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สารจากประธานกรรมการ / CHAIRMAN’S MESSAGE   
 

 
 

ปี 2558 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้รับ
ผลจากการชะลอตวั ถึงแม้เร่ิมมีสญัญาณการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ
โลกที่ดีขึน้กวา่ปี 2557 โดยในสว่นของคา่ใช้จ่ายทัง้ภาครัฐและภาค
ครัวเรือนมกีารขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง รวมถงึภาคการผลติ แต่
อยา่งไรก็ดีภาคผลผลติทางการเกษตรยงัคงได้รับผลกระทบจากภยั
แล้งและฝนทิง้ช่วง และการปรับลดราคาของสนิค้าเกษตรยงัคงเป็น
ข้อจ ากดัตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

ในสว่นของภาพรวมอตุสาหกรรมอาหาร มีการชะลอตวัจากปีก่อนหน้า จากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศที่ยงัคงชะลอตวั 
และมีการปรับตวัลดลงของการสง่ออกของสนิค้าในกลุม่ข้าวและธญัพืช เนื่องมาจากประเทศคูค้่าหลกัมีการชะลอค าสัง่ซือ้ 
จากสภาพเศรษฐกิจที่มีการเติบโตในอตัราที่ลดลง 

In 2015, overall Thai economy was impacted from the slowdown of global economy, although we have seen a 

slight recovery comparing to the year 2014.  With the government stimulus policy, the government and 

household spending have been continuously increased, including the manufacturing sector. Nonetheless, the 

Thai economy still faced several challenges; include the draught which directly impacts to agricultural 

products and downturn in agricultural prices, which restrain the Thai economy to grow as expected. Overall 

food industry was decelerated as well as rice and grains export was declined as a consequence of the 

slowdown in economy.  

จากปัจจยัข้างต้น บริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) จึงมีนโยบายเพือ่ที่จะพฒันา ปรับเปลีย่นกลยทุธ์ และตอ่ยอดโอกาสทาง
ธุรกิจ รวมถึงการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ออกสูต่ลาดทัง้ในและตา่งประเทศ พร้อมทัง้มกีารพฒันาประสทิธิภาพในการ
บริหารต้นทนุให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ จงึท าให้ผลประกอบการปี 2558 บริษัทมีผลประกอบการดีขึน้จากปีก่อนอยา่งเห็น
ได้ชดั โดยมีผลก าไรท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 98.7 จากปีก่อน นบัเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีสง่สญัญาณทีด่ีตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 

As the year turned out to be a mixed economy and business environment, Thai Ha Public Company Limited 

has developed and deployed business strategies to increase business opportunities and improve cost 

efficiency and effectiveness in all aspects. In 2015, the Company has produced the best result on the 

records, with the profit growth of 98.7% from prior year.  This has shown a good sign for its business as a 

result of the change of business strategy as well as expands the trade channels and new product launched in 

domestic and international markets.  
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 ในการณ์นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคณุพนกังานทกุทา่น ที่มีความทุม่เทและมุง่มัน่ปฏิบตัิหน้าที่
อยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยในระยะยาว บริษัทฯจะยงัคงมุง่มัน่พฒันาทัง้ในสว่นของ 
ผลติภณัฑ์ รวมถึงด้านบคุคลากร เพื่อการเติบโตอยา่งมัน่คง รวมถงึการรักษามาตรฐานของบรรษัทภิบาลท่ีดี และรักษา
ผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น พนัธมิตรทางการค้า และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ายอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป 

On behalf of the Board of Director, I would like to thank you all of our employees for their dedication and 

commitment to meet the business result and ensure the continuous growth of the company.  Looking ahead, 

the Company still continuously dedicates and commits to grow upon driving our existing and new portfolios 

and strengthen our organizational capabilities.  Also, the company has intended to maintain high standard of 

corporate governance and to sustain and ensure the maximum benefit to our shareholders, business 

alliances and all stakeholders. 

 

 

                                    
 

       นางปัทมา ตัง้พิรุฬห์ธรรม Mrs. Pattama Tangpiroonthum 

         ประธานกรรมการ / Chairman of the Board of Director 
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ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ / FINANCIAL HIGHLIGHTS  
  

 

        

 

  

2558 2557 2556 2555

2015 2014 2013 2012

สินทรัพย์รวม           774.7           675.4           695.6           783.7 Total Asset

หนีส้ินรวม           425.2           408.7           446.9           486.9 Total Liabilities

ส่วนของผู้ ถือหุ้น           349.5           266.8           248.7           296.9 Shareholder’s Equity

รายได้รวม        1,171.0        1,158.1        1,082.7           992.6 Total Revenue

รายจา่ยรวม        1,170.1        1,212.1        1,118.1        1,102.2 Total Expenses

ก าไรสุทธิ               0.8 -67.71 -48.41 -128.29 Net Earnings

ก าไรต่อหุ้น (บาท)               0.0 -0.30 -0.22 -0.22 Earnings Per Share (Baht)

อตัราก าไรสุทธิ (%)               0.1 -5.85 -4.47 -12.92 Net Profit Margin (%)

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)               0.2 -25.38 -19.47 -43.21 Return on Shareholders’ Equity (%)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)               0.1 -9.88 -6.54 -16.41 Return on Total Assets (%)

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 

(เทา่)

              1.2               1.5               1.8               1.6 Debt to Equity (Times)

งบการเงนิรวม Financial Statements

ผลประกอบการ

อัตราส่วนทางการเงนิ

ฐานะทางการเงนิ
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ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ / BUSINESS OVERVIEW  
 

วิสัยทัศน์  

Company  Vision 

 

 

กลยุทธ์ / Strategy 

 

 

การมุง่สูก่ารเป็นแบรนด์ชัน้น าระดบัโลก   To be a leading global brand 

                                                
 

การมีผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปหลากหลาย เป็นท่ีต้องการของตลาด มีฐานการผลิต
ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีต้นทนุท่ีแขง่ขนัได้ โดยใช้ตราสินค้าและความน่าเช่ือถือของ
บริษัทในการท าการตลาด ด้วยการบริหารชอ่งทางจดัจ าหนา่ย และกระจายสินค้า 
ภายใต้ระบบบริหารข้อมลูท่ีรวดเร็ว 

To offer a wide range of processed agricultural products to meet market 

demand from our efficient and cost-competitive production base.  We also 

offer our owned brand name and company’s credibility to the market as 

well as manage the distribution channel under the rapid database 

management. 

 

บริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ เช่ียวชาญ และผู้น าใน
ตลาดสนิค้าการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารกึ่ง
ส าเร็จรูป เช่นข้าวขาวหอมมะลบิรรจถุงุ, วุ้นเส้น, เคร่ืองปรุง
รส, ผลติภณัฑ์ Value-added อาทิ โจ๊กกึ่งส าเร็จรูป และวุ้น
เส้นกึ่งส าเร็จรูป ภายใต้ตรา “เกษตร”  โดยช่องทางการ
กระจายสนิค้าทัว่ประเทศกวา่ 30,000 ร้านค้า มกีารขยาย
การซือ้-ขายผา่นตลาด AEC และสง่ออกไปกวา่ 80 

ประเทศทัว่โลก มีสดัสว่นรายได้จากลกูค้าตา่งประเทศ และ
ในประเทศ อยูท่ี่ 65:35 โดยสนิค้าได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านอาหารชัน้สงูในระดบัสากล เช่น “US FDA” 
“BRC” และ “HALAL” นอกจากนี ้บริษัทมีการบริหารงาน
บนระบบปฏิบตัิการแบบองค์รวม ใช้ระบบ SAP เน้นความ
ถกูต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 Thai Ha Public Company Limited is an expert and 

leader in agricultural products, processed products 

and instant products i.e. rice, bean vermicelli, 

seasoning, value-added product (Instant Rice 

Porridge and Instant Bean Vermicelli) under brand 

“KASET”.  The Company distributes products 

throughout Thailand to 30,000 outlets, expands 

business to AEC market and exports to 80 countries 

worldwide with revenue portion between export and 

domestic at 65:35.  The Company has been certified 

with world class standards i.e. “US FDA”, “BRC”, and 

“HALAL”.  In addition, the Company has adopted the 

integrated system “SAP” to manage the database for 

accuracy, rapid, transparency and check & balance. 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ Products and Services 

ข้าวสาร 
บริษัทผลิตและจ าหน่ายข้าวบรรจถุงุหลายประเภท เช่น ข้าวหอม

มะลิ ข้าวหอมผสม ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว เป็นต้น โดยผลิตภณัฑ์ข้าว
หอมมะลิเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทสามารถสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ียอมรับของ
ผู้บริโภค นบัตัง้แตบ่ริษัทเร่ิมเข้าสูต่ลาด และมีการปรับปรุงคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์ข้าวบรรจถุงุมาตลอด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของเคร่ืองจกัร ท่ี
ช่วยคดัเมลด็ข้าวท่ีเสียออกจากเมลด็ข้าวท่ีดีมีคณุภาพ โดยปัจจบุนั บริษัท
สามารถสง่ออกข้าวบรรจถุงุไปยงัตา่งประเทศได้มากกวา่ 80 ประเทศทัว่โลก 
โดยบริษัทได้มุง่เน้นผลิตภณัฑ์ข้าวหอมมะลิมากท่ีสดุ เน่ืองจากต้องการสร้าง
ช่ือตราสินค้าให้เป็นท่ียอมรับของทัว่โลก และเป็นการสร้างช่ือให้กบัข้าวหอม
มะลิแก่ประเทศไทยอีกทางหนึง่ 

 

Rice 
The Company produces and distributes packed rice in various 

types i.e. Jasmine Rice, Mix Jasmine Rice, White Rice, Brown Rice and 

Glutinous Rice, etc.  Since interring into the marketing, the Company has 

made Jasmine Rice enjoying huge popularity and a worldwide reputation.  

The Company is committed to continuous improvements in its rice 

production process.  Currently, the Company exports products to 85 

countries worldwide.  Jasmine Rice is the main product for export 

business because the Company needs to build brand awareness to be 

acceptable worldwide and make Thai Jasmine Rice to be well-known. 
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วุ้นเส้น 
วุ้นเส้นเป็นผลติภณัฑ์การเกษตรแปรรูปจากถัว่เขียว และน าไปผา่น
กระบวนการผลติ โดยบริษัทจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์วุ้นเส้น ตรา “เกษตร” 
ส าหรับตลาดวุ้นเส้นตลาดพรีเมีย่ม ที่สนิค้าคณุภาพสงู ในขณะเดยีวกนั บริษัท
จ าหนา่ยวุ้นเส้นตรา “ฉลาดชิม” ซึง่เป็นสนิค้าคณุภาพปานกลาง ราคา
ประหยดั เพื่อสามารถแขง่ขนัในตลาดลา่งได้ 

 

Vermicelli Noodle 
Vermicelli Noodle is the processed agricultural product, made from bean.  The Company produces and 

distributes vermicelli under “KASET” brand for premium market with high quality and “CHALAD CHIM” brand for 

competitive price. 

 

น า้มันพืช 
บริษัทซือ้วตัถดุิบ คือน า้มนัปาล์ม และน า้มนัถัว่เหลอืงที่กลัน่แล้วจาก

ผู้ผลติในประเทศทัง้หมดมาท าการผลติ โดยการน าวตัถดุิบดงักลา่วมาปรุงสตูร 
แบง่บรรจใุนขนาดตา่งๆ และจดัจ าหนา่ย โดยให้ความส าคญักบัคณุภาพ และ
ความเหมาะสมตามความต้องการของลกูค้า เช่นร้านอาหาร และภตัตาคาร เป็น
ต้น 

Vegetable Oil 

The raw material, palm oil and soybean oil from domestic sources, has passed to our production 

process with high quality and meet customer’s needs, in particular, restaurants 

 

วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป 

วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป เป็นผลติภณัฑ์ที่เป็นการเพิ่มมลูคา่ (Value Added 

Products) ให้กบัวตัถดุิบวุ้นเส้น ซึง่เป็นสนิค้าของบริษัท โดยผลติภณัฑ์มีสว่นประกอบ
ของวุ้นเส้นพร้อมด้วยเคร่ืองปรุงครบถ้วน ซึง่เหมาะส าหรับสภาพสงัคมยคุปัจจบุนั 
โดยเฉพาะหญิงสาววยัรุ่น และวยัท างาน ที่ใสใ่จมกัสขุภาพของตนเอง โดยเป็นรูปแบบ
บรรจภุณัฑ์แบบถ้วย มี 3 รสชาต ิคือ รสต้มย ากุ้ง รสกุ้งอบวุ้นเส้น และรสย าวุ้นเส้นทะเล 
ซึง่ได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค และรูปแบบบรรจภุณัฑ์แบบซอง มี 3 รสชาติ คือ รส
ต้มย ากุ้ง รสย าวุ้นเส้นทะเล และรสสกีุ ้ซึง่เหมาะกบัไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหมม่ากยิ่งขึน้ 

ส าหรับช่องทางการสง่ออก บริษัทได้น าเสนอผลติภณัฑ์วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูปวุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูปในรูปแบบชาม เพื่อ
รองรับความต้องการของลกูค้าตา่งประเทศ ภายใต้ตราสนิค้า 2 ตรา คือ ตราเกษตร และ Smart Chef “Sensai”  
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Instant Vermicelli Noodle 

Instant Vermicelli Noodle is our product which is a value-added 

product from our raw material, vermicelli.  The product is ready with 

vermicelli and its seasoning.  It is suitable for the current social 

patterns.  There are 4 flavours in cup package; Shrimp Tom Yam 

Flavour, Pho Flavour, Baked Shrimp Flavour and Spicy Seafood 

Salad Flavour and 3 flavors in sachet package; Shrimp Tom Yam 

Flavour, Spicy Seafood Salad Flavour and Suki Flavour which match 

lifestyle of the new generation. 

For export business, there is the Instant Vermicelli Noodle in bowl package which match the customer’s 

demand under 2 brand names; KASET brand and Smart Chef “Sensai” 

 

โจ๊กกึ่งส าเร็จรูป 
โจ๊กกึง่ส าเร็จรูป เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นการเพ่ิมมลูคา่ (Value Added  

Products) ให้กบัวตัถดุิบข้าว ซึง่เป็นสินค้าของบริษัท โดยผลิตภณัฑ์มี
สว่นประกอบของข้าวพร้อมด้วยเคร่ืองปรุงครบถ้วน ซึง่เหมาะส าหรับสภาพ
สงัคมยคุปัจจบุนั โดยมีรูปแบบบรรจภุณัฑ์ทัง้แบบถ้วย และซอง มีด้วยกนั 5 

รสชาติ คือ รสหม ูข้าวกล้องรสหมผูกัรวม รสไก ่รสปลา และรสแซบ่ ทัง้นี ้บริษัท
ยงัได้ค านงึถงึสขุภาพของผู้บริโภค ด้วยการไมใ่สผ่งชรูส และเพ่ิมโอเมก้า 3  

 
Instant Rice Porridge 

 Instant Rice Porridge is our product which is a value-added product from our raw material, 

rice.  The product is ready with rice porridge and its seasoning.  It is suitable for the 

current social patterns.  Its packaging is available in cup and pack.  Also, the 

company is concerned with consumer’s health by launching products without 

Monosodium Glutamate (MSG) and adding OMEGA 3.  There are 5 flavours, 

Pork Flavour, Instant Cargo Rice Porridge with Pork Mix Vegetable Flavour, 

Chicken Flavour, Fish Flavour and Spicy Flavour.  

 
มาตรฐานการผลิต 

บริษัทให้ความส าคญัอยา่งยิ่งกบัคณุภาพสนิค้าทีจ่ะต้องได้มาตรฐาน สะอาด ถกูสขุอนามยั ปลอดภยัตอ่การ
บริโภค ดงัที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายคณุภาพของบริษัท วา่ “เรามุง่มัน่ผลติสนิค้าและบริการท่ีดี มีคณุภาพ ปลอดภยั และ
ถกูต้องตามกฎหมาย พร้อมปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อครองใจลกูค้า” โดยบริษัทได้รับการรับรองคณุภาพระบบตา่งๆ ดงันี ้

- British Retail Consortium Standard (BRC) เป็นมาตรฐานซึง่ครอบคลมุทัง้ด้านคณุภาพ สขุอนามยั และ
ความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีเกิดขึน้จากการรวมตวัของผู้ ค้าปลกีในสหราชอาณาจกัร 
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- HALAL เป็นเคร่ืองหมายคณุภาพท่ีบริษัทได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายนีบ้นผลติภณัฑ์ที่กระบวนการผลติ
สอดคล้องกบัหลกัการในศาสนาอิสลาม ซึง่ท าให้ชาวมสุลมิทัว่โลกมีความมัน่ใจในคณุภาพของผลติภณัฑ์
มากขึน้ 

Production Standards 

The Company attaches utmost importance to product quality that meets standards, is tasty and 

hygienic and most important is safe for consumption, as determined in our Quality Policy as follow:- 

 “We aim to continually improve our products in best high International Standard Quality, Safety and Hygienic, 
compliance to the Food Safety Regulation with Excellent Service for our consumers’ best benefit” 

The Company has been currently certified the following quality standards:- 

- British Retail Consortium Standard (BRC): a standard covering process control in quality, hygiene and 

safety.  The standard was created through the cooperation of retailers in the United Kingdom. 

- HALAL: a quality symbol that the Company has been permitted to use for products produced in 

accordance with the requirements of the Islamic religion.  This instills worldwide Muslim consumers’ 

confidence in our products. 
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาที่ส าคัญ  

 

ในปี 2558 มีการพฒันาที่ส าคญัดงันี ้ 

x เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 22,308,724 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 63.8 

ล้านบาท มีผลให้บริษัทมีทนุช าระแล้ว 278,000,000 บาท 

x เร่ิมผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ข้าวออร์กานิกบรรจถุงุสญูญากาศ เพื่อรักษาคณุภาพของสนิค้า ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า “Smart Chef” นอกจากนี ้ยงัมีผลติภณัฑ์เมลด็กาแฟเกรดพรีเมี่ยม ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า “ดอยธรรม” ออกสูต่ลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

2015 KEY DEVELOPMENTS 

x The Company increased capital by allotting newly 22,308,724 ordinary shares through private 

placement for Baht 63.8 million result in the paid up capital to be Baht 278,000,000. 

x The Company launched 2 new premium products: organic rice in vacuum packaging bearing “Smart 
Chef” trademark and organic coffee bearing “Doi Thum” trademark for domestic and international 

markets. 
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รางวัลแห่งความส าเร็จ / AWARDS AND RECOGNITION  

ด้วยบริษัทได้ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยค านงึถงึผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอื่น และสงัคม
โดยรวม ซึง่จะเห็นได้จากผลการประเมินที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้คะแนน 100 คะแนน จากการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ที่จดัท าโดย
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  
 

The Company has aligned our corporate governance practices by taking into account the interest of 

shareholders, stakeholders and society.  This is evidenced by the result from survey regarding corporate 

governance from the relevant organization. 

