�นจริงใน

อนาคต 

 ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัฯจะตั�งค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย เมื�อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้

ลดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมีขอ้บ่งชี� ของการด้อยค่า การที�จะสรุปว่ามูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั�นจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการควบบริษัท 

ในการบันทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที�ควบกิจการ ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บในอนาคต

จากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั�งการเลือกอตัราคิดลดที�เหมาะสมในการ

คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั�นๆ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของ

พนักงาน 

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อื�นของพนักงาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึ� งตอ้งอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการ

ประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปลี�ยนแปลงของราคาทอง 

อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

สัญญาเช่า 

การกําหนดอายุสัญญาเช่าที�มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน

ฐานะผู้เช่า 

ในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที�จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดที�ทาํให้เกิดสิ�งจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริษทัใน

การใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั�น           

การกําหนดอัตราดอกเบี�ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ�ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั�นฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนี� สินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา

ดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มเป็นอตัราดอกเบี�ยที�กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินที�จาํเป็นเพื�อให้ไดม้าซึ� ง

สินทรัพยที์�มีมูลค่าใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที�คลา้ยคลึง โดยมี

ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัที�คลา้ยคลึง 
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6. รายการธุรกจิกบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี�  

รายชื�อบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จาํกดั บริษทัย่อย 

บริษทั ดีไอ จาํกดั บริษทัย่อย 

บริษทั ไทยนาํมนัสําปะหลงั จาํกดั บริษทัย่อย 

บริษทั สาํปะหลงัพฒันา จาํกดั บริษทัยอ่ย 

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company บริษทัย่อย 

บริษทั ไทยวา เวียดนาม จาํกดั บริษทัยอ่ย 

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

บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์(กมัพูชา) จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั พีที ไทยวา อินโดนิเซีย จาํกดั บริษทัย่อย 

บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั บางปะกงธุรกิจ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยวา (6) จาํกดั บริษทัย่อย 

บริษทั บางเทา (6) จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จาํกดั บริษทัย่อย 

บริษทั ไทยสินมนัสาํปะหลงั (1989) จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั บริษทัย่อย 

บริษทั ไทยนาํมนัสําปะหลงั (1) จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั พงังา รีสอร์ท จาํกดั บริษทัย่อย 

บริษทั บางเทา (5) จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช จาํกดั บริษทัย่อย 

บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยวา เวนเจอร์ส จาํกดั บริษทัยอ่ย 

Vietnam Tapioca Company Limited บริษทัยอ่ยของบริษทัย่อย 

บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล คอมเมอร์เชียล  

   ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  

ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

Tay Ninh Sugar Corporation ผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 
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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 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัย่อย 

บริษทั ลากูน่า (เวียดนาม) จาํกดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

6.1 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที�สําคญักับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงกนัระหว่างกลุ่มและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

เหล่านั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปรายการที�มีสาระสาํคญัไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม   

 งบการเงินรวม               งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ซื�อสินคา้ - - 609 1,008 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

ขายสินคา้ - - 1,261 1,350 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

เงินปันผลรบั - - 9 30 ตามที�ประกาศจ่าย 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 50 8 ราคาตามสัญญา   

ค่าเช่าจ่ายและค่าบริการจ่าย - - 2 1 ราคาตามสัญญา   

ดอกเบี�ยรับ - - 29 28 อตัราตามสัญญา  

รายไดอื้�น - - 12 9 ตามที�เกิดขึ�นจริง 

ค่าใชจ่้ายอื�น - - 1 - ตามที�เกิดขึ�นจริง  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม   

 งบการเงินรวม               งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษัทที�เกี�ยวข้องกัน      

ซื�อสินคา้ 6 5 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

เงินปันผลรบั - 10 - 10 ตามที�ประกาศจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 4 1 - - ตามที�ประกาศจ่าย 

ค่าเช่าจ่ายและค่าบริการจ่าย 26 25 14 14 ราคาตามสัญญา 

ค่าใชจ่้ายอื�น 3 4 3 4 ตามที�เกิดขึ�นจริง  

6.2 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 8)    

บริษทัยอ่ย - - 346,516 201,574 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 11 11 11 11 

รวม 11 11 346,527 201,585 

หัก: ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น                     - - (5,037) (5,415) 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 11 11 341,490 196,170 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่และดอกเบี�ยค้างรับจากกิจการ                    

ที�เกี�ยวข้องกนั 

    

บริษทัยอ่ย - - 157,065 95,933 

หัก: ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น                - - - - 

รวมเงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่และดอกเบี�ยคา้งรับจากกิจการ                           

ที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ - - 157,065 95,933 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี�ยค้างรับจาก                       

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

    

บริษทัยอ่ย - - 608,494 600,409 

หัก: ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น                    - - (32,318) (31,896) 

รวมเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบี�ยคา้งรับจาก                  

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ - - 576,176 568,513 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 19)    

บริษทัยอ่ย - - 145,450 60,795 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,663 1,515 2,057 209 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,663 1,515 147,507 61,004 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบี�ยค้างจ่ายแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั     

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,713 2,707 - - 

รวมเงินกูยื้มระยะยาวจากและดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่                            

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,713 2,707 - - 

หนี�สินตามสัญญาเช่า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 29,016 742 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 129,715 144,090 44,748 49,797 

รวมหนี� สินตามสัญญาเช่า - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 129,715 144,090 73,764 50,539 

6.3 รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่และดอกเบี�ยคา้งรับจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัในระหว่างปี

แสดงไดด้งันี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 

1 มกราคม 2564 เพิ�มขึ�น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�               

31 ธนัวาคม 2564 เงินให้กูยื้มระยะสั�นแก่และดอกเบี�ยคา้งรับ 

จากบริษทัยอ่ย เงินตน้ ดอกเบี�ย เงินตน้ ดอกเบี�ย เงินตน้ ดอกเบี�ย เงินตน้ ดอกเบี�ย 

บริษทั ดีไอ จาํกดั 95,551 382 92,400 5,737 (46,000) (5,005) 141,951 1,114 

บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั จาํกดั - - 100,000 535 (100,000) (535) - - 

บริษทั พีที ไทยวา อินโดนีเซีย จาํกดั  - - 28,000 324 (14,000) (324) 14,000 - 

รวม 95,551 382 220,400 6,596 (160,000) (5,864) 155,951 1,114 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั� นแก่และดอกเบี� ยคา้งรับจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันมีกาํหนด

ชาํระคืนเมื�อทวงถามและมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.50 และ 4.84 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 4.81 ต่อปี)  

6.4 รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบี� ยคา้งรับจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัในระหว่างปี

ปัจจุบนัแสดงไดด้งันี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 

1 มกราคม 2564 เพิ�มขึ�น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�            

31 ธนัวาคม 2564 เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่และดอกเบี�ยคา้งรับ 

จากบริษทัยอ่ย เงินตน้ ดอกเบี�ย เงินตน้ ดอกเบี�ย เงินตน้ ดอกเบี�ย เงินตน้ ดอกเบี�ย 

บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จาํกดั 360,500 1,225 - 14,420 - (13,235) 360,500 2,410 

บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์         

 (กมัพูชา) จาํกดั 72,672 237 35,870 3,093 (25,015) (3,035) 83,527 295 

บริษทั ไทยวา เวียดนาม จาํกดั 101,300 8,859 - 4,079 - (4,539) 101,300 8,399 

บริษทั บางเทา (6) จาํกดั 935 1,394 - 45 - - 935 1,439 

บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จาํกดั 390 581 - 19 - - 390 600 

บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 1,635 2,437 - 12 (1,635) (2,449) - - 

บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั (1) จาํกดั 800 3 - 39 - (35) 800 7 

บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จาํกดั 8,048 23,880 - 389 - - 8,048 24,269 

บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จาํกดั 15,450 63 - 746 - (684) 15,450 125 

รวม 561,730 38,679 35,870 22,842 (26,650) (23,977) 570,950 37,544 

หัก: ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะ

เกิดขึ�น  (8,048) (23,848) - - - (422) (8,048) (24,270) 

สุทธิ 553,682 14,831 35,870 22,842 (26,650) (24,399) 562,902 13,274 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่และดอกเบี�ยคา้งรับจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมี

กาํหนดชาํระคืนในเดือนกรกฎาคม 2566 และเดือนกนัยายน 2568 ตามลาํดบั และมีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 

4.00 ต่อปี และ 4.84 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 4.00 ต่อปี และ 4.81 ต่อปี) 

6.5 รายการเคลื�อนไหวของเงินกู ้ยืมระยะยาวจากและดอกเบี� ยคา้งจ่ายแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันในระหว่างปี

ปัจจุบนัแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 

1 มกราคม 2564 เพิ�มขึ�น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�            

31 ธนัวาคม 2564  

 เงินตน้ ดอกเบี�ย เงินตน้ ดอกเบี�ย เงินตน้ ดอกเบี�ย เงินตน้ ดอกเบี�ย 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบี�ยค้าง

จ่ายแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน         

บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล คอมเมอร์เชียล 

ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 2,089 618 - 6 - - 2,089 624 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะยาวจากและดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระ

คืนภายในเดือนธนัวาคม 2567 และมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.20 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 0.35 ต่อปี) 

6.6 การเปลี�ยนแปลงของบญัชีค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของเงินให้กูย้มืแก่และดอกเบี�ยคา้ง

รับจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 31,896 75,505 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น - - 422 941 

จาํนวนที�ไดรั้บคืน - - - (44,550) 

ยอดคงเหลือปลายปี - - 32,318 31,896 
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6.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที�ให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 59,069 51,122 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,516 3,385 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 5,722 22 

รวม 68,307 54,529 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 4,377 9,709 589 732 

เงินฝากธนาคาร 885,129 843,521 377,289 433,894 

รวม 889,506 853,230 377,878 434,626 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 3.20 

ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 3.30 ต่อปี)  
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8. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 11 2 166,399 118,866 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  - 9 69,006 38,349 

3 - 6 เดือน - - 9,976 1,671 

6 - 12 เดือน - - 12,223 7,375 

มากกว่า 12 เดือน - - 11,905 4,307 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 11 11 269,509 170,568 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 673,509 535,051 293,095 248,874 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  118,107 153,025 66,967 91,374 

 3 - 6 เดือน 37,260 2,506 7,890 146 

 6 - 12 เดือน 181 2,845 46 33 

 มากกว่า 12 เดือน 5,365 2,286 2,108 2,186 

รวม 834,422 695,713 370,106 342,613 

หกั: ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น  (7,172) (3,613) (3,304) (3,506) 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 827,250 692,100 366,802 339,107 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 827,261 692,111 636,311 509,675 

ลูกหนี�อื�น     

ดอกเบี�ยคา้งรับ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 22 3,686 - 3,582 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 77,018 31,017 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 12,057 12,909 4,149 5,399 

รวม 12,079 16,595 81,167 39,998 

หกั: ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น  (1,136) (835) (5,037) (6,250) 

รวมลูกหนี�อื�น - สุทธิ 10,943 15,760 76,130 33,748 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ 838,204 707,871 712,441 543,423 

 ระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 120 วนั 
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การเปลี�ยนแปลงของบญัชีค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น            

มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 4,448 2,413 9,756 7,419 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 4,995 2,225 1,136 2,385 

ตดัจาํหน่าย (1,143) (190) (2,544) (44) 

จาํนวนที�ไดรั้บคืน (7) (4) (7) (4) 

การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน 15 4 - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 8,308 4,448 8,341 9,756 

9. สินค้าคงเหลือ  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  ค่าเผื�อการปรับลดราคาทุน

ของสินคา้คงเหลือ 

 

 ราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 1,079,741 855,857 (13,036) (24,656) 1,066,705 831,201 

วตัถุดิบ 363,451 199,069 (14) (142) 363,437 198,927 

สินคา้ระหว่างทาง 35,557 16,461 - - 35,557 16,461 

วสัดุหีบห่อ 87,522 69,017 (1,493) (1,456) 86,029 67,561 

วสัดุสิ�นเปลืองโรงงาน 68,736 58,467 (6,999) (3,946) 61,737 54,521 

อื�นๆ 2,063 144 - - 2,063 144 

รวม 1,637,070 1,199,015 (21,542) (30,200) 1,615,528 1,168,815 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ค่าเผื�อการปรบัลดราคาทุน

ของสินคา้คงเหลือ 

 

 ราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 401,820 343,481 (4,610) (7,258) 397,210 336,223 

วตัถุดิบ 138,637 99,063 - - 138,637 99,063 

สินคา้ระหว่างทาง 31,536 15,738 - - 31,536 15,738 

วสัดุหีบห่อ 59,235 43,963 (1,195) (1,155) 58,040 42,808 

วสัดุสิ�นเปลืองโรงงาน 36,478 31,386 (3,838) (2,099) 32,640 29,287 

รวม 667,706 533,631 (9,643) (10,512) 658,063 523,119 

10. เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากประจาํซึ� งบริษทัย่อยได้นําไปคํ�าประกันวงเงินสินเชื�อมีอตัราดอกเบี� ย      

