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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริษัทมีวิสยัทศัน์ และพนัธกิจในการดําเนินธุรกิจ ดงันี

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นําธุรกิจข้าวโพดหวานครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทีทนัสมยัและมีความเป็นสากล

พันธกิจ (Mission)

นวตักรรม (Innovation) : v ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพือเป็นศนูย์กลางการวิจยัข้าวโพดหวานในมิติต่างๆ เช่น

ประโยชน์ต่อสขุภาพ โดยจดัทําข้อมลูพืนฐานของข้าวโพดหวานและเทคโนโลยีสาํหรับ

กระบวนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิมให้กับผลิตภัณฑ์ทีมาจากข้าวโพดหวาน

การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสของผู้ บริโภคข้าวโพดหวานเพือการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่

การเรียนรู้ (Knowledge) : v สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ เพือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งการเรียนรู้

ทางด้านธุรกิจข้าวโพดหวานแบบบรูณาการ

ห่วงโซ่อปุทาน

(Supply Chain)

: v เพิมศกัยภาพในการบริหารจดัการ Supply Chain ให้สามารถแข่งขันได้ เพือความเป็น

ผู้นําในการพัฒนาธุรกิจข้าวโพดหวาน

v สร้างเค รือข่ายการตลาดและการผลิตในแห ล่งทีสําคัญ ของโลก มุ่งเน้นส ร้าง

ความสมัพนัธ์ระยะยาวและยงัยืนกับคูค้่าทางธุรกิจ

คณุภาพ (Quality) : v เป็นผู้ผลติทีได้รับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์อาหารทีมีคณุภาพ มีความปลอดภัยสูง

สอดคล้องกับความต้องการและกฎหมายของประเทศคู่ค้า

v ใสใ่จในเรืองรสชาติ และความสะดวกในการบริโภค มุ่งมันพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑ์

การบริการอย่างต่อเนืองด้วยกระบวนการผลิต การจัดการทียืดหยุ่น รวดเร็ว

บคุลากร

(Human Resources)

: v สนบัสนนุและพฒันาความสามารถของพนกังานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างคณุภาพ

ชีวิตทีดี และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนงึขององค์กรในทกุระดบั พฒันาและ

สรรหาบุคลากรทีมีศกัยภาพสงู เพือให้สอดคล้องกบัความต้องการของธุรกิจเพือเพิม

ศักยภาพในการแข่งขนับนเวทีโลก

บรรษัทบริบาล

(CSR)

: v เป็นองค์กรทีตระหนักถงึความสาํคัญและมีความสํานึกรับผิดชอบต่อแหลง่ทรัพยากร

ด้านการเกษตร รวมถึงทรัพยากรโลกและสิงแวดล้อม

v สร้างประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาวต่อลกูค้า คูค้่า พนกังาน ผู้ร่วมทนุ และชมุชน รวมถงึ

สร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรทีดีของสงัคม
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1.2. การเปลียนแปลงและพัฒนาการทสีําคัญ

พฒันาการทีสําคัญของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุปได้ดังนี

ปี เหตุการณ์ทีสําคัญ

ปี 2535 - 24 สิงหาคม 2535 จดทะเบียนก่อตงับริษัท เคซี เชียงใหม่อตุสาหกรรมอาหาร จํากดั โดยมีบริษัท มาลีสามพราน จํากดั

ถือหุ้นร้อยละ 25 เพือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลไม้กระป๋อง โดยมีโรงงานตังอยู่ทีจังหวัดเชียงใหม่

ปี 2539 - ดร.องอาจฯและครอบครัวได้ซอืหุ้นในส่วนทีบริษัท มาลีสามพราน จํากัด ถือหุ้นทงัหมด (ร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียน)

ปี 2540 - วันที 25 ธันวาคม 2540 จดทะเบียนก่อตงับริษัท ซนัสวีท จํากดั ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั

จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็นการลงทนุของนางจิราพร แซ่ลมิ ภรรยาของดร.องอาจฯ มี

สํานักงานตังอยู่ที 84/1 ถนนโชตนา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลกัเพือ

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายพืชผลทางการเกษตรเช่น หอมหวัใหญ่ และผักสด สําหรับส่งออกต่างประเทศ

ปี 2543 - เดือนกมุภาพนัธ์ 2543 บริษัท ซนัสวีท จํากดั ย้ายทีตงัสํานักงานและโรงงานมาทีเลขที 9 หมู่ที 1 ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอ

สนัป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึงเป็นทีตงัปัจจุบนัของบริษัท

ปี 2545 - วันที 27 มีนาคม 2545 ดร.องอาจ กิตติคุณชยั ร่วมกบันักธุรกิจอีก 3 ท่านร่วมก่อตงับริษัท ทองทา จํากดั (ปัจจบุันคือ