 AGM Checklist Project 

 The Company achieved a score of 100 from the 2015 AGM Checklist Project, assessed by Thai 

Investors Association. 
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ภาวะอุตสาหกรรมและปัจจัยความเส่ียง /  
INDUSTRY OVERVIEW AND COMPETITION 

 

 โครงสร้างของอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุง 

 โครงสร้างของอตุสาหกรรมข้าวบรรจถุงุแบง่ออกเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดข้าวบรรจถุงุในประเทศ และตลาดข้าว
บรรจถุงุเพื่อการสง่ออก  

( 1 ) ข้าวบรรจุถุงในประเทศ  

การบริโภคข้าวบรรจถุงุเกิดขึน้เมือ่ประมาณ 20 ปีที่แล้ว โดยเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลีย่นไปของคนไทยที่
นิยมการบริโภคข้าวที่มกีารควบคมุคณุภาพทัง้ในด้านความสะอาดและมาตรฐานท่ีดี รวมถึงการค านงึถึงคณุภาพหลงัการ
หงุที่สม ่าเสมอ ในขณะที่ตลาดข้าวตกัจากกระสอบมขีนาดเลก็ลงเร่ือยๆเนื่องมาจากความนิยมที่ลดน้อยลง  ประกอบกบั 
ผู้บริโภคในปัจจบุนัมีแนวโน้มในการรับประทานข้าวขาวหอมมะลสิงูขึน้   อนัเนื่องมาจากลกัษณะเฉพาะของข้าวขาวหอม
มะลทิี่มีความขาว  นุม่นวล  มกีลิน่หอม   ดงันัน้ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมข้าวบรรจถุงุจะต้องมกีารพฒันาคณุภาพ
สนิค้าให้มคีวามสม า่เสมอตลอดทัง้ปี  รวมถึงการพิจารณาและค านงึถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไมต้่องการกงัวลเร่ืองการ
หงุข้าวที่ต้องคอยเพิ่มหรือลดปริมาณน า้ในการหงุอีกตอ่ไป   

นอกจากนีก้ารบริโภคข้าวบรรจถุงุเกิดจากกระแสการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ 
เนื่องมาจากสภาพครอบครัวที่มีขนาดเลก็ลง สถานท่ีซือ้เปลีย่นจากร้านโชวหว่ยเป็นการซือ้จาก ซปูเปอร์มาร์เก็ตแทน การ
ต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเลอืกซือ้และขนสง่ ตลอดจนเร่ืองของการใช้พืน้ท่ีน้อยในการเก็บรักษา จึงท า
ให้ตลาดข้าวบรรจถุงุเร่ิมเติบโตขึน้ทกุ ๆ ปี  

( 2 ) ข้าวบรรจุถุงส่งออก 

ส าหรับตลาดผู้บริโภคข้าวขาวหอมมะลใินตา่งประเทศนัน้ ผู้บริโภคมีความต้องการข้าวทีม่ีความสะอาด ถกู
สขุอนามยั อนัเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ไมม่ีการซาวน า้ก่อนหงุเหมือนผู้บริโภคคนไทย จึงต้องการผู้ผลติข้าวสารบรรจถุงุที่
มีเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยั เช่น เคร่ืองขดัมนั และเคร่ืองยงิเมลด็เสยี  เป็นต้น ในการท่ีจะสามารถปรับปรุงคณุภาพเพิม่เติมได้สงู
กวา่ผู้ผลติทัว่ไป  

ก. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ ปัจจัยเสี่ยง โอกาสและอุปสรรคของคู่แข่งรายใหม่ 

 (1)  ปัจจยัที่มีผลตอ่ความส าเร็จของอตุสาหกรรมข้าวบรรจถุงุ   
� คณุภาพสนิค้าที่ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

� ตราสนิค้าที่แข็งแกร่ง  ซึง่ต้องใช้งบประมาณและความช านาญในการสร้างสงู 
� ช่องทางการจ าหนา่ยที่สะดวกตอ่ผู้บริโภค 

� เงินทนุท่ีต้องมีปริมาณสงูในการจดัซือ้วตัถดุิบ 

 (2)  ปัจจยัเสีย่งที่ผู้ประกอบการในธุรกิจข้าวบรรจถุงุต้องค านงึถึงในการประกอบธุรกิจ  
� เป็นธุรกิจที่มกี าไรตอ่หนว่ยไมส่งู เนื่องจากข้าวเป็นสนิค้าเกษตรและและมีราคาทีเ่ปลีย่นแปลงไปตาม

ฤดกูาลและต้องอาศยัการขายในปริมาณมากเช่นเดียวกบัสนิค้าบริโภคที่จ าเป็นอี่นๆ 
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� ต้องใช้เงินทนุสงูในการซือ้วตัถดุบิเพื่อจดัเก็บและรอการบรรจถุงุเพื่อจัดจ าหนา่ยตอ่ไป 

(3)  ปัจจยัทีเ่ป็นโอกาสส าหรับอตุสาหกรรมข้าวบรรจถุงุในประเทศ 

� เป็นธุรกิจที่นา่สนใจทัง้ในแง่ของขนาดและอตัราการเติบโตของตลาด 

� ความนิยมในการบริโภคเนื่องจากเป็นอาหารหลกัของคนไทย 

� เป็นอตุสาหกรรมที่ได้รับความสนใจและแรงสนบัสนนุจากภาครัฐในการเปิดตลาดใหม่ในตา่งประเทศ
และสง่เสริมให้ชาวตา่งชาตินยิมรับประทานข้าวขาวหอมมะลขิองไทย 

(4)  ปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคส าหรับอตุสาหกรรมตลาดข้าวบรรจถุงุ 
� ความเสีย่งในเร่ืองราคาวตัถดุิบผนัผวน  
� ความเสีย่งจากการแทรกแซงตลาดข้าวของรัฐบาล  

 

คู่แข่ง 
สภาวะการแขง่ขนัตลาดในประเทศของกลุม่ผู้ผลติข้าวบรรจถุงุ 

ปัจจบุนัสภาวะการแขง่ขนัในตลาดข้าวบรรจถุงุจะอยูท่ี่ผู้ผลติรายใหญ่ที่มีกิจกรรมสง่เสริมการตลาดอยา่งตอ่เนื่อง 
สว่นผู้ผลติรายยอ่ยจะไมม่ีบทบาทในตลาดมากนกัและจะเป็นเพยีงลกัษณะการสง่เสริมการท าการตลาดเฉพาะสว่นเทา่นัน้ 

นอกจากนี ้การแขง่ขนัในตลาดข้าวบรรจถุงุขึน้อยูก่บัหลาย ๆ ปัจจยั เช่น ปัจจยัด้านการสง่ออกข้าวในแตล่ะปี ถ้า
ปีใดที่การสง่ออกข้าวอยูใ่นเกณฑ์ดี ราคาข้าวในประเทศก็จะอยูใ่นเกณฑ์ดตีามไปด้วย การแขง่ขนัในตลาดข้าวถงุใน
ประเทศจะไมรุ่นแรงมากนกั แตถ้่าปีใดที่การสง่ออกข้าวตกต า่ ราคาข้าวในประเทศก็จะตกต ่าไปด้วย ผู้ประกอบการใน
ธุรกิจข้าวสารก็จะหนัมาท าตลาดในประเทศมากขึน้ การแขง่ขนัก็จะทวคีวามรุนแรงทัง้จากผู้ผลติรายเดิมและผู้สง่ออก  
รวมถงึปัจจยัเร่ืองปริมาณผลผลติตอ่ปีที่ออกมา ถ้าปีใดมีผลผลติข้าวออกมามาก ก็จะมีผลท าให้ราคาข้าวตกต า่ และถ้าปี
ใดประสบปัญหาเร่ืองภยัธรรมชาติ เช่น น า้ทว่ม ฝนแล้ง ก็จะสง่ผลให้ราคาข้าวสารบรรจถุงุปรับตวัสงูขึน้ได้เช่นกนั 

ทัง้นี ้ หลงัจากการท่ีทางรัฐบาลได้มีมาตรการด้านการก าหนดมาตรฐานคณุภาพข้าวบรรจถุงุ และมีการตรวจสอบ
ข้าวถงุที่จ าหนา่ยในท้องตลาดโดยกรมการค้าภายใน และส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภคอยา่งจริงจงั มีผลท าให้
ราคาขายปลกีข้าวสารบรรจถุงุสะท้อนถึงต้นทนุและคณุภาพท่ีแท้จริงมากขึน้ ท าให้ช่วงหา่งของแตล่ะชัน้ของคณุภาพข้าว
จะมีความแตกตา่งกนัไมม่าก 

สภาวะการแขง่ขนัตลาดตา่งประเทศของกลุม่ผู้ผลติข้าวบรรจถุงุ 
ด้านสภาวะการแขง่ขนัในตลาดสง่ออกข้าวของบริษัทนัน้ มีคูแ่ขง่ขนัทัง้ทีเ่ป็นผู้สง่ออกจากประเทศไทยด้วยกนั 

และจากประเทศผู้สง่ออกข้าวอื่น เช่น เวียดนาม และกมัพชูา เป็นต้น โดยในปี 2558 ราคาข้าวไทยลดลงมาใกล้เคียงกบั
ประเทศคูแ่ขง่ สง่ผลให้ผู้สง่ออกสามารถแขง่ขนักบัประเทศคูแ่ขง่ได้ อีกทัง้ความต้องการข้าวไทยในตลาดมีมากด้วย ใน
ขณะเดียวกนั บริษัทเน้นการท าตลาดตา่งประเทศในกลุม่ข้าวหอมมะลเิป็นหลกั โดยเน้นเร่ืองคณุภาพข้าวหอมมะลทิี่ไม่
ปลอมปนข้าวชนิดอื่น เพื่อท าให้ลกูค้ามคีวามยอมรับและเช่ือถือ และมีการน ากลยทุธ์การสง่เสริมการขาย มีการจดัท า 
Premium ให้ลกูค้า ซึง่จะท าให้ลกูค้าในตา่งประเทศรู้จกัตราสนิค้าและสามารถตดัสนิใจในการซือ้ผลติภณัฑ์ของบริษัท 
ประกอบกบัการท่ีบริษัทมีความช านาญในเร่ืองการสง่ออก และมีความเข้าใจในความต้องการของลกูค้าตา่งประเทศที่
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ  
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แนวโน้มอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุง 
 แนวโน้มของอตุสาหกรรมข้าวบรรจถุงุภายในประเทศ 

แนวโน้มของอตุสาหกรรมข้าวบรรจถุงุภายในประเทศมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี  เนื่องมาจากพฤติกรรมที่เปลีย่นไป
ของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกในการซือ้สนิค้า   และต้องการสนิค้าทีม่ีมาตรฐาน อนัเนื่องมาจากการรณรงค์ความ
ปลอดภยัทางด้านอาหาร (Food Safety) ของภาครัฐบาล สง่ผลให้ผู้ผลติที่มีมาตรฐานในการผลติที่สงูเทา่นัน้สามารถคงอยู่
ในตลาดข้าวบรรจถุงุ 
แนวโน้มของอตุสาหกรรมสง่ออกข้าวไทยในตลาดตา่งประเทศ   

นายกสมาคมสง่ออกข้าวไทย กลา่ววา่ในปี 2558 ประเทศไทยสง่ออกได้ 9.8 ล้านตนั  ลดลง ร้อยละ 10.7  จากปี
ก่อนหน้านี ้เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตวัลง โดยเฉพาะประเทศผู้ซือ้ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน า้มนัท่ีลดลง ท าให้ก าลงั
ซือ้น้อยลง โดยประเทศไทยสง่ออกเป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศอินเดียที่สง่ออกข้าวได้  10.23 ล้านตนั  และมากกวา่
เวียดนามที่สง่ออกได้ 6.6 ล้านตนั 

สว่นปี 2559 คาดการณ์วา่จะสง่ออกได้ 9 ล้านตนัคิดเป็นมลูคา่ 4,300 ล้านดอลลา่ห์สหรัฐ ซึง่เป็นทิศทางทีด่ีขึน้
และเช่ือวา่การสง่ออกข้าวไทยนา่จะเป็นขาขึน้เพราะผา่นจดุต ่าสดุมาแล้ว ท าให้การสง่ออกปีนีน้า่จะดีขึน้เนื่องจากตลาดใน
เอเซยีมีความต้องการน าเข้าข้าวสงูขึน้ประกอบกบัประเทศไทยยงัมีสญัญาการสง่มอบข้าวทีซ่ือ้ขายแบบรัฐตอ่รัฐให้กบั จีน 
อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์อีก 

ทัง้นีปั้จจยัเสีย่งที่สง่ผลตอ่ผลผลติข้าวให้ลดลงและเศรษฐกิจโลกที่ยงัซบเซา ท าให้ก าลงัซือ้ของประเทศผู้น าเข้า
ข้าวลดลงและไมซ่ือ้ข้าวสารลว่งหน้ามาเก็บสต๊อคไว้และหนัไปพึง่ผลผลติในประเทศของตนแทน ขณะที่รัฐบาลไทยยงัมีข้าว
ในสต๊อคปริมาณสงู ทัง้นี ้ภาคเอกชนคาดหวงัจากปัญหาผลผลติที่ลดน้อยลงที่คาดในปีนีอ้นัเนื่องจากปัญหาภยัแล้งและผล
ทิง้ช่วงนา่จะเป็นโอกาสที่ดีในการระบายสต๊อคข้างค้างเก่าที่มีอยูจ่ านวนมากให้หมดไปภายใน 2 ปี ซึง่นา่จะเป็นประโยชน์
ตอ่ประเทศและท าให้สถานการณ์ข้าวไทยเข้าสูก่ลไกตลาดอยา่งแท้จริง 

เมื่อภาวะการค้าขายข้าวในตลาดโลกเป็นไปตามกลไกตลาด ประกอบกบักระทรวงพาณิชย์ได้วางแนวทางที่จะ
ร่วมมือกบัภาคเอกชนไทยในการขยายตลาด และรักษาสว่นแบง่ทางการตลาดข้าวไทยกบัประเทศผู้น าเข้าข้าวหลกัในทกุ
ภมูิภาคทัว่โลก ซึง่จะท าให้ประเทศไทยจะกลบัมาเป็นผู้งสง่ออกข้าวมากที่สดุในโลกอีกครัง้ 
 

โครงสร้างของอุตสาหกรรมวุ้นเส้น 

อตุสาหกรรมการผลติวุ้นเส้นในประเทศมีมานานกวา่ 40 ปี  แตย่งัมีผู้ผลติน้อยรายอนัเนื่องมาจากสตูรเฉพาะแต่
ละโรงงานท่ีไมม่กีารเผยแพร่มากนกั  และขัน้ตอนการผลติเฉพาะแตล่ะโรงงาน  ซึง่มีผลตอ่คณุภาพสนิค้าและการยอมรับ
ของผู้บริโภคในแตล่ะตราสนิค้า  รวมถึงวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติ คือ ถัว่เขียว  ที่ต้องอาศยัความช านาญในการจดัซือ้
และจดัหาวตัถดุิบ รวมทัง้ปริมาณและคณุภาพท่ีขึน้อยูก่บัฤดกูาลในแตล่ะปี 

อตุสาหกรรมการผลติวุ้นเส้นเป็นอตุสาหกรรมของผู้ผลติน้อยราย  อนัเนื่องมาจากขัน้ตอนการผลติที่มีความ
ซบัซ้อน  ต้องการความเช่ียวชาญในการจดัการสงู  ขนาดของตลาดการผลติและการบริโภควุ้นเส้นในประเทศมีปริมาณ 
37,000 ตนัตอ่ปี   มีมลูคา่ตลาดรวม 3,000 ล้านบาท  มีอตัราการเติบโตของตลาดประมาณร้อยละ 5 ตอ่ปี (ที่มา: ข้อมลู
ของบริษัท) 
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อยา่งไรก็ดี วุ้นเส้นถัว่เขยีวถึงแม้วา่จะไมใ่ช่อาหารหลกัของคนไทย  แตเ่ป็นอาหารท่ีได้รับความนิยมอยา่ง
แพร่หลาย  สามารถน ามาปรุงอาหารจานเอกของคนไทยได้หลากหลาย  เป็นต้นวา่  ย าวุ้นเส้น  แกงจืดวุ้นเส้น  และอาหาร
ทะเลอบวุ้นเส้น 

 
สภาวะการแขง่ขนัตลาดวุ้นเส้น 

ตลาดวุ้นเส้นสามารถแบง่ออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ  
1. สนิค้าคณุภาพสงูและมีราคาสงู (Premium) 

2. สนิค้าคณุภาพดแีละมีราคาปานกลาง 
3.  สนิค้าคณุภาพปานกลางในราคาประหยดั 

4.  สนิค้าคณุภาพประหยดัในราคายอ่มเยา 

ทัง้นี ้ตลาดวุ้นเส้นทัง้บนและลา่ง บริษัทมีการสร้างสนิค้าใหม ่เช่น วุ้นเส้นสด วุ้นเส้นตดั และวุ้นเส้นไมฟ่อกส ีเพื่อ
เพิ่มความสะดวกในการปรุงอาหาร และตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั 

เนื่องจากการแขง่ขนัในตลาดวุ้นเส้นมีผู้แขง่ขนัน้อยราย   ประกอบด้วยผู้ผลติรายใหญ่ประมาณ 4 ราย ผู้ผลติ
ขนาดกลางและขนาดเลก็อีกประมาณ 10 - 15 ราย (ที่มา: ข้อมลูของบริษัท) บริษัทจงึได้ตดัสนิใจลงทนุการผลติและท า
การตลาดอยา่งจริงตัง้แตปี่ 2545 เป็นต้นมา โดยจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์วุ้นเส้นตราสนิค้า “เกษตร” ส าหรับตลาดวุ้นเส้น
ตลาดบน บริษัทจะแขง่ขนัด้านคณุภาพเนื่องจากผู้บริโภคกลุม่นีใ้ห้ความส าคญักบัคณุภาพสนิค้ามาเป็นอนัดบัแรก และมี
แนวโน้มไมเ่ปลีย่นไปซือ้ตราสนิค้าใหมห่ากพอใจกบัตราสนิค้าเดิม ในขณะท่ีวุ้นเส้นตลาดลา่ง จะมีการแขง่ขนัด้านราคาที่
รุนแรง  ซึง่เป็นการผลติสนิค้าทีเ่น้นคณุภาพปานกลางจนไปถงึคณุภาพต ่าโดยผู้ผลติขนาดกลางและขนาดเลก็  
 

แนวโน้มอตุสาหกรรมวุ้นเส้น 

แนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึน้  ยอ่มสง่ผลให้ผู้บริโภคมีก าลงัซือ้ที่สงูขึน้   และนิยมในการบริโภคสนิค้าที่มีคณุคา่ทาง
โภชนาการและมีรสชาติอร่อย  สง่ผลให้อตุสาหกรรมวุ้นเส้นมแีนวโน้มการขยายตวัที่ดีขึน้  ประกอบกบัสนิค้าทีจ่ะมา
ทดแทนวุ้นเส้นโดยตรงไมม่ี  เนื่องจากวุ้นเส้นมีลกัษณะเฉพาะคือเป็นเส้นใสเหมือนแก้ว ในขณะท่ีสนิค้าใกล้เคยีงจะเป็นเส้น
หมี่ บะหมี่ ก๋วยเตีย๋วเซี่ยงไฮ้ หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว ถึงกระนัน้ก็ดี แนวโน้มผู้ผลติขนาดกลางและขนาดเลก็จะประสบปัญหา
ต้นทนุในการผลติและการขายทีส่งูขึน้  และมีแนวโน้มที่จ านวนผู้ผลติจะลดน้อยลงในอนาคต 

Industrial Structure of Package Rice 

The industrial structure of package rice can be divided into 2 markets ; local distribution and export.  

 ( 1 ) Local Package Rice 

The Consumption of package rice was found since 20 years ago.  It caused from the change of 

consumption behavior of quality rice in terms of clean and good standard, including the consistent quality 

after boiled.  In response to the decreased demand of rice from sack and the increased trend of jasmine rice 

due to its unique appearance in white rice, soft cooking, aroma, the industrial producers of package rice must 

develop the product quality.  In addition, the change of consumer behavior in package rice in Bangkok 

causing from smaller family size, purchasing place from traditional retail shop to hypermarket, the 
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convenience and rapid in selection and delivery including smaller space in storage makes the growth of 

package rice every year.  

( 2 ) Export in Package Rice 

For the export market of Jasmine Rice, the consumers need clean rice with good nutrition resulting from 

the cooking behavior not to stir rice before boiled.  Thus, the package rice producers require the hi-technology 

machinery such as rice polishing machine and spoiling separator, etc, to improve the quality higher than 

competitors.   

a. Key Factor to success, Risk Factor, Opportunity and Barrier for New Player 

 (1)  Key Factor to success for Package Rice Industry   

� Product quality at acceptable standard 

� Strong branding  

� Convenient distribution channel for consumer 

� High expenditure for purchase of raw material 

(2)  Risk Factor for Package Rice Industry  

� Low margin : Rice is agricultural product with price seasonally fluctuation  

� High expenditure for purchase of raw material 

(3)  Opportunity Factor for Package Rice Industry 

� Challenge business In terms of market size and market growth  

� Popularity in consumption because of main dish for Thai people 

� Government sector has supported rice industry in opening new market in overseas  

(4)  Barrier for rice package industry 

� Rice from rice fluctuation of raw material  

� Rice from government’s policy  

Competition Situation of Package Rice 

Local Market 

Currently, the competition situation of package rice is among the major producers who have the 

continuous marketing promotion while the small producers do not play the significant role, just do the partial 

marketing promotion. 

Additionally, the competition of package rice market depends on many factors such as rice export in 

each year.  If the rate of rice export is good, the local rice price is also good.  In the contrary, if rate of rice 

export is low, it will make the low local rice price.  Another factor is agricultural productivity in each year.  In 

case of over supply, the rice price is low.  On the other hand, the natural hazard like drought or flood would 

cause the increase of rice price.  
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After Department of Internal Trade and the Office of Consumer Protection Board has announced the 

regulations of standard of package rice and conducted the package rice inspection, the retailed price of 

package rice reflected the real cost and quality causing the indifference of rice quality in each grade. 

Export  Market 

 For the competition situation of rice export, there are the competitors both from Thai exporters and 

other exporter countries i.e. Vietnam and Cambodia.  In 2015, Thai rice price has decreased to a competitive 

level and also the demand for Thai rice has been increase.  Moreover, the Company focus on Jasmine Rice 

product in export market aiming to the quality of pure Jasmine Rice.  The Company is acceptable and 

confident to customers.  With marketing promotion strategy, the customer would realize our brand name and 

make decision to buy our products.  Moreover, the Company has broad experience in export and do 

understand customers’ requirement in each country. 

Industrial Trend of Package Rice 

Local Industrial Trend of Package Rice 

The trend of local package rice is at growth level due to the change of consumer’s behavior to be 

more convenient to buy products and the requirement of quality product from the government’s campaign in 

Food Safety.  Thus, the producers with good standard could run business in the package rice market. 

Export Industrial Trend of Package Rice 

Chairman of Thai Rice Exporter Association (TREA) mentioned in 2015 that Thailand exported rice 9.8 

million tons, decreased 10.7% from prior year as a result of the global economic slow down and the slump of 

oil price which impact purchasing power of consumers. 

The top three rice exporting countries are India (10.23 million tons), Thailand (9.8 million tons) and 

Vietnam (6.6 million tons). In 2016, TREA expect the rice export from Thailand will be 9 million tons, valuing 

USD 4,300 million. This is an upward exporting trend as many countries in Asia have higher demand of rice.  

Also, Thailand has obibations for the G2G rice program to China, Indonesia, and the Philippines.  

The risk factors that impacts to the rice production and trading are the weak global economy and 

many rice importing countries maintain lower rice storage and rely on their own domestic agricultures and 

reduce imports from other countries. 