ร้อยละ 0.10 - 4.60 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.25 - 5.10 ต่อปี) 

11. สินทรัพย์ทางการเงินอื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารหนี�  270,372 280,752 270,372 280,752 

เงินลงทุนในกองทุนรวม 280,702 343,582 270,506 306,496 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,910 3,915 1,452 3,843 

รวมสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 552,984 628,249 542,330 591,091 

ตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเตล็ จาํกดั 

(มหาชน) 103,536 93,095 103,536 93,095 

รวมตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 103,536 93,095 103,536 93,095 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิ 656,520 721,344 645,866 684,186 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

หมุนเวียน 543,236 617,965 532,582 580,807 

ไม่หมุนเวียน 113,284 103,379 113,284 103,379 

 656,520 721,344 645,866 684,186 

ตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ได้แก่ เงินลงทุนในตรา

สารทุนของบริษทัจดทะเบียน ซึ�งบริษทัฯพิจารณาวา่เป็นการลงทุนในเชิงกลยทุธ์ 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ซึ�งยงัถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน (2563: 10.44 ลา้นบาท)  

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามที�แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

   สัดส่วนการถือหุ้น  

  ทุนที�เรียกชาํระแลว้ ของบริษทั เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 จดัตั�งขึ�นใน

ประเทศ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย        

ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร        

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 ไทย 50.00 50.00 33.33 33.33 54,751 54,751 

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company เวียดนาม 192.53 192.53 69.99 69.99 86,877 86,877 

บริษทั ไทยวา เวยีดนาม จาํกดั เวียดนาม 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 ทีดบับลิวพซีี อินเวสทเ์มนท ์(กมัพชูา) 

จาํกดั 

กมัพูชา 46.72 46.72 100.00 100.00 46,721 46,721 

บริษทั พีที ไทยวา อินโดนีเซีย จาํกดั อินโดนีเซีย 11.10 5.65 99.00 99.00 10,989 5,594 

บริษัทถือเงินลงทุน        

บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั จาํกดั ไทย 105.25 105.25 30.00 30.00 31,600 31,600 

บริษทั ไทยวา เวนเจอร์ส จาํกดั ไทย 25.00 - 99.99 - 24,999 - 
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   สัดส่วนการถือหุ้น  

  ทุนที�เรียกชาํระแลว้ ของบริษทั เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 จดัตั�งขึ�นใน

ประเทศ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

บริษัทถือครองที�ดินและอื�น 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 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 - 99.93 - 30,578 

บริษทั บางเทา (5) จาํกดั ไทย - 19.50 - 99.93 - 19,486 

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      1,131,315 1,150,985 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุน      (396,024) (445,400) 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ      735,291 705,585 

 บริษทัฯ รับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

บริษทั สาํปะหลงัพฒันา จาํกดั - 26,666 

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 8,719 3,183 

รวม 8,719 29,849 

 เหตุการณ์ที�สาํคญัเกี�ยวกบัรายการเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเรียงลาํดบัตามช่วงเวลาของการเกิดรายการ มีดงันี�  

 ปี 2564 

 วนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2564 กลุ่มบริษทัไดมี้การจ่ายเงินลงทุนในบริษทั พีที ไทยวา อินโดนีเซีย จาํกดั เพิ�มเติม

อีกร้อยละ 25 คิดเป็นจาํนวนเงิน 2,500 ลา้นรูเปีย หรือประมาณ 5.45 ลา้นบาท 
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 เมื�อวนัที� 12 มีนาคม 2564 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บางเทา (5) จาํกัด และบริษทั พงังา รีสอร์ท 

จาํกดั (บริษทัย่อย) มีมติอนุมติัให้ดาํเนินการปิดบริษทั โดยบริษทัย่อยดงักล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริษทักบั

กระทรวงพาณิชย์ในวนัเดียวกัน โดยเมื�อวนัที� 4 พฤศจิกายน 2564 บริษทัฯได้รับเงินคืนจากเงินลงทุน

โดยประมาณ 0.6 ลา้นบาท 

 เมื�อวนัที� 10 มิถุนายน 2564 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด์ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

(บริษัทย่อย) มีมติอนุมัติให้ดําเนินการปิดบริษัท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริษทักับ

กระทรวงพาณิชยใ์นวนัเดียวกนั และอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

 เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2564 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยโมดีไฟด์สตาร์ช จาํกดั (บริษทัย่อย) มี

มติอนุมติัให้ดาํเนินการปิดบริษทั โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยใ์น

วนัที� 1 ตุลาคม 2564 และอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

เมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั�ง บริษทั ไทยวา เวนเจอร์ส จาํกดั ในประเทศไทย ซึ�ง

เป็นบริษทัที�ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื�นๆ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท โดย

บริษทัฯจะถือหุน้ทั�งทางตรงและทางออ้มในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 และเมื�อวนัที� 21 ธนัวาคม 

2564 บริษทัฯไดมี้การจ่ายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนคิดเป็นเงิน 25 ลา้นบาท 

 ปี 2563 

 เมื�อวนัที� 31 มกราคม 2563  บริษทั ไทยวา (6) จาํกดั (บริษทัย่อย) ซึ� งบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 ไดซื้�อหุ้น

สามญัของบริษทั เอเชียผลิตภณัฑ์มันสําปะหลงั จาํกดั (ATP) จาํนวน 973,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 69.50 

ของหุ้นที�ออกจาํหน่ายทั�งหมดจาํนวน 1,400,000 หุ้น) รวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายซื�อทั�งสิ�น 49.64 ลา้นบาท  

โดยที� ATP มีเงินลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหนึ�งในประเทศเวียดนามในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 การซื�อ

หุ้นสามญัเพิ�มใน ATP ดังกล่าวทาํให้สัดส่วนการถือหุ้น ATP และการถือหุ้นของบริษทัร่วมทางออ้มใน

ประเทศเวียดนามดงักล่าวของกลุ่มบริษทั เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 99.50 และจากร้อยละ 21 เป็น

ร้อยละ 69.65 ตามลาํดบั บริษทัฯไดเ้ปลี�ยนการบนัทึกเงินลงทุนใน ATP จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยนบัจากวนัที�บริษทั ไทยวา (6) จาํกดั ลงทุนเป็นตน้ไป 

 งบการเงินรวมนี�ไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินรวมของ ATP ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมตั�งแตว่นัที�ลงทุนจนถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ทั�งนี�ไดบ้นัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายุติธรรม 

ราคาซื�อส่วนที�ตํ�ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิถูกบันทึกไวใ้นบัญชีกาํไรจากการซื� อธุรกิจใน                 

งบกาํไรขาดทุนรวม ในระหว่างไตรมาสที�หนึ� งของปี 2563 บริษทัฯไดรั้บหนังสือประเมินมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท์ี�ระบุไดท้ี�ไดม้าและหนี� สินที�รับมาซึ�งจดัทาํโดย ผูป้ระเมินราคาอิสระแลว้ 

  

2564 One Report 
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 191



 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ ATP และบริษทัยอ่ย ณ วนัที�ลงทุนมีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,876 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 1,926 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 12,320 

สินคา้คงเหลือ 52,620 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  70,928 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�ดิน 32,348 

สินทรัพยอื์�น ๆ 2,575 

     รวมสินทรัพย ์ 177,593 

หนี�สิน  

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 19,339 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 3,341 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,052 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 13,465 

หนี� สินอื�น ๆ 1,894 

     รวมหนี� สิน 40,091 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 137,502 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 69.65% 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของกลุ่มบริษทั 95,770 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเดิม ซึ� งเกี�ยวข้องกับการโอนเปลี�ยน

ประเภทของเงินลงทุนในส่วนได้เสียในบริษทัร่วมไปเป็นบริษทัย่อยและรับรู้กาํไรจากการซื�อในราคา            

ตํ�ากว่ามูลค่ายุติธรรมในงบกาํไรขาดทุนรวมตามรายละเอียดที�แสดง ซึ� งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี                  

ที�เกี�ยวขอ้ง 
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 รายละเอียดการลงทุนแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเดิม 21,276 

มูลค่าทางบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนเดิม ณ วนัที�ซื�อกิจการ (21,325) 

ขาดทุนจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน (49) 

  

ราคาที�ตกลงซื�อเงินลงทุนส่วนเพิ�ม (49,643) 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเดิม (21,276) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า 95,770 

กาํไรจากการซื�อในราคาตํ�ากวา่มูลค่ายติุธรรมที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 24,851 

ผลกระทบสุทธิจากรายการดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

ขาดทุนจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน (49) 

กาํไรจากการซื�อในราคาตํ�ากวา่มูลค่ายติุธรรมที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 24,851 

ผลกาํไรสุทธิจากการซื�อธุรกิจที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 24,802 

 เมื�อวนัที� 7 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั�ง บริษทั พีที ไทยวา อินโดนีเซีย จาํกดั ในประเทศ

อินโดนีเซีย ซึ� งเป็นบริษทัที�จาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากแป้งมนัสําปะหลงั แป้งขา้ว และกลูโคส รวมทั�งอาหาร

จากแป้ง ประเภทวุน้เส้น และก๋วยเตี�ยว  โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 10,000 ลา้นรูเปียห์ หรือประมาณ 23 

ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะถือหุ้นทั�งทางตรงและทางออ้มในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 และเมื�อ

วนัที� 10 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดม้ีการจ่ายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน            

คิดเป็นเงิน 2,500 ลา้นรูเปียห์ หรือประมาณ 5.65 ลา้นบาท 

 ในระหว่างงวดไตรมาสสองของปี 2563 บริษทั เชียงแสนแลนด์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดข้ายอสังหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุนและรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 18.47 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั

กบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 29 เมษายน 2563 โดยเมื�อวนัที� 23 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯไดรั้บเงินคืนจาก

เงินลงทุนโดยประมาณ 44.38 ลา้นบาท  
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 เมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจดทะเบียนเพิ�มทุนของบริษทั 

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

จาํกัด จํานวน 29.6 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 30.6 ล้านบาท โดยบริษทัฯยงัคงถือหุ้นในบริษทั

ดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 

12.2 รายละเอียดของบริษทัย่อยซึ�งมีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีสาระสาํคญั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สัดส่วนที�ถือโดยส่วนไดเ้สียที�

ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไรหรือขาดทุนที�แบ่งให้กบั

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ย                       

ในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้กบัส่วนได้

เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม                  

ในระหว่างปี 

บริษทั 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั จาํกดั 30.00 30.00 165.04 132.10 32.94 5.17 - - 

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 30.00 30.00 190.86 163.22 9.95 (1.05) 3.79 1.37 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีสาระสาํคญั ซึ� งเป็นขอ้มูล

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั ไทยนาํ                  

มนัสําปะหลงั จาํกดั 

Tay Ninh Tapioca Joint 

Stock Company 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 563.76 424.75 573.10 358.95 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 301.63 318.97 261.12 264.85 

หนี� สินหมนุเวียน 297.24 285.07 180.04 61.64 

หนี� สินไม่หมนุเวียน 24.77 25.08 14.54 14.66 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั ไทยนาํ                      

มนัสําปะหลงั จาํกดั 

Tay Ninh Tapioca Joint 

Stock Company 

 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ 1,699.63 1,302.76 1,140.41 806.00 

กาํไร (ขาดทุน) 109.81 17.22 33.18 (3.50) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 109.81 17.22 33.18 (3.50) 
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สรุปรายการกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั ไทยนาํ            

มนัสําปะหลงั จาํกดั 

Tay Ninh Tapioca Joint 

Stock Company 

 2564 2563 2564 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 144.70 (65.30) (151.34) 93.66 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (26.25) (23.41) (19.24) (79.22) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (55.51) 70.16 93.97 (20.28) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     

   เพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 62.94 (18.55) (76.61) (5.84) 

12.4 การทดสอบการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 เพื�อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัฯไดพิ้จารณามูลค่าที�คาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบางแห่งที�มีสาระสาํคญัและมีขอ้บ่งชี�วา่อาจเกิดการดอ้ยค่า ทั�งนี�มูลค่าที�

คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์

แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดวา่จะไดรั้บจากเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ยนั�นอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึ�งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสด

ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 

 สมมติฐานที�สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชที้�คาดวา่จะไดรั้บจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว สรุป

ไดด้งันี�  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2564 2563 

อตัราการเติบโตระยะยาว 0 - 1 0 - 1 

อตัราคิดลด 9.47 ถึง 12.88 7.26 ถึง 9.86 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัรากาํไรขั�นตน้และอตัราการเติบโตจากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการใน

อดีตที�ผ่านมาของบริษทัย่อยดังกล่าวประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอตัราคิดลดเป็น

อตัราที�สะทอ้นถึงความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานของบริษทัย่อยนั�นๆ 

 อตัราการเติบโตที�ใช้ในการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาที�ไกลออกไปกว่างวดเวลาตามประมาณ

การทางการเงินล่าสุด เป็นอตัราที�ไม่สูงกวา่อตัราการเติบโตเฉลี�ยระยะยาวของอุตสาหกรรมที�บริษทัย่อยนั�น

ดาํเนินงานอยู ่
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ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื�อว่าค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยที�บันทึกในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวนรวม 396.03 ลา้นบาท (2563: 445.40 ลา้นบาท) เพียงพอแลว้ 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ราคาทุน 72,330 105,578 504 504 

หัก: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (2,104) (25,658) - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 70,226 79,920 504 504 

 รายการเปลี�ยนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 79,920 131,455 504 504 

จาํหน่ายระหวา่งปี  (14,446) (79,643) - - 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (18,802) - - - 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 23,554 28,108 - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 70,226 79,920 504 504 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นที�ดินรอการขาย มูลค่ายุติธรรมซึ�งประเมินโดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระโดยใชเ้กณฑเ์ปรียบเทียบกบัขอ้มูลราคาตลาด (Comparative Method) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

คิ ด เ ป็ น จํา น ว น เงิ น  328.0 ล้า น บ า ท  (2563: 353.4 ล้า น บ า ท )  (ง บ ก า ร เ งิ น เ ฉพ า ะ กิ จ ก า ร : 248.9  

ลา้นบาท และ 2563: 248.9 ลา้นบาท) 
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14. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  
         (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    เครื�องตกแต่ง  สินทรัพย ์  

 ที�ดินและ อาคารและ  ติดตั�งและ  ระหว่าง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื�องจกัร อุปกรณ์  ติดตั�ง  

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2563 618,111 1,809,547 3,271,339 144,762 185,715 121,520 6,150,994 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย - 58,467 106,960 8,355 8,441 - 182,223 

ซื�อเพิ�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 

ซื�อเพิ�ม 137 4,804 56,974 14,761 3,871 225,240 305,787 

จาํหน่าย - (6,420) (108,571) (3,747) (9,353) - (128,091) 

ตดัจาํหน่าย - - - (372) - - (372) 

โอนเขา้ (ออก) (621) 37,976 115,231 13,831 100 (165,979) 538 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3,200 22,038 69,457 3,110 4,181 423 102,409 

31 ธนัวาคม 2564 619,176 1,953,360 3,668,526 197,821 193,997 149,031 6,781,911 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2563 (1,349) (584,524) (1,747,372) (85,779) (95,819) - (2,514,843) 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย - (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) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (2,749) (85,925) (271,226) (22,565) (24,092) - (406,557) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย - 2,453 100,230 2,496 5,324 - 110,503 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�              

ตดัจาํหน่าย - - - 366 - - 366 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (453) (9,088) (41,899) (1,633) (2,740) - (55,813) 

31 ธนัวาคม 2564 (7,234) (768,793) (2,264,384) (133,361) (142,831) - (3,316,603) 
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         (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    เครื�องตกแต่ง  สินทรัพย ์  

 ที�ดินและ อาคารและ  ติดตั�งและ  ระหว่าง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื�องจกัร อุปกรณ์  ติดตั�ง  

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเผื�อการด้อยค่า        

1 มกราคม 2563 - (6,825) - - - - (6,825) 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - (1,969) (137) - - - (2,106) 

กลบัรายการระหว่างปี - 1,969 137 - - - 2,106 

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

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - - - - - - - 

กลบัรายการระหว่างปี - - - - - - - 

31 ธนัวาคม 2564 - (6,825) - - - - (6,825) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

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

31 ธนัวาคม 2564 611,942 1,177,742 1,404,142 64,460 51,166 149,031 3,458,483 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี      

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 (365.6 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 392,135 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 (325.4 .ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 406,557 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เครื�องตกแต่ง  สินทรัพย ์  

 ที�ดินและ อาคารและ  ติดตั�งและ  ระหว่าง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื�องจกัร อุปกรณ์  ติดตั�ง  

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2563 433,825 1,223,709 1,701,806 109,056 117,651 65,724 3,651,771 

ซื�อเพิ�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 

ซื�อเพิ�ม - 1,500 22,850 10,820 3,117 135,741 174,028 

จาํหน่าย - (1,390) (7,337) (3,116) (7,273) - (19,116) 

ตดัจาํหน่าย - - - (372) - - (372) 

โอนเขา้ (ออก) - 11,968 72,422 11,435 101 (95,942) (16) 

31 ธนัวาคม 2564 433,825 1,257,706 1,846,225 138,388 110,729 100,498 3,887,371 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เครื�องตกแต่ง  สินทรัพย ์  

 ที�ดินและ อาคารและ  ติดตั�งและ  ระหว่าง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื�องจกัร อุปกรณ์  ติดตั�ง  

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2563 - (371,655) (793,641) (62,137) (58,598) - (1,286,031) 

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) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - (52,065) (150,019) (16,529) (13,759) - (232,372) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย - 275 6,887 1,865 3,843 - 12,870 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�        

   ตดัจาํหน่าย - - - 365 - - 365 

31 ธนัวาคม 2564 - (471,928) (1,067,261) (91,886) (81,387) - (1,712,462) 

ค่าเผื�อการด้อยค่า        

1 มกราคม 2563 - - - - - - - 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - (1,969) (137) - - - (2,106) 

กลบัรายการระหว่างปี - 1,969 137 - - - 2,106 

31 ธนัวาคม 2563 - - - - - - - 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - - - - - - - 

กลบัรายการระหว่างปี - - - - - - - 

31 ธนัวาคม 2564 - - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

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

31 ธนัวาคม 2564 433,825 785,778 778,964 46,502 29,342 100,498 2,174,909 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี  

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 (216.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 234,789 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 (205.9 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 232,372 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอาคาร เครื�องจกัร และอุปกรณ์จาํนวนหนึ� งซึ� งตัดค่าเสื�อมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 1,141 ลา้นบาท (2563: 853 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 716 ลา้นบาท 

และ 2563: 522 ลา้นบาท) 
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กลุ่มบริษทัไดน้าํที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างและเครื�องจกัรของกลุ่มบริษทับางแห่งจาํนวนประมาณ 505.86  

ลา้นบาท (2563: 516.88 ลา้นบาท)  ไปคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: 360.80 ลา้นบาท และ 2563: 364.65 ลา้นบาท) 

15.  สัญญาเช่า  

15.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

          กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื�อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง               

1 - 12 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สิทธิในการใช้

ประโยชน์บน

ที�ดิน ที�ดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 9,376 95,420 117,378 10,760 232,934 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย 32,348 - - - 32,348 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - 9,432 277 4,309 14,018 

ตดัจาํหน่ายระหว่างปี - (785) - - (785) 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี (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 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - 1,479 2,476 6,838 10,793 

ลดลงจากการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า - (24) - - (24) 

ตดัจาํหน่ายระหว่างปี - - (5,468) (3,349) (8,817) 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี (3,703) (10,786) (16,091) (5,361) (35,941) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,399 - - - 1,399 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 35,911 83,735 82,741 8,779 211,166 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สิทธิในการใช้

ประโยชน์บน

ที�ดิน ที�ดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 12 3,046 58,892 10,760 72,710 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - 292 903 3,717 4,912 

ตดัจาํหน่ายระหว่างปี - (785) - - (785) 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี (12) (1,652) (7,314) (4,203) (13,181) 

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

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - 11,519 22,117 6,839 40,475 

ลดลงจากการเปลี�ยนนแปลงสัญญาเช่า - (24) - - (24) 

ตดัจาํหน่ายระหว่างปี - - - (3,349) (3,349) 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี - (1,438) (8,112) (5,145) (14,695) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 - 10,958 66,486 8,619 86,063 

ข) หนี�สินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 207,165 242,177 99,423 71,015 

หกั: ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (25,900) (35,090) (12,024) (8,644) 

รวม 181,265 207,087 87,399 62,371 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (29,113) (28,937) (13,954) (12,780) 

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 152,152 178,150 73,445 49,591 
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การเปลี�ยนแปลงของบญัชีหนี� สินตามสัญญาเช่าสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี

รายละเอียดดงันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 207,087 222,413 62,371 71,553 

เพิ�มขึ�น 10,793 14,018 40,475 4,912 

ดอกเบี�ยที�รับรู้ 8,875 9,614 2,999 2,746 

จ่ายค่าเช่า (39,672) (38,173) (18,422) (16,055) 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (5,794) (785) - (785) 

ลดลงจากการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า (24) - (24) - 

ยอดคงเหลือปลายปี 181,265 207,087 87,399 62,371 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ 35.2 

ภายใตห้ัวขอ้ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง  

ค) ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัสัญญาเช่าที�รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 35,941 34,641 14,695 13,181 

ดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสัญญาเช่า 8,875 9,614 2,999 2,746 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสัญญาเช่าระยะสั�น 19,392 10,884 11,168 8,882 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย ์  

อา้งอิงมีมูลค่าตํ�า 257 202 160 137 

ง) อื�น ๆ             

 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั�งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 

50.45 ลา้นบาท (2563: 42.39 ลา้นบาท) ซึ� งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั�น สัญญาเช่า

ซึ�งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า  
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15.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้เช่าดาํเนินงานสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (ที�ดิน) และอาคารสํานักงาน 

สัญญาเช่ามีอายสุัญญาประมาณ 3 ปี  

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที�ยกเลิก

ไม่ไดแ้ก่บริษทัยอ่ยภายในประเทศ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงันี�  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ภายใน 1 ปี 5,327 6,341 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8,400 1,067 

รวม 13,727 7,408 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าช่วงแก่บริษัทย่อยภายในประเทศเป็นจํานวนเงิน                 

2.56  ลา้นบาท (2563: 2.56 ลา้นบาท) 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี�  

           (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    ซอฟต์แวร์  

 เครื�องหมาย ความสัมพนัธ ์ คอมพวิเตอร์ รอการ  

 การคา้ กบัลูกคา้ ซอฟตแ์วร์ ติดตั�ง รวม 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563:      

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

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

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 264,303 166,543 64,948 4,250 500,044 

      

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2564:      

ราคาทุน 264,303 273,042 104,675 4,667 646,687 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (125,740) (46,272) - (172,012) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 264,303 147,302 58,403 4,667 474,675 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ซอฟตแ์วร์  

 เครื�องหมาย ความสัมพนัธ ์ คอมพิวเตอร์ รอการ  

 การคา้ กบัลูกคา้ ซอฟตแ์วร์ ติดตั�ง รวม 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563:      

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

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

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 264,303 149,115 40,096 4,250 457,764 

      

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2564:      

ราคาทุน 264,303 247,223 69,188 4,667 585,381 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (114,767) (35,456) - (150,223) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 264,303 132,456 33,732 4,667 435,158 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 524,302 477,155 

ซื�อเพิ�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 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี - ราคาทุน 4,255 1,663 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (150) (57) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (31,070) (24,212) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,596 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 474,675 435,158 
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17. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

 บริษทัฯปันส่วนค่าความนิยมที�เกิดจากการรวมกิจการและเครื�องหมายการคา้ที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่

ทราบแน่นอนใหก้บัหน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อใหเ้กิดเงินสด เพื�อทดสอบการดอ้ยค่าประจาํปี ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานธุรกิจดา้นอาหาร 

 2564 2563 

ค่าความนิยม 100,678 100,678 

เครื�องหมายการคา้ที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 264,303 264,303 

 บริษทัฯพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะได้รับอา้งอิงจากประมาณการทาง

การเงินซึ� งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีสําหรับ

ธุรกิจดา้นอาหาร  

 ขอ้สมมติฐานที�สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2564 2563 

อตัราการเติบโตยอดขาย 5 - 10 4 - 6 

อตัราการเติบโตระยะยาว    2.00 2.00 

อตัราคิดลด 10.86 8.95 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตรากาํไรขั�นต้นและอัตราการเติบโตระยะยาวจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผล

ประกอบการในอดีตที�ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอตัราคิดลดเป็นอตัราที�

สะทอ้นถึงความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานนั�นๆ 

 อตัราการเติบโตระยะยาวที�ใช้ในการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาที�ไกลออกไปกว่างวดเวลาตาม

ประมาณการทางการเงินล่าสุด เป็นอตัราที�ไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี�ยระยะยาวของอุตสาหกรรมที�

หน่วยสินทรัพยน์ั�นดาํเนินงานอยู ่

 ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื�อวา่ค่าความนิยมและเครื�องหมายการคา้ที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

ไม่เกิดการดอ้ยค่า  
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 ทั�งนี�  หากอตัราการเติบโตระยะยาวลดลงร้อยละ 0.1 ต่อปี (2563: ร้อยละ 6 ต่อปี) หรืออตัราคิดลดเพิ�มขึ�น            

