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สาส์นจากประธานกรรมการ 

 

 

 

ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทายในการปรับกลยุทธ์และ 

การสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ให้ทนัตามสถานการณ์ทีเปลียนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว เพือสร้างความมนัคง เติบโตอย่างยงัยืน และความมงัคงัให้กบั

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ภาพรวมในปี 2563 กลยุทธ์ของบริษทัยงัคงเน้นการขายสินค้าทีมีกําไรสูง 

ประกอบกบัการพฒันาสินคา้ตราเกษตรอยา่งต่อเนือง มุ่งเนน้เรืองผลิตภณัฑที์ดี

ต่อสุขภาพ และใชพ้ลงังานทีสะอาดในกระบวนการผลิตเพือส่งต่อผลิตภณัฑ์ที

มีคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค บริษทัยงัไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจชนันาํ ขยาย

ช่องทางการขายแบบ B2C ผา่นทางเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั เพือนาํสินคา้

ตราเกษตรเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเพิมอตัรากาํไรไดสู้งสุด   

บริษทัมีการลงทุนโดยเริมใช้คลงัอตัโนมติัเชือมโยงกบัการจดัส่งสินคา้ เพือ

เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และรองรับการเติบโตในธุรกิจดา้นต่าง ๆ 

ของบริษทัทงัในประเทศและต่างประเทศ 

ทังนี ในด้านบุคลากร บริษทัยงัคงให้ความสําคญักับการพฒันาแนวคิดและ

ทัศนคติ ให้เกิดความคิดริเริมกับการพฒันาจิตใจ บนภาวะการแข่งขนัทาง

เศรษฐกิจทีรุนแรงเพือให้บคุลากรตระหนกัรู้ปัจจบุนั และมีความสุขจากภายใน

เพือสร้างสรรคผ์ลงานทีดีคืนสู่สังคม 

ในนามของคณะกรรมการบริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่าน

ผูถื้อหุ้น พนัธมิตรทางการคา้ คู่คา้ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกท่าน ทีร่วมแรง

ร่วมใจกันสนับสนุนการดําเนินงานของบริษทัด้วยดีตลอดมา  อนัเป็นส่วน

สาํคญัทีผลกัดนัให้บริษทัเจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งยงัยืนและมนัคง ทา้ยสุดนี ดิฉนั

จะทุ่มเทความสามารถในทุก ๆ ดา้นเพือการดาํเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ มนัคง 

พร้อมยึดมนัในธรรมาภิบาลและการกาํกบัดูแลกิจการทีดีตลอดไป 

 

 

นางปัทมา ตงัพิรุฬห์ธรรม / Mrs. Pattama Tangpiroonthum 

ประธานกรรมการ / Chairman of the Board of Director 
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MESSAGE OF CHAIRMAN OF THE BOARD 

 

 

 

2020 was a challenging year to adjust strategies and to make 

the different products in order to follow up the rapidly changing situation. This 

is to create stability, sustainable growth, and wealth for all stakeholders. 

Overall, in the year 2020, the Company’s strategy was still to focus on selling 

high-profit products. In the meanwhile, we continuously developed “KASET” 

brand products focusing on healthiness and use of clean energy in the 

production process to deliver our valuable products to consumers. The 

Company has cooperated with business partner to expand the distribution 

channel for B2C though vending machine which can bring products of KASET 

brand to the customers properly and generate the maximum profit gained.  

The Company has invested in the automated warehouse linked to the logistic. 

This is to increase competitiveness and supporting the Company’s growth in 

various businesses both domestic and international. 

Moreover, in term of human resource, the Company has continuously 

emphasized on the development of ideas and attitudes to create initiatives with 

internal mental development. The employees will be aware on the condition 

of intense economic competition but being happy from the inside to create 

good works to return to society. 

On behalf of the Board of Directors of Thai Ha Public Company Limited,  

I would like to thank the shareholders, business partners, management and all 

employees that have worked together to support the Company’s operations all 

along. This is an important part that drives the Company to grow sustainably 

and steadily. Lastly, I will devote my ability in every area to conduct business 

prudently, firmly, and adhere to good governance and corporate governance. 
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน / FINANCIAL HIGHLIGHTS 

 

งบการเงินรวม 

Financial Statement 

2563 2562 2561 2560 2559 

2020 2019 2018 2017 2016 

ฐานะทางการเงิน (ลา้นบาท) / Financial Position (Million Baht) 
     

สินทรัพยร์วม / Total Asset 627.6 641.2 737.2 716.9 692.9 

หนีสินรวม / Total Liabilities 327.3 316.1 370.3 366.1 352.7 

ส่วนของผูถื้อหุน้ / Shareholder’s Equity 300.3 325.1 366.9 350.9 340.1 

ผลประกอบการ (ลา้นบาท) / Operation Result (Million Baht) 
     

รายไดร้วม / Total Revenue 620.02 873.93 1,184.50 1,330.60 1,303.00 

รายจ่ายรวม / Total Expenses 639.49 900.11 1,159.00 1,320.30 1,313.20 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Earnings (Loss) -23.59 -31.07 15.9 10.2 -10.2 

อตัราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio 
     

กาํไรต่อหุ้น (บาท) / Earning Per Share (Baht) -0.09 -0.11 0.06 0.04 -0.04 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) / Net Profit Margin (%) -3.87% -3.58% 1.36% 0.77% -0.78% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) / Return on 

Shareholder’s Equity (%) 

-7.54% -8.98% 4.44% 2.96% -2.95% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) / Return  on Total 

Assets (%) 

-3.76% -4.84% 2.16% 1.43% -1.47% 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) / Debt to 

Equity (Times) 

1.09 0.97 1.01 1.04 1.04 

 

ปี 2563 บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 620.02 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ซึงมีรายไดร้วมจาํนวน 873.93 ลา้นบาท 

In 2020, the total revenue was 620.02 million Baht, decreasing from 873.93 million Baht in 2019.  
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ภาพรวมของการประกอบธุรกจิ / BUSINESS OVERVIEW  

วิสัยทัศน์ / Company Vision 

 

 

 

กลยุทธ์ / Strategy 

การมุ่งสู่การเป็นแบรนดช์นันาํระดบัโลก   To be a leading global brand 

 

 
 

การมีผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปหลากหลาย เป็นทีตอ้งการของตลาด มีฐานการ

ผลิตทีมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนทีแข่งขนัได้ โดยใช้ตราสินค้าและความ

น่าเชือถือของบริษทัในการทาํการตลาด ดว้ยการบริหารช่องทางจดัจาํหน่าย และ

กระจายสินคา้ ภายใตร้ะบบบริหารขอ้มูลทีรวดเร็ว 

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. 

 

บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูเ้ชียวชาญ และผูน้าํใน

ตลาดสินคา้การเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารกึงสาํเร็จรูป 

เช่น ข้าวขาวหอมมะลิบรรจุถุง, วุ ้นเส้น, เครืองปรุงรส, 

ผลิตภณัฑ์ทีเป็นการเพิมมูลค่า (Value Added Product) อาทิ 

โจ๊กกึงสําเร็จรูป วุน้เส้นกึงสําเร็จรูป และขนมทองม้วน 
(Coco Roll) ภายใต้เครืองหมายการค้า “ตราเกษตร” โดย

ช่องทางการกระจายสินค้าทัวประเทศกว่า 30,000 ร้านค้า 

รวมถึงช่องทางการซือขายออนไลน์ และ เครืองจําหน่าย

สินค้าอตัโนมัติ (B2C) และมีการขยายฐานการส่งออกไป

มากกว่า 80 ประเทศทวัโลก บริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากลูกคา้

ในประเทศและต่างประเทศ อยู่ทีอัตรา 47.29 : 52.71 โดย

สินคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นอาหารชนัสูงในระดบั

สากล เช่น “BRC”, “US FDA”  และ “HALAL” นอกจากนี 

บริษทัมีการบริหารงานบนระบบปฏิบติัการแบบองคร์วม ใช้

ระบบสารสนเทศทีมีมาตรฐาน เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว 

โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 Thai Ha Public Company Limited is an expert and 

leader in agricultural products, processed products, and 

instant products e.g., package Hom Mali Rice, bean 

vermicelli, seasoning, value-added product (instant rice 

porridge, instant bean vermicelli, and coco roll) under 

trademark “KASET BRAND”. The Company distributes 

products throughout Thailand to 30,000 outlets. This 

includes online channel and vending machine (B2C). In 

addition, we have expanded the export base to more than 

80 countries worldwide. The revenue portion between 

domestic and export is at 47.29 : 52.71. The Company has 

been certified with world class standards e.g., “BRC”, “US 

FDA”, and “HALAL”. In addition, the Company has 

adopted the integrated system for management and the 

standard database for accuracy, rapid, transparency and 

check & balance. 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ / Products and Services 

ข้าวสาร 

บริษทัผลิตและจาํหน่ายขา้วบรรจุถุงหลายประเภท เช่น ขา้วหอมมะลิ ขา้วหอมผสม ขา้วขาว ขา้วกลอ้ง 

ขา้วเหนียว และขา้วหอมนาํตาลตาํ กข.43 เป็นตน้ โดยผลิตภณัฑ์ขา้วหอมมะลิเป็นผลิตภณัฑ์ทีบริษทั

สามารถสร้างชือเสียงให้เป็นทียอมรับของผูบ้ริโภคนบัตงัแต่บริษทัเริมเขา้สู่ตลาด และมีการปรับปรุง

คุณภาพผลิตภณัฑ์ขา้วบรรจุถุงมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิงในเรืองของเครืองจกัรทีช่วยคดัเมล็ดขา้วที

เสียออกจากเมลด็ขา้วทีดีมีคุณภาพ และการควบคุมอุณหภูมิในการจดัเก็บขา้วเพือคงความหอม นุ่ม โดย

ปัจจุบนั บริษทัสามารถส่งออกขา้วบรรจุถุงไปยงัต่างประเทศไดม้ากกว่า 80 ประเทศทวัโลก โดย

บริษทัไดมุ้่งเนน้ผลิตภณัฑ์ขา้วหอมมะลิมากทีสุด เนืองจากตอ้งการสร้างชือสินคา้ให้เป็นทียอมรับ

ของทวัโลก และเป็นการสร้างชือให้กบัขา้วหอมมะลิไทยอีกทางหนึง 

Rice  

The Company produces and distributes packed rice in various types e.g.,  

Hom Mali Rice, Mix Jasmine Rice, White Rice, Brown Rice, Glutinous Rice, and Jasmine Rice RD 

43 etc. Since entry into the marketing, the Company has made Hom Mali Rice into the huge 

popularity and a worldwide reputation. The Company is committed to continuous improvements in 

its rice production process, especially in the matter of machinery that helps to extract the broken rice 

grains from the good quality rice and temperature control in storing rice to maintain the soft and 

aroma. Currently, the Company exports products to 80 countries worldwide. Hom Mali Rice is the main product for export 

business because the Company needs to build brand awareness to be acceptable worldwide and make Thai Hom Mali Rice 

to be well-known. 

 

วุ้นเส้น 

วุน้เส้นเป็นผลิตภณัฑ์การเกษตรแปรรูปจากถวัเขียว และนาํไปผ่านกระบวนการผลิตจากพลงังาน

แสงอาทิตย์ทีเป็นพลังงานสะอาดและปลอดภัย  โดยบริษัทจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์วุน้เส้นตรา 

“เกษตร” สําหรับตลาดวุน้เส้นตลาดพรีเมียมทีสินคา้มีคุณภาพสูง ในขณะเดียวกนั บริษทัจาํหน่าย

วุน้เส้นตรา “ฉลาดชิม” ซึงเป็นสินคา้คุณภาพปานกลาง ราคาประหยดั เพือสามารถแข่งขนัใน

ตลาดล่างได้ นอกจากนี บริษทัยงัไดเ้พิมเติมวุน้เส้นเพือคนรักสุขภาพ เช่น วุน้เส้นชาโคล และ 

วุน้เส้นสาํหรับร้านอาหารหรือทาํอาหารทีบา้น เช่น วุน้เส้น HOTPOT 

Vermicelli Noodle 

Vermicelli Noodle is processed agricultural product, made from bean and applied the technology of sun dome, which is 

clean and safe energy, into the bean vermicelli production. The Company produces and distributes vermicelli noodle under 

“KASET” brand for premium market with high quality and “CHALAD CHIM” brand for competitive price with good 

quality for competition in the lower market. In addition, the Company added some healthy products to this category such 

as Japanese bamboo charcoal vermicelli noodle and the products for restaurant or home cooking called bean vermicelli 

HOTPOT.  
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นํามันพืช 

บริษทัซือวตัถุดิบ คือ นํามันปาล์ม และนํามันถวัเหลืองทีกลนัแล้วจากผูผ้ลิตในประเทศทังหมดมาทาํ 

การผลิต โดยการนําวตัถุดิบดังกล่าวมาปรุงสูตร แบ่งบรรจุในขนาดต่าง ๆ และจัดจําหน่าย โดยให้

ความสําคญักบัคุณภาพ และความเหมาะสมตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ร้านอาหาร และภตัตาคาร 

เป็นตน้ 

Vegetable Oil  

The raw material, i.e., palm oil and soybean oil from domestic sources, has been bought and passed to our production 

process by using the said raw material to prepare recipes, packed in various sizes and distributed with high quality and 

suitably meet customer’s needs, in particular, restaurants. 

 

วุ้นเส้นกึงสําเร็จรูป 

วุน้เส้นกึงสาํเร็จรูปเป็นผลิตภณัฑที์เป็นการเพิมมูลคา่ (Value Added Products) ให้กบัวตัถุดิบ

วุ ้นเส้นซึงเป็นสินค้าของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของวุ้นเส้นพร้อมด้วย

เครืองปรุงครบถว้น ซึงเหมาะสําหรับสภาพสังคมยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะหญิงสาววยัรุ่นและ

วยัทาํงาน ทีมกัใส่ใจสุขภาพของตนเอง โดยเป็นรูปแบบบรรจุภณัฑแ์บบถว้ย มี 6 รสชาติ คือ 

รสตม้ยาํกุง้ รสกุง้อบวุน้เส้น รสยาํวุน้เส้นทะเล รสก๋วยเตียวเรือหมูตุ๋น รสก๋วยเตียวเรือเนือ

ตุ๋น และรสเย็นตาโฟ ซึงได้รับการตอบรับทีดีจากผูบ้ริโภค และได้เพิมเติมรสชาติใหม่ 2 

รสชาติ คือ รสผดัเผด็ซอสเกาหลี และรสเยน็ตาโฟตม้ยาํ ซึงเหมาะกบัไลฟ์สไตลข์องคนรุ่น

ใหม่มากยิงขึน และรูปแบบบรรจุภณัฑแ์บบซอง มี 2 รสชาติ คือ รสตม้ยาํกุง้และรสยาํวุน้เส้น

ทะเล ซึงไดรั้บการตอบรับทีดีทงัช่องทางในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะช่องทางการ

ส่งออก บริษัทได้นําเสนอบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ Displayed Carton สําหรับวุน้เส้นกึง

สาํเร็จรูปเพือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ต่างประเทศอีกดว้ย 

Instant Vermicelli Noodle 

 Instant Vermicelli Noodle is our value-added product from our raw 

material, vermicelli. The product contains vermicelli and its 

seasoning.  It is suitable for the current social lifestyle especially 

for teenage girls and working women who concern their health. 

There are 6 flavours in cup package: Shrimp Tom Yum Flavour, 

Baked Shrimp Flavour, Spicy Seafood Salad Flavour, Stewed Pork 

Flavor (Thai traditional style), Stewed Beef Flavor (Thai traditional 

style), and Yen Ta Fo Flavour. They all have a good feedback 

among the consumers. The Company has also launched another 2 

new flavours; Korean Sauce and Yen Ta Fo Tum Yum which are more suitable for lifestyle of new generation. Moreover, 

there are 2 flavours in sachet package; Shrimp Tom Yum Flavour and Spicy Seafood Salad which still have the good 

response both domestic and export channels.  For export business, we also offer instant bean vermicelli into the new 

package style called Displayed Carton to meet the overseas customer’s satisfaction. 
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โจ๊กกึงสําเร็จรูป 

โจ๊กกึงสําเร็จรูปเป็นผลิตภณัฑ์ทีเป็นการเพิมมูลค่า (Value Added Products) ให้กบัวตัถุดิบขา้วซึงเป็นสินคา้ของบริษทั โดย

ผลิตภณัฑ์มีส่วนประกอบของขา้วพร้อมดว้ยเครืองปรุงครบถว้น ซึงเหมาะสําหรับสภาพสังคมยุคปัจจุบนั โดยมีรูปแบบ

บรรจุภณัฑท์งัแบบถว้ยและแบบซอง มีดว้ยกนั 5 รสชาติ คือ 

รสหมู รสไก่ รสปลา รสแซบ และพฒันาสินคา้จากเดิมรส

หมูขา้วกลอ้งให้เป็นรสหมูขา้วกลอ้งกข. 43 ขา้วดชันีนาํตาล

ปานกลางค่อนขา้งตาํ ทงันี บริษทัยงัไดค้าํนึงถึงสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ดว้ยการไม่ใส่ผงชูรสและเพิมโอเมกา้ 3  

 

Instant Rice Porridge 

Instant Rice Porridge is a value-added product from our raw material, rice. The 

product contains rice and its seasoning which is suitable for the current social 

lifestyle. There are 5 flavours in cup and sachet package; Pork Flavour, Chicken 

Flavour, Fish Flavour, Spicy Flavour and developed from Pork Flavor with 

Brown Cargo Rice to be Pork Flavor with Brown Cargo Rice RD.43, the rice 

with low sugar contained. The company is concerned with consumer’s health by 

launching products without Monosodium Glutamate (MSG) and adding 

OMEGA 3.   

 

ขนมขบเคยีว 

ขนมขบเคียวเป็นผลิตภณัฑ์ระดบัพรีเมียมทีคดัเลือกวตัถุดิบชันเลิศมาปรุงแต่งให้เป็นขนมอบกรอบทีไม่

เหมือนใคร ดว้ยนวตักรรมทางความคิดทีนาํขา้วหอมมะลิมาปรุงแต่งรสชาติยอดนิยม ชนัเลิศ จนกลายเป็น

ทองมว้น (Coco Roll) ทีหอม กรอบ อร่อย เหมาะกบัเป็นอาหารว่าง ทีสําคญั Coco Roll ใช้วตัถุดิบทีเป็น

ธรรมชาติ 100%  ไม่มีวตัถุกนัเสีย เป็นของว่าง ทานเล่น ทีมีประโยชน์ และดีต่อสุขภาพ โดยปัจจุบนัไดรั้บ

การตอบรับทีดีทัง 3 แบรนด์ “Coco Riz”  “Coco Jas” and “Coco Rice” และมี 2 แบบ คือ แบบสอดไส้

รสช็อคโกแลต โดยใชช็้อคโกแลตระดบัพรีเมียมนาํเขา้จากต่างประเทศ และแบบไม่สอดไส้ทีมี 6 รสชาติ 

คือ รสกะทิ รสทุเรียน รสใบเตย รสวาซาบิ และรสชาติแบบใหม่ คือ รสกุ้งเอบิ และรสปลาหมึกย่าง 

นอกจากนี บริษทัยงัไดมี้การพฒันาขนมขา้วพองโดยนาํประโยชน์และสีสันของขา้วไรซ์เบอร์รีมาทาํเป็นผลิตใหม่  เรียกว่า 

ขา้วพองไรซ์เบอร์รี (Bubble Riz) 

 Snacks  

Snacks are our premium products. Fine raw materials are selected to process into unique baked snacks. When an innovative idea 

brings Thai Hom Mali Rice mix with popular flavor, it becomes our brand-new aroma delicious crispy Coco Roll suitable snacks 

for everyone. The key is our product has produced from 100% natural and no preservative. It is snacks and benefits for your health. 

Currently they have good response for all 3 brands; “Coco Riz”, “Coco Jas”, and “Coco Rice” There are 2 types of product; 

original and filled. The filled Coco Roll is filled with imported Chocolate for premium quality. The 6 flavours of original Coco 

Roll are Coconut Milk Flavour, Durian Flavour, Pandanus Flavour, Wasabi Flavour and the brand-new flavors: Shrimp Ebi, and 
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Grilled Squid. Also, the Company has developed the benefit and colour of rice berry to launch new product called “Rice Berry 

Cracker” under brand “Bubble Riz”. 

 

มาตรฐานการผลิต 

บริษทัให้ความสําคญัอย่างยิงกับคุณภาพสินคา้ทีจะต้องไดม้าตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย และปลอดภยัต่อ 

การบริโภค ดงัทีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายคุณภาพของบริษทัว่า “เรามุ่งมนัผลิตสินคา้และบริการทีดี มีคุณภาพ ปลอดภยั และ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย พร้อมปรับปรุงอยา่งต่อเนือง เพือครองใจลูกคา้” โดยบริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพระบบต่าง ๆ ดงันี 

(1) British Retail Consortium Standard (BRC) เป็นมาตรฐานซึงครอบคลุมทงัดา้นคุณภาพ สุขอนามยั และ

ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ซึงเป็นมาตรฐานทีเกิดขึนจากการรวมตวัของผูค้า้ปลีกในสหราชอาณาจกัร 

(2) HALAL เป็นเครืองหมายคุณภาพทีบริษทัไดรั้บอนุญาตให้ใชเ้ครืองหมายนีบนผลิตภณัฑที์กระบวนการ

ผลิตสอดคลอ้งกบัหลกัการในศาสนาอิสลาม ซึงทาํให้ชาวมุสลิมทวัโลกมีความมนัใจในคุณภาพของผลิตภณัฑม์ากขึน 

Production Standards 

The Company attaches utmost importance to product quality that meets standards, cleanness and hygiene and the 

most important is safe for consumption, as determined in our Quality Policy as “We aim to continually improve our products 

and services in best high Quality, Safety and Hygiene, and in compliance with laws for our consumers’ best benefit”.  The 

Company has been currently certified the following quality standards: 

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

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

(2) 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. 

 

 การเปลียนแปลงและพฒันาทีสําคัญในปี 2563 

(1) บริษทัไดรั้บรางวลัขา้วคุณภาพดี 100 % จากกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

(2) บริษทัไดรั้บรางวลัจากโครงการ THAI SELECT จากกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

(3) บริษทัไดรั้บการต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ BRC (British Retail Consortium) เกรด A 

จากสถาบนั BSI สําหรับผลิตภณัฑ์ขา้ว และระบบคุณภาพ GMP HACCP สําหรับผลิตภณัฑ์ขา้ว วุน้เส้นกึงสําเร็จรูป และ

โจ๊กกึงสาํเร็จรูป 

(4) บริษทัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์กลุ่ม Snack ข้าวพองไรซ์เบอร์รี ภายใต้ตราสินค้า “Bubble Riz” สู่ช่อง

ทางการจาํหน่ายทงัในประเทศและต่างประเทศ  

(5) บริษทัสนับสนุนบุคคลการให้มีการพฒันาทกัษะในการใช้เทคโนโลยีในการทาํงานมากขึนและเพิม

ความสามารถให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ในยคุปัจจุบนั เช่น การ Live สดนาํเสนอสินคา้ การนาํเสนอสินคา้ผา่น VDO CALL  

(6) ในส่วนกิจกรรมด้านสังคม (CSR) บริษทัได้คาํนึงถึงการแบ่งปันและช่วยเหลือพีน้องชาวไทยอย่าง

ต่อเนือง โดยร่วมบริจาคสินค้าตราเกษตรในโครงการสําคญัต่าง ๆ เช่น โครงการตลาดใจสู่ภาคใต้, โครงการธรรมดี, 

โครงการ #Saveหมอ #Saveเรา เป็นต้น รวมถึงแสดงเจตนารมณ์ในการแบ่งปันในรูปแบบอืน ๆ โดยทังผูบ้ริหารและ

พนกังานร่วมโครงการบริจาคโลหิตกบั “สภากาชาดไทย”  
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2020 Key Developments 

(1) The Company has been awarded 100% Good Quality Rice from the Department of Internal Trade, Ministry 

of Commerce. 

(2) The Company has been received an award from the THAI SELECT project from the Department of 

International Trade Promotion, Ministry of Commerce. 

(3) The Company has been granted the renewal of BRC (British Retail Consortium) Grade A certification 

of quality system standard from British Standards Institution for rice product and of GMP HACCP certification of quality 

system standard for rice, instant bean vermicelli and instant rice porridge. 

(4) The Company has launched the new snack called “Rice Berry Cracker” under brand “Bubble Riz” though 

domestic and export channels. 

(5) The Company has encouraged the employees to engage technology’s skill and enhance ability according to 

the current situation, for example. Live online, and VDO call to present the product online.  

(6) In terms of social activities (CSR), the Company has continuously donated KASET products to Thai people 

and joined the main donation scheme such as Talay Jai to south region project, Thamdee project, #Save doctor #Save us and etc. 

Also, our management and staff have joined blood donation with The Thai Red Cross Society. 