บริษัท ซนัสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี จํากดั) ด้วยทนุจดทะเบียนเริมแรก 1.00 ล้านบาท มวีตัถปุระสงค์หลกัเพือดําเนินธุรกิจ

พลงังานทดแทนเกียวกับระบบก๊าซชีวภาพ เพือผลิตกระแสไฟฟา้ (Bio Gas Power Plant)

- วันที 16 กรกฎาคม 2545 บริษัท ซันสวีท จํากัด ได้เพิมทนุจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาทเป็น 50.00 ล้านบาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิมทนุจํานวน 490,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท

เพือรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

- เดือนพฤศจิกายน  2545 บริษัท ซันสวีท จํากัด เข้าซือทรัพย์สินทีใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เคซี เชียงใหม่

อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด โดยทรัพย์สนิทีซือได้แก่ ทีดิน สงิปลกูสร้าง และเครืองมือ เครืองจกัร เช่น หม้อนึงฆ่าเชือ

เครืองปิดฝา เครืองบรรจุ เครืองลวกมะเขือเทศ และชุดผลิตและบรรจุข้าวโพด เพือนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท ซันสวีท จํากดั

ปี 2548 - วันที 29 กนัยายน 2548 ครอบครัวกิตติคณุชัยก่อตังบริษัท เคซี เวิลด์ ฟู้ดส์ จํากดั (ปัจจบุันคือบริษัท ซันสวีท อนิเตอร์

เนชันแนล จํากัด) ด้วยทนุจดทะเบียนเริมแรก 100,000.00 บาท เพือดําเนินธุรกิจซือมาจําหน่ายไปผลติภัณฑ์อาหาร

และผลผลิตทางการเกษตร

ปี 2550 - เมือวนัที 23 เมษายน 2550 บริษัท ซันสวีท จํากดั เพิมทนุจดทะเบียนจาก 50.00 ล้านบาทเป็น 100.00 ล้านบาท โดย

การออกหุ้นสามัญเพิมทนุจํานวน 500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาเสนอขายหุ้ นละ 100

บาท เพือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจทีมีการเติบโตขึนอย่างมาก

- บริษัท เคซี เชียงใหม่อตุสาหกรรมอาหาร จํากัด หยดุดําเนินธรุกิจ และไม่มีรายได้จากการดําเนินงานตงัแต่ปี 2550

- บริษัท ซันสวีท จํากดั เริมดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท

ปี 2552 - ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครังที 2 กลุ่มธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร (National

Award 2009) จากสํานกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- เดือนสงิหาคม 2552 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 สาํหรับการผลิตสินค้าประเภทข้าวโพดหวานบรรจุ

กระป๋อง

- เดือนธันวาคม 2552 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตทีต้องควบคุม  (Hazard

Analysis&Critical Control Points: HACCP) สําหรับสินค้าประเภทข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ซุปข้าวโพดบรรจุ
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กระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจถุุงสญุญากาศ และข้าวโพดหวานแช่แข็ง จากสถาบนั SGS United Kingdom Ltd ประเทศ

อังกฤษ ภายใต้การรับรองของ  United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และสํานักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซงึเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- วันที 9 กนัยายน 2552 เปลียนชือจากบริษัท ทองทา จํากัด เป็นบริษัท ซนัสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี จํากัด

ปี 2553 - ได้รับรางวลัอตุสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (กลุม่อตุสาหกรรมขนาด

กลาง) (The Prime Minister’s Industry Award 2010) จากกระทรวงอตุสาหกรรม

- วันที 22 เมษายน 2553 เปลียนชือจากบริษัท เคซี เวิลด์ ฟู้ดส์ จํากัด เป็นบริษัท ซนัสวีท อินเตอร์เนชนัแนล จํากัด

ปี 2554 - ได้รับรางวลัผู้ส่งออกสนิค้าและบริการดีเด่น (Thailand Prime Minister’s Export)

- เดือนกรกฎาคม 2554 ได้รับมาตรฐาน Britrish Retail Consortium (BRC) สําหรับการผลิตสนิค้าประเภทข้าวโพดหวาน

บรรจุกระป๋อง จากสถาบัน  SGS United Kingdom Ltd ประเทศอังกฤษ ภายใต้การรับรองของ  United Kingdom

Accreditation Service (UKAS)

ปี 2555 - ลงทุนตงัโรงงานผลิตข้าวโพดหวานแช่แข็ง (Frozen) บนทีตงัเดียวกบัโรงงานของบริษัทปัจจุบัน เพือขยายไลน์ผลิต

สําหรับผลติภัณฑ์ประเภทข้าวโพดหวานแช่แข็ง

ปี 2556 - เดือนพฤษภาคม 2556 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกียวกับสขุลกัษณะและข้อกําหนดการผลิต (Good

Manufacturing Practice :GMP) จากสถาบัน  SGS United Kingdom Ltd ประเทศอังกฤษ ภายใต้การรับรองของ