ร้อยละ 0.5 ต่อปี (2563: ร้อยละ 3.5 ต่อปี) หรืออตัราการเติบโตยอดขายลดลงร้อยละ 0.07 ต่อปี (2563: ร้อย

ละ 4 ต่อปี) จะทาํให้มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี 

18. เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย                             

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
ตั�วสัญญาใชเ้งิน 2.45 2.55 180,000 230,000 - - 

เงินกูย้ืมระยะสั�น 2.80-3.80 - 107,536 - - - 

รวม   287,536 230,000 - - 

 เงินกู ้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงินดังกล่าวคํ� าประกันโดยการจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างของ      

บริษทัยอ่ยในประเทศ ตามที�ไดก้ล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมขอ้ 14 

19. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,531 1,107 144,001 60,325 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 325,671 267,295 191,569 154,687 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,132 408 3,150 323 

เจา้หนี�ค่าซื�อสินทรัพย ์- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 356 356 

เจา้หนี�ค่าซื�อสินทรัพย ์- กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 62,599 66,789 47,321 46,415 

เจา้หนี�ค่าไฟฟ้า 28,083 26,547 16,331 15,815 

ค่าใชจ่้ายโรงงานคา้งจ่าย 121,023 89,336 91,481 74,257 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 200,960 128,247 129,708 81,357 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 741,999 579,729 623,917 433,535 
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20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 

  

เงินกู ้
อตัราดอกเบี�ย                           
(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 

งบการเงินรวม /                                    
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2564 2563 

1 Prime rate - 2.50% จ่ายชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 5 ลา้นบาท 
ครบกาํหนดมิถุนายน 2569 270,000 330,000 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (60,000) (60,000) 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 210,000 270,000 

 การเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดงันี�  

                                                                                  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 170,000 

บวก: กูเ้พิ�ม 220,000 

หัก: จ่ายคืนเงินกู ้ (60,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 330,000 

บวก: กูเ้พิ�ม - 

หัก: จ่ายคืนเงินกู ้ (60,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 270,000 

เงินกู้ยืมดังกล่าวคํ� าประกันโดยการจดจํานองที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างของบริษัทฯ ตามที�ได้กล่าวใน        

หมายเหตุ 14 

 เมื�อวนัที� 5 พฤศจิกายน 2564 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาสินเชื�อกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ� ง โดยมี

วงเงินจาํนวนรวม 1,500 ลา้นบาท มีระยะเวลาในการเบิกเงินสําหรับเงินกู ้จาํนวนที� 1 ภายในไม่เกิน 24 

เมษายน 2565 - 30 ธันวาคม 2565 อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 2.90 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนตั�งแต่เดือนที� 3 นับจาก

วนัที�เบิกเงินกูง้วดแรกเป็นตน้ไป และตอ้งชาํระให้เสร็จสิ�นภายใน 7 ปี 10 เดือน และมีระยะเวลาในการเบิก

เงินสาํหรับเงินกูจ้าํนวนที� 2 ภายในไม่เกิน 30 ธนัวาคม 2566 อตัราดอกเบี�ย BIBOR 1 เดือน บวกร้อยละ 2.21 

ต่อปี เริ�มชาํระเงินตน้เป็นงวดทุกราย 3 เดือน จาํนวน 24 งวด และตอ้งชาํระให้เสร็จสิ�นภายใน 8 ปี  

  

  

2564 One Report 
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 207



 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูท้ ั�งหมด บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสัญญา เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี� ให้เป็นไปตาม

อตัราที�กาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 มีวงเงินกู ้ยืมระยะยาวตามสัญญาที�ยงัไม่เบิกใช้เป็นจาํนวน 1,500 ล้านบาท                 

(2563: บริษทัฯเบิกใชว้งเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูข้า้งตน้ครบเตม็วงเงินแลว้) 

21. หุ้นกู้ 

 งบการเงินรวม /                                                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อตัราดอกเบี�ย 

 จาํนวนหน่วย             

(หน่วย) 

จาํนวนเงิน                     

(พนับาท) 

ครั� งที� (ร้อยละต่อปี) อาย ุ ครบกาํหนด 2564 2563 2564 2563 

ครั� งที� 1/2562 4.00 3 ปี 24 เมษายน 2565 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย     (461) (1,912) 

หุ้นกู ้- สุทธิ     999,539 998,088 

หกั: ส่วนของหุ้นกูท้ี�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี    (999,539) - 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี   - 998,088 

 การเปลี�ยนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /              

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 996,693 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้ะหวา่งปี 1,395 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 998,088 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้ะหวา่งปี 1,451 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 999,539 

 เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2562 บริษทัฯออกและเสนอขายหุ้นกูใ้ห้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

ตามที�ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2561 หุ้นกูด้งักล่าวเป็น

หุ้นกูป้ระเภทระบุชื�อผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น จาํนวนรวม 1 ลา้นหน่วย มูลค่าที�

ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,000 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวมีอายุ 3 ปี อตัราดอกเบี�ยคงที�

ร้อยละ 4 ต่อปี ชาํระดอกเบี�ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู ้เงินที�ไดจ้ากการออกจาํหน่ายหุ้นกูน้าํไปใชส้ําหรับ

การขยายธุรกิจและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนทั�วไป 
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นอกจากนี�  หุ้นกูด้งักล่าวมีเงื�อนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ เป็นการทั�วไป ซึ�งรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหนี� สิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินอตัรา 1.5 เท่า ณ ทุกสิ�นงวดบญัชีรายไตรมาส 

22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สํารองเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงาน 296,679 282,029 244,934 232,383 

สํารองผลประโยชน์พิเศษแก่พนกังานเมื�อออกจากงาน 4,041 3,950 3,243 3,072 

สํารองรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 61,770 62,418 44,473 44,639 

รวม 362,490 348,397 292,650 280,094 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งันี�    

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 ผลประโยชน์

หลงัออก            

จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื�น รวม 

ผลประโยชน์

หลงัออก            

จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื�น รวม 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานตน้ปี 285,979 62,418 348,397 262,942 63,096 326,038 

ตน้ทุนบริการในปัจจบุนั  26,195 5,248 31,443 28,449 6,477 34,926 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 4,103 998 5,101 3,704 1,008 4,712 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย - - - 2,052 - 2,052 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - - - - 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี (15,557) (6,894) (22,451) (11,168) (8,163) (19,331) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานปลายปี 300,720 61,770 362,490 285,979 62,418 348,397 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 ผลประโยชน์

หลงัออก            

จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื�น รวม 

ผลประโยชน์

หลงัออก            

จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื�น รวม 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานตน้ปี 235,455 44,639 280,094 216,403 46,815 263,218 

ตน้ทุนบริการในปัจจบุนั  21,660 3,747 25,407 21,575 3,685 25,260 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 3,419 628 4,047 3,068 633 3,701 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - - - - 

โอนยา้ยพนกังาน 1,285 629 1,914 - - - 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี (13,642) (5,170) (18,812) (5,591) (6,494) (12,085) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานปลายปี 248,177 44,473 292,650 235,455 44,639 280,094 

 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 

15.23 ลา้นบาท (2563: 9.27 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 10.90 ลา้นบาท และ 2563: 6.27 

ลา้นบาท)  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานของกลุ่มบริษทัมีประมาณ 5 - 8 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ปี) 

 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.50 (ไทย) 

3.50 (เวียดนาม) 

1.50 (ไทย) 

3.50 (เวียดนาม) 

1.50 1.50 

อตัราการขึ�นเงินเดือน (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 

 บริษทัฯได้มีการปรับเปลี�ยนนโยบายการให้เงินรางวลัอายุงานและสวสัดิการพิเศษหลังเกษียณสําหรับ

พนักงานรายเดือน จากเดิมจ่ายเป็นทองเปลี�ยนเป็นจ่ายเงินสด โดยกาํหนดให้ทองนํ� าหนัก 1 บาท มีมูลค่า

เทียบเท่าเงิน 22,000 บาท และมีผลสาํหรับพนกังานที�ครบสิทธิ� การรับตั�งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป 
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 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น ลดลง เพิ�มขึ�น ลดลง 

อตัราคิดลด (+/- ร้อยละ 0.50) (11,206) 22,588 (7,880) 19,957 

อตัราการขึ�นเงินเดือน (+/- ร้อยละ 1.00) 39,021 (23,501) 34,103 (18,343) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (+/- ร้อยละ 1.00) (4,315) 18,421 (2,384) 16,408 

ราคาทอง (+/-1,000 บาท) 3,360 (2,926) 2,489 (2,082) 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น ลดลง เพิ�มขึ�น ลดลง 

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

อตัราการขึ�นเงินเดือน (+/- 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) 

23. เงนิปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย (ลา้นบาท) ต่อหุ้น (บาท) 

เงินปันผลจากกาํไรสะสม                   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 

23 เมษายน 2564 117.97 0.13 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2564  117.97 0.13 

    

เงินปันผลจากกาํไรสะสม                   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 

27 เมษายน 2563 117.98 0.13 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2563  117.98 0.13 
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24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสํารอง                

ตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

 ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซึ� งบริษทัย่อยได้ทาํมาหาได้ทุกคราวที�จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั�นจะมี

จาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่

สามารถนาํมาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

25. รายได้ทางการเงนิ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดด้อกเบี�ยจากตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 2,672 5,508 30,405 29,427 

รายไดด้อกเบี�ยจากตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน - 5,054 - 5,054 

รวม 2,672 10,562 30,405 34,481 

26. ต้นทุนทางการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยของเงินกูย้ืม 16,840 17,713 10,956 10,386 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยของหุน้กู ้ 41,451 41,505 41,450 41,505 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยของหนี� สินจากสัญญาเช่า 8,875 9,614 2,999 2,746 

รวม 67,166 68,832 55,405 54,637 
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27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายตามลกัษณะสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรายการ

ค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 1,192,159 1,065,366 865,800 779,252 

ค่าเสื�อมราคา 442,498 426,776 247,067 247,970 

ค่าตดัจาํหน่าย 31,070 30,999 24,212 24,597 

ค่าเช่าจ่ายและค่าบริการตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 19,649 11,086 11,328 9,019 

วตัถุดิบ วสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ปและค่าซื�อสินคา้ 6,373,026 3,505,346 3,110,991 1,897,502 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (223,884) 94,176 (58,340) (24,241) 

28. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรับปี 92,294 32,976 29,980 15,500 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (26,481) (23,470) (11,228) (13,121) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 281 (60) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 66,094 9,446 18,752 2,379 

จาํนวนภาษีเงินไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบักาํไร 

(ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงมลูค่ายติุธรรม 

ของเงินลงทุนในตราสารทุน 2,088 (10,615) 2,088 (10,615) 

รวม 2,088 (10,615) 2,088 (10,615) 
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รายการกระทบยอดเงินระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคล 428,703 44,374 235,550 90,861 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 20, 25 ร้อยละ 20, 25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคล                                            

คูณอตัราภาษ ี 89,510 10,349 47,110 18,172 

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล 

ของปีก่อน 951 (616) - (816) 

ผลกระทบทางภาษสีาํหรับ:     

 การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ29) (15,572) (3,904) (15,572) (3,904) 

 ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม  (7,755) 1,344 (9,427) 2,493 

 ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหักไดเ้พิ�มขึ�น (3,451) (8,940) (2,698) (5,549) 

 ผลขาดทนุทางภาษี  7,763 14,598 - - 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 67 - - 

 เงินปันผลรบั - (2,088) (1,744) (8,058) 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (7,325) (1,616) - - 

   อื�น ๆ 1,973 252 1,083 41 

รวม (24,367) (287) (28,358) (14,977) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดที้�แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 66,094 9,446 18,752 2,379 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผื�อการปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 

   ให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ 4,249 2,808 1,929 1,612 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 71,010 68,619 58,530 56,019 

สัญญาเช่า 27,750 12,797 17,480 12,395 

ขาดทนุทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 10,707 6,610 - - 

อื�น ๆ 18,705 16,336 8,377 9,985 

รวม 132,421 107,170 86,316 80,011 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเสื�อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 27,904 31,215 17,087 20,104 

สัญญาเช่า 26,457 12,486 17,213 12,654 

ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมจากการควบบริษทั 126,976 130,700 126,976 130,700 

ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมจากการซื�อบริษทัยอ่ย 35,193 40,641 - - 

อื�น ๆ 306 936 259 912 

รวม 216,836 215,978 161,535 164,370 

หนี� สินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (84,415) (108,808) (75,219) (84,359) 

     

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงินดงันี�      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22,305 11,624 - - 

หนี� สินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี (106,720) (120,432) (75,219) (84,359) 

หนี� สินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (84,415) (108,808) (75,219) (84,359) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้จํานวน 221.17 ล้านบาท  