 

 รางวัลแห่งความสําเร็จ  

บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจภายใตก้รอบการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยคาํนึงถึงผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และสังคม

โดยรวม ซึงจะเห็นไดจ้ากผลการประเมินทีเกียวกบัการกาํกบักิจการจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ดงันี   

(1) บริษทัไดรั้บรางวลัจากโครงการ THAI SELECT จากกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

(2) บริษทัไดรั้บรางวลั ขา้วคุณภาพดี 100% 4 ปี ซอ้นจากกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

(3) บริษทัไดรั้บโล่เกียรติคุณ การใชร้ะบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตยใ์นการผลิตวุน้เส้นรายแรก ซึงเป็น

พลงังานทีสะอาด และไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน  

 

 

 

 

 

  



  

11 

 

Awards and Recognition 

The Company operates business under a good corporate governance framework by considering shareholders, 

stakeholders, and society. This can be seen from the assessment results relating to corporate governance from relevant 

authorities as follows: 

(1) The Company has been received an award from the THAI SELECT project from the Department of 

International Trade Promotion, Ministry of Commerce. 

(2) The Company has been awarded 100% Good Quality Rice for 4 consecutive years from the Department of 

Internal Trade, Ministry of Commerce. 

(3) The Company has been received a plaque of honor for the first use of solar drying system for vermicelli 

production which is clean energy and does not damage the environment from the Department of Alternative Energy 

Development and Efficiency, Ministry of Energy. 
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ภาวะอุตสาหกรรมและปัจจัยความเสียง 

 

อุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุง 

1. โครงสร้างของอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุง 

โครงสร้างของอุตสาหกรรมขา้วบรรจุถุงแบ่งออกเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดขา้วบรรจุถุงในประเทศ และตลาดขา้ว

บรรจุถุงเพือการส่งออก  

(1)  ข้าวบรรจุถุงในประเทศ  

การบริโภคขา้วบรรจุถุงเกิดขึนเมือประมาณ 20 ปีทีแลว้ โดยเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคทีเปลียนไป

ของคนไทยทีนิยมการบริโภคขา้วทีมีการควบคุมคุณภาพทงัในด้านความสะอาดและมาตรฐานทีดี รวมถึงการคาํนึงถึง

คุณภาพหลงัการหุงทีสมาํเสมอ ในขณะทีตลาดขา้วตกัจากกระสอบมีขนาดเลก็ลงเรือย ๆ เนืองมาจากความนิยมทีลดนอ้ยลง 

ประกอบกบัผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีแนวโน้มในการรับประทานขา้วขาวหอมมะลิสูงขึน อนัเนืองมาจากลกัษณะเฉพาะของ

ขา้วขาวหอมมะลิทีมีความขาว นุ่มนวล มีกลินหอม ดงันนั ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมขา้วบรรจุถุงจะตอ้งมีการพฒันา

คุณภาพสินคา้ให้มีความสมาํเสมอตลอดทงัปี รวมถึงการพิจารณาและคาํนึงถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีไม่ตอ้งการกงัวล

เรืองการหุงขา้วทีตอ้งคอยเพิมหรือลดปริมาณนาํในการหุงอีกต่อไป   

นอกจากนี การบริโภคข้าวบรรจุถุงเกิดจากกระแสการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เนืองมาจากสภาพครอบครัวทีมีขนาดเล็กลง สถานทีซือเปลียนจากร้านโชวห่์วยเป็นการซือจากซุปเปอร์

มาร์เก็ตแทน ความตอ้งการความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเลือกซือและการขนส่ง ตลอดจนเรืองของการใชพื้นทีนอ้ย

ในการเก็บรักษา จึงทาํให้ตลาดขา้วบรรจุถุงเริมเติบโตขึนทุก ๆ ปี  

(2)  ข้าวบรรจุถุงส่งออก 

สาํหรับตลาดผูบ้ริโภคขา้วขาวหอมมะลิในต่างประเทศนนั ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการขา้วทีมีความสะอาด 

ถูกสุขอนามยั อนัเป็นผลมาจากพฤติกรรมทีไม่มีการซาวนาํก่อนหุงเหมือนผูบ้ริโภคคนไทย จึงตอ้งการผูผ้ลิตขา้วสารบรรจุ

ถุงทีมีเครืองจกัรทีทนัสมยั เช่น เครืองขดัมนั เครืองยิงเมล็ดเสีย รวมถึงการบรรจุถุงสุญญากาศ  ชัน เป็นตน้ ในการทีจะ

สามารถปรับปรุงคุณภาพเพิมเติมไดสู้งกว่าผูผ้ลิตทวัไป โดยสถิติการส่งออกขา้วในรอบปี 2563 มีปริมาณรวม 5.24 ลา้นตนั 

เป็นมูลค่า 3,418.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 26.30 (ทีมา: Thai Rice Exporter Association) 

โดยขา้วหอมมะลิราคาเฉลียตนัละ 1,000 เหรียญสหรัฐ ซึงเป็นอีกหนึงปัจจยัทีทาํให้ขา้วไทยถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาดจาก

ประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดียมีผลผลิตมาก สามารถส่งออกขา้วนึงไดม้ากขึน ปากีสถาน เมียนมา ส่งออกปลายขา้วขาวไดม้าก

ขึน และเวียดนามส่งออกขา้วหอมมะลิในราคาเฉลีย 500-600 เหรียญสหรัฐต่อตนั  

 

2. ปัจจัยทีมีผลต่อการประกอบธุรกิจ 

(1) ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จ ปัจจัยเสียง โอกาสและอุปสรรคของคู่แข่งรายใหม่ 

 (ก) ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จของอุตสาหกรรมขา้วบรรจุถุง   

x คุณภาพสินคา้ทีไดม้าตรฐานเป็นทียอมรับ 

x ตราสินคา้ทีแขง็แกร่ง ซึงตอ้งใชง้บประมาณและความชาํนาญในการสร้างสูง 

x ช่องทางการจาํหน่ายทีสะดวกต่อผูบ้ริโภค 

x เงินทุนทีตอ้งมีปริมาณสูงในการจดัซือวตัถุดิบ 
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 (ข) ปัจจยัเสียงทีผูป้ระกอบการในธุรกิจขา้วบรรจุถุงตอ้งคาํนึงถึงในการประกอบธุรกิจ  

x เป็นธุรกิจทีมีกําไรต่อหน่วยไม่สูง เนืองจากข้าวเป็นสินค้าเกษตรและมีราคาที

เปลียนแปลงไปตามฤดูกาลและตอ้งอาศยัการขายในปริมาณมากเช่นเดียวกบัสินคา้บริโภคทีจาํเป็นอนื ๆ 

x ตอ้งใชเ้งินทุนสูงในการซือวตัถุดิบเพือจดัเก็บและรอการบรรจุถุงเพือจดัจาํหน่ายต่อไป 

x การพฒันาการผลิตและพนัธ์ุขา้วจากประเทศคู่แข่ง 

(ค) ปัจจยัทีเป็นโอกาสสาํหรับอุตสาหกรรมขา้วบรรจุถุงในประเทศ 

x เป็นธุรกิจทีน่าสนใจทงัในแง่ของขนาดและอตัราการเติบโตของตลาด 

x ความนิยมในการบริโภคเนืองจากเป็นอาหารหลกัของคนไทย 

x เป็นอุตสาหกรรมทีไดรั้บความสนใจและแรงสนบัสนุนจากภาครัฐในการเปิดตลาด

ใหม่ในต่างประเทศและส่งเสริมให้ชาวต่างชาตินิยมรับประทานขา้วขาวหอมมะลิของไทย 

(ง) ปัจจยัทีเป็นอุปสรรคสาํหรับอุตสาหกรรมตลาดขา้วบรรจุถุง 

x ความเสียงในเรืองราคาวตัถุดิบผนัผวน  

x ความเสียงจากการแทรกแซงตลาดขา้วของรัฐบาล  

(2) คู่แข่ง 

สภาวะการแข่งขนัตลาดในประเทศของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วบรรจุถุง 

ปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัในตลาดขา้วบรรจุถุงจะอยู่ทีผูผ้ลิตรายใหญ่ทีมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

อย่างต่อเนือง ส่วนผูผ้ลิตรายย่อยจะไม่มีบทบาทในตลาดมากนัก และจะเป็นเพียงลกัษณะการส่งเสริมการทาํการตลาด

เฉพาะส่วนเท่านนั 

นอกจากนี การแข่งขนัในตลาดขา้วบรรจุถุงขึนอยู่กบัหลาย ๆ ปัจจยั เช่น ปัจจยัดา้นการส่งออกขา้วใน

แต่ละปี ถา้ปีใดทีการส่งออกขา้วอยูใ่นเกณฑดี์ ราคาขา้วในประเทศก็จะอยูใ่นเกณฑดี์ตามไปดว้ย การแข่งขนัในตลาดขา้วถุง

ในประเทศจะไม่รุนแรงมากนกั แต่ถา้ปีใดทีการส่งออกขา้วตกตาํ ราคาขา้วในประเทศก็จะตกตาํไปดว้ย ผูป้ระกอบการใน

ธุรกิจขา้วสารก็จะหันมาทาํการตลาดในประเทศมากขึน การแข่งขนัก็จะทวีความรุนแรงทงัจากผูผ้ลิตรายเดิมและผูส่้งออก 

รวมถึงปัจจยัเรืองปริมาณผลผลิตต่อปีทีออกมา ถา้ปีใดมีผลผลิตขา้วออกมามาก ก็จะมีผลทาํให้ราคาขา้วตกตาํ และถา้ปีใด

ประสบปัญหาเรืองภยัธรรมชาติ เช่น นาํท่วม ฝนแลง้ ก็จะส่งผลให้ราคาขา้วสารบรรจุถุงปรับตวัสูงขึนไดเ้ช่นกนั 

ทังนี หลงัจากการทีทางรัฐบาลได้มีมาตรการด้านการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพข้าวบรรจุถุง  และมี 

การตรวจสอบขา้วถุงทีจาํหน่ายในทอ้งตลาดโดยสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งจริงจงั มีผลทาํให้ราคาขาย

ปลีกขา้วสารบรรจุถุงสะทอ้นถึงตน้ทุนและคุณภาพทีแทจ้ริงมากขึน ทาํให้ช่วงห่างของแต่ละชนัของคุณภาพขา้วจะมีความ

แตกต่างกนัไม่มาก 

สภาวะการแข่งขนัตลาดต่างประเทศของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วบรรจุถุง 

ดา้นสภาวะการแข่งขนัในตลาดส่งออกขา้วของบริษทันนั มีคู่แข่งทงัทีเป็นผูส่้งออกจากประเทศไทย

ดว้ยกนั และจากประเทศผูส่้งออกขา้วอืน เช่น เวียดนาม กมัพูชา และลาว เป็นตน้ และขา้วหอมของคู่แข่งหลกัอยา่งเวียดนาม

มีพนัธ์ุขา้วออกมามากขึน เช่น ขา้วพนัธ์ุ ST24 ทีควา้รางวลั World’s Best Rice เป็นตน้ ดงันนั ยุทธศาสตร์ขา้วไทยจะเน้น

ผลิตขา้วทงั 7 ชนิด เพือสนองความตอ้งการของตลาด ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ ขา้วหอมไทย ขา้วพืนนุ่ม ขา้วพืนแขง็ ขา้วนึง ขา้ว

เหนียว และขา้วคุณภาพพิเศษ อีกทงัจะพฒันาเพิมพนัธ์ุขา้วให้ไดไ้ม่ตาํกว่า 12 ชนิด เพือการแข่งขนัในตลาดโลก ทงันี ขา้ว

หอมมะลิไทยไดรั้บรางวลัขา้วทีดีทีสุดในโลก หรือ “World’s Best Rice Award 2020” จากการประกวดขา้วทีใหญ่ทีสุดใน

โลกซึงจดัเป็นประจาํทุกปีในงานประชุมขา้วโลก หรือ World Rice Conference จดัโดย The Rice Trader ดงันัน ขา้วไทย
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ยงัคงกลบัมาไดเ้ปรียบในเรืองของความน่าเชือถือของการคา้ขา้วโลก และการส่งออกสินคา้มาตรฐาน “ขา้วหอมมะลิไทย” มี

ตลาดทีน่าสนใจ คือ สหภาพยโุรป เซเนกลั สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย และสิงคโปร์  

ในขณะเดียวกนับริษทัเน้นทาํการตลาดต่างประเทศในกลุ่มขา้วหอมมะลิเป็นหลกั และขา้วหอมพนัธ์ุ

พิเศษต่าง ๆโดยเน้นเรืองคุณภาพขา้วหอมมะลิทีไม่ปลอมปนขา้วชนิดอืน เพือทาํให้ลูกคา้มีความยอมรับและเชือถือการมี

มาตรฐานรับรองการผลิตสูงสุด BRC  และมีการใชก้ลยุทธ์การส่งเสริมการขายโดยการจดั Premium ให้ลูกคา้ ซึงจะทาํให้

ลูกคา้ในต่างประเทศรู้จกัตราสินคา้และสามารถตดัสินใจในการซือผลิตภณัฑ์ของบริษทั ประกอบกบับริษทัมีความชาํนาญ

ในเรืองการส่งออกและมีความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้ต่างประเทศทีแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ 

(3) แนวโน้มอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุง 

 แนวโนม้ของอุตสาหกรรมขา้วบรรจุถุงภายในประเทศ 

แนวโนม้ของอุตสาหกรรมขา้วบรรจุถุงภายในประเทศมีแนวโนม้การเติบโตทีดีเนืองมาจากพฤติกรรมที

เปลียนไปของผูบ้ริโภคทีตอ้งการความสะดวกในการซือสินคา้และตอ้งการสินคา้ทีมีมาตรฐาน อนัเนืองมาจากการรณรงค์

ความปลอดภยัทางดา้นอาหาร (Food Safety) ของภาครัฐบาล ส่งผลให้ผูผ้ลิตทีมีมาตรฐานในการผลิตทีสูงเท่านนัสามารถ

คงอยู่ในตลาดขา้วบรรจุถุง และทางภาครัฐยงัมีการพฒันาพนัธ์ุขา้วใหม่ ๆ เช่น ขา้วหอมพนัธ์ุ กข.43 เพือเพิมประโยชน์ทาง

โภชนาการ และมีมูลค่าสูงขึน  

แนวโนม้ของอุตสาหกรรมส่งออกขา้วไทยในตลาดต่างประเทศ   

สถานการณ์การแข่งขันของผู ้ส่งออกข้าวในตลาดโลกในปีการผลิต  2563/2564 ยงัคงมีแนวโน้ม 

การแข่งขนัทีรุนแรง ไดมี้การคาดการณ์ผลผลิตขา้วโลกปี 2563/2564 ว่าจะมีผลผลิต 501.109 ลา้นตนัขา้วสาร เพิมขึนจาก 

496.069 ลา้นตนัขา้วสาร ในปี 2562/2563 หรือเพิมขึนร้อยละ 1.02 การส่งออกขา้วหอมมะลิไทยตงัแต่เดือนมกราคมถึง

เดือนพฤศจิกายน 2563 หรือ 11 เดือน มีปริมาณ 1.29 ลา้นตนั เพิมขึนร้อยละ 1.57  เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่า 

1,312.98 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.93 เนืองจากราคาขา้วหอมมะลิลดลง ทงันี ปัจจยัทีทาํให้การส่งออกขา้วหอมมะลิ

ไทยเพิมสูงขึน แมใ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ปรากฏการณ์ 

Panic Buying ของผูบ้ริโภคทีกกัตุนอาหารไวเ้พือให้เพียงพอกบัการบริโภคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดทีเกิดขึน 

ประกอบกบัเวียดนามทีเป็นคู่แข่งทางการคา้ข้าวของไทยระงบัการส่งออกขา้วเพือสต๊อกข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค

ภายในประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าว สัดส่วนการส่งออกรวมกว่าร้อยละ 50 ของการส่งออกขา้วหอม

มะลิไทยทงัหมด มีการส่งออกไปยงั 4 ตลาดสําคญั ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ และฮ่องกง โดยปริมาณการ

ส่งออกขา้วหอมมะลิไทยไปยงัตลาดดงักล่าวเพิมขึนร้อยละ 10.46 และมีมูลค่าเพิมขึนร้อยละ 4.69 แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ

ของขา้วหอมมะลิไทยทียงัคงเป็นทีตอ้งการของตลาดขา้วพรีเมียมทีมีกาํลงัซือสูง 

 

อุตสาหกรรมวุ้นเส้น 

1. โครงสร้างของอุตสาหกรรมวุ้นเส้น 

อุตสาหกรรมการผลิตวุน้เส้นในประเทศไทยมีมานานกว่า 40 ปี แต่ยงัมีผูผ้ลิตน้อยรายอนัเนืองมาจากสูตรเฉพาะ

ของแต่ละโรงงานทีไม่มีการเผยแพร่มากนกั และขนัตอนการผลิตเฉพาะของแต่ละโรงงาน ซึงมีผลต่อคุณภาพสินคา้ และ

การยอมรับของผูบ้ริโภคในแต่ละตราสินคา้ รวมถึงวตัถุดิบหลกัทีใชใ้นการผลิต คือ ถวัเขียว ทีตอ้งอาศยัความชาํนาญในการ

จดัซือและจดัหาวตัถุดิบ รวมทงัปริมาณและคุณภาพทีขึนอยูก่บัฤดูกาลในแต่ละปี 
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อุตสาหกรรมการผลิตวุน้เส้นเป็นอุตสาหกรรมของผูผ้ลิตน้อยราย อนัเนืองมาจากขนัตอนการผลิตทีมีความ

ซบัซอ้น ตอ้งการความเชียวชาญในการจดัการสูง ขนาดของตลาดการผลิตและการบริโภคมีปริมาณ ,  ตนัต่อปี มีมูลค่า

ตลาดรวม ,  ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตของตลาดประมาณร้อยละ  ต่อปี (ทีมา: ขอ้มูลของบริษทั) 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าวุน้เส้นถัวเขียวจะไม่ใช่อาหารหลักของคนไทย แต่เป็นอาหารทีได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลาย สามารถนาํมาปรุงอาหารจานเอกของคนไทยไดห้ลากหลาย เป็นตน้ว่า ยาํวุน้เส้น แกงจืดวุน้เส้น และอาหารทะเล

อบวุน้เส้น 

 

2. ปัจจัยทีมีผลต่อการประกอบธุรกจิ 

(1) ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จ ปัจจัยเสียง โอกาสและอุปสรรคของคู่แข่งรายใหม่ 

ถึงแม้ว่าตลาดวุน้เส้นถวัเขียวจะมีผูผ้ลิตน้อยราย มีการแข่งขนัไม่รุนแรงและเป็นตลาดทีมีอตัราการ

เติบโตขึนทุกปี แต่การทีจะประสบความสําเร็จด้านยอดขายก็สามารถทาํไดย้ากเนืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะไม่

เปลียนตราสินคา้เมือรู้จกัคุน้เคยกบัตราสินคา้ทีมีอยู่เดิม ประกอบกบัช่องทางการขายของร้านคา้ดงัเดิมจะเลือกจาํหน่าย

เฉพาะตราสินคา้ทีเป็นทีนิยมของผูบ้ริโภคเท่านนั รวมทงัช่องทางโมเดิร์นเทรดมีพืนทีจาํกดัสําหรับผูค้า้รายใหม่ทีจะเขา้มา

ดว้ยเช่นกนั 

(2) คู่แข่ง 

สภาวะการแข่งขนัตลาดวุน้เส้น 

ตลาดวุน้เส้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ  

(ก) สินคา้คุณภาพสูงและมีราคาสูง (Premium) 

(ข) สินคา้คุณภาพดีและมีราคาปานกลาง 

(ค) สินคา้คุณภาพปานกลางในราคาประหยดั 

(ง) สินคา้คุณภาพประหยดัในราคายอ่มเยา 

ทงันี บริษทัมีการสร้างสินคา้ใหม่ในตลาดวุน้เส้นทงับนและล่าง เช่น วุน้เส้นสด วุน้เส้นตดั และวุน้เส้น

ไม่ฟอกสี เพือเพิมความสะดวกในการปรุงอาหาร และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 

เนืองจากการแข่งขนัในตลาดวุน้เส้นมีผูแ้ข่งขนัน้อยราย ประกอบดว้ยผูผ้ลิตรายใหญ่ประมาณ 4 ราย 

ผูผ้ลิตขนาดกลางและขนาดเล็กอีกประมาณ 10 - 15 ราย (ทีมา: ขอ้มูลของบริษทั) บริษทัจึงไดต้ดัสินใจลงทุนผลิตและทาํ

การตลาดอย่างจริงตงัแต่ปี 2545 เป็นตน้มา โดยจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์วุน้เส้นตราสินคา้ “ตราเกษตร” สําหรับตลาดวุน้เส้น

ตลาดบน บริษทัจะแข่งขนัดา้นคุณภาพเนืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มนีให้ความสําคญักบัคุณภาพสินคา้มาเป็นอนัดบัแรก และมี

แนวโน้มไม่เปลียนไปซือตราสินคา้ใหม่หากพอใจกบัตราสินคา้เดิม ในขณะทีวุน้เส้นตลาดล่าง จะมีการแข่งขนัดา้นราคาที

รุนแรง ซึงเป็นการผลิตสินคา้ทีเนน้คุณภาพปานกลางจนไปถึงคุณภาพตาํโดยผูผ้ลิตขนาดกลางและขนาดเลก็  

(3) แนวโน้มอุตสาหกรรมวุ้นเส้น 

แนวโน้มเศรษฐกิจทีดีขึนย่อมส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีกาํลงัซือทีสูงขึน และนิยมในการบริโภคสินคา้ทีมี

คุณค่าทางโภชนาการและมีรสชาติอร่อย ส่งผลให้อุตสาหกรรมวุน้เส้นมีแนวโนม้การขยายตวัทีดีขึน ประกอบกบัสินคา้ทีจะ

มาทดแทนวุน้เส้นโดยตรงไม่มี เนืองจากวุน้เส้นมีลกัษณะเฉพาะคือเป็นเส้นใสเหมือนแกว้ ในขณะทีสินคา้ใกลเ้คียงจะเป็น

เส้นหมี บะหมี ก๋วยเตียวเซียงไฮ ้หรือเส้นก๋วยเตียว ถึงกระนนัก็ดี แนวโนม้ผูผ้ลิตขนาดกลางและขนาดเลก็จะประสบปัญหา

ตน้ทุนในการผลิตและการขายทีสูงขึน และมีแนวโนม้ทีจาํนวนผูผ้ลิตจะลดนอ้ยลงในอนาคต  
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INDUSTRY OVERVIEW AND COMPETITION 

Package Rice 

1. Industrial Structure of Package Rice 

The industrial structure of the package rice can be divided into 2 markets i.e., local distribution and export.  

 (1)  Local Package Rice 

The consumption of package rice has found for 20 years ago. It caused from the change of consumption 

behavior of Thais that prefer the rice with quality control in terms of clean and good standard, including consistent quality 

after cooking.  While there are decreasing demands of rice from the big package and the increasing trend of Hom Mali Rice 

due to its unique appearance in white rice color, soft texture, and good aroma after cooking.  Therefore, the industrial 

producers of the package rice must develop the consistency of the rice quality for the whole year, including consider and 

take into account the behavior of consumers who do not want to worry about increase or decrease of the amount of water 

while cooking rice.   

In addition, there is a consideration points on the consumer’s behavior changing the smaller package 

rice in Bangkok causing from smaller family size. Also, the consumers intend to swift purchasing place from traditional 

retail shop to hypermarket and the convenience stores because it is more convenient and instant for shopping and delivery. 

The smaller packages also require less space in storage. All of the factors make the growth of the package rice every year.  

(2)  Export in Package Rice 

For the export market of Hom Mali Rice, the consumers need clean and hygienic rice. This is because 

most of the people in aboard will not stir rice by water before cooking. Thus, the package rice producers require the high-

technology machinery such as rice polishing machine, spoiling separator, 2 layers vacuum package and so on, to improve 

the higher rice quality than competitors. The rice export statistics for the year 2020 are total at 5.24 million tons with values 

of US$ 3,418.8 million. The export volume decreased by 26.30 percent (Source: Thai Rice Exporter Association). The 

average price of Hom Mali Rice is US$ 1,000 per ton. This is another factor that causes Thai rice to be outranked by market 

competitors from competitors such as India which has high productivity of sticky rice for exporting, Pakistan and Myanmar 

export more white grits, and Vietnam exports Hom Mali Rice at the price of average US$ 500-600 per ton. 

 

2. Key Factors of Business Operation 

(1) Key Factor to Success, Risk Factor, Opportunity and Barrier for New Player 

 (a)   Key Factor to Success for Package Rice Industry   

x Product quality at acceptable standard 

x Strong branding which requires high budget and expertise 

x Convenient distribution channel for consumers 

x High expenditure for purchase of raw material 

(b)   Risk Factor for Producer in Package Rice Industry to be Concerned in Business Operation  
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x This business has low margin as rice is agricultural product with price seasonally 

fluctuation and relied on sales in large quantities as well as other essential consumable goods. 

x High expenditure for purchase of raw material to be stored and packed for 

distribution is required. 

x High rice production and new rice grain from other countries 

(c) Opportunity Factor for Local Package Rice Industry 

x Challenge business in terms of market size and market growth  

x Popularity in consumption because of main dish for Thai people 

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

and encouraged foreigners to eat Thai Hom Mali rice.  