United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มก

อช.) ซงึเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน มกษ. 9023-2550

ปี 2557 - วันที 26 สิงหาคม 2557 ก่อตงับริษัท โซสวีท จํากดั ขนึ โดยการร่วมทนุระหว่างครอบครัวกิตติคณุชยัร่วมกบัหุ้นสว่นอีก

4 ท่าน เพือดําเนินธุรกิจจําหน่ายผลติภัณฑ์จากข้าวโพดหวานเพือธุรกิจค้าปลีกในระบบแฟรนไชส์

ปี 2558 - เดือนมิถนุายน 2558 บริษัท ซันสวีท จํากัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน  Good Manufacturing Practice (GMP) หลกั

ปฏิบัติทีดีสาํหรับโรงคัดบรรจ ุตามข้อกําหนดของมาตรฐาน มกษ. 9035-2553 สําหรับสินค้าประเภทข้าวโพดหวาน

กระเจียบเขียว หน่อไม้ฝรัง จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เดือนตลุาคม 2558 บริษัท ซนัสวีท จํากดั ได้รับการรับรองมาตรฐาน International Food Standard (IFS) สําหรับสินค้า

ประเภทข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ซุปข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจถุุงสญุญากาศ และข้าวโพดหวานแช่

แข็ง จากสถาบนั SGS-International Certification Service GmbH ประเทศเยอรมนี

- เดือนธันวาคม 2558 บริษัท ซันสวีท จํากัด ได้รับหนังสือรับรองสถานทีผลิตอาหาร (Certificate of Manufacturer)

สาํหรับผลติภณัฑ์บรรจแุละผลิตภัณฑ์อาหารแชแ่ขง็

- เดือนธันวาคม 2558 บริษัท ซนัสวีท จํากดั ได้ลงนามสญัญาซือเครืองจกัร Hydrolock กบั Hydrolock S.A.S., France

เครือง Hydrolock นีเป็นเครืองฆ่าเชือโรคทีอุณหภูมิสงูแบบต่อเนือง (Continuous Sterrilizers) ทีนํามาแทนทีเครืองฆ่า

เชอืโรคแบบเก่าทีทํางานเป็นชุดๆ (Batch Retorts) จดุเด่นของเครืองจกัรคือการลดเวลาและพลงังานทีใช้ในการฆ่าเชือ

โรค ซึงจะเป็นผลทําให้เพิมคณุภาพสินค้า ลดต้นทนุการผลิต มีความยืดหยุน่ในการใช้ได้กับหลายบรรจุภัณฑ์

ปี 2559 - บริษัทมีการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษัท  โดยบริษัท ซันสวีท จํากัด ได้เข้าซือหุ้ นจากผู้ ถือหุ้ นเดิมใน 3 บริษัท ได้แก่ (1)

บริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 บริษัท ซันสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี จํากัด ในสดัสว่นร้อย

ละ 99.98 และบริษัท โซสวีท จํากดั ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 เป็นผลให้ทงั 3 บริษัทดงักลา่ว มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท ซันสวีท จํากดั

- วันที 26 ธันวาคม 2559 ทีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท ซนัสวีท จํากัด ครังที 3/2559 ได้มีมติอนมุติัการเพิมทนุจด

ทะเบียนจาก 100.00 ล้านบาทเป็น 108.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพมิทนุจํานวน 80,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้
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หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท เพือให้ทนุจดทะเบียนของ

บริษัท ซันสวีท จํากัด เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ปี 2560 - วันที 24 เมษายน 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซันสวีท จํากดั ครังที 2/2560 มีมติอนมุติัขายหุ้นทงัหมดทีถืออยู่

ในบริษัท ซันสวีท ไบโอเอ็นเนอยี จํากัด และบริษัท โซสวีท จํากัด ให้แก่ดร.องอาจฯ

- วันที 11 พฤษภาคม 2560 ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครงัที 3/2560 มีมติอนมัุติวาระสาํคัญดังนี

1) อนุมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 43.50 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 46.98 ล้าน

บาท

2) อนมัุติการเพิมทนุจดทะเบียนจาก 108.00 ล้านบาทเป็น 150.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทนุจํานวน

420,000 หุ้ น มูลค่าทีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนในราคาเสนอขายหุ้ นละ

100 บาท เพือจัดโครงสร้างเงนิทุนสําหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม

เอ ไอ (mai)

- วันที 17 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้ดําเนินการจําหน่ายหุ้นทงัหมดทีบริษัท ซนัสวที จํากดั ถืออยู่ในบริษัท ซันสวีท ไบโอ

เอ็นเนอยี จํากดั และบริษัท โซสวีท จํากดั ให้แก่ดร.องอาจฯ

- วันที 31 สิงหาคม 2560 ทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ซันสวีท จํากัด ครังที 4/2560 มีมติอนุมัติวาระทีสาํคัญ