(2563: 167.96 ลา้นบาท) ที�บริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเนื�องจากบริษทัย่อย

พิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราวและผล

ขาดทุนทางภาษีดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขาดทุนทางภาษีของบริษทัย่อยที�ยงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 221.17 ลา้นบาท (2563: 167.96 ลา้นบาท) จะทยอย

สิ�นสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2569 (2563: ปี 2568) 

29. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดงันี�  

- สาํหรับผลิตเส้นก๋วยเตี�ยวแห้ง ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที� 59-0098-0-00-1-2 เมื�อวนัที� 20 มกราคม 

2559 ภายใตเ้งื�อนไขที�กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติ

บุคคลสําหรับกาํไรที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัที�เริ�มมี

รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกิจการที�ได้รับการ

ส่งเสริมไม่เกินอตัราร้อยละ 100 ของเงินทุนไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียน 
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- สําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตวุน้เส้นเพื�อใชพ้ลงังานทดแทน ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน

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

ดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ได้รับ

การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่

รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัที�มีรายได้ภายหลงัจากไดรั้บบตัรส่งเสริม 

โดยไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีมูลค่าไม่เกิน 35.65 ลา้นบาท 

บริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ� งไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับผลิต

เชื�อเพลิงจากเศษวสัดุและผลิตพลงังานไฟฟ้า ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที� 60-0077-1-00-1-0 เมื�อวนัที� 

23 มกราคม 2560 ภายใตเ้งื�อนไขที�กาํหนดบางประการสิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบุคคลสําหรับกาํไรที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัที�เริ�มมี

รายได้จากการประกอบกิจการนั�น และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการที�ได้รับการ

ส่งเสริมไม่เกินอตัราร้อยละ 100 ของเงินทุนไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียน 

รายไดข้องกลุ่มบริษทัจาํแนกตามกิจการที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 กิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม กิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,193,896 1,114,440 4,757,730 3,450,164 5,951,626 4,564,604 

รายไดจ้ากการส่งออก 158,450 117,396 2,967,195 2,394,885 3,125,645 2,512,281 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,352,346 1,231,836 7,724,925 5,845,049 9,077,271 7,076,885 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม กิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,193,896 1,114,440 909,665 793,961 2,103,561 1,908,401 

รายไดจ้ากการส่งออก 158,450 117,396 2,789,526 2,831,424 2,947,976 2,948,820 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,352,346 1,231,836 3,699,191 3,625,385 5,051,537 4,857,221 
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30. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

 กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีที� เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯสิ�นสุด ณ วนัที�                           

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้น

สามญัที�ออกอยู่ในระหวา่งปี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรสาํหรับปี (พนับาท)   323,027 38,266 216,797 88,482 

จาํนวนหุน้สามญั (หุ้น) 880,420,930 880,420,930 880,420,930 880,420,930 

กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.37 0.04 0.25 0.10 

31. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานที�รายงานดงันี�  

- ผลิตและจดัจาํหน่ายแป้งและผลิตภณัฑท์างการเกษตรอื�นๆ 

- ผลิตและจดัจาํหน่ายวุน้เส้นและผลิตภณัฑอ์าหารอื�นๆ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที�รายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื�อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเกี�ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพจิารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและหนี� สินรวม

ซึ� งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที�ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพย์รวมและ

หนี� สินรวมในงบการเงิน 

การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายได้และกาํไร สินทรัพยร์วมและหนี� สินรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 

ส่วนงาน

แป้ง 

ส่วนงาน

อาหาร 

รวมส่วนงาน

ที�รายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 7,356,423 1,767,388 9,123,811 (18,372) 9,105,439 

ดอกเบี�ยรับ 1,839 833 2,672 - 2,672 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (362,574) (110,994) (473,568) - (473,568) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทนุ 1,041 (1,581) (540) - (540) 

กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 2,554 - 2,554 - 2,554 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสาร

อนุพนัธ ์ (2,626) - (2,626) - (2,626) 

ตน้ทุนทางการเงิน (63,348) (3,818) (67,166) - (67,166) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (38,885) (27,290) (66,175) 81 (66,094) 

กําไรของส่วนงาน 212,795 148,242 361,037 1,572 362,609 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้      

 รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง     9,077,271 

 รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ�ง     28,168 

 รวมรายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้     9,105,439 

 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 5,644,243 2,982,884 8,627,127 (23,031) 8,604,096 

การลดลงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ไม่รวม

เครื�องมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชี  (78,821) (25,789) (104,610) (561) (105,171) 

      

หนี�สินรวมของส่วนงาน 2,486,607 634,096 3,120,703 (50,437) 3,070,266 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

 

ส่วนงาน

แป้ง 

ส่วนงาน

อาหาร 

รวมส่วนงาน

ที�รายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,563,174 1,566,533 7,129,707 (39,517) 7,090,190 

กาํไรจากการซื�อธุรกิจ 24,802 - 24,802 - 24,802 

ดอกเบี�ยรับ 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) จากการขายเงินลงทนุ 281 (3,515) (3,234) - (3,234) 

กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 18,465 - 18,465 - 18,465 

กาํไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของตราสาร

อนุพนัธ ์ 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) 

กําไรของส่วนงาน (86,024) 120,952 34,928 - 34,928 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้      

 รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง     7,076,885 

 รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ�ง     13,305 

 รวมรายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้     7,090,190 

 

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

การเพิ�มขึ�นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�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 

 

  

2564 One Report 
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 219



 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนกาํหนดขึ�นตามสถานที�ตั�งของกลุ่มบริษทั 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

 2564 2563 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก   

ประเทศไทย 4,968,805 4,464,201 

ประเทศเวียดนาม 1,548,560 1,091,346 

ประเทศจีน 2,410,482 1,498,712 

ประเทศกมัพูชา 65,226 35,931 

ประเทศอินโดนีเซีย 112,366 - 

รวม 9,105,439 7,090,190 

                                                                                                                                                        (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

 2564 2563 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื�องมือทางการเงินและสินทรัพย ์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี) 

ประเทศไทย 3,753,286 3,814,835 

ประเทศเวียดนาม 545,633 588,972 

ประเทศจีน 4,090  4,239 

ประเทศกมัพูชา 64,127  64,358 

ประเทศอินโดนีเซีย 97  - 

รวม 4,367,233 4,472,404 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทั มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ� งราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 708 ลา้นบาท  

ซึ�งมาจากส่วนงานขายแป้ง (2563: 684 ลา้นบาท ซึ�งมาจากส่วนงานขายแป้ง) 
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32. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงานบริษทัฯได้ร่วมกันจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญัติกองทุน

สํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอัตรา

ร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี�บริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี 

จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนักงานในกรณีที�ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 14.62  ลา้นบาท (2563: 14.28 ลา้นบาท)       

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12.74  ลา้นบาท และ 2563: 12.77 ลา้นบาท) 

33. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

33.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัเงนิลงทุน 

  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนที�ยงัไม่เรียกชาํระในบริษทัย่อยในต่างประเทศ

จาํนวน 1.59 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และจาํนวน 5,000 ลา้นรูเปียห์ และในบริษทัย่อยภายในประเทศอีกสอง

แห่งเป็นจาํนวนเงินประมาณ 85.43 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนที�ยงัไม่เรียก

ชําระในบริษทัย่อยในต่างประเทศจํานวน 1.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจาํนวน 7,500 รูเปียห์ และใน              

บริษทัยอ่ยภายในประเทศอีกแห่งหนึ�งเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.43 ลา้นบาท) 

33.2   ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร การซื�อเครื�องจกัร อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ ดงันี�  

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

   บาท 59.19 51.33 46.14 30.87 

   เวียดนามดอง 807.91 4,036.92 - - 

   เหรียญสหรัฐฯ 

   ยูโร 

0.02 

0.66 

0.02 

- 

0.02 

0.66 

0.02 

- 
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33.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัการซื�อวัตถุดิบ 

  กลุ่มบริษทัไดท้าํขอ้ตกลงในการซื�อวตัถุดิบที�จะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงันี�  

 (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

เหรียญสหรัฐ 3.58 6.73 

33.4 ภาระผูกพนัจากข้อตกลงร่วมพฒันาอุตสาหกรรมมันสําปะหลงั 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิภายในประเทศแห่งหนึ� ง เพื�อร่วมพฒันาและถ่ายโอน

พนัธุ์มนัสําปะหลงัชนิดใหม่ไปสู่เชิงธุรกิจมากยิ�งขึ�น ซึ� งบริษทัฯได้รับมอบตน้พนัธุ์จากมูลนิธิดังกล่าว               

เพื�อการขยายพนัธุ์และเพาะปลูก  

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาที�ตอ้งส่งคืนต้นพนัธุ์มันสําปะหลัง

ตามที�กาํหนดในสัญญาขอ้ตกลงร่วม คิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาที�จะตอ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามที�กาํหนด

ในสัญญาขอ้ตกลงร่วม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 0.68 ลา้นบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี (31 ธันวาคม 2563:              

ไม่มี) 

33.5 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าที�บอกเลิก

ไม่ไดซึ้� งยงัไม่เริ�มมีผล และจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าที�มีอายุสัญญาเช่า 

12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั�งแต่วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล หรือมีสินทรัพยอ์า้งอิงที�มีมูลค่าตํ�า ดงันี�  

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

บาท     

ภายในหนึ�งปี 0.27 0.11 0.20 0.04 

1 ถึง 5 ปี 0.07 0.08 0.07 0.04 

รวม 0.34 0.19 0.27 0.08 
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(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เวียดนามดอง     

ภายในหนึ�งปี 163.69 108.62 - - 

1 ถึง 5 ปี 357.53 434.47 - - 

มากกว่า 5 ปี - 31.68 - - 

รวม 521.22 574.77 - - 

33.6 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาบริการอื�น 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สัญญาบริการ     

   บาท 14.10 15.57 12.12 14.16 

   เวียดนามดอง - 29.50 - - 

   เหรียญสหรัฐฯ 0.12 - 0.11 - 

33.7 การคํ�าประกนั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ�าประกนัซึ� งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั 

ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัดงันี�  

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

   บาท 40.50 37.72 19.55 20.62 

   เวียดนามดอง 440.50 438.31 - - 
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34. ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

 เงินลงทุนในกองทุนรวม 280.70 - - 280.70 

 เงินลงทุนในตราสารหนี�  - 260.62 9.75 270.37 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น     

 เงินลงทุนในตราสารทุน 103.54 - - 103.54 

ตราสารอนุพนัธ์      

 สัญญาซื�อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ - 1.91 - 1.91 

หนี�สินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

 สัญญาซื�อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ - 1.31 - 1.31 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  - - 328.00 328.00 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

หุ้นกู ้ - 1,000.00 - 1,000.00 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

 เงินลงทุนในกองทุนรวม 343.58 - - 343.58 

 เงินลงทุนในตราสารหนี�  - 270.47 10.28 280.75 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น     
 เงินลงทุนในตราสารทุน 93.10 - - 93.10 

ตราสารอนุพนัธ์      

 สัญญาซื�อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ - 3.92 - 3.92 

หนี�สินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

 สัญญาซื�อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ - 0.69 - 0.69 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  - - 353.40 353.40 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

หุ้นกู ้ - 1,001.26 - 1,001.26 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

 เงินลงทุนในกองทุนรวม 270.51 - - 270.51 

 เงินลงทุนในตราสารหนี�  - 260.62 9.75 270.37 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น     

 เงินลงทุนในตราสารทุน 103.54 - - 103.54 

ตราสารอนุพนัธ์      

 สัญญาซื�อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ - 1.45 - 1.45 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนี�สินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

 สัญญาซื�อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ - 0.92 - 0.92 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่และดอกเบี�ยคา้งรับจาก

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 552.25 - 552.25 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  - - 248.90 248.90 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

หุ้นกู ้ - 1,000.00 - 1,000.00 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

 เงินลงทุนในกองทุนรวม 306.50 - - 306.50 

 เงินลงทุนในตราสารหนี�  - 270.47 10.28 280.75 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น     
 เงินลงทุนในตราสารทุน 93.10 - - 93.10 

ตราสารอนุพนัธ์      

 สัญญาซื�อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ - 3.84 - 3.84 

หนี�สินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

 สัญญาซื�อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ - 0.40 - 0.40 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่และดอกเบี�ยคา้งรับจาก

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 542.78 - 542.78 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  - - 248.90 248.90 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

หุ้นกู ้ - 1,001.26 - 1,001.26 

35.  เครื�องมือทางการเงิน 

35.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

                                              (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ที�ไม่ไดก้าํหนดให้

เป็นเครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง     

สัญญาซื�อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 1,910 3,915 1,452 3,843 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 1,910 3,915 1,452 3,843 