(d)   Barrier for Package Rice Industry 

x Rice from price fluctuation of raw material  

x Rice market intervention from government’s policy  

(2) Competitor 

Local Market Competition Situation of Package Rice 

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 several factors. For example, in each 

year, if the rice export is good, the local rice price is also good, and the local market will be general competitive.  In the 

contrary, if the rate of rice export is low, it will make the low local rice price too, and there will be a high competition in 

local market from both exporter and existing local competitors.  Another factor is agricultural productivity in each year. 

Over rice supply will affect to the lower price. On the other hand, the natural disaster like drought or flood would cause the 

increase of rice price.  

However, after the government has announced the regulations of standard in the package rice and the 

Office of Consumer Protection Board has conducted the package rice inspection, the retail price of package rice reflects 

the real cost and quality causing the quality of rice in each grade not much different. 

Export Market Competition Situation of Package Rice 

As for the competitive situation in the export market of the Company, there are competitors, even those 

who are exporters from Thailand and from other rice exporting countries such as Vietnam, Cambodia and Laos, Fragrant 

rice of the main competitor like Vietnam with more varieties of rice such as ST24, which won World’s Best Rice, etc. 

Therefore, Thai rice strategy will focus on producing all 7 types of rice to meet market demand. This includes Hom Mali 

Rice, Thai Jasmine Rice, Jasmine Soft Rice, White Rice, Parboiled Rice, Glutinous Rice and Healthy Rice, as well as 

develop at least 12 types of rice to compete in the world market. Thai Hom Mali Rice has been awarded the World’s Best 

Rice Award or the “World’s Best Rice Award 2020” from the world’s largest rice competition, which is held annually at 

the World Rice Conference organized by The Rice Trader. Therefore, Thai rice still regains the credibility of the world rice 
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trade. In addition, exporting standard products “Thai Hom Mali Rice” has an interesting market which is the EU, Senegal, 

the USA, Canada, China, Hong Kong, Australia, and Singapore.  

At the same time, the Company mainly focuses on foreign markets in the Hom Mali Rice segment and 

special varieties of fragrant rice by focusing on the quality of Hom Mali Rice that is not mixed with other types of rice. 

This is to make customers accept and trust Thai Rice in term of the highest production certification standard BRC and the 

implementation of promotional strategies by providing premium for customers. This will enable overseas customers to 

know the brand and be able to make decisions on purchasing the Company’s products. Also, the Company has expertise in 

exporting and has a good understanding of the needs of different international customers from different countries. 

(3) Industrial Trend of Package Rice 

Local Industrial Trend of Package Rice 

The trend of the domestic package rice industry is likely to grow well due to the changing behavior of 

consumers who want more convenience in shopping and standardized products. According to the government’s food safety 

campaign, the only high-quality manufacturers will be able to remain in the package rice market. Also, the government has 

also developed new rice grains such as Jasmine Rice RD.43 to increase nutritional benefits and higher values.  

Export Industrial Trend of Package Rice 

Competitive situation of rice exporters in the world market in production year 2020/2021 still has 

intense competition trend. It has been forecasted that the world rice yield in 2020/2021 will be 501.109 million tons of rice, 

increasing from 496.069 million tons of rice in 2019/2020, or an increase of 1.02 percent. The amount of export of Thai 

Hom Mali rice from January to November 2020 or 11 months was 1.29 million tons, an increase of 1.57 percent compared 

to the previous year, with the value of US$ 1,312.98 million, decreasing 0.93 percent due to lower Hom Mali Rice prices. 

The factor that caused the export of Thai jasmine rice to rise even during the pandemic of Coronavirus 2019 (COVID-19) 

was the Panic Buying phenomenon of consumers who hoarded food. Also, Vietnam, Thai’s competitor, suspended the 

export to stock up rice to be sufficient for domestic consumption during the pandemic situation. The total export proportion 

more than 50 percent of all Thai Hom Mali Rice exports was to export to four key markets, namely USA, Canada, Singapore 

and Hong Kong, with the volume of Thai Hom Mali Rice export increasing by 10.46 percent and the value increasing by 

4.69 percent, demonstrating the potential of Thai Hom Mali Rice, which is still in demand from the premium rice market 

with high purchasing power. 

 

Vermicelli 

1. Industrial Structure of Vermicelli 

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

of unrevealing each producer’s recipe, the complicated production process which affects the product’s quality and the 

consumer’s acceptance in each brand name. This is also required the skillful experience in procurement and purchase of 

green mung bean, the main raw material. In addition, the green mung bean’s quantity and quality rely on seasons in each 

year. 
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Although, vermicelli industry has few players due to its complicated manufacturing process and specialized 

operation management, the production and consumption market size are approximately 25,000 tons a year, total market 

values of 2,000 million Baht.  The market growth rate is around 5 percent per year. (Source: Company’s Information)    

Although, green bean vermicelli is not the main meal for Thai people, it is a common and healthy ingredient used 

to create varieties of dishes such as bean vermicelli spicy salad, clear soup, baked seafood with vermicelli, and so on.  

 

2. Key Factors of Business Operation 

(1) Key Factor to Success, Risk Factor, Opportunity and Barrier for New Player 

Although the green bean vermicelli market has few manufacturers, there is not much competition and 

the market is growing every year, it is difficult to success in sales volume because of the consumers’ behavior which will 

not change the brand when familiar with the existing brand. In addition, the traditional store channels will choose to sell 

only the brands popular to consumers. Also, modern trade channels have limited space for new traders. 

(2) Competitor 

Competition Situation of Vermicelli 

Vermicelli market can be divided into 4 types:  

(a) Product with best quality and high price (Premium) 

(b) Product with good quality and standard price 

(c) Product with standard quality and economical price 

(d) Product with normal quality and cheap 

The Company has created several new products for the standard and premium market, such as fresh 

vermicelli, cut vermicelli, and unbleached vermicelli, in order to give the consumer more convenient to cook bean 

vermicelli and provide the products according to the consumers’ demand. 

The vermicelli market has few manufacturers consisting of 4 major producers, and 10-15 medium and 

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

marketing since the year 2002 by launching vermicelli under “KASET BRAND” for premium market which concerns the 

product’s quality because the consumers in this premium segment will make the decision based on product’s quality and 

will not change to other brand name if still satisfying with the existing brand name. In the meanwhile, there is a strong 

pricing competition in the standard market among medium and small size of manufactures which provide the products from 

medium to competitive product’s grade.  

(3) Industrial Trend of Vermicelli 

The good economic trend has encouraged higher purchasing power and consuming good nutrition 

products with good taste, resulting to the positive trend of vermicelli industry expansion. Some of the product like rice 

noodle, egg noodle could be the familiar product category, however, there are no substitute goods because vermicelli’s 

unique appearance is transparency like glass, and healthier than general noodle. The small- and medium-sized producers 

tend to face the higher cost of production and sales, this could lead to the decrease of number of producers in the future. 
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ความเสียงต่อการดําเนินธุรกิจ   

1.  ความเสียงจากความผันผวนของค่าเงินต่างประเทศ 

บริษทัมีนโยบายทีจะให้ความสําคญัในการทาํการตลาดต่างประเทศมากยิงขึน โดยมีเป้าหมายการสร้างตราสินคา้

ของบริษทัให้เป็นตราสินคา้ระดบัโลก ในขณะทียอดส่งออกของบริษทัไปยงัต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 52.71 ของยอดขาย

ของบริษทัและบริษทัย่อยรวมกนัสําหรับปี 2563 โดยบริษทัไดเ้น้นไปทีการเตรียมความพร้อมในการผลิต การจดัจาํหน่าย 

และการทาํการตลาดภายใตต้รา “KASET BRAND”, “ SMART CHEF”, “IMPERIAL TASTE”, “FIRST LADY”, “COCO 

RIZ”, “COCO JAS” และ “COCO RICE” โดยส่งสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคในประเทศต่าง ๆ ให้กวา้งขวางและทวัถึง จึงมีความ

เสียงจากการส่งออกในเรืองของความผนัผวนของค่าเงินสกุลดอลลาร์  หรือสกุลเงินอืน ๆ ทีบริษทัจะไดรั้บจากการขาย

สินคา้ของบริษทั  

อย่างไรก็ดี บริษทัไดป้้องกนัความเสียง (Hedging) โดยมีการจดัหาเงินทุนหมุนเวียนเป็นสกุลเงินดอลลาร์ตาม

สัดส่วนไม่เกินเงินทีคาดว่าจะไดรั้บจากการส่งออกเพือลดความเสียงจากการเปลียนแปลงของค่าเงิน นอกจากนี บริษทัยงัได้

ทาํการซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Currency Forward Contracts) ณ วนัทีส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้กบัธนาคารพาณิชย์

อีกบางส่วน โดยจะบนัทึกรายการขายดงักล่าวเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลียนของธนาคารพาณิชยใ์นวนัดงักล่าว ซึงทาํให้

บริษทัสามารถรับรู้รายไดแ้ละราคาตน้ทุนทีแน่นอน จึงเป็นการลดความผนัผวนของรายไดจ้ากค่าเงินต่างประเทศ 

 

2.  ความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาวัตถุดิบ 

ขา้วและแป้งซึงเป็นวตัถุดิบหลกัของบริษทัในการผลิตขา้วบรรจถุุงและวุน้เส้น เป็นผลิตผลทางการเกษตรทีมีราคา

เคลือนไหวไปตามฤดูกาล (Seasonal) การเปลียนแปลงในราคาวตัถุดิบอาจจะส่งผลกระทบถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทัมีนโยบายในการติดตามราคาวตัถุดิบอย่างใกลชิ้ด มีการตกลงทาํสัญญารับซือทงัระยะสันและระยะยาวจากผูผ้ลิต 

ผูน้าํเขา้ทงัรายยอ่ยและรายใหญ่ในตอนตน้ฤดูกาล และมีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพและดูแลการเก็บรักษาขา้วและ

แป้งทีไดม้าตรฐาน 

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มลูกคา้ระดบับน บริษทัสามารถปรับราคาชดเชยส่วนต่างไดเ้นืองจากผูบ้ริโภคเชือมันใน

คุณภาพขา้วหอมมะลิภายใตต้ราสินคา้ของบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิงในตลาดต่างประเทศ ทีไม่มีหน่วยงานกาํกบัราคาขาย  

นอกจากนี บริษทัไดป้รับระบบการจดัการดา้นการผลิตและการจดัจาํหน่ายตลอดกระบวนการ ซึงส่งผลให้บริษทัมี

ขอ้มูลทีถูกตอ้งและรวดเร็ว รองรับการตดัสินใจปรับแผนการดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการลงไดอ้ยา่งเป็นสาระสําคญั ทาํให้บริษทัสามารถแข่งขนักบัตลาดโลกไดท้งัในระยะสันและระยะยาว 

 

3.   ความเสียงเรืองนโยบายของรัฐบาล 

เนืองจากขา้วเป็นสินคา้เกษตรทีมีผลกระทบสําคญัต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย  ทาํให้รัฐบาลมีนโยบาย

หลายประการทีอาจกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั เช่น นโยบายการตงัราคารับจาํนาํขา้วเพือช่วยเหลือเกษตรกร ทาํให้

ราคาขา้วของไทยสูงกว่าราคาตลาดโลก อนัอาจเป็นผลทาํให้ลูกคา้ต่างประเทศของบริษทัสังซือขา้วประเภทอืนทดแทน 

(Substitute goods) หรือลดจาํนวนการสังซือลง อย่างไรก็ตาม บริษทัเน้นการขายขา้วหอมมะลิซึงประเทศไทยเป็นผูผ้ลิต

หลกัของโลก อนัเป็นสายพนัธ์ุของไทยทีไม่สามารถปลูกไดดี้ในประเทศอืน และผูบ้ริโภคในต่างประเทศให้ความเชือมนัใน

คุณภาพขา้วหอมมะลิของบริษทั นอกจากนี บริษทัเน้นการเปิดตลาดสินคา้เกษตรกบัประเทศคู่คา้ดว้ยเช่นกนั ดงันนั บริษทั

จึงมีความเสียงจากผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลอยูใ่นระดบัไม่มากนกั 
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4.  ความเสียงเรืองนโยบายอัตราเงินเดือนและค่าแรงขนัตําของรัฐบาล 

เนืองจากกระบวนการผลิตและจดัจาํหน่ายของบริษทัจาํเป็นตอ้งใช้บุคคลากรทงัในระดบัแรงงานรายวนัและ

พนกังานประจาํสํานกังานจาํนวนมาก การประกาศขึนอตัราค่าแรงขนัตาํและเงินเดือนของพนักงานระดบัปริญญาตรีตาม

นโยบายของรัฐบาล ทาํให้ต้นทุนการผลิตและดาํเนินงานของบริษทัสูงขึนอย่างมีสาระสําคญั เพือรองรับสถานการณ์

ดงักล่าว บริษทัไดด้าํเนินการปรับปรุงระบบงานให้มีการเชือมโยงกนัตลอดกระบวนการเพือลดขนัตอนการปฏิบติังานทีไม่

จาํเป็นลง มีการอบรมเพือพฒันาทกัษะของพนักงานให้สูงขึน รวมทงัปรับกระบวนการผลิตให้เป็นอตัโนมติัมากขึน โดย

การเพิมเครืองจกัรในสายการผลิต ทาํให้สามารถลดความจาํเป็นในการใชแ้รงงานลงไดบ้างส่วน 

 

5.   ความเสียงเรืองอุทกภัย 

หลงัจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัซือประกนัภยัพิบติัเพือป้องกนัความเสียง

รวมถึงไดป้้องกนัลงทุนปรับภูมิทศัน์บริเวณรอบทีตงัของสถานประกอบการทุกแห่งเพิมเติมจากแนวคนัป้องกนันาํท่วมเดิม

เพือใชเ้ป็นแนวป้องกนัถาวร รวมทงัยกเลิกการเช่าสถานประกอบการบางแห่งทีอยูใ่นพืนทีทีเสียงและยากต่อการป้องกนัใน

อนาคตดว้ย 

 

Risk from Operation 

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 the year 2020, the export’s revenue is about 52.71 percent of total revenue of the Company and its 

subsidiary. The Company emphasizes on the preparation of production, distribution, and marketing by exporting the 

products widely and thoroughly to countries for brand building of “KASET BRAND”, “SMART CHEF”, “IMPERIAL 

TASTE”, “FIRST LADY”, “COCO RIZ”, “COCO JAS” and “COCO RICE”. Thus, there is a risk from exporting in respect 

of the fluctuation of the dollar or other currencies that the Company will receive from the sale of its products. 

However, cash flow in US $ 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 from foreign currency. 

 

2. Risk from Price Changing of Raw Material 

Rice and starch, which are the main raw materials of the Company for producing package rice and vermicelli, are 

an agricultural product, of which their prices are directly related to weather condition.  Change in price of raw materials 

may affect the Company’s profit.  There are policies that a situation of raw material will be closely taken care, and 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 Hom Mali Rice under the Company’s brand. 

Additionally, there is no sales price regulator in international markets.  
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Moreover, the Company has improved the effective management system in production and distribution system 

causing the Company having accurate and update information which can support decision making to adjust the operation 

plan efficiently.  Also, 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. 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.  For example, the policy that farmers can pledge paddle rice 

to the government which may cause the Thai’s rice price higher than market price resulting to the customer turning to other 

substitutes or minimizing the order. However, the company focuses on selling Hom Mali Rice, which Thailand is the main 

producer in the world. Also, Thai jasmine rice cannot be grown elsewhere. In addition, the overseas customers believe in 

the quality of the Company’s Hom Mali Rice. The Company also focuses on opening up agricultural markets with trading 

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

 

4. Risk from Government's Policy on Salary and Minimum Wage Rate 

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

officers.  The policy to raise minimum wages and starting salary of bachelor’s degree officers resulting in the increase of 

cost and operational expense of the Company 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. 

 

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 some premise rental which is in the risk area and difficult to protect in the 

future. 
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คณะกรรมการตรวจสอบ / Audit Committee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางปัทมา ตังพรุิฬห์ธรรม  

ประธานกรรมการ  

Mrs. Pattama Tangpiroonthum 

Chairman of the Board 

รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชธร 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

Assoc.Prof.Dr. Buddhagarn Rutchatorn 

Chairman of Audit Committee and Independent Director  

 

นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

Mr. Santi Opaspakornkij 

Member of Audit Committee and Independent Director  

ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

Dr. Danai Chanchaochai 

Member of Audit Committee and Independent Director  



  

24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์  

กรรมการ, กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และกรรมการบริหาร  

Mr. Visuth Vittayatanakorn 

 Director, Authorized Director and Executive Director  

 

 
 

 
นายสมฤกษ์ ตังพรุิฬห์ธรรม 

กรรมการ, กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม, ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

และประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการเงิน  

Mr. Somroek Tangpiroonthum 

Director, Authorized Director, Chief Executive Officer and  

Chief Financial Officer 

 

นางสาวปรินดา ตังพรุิฬห์ธรรม 

กรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

Ms. Prinda Tangpiroonthum 

Director and Authorized Director 

นายวรวุฒิ ตังพรุิฬห์ธรรม 

กรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

Mr. Vorravuth Tangpiroonthum 

Director and Authorized Director 
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ข้อมูลของกรรมการ ณ วันที 12 มีนาคม 2564 / Profile of Directors as of 12 March 2021 

นางปัทมา ตังพรุิฬห์ธรรม  

ประธานกรรมการ  

Mrs. Pattama Tangpiroonthum  

Chairman of the Board 

อาย ุ/ Age  78 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x มธัยมศึกษาปีที 6 

x หลกัสูตรสําหรับกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นที 38/2546 จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

Education and Credentials 

x Mathayom 6 

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

Directors Association (IOD) 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

2547 – ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน)     

2531 – ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั 

2528 – 2555 -  กรรมการ บริษทั นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 

Work Experience for the Past 5 years 

2004 – Present - Chairman of the Board, Thai Ha Public Company 

Limited 

1988 – Present     - Chairman of the Board, Cheer Group Holdings Co., 

Ltd. 

1985 – 2012         - Director, Thai Vegetable Oil PLC. 

รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชธร  

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ  

Assoc.Prof.Dr. Buddhagarn Rutchatorn 

Chairman of Audit Committee and 

Independent Director  

อาย ุ/ Age  66 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x Ph.D. in Management (International Economics), Keio University, 

Japan 

x Cert.in Health Economics, University of York 

x เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

x เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

x หลกัสูตร DAP รุ่นที /  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

Education and Credentials 

x Ph.D. in Management (International Economics), Keio University, 

Japan 

x Cert.in Health Economics, University of York 

x Master of Economics, Chulalongkorn University 

x Bachelor of Economics, Chulalongkorn University 
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x Director Accreditation Program (DAP 56/2006), Thai Institute of 

Directors Association (IOD) 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

 - ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา

เกาหลีศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) บณัฑิตวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - ร อ ง ผู ้อ ํา น ว ย ก า ร บ ริ ห า ร ศู น ย์อ า เ ซีย น ศึ กษ า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2543 – 2551 - ร อ ง ค ณ บ ดี ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์

มหาวิทยาลยั 

Work Experience for the Past 5 years 

Present - Chairman of Audit Committee and Independent 

Director, Thai Ha Public Company Limited 

 - Director of Master of Arts program in Korean 

Studies (International Program), Graduate School, 

Chulalongkorn University  

  - Deputy Executive Director of ASEAN Studies 

Center, Chulalongkorn University 

2000 – 2008 - Associate Dean, Faculty of Economics, 

Chulalongkorn      University 

ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย  

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

Dr. Danai Chanchaochai 

Member of Audit Committee and 

Independent Director  

อาย ุ/ Age  54 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ

มหาวิทยาลยัโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน 

x ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั คณะบริหารธุรกิจ 

x ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์ 

ประเภททวัไป มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

x โรงเรียนเคลย์ตัน ไฮสคูล เมืองเซ็นต์หลุยซ์ มลรัฐมิสซูรี ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (นกัเรียนทุนเอเอฟเอสคนแรกของโรงเรียนหอวงั) 

x หลกัสูตร DAP รุ่นที 76/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 
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Education and Credentials 

x Master’s Degree in Marketing (First Class Honors), Thammasat 

University and Gothenburg University, Sweden  

x BBA (First Class Honors), Assumption University 

x Honorary Doctorate in Public Relations, Kasembundit University 

x Clayton High School, St. Louis, Missouri, USA (The first AFS 

exchange student from Horwang School) 

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

Directors Association (IOD) 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

ปัจจุบนั - ประธานทีปรึกษา บริษทั ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์  

มาร์เก็ตติง คอมมูนิเคชนัส์ จาํกดั          

 - ประธานเจา้หนา้ที สาํนกัพิมพดี์เอม็จี 

                        - ประธานมูลนิธิธรรมดี 

2559 - ปัจจุบนั - ประธานคณะกรรมการ  Super Brands Thailand 

Council 

 - คณะกรรมการบริห าร สถ าบัน เ สริม สร้า ง ขี ด 

ความสามารถมนุษย ์

 - คณะกรรมการศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั - ก ร ร ม ก า ร ผู ้ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ 

 - อนุกรรมการจดัทาํร่าง และอนุกรรมการปฏิบติัการ

ด้านการประชาสัมพันธ์  นโยบายและแผนการ

ประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ                    

 - กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์

คุณธรรม (องคก์ารมหาชน) 

 - คณะกรรมการบริหารแผน 8 สํานักงานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

2557 – ปัจจุบนั - คณะกรรมการบริหาร World Kindness Movement 

2556 - ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการมูลนิธิกลัยาณการุณย ์

2554 - ปัจจุบนั - กร ร ม การ กล ยุท ธ์  อ ง ค์ก ร ต่ อ ต้า นค อร์ รัปชัน 

(ประเทศไทย) 

2553 - ปัจจุบนั -   กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

 - อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิต

อุดมคติไทยและคณะอนุกรรมการดาํเนินการปฏิรูป

อุดมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
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 - ปัจจุบนั - กรรมการ Super Brands Thailand  

2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษทั 

ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

  - ทีปรึกษายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถมัภ ์

Work Experience for the Past 5 years 

Present  - Chairman of Advisor, DC Consultant and 

Marketing Communications Co., Ltd.  

 - Chairman of the Board of Director, DMG Books  

 - Chairman of Do-d Foundation  

2016 - Present - Chairman of Super Brands Thailand Councils 

 - Executive Committee of Human Capacity Build 

Institute (HCBI) 

 - Member of Board of Directors of Moral Promotion 

Center (Public Organization) 

2015 - Present - Expert Committee of the Committee of National 

Public Relations  

 - Subcommittee in Drafting and Operating in Public 

Relations of Policies and Plans of National Public 

Relations   

 - Expert Committee of Board of Directors of Moral 

Promotion Center (Public Organization)  

 - Board of Directors, Plan 8, of the Office of Thai 

Health Promotion Foundation  

2014 - Present  - Executive Committee, World Kindness Movement 

2013 - Present - Vice Chairman Palliative Care Thailand  

2011 - Present - Executive of Strategic Committee, Anti – 

Corruption Organization of Thailand  

2010 - Present  - Member of Committee, Foundation for a Clean and 

Transparent Thailand  

 - Member of Subcommittees for higher education 

development and reform, Office of the Higher 

Education  

2009 - Present  - Committee Member, Super Brands Thailand                

2008 - Present  - Member of Audit Committee and Independent 

Director, Thai Ha Public Company Limited 



  

29 

 
 

 - Advisor, Young Buddhists Association of Thailand 

นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

Mr. Santi Opaspakornkit 

Member of Audit Committee and 

Independent Director 

 

 

อาย ุ/ Age  52 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

ปริญญาโท (MBA) Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Education and Credentials 

Master’s Degree, MBA, Babson College, USA 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน)     

2551 - ปัจจุบนั - ก ร ร ม ก า ร  บ ริ ษัท  ส ย า ม แ อ ด มิ น นิ ส เ ท ร ที ฟ  

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

                         - เลขาธิการสมาคมจกัรยานเพือสุขภาพ 

                            - กรรมการ บริษทั ชุมชนเลือนฤทธิ จาํกดั 

                            - กรรมการในคณะกรรมการกรุงเทพมหานครสีเขียว 

                            - กรรมการในคณะกรรมการเรารักกรุงเทพ เรารัก

จกัรยาน 

Work Experience for the Past 5 years 

2019 - Present - Member of Audit Committee, Thai Ha Public 

Company Limited 

2016 - Present - Independent Director, Thai Ha Public Company 

Limited 

2008 - Present - Director, Siam Administrative Management Co., 

Ltd. 

 - Secretary,  Thai Cycling for Health Association  

 - Director, Chumchon Luenrit Co., Ltd.  