ดงันี

1) อนมุัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดและเปลยีนชือเป็น “บริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน)”

2) อนมุัติการเปลียนมลูค่าหุ้นทีตราไว้และแก้ไขจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ

0.50 บาท ภายหลงัการเปลยีนมลูค่าทีตราไว้ดงักลา่ว บริษัท ซันสวีท จํากดัจะมีจํานวนหุ้ นสามญัทีเรียกชําระ

เต็มมลูค่าแล้วจํานวน 300.00 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

3) อนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ซันสวีท จํากดัโดยการออกหุ้ นสามัญใหม่ เพือเป็นการระดมทุนและ

เสนอขายหุ้นของบริษัทให้กบัประชาชนเป็นครังแรกจํานวน 65.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 130.00

ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลงัจากการเพิมทนุจดทะเบียนดงักลา่ว บริษัท ซันสวีท จํากัดมี

ทนุจดทะเบียนเท่ากบั 215.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 430.00 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50

บาท

4) อนุมติัการจดัสรรหุ้ นสามญัเพิมทนุของบริษัท ซันสวีท จํากดั จํานวน 130.00 ล้านหุ้ น มลูค่าหุ้ นทีตราไว้หุ้นละ

0.50 บาท เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครังแรก (Initial Public Offering : IPO) หรือคิดเป็นร้อยละ 30.23

ของทนุชําระแล้วทงัหมดภายหลงัการเสนอขาย IPO

5) อนมุัติให้นําหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

- วันที 4 กนัยายน 2560 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจํากดั เป็นบริษัทมหาชนจํากดั กบักระทรวงพาณิชย์

โดยใช้ชือว่า บริษัท ซนัสวีท จํากดั (มหาชน)

- วันที 13 พฤศจิกายน 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 3/2560 มีมติอนมุติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (ก่อน IPO) จํานวน 300,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 45.00 ล้านบาท

โดยกําหนดวันจ่ายปันผลภายในวันที 24 พฤศจิกายน 2560 ซงึบริษัทได้ชําระเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว เมือ

วันที 21 พฤศจิกายน 2560

- วนัที  ธันวาคม  บริษัท ซนัสวีท จํากัด (มหาชน) หรือ SUN เข้าทําการซอืขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็น

วนัแรก
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1.3. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัททีเกยีวข้อง

1. บริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (“SI”) [Sunsweet International Company Limited]

วันทีก่อตงั : วันที 29 กนัยายน 2548

ทีตงัสํานกังานใหญ่ : เลขที 9 หมู่ที 1 ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : จดัหาและซือมาจําหน่ายไปซงึผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว : 5.00 ล้านบาท

กรรมการบริษัท : 1.นายองอาจ กิตติคณุชยั

2.นางจิราพร กิตติคุณชัย

3.นางสาวมรกต กิตติคณุชยั

4.นางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลิศ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม : นายองอาจ กิตติคณุชัย หรือนางจิราพร กิตติคุณชยั ลงลายมือชือร่วมกัน

กบันางสาวมรกต กิตติคุณชยั หรือนางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลศิ รวมเป็น

สองคนและประทับตราบริษัท

ความสมัพนัธ์กับบริษัท : บริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย

บริษัทถือหุ้นจํานวน 499,998 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจด

ทะเบียนของ SI และมีกรรมการร่วมกนักบับริษัท ได้แก่ (1) นายองอาจ กิตติ

คณุชยั (2) นางจิราพร กิตติคุณชยั (3) นางสาวมรกต กิตติคณุชยั และ (4)

นางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลิศ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น : บริษัทถือหุ้นจํานวน 499,998 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99

นายองอาจ กิตติคุณชัย ถือหุ้นจํานวน 1 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ <0.01

นางจิราพร กิตติคุณชัย ถือหุ้นจํานวน 1 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ <0.01
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัท ซันสวีท จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูป

สินค้าเกษตรอืนๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” นอกจากนีบริษัทผลติตามคําสงัลกูค้าภายใต้ตราสนิค้าของลกูค้า ส่วน

บริษัท  ซันสวีท อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (SI) ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดําเนินธุรกิจจัดหาและซือมาจําหน่ายไปซึง

ผลติภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร เช่น หอมหัวใหญ่สด แป้งมันสาํปะหลงั สบัปะรดบรรจกุระป๋อง นํามนัข้าวโพด

นาํมนัดอกทานตะวนั และซอสมะเขือเทศ เป็นต้น ให้กบัลกูค้าทงัในและต่างประเทศ ปัจจบุันบริษัทและบริษัทย่อยจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มลกูค้าซึงกระจายอยู่มากกว่า 50 ประเทศ เช่น ญีปุ่ น เกาหลี ไต้หวัน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี เลบานอน ตุรกี อิหร่าน เป็นต้น

ผลติภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่านกระบวนการผลติด้วยเทคโนโลยีทีทันสมยั และผ่านกระบวนการตรวจสอบคณุภาพตาม

มาตรฐานการรับรองสากล เช่น มาตรฐาน  British Retail Consortium (BRC) มาตรฐาน International Featured Standard

(IFS) มาตรฐาน Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ทําให้ผู้บริโภคสามารถมนัใจในคณุภาพและกรรมวิธีการ

ผลิตทีถูกต้องตามหลักวิธีการผลิตทีดี (Goods Manufacturing Practices) นอกจากนี บริษัทยังให้ความสาํคญัในการผลิต

ควบคู่ไปกบัการดแูลสิงแวดล้อมตามนโยบายคณุภาพ ISO 14001:2004

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อย มีลกัษณะการดําเนินธุรกิจ 2 ประเภท ได้แก่

1. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางเกษตรอืนๆ:

ดําเนินการโดยบริษัท ซันสวีท จํากดั (มหาชน) ซงึประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป เช่น

ข้าวโพดหวานบรรจกุระป๋อง (Canned Corn) ข้าวโพดหวานบรรจถุงุสญุญากาศ (Pouch Corn) และข้าวโพด

หวานแช่แข็ง (Frozen Corn) นอกจากนี บริษัทยงัผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอืนๆ เช่น

ถวัขาวในซอสมะเขือเทศ ถวัแระแช่แข็ง เป็นต้น เพือสง่ออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ สาํหรับผลพลอยได้จาก

กระบวนการผลิต เช่น เปลอืก ซงัข้าวโพด และเศษข้าวโพด จะนําไปจําหน่ายให้แก่เกษตรกรเพือเป็นอาหารสตัว์

และบางส่วนบริษัทจะนําไปใช้เป็นเชือเพลงิในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพือใช้ในโรงงานของบริษัท

2. ธุรกิจซือมาจําหน่ายไป (Trading):

ดําเนินการโดยบริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ซึงประกอบธุรกิจจัดหาและซือมาจําหน่ายไปซึง

ผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตรเพือจําหน่ายทังในและต่างประเทศ เช่น หอมหัวใหญ่สด ซอส

มะเขือเทศ สบัปะรดบรรจกุระป๋อง นําตาลทรายขาวบริสทุธิ มะพร้าวสด แป้งมนัสาํปะหลงั นําสลดั ข้าวหอม

มะลิ นาํมันข้าวโพด นํามันถัวเหลอืง และนาํมันดอกทานตะวัน เป็นต้น
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2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

1. โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์

รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามประเภทผลติภัณฑ์  ในปี 2558 - 2560 มีดงันี

โครงสร้างรายได้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้าน

บาท

% ล้าน

บาท

% ล้าน

บาท

%

1. รายได้ธุรกจิผลติและจาํหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและ

ผลติภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ
1,429.69 84.10 1,589.38 92.08 1,524.13 90.34

1.1.ผลติภณัฑ์ข้าวโพดหวาน 1,428.97 84.06 1,584.83 91.82 1,519.89 90.09

- ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง 1,109.85 65.29 1,195.34 69.25 1,110.82 65.84

- ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสญุญากาศ 105.48 6.20 135.99 7.88 161.70 9.59

- ข้าวโพดหวานแช่แข็ง 213.64 12.57 253.50 14.69 247.37 14.66

1.2.ผลิตภณัฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ 0.72 0.04 4.55 0.26 4.24 0.25

2. รายได้ธุรกจิซือมาจาํหน่ายไป 189.15 11.13 35.68 2.07 37.96 2.25

รายได้จากการขายสนิค้า 1,618.84 95.23 1,625.06 94.15 1,562.09 92.59

รายได้จากการขายอืน/1 73.17 4.30 84.23 4.88 84.15 4.99

รายได้จากการขายรวม 1,692.01 99.53 1,709.29 99.03 1,646.24 97.58

รายได้อืน /2 7.92 0.47 16.66 0.97 40.76 2.42

รายได้รวม 1,699.93 100.00 1,725.95 100.00 1,687.00 100.00

หมายเหตุ: /1 รายได้จากการขายอืน เช่น รายได้จากการขายเมลด็พนัธ์ุและปุ๋ยยา รายได้จากการขายเศษวสัดุของเสียจากกระบวนการผลิต เป็นต้น
/2 รายได้อืน เช่น ดอกเบียรับ รายได้ค่าชดเชยการส่งออก รายได้ค่าไฟฟ้า กําไรจากอัตราแลกเปลียน และรายได้อืนๆ เป็นต้น

2. โครงสร้างรายได้แยกตามลกัษณะการสงัซือจากลกูค้า

รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามลกัษณะการสงัซือจากลกูค้า ในปี 2558 - 2560 มีดงันี