The U.S. Department of Agriculture, USDA estimated that in 2015 the world’s rice trading (export-

import) will be 42.6 million tons.  Thailand expects rice export volume to reach 10.0 million tons with export 

value at USD 4,950 million.  Thai Rice Exporters Association expects that the rice export in 2015 has the 

increasing trend because the rice trading is back to normal market situation and the Ministry of Commerce has 

coordinate with the private sector to expand market and maintain the Thai rice market share. 

 

Industrial Structure of Vermicelli 
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Vermicelli production in Thailand was found for over 40 years.  However, there is still a few producers 

because the complicated production process that affects the product’s quality and consumer’s acceptance in 

each brand name including the broad experience in procure and purchase of the main raw material, bean. 

Competition Situation of Vermicelli 

Vermicelli market can be divided into 4 types :-  

1. Product with best quality and high price (Premium) 

2. Product with good quality and standard price 

3. Product with standard quality and economical price 

4. Product with normal quality and cheap 

With the standard and premium market, the Company has created the new product i.e. fresh 

vermicelli and cut vermicelli in order to add more convenient to cook and respond to consumers’ need. 

Because there is a few competitor in vermicelli market comprising of 4 major producers and 10-15 

medium and small size of producer (Source : Company’s Information), the Company has invested in the 

production and marketing since year 2000 by distributing vermicelli under “KASET” brand name for premium 

market focusing on the product’s quality because the consumers in premium market make the decision based 

on product’s quality and will not change to other brand name if still satisfying with the existing brand name.  

Meanwhile, there is a strong pricing competition in standard market which is the product with standard and 

normal quality.  

 

Industrial Trend of Vermicelli 

The good economic trend has affected the higher affordable ability and consuming good nutrition 

product with good taste, resulting to the positive trend vermicelli industry expansion.  Besides, there is no 

substitute goods because vermicelli’s unique appearance is transparency like glass.  However, the medium 

and small size producers tend to confront with high cost of production and sales causing the decrease of 

number of producer in future. 

ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิ  (Risk from Operation) 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงนิต่างประเทศ 

บริษัทมีนโยบายทีจ่ะให้ความส าคญัในการท าการตลาดตา่งประเทศมากยิ่งขึน้ โดยมเีป้าหมายการสร้างตรา
สนิค้าของบริษัทให้เป็นตราสนิค้าระดบัโลก ในขณะที่ยอดสง่ออกของบริษัทไปยงัตา่งประเทศคดิเป็นร้อยละ 66 ของ
ยอดขายของบริษัทและบริษัทยอ่ยรวมกนัส าหรับปี 2557 โดยบริษัทได้เน้นไปท่ีการเตรียมความพร้อมในการผลติ การจดั
จ าหนา่ยและการท าการตลาดในตรา “KASET BRAND”, “ SMART CHEF”, “IMPERIAL TASTE” และ “SENSAI” ไปยงั
ผู้บริโภคในประเทศตา่งๆให้กว้างขวางและทัว่ถงึ จงึมีความเสีย่งจากการสง่ออกในเร่ืองของความผนัผวนของคา่เงินสกลุ
ดอลลาร์ หรือสกลุเงินอื่นๆ ท่ีบริษัทจะได้รับจากการขายสนิค้าของบริษัท 
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อยา่งไรก็ดี การท่ีบริษัทได้ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) โดยมกีารจดัหาเงินทนุหมนุเวียนเป็นสกลุเงินดอลลาร์
ตามสดัสว่นไมเ่กินเงินท่ีคาดวา่จะได้รับจากการสง่ออกเพื่อลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของคา่เงิน นอกจากนีบ้ริษัท
ยงัได้ท าการซือ้เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Currency Forward Contracts) ณ วนัท่ีสง่มอบสนิค้าให้กบัลกูค้ากบัธนาคาร
พาณิชย์อกีบางสว่นโดยจะบนัทกึรายการขายดงักลา่วเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลีย่นของธนาคารพาณิชย์ในวนัดงักลา่ว 
ซึง่ท าให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้และราคาต้นทนุท่ีแนน่อน จึงเป็นการลดความผนัผวนของรายได้จากคา่เงินตา่งประเทศ 

1. Risk from Fluctuation of Foreign Currency 

The Company’s policy is to emphasize in export market with the aim to build Company’s brand name 

as world-class brand.  As for year 2014, the export’s revenue is about 66% of total revenue of Company and 

Subsidiary’s Company.  As the Company’s exports to countries for brand building such as “KASET”, “SMART 

CHEF”, “IMPERIAL TASTE”, “SENSAI”, foreign currency is earned. 

Cash flow in USD equivalent to the amount expecting to receive from export is designated to hedge 

that risk.  Additionally, the Company buys a currency forward contract from Thai commercial banks at a 

delivery date so that revenues and cost are realized and it reduces the fluctuation of revenue form foreign 

currency. 

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวตัถุดิบ 

ข้าวและแป้งซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัของบริษัทในการผลติข้าวบรรจถุงุและวุ้นเส้น เป็นผลติผลการเกษตรที่มีราคา 

เคลือ่นไหวไปตามฤดกูาล (Seasonal) การเปลีย่นแปลงในราคาวตัถดุิบอาจจะสง่ผลกระทบถึงผลการด าเนินงานของ
บริษัท บริษัทมีนโยบายในการตดิตามราคาวตัถดุิบอยา่งใกล้ชิด มีการตกลงท าสญัญารับซือ้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจาก
ผู้ผลติ ผู้น าเข้าทัง้รายยอ่ยและรายใหญ่ในตอนต้นฤดกูาลและมมีาตรการในการตรวจสอบคณุภาพและดแูลการเก็บรักษา
ข้าวและแป้งที่ได้มาตรฐาน 

อยา่งไรก็ตาม ในกลุม่ลกูค้าระดบับน บริษัทสามารถปรับราคาชดเชยสว่นตา่งได้เนื่องจากผู้บริโภคเช่ือมัน่ใน
คณุภาพข้าวหอมมะลภิายใต้ตราสนิค้าของบริษัท โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในตลาดตา่งประเทศ ท่ีไมม่ีหนว่ยงานก ากบัราคาขาย  

นอกจากนี ้ บริษัทได้ปรับระบบการจดัการด้านการผลติและการจดัจ าหนา่ยตลอดกระบวนการ ซึง่สง่ผลให้บริษัท
มีข้อมลูที่ถกูต้องและรวดเร็ว รองรับการตดัสนิใจปรับแผนการด าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและสามารถลดต้นทนุและ
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการลงได้อยา่งเป็นสาระส าคญั ท าให้บริษัทสามารถแขง่ขนักบัตลาดโลกได้ทัง้ในระยะสัน้และระยะ
ยาว 

2. Risk from Price Volatility of Raw Material 

The Company’s cost of raw material comes from commodity grains such as rice and starch, of which 

their prices are directly related to weather condition.  Change in price of rice and beans may affect the 

Company’s profit.  There are policies that a situation of raw material will be closely taken care, long-term and 

short-term contracts from producers and importers are agreed since the time of their harvest ending.  Also, the 

Company has a good standard of product inspection and storage of rice and starch.   

Nevertheless, as for export market, the Company could hike the price to compensate the volatility of 

raw material and pricing in the market because overseas consumers believe in quality of Jasmine Rice.   
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Moreover, the Company has improved the effective management system in production and 

distribution system including adding value to its own products.  Thus, the Company could significant minimize 

cost and operational expense, then affects us to complete in global market in both short term and long term. 

3.  ความเสี่ยงเร่ืองนโยบายของรัฐบาล 

เนื่องจากข้าวเป็นสนิค้าเกษตรทีม่ีผลกระทบส าคญัตอ่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ท าให้รัฐบาลมีนโยบาย
หลายประการท่ีอาจกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท เช่น นโยบายการตัง้ราคารับจ าน าข้าวเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร ท า
ให้ราคาข้าวของไทยสงูกวา่ราคาตลาดโลก อนัอาจเป็นผลท าให้ลกูค้าตา่งประเทศของบริษัทสัง่ซือ้ข้าวประเภทอื่นทดแทน 
(Substitute goods) หรือลดจ านวนการสัง่ซือ้ลง อยา่งไรก็ตาม บริษัทเน้นการขายข้าวหอมมะลซิึง่ประเทศไทยเป็นผู้ผลติ
หลกัของโลก อนัเป็นสายพนัธุ์ของไทยที่ไมส่ามารถปลกูได้ดใีนประเทศอื่น และผู้บริโภคในตา่งประเทศให้ความเช่ือมัน่ใน
คณุภาพข้าวหอมมะลขิองบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทเน้นการเปิดตลาดสนิค้าเกษตรกบัประเทศคูค้่าด้วยเช่นกนั ดงันัน้บริษัท
จึงมคีวามเสีย่งจากผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลอยูใ่นระดบัไมม่ากนกั 

3. Risk from Government’s Policy 

As rice is the agricultural product that has huge impact to Thailand’s economic situation, there are 

many government’s policies that may hinder Company’s operation.  The latest official policy that farmers can 

pledge paddle rice to the government may cause the Thai’s rice price higher than market price resulting to the 

customer turning to other substitutes or minimizing the order.  However, Thai Jasmine Rice is considered as 

number on product and not grown elsewhere, the Company can guarantee satisfaction to overseas 

customers.  Thus, the Company could face that risk at a low level from the government’s policy. 

4. ความเสี่ยงเร่ืองนโยบายอัตราเงนิเดอืนและค่าแรงขัน้ต ่าของรัฐบาล 

เนื่องจากกระบวนการผลติและจดัจ าหนา่ยของบริษัท จ าเป็นต้องใช้บคุคลากรทัง้ในระดบัแรงงานรายวนัและ
พนกังานประจ าส านกังานจ านวนมาก การประกาศขึน้อตัราคา่แรงขัน้ต ่าเป็น 300 บาท และเงินเดือนของพนกังานระดบั
ปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทตามนโยบายของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2555 จะท าให้ต้นทนุการผลติและด าเนินงานของ
บริษัทสงูขึน้อยา่งมีสาระส าคญั เพื่อรองรับสถานการณ์ดงักลา่ว บริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงระบบงานให้มีการเช่ือมโยงกนั
ตลอดกระบวนการเพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีไมจ่ าเป็นลง มีการอบรมเพื่อพฒันาทกัษะของพนกังานให้สงูขึน้ รวมทัง้
ปรับกระบวนการผลติให้เป็นอตัโนมตัิมากขึน้ ท าให้สามารถลดความจ าเป็นในการใช้แรงงานลงได้บางสว่น 

4. Risk from Government’s Minimum Wages Policy 

According to Company’s production and distribution process, it is required to hire many workers and 

officers.  The policy to raise minimum wages to 300 Baht and starting salary of bachelor degree officers to 

15,000 Baht which come in to effect on April 2012 resulted to the increase of cost and operational expense 

significantly.  To cope with such policy, the Company has focused on enhancing the efficiency of all 

operations and eliminating the unnecessary working process, improving and developing the skills of worker 

and officers, also adjusting the production process to be automatically in order to minimize the unskilled 

workers. 
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5.  ความเสี่ยงเร่ืองอุทกภยั 

หลงัจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัในช่วงปลายปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทซือ้ประกนัภยัพิบตัเิพื่อป้องกนัความเสีย่ง 
รวมถงึได้ป้องกนัลงทนุปรับภมูิทศัน์บริเวณรอบท่ีตัง้ของสถานประกอบการทกุแหง่เพิม่เติมจากแนวคนัป้องกนัน า้ทว่มเดิม 
เพื่อใช้เป็นแนวป้องกนัถาวร รวมทัง้ยกเลกิการเช่าสถานประกอบการบางแหง่ที่อยูใ่นพืน้ท่ีที่เสีย่งและยากตอ่การป้องกนัใน
อนาคตด้วย 

5. Risk from Possible Flooding 

Since the severe flooding at the end of 2011, the Company has insurance with flood coverage to 

prevent the possible flood.  Additionally, the Company has spent budget to build the permanent flood 

protection around the factory area.  Additionally, the Company has terminated the some premise rental which 

is in the risk area and difficult to protect in the future. 
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คณะกรรมการ / BOARD OF DIRECTORS  
                                             

                           

 

 

 

                 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

    

 

      

                              

                                                                

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พทุธกาล รัชธร  
 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn Rutchatorn 

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

Independent Director and Chairman of Audit Committee 

 

 

 

นางปัทมา ตัง้พิรุฬห์ธรรม  

 Mrs.Pattama Tangpiroonthum 

ประธานกรรมการ Chaiman of the Board 

 

 

 

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

Independent Director and             

Member of Audit Committee 

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย  

Mr.Danai Chanchaochai 

 

 

 

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล   

Dr.Somjin Sornpaisarn 

 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

Independent Director and             

Member of Audit Committee 
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คณะกรรมการ / BOARD OF DIRECTORS  
 

กรรมการ 

              

   

  

 

 

  

ดร. วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์   
Dr.Visuth Vittayatanakorn 

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 Director and Authorized Director 

 

 

 

 

 

นางสาววิไล ตัง้สนิ  
 Ms. Vilai Tangsin 

กรรมการ  Director 

 

 

 

 

 

นายสมฤกษ์ ตัง้พิรุฬห์ธรรม  Mr.Somruek Tangpitoonthum 

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
Director, Authorized Director  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
Chief Excutive Officer 

 

 

 

 

 

นางสาวปรินดา ตัง้พิรุฬห์ธรรม 
Ms. Parinda Tangpitoonthum 

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
Director, Authorized Director 

 

    นายวรวุฒ ิตัง้พิรุฬห์ธรรม 
     Mr.Voravuth Tangpitoonthum 

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
Director, Authorized Director 

 

 

นายปรีชา ส่งวัฒนา 
Mr. Preecha Songwatana 

กรรมการ  Director  
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นางปัทมา ตัง้พิรุฬห์ธรรม  

 Mrs.Pattama Tangpiroonthum 

ประธานกรรมการ Chaiman of the Board 

 

อาย ุ/ Age  73 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 

• มธัยมศกึษาปีที่ 6  Mathayom 6 

• Director Certification Program (DCP 38/2003), Thai Institute of 

Directors (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน ย้อนหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 years 

1985 – Present     Director, Thai Vegetable Oil Plc. 
1988 – Present     Chairman of the Board, Cheer (Thailand) Co., Ltd. 
2004 – 2012        Chairman of the Board, Cheer Trading Co., Ltd 

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร  
 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn Rutchatorn 

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

Independent Director and Chairman of 

Audit Committee 

อาย ุ/ Age  61 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 

• Ph.D. in Management (International Economics),                  

Keio University, Japan 

• Director Accreditation Program (DAP 56/2006), Thai Institute of 

Directors (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน ย้อนหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 years 

Present:     Director, Labour and Management Development Center,           
Faculty of Economics, Chulalongkorn University 

 Past:          Associate Dean, Faculty of Economics,  

                   Chulalongkorn University 

             Assistant to Rector, Chulalongkorn University 
ดร. สมจินต์ ศรไพศาล   
Dr.Somjin Sornpaisarn 

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

Independent Director and             

Member of Audit Committee 

อาย ุ/ Age  53 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 

• Joint Doctoral Program in Business Administration, 

Thammasart University National Institute of Development Administration 

and Chulalongkorn University D.B.A. (Finance) 

• Director Accreditation Program (DAP 16/2004), Thai Institute of 

Directors (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน ย้อนหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 years 

2009 – Present      Managing Director, TMB Asset Management Ltd. 

2006 – 2009          Managing Director, One Asset Management Ltd. 

2012 – Present     President of Association of Investment  Management                 

Companies 
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นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย  
Mr.Danai Chanchaochai 

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

Independent Director and             

Member of Audit Committee 

อาย ุ/ Age  49 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 

• Master’s Degree in Marketing, Thammasart University and 

Gothenburg University, Sweden 

• Director Accreditation Program (DAP 76/2008), Thai Institute of 

Directors (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน ย้อนหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 years 

2006 – Present      Chief Executive Officer,  

                      DC Consultant and Marketing Communications Co., Ltd. 

1993 – Present      Chief Executive Officer,  

                              Direct Media Group (Thailand) Co., Ltd. 
ดร. วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์   
Dr.Visuth Vittayatanakorn 

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 Director and Authorized Director 

อาย ุ/ Age  62 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 

• Ph.D., Honorary Graduates, Marketing, Ramkhamhaeng 

University 

• Director Accreditation Program (DAP 44/2005), Thai Institute of 

Directors (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน ย้อนหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 years 

1985 - Present Executive Director, Thai Vegetable Oil Plc. 

1988 – Present Executive Director, Cheer (Thailand) Co., Ltd. 

1999 – Present Director, Prodigy Co., Ltd. 
นางสาววิไล ตัง้สนิ  
 Ms. Vilai Tangsin 

กรรมการ  Director 

 

อาย ุ/ Age  64 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 

• Master’s Degree, MBA, University of Denver, USA 

• Director Accreditation Program (DAP 64/2007), Thai Institute of 

Directors (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน ย้อนหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 years 

1984 – Present     Deputy Chairman of Executive Director,  

                             Menam Hotel Co., Ltd. 

1990 – Present     Managing Director, Thai Sataporn Co., Ltd. 

1999 – Present    Director, Priss and Peach Co., Ltd 
 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี 2558  

Annual Report 2015  26  

นายปรีชา ส่งวัฒนา 
Mr. Preecha Songwatana 

กรรมการ  Director  

 

อาย ุ/ Age  64 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 

• ปริญญาโท EX- MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6 

หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู(บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 18 

             หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.)รุ่นท่ี 7 

             วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 46 

ประสบการณ์ท างาน ย้อนหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 years 

2015 – Present     Chairman, FN Factory Outlet Co., Ltd. (FlyNow) 

2015 – Present     Director, Thai Ha Public Co., Ltd. 

2014 – Present     Director, Thai Vegetable Oil Public Co., Ltd. 
นายสมฤกษ์ ตัง้พิรุฬห์ธรรม   
Mr.Somruek Tangpitoonthum 

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผกูพนั  Director, Authorized Director  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
Chief Excutive Officer 

 

อาย ุ/ Age  48 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 

• Master’s Degree, MBA, Nova University, USA 

• Director Accreditation Program (DAP 14/2004), Thai Institute of 

Directors (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน ย้อนหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 years 

1995 – Present     Executive Director, Cheer (Thailand) Co., Ltd. 

2003 – Present     Executive Director, Chama Asset Co., Ltd. 

2004 – 2012     Executive Director, Cheer Trading Co., Ltd. 

2011 – Present     Honorary President of Thai Rice Packers Association 

2012 – Present     Director of Thai Rice Exporters Association 
นางสาวปรินดา ตัง้พิรุฬห์ธรรม 
Ms. Parinda Tangpitoonthum 

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

Director and Authorized Director 

อาย ุ/ Age  46 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 

• Master’s Degree, International Business, Nova University, USA 

• Master’s Degree, Human Resources, Nova University, USA 

• Director Certification Program (DCP 9/2001), Thai Institute of 

Directors (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน ย้อนหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 years 

1994 – Present     Deputy Chairman of Executive Director, 

                             Cheer (Thailand) Co., Ltd. 

2003 – Present      Managing Director, Chama Asset Co., Ltd. 

2004 – 2012          Executive Director, Cheer Trading Co., Ltd. 
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นายวรวุฒ ิตัง้พิรุฬห์ธรรม 
Mr.Voravuth Tangpitoonthum 

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

Director and Authorized Director  

อาย ุ/ Age  41 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 

• Master’s Degree, MBA, SASIN Graduate Institute of Business 

Administration of Chulalongkorn University 

• Director Accreditation Program (DAP 14/2004), IOD 

• Director Certification Program (DCP 62/2007), IOD 

• Director Diploma (Fellow Member), IOD 

ประสบการณ์ท างาน ย้อนหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 years 

1998 – Present    Deputy Managing Director, Cheer (Thailand) Co., Ltd. 

2003 – Present    Executive Director, Chama Asset Co., Ltd. 