 - Director, Green Bangkok Club Committees  

 - Director, We Love Bangkok-We Love Bicycle Club 

Committees   

นายวิสุทธ ิวิทยฐานกรณ์  

กรรมการ, กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ

กรรมการบริหาร  

Mr. Visuth Vittayatanakorn 

Director, Authorized Director and 

Executive Director  

อาย ุ/ Age  67 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ  สาขาวิชาการตลาด คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

x บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

x ศิลปะศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

x บริหารธุรกิจบณัฑิต สถาบนัราชภฎัสวนดุสิต 



  

30 

 
 

 x หลักสูตร Finance for Non - Finance Director จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x หลกัสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม (BRAIN) สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

x หลกัสูตร DAP รุ่นที 44/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

Education and Credentials 

x Ph.D., Honorary Graduates, Marketing, Ramkhamhaeng University 

x Master of Business Administration, Kasetsart University 

x Bachelor of Arts (Political Science), Ramkhamhaeng University 

x Bachelor of Business Administration, Suan Dusit Rajabhat Institute 

x Finance for Non- Finance Director Program, Thai Institute of Directors 

Association (IOD) 

x Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) Program, The 

Federation of Thai Industries  

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

Directors Association (IOD) 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

ปัจจุบนั       - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ไทยฮา จาํกดั 

(มหาชน)     

     - กรรมการ บริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 

   - ประธานกรรมการ บริษัท แมนเนจเม้นท์แอนด์       

ไซโคโลยี จาํกดั 

2559 - 2563 - ประธานกรรมการ  บริษัท  เอฟเอ็น  แฟคตอรี   

เอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) 

2528 - 2561 - ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการ บริษทั นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน)        

Work Experience for the Past 5 years 

Present - Director and Executive Director, Thai Ha Public 

Company Limited  

 - Director, Prodigy Public Company Limited 

 - Chairman, Management and Psychology Co.,                           

Ltd. 

2016 - 2020 - Chairman of the Board of Director, FN Factory                           

Outlet Plc. 
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1985 - 2018 - Chairman of the Executive Board, Director and 

Managing Director, Thai Vegetable Oil Plc. 

นายสมฤกษ์ ตังพรุิฬห์ธรรม 

กรรมการ, กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม,

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และประธาน

เจา้หนา้ทีฝ่ายการเงิน 

Mr. Somroek Tangpiroonthum 

Director, Authorized Director, Chief 

Executive Officer and  

Chief Financial Officer 

 

 

อาย ุ/ Age  53 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x ปริญญาโท MBA Nova University, USA 

x หลกัสูตร DAP รุ่นที 14/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

x ห ลัก สู ต ร  Strategic CFO in Capital Markets รุ่ น ที   จ า ก ต ล า ด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

Education and Credentials 

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

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

Directors Association (IOD) 

x 9th Strategic CFO in Capital Markets, Stock Exchange of Thailand 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

2561 - ปัจจุบนั - ประธานเจา้หน้าทีฝ่ายการเงิน บริษทั ไทยฮา จาํกดั 

(มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั - กรรมการสมาคมผูส่้งออกขา้วไทย 

2554 - ปัจจุบนั - นายกกิตติมศกัดิสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถุงไทย 

2547 - ปัจจุบนั - กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทั ไทย

ฮา จาํกดั (มหาชน)  

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ฉมา แอส็เซ็ท จาํกดั 

2538 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั 

Work Experience for the past 5 years 

2018 – Present - Chief Financial Officer, Thai Ha Public Company 

Limited 

2012 – Present - Director, Thai Rice Exporters Association 

2011 – Present     - Honorary President, Thai Rice Packers                            

Association 

2004 – Present -  Director and Chief Executive Officer, Thai Ha 

Public Company Limited 

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

1995 – Present - Director, Cheer Group Holdings Co., Ltd. 
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นางสาวปรินดา ตังพรุิฬห์ธรรม 

กรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

Ms. Prinda Tangpiroonthum 

Director and Authorized Director 

อาย ุ/ Age  51 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x ปริญญาโท International Business, Nova University, USA 

x ปริญญาโท Human Resource Management, Nova University, USA 

x ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

x หลกัสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP 30/2553) 

x หลักสูตรประกาศนียบัตร  Director Accreditation    Program (DAP 

14/2547) 

x หลักสูตรประกาศนียบัตร  Finance for Non-Finance Director (FND 

1/2546) 

x ห ลัก สูต ร ป ร ะ กาศ นี ย บัต ร  Director Certification Program (DCP 

9/2544) 

Education and Credentials 

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

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

x Bachelor of Economics, International Economics, Thammasat 

University 

x Audit Committee Program (ACP 30/2010) 

x Director Accreditation Program (DAP 14/2004) 

x Finance for Non-Finance Director (FND 1/2003) 

x Director Certification Program (DCP 9/2001) 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

2556 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮล

ดิงส์ จาํกดั 

2547 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน)  

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ฉมา แอส็เซ็ท จาํกดั 

2556 - 2558 - กรรมการ บริษทั นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 

2547 - 2555 - รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เชียร์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

2538 - 2546 - รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เชียร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

Work Experience for the Past 5 years 

2013 – Present - Executive Chairman of Executive, Cheer Group 

Holdings Co., Ltd. 

2004 – Present - Director, Thai Ha Public Company Limited 
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2003 – Present - Managing Director, Chama Asset Co., Ltd. 

2013 – 2015 - Director, Thai Vegetable Oil Public Co., Ltd. 

2004 – 2012 - Vice Executive Chairman, Cheer (Thailand) Co., 

Ltd. 

1995 – 2013 - Deputy Managing Director, Cheer (Thailand) Co., 

Ltd. 

นายวรวุฒ ิตังพรุิฬห์ธรรม 

กรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

Mr. Vorravuth Tangpiroonthum 

Director and Authorized Director  

อาย ุ/ Age  46 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 

ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

x ปริญญาตรี สาขาการจดัการทวัไป คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

x วุฒิบัตรหลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy 

รุ่นที 33/2563 (SFE) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 

x วุ ฒิ บั ต ร ห ลั ก สู ต ร  Boardroom Success Through Financing and 

Investment รุ่นที 9/2563 (BFI) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบัตรหลกัสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที /  (SBM) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบัตรหลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่น

ที /  (BNCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 

x วุ ฒิ บัต ร ห ลัก สูตร  Corporate Governance for Capital Market รุ่น ที  

20/2561 (CGI) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบตัรหลกัสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที /  

(AACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบตัรหลกัสูตร Family Business Sustainability รุ่นที /  (FBS) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบตัรหลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที /  

(MIA) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบตัรหลกัสูตร Diploma Examination รุ่นที /  (EXAM) จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบตัรหลกัสูตร Director Certification Program รุ่นที /  (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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x วุฒิบตัรหลกัสูตร Finance for Non – Finance Directors รุ่นที /  

(FND) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุ ฒิบัตรหลักสูตร  Director Accreditation Program รุ่น ที  /  

(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบัตรหลกัสูตรนักลงทุนผูท้รงคุณวุฒิ รุ่นที  สถาบันวิทยาการผู ้

ลงทุนไทย 

x ประกาศนียบตัร CFO มืออาชีพ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

Education and Credentials 

x MBA, Concentrate in Finance and Marketing, SASIN Graduate 

Institute of Business Administration of Chulalongkorn University 

x BBA, Concentrate in Management, Commerce and Accountancy of 

Chulalongkorn University 

x Director Diploma, Successful Formulation and Execution of Strategy 

33/2020 (SFE) (IOD) 

x Director Diploma, Boardroom Success Through Financing and 

Investment 9/2020 (BFI) (IOD) 

x Director Diploma, Strategic Board Master Class 6/2019 (SBM) (IOD) 

x Director Diploma, Board Nomination and Compensation Program 

4/2018 (BNCP) (IOD) 

x Director Diploma, Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries 20/2018 (CGI) (IOD) 

x Director Diploma, Advanced Audit Committee Program 23/2016 

(AACP) (IOD) 

x Director Diploma, Family Business Sustainability 4/2016 (FBS) (IOD) 

x Director Diploma, Monitoring the Internal Audit Function 6/2009 

(MIA) (IOD) 

x Director Diploma, Examination 22/2007 (EXAM) (IOD) 

x Director Diploma, Director Certification Program 92/2007 (DCP) 

(IOD) 

x Director Diploma, Finance for Non – Finance Directors 35/2007 

(FND) (IOD) 

x Director Diploma, Director Accreditation Program 14/2004 (DAP) 

(IOD) 

x Thai Intelligence Investors Program, Thai Investors Association 

x Professional CFO Diploma, National Institute of Developments 

Administration (NIDA) 
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ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการการเ งิน บริษัท นํามันพืชไทย จํากัด 

(มหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั - กรรมการและคณะอนุกรรมการยทุธศาสตร์และการ

ลงทุน บริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบนั - ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ 

จาํกดั  

2540 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน)  

2559 - 2562 - กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

บรรษัทภิบาลสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั เมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน)  

2550 - 2557 - ป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ที ก า ร เ งิ น แ ล ะ ป ร ะ ธ า น

กรรมการบริหารความเสียง บริษัท ไทยฮา จํากัด 

(มหาชน) 

Work Experience for the Past 5 years 

2017 – Present - Finance Executive Director, Thai Vegetable Oil 

Public Company Limited    

2015 – Present - Board of Directors and Strategic and Investment 

Committee, Prodigy Public Company Limited 

2011 – Present -  Chief Executive Officer (CEO), Cheer Group 

Holdings Company Limited 

1997 – Present - Board of Directors, Thai Ha Public Company 

Limited 

2016 – 2019 - Board of Directors, Audit Committee and Member 

of Corporate Governance, Nomination and 

Remuneration Committee, Major Development 

Public Company Limited 

2007 – 2014 - Chief Financial Officer (CFO) and Chairman of the 

Risk Management Committee, Thai Ha Public 

Company Limited 
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โครงสร้างการจัดการ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทงัสิน 8 ท่าน ดงันี 

ลําดับที รายชือ ตําแหน่ง จํานวนครังการประชุม

คณะกรรมการบริษัท  

ปี 25631 

จํานวนครังการประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปี 25632 

1 นางปัทมา ตงัพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ 6/6  

2 รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล 

รัชธร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

6/6 4/4 

3 ดร.ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 

6/6 4/4 

4 นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

6/6 4/4 

5 นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ ์ กรรมการ 5/6  

6 นายสมฤกษ ์ตงัพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 6/6  

7 นางสาวปรินดา ตงัพิรุฬห์ธรรม กรรมการ  6/6  

8 นายวรวุฒิ ตงัพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 6/6  

หมายเหต ุ 1  ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทังสิน 6 ครัง 
2  ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทังสิน 4 ครัง 

 

2. ผู้บริหาร 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน ดงันี 

ลําดับที รายชือ ตําแหน่ง 

1 นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหาร 

2 นายสมฤกษ ์ตงัพิรุฬห์ธรรม กรรมการบริหาร, ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และ

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการเงิน 

3 นางสาวฐิติมา ออศิริวิกรณ์ กรรมการบริหาร 

4 นางสาววรีย ์นาคบวั1 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

5 นางสาวณิชชดา แกว้เนตร2 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

6 นายนพรัตน์ ติวะวงศ์3 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

หมายเหต ุ 1  สินสุดการดาํรงตาํแหน่งวันที 26 ธันวาคม 2563 

 2  ดาํรงตาํแหน่งตังแต่วันที 1 ธันวาคม 2563  
 3  ดาํรงตาํแหน่งตังแต่วันที 19 ตุลาคม 2563 
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3. เลขานุการบริษัทและผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

เพือการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2563 เมือวนัที 17 มกราคม 

2563 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตงัให้บริษทั เธียร แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จาํกดั โดยนางสาวแกมฝ้าย เสือแพร ดาํรง

ตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตงัแต่วนัที 17 มกราคม 2563 ทงันี เลขานุการบริษทัมีหน้าทีรับผิดชอบการจดัการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น การรักษาเอกสารขอ้มูลตามทีกฎหมายกาํหนด การให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะ

เบืองต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย  กฎ และระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการดูแลและถ่ายทอดมติของ

คณะกรรมการไปยงัผูที้เกียวขอ้ง 

ในปี 2563 นางสาววรีย ์นาคบวั เป็นผูที้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชีของ

บริษทั โดยดาํรงตาํแหน่งจนถึงวนัที 26 ธนัวาคม 2563 และนางสาวณิชชดา แกว้เนตร ดาํรงตาํแหน่งนีตงัแต่วนัที  ธนัวาคม 

 เป็นตน้มา 

 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

4.1  ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงิน 

(1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั 

ประกอบดว้ยค่าเบียประชุม ซึงจ่ายตามจาํนวนครังทีเขา้ประชุม ดงันี 

ตารางแสดงค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทแต่ละราย 

ลําดับท ี รายชือ ค่าตอบแทนปี 2563 (บาท) 

  ค่าเบียประชุม 

คณะกรรมการ

บริษัท1 

ค่าเบียประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ค่าบําเหน็จ

คณะกรรมการ 

รวม 

1 นางปัทมา ตงัพิรุฬห์ธรรม 60,000  - 60,000 

2 รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร 60,000 120,000 - 180,000 

3 ดร.ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย 60,000 80,000 - 140,000 

4 นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ 60,000 80,000 - 140,000 

5 นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 45,000  - 45,000 

6 นายสมฤกษ ์ตงัพิรุฬห์ธรรม 60,000  - 60,000 

7 นางสาวปรินดา ตงัพิรุฬห์ธรรม 60,000  - 60,000 

8 นายวรวุฒิ ตงัพิรุฬห์ธรรม 60,000  - 60,000 

หมายเหต ุ 1  ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ทังสิน 6 ครัง โดยเป็นการประชุมทีไม่มีค่าเบยีประชุมจาํนวน 

2 ครัง 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 และปี 2562 

ค่าตอบแทน ปี 2563 ปี 2562 

 จํานวนราย 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวนราย 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

ค่าเบียประชุม 8 745,000 10 765,000 

ค่าบาํเหน็จคณะกรรมการ 8 - 10 - 

รวม  745,000  765,000 

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทั 

ในปี 2563 บริษทัไดจ้่ายเงินเดือนให้กบัผูบ้ริหารจาํนวน 6 ราย รวมทงัสิน 6.41 ลา้นบาท 

 

4.2  เงินโบนัส ผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนอืน 

ในปี 2563 บริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอืนให้กบัผูบ้ริหาร 

 

5. บุคลากร 

บริษทัไม่มีการเปลียนแปลงจาํนวนพนกังานอย่างมีนยัสําคญั ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานทีสําคญั และไม่มีสหภาพ

แรงงาน 

5.1 บุคลากร 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีจาํนวนพนกังานและคนงานทงัหมด รวมทงัสิน 162 คน โดยจ่ายค่าตอบแทน

ในปี 2563 เป็นเงิน 29.85 ลา้นบาท ซึงประกอบดว้ยเงินเดือน เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนสาํรองเลียง

ชีพ และค่าตอบแทนอืน เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง และค่าเบียเลียง เป็นตน้ ทงันี จาํนวนพนกังานและคนงานของบริษทั

แบ่งตามสายงานหลกั ไดด้งันี 

สายงานหลัก จํานวนพนักงาน (คน) 

. ฝ่ายโรงงาน 107 

(รายวนั 94 คน รายเดือน 17 คน) 

. ฝ่ายขาย/การตลาด 12 

. ฝ่ายบริหารและสนบัสนุนทางเทคนิค 21 

. ฝ่ายบญัชี การเงิน ธุรการ และบุคคล 22 

รวม 162 

 

5.2 นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บริษทัมีนโยบายในการรักษาบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถให้อยูคู่่กบัองคก์ร โดยทีมีแนวปฏิบติัดงันี 

(1) บริษทัคดัเลือกบุคคลทีมีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานนนั ๆ 

(2) มีการจดัอบรมเมือเริมเขา้ทาํงานเพือเป็นการทาํความคุน้เคยก่อนการทาํงาน 

(3) มีการจดัอบรมอยา่งสมาํเสมอ ในเรืองความรู้เฉพาะดา้นและเทคนิคต่าง ๆ มีการจดัอบรมทงัในและนอก

สถานทีเพือให้มีทกัษะในงานนัน ๆ  มากยิงขึน และเพือพฒันาคุณภาพพนักงานให้ก้าวหน้าทนักับสถานการณ์ปัจจุบนั 
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นอกจากนี บริษทัมีการจดัส่งบุคลากรไปศึกษายงัสถานทีต่าง ๆ ทีให้ความรู้และเทคโนโลยีในดา้นนัน ๆ  รวมถึงการจา้ง

บุคลากรทีมีคุณภาพ มีความรู้ และความชาํนาญจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาฝึกอบรมให้กบัพนกังาน โดยปี 2563 บริษทัไดจ้ดั

ให้มีการฝึกอบรมดา้นต่าง ๆ ของพนกังานเฉลีย จาํนวน 8 ชวัโมงต่อคนต่อปี 

(4) บริษทัมีแผนเส้นทางการฝึกอบรม เพือเตรียมความพร้อมและพฒันาบุคลากรให้ทาํงานบรรลุตามภารกิจ

ขององคก์ร โดยพฒันาบุคลากรให้มีทกัษะและพฤติกรรม (Competency) เป็นไปตามทีกาํหนด 

(5) บริษทัมีเกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือนตามความเหมาะสมต่อองคก์รและตวับุคลากรให้มีความยินดีทงั

สองฝ่าย เพือเป็นการจูงใจให้สามารถคดัสรรบุคคลทีมีคุณภาพสูงและเหมาะสมกบัหนา้ที โดยเมือเปรียบเทียบกบับริษทัอืน 

และตลาดแรงงาน นบัว่าบริษทัมีอตัราว่าจา้งดึงดูดใจเมือเทียบกบัองคก์รในระดบัเดียวกนั 

(6) บริษทัมีการจดัสวสัดิการต่าง ๆ ให้กบัพนกังานเป็นอยา่งดี โดยถือว่าพนกังานเป็นส่วนหนึงขององคก์ร 

(7) บริษทัมีการจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพให้แก่พนกังาน ซึงถือเป็นการดูแลพนกังานในระยะยาว โดย

พนกังานสามารถสะสมเงินในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ซึงบริษทัสมทบให้ในอตัราเดียวกนั 

 

MANAGEMENT STRUCTURE 

1. Board of Directors 

Board of directors comprises of 8 directors as follows: 

No. Name Position Number of Meeting of 

Board of Directors 

Attendance in 20201 

Number of Meeting 

of Audit Committee 

Attendance in 20202 

1 Mrs. Pattama Tangpiroonthum Chairman of the Board 6/6  

2 Assoc. Prof. Dr. Buddhagarn 

Rutchatorn 

Chairman of Audit 

Committee and 

Independent Director 

6/6 4/4 

3 Dr. Danai Chanchaochai Member of Audit 

Committee and 

Independent Director 

6/6 4/4 

4 Mr. Santi Opaspakornkit Member of Audit 

Committee and 

Independent Director 

6/6 4/4 

5 Mr. Visuth Vittayatanakorn Director 5/6  

6 Mr. Somroek Tangpiroonthum Director 6/6  

7 Ms. Prinda Tangpiroonthum    Director 6/6  

8 Mr. Vorravuth Tangpiroonthum     Director 6/6  

Remark  1  There were 6 Board of Directors’ Meetings in 2020. 
2  There were 4 Audit Committee’s Meetings in 2020. 
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2. Executive Management  

As of 31 December 2020, the executives of the Company comprise of 6 members as follows: 

No. Name Position 

1 Mr. Visuth Vittayatanakorn Executive Director 

2 Mr. Somroek Tangpiroonthum Executive Director, Chief Executive Officer and 

Chief Financial Officer  

3 Ms. Titima Orsiriwikorn    Executive Director 

4 Ms. Waree Nakbua1 Accounting Director 

5 Ms. Nichchada Kaewnate2 Accounting Director 

6 Mr. Nopparat Tiwawong3 Financial Director 

Remark  1  Being in the position until 26 December 2020. 

 2  Being in the position from 1 December 2020. 
 3  Being in the position from 19 October 2020. 

 

3. Company Secretary  

In order for good corporate governance of the Company, in the Board of Directors’ Meeting No. 1/2020 held on 

17 January 2020, the Board of Directors passed a resolution to appoint Tien and Partners Limited by Ms. Kamfai Suaprae 

as a company secretary from 17 January 2020. In this regard, the company secretary is responsible for holding the Board 

of Directors’ and Shareholders’ Meeting, safeguarding the Company’s documents and information as required by relevant 

laws, giving advices and recommendations to the Board of Directors regarding all laws, rules and regulations, including 

disclosing the Board of Directors’ resolutions to relevant parties. 

In the year 2020, Ms. Waree Nakbua was a person assigned to directly be responsible for control and supervision 

of accounting of the Company until 26 December 2020 and Ms. Nichchada Kaewnate has been in this position from 1 

December 2020 onward. 

 

4. Directors and Executives Remunerations 

4.1 Monetary Remunerations 

(1) Director’s Remunerations 

Comprising of the meeting allowance, payable according to the meeting attendance as follows: 
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Table Showing Director’s Monetary Remunerations 

No. Name 2020 Remuneration (Baht) 

  Meeting 

Allowance for 

Board of 

Directors1  

Meeting 

Allowance for 

Audit 

Committee 

Annual 

Allowance 

Total 

1 Mrs. Pattama Tangpiroonthum 60,000  - 60,000 

2 Assoc. Prof. Dr. Buddhagarn 

Rutchatorn 
60,000 120,000 

- 
180,000 

3 Dr. Danai Chanchaochai 60,000 80,000 - 140,000 

4 Mr. Santi Opaspakornkit 60,000 80,000 - 140,000 

5 Mr. Visuth Vittayatanakorn 45,000  - 45,000 

6 Mr. Somroek Tangpiroonthum 60,000  - 60,000 

7 Ms. Prinda Tangpiroonthum    60,000  - 60,000 

8 Mr. Vorravuth Tangpiroonthum     60,000  - 60,000 

Remark  1  There were 6 Board of Directors’ Meetings in 2020, 2 of which were without the meeting allowance. 

 

Table Showing Director Remuneration Summary for 2020 and 2019 

Remuneration 2020 2019 

 Number of 

Directors 

(Person) 

Remuneration 

Amount (Baht) 

Number of 

Directors 

(Person) 

Remuneration 

Amount (Baht) 

Meeting Allowance 8 745,000 10 765,000 

Annual Allowance 8 - 10 - 

Total  745,000  765,000 

 

(2) Remunerations of Executive Director and Management of the Company 

In 2020, the Company had paid monthly salary to management team of 6 person totaling 6.41 million Baht. 

 

4.2  Bonus, Benefit or Other Remuneration 

In 2020, the Company had not paid remuneration to management team. 

 

5. Human Resource 

The company had not changed the number of employees significantly, no significant labor disputes, and no labour 

union. 



  

42 

 
 

5.1 Human Resource 

As of 31 December 2020, the Company had a total of 162 employees and workers who received remuneration in 

2020 totaling 29.85 million Baht, covering salary, social security fund contribution, provident fund contribution and other 

benefit i.e., overtime payment, traveling expense and allowance.  This can be grouped according to the different business 

unit as follows: 

 Business Unit Number of Employee (Person) 

1. Factory 107 

(94 daily employees, 17 monthly employees)  

2. Sale and Marketing 12 

3. Support and Management  21 

4.Accounting, Administration and Human Resource 22 

Total 162 

 

5.2 Human Resource Development Policy 

The Company applied policy to retain our talented employees with the Company as following principles: 

(1) The Company recruits employees who are capable and suitable for the job position. 

(2) The Company arranges the job orientation for newcomers in order to be familiar before start working. 

(3) In order to enhance the competence levels of employees and to develop the quality of the employees to 

keep up with the current situation, the Company provides the consistent training course in relation to specific knowledge 

and technique for both in-house and outside training.  In addition, the Company procures its personnel to study in various 

places that provide knowledge and technology in that area, including hiring qualified personnel with knowledge and 

expertise from various sources of training. In 2020, the Company had arranged training course to our employees in an 

average of 8 hours per person per year.  

(4) The Company has training plan for our employees in order to prepare and develop their skill for 

achieving Company’s mission by developing employees to have skills and behavior (competency) as specified.  

(5) The Company offers levels of compensation that is suitable and satisfactory for both Company and 

employee in order to be motivated to high-quality and suitable people for their duties.  Comparing to other companies and 

the labor market, it can be considered that the Company has attractive rates of employment compared to similar 

organizations. 

(6) The Company provides the appropriate levels of benefits and welfare to the employees whereby the 

employees are considered as part of the organization. 