โครงสร้างรายได้
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. รายได้จากการจําหนา่ยผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าของลกูค้า 1,262.89 74.29 1,182.86 68.52 1,192.25 70.67

2. รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าบริษัท (KC Brand) 355.95 20.94 442.20 25.63 369.84 21.92

รายได้จากการขายสนิค้า 1,618.84 95.23 1,625.06 94.15 1,562.09 92.59

รายได้จากการขายอืน/1 73.17 4.30 84.23 4.88 84.15 4.99

รายได้จากการขายรวม 1,692.01 99.53 1,709.29 99.03 1,646.24 97.58

รายได้อืน /2 7.92 0.47 16.66 0.97 40.76 2.42

รายได้รวม 1,699.93 100.00 1,725.95 100.00 1,687.00 100.00

หมายเหตุ: /1 รายได้จากการขายอืน เช่น รายได้จากการขายเมลด็พนัธ์ุและปุ๋ ยยา รายได้จากการขายเศษวสัดุของเสียจากกระบวนการผลิต เป็นต้น
/2 รายได้อืน เช่น ดอกเบียรับ รายได้ค่าชดเชยการส่งออก รายได้ค่าไฟฟ้า กําไรจากอัตราแลกเปลียน และรายได้อืนๆ เป็นต้น
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3. โครงสร้างรายได้แยกตามภูมิศาสตร์

รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามภูมิศาสตร์ ในปี 2558 - 2560 มีดงันี

โครงสร้างรายได้
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1.รายได้จากการขายต่างประเทศ 1,391.29 81.84 1,377.19 79.79 1,364.95 80.90

1.1 เอเชีย 857.59 50.45 840.48 48.70 847.74 50.25

1.2 ตะวนัออกกลาง 242.68 14.27 308.85 17.89 254.53 15.09

1.3 ยุโรป 232.32 13.67 157.03 9.10 159.05 9.42

1.4 แอฟริกา 27.00 1.59 7.78 0.45 3.72 0.22

1.5 อเมริกา 25.30 1.49 37.59 2.18 58.07 3.44

1.6 โอเชียเนีย/3 6.40 0.37 25.46 1.47 41.84 2.48

2.รายได้จากการขายในประเทศ 227.55 13.39 247.87 14.36 197.14 11.69

รายได้จากการขายสนิค้า 1,618.84 95.23 1,625.06 94.15 1,562.09 92.59

รายได้จากการขายอืน/1 73.17 4.30 84.23 4.88 84.15 4.99

รายได้จากการขายรวม 1,692.01 99.53 1,709.29 99.03 1,646.24 97.58

รายได้อืน /2 7.92 0.47 16.66 0.97 40.76 2.42

รายได้รวม 1,699.93 100.00 1,725.95 100.00 1,687.00 100.00

หมายเหตุ: /1 รายได้จากการขายอืน เช่น รายได้จากการขายเมลด็พนัธ์ุและปุ๋ ยยา รายได้จากการขายเศษวสัดุของเสียจากกระบวนการผลิต เป็นต้น
/2 รายได้อืน เช่น ดอกเบียรับ รายได้ค่าชดเชยการส่งออก รายได้ค่าไฟฟ้า กําไรจากอัตราแลกเปลียน และรายได้อืนๆ เป็นต้น
/3 โอเชียเนีย ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะอืนๆ รวม 14 ประเทศ

4. โครงสร้างรายได้แยกตามกลุม่ลกูค้า

รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามกลุม่ลกูค้า ในปี 2558 – 2560 มีดงันี

โครงสร้างรายได้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้าน

บาท

% ล้านบาท % ล้านบาท %

1. รายได้จากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 1,391.29 81.84 1,377.19 79.79 1,364.95 80.90

- กลุ่มลกูค้าธุรกิจนําเข้ารายใหญ่ทีนําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายต่อ

(Agent, Importer, Distributor)
1,311.26 77.14 1,310.24 75.91 1,273.07 75.46

- กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ ่(Retailer) 58.76 3.45 51.09 2.96 79.20 4.69

- กลุม่ลกูค้าธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตอาหารและร้านอาหาร 21.27 1.25 15.86 0.92 12.68 0.75

2. รายได้กลุ่มลูกค้าในประเทศ 227.55 13.39 247.87 14.36 197.14 11.69

- กลุ่มลกูค้าธุรกิจส่งออกรายใหญ่ทีนําผลติภณัฑ์ไปจําหนา่ยต่อ

(Distributor)
173.25 10.19 193.86 11.23 105.69 6.27

- กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ ่(Retailer) 19.50 1.15 23.25 1.35 50.25 2.98

- กลุม่ลกูค้าธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตอาหารและร้านอาหาร 34.80 2.05 30.76 1.78 41.20 2.44