2004 – 2012        Managing Director, Cheer Trading Co., Ltd. 
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โครงสร้างการจัดการ /  MANANGEMENT STRUCTURE 
 

1  คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 10 ทา่น ดงันี ้

ล าดับ
ที่ 

รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนครัง้การ
ประชุมคณะกรรมการ

ปี 2558 

การเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2558 

1 นางปัทมา  ตัง้พิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ 4/4  

2 รองศาสตราจารย์ ดร.พทุธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

4/4 4/4 

3 ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

4/4 4/4 

4 นายดนยั  จนัทร์เจ้าฉาย กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

3/4 4/4 

5 นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 4/4  

6 นางสาววิไล   ตัง้สนิ กรรมการ 3/4  

7 นายปรีชา  สง่วฒันา กรรมการ 3/4  

8 นายสมฤกษ์  ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการ 4/4  

9 นางสาวปรินดา ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการ  4/4  

10 นายวรวฒุิ  ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการ 4/4  

หมายเหต ุ ในปี 2557 บริษัทไดจ้ดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการ ทัง้ส้ิน 4ครัง้ / การประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้ส้ิน 4 ครัง้ 
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2. ผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้

ล าดับที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายวิสทุธิ           วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหาร 

2 นายสมฤกษ์        ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการบริหาร 

3 นางสาวฐิติมา      ออศิริวิกรณ์ กรรมการบริหาร 

 

3. เลขานุการบริษัท 

  การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ก าหนดให้บริษัทจดัให้มเีลขานกุารบริษัท (ปัจจบุนั คือนายจิรุตถ์ ลาชโรจน์) 

เพื่อรับผิดชอบการจดัการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผู้ถือหุ้น การรักษาเอกสารข้อมลูตามที่กฎหมายก าหนด ให้
ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นกบัคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย กฎ และระเบียบตา่งๆ รวมถึงดแูลและ
ถ่ายทอดมติของคณะกรรมการไปยงัผู้ เก่ียวข้อง 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

1. คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุ ซึง่จา่ยตามจ านวนครัง้ทีเ่ข้าประชมุ ดงันี ้

ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทแต่ละราย 

ล าดับที่ รายชื่อ ค่าตอบแทนปี 2558 

  คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าบ าเหน็จ
คณะกรรมการ 

รวม 

1 นางปัทมา  ตัง้พิรุฬห์ธรรม 44,000 - - 44,000 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.พทุธกาล รัชธร 44,000 88,000 - 132,000 

3 ดร.สมจินต์  ศรไพศาล 44,000 61,600 - 105,600 
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4 นายดนยั จนัทร์เจ้าฉาย 44,000 46,200 - 90,200 

5 นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ 44,000 - - 44,000 

6 นางสาววิไล  ตัง้สนิ 33,000 - - 33,000 

7 นายปรีชา สง่วฒันา 33,000 - - 33,000 

8 นายสมฤกษ์  ตัง้พิรุฬห์ธรรม 44,000 - - 44,000 

9 นางสาวปรินดา  ตัง้พิรุฬห์ธรรม 44,000 - - 44,000 

10 นายวรวฒุิ  ตัง้พิรุฬห์ธรรม 44,000 - - 44,000 

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 และ 2557 

ค่าตอบแทน ปี 2558 ปี 2557 

 จ านวนราย จ านวนเงนิ จ านวนราย จ านวนเงนิ 

คา่เบีย้ประชมุ 10 594,800 9 492,800 

คา่บ าเหน็จคณะกรรมการ - - - - 

รวม  594,800  492,800 

2. คา่ตอบแทนของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท 

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน ให้กบัผู้บริหาร จ านวน 6 ราย รวม
ทัง้สิน้ 5,820,000 บาท 

4.2 ค่าตอบแทนอื่น 

 - ไมม่ี – 

5. บุคลากร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัท มีจ านวนพนกังานและคนงานทัง้หมด รวมทัง้สิน้ 206 คน โดยจ่าย
คา่ตอบแทนในปี 2557 เป็นเงิน 54.73 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยเงินเดือน เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม เงิน
สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และคา่ตอบแทนอื่น เช่น คา่ลว่งเวลา คา่เดินทาง และคา่เบีย้เลีย้ง เป็นต้น ทัง้นี ้
จ านวนพนกังานและคนงานของบริษัทแบง่ตามสายงานหลกั ได้ดงันี ้
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สายงานหลัก จ านวนพนักงาน (คน) 

1. ฝ่ายโรงงาน 156 

2. ฝ่ายขาย/การตลาด 26 

3. ฝ่ายบริหารและสนบัสนนุทางเทคนิค 6 

4. ฝ่ายบญัชี การเงิน ธุรการ และบคุคล 18 

รวม 206 

 

 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมีนโยบายในการรักษาบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยูคู่ก่บัองค์กร โดยที่มแีนวปฏิบตัิดงันี ้

▪ บริษัทคดัเลอืกบคุคลที่มคีวามรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกบัต าแหนง่งานนัน้ๆ 

▪ มีการจดัอบรมทัง้เมื่อเร่ิมแรกเข้าท างานเพื่อเป็นการท าความคุ้นเคยก่อนการท างาน 

▪ มีจดัอบรมสม า่เสมอ ในเร่ืองความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคตา่ง ๆ มีการจดัฝึกอบรมทัง้ในและนอกสถานที่
เพื่อให้มีทกัษะในงานนัน้ ๆ มากยิ่งขึน้ และเพื่อพฒันาคณุภาพพนกังานให้ก้าวหน้าทนักบัสถานการณ์
ปัจจบุนั นอกจากนีอ้งค์กรมีการจดัสง่บคุลากรไปศกึษายงัสถานท่ีตา่ง ๆ ที่มีความรู้และเทคโนโลยใีนด้านนัน้ 
ๆ รวมถงึการจ้างบคุลากรที่มีคณุภาพ มีความรู้ความช านาญจากแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ มาฝึกอบรมให้กบั
พนกังาน โดยปี 2557 บริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมด้านตา่งๆ ของพนกังานเฉลีย่ จ านวน 16 ชัว่โมงตอ่คน
ตอ่ปี 

▪ บริษัทมีแผนเส้นทางการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมและพฒันาบคุลากรให้ท างานบรรลตุามภารกิจของ
องค์กร โดยพฒันาบคุลากรให้มี ทกัษะและพฤติกรรม (Competency) เป็นไปตามที่ก าหนด 

▪ เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมตอ่งค์กรและตวับคุลากรให้มคีวามยินดี
ทัง้สองฝ่าย เพื่อเป็นการจงูใจให้สามารถคดัสรรบคุคลที่มีคณุภาพสงูและเหมาะสมกบัหน้าที ่ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกบับริษัทอื่น และตลาดแรงงาน นบัวา่องค์กรมีอตัราวา่จ้างดงึดดูใจเมื่อเทียบกบัองค์กรในระดบั
เดียวกนั 

▪ บริษัทมีการจดัสวสัดิการตา่ง ๆ ให้กบัพนกังานเป็นอยา่งดี โดยถือวา่พนกังานเป็นสว่นร่วมขององค์กร 

▪ บริษัทมีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้พนกังาน ซึง่ถือเป็นการดแูลพนกังานในระยะยาว โดยพนกังาน
สามารถสะสมเงินในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ซึง่บริษัทสมทบให้ในอตัราเดียวกนั 
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1. Board of Director 
Board of Director comprise of 10 members of director as follows 

No Name Position Number of Meeting Attendance in 2015 

   Board of Directors Audit Committee 

1 Mrs.Pattama Tangpiroonthum Chairman of the Board 4/4  

2 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn 

Rutchatorn 

Chairman of Audit Committee 

and Independent Director 

4/4 4/4 

3 Dr.Somjin Sornpaisarn Member of Audit Committee 

and Independent Director 

4/4 3/4 

4 Mr.Danai Chanchaochai Member of Audit Committee 

and Independent Director 

3/4 4/4 

5 Mr.Visuth Vittayatanakorn Director 4/4  

6 Ms.Vilai Tangsin Director 3/4  

7 Mr. Preecha Songwattana Director 3/4  

8 Mr.Somroek Tangpiroonthum Director 4/4  

9 Ms.Prinda Tangpiroonthum    Director   4/4  

10 Mr.Vorravuth Tangpiroonthum     Director    4/4  

 Remark : 1) There were 4 Board of Directors’ meetings and 4 Audit Committee’s meetings in 2015.  
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2. Executive Management  

  Executive Director comprise of 3 members as follows 

No. Name Position 

1 Mr.Visuth Vittayatanakorn Executive Director 

2 Mr.Somroek Tangpiroonthum Executive Director 

3 Ms.Titima Orsiriwikorn    Executive Director 

 

3. Corporate Secretary 

 Good Corporate Governance calls for Company to designate a Corporate Secretary, (at present, the 

person in charge is Mr.Jirut Lajarochana), to be responsible for holding the Board and shareholders’ meeting, 

safeguarding the Company’s documents and information as required by relevant laws, giving advices and 

recommendations to the Board regarding all regulations and disclosing the Board’s resolutions to relevant 

parties. 

4. Directors and Executives Remunerations 

4.1 Monetary Remunerations 

a. Director’s Remunerations 

Comprising of the meeting allowance, payable according to the meeting attendance 

Director’s Monetary Remunerations 

No. Directors 2015 Remuneration 

  Board of 

Directors 

Audit 

Committee 

Annual 

Allowance1 

Total 

1 Mrs.Pattama Tangpiroonthum 44,000 - - 44,000 
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2 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn 

Rutchatorn 

44,000 88,000 - 132,000 

3 Dr.Somjin Sornpaisarn 44,000 61,600 - 105,600 

4 Mr.Danai Chanchaochai 44,000 46,200 - 90,200 

5 Mr.Visuth Vittayatanakorn 44,000 - - 44,000 

6 Ms.Vilai Tangsin 33,000 - - 33,000 

7 Mr. Preecha Songwattana 33,000 - - 33,000 

8 Mr.Somroek Tangpiroonthum 44,000 - - 44,000 

9 Ms.Prinda Tangpiroonthum    44,000 - - 44,000 

10 Mr.Vorravuth Tangpiroonthum     44,000 - - 44,000 

Director Remuneration Summary for 2015 and 2014 

Remuneration  

2014 

 

2014 

 Total Total Total Baht 

Meeting Allowance 10 594,800 9 492,800 

Annual Allowance - - - - 

Total  594,800  492,800 
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b. Remunerations of Executive Director and Management Team 

In 2015, the Company has paid remunerations which is monthly salary to management 

team of 6 person totaling 5,820,000 Baht. 

4.2 Other Remuneration 

 - None - 

5. Human Resource Management 

As at 31 December 2015, the Company had a total of 108 Employees and workers who received 

remuneration in 2015 totaling THB 54.73 million, covering salary, social security fund contribution, 

provident fund contribution and other benefit i.e. overtime payment, traveling allowance.  This can 

be grouped according to the different business unit as follows: 

 Business Person 

1. Factory 1156 

2. Sale and Marketing 26 

3. Support and Management  6 

4. Accounting, Administration and Human Resource 18 

Total 206 

 

Human Resource Policy 

The Company applies policy to retain our talented employee with Company as following principles 

▪ The Company recruit employee who is capable and suitable for the job position 

▪ The Company arrange the job orientation for new comer in order to be familiar before start 

working 

▪ In order to enhance the competence levels of employee, the Company provides the consistent 

training course for both in-house and outside training.  In 2014, the Company has arranged 

training course to our employee totalling 16 hours per person per year.  

▪ The Company has training plan for our employee in order to develop their skill for achieving 

Company’s mission.  
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▪ The Company offers levels of compensation that is suitable and acceptable for both Company 

and employee.  This is to ensure that employee receive levels of compensation which is both 

appropriate and competitive in the market. 

▪ The Company officers the appropriate levels of benefits and welfare. 

▪ The Company has set up the provident fund which is regarded as a kind of long-term benefit to 

our staff.  Both the Company and staff would contribute money at the same rate of 2% of monthly 

salary.  
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ผู้ถือหุ้น  
รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2559 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนที่ถอื (หุ้น) (%) 

1. บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. บริษัท คิว แอสเซท จ ากดั 

3. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 
4. นางปัทมา ตัง้พิรุฬห์ธรรม 

5. นายวรวฒุิ ตัง้พิรุฬห์ธรรม 

6. นายสมฤกษ์ ตัง้พิรุฬห์ธรรม 

7. น.ส.ปรินดา ตัง้พิรุฬห์ธรรม 

8. น.ส.วรธิดา วิทยฐานกรณ์ 

9. นายวิสทุธิ วิทยฐานกรณ์ 

10.นายวิชฌ์ วิทยฐานกรณ์ 

118,000,000 

22,308,724 

20,482,800 

11,717,892 

10,700,000 

10,422,612 

8,970,010 

6,640,000 

6,178,939 

4,000,000 

42.45 

8.02 

7.37 

4.22 

3.85 

3.75 

3.23 

2.39 

2.22 

1.44 

รวม 219,420,977 78.93 

โครงสร้างของบริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นซึง่มีรายละเอยีดดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนที่ถอื (หุ้น) (%) 

1.กลุม่ตัง้พิรุฬห์ธรรม 23,849,709 72.27 

2.กลุม่วิทยาฐานกรณ์ 6,594,806 19.98 

3.บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จ ากดั 1,637,500 4.96 

4.นางรัตนา จนัทรพิทกัษ์ 532,909 1.62 

5.นางวิไล ตัง้สนิ 234,900 0.71 

6.น.ส.สภุรัตน์  ศกัดิ์วรารัตน์ 85,636 0.26 

7.นายธงชยั ตนัสทุตัต์ 34,504 0.11 

8.น.ส.ฐิติมา ออศิริวิกรณ์ 33,000 0.09 

รวม 33,000,000 100.00 
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SHAREHOLDERS  

   The 10 major shareholders as of March 17, 2016 

Shareholders Number of Shares Hold (%) 

1. Cheer (Thailand) Co., Ltd. 

2. Qiu Assets Company Limited 

3. Mr. Taweechat Jurangula 

4. Mrs. Pattama Tangpiroonthum 

5. Mr. Vorravuth Tangpiroonthum 

6. Mr. Somruek Tangpiroonthum 

7. Ms. Parinda Tangpiroonthum 

8. Ms. Vorathida Vittayatanakorn 

9. Mr. Visuth Vittayatanakorn 

10.Mr. Wish Vittayatanakorn 

118,000,000 

22,308,724 

20,482,800 

11,717,892 

10,700,000 

10,422,612 

8,970,010 

6,640,000 

6,178,939 

4,000,000 

42.45 

8.02 

7.37 

4.22 

3.85 

3.75 

3.23 

2.39 

2.22 

1.44 

รวม 219,420,977 78.93 

The shareholder structure of Cheer (Thailand) is as below. 

Shareholders Number of Shares Hold (%) 

1. Tangpiroonthum Group 23,849,709 72.27 

2. Vittayatanakorn Group 6,594,806 19.98 

3. Chama Asset Co., Ltd. 1,637,500 4.96 

4. Mrs. Rattana Jantarapitak 532,909 1.62 

5. Ms. Vilai Tangsin 234,900 0.71 

6. Ms. Suparat Sakwararat 85,636 0.26 

7. Mr. Thongchai Tansuthat 34,504 0.11 

8. Ms. Titima Orsiriwikorn 33,000 0.09 

รวม 33,000,000 100.00 
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นโยบายเงนิปันผล / DIVIDEND POLICY 
 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ า่กวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม หลงัหกัเงินส ารอง
ตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้ก าหนดไว้ ทัง้นีก้ารจา่ยเงินปันผลให้น าปัจจยัตา่งๆ ตอ่ไปนีม้าพิจารณาประกอบ 
เช่นผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท  สภาพคลอ่งของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง
ในการบริหารงานของบริษัท ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท 

  The Company’s dividend payment policy is to pay dividend to shareholders at the rate of not 

less than 50 percent of its consolidated net income after deduction of all specified reserves, subject to the 

justification on Company’s operating result, financial performance, liquidity, business, expansion and other 

consideration as deem appropriate.  Anyway, the dividend payment has to be approved by Board of Directors 

and Shareholders’ Meeting. 
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การก ากับดูแลกิจการ / CORPORATE GOVERNANCE  

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
บริษัทได้ให้ความส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการเป็นอยา่งมาก จากความเช่ือทีว่า่การก ากบัดแูลกิจการเป็นระบบ

ที่จดัให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้น า และการควบคมุของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส และสร้างความสามารถในการแขง่ขนัเพื่อรักษาเงินทนุและเพิ่มพนูคณุคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบ
การมจีริยธรรมที่ดี โดยค านงึถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอื่นและสงัคมโดยรวม 

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทนุและผู้ที่
เก่ียวข้องทกุฝ่าย บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

� จะบริหารงานด้วยความระมดัระวงั รับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสามารถ และประสทิธิภาพท่ี
เพียงพอ เพื่อให้เกิดความประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

� ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
� ด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงความเสีย่งอยูเ่สมอโดยมกีารควบคมุและบริหารความเสีย่งในระดบัท่ีเหมาะสม 
� ดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบตอ่การตดัสนิใจและการกระท าของตวัเอง 
� การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอยา่งเทา่เทยีมกนั และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 
� ได้มีการจดัท าข้อพงึปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานท่ีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และบริษัทได้มีการประกาศแจ้งให้กรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานทกุคนได้รับทราบและ
ยดึถือเป็นแนวทางในกาารปฏิบตัิเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่มุง่มัน่ด าเนนิธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยสรุปสาระส าคญัการด าเนินการด้าน
การก ากบัดแูละกิจการ 5 หมวดได้ดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น จึงได้ก าหนดแนวทางด าเนินการตา่ง ๆ เพื่อสร้างความ
มัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิพืน้ฐาน อนัได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การได้รับขา่วสารและข้อมลูอยา่งเพียงพอ 
การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในเร่ืองที่ส าคญัของบริษัท รวมถงึการมีสว่นแบง่ในก าไร เป็นต้น โดยได้
ด าเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1. บริษัทจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ซึง่จะจดัขึน้ภายใน 4 เดือนนบัจากวนัปิดบญัชีงบดลุประจ าปี และ
บริษัทได้ด าเนินการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า 14 วนัก่อน
การประชมุ โดยหนงัสอืเชิญประชมุมีรายละเอยีดระเบยีบวาระการประชมุ เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ 
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระ หนงัสอืมอบฉนัทะทกุแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และ
รายช่ือของกรรมการอิสระทัง้หมด เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะให้เข้าประชมุแทนได้ รวมทัง้แผนท่ี
แสดงสถานท่ีประชมุ ซึง่ในหนงัสอืเชิญประชมุ จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุด้วย 
เพื่อรักษาสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ รวมถึงข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ ได้มีการ
เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสศกึษาเป็นการลว่งหน้า 30 วนัก่อน
การประชมุ ทัง้นี ้บ ริษัทได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุอยา่งน้อย 1 ชัว่โมง 

2. ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานกรรมการจะชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน และแสดงผลสรุปของผลคะแนน
เสยีงทกุระเบียบวาระอยา่งชดัเจนในห้องประชมุ 
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3. ประธานกรรมการจดัสรรเวลาการประชมุอยา่งเพยีงพอ และด าเนินการประชมุอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส โดย
ระหวา่งการประชมุ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเหน็และซกัถามอยา่งทัว่ถงึ ก่อนจะให้ลงคะแนน
เสยีงและสรุปมติที่ประชมุของแตล่ะระเบียบวาระ นอกจากนี ้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเก่ียวกบั
การประชมุถึงคณะกรรมการลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

4. กรรมการทกุคนเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงประธานกรรมการชดุยอ่ย เพื่อร่วมชีแ้จงรายละเอียดที่เก่ียวข้อง
ของระเบียบวาระตา่งๆ รวมถึงตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี ด้วย 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทให้ความส าคญัและดแูลให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั และเป็นธรรม ดงันี  ้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น หรือเสนอช่ือบคุคล
ที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้ากอ่นวนัประชมุ ซึง่ได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทัว่
กนัผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 

2. บริษัทด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นตามล าดบัระเบยีบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ และไมเ่พิ่มระเบยีบ
วาระในท่ีประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นให้ทราบลว่งหน้า  

3. บริษัทได้เสนอช่ือของกรรมการอสิระทัง้หมด ในหนงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบท่ีสามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนน
ได้ให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมโีอกาสสามารถเลอืกการมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึง่ 

4. บริษัทจดัให้มีบตัรลงคะแนนเสยีงและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทกุระเบยีบวาระ 
โดยเฉพาะกรณีที่มีความเห็นที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

5. บริษัทมีนโยบายในการควบคมุมใิห้บคุลากรของบริษัทน าข้อมลูภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อ
ผลประโยชน์สว่นตน โดยก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ ก.ล.ต. และ
จดัสง่ส าเนารายงานดงักลา่วให้แก่บริษัท ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้

- พนกังาน : บริษัทตระหนกัดวีา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความยัง่ยืนที่ส าคญัของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงได้
สนบัสนนุการพฒันาให้พนกังานทกุคนมีความรู้ความสามารถสงู อีกทัง้บริษัทมกีารดแูล
พนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม  

 -  คูค้่า :  บริษัทยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจกบัคูค้่า โดยค านงึถงึความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกนั มี
การจดัซือ้จดัจ้างอยา่งโปร่งใส ตรงไปตรงมา โดยบริษัทได้ก าหนดแนวทางและวธีิปฏิบตัิในการ
จดัซือ้จดัจ้างและก าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกคูค้่าไว้อยา่งชดัเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
และความเป็นอิสระ ระหวา่งบริษัทกบัคูค้่าในระบบการจดัหาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 -  ลกูค้า :  บริษัทเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า ผลติสนิค้าที่มีคณุภาพและมาตรฐาน รักษาความลบั
ของลกูค้า และมีหนว่ยงานท่ีท าหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลกูค้าเพือ่รีบด าเนินการให้ลกูค้าโดยเร็ว
ที่สดุ โดยบริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่ลกูค้า ดงัที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายคณุภาพของบริษัท ดงันี ้

   “เรามุง่มัน่ผลติสนิค้าและบริการที่ดี มีคณุภาพ ปลอดภยั และถกูต้องตามกฎหมาย พร้อม
ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อครองใจลกูค้า” 

 - คูแ่ขง่ : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบตัใินการแขง่ขนั 
หลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริตเพื่อท าลายคูแ่ขง่ขนั 
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 - เจ้าหนี ้: บริษัทยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและวินยั รวมถงึปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง 
หรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่เจ้าหนี ้

 - ชมุชน : บริษัทมีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชน และสงัคม ซึง่ถือเป็นนโยบายส าคญัของ
บริษัทในการค านงึถงึสิง่แวดล้อม และสงัคม รวมถึงการให้ความช่วยเหลอืสงัคมในด้านตา่ง ๆ 
โดยบริษัทได้เลง็เห็นถงึความส าคญัของการพฒันาการศกึษาของเยาวชนไทย จึงได้มีการมอบ
ทนุการศกึษาให้กบัโรงเรียนตา่งๆ บริเวณโรงงานแถบพทุธมณฑล และบริเวณใกล้เคียง เป็น
ประจ าทกุปี นอกจากนี ้ ยงัได้สนบัสนนุเงินหรือผลติภณัฑ์ส าหรับกิจกรรมตา่งๆ ของหนว่ยงาน
ราชการ โรงเรียน วดั องค์กรการกศุลอื่นๆ อยูเ่ป็นประจ า 