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

employees.  Both the Company and employees would contribute money at the same rate of 2 percent of monthly salary.  
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ผู้ถือหุ้น  

รายชือกลุ่มผูถื้อหุ้นทีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัที  มีนาคม 2564 

รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)  

1. บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั 115,664,300         41.61  

2. นายทวีฉตัร จุฬางกูร 24,530,200 8.82 

3. นายวรวุฒิ ตงัพิรุฬห์ธรรม 12,641,300 4.55 

4. นางปัทมา ตงัพิรุฬห์ธรรม 11,717,892 4.22 

5. นายสมฤกษ ์ตงัพิรุฬห์ธรรม 10,422,612 3.75 

6. นางสาวปรินดา ตงัพิรุฬห์ธรรม 10,295,010 3.70 

7. บริษทั คิว แอสเซท จาํกดั 6,282,524 2.26 

8. นายวิชฌ ์วิทยฐานกรณ์ 4,000,000 1.44 

9. นายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ ์ 2,782,980 1.00 

10. นายธนกฤต เวศนป์ฐม 2,270,000 0.82 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้ซึงมีรายละเอียดดงันี 

รายชือผู้ถือหุ้น จํานวนทีถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

. กลุ่มตงัพิรุฬห์ธรรม 25,766,049 78.08 

. กลุ่มวิทยฐานกรณ์ 6,350,506 19.24 

3. นางรัตนา จนัทรพิทกัษ ์    532,909 1.62 

4. นางสาววิไล ตงัสิน    234,900 0.71 

5. นางสาวสุภรัตน์ ศกัดิวรารัตน์    85,636  0.26 

6. นางสาวฐิติมา ออศิริวิกรณ์   30,000 0.09 

รวม 33,000,000 100.00 
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SHAREHOLDERS  

The 10 major shareholders as of 12 March 2021: 

Shareholders  Number of Shares Held (shares) Shareholding Ratio (%)  

1. Cheer Group Holdings Co., Ltd. 115,664,300         41.61  

2. Mr. Thaveechat Jurangkool 24,530,200 8.82 

3. Mr. Vorravuth Tangpiroonthum 12,641,300 4.55 

4. Mrs. Pattama Tangpiroonthum 11,717,892 4.22 

5. Mr. Somroek Tangpiroonthum 10,422,612 3.75 

6. Ms. Prinda Tangpiroonthum 10,295,010 3.70 

7. Qiu Assets Company Limited 6,282,524 2.26 

8. Mr. Wish Vittayatanakorn 4,000,000 1.44 

9. Mr. Wasin Phatikulset 2,782,980 1.00 

10. Mr. Thanakrit Vespathum 2,270,000 0.82 

 

The shareholding structure of Cheer Group Holdings Co., Ltd. is as below. 

Shareholders  Number of Shares Held (shares) Shareholding Ratio (%)  

1. Tangpiroonthum Group 25,766,049 78.08 

2. Vittayatanakorn Group 6,350,506 19.24 

3. Mrs. Rattana Jantarapitak    532,909 1.62 

4. Ms. Vilai Tangsin    234,900 0.71 

5. Ms. Suparat Sakwararat    85,636  0.26 

6. Ms. Titima Orsiriwikorn   30,000 0.09 

Total 33,000,000 100.00 

 

 

 



  

45 

 
 

นโยบายเงินปันผล / DIVIDEND POLICY 

 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม หลงัหักเงินสํารอง

ต่าง ๆ ทุกประเภททีกฎหมายและบริษทัไดก้าํหนดไว ้ทงันี การจ่ายเงินปันผลให้นาํปัจจยัต่าง ๆ  ต่อไปนีมาพิจารณาประกอบ 

เช่น ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ และปัจจยัอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง

ในการบริหารงานของบริษทั ซึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากทีประชุมผูถื้อหุ้น  และ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษทั 

 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 reserves specified by laws and Company, subject to the justification 

such as Company’s operating result, financial performance, liquidity, business expansion and other factors relating to the 

Company’s management. Anyway, the dividend payment has to be approved by the Board of Directors of the Company 

and Shareholders’ Meeting. 
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การกาํกบัดูแลกจิการ  

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเป็นอย่างมาก จากความเชือทีว่าการกาํกบัดูแลกิจการเป็นระบบที

จดัให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผูน้าํ และการควบคุมกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหนา้ทีดว้ยความโปร่งใส 

และสร้างความสามารถในการแข่งขนัเพือรักษาเงินทุนและเพิมพูนคุณค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมี

จริยธรรมทีดี โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอืนและสังคมโดยรวม 

เพือให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนือง และเพิมความเชือมนัให้แก่นกัลงทุนและผูที้

เกียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการโดยให้คณะกรรมการบริษทัถือปฏิบติัดงัต่อไปนี 

(1) บริหารงานดว้ยความระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพที

เพียงพอ เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น 

(2) ดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย 

(3) ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความเสียงอยูเ่สมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเสียงในระดบัทีเหมาะสม 

(4) ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตวัเอง 

(5) ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

บริษทัไดมี้การจดัทาํขอ้พึงปฏิบติัเกียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนักงานทีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และบริษทัได้มีการประกาศแจง้ให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบติัเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

บริษทัมีเจตนารมณ์ทีมุ่งมนัดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการ

ทีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสําคญัการดาํเนินการดา้นการ

กาํกบัดูและกิจการ 5 หมวดไดด้งันี 

 

หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น จึงไดก้าํหนดแนวทางดาํเนินการต่าง ๆ เพือสร้างความ

มันใจว่าผูถื้อหุ้นไดรั้บการคุม้ครองสิทธิพืนฐาน อนัได้แก่ การซือขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารและข้อมูลอย่าง

เพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพือใชสิ้ทธิออกเสียงในเรืองทีสําคญัของบริษทั รวมถึงการมีส่วนแบ่งในกาํไร เป็นตน้ 

โดยไดด้าํเนินการต่าง ๆ ดงันี  

(1) บริษัทจัดการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี  ซึงจะจัดขึนภายใน 4 เดือนนับจากวนัปิดบัญชีงบดุล

ประจาํปี และบริษทัไดด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบให้ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้ 14 วนั

ก่อนการประชุม โดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อม

ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามทีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด และรายชือของ

กรรมการอิสระทงัหมด เพือให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกทีจะมอบฉันทะให้เขา้ประชุมแทนได้ รวมทงัแผนทีแสดงสถานที

ประชุม ซึงในหนงัสือเชิญประชุมจะแจง้รายละเอียดของเอกสารทีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุมดว้ย เพือรักษาสิทธิในการ

เขา้ร่วมประชุม รวมถึงขอ้บงัคบับริษทัเกียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากนี ไดมี้การเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมไวใ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั เพือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาเป็นการล่วงหนา้ 21-30 วนัก่อนการประชุม ทงันี บริษทัไดเ้ปิดให้ผูถื้อ

หุ้นลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชวัโมง 
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(2) ก่อนเริมการประชุม ประธานกรรมการจะชีแจงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน และแสดงผลสรุปของ

ผลคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอยา่งชดัเจนในห้องประชุม 

(3) ประธานกรรมการจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดาํเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและ

โปร่งใส โดยระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามอยา่งทวัถึง ก่อนจะให้ลงคะแนน

เสียงและสรุปมติทีประชุมของแต่ละระเบียบวาระ นอกจากนี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามเกียวกบัการประชุม

ถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

(4) กรรมการทุกคนเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงประธานกรรมการชุดยอ่ย เพือร่วมชีแจงรายละเอียด

ทีเกียวขอ้งของระเบียบวาระต่าง ๆ รวมถึงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ดว้ย 

 

หมวดที 2 การปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัและดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม ดงันี 

(1) บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น  หรือ

เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม ซึงไดป้ระกาศแจง้ให้ทราบ

โดยทวักนัผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

(2) บริษทัดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นตามลาํดบัระเบียบวาระทีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่เพิม

ระเบียบวาระในทีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นให้ทราบล่วงหนา้  

(3) บริษทัไดเ้สนอชือของกรรมการอิสระทงัหมดเพือให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉันทะแก่

กรรมการอิสระคนใดคนหนึงในหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบทีสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนได ้

(4) บริษทัจดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงและสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบ

วาระ โดยเฉพาะกรณีทีมีความเห็นทีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

(5) บริษทัมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษทันาํขอ้มูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผูอื้น 

รวมถึงเพือผลประโยชน์ส่วนตน โดยกาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และจดัส่งสําเนารายงานดงักล่าวให้แก่บริษทั 

ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีมีการเปลียนแปลง 

 

หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดงันี 

(1) พนกังาน: บริษทัตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความยงัยืนทีสําคญัของบริษทั ดงันนั บริษทัจึงได้

สนับสนุนการพฒันาให้พนกังานทุกคนมีความรู้ความสามารถสูง อีกทงับริษทัมีการดูแลพนกังานอย่างเท่าเทียมกนั เป็น

ธรรม และให้ผลตอบแทนและสวสัดิการทีเหมาะสม  

(2) คู่คา้: บริษทัยึดมนัในการดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ โดยคาํนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน  

มีการจดัซือจดัจา้งอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวทางและวิธีปฏิบติัในการจดัซือจดัจา้งและกาํหนด

หลกัเกณฑ์การคดัเลือกคู่คา้ไวอ้ย่างชดัเจน เพือให้เกิดความเป็นธรรม และความเป็นอิสระ ระหว่างบริษทักบัคู่คา้ในระบบ 

การจดัหาทีโปร่งใสและตรวจสอบได ้
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(3) ลูกคา้: บริษทัเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ ผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลบัของ

ลูกค้า และมีหน่วยงานทีทาํหน้าทีรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพือรีบดาํเนินการให้ลูกค้าโดยเ ร็วทีสุด โดยบริษทัได้ให้

ความสาํคญัต่อลูกคา้ ดงัทีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายคุณภาพของบริษทั ดงันี  

“เรามุ่งมนัผลิตสินคา้และบริการทีดี มีคุณภาพ ปลอดภยั และถูกตอ้งตามกฎหมาย  

พร้อมปรับปรุงอยา่งต่อเนือง เพือครองใจลูกคา้” 

(4) คู่แข่ง: บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัทีดี รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั 

หลีกเลียงวิธีการทีไม่สุจริตเพือทาํลายคู่แข่งขนั 

(5) เจา้หนี: บริษทัยึดมนัในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินัย รวมถึงปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง 

หรือเงือนไขต่าง ๆ ทีมีต่อเจา้หนี 

(6) ชุมชน: บริษทัมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชน และสังคม ซึงถือเป็นนโยบายสําคญัของ

บริษทัในการคาํนึงถึงสิงแวดลอ้มและสังคม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสังคมในดา้นต่าง ๆ โดยบริษทัไดเ้ล็งเห็นถึง

ความสําคญัของการพฒันาการศึกษาของเยาวชนไทย จึงไดมี้การมอบทุนการศึกษาให้กบัโรงเรียนต่าง ๆ บริเวณโรงงาน

แถบพุทธมณฑล และบริเวณใกลเ้คียง เป็นประจาํทุกปี นอกจากนี ยงัไดส้นบัสนุนเงินหรือผลิตภณัฑส์าํหรับกิจกรรมต่าง ๆ 

ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วดั องคก์รการกุศลอืน ๆ อยูเ่ป็นประจาํ 

 ทงันี บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง เพือให้สิทธิของผูมี้ส่วนได้

เสียเหล่านีไดรั้บการดูแลอยา่งดี 

 

หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีว่าขอ้มูลของบริษทัทงัทีเกียวกบัการเงิน และทีมิใช่การเงิน มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทั บริษทัจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการเปิดเผยข้อมูลทีจะมี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนทีครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง เชือถือได ้และทนัต่อเวลา ผ่านช่องทางของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ทังภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทังนี บริษัทไม่มีแผนทีจะจัดตัง

หน่วยงานดา้นลงทุนสัมพนัธ์ในอนาคตอนัใกลนี้ แต่จะมอบหมายให้ประธานเจา้หน้าทีบริหารทาํหน้าทีติดต่อกบัผูถื้อหุ้น 

นกัวิเคราะห์ และภาครัฐทีเกียวขอ้ง 

 อนึง บริษทัได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  และจาํนวนครังที

กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุม รวมถึงเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงใน

รายงานประจาํปีนี 

 

หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่านดงัต่อไปนี 

(ก) กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน 

(ข) กรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน 

(ค) กรรมการอิสระ 3 ท่าน 

บริษทัมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทงัคณะ ซึงถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที

เหมาะสม  
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บริษทัไดแ้ต่งตงักรรมการบริษทั โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอาํนาจในการตดัสินใจแต่เพียง

บุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล โดยบริษทัมีโครงสร้างการ

จดัการทีชดัเจน ซึงมีการแบ่งแยกสายงานบงัคบับญัชาทีชดัเจน มีการกระจายอาํนาจในการบริหารงานและการตดัสินใจลง

ไปให้ฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษทัตามความเหมาะสม เพือไม่ให้อาํนาจในการตดัสินใจและการบริหารงานอยู่ทีประธาน

เจา้หน้าทีบริหารแต่เพียงผูเ้ดียว ในขณะทีบริษทัมีประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยไม่เป็นบุคคล

เดียวกนักบัประธานเจา้หน้าทีบริหาร และถึงแมว่้าประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบริหารจะมีสายสัมพนัธ์ทาง

สายเลือดกันในฐานะมารดาและบุตรชาย บริษทัก็ได้มีการแบ่งแยกอาํนาจหน้าทีของประธานกรรมการและประธาน

เจา้หนา้ทีบริหารอยา่งชดัเจน   

ทงันี กรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืนได้ แต่ทงันีในการเป็นกรรมการดงักล่าว 

ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าทีกรรมการ โดยพิจารณาจากการอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีให้แก่บริษทั การเขา้

ประชุมอยา่งสมาํเสมอ และการแสดงความคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

คณะกรรมการไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไวค้ราวละ 3 ปี 

(2) คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพือช่วยใน

การกาํกบัดูแลกิจการ รายนามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (ดา้นล่าง) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีกาํหนดการประชุมเป็นประจาํทุก 3 เดือน และรายงานต่อคณะกรร

รมการบริษทั 

(3) บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัไดก้าํหนดขอบเขตหนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ซึงไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้

เรืองคณะกรรมการบริษทั (ดา้นล่าง) นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัยงัมีนโยบายการบริหารงานในดา้นต่าง ๆ ดงันี 

(ก) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

บริษทัมีนโยบายจัดให้มีการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสมทีจะ

สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัอนัเกิดจากการทีผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจเพียงพอ  โดยให้ฝ่าย

ตรวจสอบทาํหนา้ทีติดตามผลการควบคมุภายในเป็นระยะ ๆ  อยา่งสมาํเสมอ เพือปรับปรุงให้มาตรการควบคมุต่าง ๆ  มีความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ สิงแวดลอ้ม และความเสียงทีเปลียนแปลง โดยมีระบบการควบคุมภายในทีครอบคลุมทงัดา้น

การเงิน การปฏิบติังาน การดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบทีเกียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกตรวจสอบ

และถ่วงดุลทีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นอิสระ โดยไดจ้า้งบริษทัภายนอกทาํ

การตรวจสอบภายในเพือให้มนัใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินของบริษทัไดด้าํเนินการตามแนวทางที

กําหนด ซึงคณะกรรมการได้ให้บริษัททีรับหน้าทีตรวจสอบภายในดังกล่าวรายงาน ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และไดร่้วมกนัพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) การบริหารความเสียง 

บริษทัได้ให้ความสําคญัเกียวกับการบริหารความเสียงเป็นอย่างมาก บริษทัได้จดัให้มีการ

กาํหนด และประเมินความเสียงของกิจการเป็นประจาํไม่ว่าจะเป็นความเสียงทางธุรกิจหรือความเสียงทางการเงิน บริษทัได้

จดัให้มีการประชุมคณะผูบ้ริหาร และฝ่ายต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งทุก ๆ เดือน ซึงนอกจากจะประเมินความเสียงแลว้ คณะผูบ้ริหาร

จะเป็นผูก้าํหนดกลยุทธ์และมาตรการในการลดความเสียง รวมถึงไดม้อบหมายให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งติดตามความเสียง

นนั ๆ อยา่งต่อเนือง และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการบริหารของบริษทั 



  

50 

 
 

(ค) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ขนัตอนการอนุมติัการทาํรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเกียวโยง

กนัอืน ๆ บริษทัมอบหมายให้ฝ่ายทีเกียวขอ้งรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัแต่ละรายการนนั ๆ เพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพือพิจารณาให้ความเห็นรายการดงักล่าวว่าเป็นรายการทีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทวัไปและเป็นไปในราคาที

ยุติธรรม และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณา โดยบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียในการทาํรายการใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมติัการทาํรายการนนั ๆ  

ทงันี รายการทีเกียวโยงกนัซึงไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการถึงความ

เหมาะสมของรายการจะไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 

(4) การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัไดก้าํหนดวนัประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ตลอดปี 2563 โดยกาํหนดประชุมเป็นประจาํ

ทุกไตรมาส ภายใน 45 วนัหลงัจากวนัสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบริหารจะ

ร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามความสําคญัและจาํเป็น ทังนี บริษทัได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อม

ระเบียบวาระการประชุม และขอ้มูลประกอบระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการเพือพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม

เสมอ ทังนี กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรืองเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการเพือ

ดาํเนินการ 

การประชุมคณะกรรมการ ตามปกติแต่ละครังจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชวัโมง ซึงไดใ้ห้ผูบ้ริหารระดบัสูง

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดว้ยเพือชีแจงขอ้มูลเพิมเติมในฐานะทีเกียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง นอกจากนียงัมีเลขานุการ

คณะกรรมการเขา้ร่วมการประชุมทุกครัง เพือบนัทึกรายงานการประชุม และจดัทาํรายงานการประชุม โดยรายงานการ

ประชุมไดค้รอบคลุมสาระสําคญัต่าง ๆ อย่างครบถว้น มีการบนัทึกขอ้คิดเห็นของทีประชุมและคาํชีแจงทีเกียวขอ้ง รวมถึง

มติคณะกรรมการ โดยมีระบบการจดัเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการเป็นอยา่งดี ปลอดภยั และง่ายต่อการคน้หา 

นอกจากการประชุมดงักล่าวคณะกรรมการแลว้ กรรมการอิสระไดมี้การประชุมกนัเองโดยไม่มีฝ่าย

บริหารเขา้ร่วมดว้ย 1 ครัง ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทักาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (Self-Assessment) 

เป็นประจาํทุกปี เพือใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบ และการปรับปรุงหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(6) ค่าตอบแทน 

บริษทัไดก้าํหนดนโนบายค่าตอบแทนของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่น

ระดบัเดียวกนักบัอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั และสูงเพียงพอทีจะดึงดูดและรักษากรรมการทีมีคุณสมบติัที

ตอ้งการ กรรมการทีไดรั้บมอบหมายให้มีหนา้ทีและความรับผิดชอบเพิมมากขึนจะไดรั้บค่าตอบแทนทีเหมาะสมกบัหนา้ที

และความรับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายทีเพิมมากขึน โดยทีทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2563 ดงันี 

(ก) ค่าเบียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จาํนวนเงิน 30,000 บาท/คน/ครังการประชุม 

(ข) ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบ จาํนวนเงิน 20,000 บาท/คน/ครังการประชุม 

(ค) ค่าเบียประชุมกรรมการ จาํนวนเงิน 15,000 บาท/คน/ครังการประชุม 
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 (ง) ค่าบาํเหน็จประจาํปีคณะกรรมการบริษทั จาํนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปี (ในกรณีที

บริษทัมีกาํไรสุทธิ) 

ในส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีคณะกรรมการบริษทักาํหนด ซึง

แมปั้จจุบนับริษทัจะยงัไม่มีคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน แตบ่ริษทัมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสม 

โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั และเชือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารแต่ละท่านมาประกอบการพิจารณา เพือจูงใจให้ผูบ้ริหารนําพาองค์กรให้

ดาํเนินงานตามเป้าหมายทงัระยะสันและระยะยาว 

(7) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

กรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัใหม่แต่ละท่านจะไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทั กฎระเบียบ และขอ้มูลธุรกิจ

ของบริษทัทีเกียวขอ้งอย่างเพียงพอต่อหนา้ที นอกจากนี บริษทัยงัไดจ้ดัให้กรรมการใหม่มีการปฐมนิเทศ โดยการเขา้อบรม

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เพือให้กรรมการ

ใหม่ไดรั้บทราบขอ้มูล ดงัต่อไปนี 

(ก) บทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

(ข) แนวทางในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการตามระเบียบ และขอ้พึงปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทงัหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

นอกจากนี บริษัทได้จัดให้กรรมการได้รับการอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนือง  เพือช่วยให้

กรรมการสามารถทาํหน้าทีและกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประวติัการอบรมของกรรมการแต่ละ

ท่านไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 

 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการของบริษทัประกอบด้วยคณะกรรมการจาํนวนทงัสิน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  

2.1 คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทงัสิน 8 ท่าน ซึงมีรายนามตามทีปรากฏในหัวขอ้โครงสร้าง 

การจดัการ  

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท 

(1) กาํหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ นโยบายทางดา้นการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหาร

เงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสียงของบริษทั 

(2) พิจารณาอนุมติังบประมาณและโครงการลงทุนของบริษทัและกาํกบัดูแลการดาํเนินโครงการให้เป็นไป

ตามแผน 

(3) กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายทีตงัไว ้และกาํหนดแนวทางแกไ้ข

ในกรณีทีมีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนนั 

(4) จดัให้มีการรายงานขอ้มูลโดยทวัไปและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นและมีผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียทวัไปอยา่งถูกตอ้ง ทนักาล และเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด 

(5) รับทราบรายงานการตรวจสอบทีสําคัญ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีทีพบ

ขอ้บกพร่องทีเป็นสาระสาํคญั 
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(6) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสียงของบริษทั 

(7) จดัให้มีกระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงขึนมาทดแทนอยา่งต่อเนือง (Succession Plan) 

(8) ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานประจาํวนัของบริษทัตามแผนธุรกิจทีคณะกรรมการบริษทั

ไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 

 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นองคก์รอิสระทีจะให้การสนบัสนุนและปฏิบติัการในนามของคณะกรรมการบริษทั

เพือสอบทานขอ้มูลทางการเงินทีเสนอแก่ผูถื้อหุ้นและผูที้เกียวขอ้งอืน สอบทานระบบการควบคุมภายในทีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนดให้มีขึน กระบวนการตรวจสอบภายใน และการสือสารกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทงัสิน 3 ท่าน ดงันี 

ลําดับท ี รายชือ ตําแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2 ดร.ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3 นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ1 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

หมายเหตุ  1 นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ เป็นผู้ทีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ  

(2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตงั 

โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตงับุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทาํหน้าทีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทงัเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง 

(5) พิจารณารายการทีเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทงันี เพือให้มนัใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษทั 

(6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึงรายงาน

ดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี 

(ก) ความเห็นเกียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเชือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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(จ) ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎ

บตัร 

(ซ) รายงานอืนทีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที และความ

รับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(7) ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2.3 คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบริหารจาํนวนทงัสิน 3 ท่าน ดงันี 

ลําดับท ี รายชือ ตําแหน่ง 

1 นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหาร 

2 นายสมฤกษ ์ตงัพิรุฬห์ธรรม กรรมการบริหาร, ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และประธาน

เจา้หนา้ทีฝ่ายการเงิน 

3 นางสาวฐิติมา ออศิริวิกรณ์ กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหาร 

(1) วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงาน และโครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหาร

งานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด  เพือเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(2) วางแผนและกาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปี และอาํนาจการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ ของ

บริษทั เพือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(3) ตรวจสอบติดตามการดาํเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่าง ๆ ของบริษทัทีกาํหนด

ไวใ้ห้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เอือต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจ 

(4) มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินงานเพือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจดัซือวตัถุดิบ สินคา้ วสัดุ 

เครืองมืออุปกรณ์ เครืองใช้ เป็นตน้ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า ตามทีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว้ 

โดยให้นาํเสนอคณะกรรมการเพือรับทราบดว้ย 

(5) มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพือการจัดซือสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital 

Expenditure) เพือประโยชน์ของบริษทั ภายในวงเงินทีไม่เกิน 25 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า ตามทีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั

ไว ้โดยให้นาํเสนอคณะกรรมการเพือรับทราบดว้ย 

(6) มีอาํนาจอนุมัติการดาํเนินการทางการเงินเพือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงิน

สินเชือภายในวงเงินทีไม่เกิน 80 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า ตามทีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว ้โดยให้นาํเสนอคณะกรรมการเพือ

รับทราบดว้ย 

(7) มีอาํนาจจา้งและเลิกจา้งพนกังานระดบับริหารของบริษทัยกเวน้ในตาํแหน่งผูบ้ริหารทีดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทั 
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(8) ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานประจาํวนัของบริษทัตามแผนธุรกิจทีคณะกรรมการไดอ้นุมติั

ไวแ้ลว้ 

(9) ปฏิบติัหนา้ทีอืน ๆ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคราว ๆ ไป 

 

อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

(1) จดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการทีเกียวขอ้งกบัการบริหารงานทวัไปของบริษทั 

(2) ดาํเนินการตามทีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 

(3) มีอาํนาจจา้ง แต่งตงั โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้ง ให้บาํเหน็จรางวลั ปรับขึนเงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทงัหมดของบริษทัในตาํแหน่งตาํกว่าระดบัผูบ้ริหาร ตลอดจนแต่งตงัตวัแทนฝ่าย

นายจา้งในคณะกรรมการกองทุนสาํรองเลียงชีพของบริษทั 

(4) มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินงานเพือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจดัซือวตัถุดิบ สินคา้ วสัดุ 

เครืองมืออุปกรณ์ เครืองใช้ เป็นตน้ ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า ตามทีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว้ 