หนี�สินตราสารอนุพนัธ์     

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่ไดก้าํหนดให้เป็น

เครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง     

สัญญาซื�อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 1,315 693 923 398 

รวมหนี�สินตราสารอนุพนัธ์ 1,315 693 923 398 

 ตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่ได้กําหนดให้เป็นเครื�องมือที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยง 

 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อบริหารความเสี�ยงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 

โดยเขา้ทาํสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาที�สอดคลอ้งกบัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศของ

รายการอา้งอิงซึ�งมีอายสุัญญาโดยทั�วไปตั�งแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน 
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35.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงนิ  

 เครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�การคา้ 

เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั�น และเงินกูย้มืระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงทางการเงินที�เกี�ยวขอ้ง

กบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยง ดงันี�  

 ความเสี�ยงด้านเครดิต 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวเนื�องกบั ลูกหนี�การคา้ เงินให้กูย้มื เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั

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

คือมูลค่าตามบญัชีที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ ซึ� งไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงิน

สูงสุดที�กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหัวขอ้ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 

 ลูกหนี�การค้า 

 กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงโดยใชน้โยบายและขั�นตอนในการควบคุมการให้สินเชื�ออย่างเหมาะสม จึงไม่

คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที�มีสาระสําคัญ นอกจากนี�  กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ

ลูกหนี� การคา้อย่างสมํ�าเสมอ และการจดัส่งสินคา้ให้กับลูกคา้รายใหญ่มกัจะมีการขอหนังสือรับรองด้าน

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

นอกจากนี�  การใหสิ้นเชื�อของกลุ่มบริษทั เป็นการใหสิ้นเชื�อแบบไม่กระจุกตวัสูง เนื�องจากกลุ่มบริษทัมีฐาน

ลูกคา้จาํนวนมากและอยูห่ลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  

 กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั�งสํารองของผลขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี� คงคา้งนับจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่ม

ลูกคา้ที�มีรูปแบบของความเสี�ยงดา้นเครดิตที�คลา้ยคลึงกัน โดยจดักลุ่มลูกคา้ตาม ประเภทของผลิตภณัฑ์ 

ประเภทของลูกคา้ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนึงถึงผลของความ

น่าจะเป็นถ่วงนํ�าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลที�มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดที้�มี

อยู่ ณ วนัที�รายงาน เกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจใน

อนาคต  

  

2564 One Report 
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)228



 

 เครื�องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

 กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน โดยจะ

ลงทุนกบัคู่สัญญาที�ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั�นและอยู่ในวงเงินสินเชื�อที�กาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 

โดยวงเงินสินเชื�อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี และอาจมีการปรับปรุงใน

ระหว่างปีขึ�นอยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็น

การช่วยลดความเสี�ยงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที�อาจเกิดขึ�นจากการผิดนดัชาํระ

ของคู่สัญญา 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นเครดิตของตราสารหนี�และตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนกัเนื�องจากคู่สัญญาเป็น

ธนาคารและสถาบนัการเงินที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือดา้นเครดิตที�อยู่ในระดบัสูงซึ�งประเมินโดยสถาบนัจดั

อนัดบัความน่าเชื�อถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ  

 ความเสี�ยงด้านตลาด 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน และความเสี�ยงจากอตัรา

ดอกเบี�ย กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํตราสารอนุพนัธ์เพื�อบริหารความเสี�ยงดงักล่าว ดงันี�  

 สัญญาซื�อขายและสัญญาสิทธิจะซื�อ/จะขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื�อป้องกันความเสี�ยงจาก

อตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจากการนาํเขา้หรือส่งออกสินคา้ 

 ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงส่วนใหญ่โดยการเขา้ทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ซึ�งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหนึ�งปี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี�  

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงนิ หนี� สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10.69 8.47 1.55 0.84 33.41 30.04 

ยโูร 0.19 0.23 - 0.04 37.89 36.88 

เรียลกมัพูชา 12.52 31.99 791.08 - 0.8208 0.7448 

เหรียญแคนาดา - - - 0.02 26.14 23.45 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซื�อขายและสัญญาสิทธิจะซื�อ/จะขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี�  

31 ธนัวาคม 2564 

   อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญาของ  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

สกุลเงิน จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย ซื�อ ขาย ซื�อ ขาย 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

บริษทัฯ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 6,067 - 32.31 - 34.07 บาท 

ต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

- 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

- 15 พฤศจิกายน 2565 

ยโูร - 172 - 38.01 - 38.47 บาท 

ต่อยโูร 

- 24 พฤษภาคม 2565 

- 27 มิถุนายน 2565 

หยวนจีน - 32,500 - 5.18 - 5.29 บาท 

ต่อหยวนจีน 

- 21 มกราคม 2565  

- 25  กุมภาพนัธ์ 2565 

บริษทัยอ่ยในประเทศ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 2,225 - 32.86 - 34.00 บาท 

ต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

- 28 มีนาคม 2565 

- 15 พฤศจิกายน 2565 

หยวนจีน - 6,000 - 5.23 - 5.27 บาท 

ต่อหยวนจีน 

- 18 กุมภาพนัธ์ 2565  

-   25 กุมภาพนัธ์ 2565 

 
31 ธนัวาคม 2563 

   อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญาของ  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

สกุลเงิน จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย ซื�อ ขาย ซื�อ 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 
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 มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซื�อขายและสัญญาสิทธิจะซื�อ/จะขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ขา้งตน้ไดบ้นัทึก

ไวใ้นบญัชีสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นและหนี� สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น 

 ตารางต่อไปนี�แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ�น

อยา่งสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลี�ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกาํหนดใหต้วัแปรอื�นทั�งหมดคงที� 

ทั�งนี�  ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีนี� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�

เป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ที�เป็นเงินตราต่างประเทศที�ไม่ไดก้าํหนดให้เป็นเครื�องมือที�ใช้ป้องกนั

ความเสี�ยง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทั�งนี�  โดยกลุ่มบริษทัไม่มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญั

จากการเปลี�ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื�น ทั�งนี�  ข้อมูลนี� ไม่ใช่การคาดการณ์หรือ

พยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

 2564 2563 

 

สกุลเงิน 

 

เพิ�มขึ�น / ลดลง 

ผลกระทบต่อกาํไร

ก่อนภาษี 

 

เพิ�มขึ�น / ลดลง 

ผลกระทบต่อกาํไร

ก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

เหรียญสหรัฐ +3 9,163 +3 6,874 

 -3 (9,163) -3 (6,874) 

 ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี หุ้นกู ้

เงินกูย้ืมระยะสั�น และ เงินกูย้ืมระยะยาว สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�น

ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยโดยการจดัหาเงินกูย้ืมที�มีทั�งอตัราดอกเบี�ยคงที�และอตัรา

ดอกเบี�ยผนัแปรในสัดส่วนที�ใกลเ้คียงกนั  
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตาม

วนัที�ครบกาํหนด หรือวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี� ยใหม่ถึง

ก่อน) ไดด้งันี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

  อตัราดอกเบี�ย    

 อตัราดอกเบี�ยคงที�ครบกาํหนด ปรับขึ�นลง ไม่ม ี  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 885.13 4.38 889.51 0.01 - 3.20 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - 838.20 838.20 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 260.62 - - 282.61 543.23 2.60 - 5.05 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 43.15 - - - 43.15 0.10 - 4.60 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น - - - 113.28 113.28 - 

 303.77 - 885.13 1,238.47 2,427.37  

หนี�สินทางการเงิน       

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 287.54 - - - 287.54 2.45 - 3.8 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - 742.00 742.00 - 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 29.11 152.15 - - 181.26 3.25 - 17.24 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากและดอกเบี�ยคา้ง

จ่ายแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 2.71 - - 2.71 0.20 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 60.00 210.00 - - 270.00 Prime rate - 2.50 

หุ้นกู ้ 999.54 - - - 999.54 4.15 

 1,376.19 362.15 - 742.00 2,483.05  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

  อตัราดอกเบี�ย    

 อตัราดอกเบี�ยคงที�ครบกาํหนด ปรับขึ�นลง ไม่ม ี  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 843.52 9.71 853.23 0.05 - 3.30 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - 707.87 707.87 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 270.47 - - 347.50 617.97 2.60 - 4.15 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 41.98 - - - 41.98 0.25 - 5.10 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น - - - 103.38 103.38 - 

 312.45 - 843.52 1,168.46 2,324.43  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

  อตัราดอกเบี�ย    

 อตัราดอกเบี�ยคงที�ครบกาํหนด ปรับขึ�นลง ไม่ม ี  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

หนี�สินทางการเงิน       

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 230.00 - - - 230.00 2.55 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - 579.73 579.73 - 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 28.94 178.15 - - 207.09 3.25 - 17.24 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากและดอกเบี�ยคา้ง

จ่ายแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 2.71 - - 2.71 0.35 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 60.00 270.00 - - 330.00 Prime rate - 2.5 

หุ้นกู ้ - 998.09 - - 998.09 4.15 

 318.94 1,448.95 - 579.73 2,347.62  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

  อตัราดอกเบี�ย    

 อตัราดอกเบี�ยคงที�ครบกาํหนด ปรับขึ�นลง ไม่ม ี  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 377.29 0.59 377.88 0.01 - 0.25 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - 712.44 712.44 - 

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่และดอกเบี�ยคา้ง

รบัจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 157.07 - 157.07 4.50 - 4.84 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 260.62 - - 271.96 532.58 2.60 - 5.05 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น - - - 113.28 113.28 - 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบี�ยคา้ง

รบัจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 556.43 19.75 -    576.18 4.00 - 4.84 

 260.62 556.43 554.11 1,098.27 2,469.43  

หนี�สินทางการเงิน       

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - 623.92 623.92 - 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 13.95 73.45 - - 87.40 3.25 - 17.24 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  60.00  210.00 - - 270.00 Prime rate - 2.50 

หุ้นกู ้ 999.54 - - - 999.54 4.15 

 1,073.49 283.45 - 623.92 1,980.86  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

  อตัราดอกเบี�ย    

 อตัราดอกเบี�ยคงที�ครบกาํหนด ปรับขึ�นลง ไม่ม ี  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 433.90 0.73 434.63 0.05 - 0.25 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - 543.42 543.42 - 

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่และดอกเบี�ยคา้ง

รบัจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 95.93 - 95.93 4.81 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 270.47 - - 310.34 580.81 2.60 - 4.15 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น - - - 103.38 103.38 - 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบี�ยคา้ง

รบัจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 544.79 23.72 - 568.51 4.00 - 4.81 

 270.47 544.79 553.55 957.87 2,326.68  

หนี�สินทางการเงิน       

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - 433.53 433.53 - 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 12.78 49.59 - - 62.37 3.25 - 17.24 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 60.00 270.00 - - 330.00 Prime rate - 2.5 

หุ้นกู ้ - 998.09 - - 998.09 4.15 

 72.78 1,317.68 - 433.53 1,823.99  

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ�นอย่างสมเหตุสมผลของอตัรา

ดอกเบี� ยของเงินกู้ยืมที�มีอัตราดอกเบี� ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563            

โดยกาํหนดให้ตวัแปรอื�นทั�งหมดคงที� แสดงไดด้งันี�  ทั�งนี�  ขอ้มูลนี� ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะ

ตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

 2564 2563 

สกุลเงิน 

 

เพิ�มขึ�น / ลดลง 

ผลกระทบต่อ

กาํไรก่อนภาษี 

 

เพิ�มขึ�น / ลดลง 

ผลกระทบต่อ

กาํไรก่อนภาษี 
 

(ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท +20 (1,755) +20 (2,145) 

 -20 1,755 -20 2,145 
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ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หนี� การคา้และ

เจา้หนี� อื�น เงินกูย้ืมธนาคาร หุน้กูแ้ละสัญญาเช่า ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนี� สินประมาณ

ร้อยละ 85.31 ที�จะครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีเมื�อเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั�งหมดของหนี� สินดงักล่าวที�

แสดงอยู่ในงบการเงิน (2563: ร้อยละ 38.28) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 85.69 และ 2563: ร้อยละ 27.76) กลุ่ม

บริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื�อนาํไปชาํระหนี� สินเดิมและไดข้อ้

สรุปว่าความเสี� ยงดังกล่าวอยู่ในระดับตํ�า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที�

หลากหลายอยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี� สินทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเครื�องมือทางการเงินที�

เป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซึ�งพิจารณาจากกระแสเงินสดตาม

สัญญาที�ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ 31 ธนัวาคม 2564 

 เมื�อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

รายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน - 287,536 - - 287,536 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 741,999 - - 741,999 

หนี� สินตามสัญญาเช่า - 29,113 152,152 - 181,265 

เงินกูยื้มระยะยาวจากและดอกเบี�ยคา้งจ่าย

แก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 2,713 - 2,713 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 60,000 210,000 - 270,000 

หุ้นกู ้ - 999,539 - - 999,539 

รวมรายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 2,118,187 364,865 - 2,483,052 