รายได้จากการขายสนิค้า 1,618.84 95.23 1,625.06 94.15 1,562.09 92.59

รายได้จากการขายอืน/1 73.17 4.30 84.23 4.88 84.15 4.99

รายได้จากการขายรวม 1,692.01 99.53 1,709.29 99.03 1,646.24 97.58

รายได้อืน /2 7.92 0.47 16.66 0.97 40.76 2.42

รายได้รวม 1,699.93 100.00 1,725.95 100.00 1,687.00 100.00

หมายเหตุ: /1 รายได้จากการขายอืน เช่น รายได้จากการขายเมลด็พนัธ์ุและปุ๋ ยยา รายได้จากการขายเศษวสัดุของเสียจากกระบวนการผลิต เป็นต้น
/2 รายได้อืน เช่น ดอกเบียรับ รายได้ค่าชดเชยการส่งออก รายได้ค่าไฟฟ้า กําไรจากอัตราแลกเปลียน และรายได้อืนๆ เป็นต้น
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2.2 ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอืนๆ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอืนๆ โดยเน้นผลิตภัณฑ์

ข้าวโพดหวานแปรรูปเป็นหลกั ได้แก่ ผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจกุระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจถุงุสญุญากาศ และข้าวโพด

หวานแช่แข็ง ภายใต้ตราสนิค้าของบริษัท “KC” รวมทงัยังผลิตและจําหน่ายผลติภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอืนๆ เช่น ถวัขาว

ในซอสมะเขือเทศ ถัวแระแช่แข็ง เป็นต้น นอกจากนีบริษัทยงัมีการผลิตตามคําสงัลกูค้าภายใต้ตราสินค้าของลกูค้า

ผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัท สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้ดงันี

1) ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง (Canned Corn)

2) ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสญุญากาศ (Pouch Corn)

3) ข้าวโพดหวานแช่แข็ง (Frozen Corn)

(1) ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง (Canned Corn)

ข้าวโพดหวานบรรจกุระป๋อง สามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูตามต้องการ ทังอาหารคาว

และอาหารหวาน มีทังในรูปของเมล็ดข้าวโพด  (Whole Kernel Corn)  และซุปข้าวโพด  (Cream Style Corn)

ผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจกุระป๋องของบริษัทผ่านกระบวนการการฆ่าเชือแบบสเตอริไรซ์อย่างสมบรูณ์ในระดบั

อุตสาหกรรม (Commercial Sterilization) จึงทําให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน 36 เดือนในอุณหภูมิปกติ

ปัจจบุันผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องมีจําหน่าย 5 ขนาด ได้แก่ ขนาด 8 ออนซ์ 12 ออนซ์ 15 ออนซ์ 75

ออนซ์ และ 108 ออนซ์ และมี 3 สตูร ได้แก่ สตูรนําตาลและเกลอื สตูรนําเกลือ และสตูรนําเปลา่

8 ออนซ์ 12 ออนซ์ 15 ออนซ์ 75 ออนซ์ 108 ออนซ์

Cream Style Corn
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(2) ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศพร้อมรับประทาน (Pouch Corn)

บริษัทได้พฒันาผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสญุญากาศพร้อมรับประทาน เพือเพิมความสะดวกในการ

รับประทาน โดยใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทถงุสญุญากาศซึงเป็นมิตรแก่สงิแวดล้อม โดยทําให้สามารถจัดเก็บหรือทําลาย

ได้สะดวกกว่ารูปแบบกระป๋องโลหะ

ผลิตภณัฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสญุญากาศของบริษัทจะถกูบรรจใุนรีทอร์ท เพาซ์ (Retort Pouch) ซงึเป็น

บรรจุภัณฑ์อาหารชนิดหนึงทีมีความอ่อนตวั มีความแข็งแรงสามารถทนต่อความร้อนและความดนัสงูได้ ซึงทําให้

อาหารทีผ่านการฆ่าเชือสามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานานและพร้อมรับประทาน ช่วยให้ผู้ บริโภคได้รับความ

สะดวกสบายมากยิงขึน นอกจากนีรีทอร์ท เพาซ์ ซงึมีรูปร่างลกัษณะแบน จึงทําให้มีพืนทีถ่ายเทความร้อนได้มากและ

ความร้อนสามารถแทรกผ่านได้ดีกว่า ส่งผลให้ใช้เวลาในการฆ่าเชือน้อยกว่าเมือเปรียบเทียบกับอาหารปริมาณ

เท่ากนัทีบรรจใุนกระป๋อง ซงึจะช่วยรักษาคุณภาพด้านต่างๆ ของอาหาร เช่น สี เนือสมัผสั ได้ดียิงขนึ

ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่

(2.1) ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสญุญากาศพร้อมรับประทานแบบถงุ (Retort Pouch Whole Kernel Sweet Corn)

เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศพร้อมรับประทานแบบถุงในรูปแบบเมล็ดทีผ่าน