โดยให้นาํเสนอคณะกรรมการบริหารเพือรับทราบดว้ย 

(5) มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพือการจัดซือสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital 

Expenditure) เพือประโยชน์ของบริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า ตามทีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว้

โดยให้นาํเสนอคณะกรรมการบริหารเพือรับทราบดว้ย 

(6) มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการทางการเงินเพือธุรกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั การกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงิน

สินเชือภายในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาทหรือเทียบเท่า ตามทีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว ้โดยให้นาํเสนอคณะกรรมการ

บริหารเพือรับทราบดว้ย 

(7) มีอาํนาจออกคาํสัง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์

ของบริษทั และเพือรักษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองคก์ร 

(8) มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลนอกในกิจการทีเกียวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั 

(9) มีอาํนาจอนุมติัการแต่งตงัทีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ทีจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน 

(10) ปฏิบติัหนา้ทีอืน ๆ  ตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

(11) มีอาํนาจมอบหมายให้บุคคลอืนทีประธานเจา้หนา้ทีบริหารเห็นสมควรให้ทาํหนา้ทีและจดัการแทนใน

การดาํเนินกิจการต่าง ๆ ในขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

 

3. การสรรหาและการแต่งตงักรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

3.1 คณะกรรมการบริษัท 

บริษทัยงัไม่ไดจ้ดัตงัคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพือคดัเลือกบุคคลทีจะแต่งตงัเป็นกรรมการ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดก้าํหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการแต่งตงักรรมการบริษทั ซึงบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอชือเป็น

กรรมการจะตอ้งผา่นกระบวนการกลนักรอง หรือการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้ ทงันี 

คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกโดยใชเ้กณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทศัน์ และความน่าเชือถือ นอกจากนี 

บริษทัคาํนึงถึงความสําคญัของผูถื้อหุ้น และการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการ โดยมุ่งหวงัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง

เท่าเทียมกนั บริษทัจึงเพิมช่องทางใหผู้ถื้อหุ้นสามารถเสนอชือกรรมการล่วงหนา้ไดต้งัแต่วนัที 25 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัที 20 
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มกราคม 2564 โดยได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจง้ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และทาง

เวบ็ไซต์ของบริษทั โดยมีหลกัเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอชือกรรมการล่วงหน้า พร้อมทงัแบบฟอร์มการเสนอชือ

กรรมการ แสดงอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดให้กรรมการจาํนวนหนึงในสามเป็นอตัรา

จะตอ้งพน้จากตาํแหน่ง และในกรณีทีตอ้งการเลือกกรรมการดงักล่าวทีพน้จากตาํแหน่งเขา้เป็นกรรมการอีกครัง จะตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้น โดยกาํหนดให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี 

(1) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีตนมีอยู่ทงัหมดตาม (1) เพือเลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือนอ้ยกว่ากรรมการคนอืน ๆ ไม่ได ้

(3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับจะได้รับการเลือกตังให้เป็นกรรมการเท่ากับจํานวน

กรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจาํนวนทีจะพึงมีหรือเลือกตงัในครังหนึง ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล

ซึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการ

แทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการทีเขา้ไปแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าว

ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่

ทงันี ในการสรรหากรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูแ้ต่งตงัโดยเลือกจากกรรมการของบริษทั 

 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตงัจากกรรมการอิสระของ

บริษทัทีมีคุณสมบติัตามทีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีกาํหนดว่าดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทงันี 

กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทงันี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนนั ๆ  ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  ปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็น

กรรมการอิสระ ทงันี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือทีปรึกษาของส่วน

ราชการซึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
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(3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คาํประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทาํนองเดียวกนั 

ซึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึงตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของบริษทั

หรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จานวนใดจะตาํกว่า ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณ

มูลค่าของรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการทีเกียวโยงกนั

โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดงักล่าวให้นบัรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชี

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือที

ปรึกษาทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทาง

วิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ

อิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้

ถือหุ้นซึงเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกบักิจการของบริษทัหรือบริษทั

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับ

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืน ซึงประกอบกิจการทีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 

3.3  ผู้บริหารระดับสูงสุด 

ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด คือ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ทางคณะกรรมการบริหารจะ

เป็นผูพิ้จารณาเบืองตน้ในการกลนักรองสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ
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ประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท  และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี  และสามารถ

บริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด้ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษทักาํหนดให้บุคคลทีจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย จะตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยบุคคลดงักล่าวมีหน้าทีดาํเนินกิจการโดยให้คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทัย่อยนัน นอกจากนี จะตอ้งดูแลเรืองเกียวกบัรายการเกียวโยงกนั การไดม้าและจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และการ

เปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง รวมถึงการกาํกบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทัสามารถ

ตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินไดท้นักาํหนดดว้ย 

 

5. การดูแลเรืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษทัมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษทันาํขอ้มูลภายในองคก์รไปเปิดเผยให้แก่ผูอื้น รวมถึงเพือ

ผลประโยชน์ส่วนตน โดยบริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารดงัต่อไปนี 

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผูบ้ริหารในฝ่ายต่าง ๆ ให้รับทราบถึงหน้าทีทีตอ้งรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อสํานักงาน ก.ล.ต. และจดัส่ง

สาํเนารายงานดงักล่าวให้แก่บริษทั ในวนัเดียวกบัวนัทีส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  

(3) ดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผูบ้ริหารได้ทราบว่าผูบ้ริหารทีได้รับทราบข้อมูลภายในทีเป็น

สาระสําคญัทีมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนที

งบการเงินหรือขอ้มูลภายในของบริษทัจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยขอ้มูลทีเป็นสาระสําคญันนัต่อบุคคล

อืน 

 

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

(หน่วย: บาท) 2563 2562 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 1,170,000 1,170,000 

ค่าบริการอืน ๆ (Non-Audit Fee) 

- ค่าบริการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน

สาํหรับระบบใหม่ SAP S/4 HANA  

 

50,000 

 

- ไม่มี - 
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CORPORATE GOVERNANCE  

1. Corporate Governance Policy 

The Company is well aware of the importance of good corporate governance.  The Company believes that 

corporate governance is a system that provides structures and processes of leadership and the control of the business to be 

accountable with transparency, and that boost the Company’s competitiveness to maintain capital and add value to 

shareholders in the long term within the framework of good ethic by taking into account the interest of other company 

stakeholders and society. 

To lead the business to continuing growth and increase the creditability of investors and related parties, the 

Company has set the Corporate Governance Policy for the Board of Director to comply as below: 

(1) To manage business with care and be responsible for the tasks with full capabilities and adequate 

efficiency to lead to the most benefits of shareholders. 

(2) To perform business with transparency, being auditable and adequate information disclosure to relevant 

parties. 

(3) To perform business with full consideration in risk and have the control and risk management in the adequate 

level. 

(4) To prevent the conflict of interest and be responsible for own decision and action. 

(5) To act to shareholders and stakeholders equally and fair. 

The Company has set up the guidance relating to business ethics of directors, management and employees in 

writing and communicated 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 2017).  The 5 principles of corporate 

governance are as follows: 

 

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 or transfer shares, rights to 

obtain relevant and adequate Company’s news and information, rights to attend and vote in the shareholders’ meetings in 

the important issues, including rights to the profit appropriation, etc.  

(1) The Company arranges annual shareholders’ meeting within 4 months after year-ended accounting 

closing.  The invitation letter and its attachments are submitted to shareholders 14 days in advance of the meeting.  In the 

invitation letter, the shareholders are aware of detailed meeting agenda, its attachments together with opinion of Board of 

Directors for each agenda, 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 
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through Company’s website 21-30 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 sufficient time for discussion and encourages shareholders to express their opinions 

and asks questions before casting their votes and presenting the voting results of all meeting agendas. The Chairman also 

conducts the meeting appropriately and transparently. Besides, shareholders can send their meeting-related questions to the 

Board of Directors ahead of the meeting date. 

(4) All directors attend shareholders’ meeting including Chairman of sub-committee to jointly explain 

relevant details of various agendas, including address relevant questions and concerns posed by shareholders (if any). 

 

2. Equitable Treatment of Shareholders 

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

(1) The Company allows each shareholder to propose agenda for consideration at the shareholders’ meeting 

or nominate qualified person for election as directors ahead of the meeting date.  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 with 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 Company proposes all names of Independent Directors so that the shareholders can appoint the 

Independent Director as proxy holder and use the proxy forms that shareholders can identify the direction of voting. 

(4) The shareholders are encouraged to use ballot for all agendas, especially in the event that the shareholder 

wishes to cast a vote of disapproval or abstain from voting,  

(5) The Company has adopted the policy to control Company’s personnel for disclosing inside information 

of the Company to others, including for his/her own benefits.  The executives shall report the change of shareholding to 

the Securities and Exchange Commission (“SEC”) and the Company within 3 business days from the date of changing. 

 

3. Role of Stakeholders 

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

(1) Employee: The Company realizes that the employees are an important sustainability factor for the 

Company. The Company thus has supported all employees 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.   

(2) Vendor:  The Company performs the business with vendors under common interests 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 for the sake of fairness and independence. 
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(3) 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 by having departments that are responsible for receiving customer complaints..  The Company realizes the 

customers’ value as determined in our Quality Policy: 

“We aim to continually improve our products and services in best high Quality, Safety and 

Hygiene, and in compliance with laws for our consumers’ best benefit.” 

(4) 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. 

(5) Creditor: The Company is committed to discipline in the operation of its business and shall keep all its 

promises and perform in accordance with the terms and conditions agreed with its creditors. 

(6) Community: The Company is responsible for environment of community and society which is our 

important policy, including social contribution.  Besides, the Company realizes the importance of Thailand’s educational 

and youth development. Thus, the Company donates the scholarship annually to the schools in Phuttamonthon 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 completely, accurately, creditably, 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 relevant government.   

 In this 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 for directors and high-level executives 

as well.  

 

5. Responsibilities of Board of Directors 

(1) Structure of Board of Directors 

The Company’s Board of Directors consists of 8 members as below: 

(a) Executive Director 2 members 

(b) Non-Executive Director 3 members 

(c) Independent Director 3 members 

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

the power balance is appropriate.   
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The Company has nominated Company’s Directors without giving the decision authorization to any 

one person or any group of persons 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 as 

appropriated, not under only Chief Executive Officer. The Chairman of the Board has represented the major shareholders 

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 clearly segregated the duties of Chairman of the Board 

and Chief Executive Office.  

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 Audit Committee (below).  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 

Board of Directors (below).  Additionally, Board of Directors set up the policy on management as below: 

(a) Internal Control System 

The Company emphasizes in efficient, sufficient, and appropriate internal control system in 

order to protect the Company’s assets from using by executives illegally or without authority.  It is 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, law, regulation and rule 

compliance, and efficient check & balance mechanism.  In addition, the Company hires independent outsider to do internal 

audit jobs to ensure that main operations and financial activities of the Company proceed in accordance with the specified 

guideline.  The Company requires such internal auditor to report directly to Audit Committee and to review audit plan with 

the Audit Committee.  

(b) 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 and measurement to reduce 

risk and assigns the relevant parties to follow up the concerned risk continuously and report the progress to the Company’s 

Executive Directors. 

(c) Conflict of Interest 

In the process of approving transactions that may cause conflict of interest or other connected 

transactions, the related person is assigned to gather information relevant to each transaction and propose to the Audit 
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Committee for opinion whether the transaction is normal business practice with reasonable price and then, propose to the 

Board of Director for consideration. The Company strictly complies with the Securities and Exchange Law and regulations, 

notifications, orders or rules of the Stock Exchange of Thailand. The stakeholders in any transactions do not have the rights 

to vote in those transactions.  

Details of all such connected transactions approved by the meeting of the Board of Directors 

for the appropriateness appear in the Company’s annual report and the 56-1 reporting form. 

(4) Board of Directors’ Meeting 

The Board of Directors’ meetings date were predetermined throughout year 2020, which set on 

quarterly basis, within 45 days after ending days of each quarter.  The Chairman of the Board and Chief Executive Officer 

together consider the agendas as important and necessary. Invitation letters, agendas and accompanying documents are sent 

to each director in advance so that they would have enough time to study and consider. In this regard, each director can 

propose matters to the meeting agenda by informing the secretary of the Board of Directors for further action. 

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 

for recording and preparing the minutes of meeting.  The meeting’s minutes covers all essential issues, the meeting’s 

opinion, and relevant explanation, including the Board of Directors’ resolution.  All minutes of Board of Directors’ meeting 

are 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 2020. 

(5) Self-Assessment of Audit Committee 

The Company has the policy for the Audit Committee to annually undertake a self-assessment to 

evaluate their performance to be used as a framework for inspection and improvement of the duties of the Audit Committee. 

(6) Remuneration 

The Company has set remuneration policy of directors clearly and transparently. The remuneration is 

comparable with the same field and approximate size of 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 

remuneration appropriate with such duties and responsibilities.  The Annual General Meeting of Shareholders for the year 

2020 has approved the remuneration for the Company’s directors and Audit Committee for year 2020 as follows: 

(a) Meeting allowance for Chairman of Audit Committee 30,000 Baht / person / meeting 

(b) Meeting allowance for Audit Committee 20,000 Baht / person / meeting 

(c) Meeting allowance for Directors 15,000 Baht / person / meeting 

(d) Annual allowance for Board of Directors    not exceeding 1,000,000 Baht / 

year (if the Company has net 

profit) 

The remuneration of Executive Management complies with the principles and policy set by the Board 

of Directors. Although, there is no remuneration sub-committee, the Company has the appropriate remuneration process 
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by considering at the level befitting the same field and approximate size of the industry, including the Company’ operation 

result and each director’s performance to motivate the Executive Management to lead the organization reaching both short-

term and long-term goals. 

(7) Board of Directors and Management Training 

The new directors would access the company information, regulation and relevant business information 

adequately to their duties.  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: 

(a) The role of director and its legal responsibilities. 

(b) The directors’ guidelines of practicing its duties according to regulations and guidelines of 

the Stock Exchange of Thailand (SET), SEC, and the corporate governance policy.   

To assure the efficiency of performance and supervision of the Company’s business, each director 

would have to regularly attend training, develop, and maintain their knowledge and ability.  The training information of 

directors are detailed in 56-1 reporting form and Annual Report. 

 

2. Executive Committee 

The Company’s structure consists of 3 Executive Committees, i.e., the Board of Directors, the Audit Committee 

and the Executive Management 

2.1 Board of Directors  

Board of Directors consists of 8 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 and approve budget and investment project, including to monitor the project according to 

the plan. 

(3) To monitor and supervise the Company’s operation to meet or exceed the set 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 acknowledge the significant audit report and set up an 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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2.2 Audit Committee  

 The Audit Committee is the independent committee supporting and operating on behalf of the Board of Directors 

in order to review the financial reports that will propose to shareholders and other relevant parties, review the internal 

control stipulated by the Board of Directors, the internal audit process and the communication to the Company’s auditors. 

 The Audit Committee consists of 3 members as follows:  

No. Name Position 

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

2 Dr. Danai Chanchaochai Member of Audit Committee and Independent Director 

3 Mr. Santi Opaspakornkit1 Member of Audit Committee and Independent Director 

Remark  1  Mr. Santi Opaspakornkit has knowledge and experience in reviewing financial statements. 

 

Duties and Responsibilities of Audit Committee 

(1) To review the accuracy and adequate disclosure of the Company’s financial report. 

(2) To review the suitability and effectiveness of the Company’s internal control systems and internal audit 

system, and to determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal 

of head 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 Law, regulations of the Stock 

Exchange of Thailand or any other laws relevant to the Company’s business. 

(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 or transactions that may cause conflict of interest complying with 

laws and regulations of the Stock Exchange of Thailand to ensure that such transactions are reasonable and conduct for 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 report shall comprise at least the following information: 

(a) An opinion on the accuracy, completeness, and credibility of the Company’s financial report 

(b) An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system 

(c) An opinion on the compliance with the Securities and Exchange Law, regulations of the Stock 

Exchange of Thailand or any other laws relevant to the Company’s business 

(d) An opinion on the suitability of the Company’s auditor 

(e) An opinion on the transactions that may cause conflict of interest 

(f) The number of the Audit Committee meeting, and the attendance of such meetings by each 

committee member 

(g) An opinion or overview comment received by Audit Committee from its performance of 

duties in accordance with the Charter, and 
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(h) Other reports which, according 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. 

 

2.3 The Executive Management 

The Executive Management consists of 3 members as follows: 

No. Name Position 

1 Mr. Visuth Vittayatanakorn Executive Director 

2 Mr. Somroek Tangpiroonthum 

 

Executive Director, Chief Executive Officer and Chief 

Financial Officer   

3 Ms. Titima Orsiriwikorn    Executive Director 

 

Duties and Responsibilities of Executive Management 

(1) To plan and determine policy, direction, 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 the stipulated policy and management plan of the Company 

to be efficient and conducive to business conditions. 

(4) To approve the Company’s normal transaction e.g., procurement of raw material, product, tools, 

equipment, etc. with the value up to 50 million Baht or equivalent as approved by the Board of Directors and propose to 

the Board of Directors for acknowledgement. 

(5) To approve and to delegate power to approve the procurement of capital expenditure for the benefit of 

the Company with the value up to 25 million Baht or equivalent as approved by the Board of Directors and propose to the 

Board of Directors for acknowledgement. 

(6) To approve the financial transaction for the Company’s activities, loan, credit procurement with the 

value up to 80 million Baht or equivalent as approved by the Board of Directors and propose to the 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 from time to time. 
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Duties and Responsibilities of Chief Executive Officer 

(1) To manage and monitor the Company’s operations related to the general management of the Company. 

(2) To follow the Board of Directors’ assignment. 

(3) To hire, appoint, move, dismiss, terminate, fix the wages, pay the rewards, increase salary, 

remuneration, bonus of all personnel with position below management level, including nominate the employer 

representative in Provident Fund Committee of the Company. 

(4) To approve the Company’s normal transaction e.g., procurement of raw material, product, tools, 

equipment, etc. with the value up to 25 million Baht or equivalent as approved by the Board of Directors and propose to 

the Executive Management Committee for acknowledgement. 

(5) To approve and to delegate power to approve the procurement of capital expenditure for the benefit of 

the Company with the value up to 10 million Baht or equivalent as approved by the Board of Directors and propose to the 

Executive Management Committee for acknowledgement. 

(6) To approve the financial transaction for the Company’s activities, loan, credit procurement with the 

value up to 20 million Baht or equivalent as approved by the Board of Directors and propose to the Executive Management 

Committee for acknowledgement. 

(7) To announce the orders, regulations, notice, memorandum in order to perform the operation in 

accordance with Company’s policy and interest of the Company and to sustain organizational discipline. 

(8) To perform and act on Company’s behalf in the activities relevant and beneficial to the 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 from time 

to time. 

(11) To assign other persons as Chief Executive Officer deems appropriate to perform duties and manage 

on behalf in carrying out various activities within the scope of duties of the Chief Executive Officer. 

 

3. Nomination and Selection of Directors and Top Management Level 

3.1 Board of Directors 

 Even the Company has no Nominating Committee to select the directors, but it has guideline and rule of selection 

process. The candidates will have been undergone a scrutiny process or careful and cautious consideration by the Board of 

Directors of the Company. The Board of Directors shall consider and select candidate according to capability, experience, 

vision, and creditability.  Besides, the Company realizes the importance of shareholders and the practice of corporate 

governance, with the objective for shareholders to receive equitable treatment.  The Company has added another channel 

for shareholders to propose name of a person or persons as director in advance between 25 December 2020 to 20 January 

2021.  This has been made known to shareholders through Stock Exchange of Thailand’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. 
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 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 and method: 

(1) Each shareholder shall have one vote for each share. 

(2) Each shareholder may exercise all the votes he/she has in (1), to elect one or several director(s).  The 

votes cannot be separated to individual candidate unequally. 

(3) The candidate(s) receiving the highest votes in their respective order of the votes shall be elected as 

directors at the number equal to the number of directors required at that time. In the event of an equality of votes among 

the candidates elected in order of respective high numbers of votes, which number exceeds the required number of directors 

of the Company at that time, the chairman of the meeting shall be entitled to casting 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 public company 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 

Board of Directors’ resolution is not less than 3/4 of the remaining directors. 

 In addition, the Executive Management will be nominated and selected from the directors of the Company by the 

Board of Directors. 

 

3.2 Audit Committee 

 The Board of Directors nominates member of Audit Committee, at least 3 persons from the member of 

Independent Directors of the Company with the qualification in compliance with Securities and Exchange Law, including 

notification, rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand governing the qualification and scope of 

responsibilities of Audit Committee.  Besides, there should be at least 1 member of Audit Committee having the knowledge 

in accounting and financial. 

 

The Principles in Selection of Independent Director 

Qualification of Independent Directors: 

(1) holding no more than 1 percent of the total voting shares of the Company, parent company, subsidiary, 

associate company, major shareholder or controlling person of the Company, including shares held by the connected 

persons of such Independent Director.  

(2) not being or having been an executive director, employee, staff, advisor earning regular monthly salary 

or the controlling person of the Company, its parent company, subsidiary, associate company, same-level subsidiary, major 

shareholder or controlling person, unless the foregoing status has ended for at least 2 years prior to the appointment date 

of Independent Director. In this regard, such prohibited characteristics shall exclude the case where an Independent Director 

used to be a government official or advisor of a governmental agency, which is a major shareholder or the controlling 

person of the Company. 
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(3) not being a person who is related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling and 

child, including spouse of child, other directors, executives, major shareholders, controlling person or person to be 

nominated as director, executive or controlling person of the Company or its subsidiary.  

(4) not having or having had a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, 

associate company, major shareholder or controlling person in a manner that may interfere with independent discretion, 

which includes not being or having been a significant shareholder or the controlling person of any person having a business 

relationship with the Company, its parent company, subsidiary, associate company, major shareholder or controlling 

person, unless such foregoing relationships have ended for at least 2 years prior to the appointment date of Independent 

Director.  

The business relationship under paragraph one shall include normal business transactions, rental or 

lease of real estate, transactions related to assets or services or granting or receipt of financial assistance through receiving 

or extending loan, guarantee, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or 

the counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in an amount staring from 3 percent of the net 

tangible assets of the Company or from 20 million Baht or more, whichever amount is lower. In this regard, the calculation 

of such indebtedness shall be in accordance with the method for calculating the value of related party transactions under 

the Notification of the Capital Market Supervisory Board Re: Rules on Execution of Related Party Transactions, mutatis 

mutandis. In any case, the consideration of such indebtedness shall include the indebtedness incurred during the period of 

1 year to the date of establishing the business relationship with the related person. 

(5) not being or having been an auditor of the Company, its parent company, subsidiary, associate company, 

majority shareholder, or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of the 

audit firm which employs the auditor of the Company, its parent company, subsidiary, associate company, majority 

shareholder, or controlling person, unless the foregoing relationship has ended for not less than 2 years prior to the 

appointment date of Independent Director. 

(6) not being or having been a provider of professional services, which  includes serving as a legal advisor 

or financial advisor being paid with a service fee of more than 2 million baht per year by the Company, its parent company, 

subsidiary, associated company, majority shareholder, or controlling person, and not being a significant shareholder, 

controlling person, or partner of such provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended for not 

less than 2 years prior to the appointment date of Independent Director.  

(7) not being a director who is appointed as the representative of directors of the Company, major 

shareholder, or shareholder who is a connected person of a majority shareholder. 

(8) not undertaking any business of the same nature and in significant competition with the business of the 

Company or its subsidiary, or not being a significant partner in a partnership, or an executive director, employee, staff, 

advisor earning regular monthly salary, or holding more than 1 percent of the voting shares of another company that 

undertakes a business of the same nature and in significant competition with the business of the Company or its subsidiary. 

(9) not having any other characteristics that cause the inability to express independent opinions on the 

business operation of the Company. 
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3.3 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 individual with the knowledge, competence, skill, and related experience beneficial 

to the Company’s operation who understands the Company’s business very well and is able to manage the work to achieve 

objectives and goals set by the Board of Directors, and then proposes the qualified candidate to Board of Directors for 

further approval. 

 

4. Monitoring the Business Operations of Subsidiaries 

 The qualified individual who would be seated as director, management or controlling person in subsidiaries has 

to be approved by the Company’s Board of Directors.  The appointed individual is responsible for the operation in the best 

interest of such subsidiaries.  Additionally, such person must also oversee the issues regarding the connected transaction, 

the acquisition and disposal of assets, and information disclosure, including document filing and accounting recording of 

the subsidiaries in order for the Company to audit and compile to prepare the financial statements in timely basis. 

 

5. The Use of Inside Information 

The Company has adopted the policy to control Company’s personnel for disclosing inside information of the 

Company to others, including for his/her own benefits. The Company has policy and procedure to supervise the executives 

as follows:  

(1) To provide the directors and executives with knowledge and understanding about the report of their 

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 and regulation of Stock Exchange of 

Thailand.    

(2) To stipulate that the executives have the duty to report the change of their shareholding to SEC.  The 

copy of the said report has to submit to the Company in the same date.  