ตราสารอนุพนัธ์  

กระแสเงินสดรับ - 486,149 - - 486,149 

กระแสเงินสดจ่าย - (481,715) - - (481,715) 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 4,434 - - 4,434 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ 31 ธนัวาคม 2563 

 เมื�อทวงถาม ไม่เกิน � ปี � - � ปี มากกว่า � ปี รวม 

รายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน - 230,000 - - 230,000 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 579,729 - - 579,729 

หนี� สินตามสัญญาเช่า - 28,937 178,150 - 207,087 

เงินกูยื้มระยะยาวจากและดอกเบี�ยคา้งจ่าย

แก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 2,707 - 2,707 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 60,000 270,000 - 330,000 

หุ้นกู ้ - - 998,088 - 998,088 

รวมรายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 898,666 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 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2564 

 เมื�อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

รายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 623,917 - - 623,917 

หนี� สินตามสัญญาเช่า - 13,954 73,445 - 87,399 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 60,000 210,000 - 270,000 

หุ้นกู ้ - 999,539 - - 999,539 

รวมรายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 1,697,410 283,445 - 1,980,855 

ตราสารอนุพนัธ์  

กระแสเงินสดรับ - 380,211 - - 380,211 

กระแสเงินสดจ่าย - (376,644) - - (376,644) 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 3,567 - - 3,567 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2563 

 เมื�อทวงถาม ไม่เกิน � ปี � - � ปี มากกว่า � ปี รวม 

รายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 433,535 - - 433,535 

หนี� สินตามสัญญาเช่า - 12,780 49,591 - 62,371 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 60,000 270,000 - 330,000 

หุ้นกู ้ - - 998,088 - 998,088 

รวมรายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 506,315 1,317,679 - 1,823,994 

ตราสารอนุพนัธ์  

กระแสเงินสดรับ - 213,999 - - 213,999 

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

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 5,229 - - 5,229 

35.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

เนื�องจากเครื� องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั� นหรือมีอัตราดอกเบี� ย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเครื�องมือทางการเงินเปรียบเทียบกบัจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่และดอกเบี�ยคา้งรับจาก

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 576.18 568.51 552.25 542.78 

หุ้นกู ้ 999.54 998.09 1,000.00 1,001.26 999.54 998.09 1,000.00 1,001.26 
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กลุ่มบริษทัมีวิธีการและสมมติฐานที�ใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินดงันี�  

ก) สินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอันสั� น ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� และเงินให้กู้ยืมระยะสั� น เจ้าหนี� และเงินกู ้ยืมระยะสั� น แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารหนี�  แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�

ไทย 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวม แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด    

ง)   มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื�อประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ย

ตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเชื�อประเภทเดียวกนั 

จ)   หุ้นกูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาวที�จ่ายดอกเบี�ยในอตัราคงที� แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สาํหรับเงินกูย้มื

ที�มีเงื�อนไขใกลเ้คียงกนั 

ฉ)   เงินกู ้ยืมระยะยาวที�จ่ายดอกเบี� ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี� ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ช)  ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ� งคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ� งขอ้มูลที�นํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น

ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที�เกี�ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี�ยนทนัที อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ของ

เงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี� ย เป็นต้น กลุ่มบริษทัได้คาํนึงถึง

ผลกระทบของความเสี�ยงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ ์

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม  
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35.4  การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินที�วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจําและมี

ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี� 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 เงินลงทุนในตราสารหนี�   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 20,439  

ขาดทุนสุทธิที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (10,155)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 10,284  

ขาดทุนสุทธิที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (536)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 9,748  

36. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึ� งโครงสร้างทุนที�เหมาะสม

เพื�อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น รวมถึงการ

ปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามเงื�อนไขทางการ

เงินดงักล่าวตลอดระยะเวลารายงาน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอัตราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากับ 0.59:1 (2563: 0.60:1) (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 0.55:1 และ 2563: 0.53:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื�อวนัที� 18 มกราคม 2565 บริษัทฯได้ทําสัญญาเงินให้กู้ยืมกับบริษัทลูกในต่างประเทศแห่งหนึ� งเป็น                 

จาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม 2570 

โดยทยอยให้เงินกูย้มืดงักล่าวตั�งแต่วนัที� 20 มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบนัเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 24 ลา้นบาท 

เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัเพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมสามญั

ประจาํปีผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 โดยจะ

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.2159 บาท การจ่ายปันผลดงักล่าวขึ�นอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุน้ 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ ์2565 
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เอกสารแนบ 1
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้ที่ได้รับมอบ
หมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี 
และเลขำนุกำรบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
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คณะกรรมการบริษัทฯ

นายโฮ กวงปิง
ประธานกรรมการบริษัท
อำย ุ69 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	 • 1 ตุลาคม 2558
กำรต่อวำระ	 • 26 เมษายน 2559 
  • 26 เมษายน 2562

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

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
 Johnson & Wales University ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ
 Hong Kong Polytechnic University
•  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
    National University of Singapore

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
พี่ชายของนายโฮ กวงจิง และบิดาของ นายโฮ เรน ฮวา และ
นาง โฮ เรน ยุง

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวา จ�ากัด  (มหาชน)
• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทลากูน่า
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ากัด  (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
2556	-	2563
• กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ 
 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน Diageo plc

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 ของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
• ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Limited
• ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Management Co.,  
 Ltd 
• Chairman of the Board of Trustees, Singapore Management  
 University
• กรรมการ Alosa Holdings Ltd.
• กรรมการ Baruto Investments Ltd. 
• กรรมการ Bibace Investments Ltd และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ Bibace Management Company Limited
• กรรมการ Campion Investments Pte. Ltd. 
• กรรมการ Chang Fung Company Limited
• กรรมการ Freesia Investments Ltd
• กรรมการ ICD (HK) Limited
• กรรมการ KAP Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ Li-Ho (BVI) Ltd 
• กรรมการ บริษัท แม่สะมาดแลนด์ จ�ากัด
• กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด 
 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ RHYC Pte. Ltd.
• กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited
• กรรมการ United Insulation Services Pte. Ltd.
2556-2561
• Chairman, School of Hotel and Tourism Management of  
 the Hong Kong Polytechnic 
2543-2559
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง จ�ากัด
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อำย ุ67 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร • 1 ตุลาคม 2558 
กำรต่อวำระ	 • 20 เมษายน 2560
     • 27 เมษายน 2563

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.27%
(2,344,029 หุ้น)

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
 (เคมีของอาหาร) มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 10/2001)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร  Finance Directors (1/2005) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)  

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2543-2563	
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง จ�ากัด
2548-2562	
• กรรมการ บริษัท ส�าปะหลังพัฒนา จ�ากัด
2560-2561	
• กรรมการ TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd. 
2559-2561	
• กรรมการ Thai Wah International Trade (Shanghai) Company  
 Limited	
• ประธานกรรมการ Thai Wah Vietnam Company Limited
2557-2560	
• ประธานกรรมการ  Vietnam Tapioca Company Limited	
• กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

อำย ุ69 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	    • 1 ตุลาคม 2558 
กำรต่อวำระ	 • 26 เมษายน 2559
     • 26 เมษายน 2562

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.22%
(1,926,105 หุ้น)

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 National University of Singapore
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  
 University of the East ประเทศฟิลิปปินส์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ากัด (มหาชน) 
2556	-	2563
• กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร 
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558	-	2563
• กรรมการ ICD (HK) Limited

นายเอเรียล พี วีร่า  
กรรมการ

ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์
รองประธานกรรมการบริษัท

2564 One Report 
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อำย ุ65 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร    • 1 ตุลาคม 2558
กำรต่อวำระ	 • 20 เมษายน 2560
     • 26 เมษายน 2562
     • 23 เมษายน 2564

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 3.91%
(34,416,488 หุ้น)

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมเหรียญทอง)
 National University of Singapore

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
น้องชายของนายโฮ กวงปิง และอาของนายโฮ เรน ฮวา
และนางโฮ เรน ยุง

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ากัด (มหาชน)
• Senior Vice President, Group Chief Designer 
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล  
 จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
• กรรมการ Profit Chain Ltd.
• กรรมการ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
• กรรมการ บริษัท แม่มาลัยดอยรีสอร์ท จ�ากัด 
• กรรมการ บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited  และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ Li-Ho Holdings (BVI) Ltd
• กรรมการ Chang Fung Company Limited
• กรรมการ PT Bintan Hotels
• กรรมการ Freesia Investments Ltd
• กรรมการ Vail Enterprises Group Corp.
2549	-	2559
• กรรมการ Bibace Investments Ltd
2543	-	2559
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง จ�ากัด

นายโฮ กวงจิง
กรรมการ

อำยุ	39 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  • 1 ตุลาคม 2558
กำรต่อวำระ	 • 20 เมษายน 2560
     • 27 เมษายน 2563

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.06%
(9,343,724 หุ้น)

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม) 
 The Wharton School, University of Pennsylvania 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 214/2015) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Diploma Examination (47/2016)  
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
บุตรชายของนายโฮ กวงปิง และหลานชายของนายโฮ กวงจิง
และพี่ชายของนางโฮ เรน ยุง

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ากัด (มหาชน)  
• กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร 
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• Board of Commissioner / ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทย่อย 
 ของบริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
• 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 Campion Investments Pte. Ltd. 
• กรรมการ Dawina Investments Ltd 
• กรรมการ Rocket International Investments Limited
• กรรมการ Bibace Management Company Limited
• กรรมการ RH Ltd.
• กรรมการ Sandstone Ventures International Limited
2551	-	2563
• กรรมการ Bibace Investments Ltd
2559	-	2560
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง จ�ากัด

นายโฮ เรน ฮวา *
กรรมการ
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อำย ุ58 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร   • 1 ตุลาคม 2558
กำรต่อวำระ	 • 27 เมษายน 2561
  • 27 เมษายน 2563

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.03%
(250,240 หุ้น) (รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส)

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Central State University
 (ปัจจุบันคือ University of Central Oklahoma) 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 15/2011)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 17/2012)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ และ Senior Advisor to CEO 
 บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)
2558-2564
• กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง) บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทย่อยของ 
 บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)
• อุปนายก และ ประธานอนุกรรมการแป้ง 
 สมาคมการค้ามันส�าปะหลังไทย

อำยุ	77 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร • 1 ตุลาคม 2558
กำรต่อวำระ	 • 26 เมษายน 2559
  • 26 เมษายน 2562

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ	: 0.02%
(213,053 หุ้น) (ถือโดยคู่สมรส)

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี    
 University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 36/2003)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ 
 ก�ากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ 
 กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ 
 ก�ากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธาน 
 กรรมการบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด  
 (มหาชน) 
2558-2563
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 
 สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท บางกอกแร้นช์ จ�ากัด (มหาชน) 
2558-2561
• ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

นายอำานาจ สุขประสงค์ผล *
กรรมการ

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
กรรมการอิสระ

2564 One Report 
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อำย ุ79 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร    • 1 ตุลาคม 2558
กำรต่อวำระ	 • 20 เมษายน 2560
  • 27 เมษายน 2563

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.30%
(2,643,039 หุ้น) (หุ้นถือโดยคู่สมรส)

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส
• ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis
    University of Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรด้าน Mid-Career Management Training
    University of Western Ontario ประเทศแคนาดา
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 1/2003)
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 19/2007)
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแล 
 กิจการ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ 
 กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแล 
 กิจการ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จ�ากัด  
 (มหาชน) 
2560-2562
• รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)
2557-2562
• กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
• ประธาน Societe Commerciale Lao
• ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด
• กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า
• กรรมการ มูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์
• นายกสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
• กงสุลกิตติมศักดิ์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศจาเมกา
 ประจ�าประเทศไทย
• กรรมการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา
• ประธานมูลนิธิไทย-แคนาดาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
2546-2563
• กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
กรรมการอิสระ

อำยุ	64 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร     • 21 กุมภาพันธ์ 2560
กำรต่อวำระ	 • 27 เมษายน 2561
     • 27 เมษายน 2563

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) 
 University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
 Fletcher School of Law and Diplomacy, 
 Tufts University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ) 
 Georgetown University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 42/2005)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแล 
 กิจการ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกลยุทธ์ 
 ธุรกิจและนวัตกรรม บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ ประธานกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง กรรมการใน
 คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน  
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พรูเด็นเชียล 
 ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสัน
• กรรมการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2559-2561
• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายสุภัค ศิวะรักษ์ 
กรรมการอิสระ
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อำยุ	57 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	   • 1 ตุลาคม 2558
กำรต่อวำระ	 • 27 เมษายน 2561
  • 23 เมษายน 2564