 ทัง้นี ้ บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้
เสยีเหลา่นีไ้ด้รับการดแูลอยา่งดี  

 
หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่ข้อมลูของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงิน และท่ีมิใช่การเงิน มีผลตอ่
กระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท บริษัทจงึมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ
เปิดเผยข้อมลูที่จะมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุท่ีครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง เช่ือถือได้ และทนัตอ่
เวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัท ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ทัง้นี ้ บริษัทไมม่ีแผนท่ีจะจดัตัง้หน่วยงานด้านลงทนุสมัพนัธ์ในอนาคตอนัใกล้นี ้ แตจ่ะมอบหมายให้ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ท าหน้าท่ีติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

 อนึง่ บริษัทได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย และจ านวนครัง้
ท่ีกรรมการแตล่ะคนเข้าร่วมการประชมุ รวมถงึเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู
ในรายงานประจ าปี 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 10 ทา่นดงัตอ่ไปนี ้

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 ทา่น 
- กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 5 ทา่น 
- กรรมการอิสระ 3 ทา่น 

บริษัทมีกรรมการอิสระ 3 ทา่น หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่ถือวา่มีการถ่วงดลุของกรรมการท่ีเป็นอิสระ  

บริษัทได้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท โดยไมใ่ห้บคุคลหรือกลุม่บคุคลใดมีอ านาจในการตดัสนิใจแตเ่พียงบคุคลเดยีว
หรือกลุม่เดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสทิธิภาพและสร้างกลไกการถว่งดลุ โดยบริษัทมีโครงสร้างการจดัการท่ี
ชดัเจน ซึง่มีการแบง่แยกสายงานบงัคบับญัชาที่ชดัเจน มีการกระจายอ านาจในการบริหารงานและการตดัสนิใจ
ลงไปให้ฝ่ายตา่ง ๆ ภายในบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อไมใ่ห้อ านาจในการตดัสนิใจและการบริหารงานอยูท่ี่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแตเ่พยีงผู้ เดียว ในขณะท่ีบริษัทมีประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่โดย
ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และถึงแม้วา่มีความสมัพนัธ์ตอ่กนัระหวา่งประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึง่มีสายสมัพนัธ์กนัระหวา่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึง่เป็นบตุรชาย และประธาน
กรรมการบริษัทซึง่เป็นมารดา บริษัทได้มีการแบง่แยกอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารอยา่งชดัเจน   
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ทัง้นี ้ กรรมการสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่นได้ แตท่ัง้นีใ้นการเป็นกรรมการดงักลา่ว ต้องไมเ่ป็น
อปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหน้าทีก่รรมการ โดยพิจารณาจากการอทุศิเวลาในการปฏิบตัิหน้าทีใ่ห้แกบ่ริษัท การเข้า
ประชมุอยา่งสม า่เสมอ และการแสดงความคิดเห็นทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

คณะกรรมการได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการไว้คราวละ 3 ปี 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อชว่ยในการก ากบั
ดแูลกิจการ รายนามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้กลา่วไว้แล้วในหวัข้อเร่ืองการ
จดัการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีก าหนดการประชมุเป็นประจ าทกุ 3 เดือน และรายงานตอ่คณะกรรรมการ
บริษัท 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทได้ก าหนดขอบเขตหน้าที ่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึง่ได้กลา่วไว้แล้วในหวัข้อเร่ืองการ
จดัการ นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีนโยบายการบริหารงานในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1) ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน 
บริษัทมีนโยบายจดัให้มีการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ เพียงพอและเหมาะสมที่จะสามารถป้องกนั
ทรัพย์สนิของบริษัทอนัเกิดจากการท่ีผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจเพียงพอ โดยให้ฝ่าย
ตรวจสอบท าหน้าที่ติดตามผลการควบคมุภายในเป็นระยะๆ อยา่งสม า่เสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการ
ควบคมุตา่ง ๆ มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ สิง่แวดล้อม และความเสีย่งที่เปลีย่นแปลง โดยมีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การปฏิบตังิาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง และจดัให้มกีลไกตรวจสอบและถว่งดลุที่มีประสทิธิภาพ นอกจากนี ้ บริษัทมีหนว่ยงาน
ตรวจสอบภายในแยกเป็นอิสระ โดยได้จ้างบริษัทภายนอกท าการตรวจสอบภายในเพื่อให้มัน่ใจวา่การ
ปฏิบตัิงานหลกั และกิจกรรมทางการเงินของบริษัทได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด ซึง่คณะกรรมการได้
ให้บริษัทท่ีรับหน้าที่ตรวจสอบภายในดงักลา่วรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
และได้ร่วมกนัพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายใน กบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) การบริหารความเสีย่ง 
บริษัทได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งเป็นอยา่งมาก บริษัทได้จดัให้มกีารก าหนด และ
ประเมินความเสีย่งของกิจการเป็นประจ าไมว่า่จะเป็นความเสีย่งทางธุรกิจหรือความเสีย่งทางการเงิน บริษัท
ได้จดัให้มีการประชมุทีมผู้บริหาร และฝ่ายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องทกุ ๆ เดือน ซึง่นอกจากจะประเมินความเสีย่ง
แล้ว ทีมผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดกลยทุธ์ และมาตรการในการลดความเสีย่ง รวมถึงได้มอบหมายให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตดิตามความเสีย่งนัน้ๆยา่งตอ่เนื่อง และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท 

3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอื่น ๆ 
บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องรวบรวมข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัแตล่ะรายการนัน้ ๆ เพื่อน าเสนอตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดงักลา่ว เป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจ
ทัว่ไปและเป็นไปในราคาที่ยตุธิรรม และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยบริษัทปฏิบตัิตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด โดยผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในการท ารายการใด ๆ จะไมม่ีสทิธิออก
เสยีงอนมุตัิการท ารายการนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่ได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการถึงความเหมาะสมของ
รายการ จะได้มีการเปิดเผยข้อมลูในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี 
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4. การประชมุคณะกรรมการ 
บริษัทได้ก าหนดวนัประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าตลอดปี 2558 โดยก าหนดประชมุเป็นประจ าทกุไตร
มาส ภายใน 45 วนัหลงัจากวนัสดุท้ายของทกุไตรมาส โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ
ร่วมกนัพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามความส าคญัและจ าเป็น ทัง้นี ้ บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ 
พร้อมระเบียบวาระการประชมุ และข้อมลูประกอบระเบียบวาระการประชมุ ให้กรรมการ เพื่อพิจารณาลว่งหน้า
ก่อนการประชมุเสมอ ทัง้นี ้ กรรมการแตล่ะทา่นสามารถเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุได้โดยแจ้งตอ่เลขานกุาร
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการ 

การประชมุคณะกรรมการ ตามปกติแตล่ะครัง้จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง ซึง่ได้ให้ผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการด้วยเพื่อชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง นอกจากนีย้งัมี
เลขานกุารคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชมุทกุครัง้ เพื่อบนัทกึรายงานการประชมุ และจดัท ารายงานการประชมุ 
โดยรายงานการประชมุได้ครอบคลมุสาระส าคญัตา่งๆ อยา่งครบถ้วน มีการบนัทกึข้อคิดเห็นของที่ประชมุและค า
ชีแ้จงทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึมติคณะกรรมการ โดยมีระบบการจดัเก็บรายงานการประชมุคณะกรรมการเป็นอยา่งด ี
ปลอดภยั และง่ายตอ่การค้นหา 

นอกจากการประชมุดงักลา่วคณะกรรมการแล้ว กรรมการอิสระได้มีการประชมุกนัเองโดยไมม่ีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ด้วย 1 ครัง้ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (Self Assessment) เป็น
ประจ าทกุปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ การปรับปรุงหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจ 

6. คา่ตอบแทน 
บริษัทได้ก าหนดนโนบายคา่ตอบแทนของกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบั
เดียวกบัอตุสาหกรรม และสงูเพียงพอท่ีจะดงึดดูและรักษากรรมการท่ีมคีณุสมบตัิทีต้่องการ กรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้ จะได้รับคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายที่เพิม่มากขึน้ โดยที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้อนมุตัิคา่ตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2558 ดงันี ้

  1. คา่เบีย้ประชมุส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท / ครัง้ 

  2. คา่เบีย้ประชมุส าหรับกรรมการตรวจสอบ 15,400 บาท / ครัง้ 

  3. คา่เบีย้ประชมุส าหรับกรรมการ  11,000  บาท / ครัง้ 

  4. คา่บ าเหน็จประจ าปีคณะกรรมการบริษัท  จ านวนไมเ่กิน 1,000,000 บาท / ปี  

ในสว่นคา่ตอบแทนของเจ้าหน้าที่ระดบับริหาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
ซึง่เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที่ระดบับริหารแตล่ะทา่น ปัจจบุนั
บริษัทยงัไมม่ีคณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทน แตม่ีกระบวนการพิจารณาคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม โดยใช้
ข้อมลูคา่ตอบแทนของบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั และมขีนาดใกล้เคยีงกนั รวมทัง้ผลประกอบการของบริษัท
มาประกอบการพิจารณา 

7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหมแ่ตล่ะทา่นจะได้รับทราบข้อมลูของบริษัท กฎระเบียบ และข้อมลูธรุกิจของบริษัท
ที่เก่ียวข้องอยา่งเพียงพอตอ่หน้าที่ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้จดัให้กรรมการใหมม่กีารปฐมนิเทศ โดยการเข้า
อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
เพื่อให้กรรมการใหมไ่ด้รับทราบข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

- บทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
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- แนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการตามระเบียบ และข้อพงึปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้
หลกัการของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

นอกจากนี ้ บริษัทได้จดัให้กรรมการได้รับการอบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถ
ท าหน้าที่และก ากบัดแูลกิจการของบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยประวตัิการอบรมของกรรมการแตล่ะทา่น ได้
เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 10 ทา่น รายนามของคณะกรรมการตามที่ปรากฎ
ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ  

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก าหนดนโยบายหลกัในการด าเนนิธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายในการระดมทนุ การบริหารเงินทนุ 
และนโยบายในการบริหารความเสีย่งของบริษัท 

2. พิจารณาอนมุตังิบประมาณและโครงการลงทนุของบริษัทและก ากบัดแูลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน 
3. ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดกีวา่เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ และก าหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่

มีอปุสรรคในการบรรลเุป้าหมายนัน้ 
4. จดัให้มีการรายงานข้อมลูโดยทัว่ไปและข้อมลูทางการเงินของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้นและมีผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัว่ไป

อยา่งถกูต้อง ทนักาล และเป็นไปตามทีก่ฏหมายก าหนด 
5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคญั และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็น

สาระส าคญั 
6. สอบทานความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งของบริษัท 
7. จดัให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดบัสงูขึน้มาทดแทนอยา่งตอ่เนื่อง (Succession Plan) 
8. ดแูล และตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานประจ าวนัของบริษัทตามแผนธุรกิจทีค่ณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิ

ไว้แล้ว 
 

2. คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้
 

ล าดับที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายวิสทุธิ           วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหาร 

2 นายสมฤกษ์        ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3 นางสาวฐิติมา      ออศิริวิกรณ์ กรรมการบริหาร 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานหลกั
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแขง่ขนัในตลาด เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

2. วางแผนและก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานในสายงานตา่ง ๆ ของบริษัท เพือ่
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

3. ตรวจสอบตดิตามการด าเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทท่ีก าหนดไว้ให้
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ เอือ้ตอ่สภาพการด าเนินธุรกิจ 

4. มีอ านาจอนมุตักิารด าเนินงานเพือ่ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจดัซือ้วตัถดุิบ สนิค้า วสัด ุเคร่ืองมอื
อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ เป็นต้น ภายในวงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ 

5. มีอ านาจอนมุตัแิละมอบอ านาจชว่งอนมุตัิการเบิกจ่ายเพื่อการจดัซือ้สนิทรัพย์ฝ่ายทนุ (Capital Expenditure) 
เพื่อประโยชน์ของบริษัท ภายในวงเงินท่ีไมเ่กิน 25 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทอนมุตัิไว้ 
โดยให้น าเสนอให้คณะกรรมการเพื่อทราบด้วย 

6. มีอ านาจอนมุตักิารด าเนินการทางการเงินเพื่อธุรกิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัท การกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ
ภายในวงเงินท่ีไมเ่กิน 80 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทอนมุตัิไว้ โดยให้น าเสนอให้
คณะกรรมการเพื่อทราบด้วย 

7. จ้างและเลกิจ้างพนกังานระดบับริหารของบริษัทยกเว้นในต าแหนง่ผู้บริหารที่ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 
8. ดแูล และตรวจสอบตดิตามผลการด าเนินงานประจ าวนัของบริษัทตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการได้อนมุตัิไว้แล้ว 
9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 

 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. จดัการและควบคมุดแูลการด าเนนิกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 
2. ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
3. มีอ านาจจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง ก าหนดอตัราคา่จ้าง ให้บ าเหน็จรางวลั ปรับขึน้เงินเดือน 

คา่ตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทัง้หมดของบริษัทในต าแหนง่ต ่ากวา่ระดบัผู้บริหาร ตลอดจนแตง่ตัง้ตวัแทน
ฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทนุส ารองเลีย้งชีพของบริษัท 

4. มีอ านาจอนมุตักิารด าเนินงานเพือ่ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจดัซือ้วตัถดุิบ สนิค้า วสัด ุเคร่ืองมือ
อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ เป็นต้น ภายในวงเงินไมเ่กิน 25 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ 

5. มีอ านาจอนมุตัแิละมอบอ านาจชว่งอนมุตัิการเบิกจ่ายเพื่อการจดัซือ้สนิทรัพย์ฝ่ายทนุ (Capital Expenditure) 
เพื่อประโยชน์ของบริษัท ภายในวงเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิไว้โดยให้น าเสนอให้
คณะกรรมการบริหารเพื่อทราบด้วย 

6. มีอ านาจอนมุตักิารด าเนินการทางการเงินเพื่อธุรกิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัท การกู้ยมืเงิน การจดัหาวงเงินสนิเช่ือ
ภายในวงเงินไมเ่กิน 20 ล้านบาทหรือเทียบเทา่ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทอนมุตัิไว้ โดยให้น าเสนอให้
คณะกรรมการบริหารเพื่อทราบด้วย 

7. มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบยีบวินยัการท างานภายในองค์กร 

8. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทตอ่บคุคลนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
9. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่ง ๆ ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงาน 
10. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 
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  3. คณะกรรมการตรวจสอบ  

 เป็นองค์กรอิสระท่ีจะให้การสนบัสนนุและปฏิบตัิการในนามของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสอบทานข้อมลูทาง
การเงินท่ีเสนอแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ทีเ่ก่ียวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคมุภายในท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มขีึน้ 
กระบวนการตรวจสอบภายใน และการสือ่สารกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้

ล าดับที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.พทุธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2 ดร.สมจินต์         ศรไพศาล * กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3 นายดนยั           จนัทร์เจ้าฉาย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

      หมายเหต ุ: ดร.สมจินต์ ศรไพศาล เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงิน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ 
โยกย้าย เลกิจ้างห้วหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
หรือกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บุคคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วลง
นาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย หรือกฏหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฎบตัร 
- รายงานอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1. คณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทไมม่ีการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคดัเลอืกบคุคลที่จะแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการจะเป็น
ผู้พิจารณาคดัเลอืกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วสิยัทศัน์ และความนา่เช่ือถือ นอกจากนี ้ บริษัทค านงึถึง
ความส าคญัของผู้ ถือหุ้น และการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการ โดยมุง่หวงัให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิอย่างเทา่เทียมกนั 
บริษัทจึงเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือกรรมการลว่งหน้าได้ตัง้แตว่นัท่ี 6 ตลุาคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2558 โดย
ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นช่องทางการแจ้งข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และทางเวบ็ไซต์ของบริษัท โดยมี
หลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือกรรมการลว่งหน้า พร้อมทัง้แบบฟอร์มการเสนอช่ือกรรมการ แสดงอยูบ่น
เว็บไซต์ของบริษัท 

 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึง่ในสามเป็นอตัรา
จะต้องพ้นจากต าแหนง่ และในกรณีที่ต้องการเลอืกกรรมการดงักลา่วที่พ้นจากต าแหนง่เข้าเป็นกรรมการอีกครัง้ จะต้อง
ได้รับการอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่ตนมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เพื่อเลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกวา่กรรมการคนอื่นๆ ไมไ่ด้ 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัจะได้รับการเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการเทา่กบัจ านวนกรรมการท่ีจะ

พงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนั
เกินจ านวนที่จะพงึมีหรือเลอืกตัง้ในครัง้หนึง่ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืก
บคุคลซึง่มีคณุสมบตัแิละไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน โดยบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพยีงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีเข้าไปแทน โดยมติของ
คณะกรรมการดงักลา่ว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่

 ทัง้นี ้การสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แตง่ตัง้โดยเลอืกจากกรรมการของบริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 3 ทา่น โดยแตง่ตัง้จากกรรมการอิสระของ
บริษัท ที่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบ
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่ก าหนดวา่ด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระ 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทร่วม บริษัทพ่ีน้อง หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ทัง้ปัจจบุนั และ 2 ปี
ก่อนหน้าได้รับต าแหนง่ 

3) ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
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4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้ปัจจบุนั และ 2 ปีก่อนหน้า
ได้รับการแตง่ตัง้ 

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวาม
ขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของ
ส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนหน้าวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวชิาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแตจ่ะได้
พ้นลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนหน้าวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไมม่ีลกัษณะอื่นใด ที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

3. ผู้บริหารระดับสูงสุด 

ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูสดุ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทางคณะกรรมการบริหารจะ
เป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม มคีวามรู้ความสามารถ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอยา่งด ี  และสามารถ
บริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทก าหนดให้บคุคลท่ีจะไปด ารงต าแหนง่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทยอ่ย จะต้อง
ได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท โดยบคุคลดงักลา่วมีหน้าที่ด าเนินกิจการโดยให้ค านงึถงึประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท
ยอ่ยนัน้ นอกจากนี ้ จะต้องดแูลเร่ืองเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกนั การได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ และการเปิดเผย
ข้อมลูที่เก่ียวข้อง รวมถึงการก ากบัดแูลให้มกีารจดัเก็บข้อมลู และการบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ยให้บริษัทสามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินได้ทนัก าหนดด้วย 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายในการควบคมุมใิห้บคุลากรของบริษัทน าข้อมลูภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อ
ผลประโยชน์สว่นตน โดยบริษัทมนีโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหารดงัตอ่ไปนี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถงึผู้บริหารในฝ่ายตา่ง ๆ ให้รับทราบถึงหน้าที่ท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตน คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ รวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
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2. ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และจดัสง่ส าเนารายงานดงักลา่วให้แก่บริษัท ในวนัเดยีวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

3. ด าเนินการสง่หนงัสอืเวยีนแจ้งให้ผู้บริหาร ได้ทราบวา่ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญั ที่มี
ผลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่ง 1 เดอืนก่อนที่งบ
การเงินหรือข้อมลูภายในของบริษัทจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และห้ามมใิห้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคัญนัน้
ตอ่บคุคลอื่น 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 (หนว่ย : บาท) 2558 2557 

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 1,000,000 850,000 

คา่บริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) - ไมม่ี - - ไมม่ี - 

 

Corporate Governance Policy 

The Company is well aware of the importance of good corporate governance.  The corporate 
governance is a set of structures and processes of leadership and the internal control with transparent 
responsibility to boost the Company’s competitiveness, its growth and long-term shareholder value with taking 
into account the interest of other company stakeholders and society. 

To lead the business to continuing growth and increase the creditability of investor and related 
parties, the Company has set the Corporate Governance Policy as below: 

� To manage and be responsible for the tasks with full capabilities and adequate efficiency to lead 
to the most benefits of shareholders 

� To perform business to ensure the clear, auditable and adequate information disclosure 
� To perform business with full consideration in risk and have the control and risk management in 

the adequate level 
� To prevent the conflict of interest and be responsible for own decision and action 
� To act to shareholders and stakeholders equally and fair 
� To set up the business ethics in writing and communicate to directors, management and 

employees to acknowledge and comply with such guidance 
 

The Company has aligned our corporate governance practices to the principles prescribed by the 
Stock Exchange of Thailand (the Principle Good Corporate Governance for Listed Companies in 2006).  The 5 
principles of corporate governance are as follows:- 

 

 



 

รายงานประจ าปี 2558  

Annual Report 2015  51  

1. Rights of Shareholders 

 The Company is well aware of the importance of shareholders’ rights by setting up the relevant 
procedure in order to ensure that shareholders acquire all basic shareholder rights i.e. rights to buy, sell, 
transfer shares, rights to obtain relevant and adequate Company’s information, rights to attend and vote in the 
shareholder meetings in the important issues including the profit appropriation, etc.  