(3) To circulate the document informing that the executives who have access to crucial insider information 

that affect trading prices of the Company’s securities must be prohibited from trading the Company’s securities during a 

one-month period prior to the disclosure of the Company’s financial statement or insider information to the public and be 

prohibited to disclose such crucial information to other parties.  

 

6. The Auditor’s Remuneration 

 (Unit: Baht) 2020 2019 

Audit Fee 1,170,000 1,170,000 

Non-Audit Fee 

-  Fee for auditing financial information for 

the new system (SAP S/4 HANA) 

 

50,000 

 

- None - 



  

70 

 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. นโยบายภาพรวม 

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายในการดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย (Stakeholders) ดงันี 

(1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

ในการดาํเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น บริษทัจึงมุ่งมันในการดาํเนินธุรกิจอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมาย ภายใตก้รอบจรรยาบรรณธุรกิจทีดี และยึดหลกัความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และปฏิบติัต่อทุกฝ่าย

อยา่งเป็นธรรม เพือให้บรรลุวิสัยทศัน์ และพนัธกิจทีไดก้าํหนดไว ้

(2) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

บริษทัมีความมุ่งมนัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ และกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน ตลอดจนผูที้เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตนี อยา่งเคร่งครัด  

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกคนเคารพในหลกัสิทธิมนุษยชนสากล  

(4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความยงัยืนทีสําคญัของบริษทั จึงเป็นนโยบายของบริษทัที

จะให้การปฏิบติัทีเป็นธรรมทงัในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตงั โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ  

(5) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของความพึงพอใจของลูกคา้ทีมีต่อความสําเร็จทางธุรกิจของบริษทั จึงมี

เจตจาํนงทีจะแสวงหาวิธีการทีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิงขึนตลอดเวลา โดยได้

กาํหนดไวเ้ป็นนโยบายคุณภาพของบริษทั ทีว่า “เรามุ่งมนัผลิตสินคา้และบริการทีดี มีคุณภาพ ปลอดภยั และถูกตอ้งตาม

กฎหมาย พร้อมปรับปรุงอยา่งต่อเนือง เพือครองใจลูกคา้”  

(6) การดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม 

บริษทัมีความมุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจบนพืนฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้มทีดี  

(7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัให้ความสําคญัในการพฒันาธุรกิจให้มนัคง ควบคู่กบัความมุ่งมนัทีจะตอบแทนสังคมและชุมชน

อยา่งต่อเนือง  

** อนึง ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูล และรายละเอียดเพิมเติมเกียวกบันโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั  

ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ทีแสดงไวใ้น www.sec.or.th ** 

 

2. การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

 บริษทักาํหนดให้เป็นหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนทีจะตอ้งทราบ  

ทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัตามทีกาํหนดไวใ้นอย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตามความสมคัรใจ 

และไม่สามารถอา้งไดว่้าไม่ทราบแนวปฏิบติัทีกาํหนดขึนนี 

 ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์ร จะตอ้งดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรืองสําคญัทีจะดาํเนินการให้พนกังานภายใตส้าย

บงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามอย่างจริงจงั หากมีพนกังานทีกระทาํการฝ่าฝืน จะถูกพิจารณาลงโทษทาง

วินยัอยา่งเคร่งครัด 
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 ทังนี บริษทัคาดหมายว่าพนักงานของบริษทัจะร่วมกันสอดส่อง ดูแลการปฏิบัติตาม โดยสนับสนุนให้มีการ

สอบถามกรณีมีขอ้สงสัย หรือขอ้งใจ รวมทงัเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนร้องเรียนเมือพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไดที้ 

ทางไปรษณีย ์ ฝ่ายสาํนกักรรมการ หรือ ฝ่ายเลขานุการบริษทั 

 บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

  140 หมู ่5 ตาํบลบางกระทึก อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

ทางอีเมล whistleblower@kasetbrand.co.th  

 โดยบริษทัจะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กาํหนดระยะเวลา

สอบสวนอยา่งเหมาะสม ชือผูร้้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลบั 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

1. 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, the framework of good business ethics, responsibility, transparency, and fair treatment to stakeholders in order to 

achieve Company’s vision and mission. 

(2) Anti-Corruption 

The Company is committed to prevent corruption in all aspect.  The directors, executives, employees 

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

(3) Respect for Human Rights 

Company’s directors, executives and employees are 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, including competency development.   

(5) Consumer Responsibility 

The Company is well aware of the importance of customers’ satisfaction creating successful business.  

The Company strives to enhance our performance efficiently and effectively to respond to our customers’ demand.  It is 

determined in our quality policy that “we aim to continually improve our products and services in best high Quality, Safety 

and Hygiene, and in compliance with laws for our customers’ best benefit.”  

(6) Environment 

The Company is committed to conduct business with protection of health, safety and good environment.  

(7) Community Involvement and Development 

The Company has focused on improving its business and been committed to continuously giving back 

to the society and community.  
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** 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 ** 

 

2. Compliance and Report 

It is specified as duty and responsibility of directors, executive and all employees to acknowledge, understand 

and strictly comply with the stipulated policies and guidelines, not voluntary compliance. Such person cannot claim that 

the stipulated guidelines are not known.  

It is important for all executive level to be responsible for monitoring their subordinates to acknowledge, 

understand and strictly comply with the stipulated policies and guidelines.  The disciplinary action will be strictly taken if 

the violation on non-compliance is found.  

The Company expects all employees to monitor the compliance with Company’s policies and guidelines and 

encourages all employees to raise any questions and concerns that may have.  In addition, personnel can report any 

misconduct or non-compliance to the following address: 

By Post: Office of Directors and Company Secretary 

 Thai Ha Public Company Limited 

  140 Moo 5, Tambon Bangkratuek  

  Amphur Sampran, Nakornpathom 73210 

By E-mail: whistleblower@kasetbrand.co.th 

The Company certifies that every enquiry will be treated equally, fairly and transparently, and fair judgment will 

be provided in a timely manner.  Whistleblowers will be kept confidential. 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง  

 คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่าง ๆ ทงั 5 หัวขอ้ คือ การควบคุมภายใน

องคก์ร การประเมินความเสียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม มี

ความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอทีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทงัมีระบบการควบคุมภายในในเรืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย ให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น

ของบริษทัและบริษทัย่อยจากการทีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอาํนาจเพียงพอ รวมถึงการทาํ

ธุรกรรมกบับุคลลทีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลทีเกียวโยงกนั อย่างเพียงพอแลว้ สําหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อืน 

คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการควบคุมภายในทีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

โดยทีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงานของผูต้รวจสอบภายในและของผูส้อบบญัชี พร้อมให้ขอ้แนะนาํกบัผูต้รวจสอบภายใน 

เพือให้เกิดผลงานทีมีประสิทธิภาพ เพือให้หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและป้องกนั

หรือลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึน 

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

บริษทัใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ในการทาํหน้าทีตรวจสอบภายใน จากบริษทั พีแอนด์แอล  

คอร์ปอเรชัน จาํกดั โดยมีคุณมนพทัธ์ ภูมิรัตนจรินทร์ ตาํแหน่งรองประธาน ทาํหน้าทีเป็นหวัหนา้ผูต้รวจสอบภายในของ

บริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบติัของบริษทั พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชัน จาํกดั แลว้ เห็นว่ามีความ

เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าทีดงักล่าว เนืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในดา้นการตรวจสอบภายใน 

มาเป็นระยะเวลา 25 ปี 

ทงันี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตงั ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้าผูต้รวจสอบภายในของบริษทั

จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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INTERNAL CONTROL AND RISK MANGEMENT  

The Board of Directors is of opinion that the Company’s internal control system in 5 matters, i.e., Internal 

Control, Risk Assessment, Activity Control, Information and Communication, Monitoring and Evaluation is adequate and 

appropriate.  Personnel to efficiently comply with the system are sufficient.  The internal control system is also covering 

the business operation of subsidiaries to ensure the protection of Company’s and subsidiaries’ assets from being misused 

or used by any unauthorized directors or managements, including the connected transactions with person that may have 

conflict of interest or connected person. For other matters of internal control, the Board of Directors is of opinion that the 

Company has sufficient internal control as well.  

The Audit Committee reviewed the adequate, sufficient 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 may 

occur. 

 

Head of Internal Audit 

The Company uses outsourcing internal audit service from P&L Corporation Co., Ltd., Khun Monnapat 

Phumirattanajarin position of Vice President, acting as Head of Internal Auditor.  The Audit Committee has thoroughly 

considered the qualifications of P&L Corporation 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 25 years.  

It is the duty and responsibility of the Audit Committee to consider and approve the appointment, transfer and 

dismissal of head of internal auditor of the Company. 
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รายการระหว่างกนั  

ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจกบับุคคลทีเกียวโยงกนั (เกียวขอ้งกนัโดยมีการผูถื้อหุ้น และ/หรือ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั) รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เกณฑที์ตกลงร่วมกนัและเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยสรุปไดด้งันี 

บุคคลทีเกียวโยงกัน 

(บุคคล/นิติบุคคล) 

 

ลักษณะของความสัมพันธ์ รายละเอียดของรายการ 

หรือสัญญา 

งวด 12 เดือนสินสุด  

31 ธันวาคม 2563 

(พันบาท) 

การกําหนดราคาและเงือนไข ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ก. ระหว่าง บมจ.ไทยฮา กับบ

มจ.นาํมนัพืชไทย (TVO) 

 

 

 

นายวรวุฒิ ตังพิรุฬห์ธรรม เป็น

กรรมการและผูถ้ือหุ้นในบริษทั

และ บมจ.นาํมนัพืชไทย โดยถือ

อยู่  8,000,000 หุ้นหรือร้อยล ะ 

0.99 ของทุนจดทะเบียนชําระ

แลว้ของบมจ.นาํมนัพืชไทย  

 

 

ซือสินค้า: บริษัทซือผลิตภัณฑ์

นํามันพืชจาก บมจ.นํามันพืช

ไทย เพือนําไปใช้เป็นวัตถุดิบ

ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ซื อ สิ น ค้ า

สาํเร็จรูปเพือขาย 

- ยอดซือสินคา้ 

- เจา้หนีการคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

13,233 

1,686 

บริษัทชําระราคาตามราคาตลาด

สํ า ห รั บ ลู ก ค้า ชัน ดี โ ด ย ไ ด้ รั บ

เครดิตเทอม 2 ช่วงเวลาคือ 

- 15 วันกรณีทีซือวัตถุดิบเพือ

ผลิต 

- 30 วนักรณีซือสินคา้สําเร็จรูป

เพือขาย 

  

- บริษทัซือวตัถุดิบ คือ นํามนัถวัเหลือง

จาก บมจ.นํามันพืชไทย เพือนําไปใช้

ในการผลิตโดยการนําวตัถุดิบดังกล่าว

มาสกดัและปรุงสูตร 

- บริษัทได้ซือนํามันพืชบรรจุปีบเพือ

นําไปขายตามช่องทางการจําหน่าย

ลูกคา้ภายในประเทศ 

* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการซือสินคา้ดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกติซึงมีเงือนไขการคา้ทวัไป และเป็นไป

ตามลกัษณะการคา้โดยปกติของบริษทั 

ข. ระหว่าง บมจ.ไทยฮา กับ  

บจก. เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ 

บจก.เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ เป็น

บริษัทแม่ของบริษัทโดยถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 41.61 ของทุน

จดทะเบียนชาํระแลว้ 

 

 

 

1. เ ช่าคลังสินค้า : บริษัทเช่า

คลังสินค้าจาก  บจก.เชียร์  

กรุ๊ป โฮลดิงส์ 

1.1 ค่าเช่าคลงัสินคา้ 

 

 

 

7,200 

บริษทัเช่าคลงัสินคา้ทีพุทธมณฑล

สาย 5 พืนที 3,000 ตารางเมตร ที

อัตราค่าเช่า 200.00 บาทต่อตาราง

เมตร รวมค่าเช่า 600,000 บาทต่อ

เดือน 

ตังแต่วันที  1 เมษายน 2555 เ ป็นต้นไป 

บริษัทเช่าคลงัสินคา้จาก บจก. เชียร์ กรุ๊ป 

โฮลดิงส์ โดยอตัราการเช่าเป็นราคาตลาด 

* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

การเช่าคลังสินค้าดังกล่าว เป็นรายก าร

สนับสนุนธุรกิจปกติซึงมีเงือนไขการค้า

ทวัไป และเป็นไปตามลกัษณะการค้าโดย

ปกติของบริษทั 
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บุคคลทีเกียวโยงกัน 

(บุคคล/นิติบุคคล) 

 

ลักษณะของความสัมพันธ์ รายละเอียดของรายการ 

หรือสัญญา 

งวด 12 เดือนสินสุด  

31 ธันวาคม 2563 

(พันบาท) 

การกําหนดราคาและเงือนไข ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

1.2 เงินประกนัค่าเช่า 650 

 

บริษัทวางเงินประกันการเช่า  1 

เดือน 

* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

เงินประกันนีเป็นเงือนไขการคา้ทวัไปและ

เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของ

บริษทั 

1.3 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า

คลงัสินคา้ 

0 

 

บ ริ ษัท ชํา ร ะ ค่ า เ ช่ า ค ลัง สิ น ค้า

ล่วงหน้าทุก  เดือน (ตามสัญญา

เช่า) 

*   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายจ่ายล่วงหน้านีเป็นเงือนไขการคา้ทวัไป 

และเป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยปกติของ

บริษทั 

2. ใชเ้ครืองหมายการคา้: บริษทั

ใช้เครืองหมายการค้าของ 

บจก.เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์  

2.1  ค่ าตอบแทนก ารใ ช้

เค รืองหมายก า ร ค้า 

“ตราเชียร์” 

2.2  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 

 

 

176 

 

 

11 

บริษัทชําระค่าตอบแทนการใช้

เครืองหมายการคา้ตามสัญญาซึง

กําหนดอัตรารายเดือนร้อยละ 1 

ของยอดขายสินค้าทังหมดทีผลิต

และจําหน่ายภายใต้เครืองหมาย

การค้า  “Cheer เ ชียร์” และ “The 

Moon ตราพระจนัทร์” 

*   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

การใช้เครืองหมายการค้าดังกล่าวเ ป็น

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึงมีเงือนไข

การคา้ทวัไป และเป็นไปตามลกัษณะการคา้

โดยปกติของบริษทั 

3. ขายสินคา้: บริษทัขายสินคา้

ให้แก่ บจก.เชียร์ กรุ๊ป โฮล

ดิงส์   

3.1  ขายสินคา้  

3.2  ลูกหนีการคา้ 
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บริษทัขายสินคา้ให้กบั บจก.เชียร์ 

กรุ๊ป โฮลดิงส์  ในราคาทีไม่ต่าง

จากทีบริษทัให้กบับุคคลทวัไป 

* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

การขายสินค้าดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกติซึงมีเงือนไขการคา้ทวัไป และเป็นไป

ตามลกัษณะการคา้โดยปกติของบริษทั 

ค. ระหว่าง บมจ.ไทยฮา กับ 

บจก. ฉมา แอส็เซ็ท 

กรรมการของบริษทัเป็นผูบ้ริหาร

และเป็นผู ้ถือหุ้นใน บจก. ฉมา 

แอส็เซ็ท  

ขายสินค้า : บริษัทขายสินค้า

ให้แก่ บจก. ฉมา แอส็เซ็ท  

- ขายสินคา้ 

- ลูกหนีการคา้ 
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บริษทัขายสินคา้ให้กับ บจก.ฉมา 

แอ็สเซ็ท ในราคาทีไม่ต่างจากที

บริษทัให้กบับุคคลทวัไป 

* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

การขายสินค้าดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกติซึงมีเงือนไขการคา้ทวัไป และเป็นไป

ตามลกัษณะการคา้โดยปกติของบริษทั 
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บุคคลทีเกียวโยงกัน 

(บุคคล/นิติบุคคล) 

 

ลักษณะของความสัมพันธ์ รายละเอียดของรายการ 

หรือสัญญา 

งวด 12 เดือนสินสุด  

31 ธันวาคม 2563 

(พันบาท) 

การกําหนดราคาและเงือนไข ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ง. ระหว่าง บมจ.ไทยฮา กับ 

นายสมฤกษ ์ ตงัพิรุฬห์ธรรม 

นายสมฤกษ์ ตังพิรุฬห์ธรรม มี

ตาํแหน่งเป็นกรรมการ, ประธาน

เจ้าหน้าทีบริหาร  และประธาน

เจา้หนา้ทีฝ่ายการเงินของบริษทั 

ขายสินค้า : บริษัทขายสินค้า

ให้แก่นายสมฤกษ์  ตังพิรุฬห์

ธรรม 

- ขายสินคา้ 

- ลูกหนีการคา้ 

 

 

 

168 

35 

บริษัทขายสินค้าให้กับนายสม

ฤกษ ์ ตงัพิรุฬห์ธรรม ในราคาทีไม่

ต่างจากทีบริษทัให้กบับุคคลทวัไป 

 

* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

การขายสินค้าดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกติซึงมีเงือนไขการคา้ทวัไป และเป็นไป

ตามลกัษณะการคา้โดยปกติของบริษทั 

จ. ระหว่าง  บมจ. ไทยฮ า  กับ 

นายวรวุฒิ ตงัพิรุฬห์ธรรม 

 

นายวรวุฒิ  ตัง พิ รุฬ ห์ธรรม  มี

ตํา แ ห น่ ง เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ข อ ง

บริษทั 

ขายสินค้า : บริษัทขายสินค้า

ให้แก่นายวรวุฒิ ตงัพิรุฬห์ธรรม 

เพือนาํไปบริจาค  

- ขายสินคา้ 

- ลูกหนีการคา้ 

 

 

 

249 

11 

บริษทัขายสินค้าให้แก่นายวรวุฒิ 

ตังพิรุฬห์ธรรม ในราคาทีไม่ต่าง

จากทีบริษทัให้กบับุคคลทวัไป 

*  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

การขายสินค้าดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกติซึงมีเงือนไขการคา้ทวัไป และเป็นไป

ตามลกัษณะการคา้โดยปกติของบริษทั 

ฉ. ระหว่าง บมจ.ไทยฮา กบั

นางสาวปรินดา  

ตงัพิรุฬห์ธรรม 

 

 

นางสาวปรินดา ตงัพิรุฬห์ธรรม 

มีตําแหน่งเป็นกรรมการของ  

บริษทั 

ขายสินค้า : บริษัทขายสินค้า

ใ ห้ แ ก่ น า ง ส า ว ป ริ น ด า  

ตัง พิ รุ ฬ ห์ ธ ร ร ม  เ พื อ นํ า ไ ป

บริจาค 

- ขายสินคา้ 

- ลูกหนีการคา้ 
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12 

บริษัทขายสินค้าให้แก่นางสาว

ปรินดา ตงัพิรุฬห์ธรรม ในราคาที

ไม่ต่างจากทีบริษัทให้กับบุคคล

ทวัไป 

*  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

การขายสินค้าดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกติซึงมีเงือนไขการคา้ทวัไป และเป็นไป

ตามลกัษณะการคา้โดยปกติของบริษทั 

 

มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

บริษทัมีการกาํหนดมาตรการในการทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัและบุคคลทีเกียวโยงกนัว่า ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนในการอนุมติัรายการ

ดงักล่าว โดยบริษทัจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนนั โดยพิจารณาจากเงือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจ

ตามปกติและตามเงือนไขการคา้โดยทวัไป หรือราคายติุธรรม ซึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัรายการทีเกิดขึนกบับุคคลภายนอก แต่ในกรณีทีไม่สามารถหาราคาตลาดทีใชใ้นการเปรียบเทียบได้ 

บริษทัจะขออนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเพือพิจารณาอนุมติั และในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัทีอาจเกิดขึน บริษทั

จะให้ผูเ้ชียวชาญอิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี  
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ทงันี คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลให้บริษทัปฏิบติัให้เป็นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล การทาํรายการทีเกียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นทีสาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

เนืองจากลกัษณะของธุรกิจทีบริษทักาํลงัดาํเนินการกบับุคคลทีเกียวโยงกนั ไดแ้ก่ บริษทั นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) (TVO), บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั และบริษทั ฉมา 

แอส็เซ็ท จาํกดั จะยงัคงมีรายการระหว่างกนัเกิดขึนในอนาคต บริษทัจึงมีนโยบายหลกัว่ารายการระหว่างกนัทีจะเกิดขึนในอนาคตกบับริษทัดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งอยูบ่นพืนฐานของความจาํเป็น

และความสมเหตุสมผล เพือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั รวมทงัตอ้งเป็นราคายุติธรรม ซึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัรายการทีเกิดขึนกบับุคคลภายนอก นอกจากนี 

ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัจะไม่ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะทีจะแข่งขนักบับริษทั 

RELATED PARTY TRANSACTIONS 

During the year, the Company and subsidiary had trading transactions with the connected person (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: 

Connected Person 

(Person/Company) 

Characteristic of Relationship Details of Transactions and 

Contracts 

12-Month Period 

Ended 31 December 

2020 (Thousand Baht) 

Pricing and Condition Necessity and Rationality of 

Transactions 

A. Between Thai Ha Plc. and 

Thai Vegetable Oil Plc. 

(TVO) 

 

 

 

Mr. Vorravuth Tangpiroonthum 

is a director and shareholder in 

the Company and Thai 

Vegetable Oil Plc., holding 

8,00,000 shares or equivalent to 

0.99 percent of the paid-up 

capital of Thai Vegetable Oil 

Plc. 

Purchase of Goods: The 

Company bought vegetable oil 

products from Thai Vegetable 

Oil Plc. for using as raw 

material and finished goods for 

distribution.  

- Total sales 

- Account payable 

 

 

 

 

 

 

 

13,233 

1,686 

The Company paid the market 

price for premium customers by 

receiving 2 credit terms, namely: 

- 15-day credit term for raw 

materials 

- 30-day credit term for finished 

products 

 

 

 

- The Company purchased raw material 

which is soybean oil from Thai 

Vegetable Oil Plc. for use in the 

production by extracting the said raw 

materials and formulating. 

- The Company has purchased vegetable 

oil containing in bucket for sale at 

domestic distribution channels. 

* The Audit Committee opined that such 

purchase of goods is an ordinary business 
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Connected Person 

(Person/Company) 

Characteristic of Relationship Details of Transactions and 

Contracts 

12-Month Period 

Ended 31 December 

2020 (Thousand Baht) 

Pricing and Condition Necessity and Rationality of 

Transactions 

 transaction with general commercial 

conditions and in accordance with the 

normal business operation of the Company. 

B. Between Thai Ha Plc. and 

Cheer Group Holdings Co., 

Ltd. 

Cheer Group Holdings Co., Ltd. 

is the parent company of the 

Company holding 41.61 percent 

of the paid-up capital. 

 

 

1. Rent of warehouse: The 

Company has rent a 

warehouse from Cheer 

Group Holdings Co., Ltd. 

1.1 Rental 

 

 

 

 

7,200 

The Company has rent a 

warehouse of 3,000 square meters, 

located on Phuttamonthon Sai 5 at 

Baht 200.00 per square meter. 

Total rental is 600,000 Baht per 

month. 

As from 1 April 2012, the Company has 

rent a warehouse from Cheer Group 

Holdings Co., Ltd. at a market rate. 

* The Audit Committee opined that such 

rent of warehouse is an ordinary business 

support transaction with general 

commercial conditions and in accordance 

with the normal business operation of the 

Company. 

1.2 Rental security deposit 650 

 

The Company paid one-month 

security deposit. 

* The Audit Committee opined that the 

security deposit is a general commercial 

condition and in accordance with the 

normal business operation of the Company. 

1.3 Advanced payment 

for rental of 

warehouse 

0 

 

The Company has paid advance 

rental of warehouse every 6 

months (according to the lease 

agreement). 

* The Audit Committee opined that the 

advanced payment is a general commercial 

condition and in accordance with the 

normal business operation of the Company. 

2. Use of trademark: the 

Company has used 

trademark of Cheer Group 

Holdings Co., Ltd. 

 

 

 

 

The Company has paid the 

compensation for the use of 

trademark at the rate of 1 percent 

per month of all sales of products 

* The Audit Committee opined that the 

use of trademark is an ordinary business 

support transaction with general 

commercial conditions and in accordance 
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Connected Person 

(Person/Company) 

Characteristic of Relationship Details of Transactions and 

Contracts 

12-Month Period 

Ended 31 December 

2020 (Thousand Baht) 

Pricing and Condition Necessity and Rationality of 

Transactions 

2.1  Compensation for the 

use of trademark 

“Cheer” 

2.2  Accrued expense 

176 

 

 

11 

manufactured and sold under the 

trademark “Cheer เชียร์” and “The 

Moon ตราพระจนัทร์”. 

with the normal business operation of the 

Company. 

3. Sale of goods: The 

Company sold goods to 

Cheer Group Holdings Co., 

Ltd.  

3.1  Sale of goods 

3.2  Account receivables 

 

 

 

 

57 

18 

The Company sold goods to Cheer 

Group Holdings Co., Ltd. at the 

price not different from that of 

others. 

* The Audit Committee opined that such 

sale of goods is an ordinary business 

transaction with general commercial 

conditions and in accordance with the 

normal business operation of the Company. 