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 Western Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Directors Certification Program, (DCP 231/2016)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program, 
 (AACP 34/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
•  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแล 
 กิจการ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการ 
 กลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษา บริษัท มาซาน คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท อินเตอร์มาร์ท (ประเทศไทย) จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ว่านลี่ แพคกิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท แนทูร่า ฮาร์เวสท์ จ�ากัด
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแล
 กิจการ และ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จ�ากัด

อำยุ	58 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร • 24 กุมภาพันธ์ 2564

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญาโท สาขาการตลาด
 Georgia State University, Atlanta, Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม)
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Directors Certification Program, (DCP 264/2018)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม 
 บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) 
2560-2563
• Deputy Group CEO บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมรากี้ จ�ากัด
• ที่ปรึกษา บริษัท กรีนสปอรต จ�ากัด
• ที่ปรึกษา บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด
2562-2563
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
2560-2561
• Non-Executive Chairman, Unilever Thailand
2557-2560
• CEO Thailand, Unilever Thailand

นายชนินทร์ อรรจนานันท์
กรรมการอิสระ

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ **
กรรมการอิสระ
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อำยุ	51 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร    • 27 เมษายน 2561
กำรต่อวำระ	 • 23 เมษายน 2564

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 Anderson School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 99/2008)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม 
 บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
 ค่าตอบแทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562	-	2564
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 
 และลูกค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
2554	-	2561
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด 

นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล
กรรมการอิสระ

อำย ุ59 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร    • 25 ธันวาคม 2559
กำรต่อวำระ	 • 27 เมษายน 2561
  • 23 เมษายน 2564

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
 Kingston University, London ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน
 South West London College ประเทศอังกฤษ 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการด�าเนินงานกลุ่มบริษัท 
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
2560-2562
• Managing Director, Owned Hotels and Managing Director  
 (Spa Operations) บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562	-	2564
• กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล 
 จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จ�ากัด

นายชานคราร์์ ชานดราน
กรรมการ
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อำยุ	57 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร    • 27 เมษายน 2561
กำรต่อวำระ	 • 23 เมษายน 2564

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.01%
(100,000 หุ้น)

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 267/2018)
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการ และ Chief Operating Officer บริษัท ไทยวา จ�ากัด  
 (มหาชน)
2559-2564
• Managing Director (Food Business) บริษัท ไทยวา จ�ากัด  
 (มหาชน) 

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทย่อยของบริษัท ไทยวา จ�ากัด 
 (มหาชน)

อำยุ	36 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  • 27 เมษายน 2563 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ	และประวัติกำรฝึกอบรมกรรมกำร
• ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและการพัฒนาเศรษฐกิจ
 London School of Economics
• ประกาศนียบัตรด้านบัญชีและการเงิน
 National University of Singapore

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
บุตรสาวของนายโฮ กวงปิง หลานสาวของนายโฮ กวงจิง
และน้องสาวของนายโฮ เรน ฮวา

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ากัด  
 (มหาชน)
• Senior Vice President, Brand HQ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
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

นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล *
กรรมการ

นางโฮ เรน ยุง
กรรมการ

หมายเหตุ :   
กรรมการทุกท่าน “ไม่มี” ประวัติการกระท�าผิดกฎหมาย
*  ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโฮ  เรน ฮวา และ นายอ�านาจ  สุขประสงค์ผล หรือ นายโฮ  เรน ฮวา และ นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและ 
 ประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
**  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ 
 กลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมท่านใหม่ของบริษัทฯ แทนที่นายสุรพล สุปรัชญา ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
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บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง จ�ากัด

บริษัท บางปะกงธุรกิจ จ�ากัด

บริษัท บางเทา (5) จ�ากัด

บริษัท บางเทา (6) จ�ากัด

บริษัท เชียงแสนแลนด์ จ�ากัด

บริษัท ดี ไอ จ�ากัด

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท แม่ฮ่องสอนแลนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด

บริษัท แม่โจ้แลนด์ จ�ากัด

บริษัท พังงา รีสอร์ท จ�ากัด

บริษัท ส�าปะหลังพัฒนา จ�ากัด

บริษัท ไทยโมดีไฟด์สตาร์ช จ�ากัด

บริษัท ไทยน�ามันส�าปะหลัง จ�ากัด

บริษัท ไทยน�ามันส�าปะหลัง (1) จ�ากัด

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

Tropical Resorts Limited

บริษัท ไทยสินมันส�าปะหลัง (1989) จ�ากัด

บริษัท ท่าทุ่งนาแลนด์ จ�ากัด

บริษัท ไทยวา (6) จ�ากัด

บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จ�ากัด

บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จ�ากัด

บริษัท ไทยวา เวนเจอร์ส จ�ากัด

บริษัท ไทยวา อินโดนีเซีย จ�ากัด

บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสท์เมนท์ (กัมพูชา) จ�ากัด

บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (เซี่ยงไฮ้) จ�ากัด

บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยวาเวียดนาม จ�ากัด

Vietnam Tapioca Company Limited

ชื่อย่อ ชื่อเต็มของบริษัท
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายใน

ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นำยสรศักดิ์  ธนดีเจริญโชค

อำยุ : 41 ปี

ประวัติกำรศึกษำ :
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบกำรณ์ท�ำงำน :

2563-ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)
2558-2562  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)
2557-2558   ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
2554-2556  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

กำรฝึกอบรมและสัมมนำ : 

- แนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- 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 
- แนวทางและการปฏิบัติการด�าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- Cyber Risk in the Current Business Environment
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

2564 One Report 
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เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายใต้หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ
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เอกสารแนบ 6
รำยงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำากับดูแลกิจการ

เพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการขยายขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
และได้เปลี่ยนช่ือจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง 
และก�ากับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบ
ด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

• สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ 
 การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

• เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  
 เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

• ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

• เสนอแนะการแต่งต้ัง และการเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 ดังกล่าว

• สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และก�ากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

• ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

• ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

• ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

• ก�ากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ

• ก�ากับดูแลให้ค�าปรึกษา ในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการได้ประชุมอย่างเป็นทางการทั้งหมด 4 
ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบทานการปฏิบัติ
ตามหลักการและมาตรฐานทางการบัญชี รวมท้ังการควบคุมภายในก่อนการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน 
ประจ�าปี ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการยังได้หารือกับ 
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือสอบทานและให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับสิ่งท่ีตรวจพบ ตลอดจนติดตามเรื่องสืบเนื่องจาก 
แผนงานการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการได้ให้ความเห็นชอบแก ่
ผูต้รวจสอบภายในให้ด�าเนนิการระหว่างปี 2564 เพือ่ให้แน่ใจว่าการตรวจสอบมคีวามเพยีงพอและเป็นไปอย่างมปีระสิทธิผล 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการได้อนุมัติแผนงานของผู้ตรวจสอบภายใน และ 
แผนงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี 2565 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
ก�ากับดูแลกิจการได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา
แนวทางและแผนการสอบบัญชี
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กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมที่จัดขึ้นในปี 2564

ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการได้รับมอบจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ก�ากับดูแลขบวนการและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทุเลาและบริหารความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับทีย่อมรบัได้ คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก�ากบัดูแลกจิการได้รบัรายงานจากคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารอาวุโส และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ 
ก�ากับดูแลกิจการทราบในเรื่องความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risks) รวมทั้ง มาตรการที่ใช้ในการทุเลาความเสี่ยง
เหล่าน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการได้อนุมัติแผนงานของคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง ประจ�าปี 2565 และได้สอบทานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส รวมทั้ง ให้ค�าแนะน�า
แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงิน และ
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความเพียงพอและถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการมีความพึงพอใจต่อระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามว่ามีความเพียงพอทั้งด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
บรษัิทฯ และสามารถท�าให้ผูส้อบบญัชภีายนอกให้ความเหน็อย่างถูกต้องตามควรต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ขณะท่ีข้อบกพร่อง
ต่างๆ ของการควบคมุภายในทีไ่ด้มกีารตรวจพบในระหว่างการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และ
ก�ากับดูแลกิจการ ฝ่ายจัดการก็ได้มีความตื่นตัวและได้ด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก�ากบัดแูลกจิการยงัได้ตรวจทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ทีจ่ะต้อง
ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืผู้ถือหุน้เพือ่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัรายการท่ีเกีย่วโยงกนั
ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการมีความพึงพอใจว่าบริษัทฯ ได้เข้าท�ารายการ 
ดงักล่าวบนพืน้ฐานเสมอืนหน่ึงกระท�าโดยบุคคลทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั (Arms’ Length Basis) โดยอาศยัหลกัการตลาดเสรรีะหว่าง
คู่สัญญาและได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าท�ารายงานอย่างเพียงพอและโปร่งใส

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการสนันสนุนและการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ของบริษัทฯ การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายยังคงเป็นเป้าหมายหลัก 
ในการท�างานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร 
ความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการได้ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ รวมท้ัง 
ได้ให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และได้สอบทานผลการด�าเนินงานและรายงาน
ทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและความครบถ้วนถูกต้อง ส่วนในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
ได้มีการสอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และได้ก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินและวางแผนงานการ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันไว้ในแผนงานประจ�าปี ซ่ึงจากการด�าเนินการดังกล่าว  
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งกับ 
ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู ้ตรวจสอบภายในเรื่องต่างๆ ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ อีกทั้งได้มีการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
เพ่ือยืน่ต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชัน่ของภาคเอกชนไทย (CAC) ส�าหรับการต่ออายกุารรบัรองการเป็นสมาชกิ 
CAC
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการได้ประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง (แบบรายคณะ) 
ประจ�าปี 2564 และรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยในแบบ 56-1 One report 
ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง  
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา  
พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปี 2565 โดยเสนอค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,500,000 บาท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบ
บัญชีนี้อยู่ภายใต้การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฯ

นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ
17 กุมภาพันธ์ 2565      
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
4 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ก�าหนดและด�าเนินการให้นโยบายและแผนด้านทรัพยากรบุคคลส�าหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นไปในแนวทางเดียวกับ 
 เป้าหมายทางธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติทั่วไป

2. ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัทฯ

3. สร้างความมั่นใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระดับท่ีสามารถแข่งขันกับ 
 ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ 

4. ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรษิทัฯ ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการ 
 ชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยได ้
 อย่างเหมาะสม

5. แก้ไขปัญหาและ/หรือให้ค�าแนะน�าค่าตอบแทนของพนักงานซึ่งมีเรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของ 
 บริษัทฯ

2.  พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมท้ังสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธาน 
 เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ

3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จ�าเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที ่
 ในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จ�าเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น  
 การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส  
 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ก�าหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน

6. ก�าหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ก�าหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส

8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย 
 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลง

9. ประเมนิความเป็นอสิระของกรรมการอสิระและประเมนิความต้องการว่าจะให้มกีรรมการอสิระท่านใหม่เพิม่เตมิตาม 
 นโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่

10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่ีก�าลังจะพ้นจากต�าแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัทฯ   
 และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรท่ีจะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย 
 ท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปหรือไม่ 
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11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีจ�าเป็นต่อ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ

12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

13. คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันหารือกับฝ่ายจัดการในการพิจารณา 
 สรรหาบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการ / Chief Financial Officer) ตามคุณสมบัต ิ
 ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี และพิจารณาทบทวนผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลการประเมิน 
 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกัน 5 ครั้งในปี 2564 เพื่อพิจารณาและก�าหนดอัตราเงินโบนัส
ประจ�าปีและการขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมท้ัง พิจารณาและเสนอแนะ 
คณะกรรมการในเรือ่งค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการในการเสนอชื่อกรรมการซึ่งถึงก�าหนดออกตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง (แบบรายคณะ) ประจ�าปี 2564 และรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยในแบบ 56-1 (One report) ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนด Balance Score Card ประจ�าปี 2564 ส�าหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกลุม่พนกังาน
ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงพิจารณาแผนการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาวของบริษัทฯ

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
17 กุมภาพันธ์ 2565
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คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานงบการเงินโดยพิจารณาจากรายงานและจากการท�างานของผู้สอบบัญชีภายนอกของ 
บริษัทฯ คือ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด รวมทั้งจากรายงานและการท�างานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เส่ียง และก�ากบัดแูลกจิการ ซึง่ได้หารือกบัฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ในเรือ่งต่างๆ โดยละเอยีดคณะกรรมการบรษิทัฯ   มีความ
พึงพอใจที่ไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระส�าคัญในการควบคุมภายในด้านบัญชี ระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการปฏิบัติ
งานและการด�าเนินงานของบริษัทฯ (Standard Operating Procedures)

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงสามารถสรุปได้ว่างบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุด 2564 ได้จัดท�าอย่างรอบคอบเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งได้แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ในทุกจุดที่เป็นสาระส�าคัญ

นายโฮ กวงปิง
ประธำนกรรมกำรบริษัท

นายโฮ เรน ฮวา
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

เอกสารแนบ 7 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน
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