1. The Company arranges annual shareholder meeting within 4 months after year-ended accounting 
closing.  The invitation letter and its attachments are submitted to shareholders 14 days in advance.  
In the invitation letter, the shareholders are aware of detailed meeting agenda together with opinion of 
Board of Directors, all types of Proxy Form specified by Ministry of Commerce, lists of independent 
directors so that shareholders can appoint an independent directors as their proxy, map showing the 
location of meeting venue, document and evidence to be declared on the meeting day, and 
Company’s articles of association concerning the shareholders’ meeting.  Furthermore, shareholders 
will acknowledge all information regarding shareholders meeting through Company’s website 30 days 
before the meeting.  Additionally, the Company open for shareholders’ registration in advance of the 
meeting for at least 1 hour. 

2. At the beginning of the meeting, Chairman would explain the voting practice and counting as well as 
clearly present the voting results of all meeting agendas.  

3. Chairman allocates appropriate time for discussion and encourages shareholders to express their 
opinions and asks questions before casting their votes.  Besides, shareholders can send their 
meeting-related questions to the Board ahead of the meeting date. 

4. All directors attend shareholders meeting including Chairman of sub-committee.  Each member may 
address relevant questions and concerns posed by shareholders (if any). 

 

2. Equitable Treatment of Shareholders 

 The Company values and treats all shareholders in equitable through the following actions. 

1. The Company allows each shareholder to propose agenda items for consideration at the annual 
general shareholders’ meeting or nominate qualified person for election as Directors ahead of the 
AGM.  The Company announces such information through SET’s news channels and also contains 
the criteria in Company’s website. 

2. The shareholder’s meeting has been conducted in accordance to the meeting agenda as shown in 
the invitation letter.  The additional meeting agenda is not allowed to add in the meeting unless the 
notification to shareholders in advance.  

3. The shareholders can appoint the Company’s independent’s director as proxy holder and use the 
proxy forms that shareholders can identify the direction of voting 

4. In the event a shareholder wished to cast a vote of disapproval or to abstain from voting, the 
shareholder is encouraged to use ballot.  

5. The Company has adopted the safeguards to prevent Company executives and personnel for using 
inside information of the Company to others for his/her own benefits.  The executives should report 
the change of shareholding to Securities and Exchange Commission and Company within 3 days. 
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3. Role of Stakeholders 

 The Company is well aware of the stakeholder rights as following details:- 

 -  Employee : Realizing that the employees are the main driving factor of Company’s reputation, the 
Company has supported all employees’ efforts to improve their knowledge and 
capability.  Besides, the Company has equally treated all employees by providing 
them with appropriate and fair returns and welfare benefits.   

 -  Vendor :  The Company performs the business with vendors under common interests of the 
Company’s vendors and treat them equitably.  To ensure the transparent and 
auditable procurement process, the Company has clearly set up the operational 
guidelines and vendor selection process. 

 -  Customer :  The Company takes good care of and is responsible for producing qualitative and 
standardized products for the customers, keep customer’s information as confidential 
and prompt response of customer’s complaint.  The Company realizes the customers’ 
value as determined in our Quality Policy 

   “We aim to continually improve our products in best high International Standard 
Quality, Safety and Hygienic, compliance to the Food Safety Regulation with Excellent 
Service for our consumers’ best benefit” 

 - Competitor : The Company performs its duties according to the rules of goods competitions and 
standard of competition and avoids the dishonest way to destroy the competitors. 

 - Creditor : The Company is committed to discipline in the operation of our business and shall 
keep all its promises and perform in accordance with the terms and conditions agreed 
with its creditors. 

 - Community : The Company is responsible for environment of community and society which is our 
important policy, including social contribution.  Besides, Realizing the importance of 
Thailand’s educational and youth development, the Company donates the scholarship 
annually to the schools in Bhuddhamonthon area and nearby area.  Also, the 
Company usually donates money or products to public sector, schools, temples or 
charity organizations. 

 The Company abides to relevant law and regulations for the interest of stakeholders.   

 
4. Information Disclosure and Transparency 
 The Board of Directors realizes that the Company’s financial and non-financial information impact the 
decision making of investors and stakeholders.  The Company’s management, therefore, is appointed to follow 
the policy to disclose the investor-concerned information accurately, creditably, consistently and timely 
through the channel of Stock Exchange of Thailand and Company’s website both in Thai and English.  The 
Company has no plan to set up the investor relations function in near future, however, Chief Executive Officer 
is assigned to be the contact person with shareholders, analyst and government.   

 In the Annual Report, the Company has disclosed duties and responsibilities of Board of Directors 
and Sub-Committee including the director’s meeting attendance and the remuneration policy as well.  
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5. Responsibilities of Board of Directors 

1. Structure of Board of Directors 
The Company’s Board of Directors consists of 10 members as below:- 

- Executive Director 2 members 
- Non-Executive Director 5 members 
- Independent Director 3 members 

The number of Independent Directors is 3 members which is 1/3 of the entire Board.  Thus, the power 
balance is appropriate.   

The Company has nominated Company’s Directors and does not give the decision authorization to 
the any one person or any group of person to ensure the effective management system and the 
balance of power. There is the clear management structure and the day-to-day management. The 
decision-making is segregated to each department, not under only Chief Executive Officer. The 
Chairman of the Board has represented the major shareholder and is not the same person as the 
chief Executive Officer. Although there is relation between the Chairman of the Board as mother and 
Chief Executive Officer as son, the Company has segregated clearly the duties of Directors and Chief 
Executive Office for clear distinction between Chairman’s supervisory policy-making duties and the 
CEO’ s day-to-day business duties.  

A director can serve on the board of other companies, providing this does not interfere with the 
performance of his/her duties at the Company which could be evaluated in time spent in his/her 
director performance, consistent meeting attendance and his/her opinion expression. 

A director’s term of office is 3 years. 

2. Sub-Committee 
The Board of Directors nominates the Audit Committee comprising of Independent Directors to 
monitor Company’s operation. The members and their responsibilities are detailed in the topic of 
Management Structure.  The Audit Committee would hold the meeting every 3 months and report to 
the Board of Directors. 

3. Roles and Responsibilities of Board of Directors 
The Company has defined roles and responsibilities of Board of Directors as detailed in the topic of 
Management Structure.  Additionally, Board of Directors set up the policy on management as 
belows:- 

i. Internal Control System 
The Company emphasizes in sufficient and appropriate internal control system in order to protect 
the Company’s assets from illegal practices.  It’s the duties of Internal Audit Department to 
consistently follow and examine the internal control result in order to improve the control measure 
suitable to situation, environment and possible risk.  Internal control covers finance, operations, 
corporate governance, check & balance.  The Company hires outsider to do internal audit jobs to 
make sure that there will be no conflict of interest and everything is in accordance to Company’s 
rules and regulations.  The Company requires internal audit to report directly to Audit Committee 
and review audit plan to the committee.  
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ii. Risk Management 
The Company put the high priorities on risk management by setting and assessing risk regularly 
in both business risk and financial risk. There is the monthly meeting with management team and 
relevant parties regarding this issue. Apart from the risk assessment, the management team sets 
the strategy to reduce risk and assigns the relevant parties to follow up the concerned risk 
continuously and reports the progress to the Board of Directors. 

iii. Conflict of Interest 
In cases where conflicts of interest could arise, the related person is assigned to gather relevant 
information and propose to Audit Committee for opinion that the transaction is normal business 
practice with reasonable price and then, proposed to Board of Director for consideration. The 
Company will perform in compliance with the regulations of the Stock Exchanged of Thailand. 
The stakeholders in any transactions do not have the rights to vote in those transactions. Details 
of all such transactions appear in the Company’s annual report and the 56-1 reporting form. 

4. Board of Directors Meeting 
The Board of Directors meeting date is predetermined throughout year 2015, which set on quarterly 
basis, 45 days after ending days of each quarter.  The Chairman of the Board and CEO together 
consider the agendas. However, each director would openly and freely express their opinions and 
suggestion. Invitation letters, agendas and accompanying documents are sent to each director in 
advance so that they would have enough time to study and consider it. 

Each meeting normally lasts 2-3 hours. The Company’s executive managements are also requested 
to attend the meeting to explain additional relevant information. In addition, company’s secretary will 
attend every meeting, he/she took and prepared for the minute of meeting.  The meeting minutes 
covered all essential issues.  All documents were systematically filed under tight security. 

Besides the normal Board of Directors meeting, the independent directors held one meeting without 
the presence of management in February 2016. 

5. Self Assessment of Board of Directors 
The Company has the policy for Audit Committee to annually undertake a self-assessment to evaluate 
their performance. 

6. Remuneration 
The remuneration policy is comparable within the industry and adequate to attract and retain the 
higher caliber directors at a given point in time. The directors who are assigned more duties and 
responsibilities would gain the appropriate remuneration.  The 2015 Annual General Meeting of 
Shareholders has approved the remuneration for Company’s Directors and Audit Committee for year 
2015 as follows :- 

 1. Meeting allowance for Chairman of Audit Committee   22,000 Baht / meeting 
 2. Meeting allowance for Audit Committee 15,400 Baht / meeting 
 3. Meeting allowance for Directors  11,000 Baht / meeting 
 4. Annual allowance for Board of Directors   not exceeds  1,000,000 Baht / year 

The remuneration of Executive Management complies with the principles and policy set by the Board 
of Directors and is relevant to the Company’s operation result and his/her own performance.  
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Although, there is no remuneration sub-committee; the company has the appropriate remuneration 
process by considering at the level befitting the industrial standard including the Company’ operation 
result. 

7. Board of Directors and Management Training 
The new directors would assess the company information, regulation and relevant business 
information adequately.  Furthermore, the company shall arrange for its newly appointed director to 
attend the program of the Director Accreditation Program (DAP) provided by the Thai Institute of 
Directors Association (IOD) to familiarize the new director on the following : 

- The Role of Director and its Legal Responsibilities, 
- The Directors’ Guidelines of Practicing its Role according to Regulations and Guidelines 

of the Stock Exchange of Thailand (SET), the Securities and Exchange Commission 
(SEC), and the Corporate Governance Policy.   

To assure efficiency at work, each director would have to regularly attend training, develop and 
maintain their knowledge and ability.  The training information of directors is detailed in 56-1 reporting 
form and Annual Report. 

Executive Committee 

 The Company’s structure consists of 3 Executive Committees: The Board of Directors, the Executive 
Committee and the Audit Committee 

1. Board of Director : Board of Director is consist of 9 members whose names are listed in the topic of 
Management Structure 

  

 Duties and Responsibilities of the Company’s Board of Directors 

1.  To set up the Company’s main operation policy, financial policy, fund raising policy, capital 
management policy and risk management policy 

2.  To consider approval of budget and investment project including the monitoring its project 
3. To monitor and supervise the Company’s operation in accordance with its goal and set up a 

resolution in case of the obstacle 
4. To report the Company’s general information and financial information to shareholders and 

stakeholders correctly, promptly and legally 
5.  To adopt the significant audit report and set up and improvement policy for significant issue 
6.  To review sufficiency and appropriation of Company’s internal control system and risk management 
7.  To perform the succession plan of executive in management level 
8. To monitor and follow up Company’s daily operation according to business plan that Board of 

Directors has approved. 
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2. The Executive Committee 

No. Name Position 

1 Mr.Visuth Vittayatanakorn Executive Director 

2 Mr.Somroek Tangpiroonthum Executive Director and Chief Executive Officer    

3 Ms.Titima Orsiriwikorn    Executive Director 

  

 Duties and Responsibilities of Executive Committee 

1. To plan and determine policy, strategy, plan, organizational structure and management structure for 
Company’s operation in accordance with economic situation and competition situation and propose 
to Board of Directors for approval 

2. To plan and determine business plan, annual budget and departmental authorization and propose to 
Board of Directors for approval 

3. To monitor the operation in accordance with its policy and management plan 
4. To approve the Company’s normal transaction i.e. procurement of raw material, product, tools, 

equipment, etc. with the value up to 50 million Baht 
5. To approve the procurement of capital expenditure with the value up to 25 million Baht and propose 

to Board of Directors for acknowledgement 
6. To approve the financial transaction, loan, credit procurement with the value up to 80 million Baht and 

propose to Board of Directors for acknowledgement 
7. To hire and remove the officer in management level except management in Director level 
8. To monitor and follow up the Company’s daily operation according to business plan approved by 

Board of Directors 
9. To perform other duties as assigned by Board of Directors. 

 

Duties and Responsibilities of Chief Executive Officer 

1. To manage and monitor the Company’s operations 
2. To follow the Board of Directors’ policy 
3. To hire, appoint, move, terminate, fix the wages, pay the rewards, increase merit, bonus of all 

personnel with position below management level, including nominate the employer representative in 
Provident Fund Committee. 

4. To approve the Company’s normal transaction i.e. procurement of raw material, product, tools, 
equipment, etc. with the value up to 25 million Baht 

5. To approve the procurement of capital expenditure with the value up to 10 million Baht in accordance 
with the approval from Board of Directors and propose to Executive Management Committee for 
acknowledgement 
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6. To approve the financial transaction, loan, credit procurement with the value up to 20 million Baht in 
accordance with the approval from Board of Directors and propose to Executive Management 
Committee for acknowledgement 

7. To announce the regulations, command, notice in order to perform the operation in accordance with 
Company’s policy and sustain organizational discipline 

8. To perform and act on Company’s behalf in the activities relevant and beneficial to Company 
9. To appoint the consultant that is necessary to the operations 
10. To perform other duties as assigned by Board of Directors or Executive Management Committee 

 

  3. Audit Committee  

 The Audit Committee is the independent committee supporting the operations on behalf of Board of 
Directors in order to review the financial reports that will propose to shareholders and other relevant parties, 
review the internal control, internal audit and communication to Company’s auditors. 

No. Name Position 

1 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn Rutchatorn Chairman of Audit Committee and Independent Director 

2 Dr.Somjin Sornpaisarn * Member of Audit Committee and Independent Director 

3 Mr.Danai Chanchaochai Member of Audit Committee and Independent Director 

 * Dr.Somjin Sornpaisarn is has adequate expertise and experience to review creditability of the financial 
reports. 

 Duties and Responsibilities of Audit Committee 

1. To review the accuracy and adequacy of the Company’s financial report. 
2. To review the suitability and efficiency of the Company’s internal control systems and internal audit 

system, and to determine and internal audit unit’s independence, as well as to improve the 
appointment, transfer and dismissal of the internal audit unit or any other unit in charge of the internal 
audit. 

3. To review the Company’s compliance with the Securities and Exchange Act, Regulations of the Stock 
Exchange of Thailand or any other relevant laws. 

4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditors, and to 
propose such person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor 
at least once a year. 

5. To review the connected transactions that may cause conflict of interest complying with laws and 
Regulations of the SET to ensure that such transactions are reasonable and conduct the highest 
benefit to the Company. 

6. To prepare and disclose the Audit Committee’s report in the Company’s annual report signed by the 
Chairman of Audit Committee.  Such reports shall comprise at least the following information :- 

- An opinion on the accuracy, completeness and credibility of the Company’s financial 
report; 
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- An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system ; 
- An opinion on the Compliance with the Securities and Exchange Act, regulations of the 

Stock Exchange of Thailand or any other relevant laws; 
- An opinion on the suitability of the Company’s auditor; 
- An opinion on the transactions that may cause conflicts of interests; 
- The number of the Audit Committee meeting, and the attendance of such meetings by 

each committee member; 
- An opinion or overview comment received by Audit Committee from its performance of 

duties in accordance with the Charter; and 
- Other transactions which, accordance to the Audit Committee’s opinion, should be 

known to shareholders and general investors, subject to scope of duties and 
responsibilities assigned by the Company’s Board of Directors 

7. To perform any other act as assigned by the Company’s Board of Directors, with the approval of the 
Audit Committee. 

 

Nomination and Selection of Directors and Top Management Level 

1.  Board of Directors 

 Even the Company has no Nominating Committee to select the directors but it has policy of selection 
process by Board of Directors, according to capability, experience, vision, creditability.  Besides, the 
Company realizes the importance of shareholders and the practice of good corporate governance, with the 
objective for shareholders to receive equitable treatment.  The Company has added another channel for this 
purpose, that is, nomination of a person or persons between 6 October 2015 – 31 December 2015.  This has 
been made known to shareholders through SET’s notification channel and the Company’s website.  The 
website also contains rules for nominating Director candidates, together with a Director nomination form, for 
minority shareholders’ use. 

 According to the Company’s Articles of Association, the director will retire on the rotation with ratio 1:3 
in the annual shareholders meeting.  The re-appointment of the director who retired by rotation has to be 
approved by the shareholders meeting with the following rules :- 

1. Each shareholder has the amount of votes according to the amount of share held 
2. Each shareholder must use the right to vote according to the amount of votes in 1. to elect one or 

many persons to be the Board.  The votes cannot be separated to individual candidate 
3. The candidate(s) receiving the most votes descendently will become directors according to the 

numbers of directors at that round of election.  In case that the respective candidates running up 
to the one with the same number of votes and exceed the number of directors at that round, the 
Executive Chairman casts the deciding vote 

 In case of vacancy by any reason other than the rotation, the Board of Directors shall elect any 
qualified person who is not prohibited by law to assume such position in the following meeting except in case 
of the remaining period is less than 2 months, such elected director shall retain the position only for such 
remaining period.  The directors’ resolution is not less than 3/4 of the remaining directors. 

 In addition, the selection of executive management will be nominated by Board of Directors 
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2. Audit Committee 

 The Board of Directors nominates member of Audit Committee, at least 3 persons with the 
qualification in compliance with Securities and Exchange Act, rules and regulations of the Stock Exchange of 
Thailand governing the qualification and responsibilities of Audit Committee.  Besides, there should be at least 
1 member having the knowledge in Accounting and Financial. 

The principles in selection of independent director 

Qualification of Independent Directors: 

1. Share held less than 1% of Company, its parent company, its subsidiaries and its associated 
companies or any juristic person that have conflict of interest, including share held by connected 
persons. 

2. Is not a management executive, an employee, a consultant of Company, its parent company, its 
subsidiaries, its associated companies, or a related juristic person that have conflict of interest at 
present or 2 years before nomination. 

3. Is not family relation by blood, marriage, legal registration, including the spouse of, major 
shareholder, authorized person of Company and its subsidiaries 

4. No business relation with Company, its subsidiary or any juristic person that have conflict of 
interest 

5. Is not a external auditor, professional service provider of Company, its parent company, its 
subsidiaries, its associated companies, or a related juristic person that have conflict of interest at 
present or 2 years before nomination. 

6. Is not representative of board member, major shareholders or connect persons. 
 

3. Top Management Level 

 As for the selection process of top management level which is Chief Executive Officer, the Executive 
Committee is responsible for selecting the qualified individuals with the knowledge, competence and related 
experience and proposes the qualified candidate to Board of Directors for further approval. 

Monitoring the Business Operations of Subsidiaries 

 The qualified individual who would be seated as Director or Management level in Subsidiaries has to 
be proposed to Company’s Director for approval.  The appointed individual is responsible for the operation in 
the best interest of Subsidiaries.  Additionally, such person also oversee the issues regarding the related 
transaction, the acquisition and disposal of assets and information disclosure including document filing and 
accounting recording in order to finalize financial reports in timely basis. 

The Use of Inside Information 

The Company has adopted a policy on protection of the use of disclosure inside information for own 
interest.  The Board and Executive are deemed to comply with the policy as follows :-  

1. To provide the directors and executive with knowledge and understanding about the report of their 
shareholding and changes of shareholding (including their spouse and minor children).  They are 
also be informed of punishment clauses for any violation or non-compliance according to the 
Securities and Exchange Act B.E.2535    
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2. The directors and executive have the duty to report the change of their shareholding to SEC and 
SET.  The copy of the said report has to submit to Company in the same date.  

3. To circulate the document informing that the directors and executive who have access to crucial 
insider information that affect trading prices of the Company’s securities of their being prohibited 
from trading the Company’s securities during a one-month period prior to the announcement of the 
Company’s operation results or disclosure of such information to the public.  

The Auditor’s Remuneration 

 (Unit : THB) 2015 2014 

Audit Fee 1,000,000 850,000 

Non-Audit Fee - None - - None - 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
 

นโยบายภาพรวม 

บริษัทมีก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจ โดยค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 
(Stakeholders) ดงันี ้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 ในการด าเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งถกูต้องตาม

กฎหมาย ภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี และยดึหลกัความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และปฏิบตัิตอ่ทกุฝ่าย
อยา่งเป็นธรรม เพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์ และพนัธกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

(2) การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 บริษัทมีความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ และก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน 

ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตนี ้อยา่งเคร่งครัด  

(3) การเคารพสทิธิมนษุยชน 
 บริษัทก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ทกุคนเคารพในหลกัสทิธิมนษุยชนสากล  

(4) การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
บริษัทตระหนกัดวีา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความยัง่ยืนที่ส าคญัของบริษัท จงึเป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะให้การ
ปฏิบตัิที่เป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ  

(5) ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
 บริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของความพงึพอใจของลกูค้าทีม่ีตอ่ความส าเร็จทางธุรกิจของบริษัท จึงมเีจตจ านง

ที่จะแสวงหาวธีิการท่ีจะสนองความต้องการของลกูค้าให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึน้ตลอดเวลา โดยได้
ก าหนดไว้เป็นนโยบายคณุภาพของบริษัท ที่วา่ “เรามุง่มัน่ผลติสนิค้าและบริการท่ีดี มีคณุภาพ ปลอดภยั และ
ถกูต้องตามกฎหมาย พร้อมปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อครองใจลกูค้า”  

(6) การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 
 บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธรุกิจบนพืน้ฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมที่ดี  

(7) การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
 บริษัทให้ความส าคญัในการพฒันาธุรกิจให้มัน่คง ควบคูก่บัความมุง่มัน่ท่ีจะตอบแทนสงัคมและชมุชนอยา่ง

ตอ่เนื่อง  

** อน่ึง ผูล้งทนุสามารถศึกษาข้อมูล และรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบันโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท ไดจ้าก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ทีแ่สดงไวใ้น www.sec.or.th ** 

 

        CSR POLICY 

 The Company is committed to conducting business by taking into account the social responsibility, 
environment and stakeholders. 