C. Between Thai Ha Plc. and 

Chama Assets Co., Ltd. 

Directors of the Company are 

managements and shareholders 

in Chama Assets Co., Ltd.   

  

Sale of goods: The Company 

sold products to Chama Assets 

Co., Ltd. 

- Sale of goods 

- Account receivable 

 

 

 

58 

6 

The Company sold products to 

Chama Assets Co., Ltd. at the 

price not different from that of 

others.  

* The Audit Committee opined that such 

sale of goods is an ordinary business 

transaction with general commercial 

conditions and in accordance with the 

normal business operation of the Company. 

D. Between Thai Ha Plc. and  

Mr. Somroek Tangpiroonthum 

Mr. Somroek Tangpiroonthum is 

a director, Chief Executive 

Officer and Chief Financial 

Officer of the Company. 

Sale of goods: The Company 

sold products to Mr. Somroek 

Tangpiroonthum 

- Sale of goods 

- Account receivable 

 

 

 

168 

35 

The Company sold products to  

Mr. Somroek Tangpiroonthum at 

the price not different from that of 

others.  

* The Audit Committee opined that such 

sale of goods is an ordinary business 

transaction with general commercial 

conditions and in accordance with the 

normal business operation of the Company. 

E. Between Thai Ha Plc. and  

Mr. Vorravuth Tangpiroonthum 

Mr. Vorravuth Tangpiroonthum 

is a director of the Company. 

Sale of goods: The Company 

sold products to Mr. Vorravuth 

Tangpiroonthum for donation 

- Sale of goods 

 

 

 

249 

The Company sold products to  

Mr. Vorravuth Tangpiroonthum at 

the price not different from that of 

others.  

* The Audit Committee opined that such 

sale of goods is an ordinary business 

transaction with general commercial 
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Connected Person 

(Person/Company) 

Characteristic of Relationship Details of Transactions and 

Contracts 

12-Month Period 

Ended 31 December 

2020 (Thousand Baht) 

Pricing and Condition Necessity and Rationality of 

Transactions 

- Account receivable 11 conditions and in accordance with the 

normal business operation of the Company. 

F. Between Thai Ha Plc. and  

Ms. Prinda Tangpiroonthum 

Ms. Prinda Tangpiroonthum is a 

director of the Company. 

Sale of goods: The Company 

sold products to Ms. Prinda 

Tangpiroonthum for donation 

- Sale of goods 

- Account receivable 
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The Company sold products to  

Ms. Prinda Tangpiroonthum at the 

price not different from that of 

others.  

* The Audit Committee opined that such 

sale of goods is an ordinary business 

transaction with general commercial 

conditions and in accordance with the 

normal business operation of the Company. 

Measures and Procedure for Authorization of Related Transaction 

The Company sets the measures for authorization of related transaction of the Company and the connected person that the interested executives or stakeholders cannot approve 

such transaction and the Audit Committee must review the necessity and reasonableness of such transaction by considering the conditions in compliance with the normal business operation 

and general trading conditions or fair price which can be comparable with the transaction of 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 expert or the Company’s auditor to provide opinion on 

such transaction and would then propose to the Board of Directors and Shareholders’ Meeting for approval as the case may be.  

In this regard, the Board of Directors must ensure that the Company complies with the Securities and Exchange law and the regulations, notifications, orders or requirements of 

the Stock Exchange of Thailand, including the compliance with requirements on disclosure, connected party transactions, and the acquisition or disposal of important assets of the Company 

or subsidiary. 

Policy or Trends of Related Transaction in the Future 

According to the business nature between Company and the connected person i.e.  Thai Vegetable Oil Public Company Limited, Cheer Group Holdings Co., Ltd., and Chama Asset 

Co., Ltd., the related transactions would be still engaging.  The Company has the main policy that the related transactions which such person in the future must be conducted upon the 

necessary and reasonable basis and the optimal benefit to the Company and shareholders based upon fair price which can be comparable with the transaction of the third parties.  Besides, the 

management and major shareholders would not conduct the business completing the Company. 
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ข้อมูลทัวไป 

1. ข้อมูลของบริษัท 

ชือบริษทั : บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผูผ้ลิตและจาํหน่ายสินคา้ทางการเกษตรทงัในและต่างประเทศ 

ทีตงัสาํนกังานใหญ่ : เลขที  หมู่  ตาํบลบางกระทึก อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  

โทรศพัท ์ :  02-482-1661-6  

เลขทะเบียนบริษทั : 0107547000311 

Homepage : http://www.kasetbrand.co.th 

ทุนจดทะเบียน :  หุ้นสามญั , ,  หุน้ มูลคา่ตราไวหุ้้นละ  บาท รวม , ,  บาท 

ทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ :  หุ้นสามญั , ,  หุน้ มูลคา่ตราไวหุ้้นละ  บาท รวม , ,  บาท 

 

2. ข้อมูลของนิตบิุคคลทีบริษัทถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขนึไป 

บริษัท ทีตงัสํานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จํานวนหุ้นสามัญที

ออกจําหน่าย 

จํานวนหุ้นที

บริษัทถือ 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

บริษทั เกษตรลาว 

จาํกดั (ผูเ้ดียว) 

เมืองไกรสอนพรหมวิหาร 

แขวงสะหวนันะเขต  

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

 

กิจการโรงสี และโรง

ปรับปรุงคุณภาพ

ขา้วสาร และส่งออก

ขา้วสาร ในประเทศ

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

10,000 หุน้ 10,000 หุน้ ร้อยละ 100 

3. ชือ ทีตงัสํานักงาน หมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลอ้างอิงอืน ๆ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

เลขที  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท ์ - -         

โทรสาร - -  

ผูส้อบบญัชี : นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที  

  นางสาวชุตินนัท ์กอประเสริฐถาวร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 9201  

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

เลขที   อาคารธรรมนิติ  ชัน -  ซอยเพิมทรัพย์ (ประชาชืน )  

ถนนประชาชืน แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท ์ - -             

โทรสาร - -  
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GENERAL INFORMATION  

1. Company Information 

Company Name : Thai Ha Public Company Limited 

Type of Business :     Manufacture and distribution of agricultural products both domestic and 

overseas 

Head Office’s Address :    No. 140 Moo 5, Tambon Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom 

73210 

Telephone : 02-482-1661-6    

Corporate Registration Number :  0107547000311 

Homepage :     http://www.kasetbrand.co.th 

Registered Capital    :     Common share of 292,500,000 shares with par value of 1 Baht per share, 

totalling 292,500,000 Baht 

Registered and Paid-up Capital :  Common share of 278,000,000 shares with par value of 1 Baht per share, 

total 278,000,000 Baht 

2. Information of Juristic Persons in which the Company Holds 10 Percent or More 

Company’s 

Name 

Address Type of Business No. of Issued 

Ordinary Shares 

No. of Shares Held 

by the Company 

Shareholding 

Ratio 

Kaset Laos Sole 

Co., Ltd. 

Kraisorn Promviharn 

City, Savannakhet, Laos 

People’s Democratic 

Republic 

Rice mill and rice 

processing plant and 

rice export in Laos 

People’s Democratic 

Republic 

10,000 Shares 10,000 Shares 100 percent 

3. Name, Address, Telephone Number of Other Reference Person 

Share Registrar : Thailand Securities Depository Co, Ltd. 

  The Stock Exchange of Thailand Building  

  No. 93 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 

  Tel: 02-009-9000       

  Fax: 02-009-9991 

Auditor : Ms. Arisa Chumwisut, CPA No. 9393 

  Miss Chutinant Koprasertthaworn, CPA No. 9201  

  Dharmniti Auditing Co., Ltd. 

  No. 178 Dharmniti Buliding, 6-7 Floor, Soi Phoem Sap (Pracha Chuen 20), 

Pracha Chuen Road, Bang Sue, Bangkok 10800 

  Tel: 02-596-0500            

  Fax: 02-596-0539  
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของผลการดําเนินงาน   

 

1. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน  

รายได ้ 

ในรอบปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดร้วมทงัสิน 620.02 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 28.88 

เมือเทียบกบัปี 2562 ซึงเกิดจากปริมาณการขายลดลงจากการปรับกลยุทธ์การขายสินคา้สําเร็จรูปและกึงสําเร็จรูปเพิมมากขึน 

การลดสัดส่วนการขายสินคา้ขา้วในช่องทางการขายต่างประเทศลงชัวคราวในภาวะแลง้ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา   

อตัรากาํไรขนัตน้  

อตัรากาํไรขนัตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพิมขึนจากร้อยละ 10.21 ในผลการดาํเนินงานปี 2562 เป็นร้อยละ 13.06 

ในปี 3 จากตน้ทุนวตัถุดิบขา้วทีลดลง 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจาก .  ลา้นบาท ในผลการดาํเนินงานปี 2562 เป็น 46.21 ลา้นบาท ในปี 2563 ลดลง 10.69 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -18.79 เกิดจากการปรับแผนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง Social Media แทนสือดิจิตอล

ทีวี รวมถึงค่าขนส่งสินคา้ลดลงตามยอดขายทีลดลง 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจาก 63.15 ลา้นบาท ในผลการดาํเนินงานปี 2562 เป็น 55.67 ลา้นบาท ในปี 2563 ลดลง 

11.84 ลา้นบาท อนึง ในปี 2563 มีการตงัสาํรองหนีสงสัยจะสูญในส่วนงานต่างประเทศเพิมขึน 5.09 ลา้นบาท  

 

2. ฐานะทางการเงิน  

สินทรัพย ์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2563 เท่ากบั 627.62 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.11 จากปี 2562 โดย

ส่วนทีลดลง คือ สินคา้คงเหลือ และลูกหนีการคา้ 

หนีสิน  

จากการวิเคราะห์รายละเอียดขององคป์ระกอบของหนีสินของบริษทัและบริษทัย่อยดงัตารางขา้งล่างนี พบว่าจาก

ภาระหนีสินทงัหมดจะมีสัดส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียในปี 256  อยู่ทีประมาณ 236 ลา้นบาท โดยเป็นเงินกูยื้มระยะสัน

คิดเป็นประมาณร้อยละ 72.11 

 

  บริษัทและบริษัทย่อย 

(Consolidated) 

บริษัท 

(Separated) 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 

หนีสินทีมีภาระดอกเบีย (ลา้นบาท) 236.00 229.00 251.00 236.00     229.00 251.00 

หนีสินทีไม่มีภาระดอกเบีย (ลา้นบาท) 73.06 69.45 102.83  73.01 69.45 102.82 

หนีสินทีมีภาระดอกเบีย / หนีสินรวม 72.11% 72.44% 67.77%  72.12% 72.44% 67.77% 
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  บริษัทและบริษัทย่อย 

(Consolidated) 

บริษัท 

(Separated) 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 

หนีสินทีไม่มีภาระดอกเบีย / หนีสินรวม 22.32% 21.97% 27.76% 22.31% 21.97% 27.76% 

หนีสินหมุนเวียน / หนีสินรวม 94.43% 94.41% 95.53% 94.43% 94.41% 95.53% 

 

โครงสร้างของภาระหนีสินส่วนใหญ่จะเป็นหนีสินหมุนเวียนตามนโยบายการบริหารเงินของบริษทัตามทีกล่าว

ขา้งตน้ โดยสัดส่วนหนีสินหมุนเวียนต่อหนีสินรวมไดแ้สดงตามตารางขา้งตน้นีเช่นกนั 

ส่วนของผูถื้อหุน้  

ในปี 2563 ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีจาํนวน 300.33 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.60 เป็นผลมาจาก

บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 23.59  ลา้นบาท ในปี 2563 

สภาพคล่อง  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานในปี 2563 เท่ากบั 38.94 ลา้นบาท 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนสภาพคล่องประมาณ 1.14 เท่า ซึงสภาพคล่องส่วนใหญ่มาจากการเก็บหนีจากลูกหนี

ไดเ้ร็วขึนและถูกใชไ้ปในการชาํระหนีให้แก่เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน และการบริหารสินคา้คงเหลือไดมี้ประสิทธิภาพ  
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 

1. Analysis of Operating Result 

Income 

 In 2020, the total income of the Company and its subsidiary were 620.02 million Baht, decreased 28.88 percent 

from year 2019, due to the adjustment of the sell strategy to focus more on instant products and temporary reducing the proportion 

of rice products in export channel during the drought situation and due to the pandemic of Coronavirus 2019. 

Gross Profit 

Gross profit margin of the Company and its subsidiary were decreased from 10.21 percent in the year 2019 to 13.06 

percent in the year 2020 due to the lower rice costs. 

Selling and Administrative Expenses 

Selling expenses decreased from 56.9 million Baht in the year 2019 to 46.21 million Baht in the year 2020, decreased 

by 10.69 million Baht or equivalent to -18.79 percent due to the adjustment of advertising plan on social media instead of digital 

TV channel. The transportation cost also decreased in line with the decreased sales volume. 

Administrative expenses decreased from 63.15 million Baht in the year 2019 to 55.67 million Baht in the year 2020, 

decreased by 11.84 million Baht. By the way, in the year 2020, there was an increase in allowance for doubtful accounts for export 

channel by 5.09 million Baht. 

 

2. Financial Status 

Assets 

The Company and its subsidiary’ total assets in 2020 were at 627.62 million Baht, decreased by 2.11 percent from 

2019.  The decrease was seen in inventory and investment in equipment. 

Liabilities 

According to the table shown below regarding detailed analysis of the composition of liabilities of the Company 

and its subsidiary, it is found that interest bearing liabilities in 2020 was at 236 million Baht, of which short-term loans was 

72.11 percent. 

  Company and its Subsidiaries 
 (Consolidated) 

Company  
(Separated) 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Liabilities with interest (Million Baht) 236.00 229.00 251.00 236.00 229.00 251.00 

Liabilities without interest (Million Baht) 73.06 69.45 102.83 73.01 69.45 102.82 

Liabilities with interest / Total liabilities 72.11% 72.44% 67.77% 72.12% 72.44% 67.77% 

Liabilities without interest / Total liabilities 22.32% 21.97% 27.76% 22.31% 21.97% 27.76% 
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  Company and its Subsidiaries 
 (Consolidated) 

Company  
(Separated) 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Current liabilities / Total liabilities 94.43% 94.41% 95.53% 94.43% 94.41% 95.53% 

 

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

liabilities whereby the proportion of current liabilities and total liabilities are also shown in the table above.  

Shareholders’ Equity 

In 2020, the total shareholders’ equity was 300.33 million Baht, decreasing by 7.60 percent from 2019. The 

decrease was due to net loss of 23.59 million Baht in 2020. 

Liquidity 

In 2020, the Company and its subsidiary had a net cash flow provided by operating activities of 38.94 million 

Baht.  The liquidity ratio of the Company and its subsidiary were at 1.14 times, mainly from more effective on debt collector 

and repay debts to account payable and other payable and more effective on inventory management. 

  



  

88 

 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไทยฮา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการ

ตรวจสอบซึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร เป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ, ดร.ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย และนายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าทีตามขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมอยา่งสมาํเสมอรวม 4 ครัง และในปี 2564 ได้

ประชุมอีก 1 ครัง เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ซึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวทุกครัง ทงันี 

ในการประชุมนนัมีวาระการประชุมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดห้ารือร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารและฝ่าย

จดัการเขา้ร่วมประชุม ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การพิจารณาและสอบทานเรืองต่าง ๆ ทีสาํคญั ดงันี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2563 

ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี เพือให้มนัใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึนอย่างถูกต้อง

ตามทีควรตามมาตรฐานการบญัชีทียอมรับโดยทวัไป รวมถึงการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีทีสําคญั และมีการเปิดเผย

ขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น และเชือถือได ้พร้อมทงัให้ขอ้สังเกตและรับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่

บริษทั นอกจากนี ไดส้อบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ย รวมทงัรายการทีเกียวโยงกนัเพือให้

มนัใจว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติซึงมีเงือนไขการคา้ทวัไปทีเป็นธรรม ไม่

ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และไม่ต่างจากทีบริษทัให้กบั/ไดรั้บจากบุคคลทวัไป โดยใชร้าคาตลาดหรือราคายติุธรรม 

เพือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม โปร่งใส และมี

ประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาให้มีการว่าจา้งบริษทั พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชัน จาํกดั (“P&L”) ซึง

เป็นบริษทัทีให้บริการดา้นการตรวจสอบภายใน โดยที P&L ไม่มีส่วนไดเ้สียใด ๆ กบับริษทั เพือให้การตรวจสอบภายใน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณาแผนการตรวจสอบ

ภายในประจาํปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน การติดตามและการดาํเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ในประเด็นทีมีนยัสาํคญัอยา่งต่อเนือง พร้อมทงัให้คาํแนะนาํและแนวทางการตรวจสอบภายใน เพือให้หน่วยงานต่าง ๆ ของ

บริษทัมีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมซึงสามารถป้องกนัหรือลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึน 

3. คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสียง โดยเสนอแนะให้ทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการระบบบริหารความเสียงเพือให้มนัใจว่าบริษทัมีระบบงานและวิธีปฏิบติัดีเพียงพอทีจะช่วย

ป้องกันและลดความเสียงทีอาจเกิดขึน และสอบทานการอนุมัติรายการและการอนุมัติวงเงินของฝ่ายทีเกียวข้องให้

สอดคลอ้งกบันโยบายและอาํนาจอนุมติัทีกาํหนดไว ้เพือให้มีประสิทธิภาพยิงขึนและให้เกิดความเชือมโยงกบัระบบควบคมุ

ภายใน  

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีทุกฉบับทีประกาศใช้  

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัอย่างครบถว้นถูกตอ้ง เป็นไป

ตามหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชือมนัแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน 

และผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย  
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5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาความรู้ทางธุรกิจ 

ประสบการณ์ ความเหมาะสมของค่าตอบแทน และความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี โดยมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการ

ตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํทุกไตรมาส เพือหารือเกียวกบัปัญหาจากการตรวจสอบและหาแนวทางแกไ้ขใน

ประเด็นสาํคญัไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีในปี  2562 และนําเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพือขออนุมติัทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ให้แต่งตงันางสาวอริสา ชุมวิสูตร (ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต ทะเบียนเลขที 9393) หรือ นางสาวชุตินนัท์ กอประเสริฐถาวร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 9201) หรือ 

นางสาววนันิสา งามบวัทอง (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 6838) หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร (ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต ทะเบียนเลขที 7318) จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2563 ต่อ

อีกวาระหนึง เนืองจากเห็นว่าเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพดว้ยความเป็นกลาง เป็นอิสระ มีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานตรง

ต่อเวลาโดยสมาํเสมอ และไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 3 บริษทัจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ 

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเพียงพอและเหมาะสม รวมทงัมีกระบวนการทีช่วยให้ความมนัใจว่าการปฏิบติังาน

ของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง ตลอดจนมีการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัอย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น เชือถือได ้อีกทงับริษทัยงัไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เพือแสดงเจตนารมยก์ารเป็นองคก์ร

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัอีกดว้ย 

 

 

 วนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 (รองศาสตราจารย ์ดร. พุทธกาล รัชธร) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE TO SHAREHOLDERS 

In the year 2020, the Audit Committee of Thai Ha Public Company Limited (the “Company”) consisted of 

Prof.Assoc.Dr. Buddhagarn Rutchatorn as chairman of Audit Committee, Dr. Danai Chanchaochai, and Mr. Santi 

Opaspakornkij as member of Audit Committee, who are competent, independent, and experienced. 

The Audit Committee performed its duties and responsibilities as entrusted by the Board of Directors of the 

Company. The meetings of the Audit Committee were held 4 times in 2020 and once in 2021 on 25 February 2021, which 

all members of the Audit Committee attended all such meetings. There was an agenda that the Audit Committee conferred 

with the auditor without the executives and management attending the meetings. In this regard, the Audit Committee had 

considered and reviewed important matters as follows: 

1. The Audit Committee had reviewed the quarterly financial statements and the 2020 financial statement 

with the executives and the auditor to ensure that the financial statements of the Company and its subsidiary were correctly 

prepared in accordance with the generally accepted accounting principles (GAAP) including substantial change in 

accounting policies, and that information were disclosed adequately, completely and in a reliable manner. In addition, the 

Audit Committee also provided notice and acknowledged ways to solve problems that would benefit the Company. 

Disclosure of related and connected transactions between the Company and its subsidiary was also reviewed to ensure that 

such related transaction is a reasonable and normal business transaction having general and fair commercial conditions 

which do not lead to the benefit transfer and is not different from that of the Company gains or offers to general people 

using market or fair price, for the best benefit of the Company, and in accordance with laws and regulations of the Stock 

Exchange of Thailand. 

2. The Audit Committee had reviewed that the Company had adequate, transparent and effective internal 

control system. In this regard, the Audit Committee considered engaging P&L Corporation Co., Ltd. (“P&L”) who provides 

internal audit service, whereby P&L has no interest in the Company in order for efficient, effective and independent internal 

audit. The Audit Committee shall consider annual internal audit plan, internal audit report, monitoring, and corrective 

action according to the internal audit report on significant issues continuously and provide recommendations and guideline 

on internal audit in order for the Company’s units having proper internal control system that can prevent or at least mitigate 

risks that may occur. 

3. The Audit Committee had reviewed risk management policy and its guidelines, whereby participation 

in the arrangement of risk management system by all units was recommended to ensure that the Company has sufficient 

procedures and practices in place to prevent and mitigate risks that may occur. The Audit Committee had also reviewed 

the transaction approval and credit limit approval of relevant units to be in line with specified policy and approval authority 

to ensure the efficiency and linkage with the internal control system.  

4. The Audit Committee had reviewed that the Company completely and correctly complied with all 

effective accounting principles, laws, regulations of the Stock Exchange of Thailand and laws relevant to the Company’s 

business in accordance with the principles of good corporate governance for the purpose of transparency and ethics so that 

shareholders, investors, and all stakeholders have confidence in the Company.  
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5. The performance of auditor was also reviewed by taking into account the knowledge of business, 

experience, appropriated remuneration and independence of the auditor, whereby the meetings between the Audit 

Committee and the Company’s auditor were held on a quarterly basis in order to discuss issues from the inspection and 

find solutions for substantial matters in a timely manner. 

In this regard, the Audit Committee had reviewed the auditor’s performance in the year 2019 

recommended the Board of Directors to proposed to 2020 Annual General Meeting of Shareholders to appoint Miss Arisa 

Chumwisut (CPA No. 9393) or Miss Chutinant Koprasertthaworn (CPA No. 9201) or Miss Wannisa Ngambuathong (CPA 

No. 6838) or Miss Chotima Kitsirakorn (CPA No. 7318) from Dharmniti Auditing Company Limited as the auditor of the 

Company and its subsidiary for the year 2020 due to fairness, independence, always discharging their duties on time, and 

having no relationship and/or conflict of interest with the Company, subsidiaries, major shareholders or their related 

persons. 

The Committee is of the opinion that the Company’s 2020 internal control and internal audit systems were 

adequate and appropriate. There were procedures to ensure that the Company has conducted its business consistent with 

related laws, and the information prepared and disclosed in the financial statements of the Company is accurate, complete, 

and reliable. In addition, the Company was certified as a member in Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption (CAC) by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in order to show its intention to be an anti-

corruption organization. 

 

 

 25 February 2021 

 On behalf of the Audit Committee 

 

 

  

 (Assoc.Prof.Dr. Buddhagarn Rutchatorn) 

 Chairman of the Audit Committee 

 Thai Ha Public Company Limited 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซึงจดัทาํขนึ

ตามมาตรฐานการบญัชีทียอมรับโดยทวัไปในประเทศไทย โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีทีเหมาะสมและถือ

ปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอ รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบดว้ยกรรมการทีเป็นอิสระเพือกาํกบัดูแลงบ

การเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพือให้มีความมนัใจไดว่้ามีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีอยา่ง

ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผิดปกติ  ซึงความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีนีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั สามารถสร้างความเชือมนัไดว่้างบการเงิน

ของบริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกตอ้งใน

สาระสาํคญัแลว้ 

 

 

 นางปัทมา ตงัพิรุฬห์ธรรม นายสมฤกษ ์ตงัพิรุฬห์ธรรม 

 ประธานคณะกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

 

 

REPORT OF BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS   

The Board of Directors is responsible for the financial statements of Thai Ha Public Company Limited and its 

subsidiary, which have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Thailand. The policies 

pursued are deemed appropriate and applied consistently with adequate disclosure of important information in the notes to 

the financial statements. 

The Board of Directors has appointed an Audit Committee consisted of independent members to effectively 

provide oversight of the financial statements and evaluate the internal control system to ensure that accounting records are 

accurate, complete, adequate and timely, and to prevent fraud and materially irregular operations. The views of the Audit 

Committee are reported in the report of the Audit Committee attached in this Company’s annual report. 

The Board of Directors is confident that the internal control system of the Company can ensure that the financial 

statements of the Company and its subsidiary present the financial position, results of operations and cash flows accurately 

in essence. 

 

 

 

 

 Mrs. Pattama Tangpiroonthum Mr. Somroek Tangpiroonthum 

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

 

- ขอ้มูลอยูใ่นหนา้ถดัไป - 

 

 

 


















































































































































































































