(1) Fairness Business 
 To conduct business with the best interest to shareholders, the Company’s operation is based upon 

legality, responsibility, transparency legally and fair treatment to stakeholders in order to achieve 
Company’s vision and mission. 
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(2) Anti-Corruption 
 The Company is committed to prevent corruption from all business transactions.  Director, executive, 

employee and related parties have to comply with the anti-corruption policy.  

(3) Respect for Human Rights 
 Company’s directors, executive and employee is committed to respect the universal human rights.  

(4) Fair Employment Treatment 

 The Company is well aware that employee is a key factor for Company’s sustainable development.  
The Company set up the employment policy for fair treatment to concern with opportunity, 
remuneration, job appointment and transfer and competency development.   

(5) Consumer Responsibility 
 The Company is well award of the importance of customers’ satisfaction creating sustainable 

business.  We strive to enhance our performance efficiently to respond to our customers’ demand.  It 
is determined in our quality policy that “we aim to continually improve our products in best high 
International Standard Quality, Safety and Hygienic, compliance to the Food Safety Regulation with 
Excellent Service for our customers’ best benefit”  

(6) Environment 
 The Company is committed to conduct business with protection of health, safety and environment.  

(7) Community Involvement and Development 
 The Company has focused on improving its business and been committed to giving back to the 

society and community.  

** Remark: The investor can find more information about Company’s social responsibility policy in the Annual 
Registration Statement (Form 56-1) which is publicized in www.sec.or.th ** 

 

  

http://www.sec.or.th/
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การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

 บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนที่จะต้องทราบ ท า
ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบตัติามทีก่ าหนดไว้ในอยา่งเคร่งครัด มิใช่การปฏิบตัิตามความสมคัรใจ 
และไมส่ามารถอ้างได้วา่ไมท่ราบแนวปฏิบตัิที่ก าหนดขึน้นี ้

 ผู้บริหารทกุระดบัในองค์กร จะต้องดแูลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัทีจ่ะด าเนินการให้พนกังานภายใต้สาย
บงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตัิตามอยา่งจริงจงั หากมีพนกังานท่ีกระท าการฝ่าฝืน จะถกูพิจารณาลงโทษทาง
วินยัอยา่งเคร่งครัด 

 ทัง้นี ้ บริษัทคาดหมายวา่พนกังานของบริษัทจะร่วมกนัสอดสอ่ง ดแูลการปฏิบตัิตาม โดยสนบัสนนุให้มีการ
สอบถามกรณีมีข้อสงสยั หรือข้องใจ รวมทัง้เปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมไมเ่หมาะสม ได้ที่ 

ทางไปรษณีย์ ฝ่ายส านกักรรมการ หรือ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 

 บริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 

  140 หมู ่5 ต าบลบางกระทกึ  

  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

ทางอีเมลล์ jirut_l@kasetbrand.com  

 โดยบริษัทจะรับฟังทกุข้อร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย ก าหนดระยะเวลา
สอบสวนอยา่งเหมาะสม ช่ือผู้ ร้องเรียนจะถกูปิดเป็นความลบั 

 

THE COMPLIANCE AND THE REPORT 

 It is deemed as duty and responsibility of directors, executive and all employees to acknowledge, 
understand and strictly comply with the policy and guidelines stated in the Code of Conduct.  

 The executive is responsible for monitoring their subordinates to acknowledge, understand and 
strictly comply with the policy and guidelines stated in the Code of Conduct.  The disciplinary action is taken if 
the violation on non-compliance is found.  

 The Company expects all employees to monitor the compliance with Company’s corporate 
governance and encourages all employee to raise any questions and concerns that may have regarding the 
policies.  In addition, personnel can report any misconduct or non-compliance to the following address 

By Post Office of Directors and Corporate Secretary 

 Thai Ha Public Company Limited 

  140 Moo 5, Tambon Bangkratuek  

  Amphur Sampran, Nakornpathom 73210 

By E-mail jirut_l@kasetbrand.com  

 The Company certifies that every enquiry will be treated fairly, transparently and with due care, and 
fair judgment will provided in a timely manner.  Whistleblowers will be kept confidential.  
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การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง / INTERNAL CONTROL 
AND RISK MANGEMENT 
 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) ในด้านตา่งๆ ทัง้ 5 หวัข้อ 
คือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู 
และระบบการติดตาม มีความเพยีงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบ
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มรีะบบการควบคมุภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย ให้
สามารถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมชิอบ หรือโดยไมม่ีอ านาจ
เพียงพอ รวมถงึการท าธุรกรรมกบับคุลลที่อาจมีความขดัแย้งและบคุคลที่เก่ียวโยงกนั อยา่งเพยีงพอแล้ว ส าหรับการ
ควบคมุภายในในหวัข้ออื่น คณะกรรมการเห็นวา่บริษัทมกีารควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในให้เหมาะสมและมีประสทิธิผล โดย
พิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบญัชี พร้อมให้ข้อแนะน ากบัผู้ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดผลงานท่ีมี
ประสทิธิภาพ เพื่อให้หนว่ยงานตา่งๆ ของบริษัท มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและป้องกนัหรือลดความเสีย่งที่
อาจจะเกิดขึน้ 

The Board of Director is of opinion that the Company’s internal control system in 5 issues; Internal Control, 
Risk Assessment, Activity Control, Information and Communication, Monitoring and Evaluation is adequate 
and appropriate.  Personnel to monitor the system compliance are sufficient.  The internal control system is 
covering to the business operation of Subsidiaries.  The Company provides adequate personnel to monitor the 
internal control system effectively both for the Company and the Subsidiaries.  This is to ensure to protect 
Company assets from being misused or used by any unauthorized person, including the related transactions.   

The Audit Committee reviewed the adequate and effective internal control system from the report of the 
internal audit function and the external auditors and gave recommendations to internal auditor for more 
effective operations to make sure that all units have a proper internal control system that can prevent or at 
least reduce risk. 

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

บริษัทใช้บริการหนว่ยงานภายนอก (Outsource) ในการท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จากบริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัติง้ จ ากดั 
โดยมีนางสาวอจัฉราพร มานะศานต์ ต าแหนง่ กรรมการผู้จดัการ ท าหน้าที่เป็นหวัหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท เอซเีอ็ม คอนซลัติง้ จ ากดั แล้ว เห็นวา่มคีวามเหมาะสมเพียงพอกบั
การปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลา 
24 ปี  

ทัง้นี ้ การพิจารณาและอนมุตัิ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผา่น
การอนมุตัิ จากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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Head of Internal Audit   

The Company uses outsourcing internal audit service from ACM Consulting Co., Ltd., position of Managing 
Director, acting as Head of Internal Auditor.  The Audit Committee has thoroughly considered the 
qualifications of ACM Consulting Co., Ltd. and is of opinion that the qualification is adequate for its operation 
in terms of the independence and experience in internal audit function for 24 years.  

It is the duty and responsibility of the Audit Committee to consider appointment, transfer and dismissal of 
head of internal auditor. 
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รายการระหว่างกัน / RELATED PARTY TRANSACTIONS 
 

ในระหวา่งปี บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (เก่ียวข้องกนัโดยมีการผู้ ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการ
บางสว่นร่วมกนั) รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีตกลงร่วมกนัและเป็นไปตามธุรกิจปกต ิโดยสรุปได้ดงันี ้

บุคคล/นิตบุิคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ์ 

รายละเอียดของ
รายการหรือสัญญา 

งวด 12  เดือน
สิน้สุด 31 

ธันวาคม  2558  

 (พันบาท) 

การก าหนดราคา
และเงื่อนไข 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ก. ระหว่างบมจ. 

ไทยฮากับบมจ. 

น า้มันพืชไทย 

(TVO) : 

 

 

 

นายวสิทุธิวทิยฐานกรณ์
เป็นประธานบริหารและผู้
ถือหุ้นร่วมกนัในบมจ.น า้มนั
พืชไทยโดยถืออยู่ 
20,025,688 หุ้นหรือร้อยละ 
2.48  ของทนุจดทะเบียน
ช าระแล้ว 

และนางสาวปรินดาตัง้
พิรุฬห์ธรรม เป็นกรรมการ
และผู้ ถือหุ้นร่วมกนัในบมจ.

น า้มนัพืชไทย ถืออยู่ไทย 
ถืออยู่ 1,563,703 หุ้น หรือ
ร้อยละ 0.19ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

 

1. ซือ้สินค้า 

- บริษัทซือ้ผลิตภณัฑ์
น า้มนัพืชจากบมจ.

น า้มนัพืชไทย (TVO) 

เพ่ือน าไปใช้เป็น
วตัถดุิบในการผลิต
และซือ้สินค้า
ส าเร็จรูปเพ่ือขาย 

1.1  ยอดซือ้สินค้า 

1.2  เจ้าหนีก้ารค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,179 

7,327 

   

- จ่ายตามราคา
ตลาดส าหรับลกูค้า
ชัน้ดีโดยได้รับ
เครดติเทอม 2 

ช่วงเวลาคือ 15 วนั
กรณีท่ีซือ้วตัถุดบิ
เพ่ือผลิต /  30 วนั
กรณีซือ้สินค้า
ส าเร็จรูปเพ่ือขาย 

  

- บริษัทซือ้วตัถดุิบ คือ
น า้มนัถัว่เหลืองจาก 
บมจ.น า้มนัพืชไทยเพ่ือ
น าไปใช้ในการผลิตโดย
การน าวตัถดุบิดงักล่าว
มาสกดัและปรุงสตูร 

- บริษัทได้ซือ้น า้มนัพืช
บรรจป๊ีุบเพ่ือน าไปขาย
ตามช่องทางการ
จ าหน่ายลกูค้า
ภายในประเทศ 

 

  *   คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเหน็วา่รายการซือ้
สินค้าดงักล่าวเป็นไปตาม
ลกัษณะการค้าโดยปกตขิอง
บริษัท  

ข.  ระหว่าง 
บมจ. ไทยฮา 
กับ บจ. เชียร์ 
(ประเทศไทย) 

 

- บจก.เชียร์ (ประเทศไทย) 

เป็นบริษัทแม่ของ 
บมจ. ไทยฮาโดยบริษัทถือ
ในสดัส่วนร้อยละ 50.79 

ของทนุจดทะเบียนช าระ
แล้ว 

1.คา่เช่าคลงัสินค้า 5,031 บริษัทเช่าคลงัสินค้า
ท่ีพทุธมลฑลสาย 5  

พืน้ท่ี 3,000 ตาราง
เมตร ท่ีอตัราคา่เช่า 
150.00 บาทตอ่
ตารางเมตร รวมคา่
เช่าตอ่เดือน 
450,000 บาท 

-  ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 
2555 เป็นต้นไปบริษัท
เช่าคลงัสินค้ากบับจ.

เชียร์ ประเทศไทย โดย
อตัราการเช่าเป็นราคา
ตลาด 
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บุคคล/นิตบุิคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ์ 

รายละเอียดของ
รายการหรือสัญญา 

งวด 12  เดือน
สิน้สุด 31 

ธันวาคม  2558  

(พันบาท) 

การก าหนดราคา
และเงื่อนไข 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

  2. เงินประกนัค่าเช่า 450 มีวางเงินประกนัค่า
เช่า 1 เดือน 

-  เป็นเงินประกนัคา่เช่าซึง่
เป็นไปตามการด าเนินธุรกิจ
ปกติ 
  *   คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเหน็วา่เงินประกนันี ้
เป็นไปตามลกัษณะการค้า
โดยปกตขิองบริษัท 

 

 3.เงินจ่ายล่วงหน้าคา่
เช่าคลงัสินค้า 

4,925 

 

 

บริษัทมีการจ่ายค่า
เช่าคลงัสินค้า
ล่วงหน้า 12 เดือน
เพ่ือรับส่วนลดเงิน
สดร้อยละ 5 

*  คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็วา่เป็นรายจ่ายนี ้
เป็นไปตามลกัษณะการค้า
โดยปกตขิองบริษัท 

  

4.คา่ตอบแทน 

4.1 คา่ตอบแทนการ
ใช้เคร่ืองหมายการค้า
ตรา” เชียร์” 
4.2 คา่ใช้จ่ายค้าง
จ่าย 

 

570 

 

34 

เป็นคา่ตอบแทนการ
ใช้เคร่ืองหมาย
การค้า ตามสญัญา 
โดยก าหนด อตัรา
รายเดือนเป็น ร้อย
ละ 1 ของยอดขาย
สินค้าทัง้หมดท่ีผลิต
และจ าหน่ายภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า 
“Cheer เชียร์” และ 
“The Moon ตรา
พระจนัทร์” 

-  เป็นค่าใช้จ่ายซึง่เป็นไป
ตามการด าเนินธุรกิจปกติ 
*  คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็วา่รายได้นีเ้ป็นไป
ตามปกตขิองบริษัท 
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บุคคล/นิตบุิคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ์ 

รายละเอียดของ
รายการหรือสัญญา 

งวด 12  เดือน
สิน้สุด 31 

ธันวาคม  2558  

(พันบาท) 

การก าหนดราคา
และเงื่อนไข 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ค. ระหว่างบมจ.

ไทยฮากับ หจก.

ไทยฮะพาณิชย์ 

กรรมการของบมจ.ไทยฮา
เป็นผู้บริหารโดยถือหุ้นใน 
หจก. ไทยฮะ พาณิชย์ ท่ี
สดัส่วนร้อยละ 12.50%  

กรรมการในท่ีนีไ้ด้แก่ นาย
วรวฒุ ิตัง้พิรุฬห์ธรรม 

1.ขายสินค้า บมจ.

ไทยฮา ขายสินค้า
ให้บจ. ไทยฮะ
พาณิชย์ 

1.1 ขายสินค้าข้าว 

1.2 ลกูหนีก้ารค้า 

 

 

 

 

610 

106 

บริษัทขายสินค้า
ข้าวให้ หจก. ไทยฮะ
พาณิชย์ 

 

*  คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็วา่เป็นรายได้นี ้
เป็นไปตามลกัษณะการค้า
โดยปกตขิองบริษัท 

ง.  ระหว่าง 
บมจ.ไทย กับ
คุณสมฤกษ์ ตัง้
พรุิฬห์ธรรม 

คณุสมฤกษ์ ตัง้พิรุฬห์ธรรม 
มีต าแหน่งเป็นประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ของบมจ.

ไทยฮา 

มีเงินจากการขาย By 

product ท่ีประเทศ
ลาว 

 

1,005 

เน่ืองจากปัจจุบนั
บริษัทอยู่ในระหว่าง
การด าเนินการเปิด
บญัชีเงินฝากสกลุ
เงินกีบกบัธนาคาร
พาณิชย์ไทยแหง่
หนึง่ในแขวงสะหวนั
นะเขต  
ในขณะเดียวกนั มี
เงินรายได้จากการ
ขาย By product ท่ี
ได้จากโรงสีข้าวท่ี 
ประเทศลาว จงึน า
รายได้ดงักล่าวไป
ฝากในบญัชี
ธนาคารของ
กรรมการเป็นการ
ชัว่คราว  

* คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็วา่เงินในบญัชีเงิน
ฝากให้อยู่ในบญัชีดงักล่าว
เป็นการชัว่คราวจนกว่า
บริษัท จะเปิดบญัชีแล้วเสร็จ 
และเม่ือบริษัทมีบญัชีแล้วให้
กรรมการถอนและน าเงินไป
ฝากในบญัชีของบริษัทแทน 
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During the years, the Company had trading transactions with related companies (related by way of common 

shareholders and/or common directors).  Such transactions, which have been concluded on the terms and basis as 

determined by the companies concerned and in the normal course of business, are summarized below: 

Related Parties Relationship 

Details of 

Transactions and 

Contracts  

Ended 

December 31, 

2015 

 (‘000 Baht) 

Pricing and 

Condition 

Necessity and Rationality 

of Transactions 

a. Between Thai 

Ha Plc. and 

Thai Vegetable 

Oil Plc. (TVO) : 

Mr. Visuth 

Vitayatanakorn, 

Chairman of Thai 

Vetgetable Oil Plc (TVO),  
holds 20,025,688 shares 

in Thai Ha Plc.or 

equivalent to  2.48% of 

paid up capital and  Ms. 

Prinda Tangpiroonthum 

is a director and holds  

1,563,703 shares in TVO 

or equivalent to 0.19% 

of the paid up capital 

1. Goods Purchase 

-  The Company 

bought vegetable 

oil products from 

TVO for using as 

raw material and 

finished goods for 

distribution 

1.1 Total Sales 

 1.2 Account 

Payable  

 

 

 

 

 

 

 

 

37,179 

7,327 

   

-  Market Price 

with 15-day credit 

term for raw 

materials and 30-

day credit term 

for finished 

products 

  

- Thai Ha purchase 

raw material which is 

vegetable oil from 

TVO for further 

process 

- Thai Ha pufchase 

vegetable oil and 

repackaging for 

domestic sales 

 

  The transaction is in 

accordance with the 

normal business 

operation. 

b. Between Thai 

Ha Plc. and 

Cheer 

(Thailand) Co., 

Ltd. 

- Cheer (Thailand) Co., 

Ltd is the parent 

company holds 50.79% 

of the paid-up capital 

 

11. Rental of 

Warehouse 

5,031 Thai Ha Plc. Rent 

a warehouse of 

3,000 square 

metres, located 

on Puttamontol 

Sai 5 at 150 Baht/ 

square metre.  

Total rental is 

Baht 450,000 per 

month 

As from April 1, 2012, 

Thai Ha Plc. has rent a 

warehouse from Cheer 

(Thailand) at a market 

rate. 

Related Parties Relationship 
Details of 

Transactions and 

Ended 

December 31, 

Pricing and 

Condition 

Necessity and Rationality 

of Transactions 
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Contracts  2015 

 (‘000 Baht) 

  2. Rental warrantee 450 One-month 

security deposit 

-  The transaction is in 

accordance with the 

normal business operation   

 

 3. Advanced 

Payment for Rental 

of Warehouse  

4,925 

 

 

Thai Ha paid one-

year advance 

rental in return of 

5% cash 

discount. 

-  The transaction is in 

accordance with the 

normal business operation   

  

4. Fee  

4.1 Fee for Use of 

Trademark “Cheer” 

3.2 Accrued 

Expense 

 

 

570 

 

34 

Fee for utilizing 

trademarks 

“Cheer เชียร์” and 
“The Moon ตรา
พระจนัทร์” 

-  The transaction is in 

accordance with the 

normal business operation   

 

c. Between Thai 

Ha Plc. and 

Thai Ha 

Partnership  

Ltd. 

Director of Thai Ha Plc., 

Mr. Vorravuth 

Tangpiroonthum, is the 

management and hold 

share in Thai Ha Trading 

Limited Partnership at 

12.50%.  

1. Sales of goods 

1.1  Sales 

1.2  Account 

Receivable 

 

 

610 

106 

Thai Ha Plc. sells 

rice to Thai Ha 

Trading Limited 

Partnership. 

The transaction is in 

accordance with the 

normal business operation   
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d. Between Thai 

Ha Plc. and 

Mr.Somroek 

Tangpiroonthum 

Mr.Somroek 

Tangpiroonthum is 

Director and Chief 

Executive Officer of Thai 

Ha Plc. 

1. Revenue from 

sale of by product 

at rice mill in Lao 

PDR.  The revenue 

is deposited in 

director’s bank 

account for the 

purpose of cash 

flow in Lao. 

 

1,005 

Thai Ha Plc. is 

processing the 

open of saving 

account in local 

Lao currency at a 

Thai commercial 

bank in 

Savannakhet 

province.  In the 

meantime, 

revenue earned 

from by-product 

will be temporary 

deposited to the 

CEO bank 

account.  

*The Audit Committee 

advised that this operation 

will be treated as 

temporary until the 

completion of account 

opening.  All money in the 

CEO bank account will be 

withdrawn and deposit 

into the new company 

account. 
 

 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทมีการก าหนดมาตรการในการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัท และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งวา่ผู้บริหารและผู้มีสว่นได้
สว่นเสยีจะไมส่ามารถเข้ามามีสว่นในการอนมุตัิรายการดงักลา่ว โดยบริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น
เก่ียวกบัความจ าเป็น และความเหมาะสมของรายการนัน้ โดยพจิารณาจากเง่ือนไขตา่งๆให้เป็นไปตามการด าเนินธุรกิจตามปกติ
และตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือราคายตุิธรรม ซึง่สามารถเปรียบเทียบได้กบัรายการท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภายนอก แตใ่นกรณี
ที่ไมส่ามารถหาราคาตลาดทีใ่ช้ในการเปรียบเทียบได้ บริษัทจะขออนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ และในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้
ผู้ เช่ียวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบญัชี ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว  เพื่อน าไปใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการ  หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทปฏิบตัใิห้เป็นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั  
ประกาศ  ค าสัง่  หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการ
เปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงและการได้มาหรือจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีส าคญัของบริษัทหรือ บริษัทยอ่ย 

Measures and Procedure for Authorization of Related Transaction 

The Company sets the measures for authorization of related transaction that the interested executives or 

stakeholders cannot approve such transaction and the Audit Committee reviews the necessity and 
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reasonableness of transaction by considering the conditions in compliance with the normal business condition 

and reasonable price by using the same benchmark that should be done with the third parties.  In case of no 

market price comparison, the Company will propose to Audit Committee for approval.  If the Audit Committee has 

no expertise in transaction, the Company would propose to the independent export or Company’s auditor to 

consider such transaction and would then propose to the Board and shareholders for approval. 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

เนื่องจากลกัษณะของธุรกิจที่บริษัท ก าลงัด าเนินการกบันิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ได้แก่ บมจ. น า้มนัพืชไทย (TVO) 

บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั หจก.ไทยฮะ พาณิชย์ และบริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จ ากดั จะยงัคงมรีายการระหวา่งกนัเกิดขึน้ใน
อนาคต บริษัทจงึมีนโยบายหลกัวา่รายการระหวา่งกนัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตกบับริษัทดงักลา่วข้างต้น ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของ
ความจ าเป็น และความสมเหตสุมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยส าคญั รวมทัง้ต้องเป็นราคายตุิธรรม ซึง่
สามารถเปรียบเทยีบได้กบัรายการท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภายนอก นอกจากนี ้ ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจะไมด่ าเนิน
ธุรกิจในลกัษณะที่จะแขง่ขนักบับริษัท 

Policy or Trends of Related Transaction in the Future 

According to the business nature between Company and the related companies (TVO, Cheer (Thailand) Co., 

Ltd., Thai Ha Partnership Ltd. and Chama Asset Co., Ltd.), the related transactions would be still engaging.  There 

is the agreed policy that the related transactions in the future must be conducted upon the necessary and 

reasonable basis and the optimal benefit to the Company and shareholders by using the same benchmark that 

should be done with other third parties.  Besides, the management and major shareholders would not conduct the 

business completing the Company. 
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ข้อมูลทั่วไป / GENERAL INFORMATION  
 
บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ผลติและจ าหนา่ยสนิค้าทางการเกษตร ทัง้ในและตา่งประเทศ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 140 หมู ่5 ต าบลบางกระทกึ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

   โทรศพัท์ 02-482-1661-6         โทรสาร 034-288-415 

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.เลขที่ 0107574700311 

Homepage : http://www.kasetbrand.com 

ทนุจดทะเบียน :  หุ้นสามญั 292,500,000 หุ้น มลูคา่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 292,500,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว :  หุ้นสามญั 278,000,000 หุ้น มลูคา่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 278,000,000 บาท 

นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษัท ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นสามญัที่
ออกจ าหนา่ย 

จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัสว่น
การถือหุ้น 

บริษัท เกษตรลาว 
จ ากดั (ผู้ เดียว) 

แขวงสะหวนันะเขต  
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

กิจการโรงส ีและโรง
ปรับปรุงคณุภาพ
ข้าวสาร 

10,000 หุ้น 10,000 หุ้น 100% 

บริษัท เชียร์ เทรดดิง้ 
จ ากดั (ไดจ้ดทะเบียน
เลิกบริษัทแลว้ อยู่ใน
ระหว่างการช าระบญัชี) 

กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

โทร 02-477-0021-2 

โทรสาร 02-476-9973 

จดัจ าหนา่ยสนิค้า 

Consumer ใน
ประเทศ 

48,000,000 หุ้น 47,999,993 หุ้น 99.99% 

ชื่อ ที่ตัง้ส านักงาน หมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

   อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
   93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศพัท์ 02-009-9000       โทรสาร 02-009-9991 

ผู้สอบบญัชี : นางสาววนันิสา งามบวัทอง เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี 6838 

  บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซือ่ กรุงเทพฯ 10800 

  โทรศพัท์ 02-587-8080            โทรสาร 02-586-0301 
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ข้อมูลทั่วไป / GENERAL INFORMATION  
 
Thai Ha Public Company Limited 

Type of Business :    Manufacture and distribution of agricultural product to both domestic and overseas 

Head Office’s Address :   140 Moo 5, Tambon Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom 73210 

       Tel. 02-482-1661-6         Fax 034-288-415 

Corporate Registration Number : BOR MOR JOR 0107574700311 

Homepage : http://www.kasetbrand.com 

Registered Capital    :     Common share of 292,500,000 shares at 1 Baht per share, total 292,500,000 Baht 

Registered and paid-up Capital:  Common share of 278,000,000 shares at 1 Baht per share, total 278,000,000 Baht 

Subsidiaries Companies 

Company’s Name Address Type of Business No. of Shares No. of Shares 

Held 

Ratio 

Shareholding 

Kaset Laos Sole Co., 

Ltd. 

Savannakhet, Laos 

People’s Democratic 

Republic 

Rice mill and rice 

processing plant 

10,000 Shares 10,000 Shares 100% 

Cheer Trading Co., Ltd, 

(Registered for 

company dissolution 

and under liquidation) 

Bangkok, Thailand 

Tel 02-477-0021-2 

Fax 02-476-9973 

Domestic 

Distribution of 

consumer goods 

48,000,000 

Shares 

47,999,993 

Shares 
99.99% 

Other Relevant Information 

Share Registrar : Thailand Securities Depository Co, Ltd. 

   The Stock Exchange of Thailand Building  

   93 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 

  Tel 02-009-9000      Fax 02-009-9991 

Auditor : Ms. Wannisa Ngambuathong, C.P.A. No. 6838 

  Dharmniti Auditing Co., Ltd. 

  267/1 Pracharaj Sai 1 Road, Bangsue, Bangkok 10800 

  Tel 02-587-8080       Fax 02-586-0301 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินของผลกำรด ำเนินงำน  
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน / Analysis of Operating Result 

อตัราก าไรขัน้ต้น / Gross Profit Margin 

ในปี 2558 เพิม่ขึน้จาก 9%  เป็น 12 %  เกิดจากบริษัท  สามารถซือ้วตัถดุิบได้ในราคาทีถ่กูลง และ บริหารต้นทนุการ
ผลติลดลง 

In 2015, the gross profit margn for the Company and its subsidiaries increased from 9% to 12%. The 
increase was mainly due to cost reduction for raw material and lower production cost from effective and 
efficient cost management.   

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร / Selling and Administrative Expenses 

 ในปี 2558 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 139.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ประมาณ 18.65%  

เนื่องจากบริษัทมีคา่ใช้จา่ยประชาสมัพนัธ์ลดลง และควบคมุคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ได้มีประสทิธิภาพมากขึน้  

The selling and administrative expenses for the Company and its subsidiaries for 2015 was 139.76 
million Baht, a decrease of 18.65%.  The increase was mainly due to the decrease of marketing expense and 
efficient cost control. 

สว่นของผู้ ถือหุ้น / Shareholders’ Equity 

 ในปี 2558  สว่นของผู้ถือหุ้นรวมมีจ านวน 349.47 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 หรือคิดเป็น 31.0% เป็นผลมาจาก
การเพิม่ทนุในระหวา่งปี 2558 จ านวน 22.31 ล้านบาท สว่นเกินทนุจากการรับช าระคา่หุ้น 41.47 ล้านบาท และ
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น เป็นการตีมลูคา่ที่ดินใหม ่18.09 ล้านบาท 

In 2014, the total shareholders’ equity was at 266.78 million Baht, increasing about 7.28% from 2013.  The 
increase was due the capital increase in 2014 of 30.69 million Baht and premium on ordinary shares of 54.48 
million Baht and the loss operation of 67.3 million Baht.  

 

ฐานะทางการเงนิ / Financial Status 

สนิทรัพย์ / Assets 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 เทา่กบั 774.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14.69 % จากปี 2557 โดยสว่นท่ี
ปรับเพิ่มขึน้ คือ สนิค้าคงเหลอื เนื่องจากมีการวางแผนการจดัเก็บสนิค้าคงเหลอืเพื่อรองรับการสัง่ซือ้จากลกูค้า  และ ที่ดนิ 
อาคารและอปุกรณ์ ปรับเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีการลงทนุซือ้ทรัพย์สนิเพิ่ม  

 
The Company and its subsidiaries’ total assets in 2015 were at 774.69 million Baht, increasing  14.69% 

from 2014.  The increase was seen in inventory, driven by inventory planning management to cater customers’ 
purchase orders, and increase investment in property, plant and equipment.  
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หนีส้นิ / Liabilities 
จากการวิเคราะห์รายละเอียดขององค์ประกอบของหนีส้นิของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงัตารางข้างลา่งตอ่ไปนี ้ พบวา่ 

จากภาระหนีส้นิทัง้หมด จะมีสดัสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ในปี 2558 อยูท่ี่ ประมาณ 297.60 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืม
ระยะสัน้คิดเป็นประมาณ 69.99 % 

According to the table shown below, it found that liabilities with interest in 2015 was at 297.60 million 
Baht, of which short-term loans was at 69.99% 

  บริษัทและบริษัทยอ่ย 
(Consolidated) 

บริษัท 
(Separated) 

2558 
(2015) 

2557 
(2014) 

2556 
(2013) 

2558 
(2015) 

2557 
(2014) 

2556 
(2013) 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ (ล้านบาท) 
Liabilities with interest (Million Baht) 

297.60 319.60 374.77 297.60 319.60 414.77 

หนีส้นิท่ีไมม่ีภาระดอกเบีย้ (ล้านบาท) 
Liabilities without interest (Million Baht) 

112.43 79.12 62.46 153.32 78.64 61.93 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ / หนีส้นิรวม 
Liabilities with interest / Total liabilities 

69.99% 78.20% 83.86% 63.85% 71.05% 85.28% 

หนีส้นิท่ีไมม่ีภาระดอกเบีย้ / หนีส้ินรวม 
Liabilities without interest / Total 
liabilities 

26.44% 19.36% 13.98% 32.89% 17.48% 12.73% 

หนีส้นิหมนุเวียน / หนีส้นิรวม 
Current liabilities / Total liabilities 

96.43% 100.00% 100.00% 96.75% 100.00% 100.00% 

 

โครงสร้างของภาระหนีส้นิสว่นใหญ่จะเป็นหนีส้นิหมนุเวียนตามนโยบายการบริหารเงินของบริษัทตามที่กลา่วข้างต้น 
โดยสดัสว่นหนีส้นิหมนุเวยีน ตอ่หนีส้นิรวมได้แสดงตามตารางข้างต้นนีเ้ช่นกนั 

In consistent with Company’s cash management policy, the structure of liabilities was found in current 

liabilities.   
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สภาพคลอ่ง / Liquidity 

บรษิทัและบรษิทัย่อย  มเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานในปี 2558 เท่ากบั -16.63 ลา้นบาท  

บรษิทัและบรษิทัย่อย มอีตัราสว่นสภาพคล่องประมาณ 1.38 เท่า ซึง่สภาพคล่องสว่นใหญ่ถูกใชไ้ปในการจ่าย
ช าระใหเ้จา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น รวมทัง้จ่ายช าระเงนิกูร้ะยะสัน้ใหก้บัสถาบนัการเงนิ  

In 2015, the Company and its subsidiaries had a net cash flow provided by operating activities of -16.63 
million Baht.  

The liquidity ratio was at 1.38 times, mainly used in payment to trade and other payables and payment 
of short-term loans to financial institutions.  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น /  
REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE TO SHAREHOLDERS 

  
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พทุธกาล รัชธร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  ดร.สมจินต์ ศรไพศาล และนายดนยั จนัทร์เจ้าฉาย เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุอยา่งสม า่เสมอรวม 4 ครัง้ และในปี พ.ศ. 

2559 ได้ประชมุอีก 1 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เป็นการประชมุโดยไมม่ีฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุ
โดยมีการพิจารณาและสอบทานเร่ืองตา่งๆ ท่ีส าคญั ดงันี ้

� คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2558 ร่วมกบั 

ฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบบญัชี  เพื่อให้มัน่ใจวา่รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ได้จดัท าขึน้อยา่งถกูต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และมกีารเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอครบถ้วนและเช่ือถือได้ พร้อมทัง้ให้
ข้อสงัเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท นอกจากนีไ้ด้สอบทานการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัของ
บริษัทกบับริษัทยอ่ย รวมทัง้รายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษัทได้ด าเนินตามเง่ือนไขทางธุรกิจและหลกัเกณฑ์ที่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

� ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 และได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในให้เหมาะสม
และมีประสทิธิผล โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบญัชี พร้อมให้ข้อแนะน ากบัผู้ตรวจสอบ 
เพื่อให้เกิดผลงานท่ีมีประสทิธิภาพ การติดตามและด าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนยัส าคญัอยา่ง
ตอ่เนื่อง เพื่อให้หนว่ยงานตา่ง ๆ ของบริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมและป้องกนัหรือลดความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้   

� คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในตรวจสอบ ระบบบริหารความเสีย่งเพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษัทมีระบบงานและวิธีปฏิบตัิดีเพียงพอท่ีจะช่วยป้องกนั
และลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ และการอนมุตัิรายการ และอนมุตัิวงเงินของฝ่ายที่เก่ียวข้องสอดคล้องกบันโยบายและอ านาจ
อนมุตัิที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้และให้เกิดความเช่ือมโยงกบัการควบคมุภายใน 

� พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทนประจ าปี 2559 โดยพิจารณากระบวนการคดัเลอืกวา่เป็นไป 

ตามแนวทางและขัน้ตอนที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยพิจารณาคณุสมบตัิของส านกังานสอบบญัชีและ
ผู้สอบบญัชี และเพื่อเพิ่มความมัน่ใจในความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้อง
กบัประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เร่ือง การหมนุเวียนผู้สอบบญัชีรายเดมิปฏิบตัิ
หน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท มาแล้วติดตอ่กนัห้าปี 

� การก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ความส าคญัในการบริหารงานตามหลกัการของการก ากับดแูล
กิจการท่ีดี เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
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 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ในปี 2558 บริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายในท่ีเพยีงพอ เหมาะสม รวมทัง้มกีระบวนการท่ีชว่ยให้ความมัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมกีารจดัท าและเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีในปีที่ผา่นมาและคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี และ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือ่ขออนมุตัิที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 แตง่ตัง้นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6838 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4752 หรือ นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6699  แหง่บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2559 ตอ่อีกวาระหนึง่ 
เนื่องจากเห็นวา่เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอยา่งดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และมคีวาม
รับผิดชอบในการสง่มอบงานตรงตอ่เวลาโดยสม า่เสมอ 

 

                วนัท่ี  29 มีนาคม 2559 

               ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

              รศ.ดร.พทุธกาล รชัธร 

           (รองศาสตราจารย์ ดร. พทุธกาล รัชธร) 

           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

               บริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE TO SHAREHOLDERS 

Dear Shareholders of Thai Ha Public Company Limited 

 The Audit Committee of Thai Ha Public Company Limited consists of Prof.Assoc.Dr.Buddhagarn 

Rutchatorn as Chairman of Audit Committee, Dr.Somjin Sornpaisarn and Mr.Danai Chanchaochai as Member of 

Audit Committee. 

 The Audit Committee performed its duty as entrusted by the Board of Directors.  The meeting was held on 

4 times in 2015 and once in 2016 on 29 February 2016.   The Audit Committee performed the following tasks during 

the year : 

▪ The Audit Committee had reviewed the quarterly financial statement and the 2015 financial statement with the 

executives and the auditors to make sure that the financial statements of the Company and its subsidiaries were 

prepared in accordance with GAAP and that information were disclosed adequately, completely and in reliable 

manner.  In addition, the Audit Committee also took notice and acknowledged ways to solve problems that would 

benefit the Company.  Disclosure of related transactions between the Company and its subsidiaries was also reviewed 

to ensure that the Company complied with business conditions and criteria required by the Stock Exchange of 

Thailand. 

▪ In the Audit Committee meeting no.1/2016 held on 29 February 2016, the Audit Committee reviewed the 

2016 annual audit plan in terms of adequate and effective internal control system, and gave recommendations to 

Internal Auditor for more effective operations regarding the monitoring and the solving of problems reported in the 

Audit Report especially in essential matters.  The goal is to make sure that all units have a proper internal control 

system that can prevent or at least reduce risk. 

▪ The Audit Committee reviewed risk management policy and its guidelines.  The Internal Audit 

Department was also requested to perform a risk management system to ensure that the Company has 

sufficient and appropriate procedures and practices in place to prevent and mitigate risks that might occur.  

Also reviewed was the transaction approval authority (and the levels thereof) to ensure compliance the policy.  

The goal is to ensure efficiency and linkages with the internal control system.  

▪ The Audit Committee reviewed and selected the external auditor and determined their remuneration 

for the year 2016 by considering the compliance of the selection procedure with the guidelines approved by 

the Committee, taking into account the qualifications of the audit firm and the auditors.  In order to increase 

assurance that the auditor was independent, the Committee formulated a policy in conformity with the 

Securities and Exchange Commission (“SEC”)’s notification to rotate the Company’s audito rs every five years. 

▪ Good corporate governance – One of the Company’s priorities is to manage the business according 

to the principles of good corporate governance for the purpose of transparency and ethics so that 

shareholders, investors and all stakeholders have confidence in us. 
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 The Committee is of the opinion that the Company’s 2015 internal control and management control 

systems are adequate and appropriate.  All procedures were followed to ensure that the Company has conducted 

its business consistent with related laws and that information disclose in the financial statements is accurate, 

complete and reliable.  

 

 The Committee reviewed the auditors’ performance in the past year as well as the audit fee and 

recommended the Board of Directors to proposed to 2016 Annual General Meeting of Shareholders to appoint  

Ms.Wannisa Ngambuatong (CPA No.6838) or Mr.Peeradej Pongsatiensak (CPA No.4752) or Mr.Thanawut 

Piboonsawat (CPA No.6699) from Dharmniti Auditing Company Limited as the auditor of Company and Subsidiary 

Company for year 2015 due to their professional practices, knowledge of business, fairness, independence and 

always discharging their duties on time.      

 

        

            29 March 2016 

           On behalf of the Audit Committee 

 

 

 

   (Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn Rutchatorn) 

     Chairman of the Audit Committee 

                       Thai Ha Public Co., Ltd. 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ / 
REPORT OF BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL 
STATEMENTS  

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ซึง่จดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่ง
สม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระก ากบัดแูลงบการเงินและ
ประเมินระบบการควบคมุภายในให้มีประสทิธิผล เพื่อให้มีความมัน่ใจได้วา่มีการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีถกูต้อง ครบถ้วนอยา่ง
เพียงพอ ทนัเวลา และป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกต ิ ซึง่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท สามารถสร้างความเช่ือมัน่ได้วา่งบการเงินของ
บริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ถกูต้องในสาระส าคญั
แล้ว 

 

 

      นางปัทมา ตัง้พิรุฬห์ธรรม นายสมฤกษ์ ตัง้พิรุฬห์ธรรม 

 ประธานคณะกรรมการ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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REPORT OF BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL 

STATEMENTS   
 The Board of Directors of Thai Ha Public Company Limited is responsible for the Financial Statements of 

the Company and its subsidiaries, which have been prepared in accordance with generally accepted accounting 

standards in Thailand.  The policies pursued are deemed appropriate and applied consistently with adequate disclose 

of important information in the notes to the financial statements. 

 The Board has appointed an Audit Committee consisted of independent members to provide effective 

oversight of finances and the internal control system to ensure that accounting records are accurate, complete and 

timely, to prevent fraud and materially irregular operations.  The views of the Audit Committee are reported in the Audit 

Committee’s report in the Company’s annual report. 

 The Board is confident that the internal control system of Thai Ha Public Company Limited and its 

subsidiaries presents the financial position, results of operations, and cash flows accurately. 

 

 

      Mrs.Pattama Tangpiroonthum Mr.Somroek Tangpiroonthum 

                Chairman of the Board     Chief Executive Officer 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / AUDITOR’S REPORT 
 

เสนอตอ่ ผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่น
ของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึง
หมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืนๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่่าจะเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซึง่ก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตังิานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไมว่า่จะเกิดจากการทจุริต
หรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ    
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การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะทางการเงินของบริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

นางสาววนันิสา   งามบวัทอง 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 
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 AUDITOR’S REPORT 
 

To The Shareholders and Board of Directors of 

 Thai Ha Public Company Limited  

 

 I have audited the accompanying consolidated financial statements of Thai Ha Public Company Limited 

and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2015, and 

the consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in shareholders’ equity 

and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and the separate financial statements of Thai Ha 

Public Company Limited, which comprise the statement of financial position as at December 31, 2015, and the 

statement of comprehensive income, statement of changes in shareholders’ equity and statement of cash flows for 

the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. 

 

MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS   

 

 Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 

accordance with the Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is 

necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to 

fraud or error. 

 

AUDITOR’S RESPONSIBILITY 

 

 My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted 

my audit in accordance with the Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical 

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 

statements are free from material misstatement. 

 An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in 

the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of 

the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk 

assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the 

financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the 
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purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control.  An audit also includes 

evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made 

by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

 I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my 

audit opinion. 

 

OPINION 

 In my opinion, the consolidated financial statements of Thai Ha Public Company Limited and its 

subsidiaries and the separate financial statements of Thai Ha Public Company Limited referred to above present 

fairly, in all material respects, the financial position as at December 31, 2015, financial performance and its cash 

flows for the year then ended in accordance with the Financial Reporting Standards. 

 

 

(Miss Wannisa   Ngambuathong) 

Certified Public Accountant 

Registration No. 6838 

 

Dharmniti Auditing Company Limited 

Bangkok, Thailand 

February 29, 2016 

2016/0094/0326 

 

 