กระบวนการการฆ่าเชือแบบสเตอริไรซ์หรือฆ่าเชืออย่างสมบูรณ์ในระดับอุตสาหกรรม (Commercial

Sterilization) จงึทาํให้สามารถรักษาคณุภาพได้เป็นอย่างดีและสามารถเกบ็รักษาได้นานกว่า 18 เดอืนใน

อณุหภูมิปกติ ปัจจุบนัมีจําหน่าย 2 สตูร ได้แก่ สตูรนําตาลและเกลอื และสตูรนําเกลอื

          Retort Pouch Whole Kernel Sweet Corn

(2.2) ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสญุญากาศพร้อมรับประทานแบบฝัก (Retort Pouch Corn on the Cob)

เป็นผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจถุงุสญุญากาศพร้อมรับประทานแบบฝัก โดยคดัเลอืกข้าวโพดหวานฝัก

ใหญ่ นํามาบรรจใุนถงุสญุญากาศด้วยเทคนิค  Steamed Vacuum Packed และผ่านกระบวนการการฆ่า

เชือแบบสเตอริไรซ์หรือฆ่าเชืออย่างสมบูรณ์ในระดับอุตสาหกรรม  (Commercial Sterilization) จงึทําให้

สามารถรักษาคุณภาพได้เป็นอย่างดีและสามารถเก็บรักษาได้นาน 12 เดือนในอณุหภูมิปกติ ซึงผู้บริโภค

สามารถนําไปรับประทานได้ทนัที
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Retort Pouch Corn on the Cob (Single and Twin)

สําหรับผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสญุญากาศพร้อมรับประทานแบบฝัก บริษัทมีการจัดจําหน่ายไปยัง

ต่างประเทศ และมีการจดัจําหน่ายภายในประเทศผ่านร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) บางแห่ง และล่าสดุบริษัทได้เริม

ดําเนินการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายข้าวโพดหวานบรรจุถุงพร้อมรับประทานแบบฝัก ภายใต้ตราสินค้า KC สําหรับ

กระจายสินค้าผ่านร้านสะดวกซือ ซงึโดยในปัจจบัุนมีจําหน่ายในร้านสะดวกซือ ในเขตภาคเหนือตอนบนและกรุงเทพมหานคร

บางสาขา รวมกว่า 2,500 สาขา สําหรับผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุถงุพร้อมรับประทานแบบฝัก และผลติภัณฑ์ข้าวโพด

หวานปิงเนยพร้อมรับประทานมีจําหน่ายในร้านสะดวกซือ ทวัประเทศ รวมกว่า 9,000 สาขา

ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจถุงุสญุญากาศพร้อมรับประทานแบบฝัก และผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานปิงเนยพร้อม

รับประทานทีจดัส่งให้แก่ ร้านสะดวกซือ จะผ่านกระบวนการผลิตและฆ่าเชือแบบพาสเจอไรซ์ (Pasteurization) โดยผ่านความ

ร้อนประมาณ 90-95 องศาเซลเซียส เพือฆ่าเชือโรค อย่างไรก็ตาม หลงัจากการฆ่าเชือโรคแล้วและอยูใ่นช่วงการเก็บรักษาเพือ

เตรียมความพร้อมในการส่งไปจําหน่าย ก็ยงัมีความจําเป็นจะต้องเก็บรักษาระดับอุณหภูมิตําประมาณ  2-6 องศาเซลเซียส

เพือเป็นการปอ้งกนัมิให้เกิดเชือจลิุนทรีย์ ทงัในการเก็บรักษาและระหว่างการขนสง่ เพือการจําหนา่ยผลติภัณฑ์ โดยจะสามารถ

เก็บรักษาสินค้าได้นานประมาณ 7 วนั

(3) ข้าวโพดหวานแช่แข็ง (Frozen)

ผลิตภัณ ฑ์ ข้าวโพ ดหวาน แช่แข็ ง  ที ผ่ านกระบวนการแ ช่แข็งแบ บไอ คิวเอฟ  ( Individual Quick

Freezing:IQF) ทีต้องควบคุมอณุหภูมิในห้องแช่แข็งเท่ากับ -40 องศาเซลเซียสหรือตํากว่า โดยเมลด็ข้าวโพดหวาน

แต่ละเมลด็จะสมัผสักบัตัวกลางทีให้ความเย็นโดยตรงทําให้เกิดผลกึนําแข็ง ขนาดเล็ก มีลกัษณะแยกจากกันเป็น

เมลด็ๆ ไม่เกาะกนัเป็นก้อน โดยต้องเก็บผลติภัณฑ์ไว้ในอุณหภูมิทีตํากว่า -18 องศาเซลเซียสตลอดเวลา เพือรักษา

ความสดใหม่ของเมลด็ รักษาคณุภาพผลติภัณฑ์และป้องกนัการเจริญเติบโตของจลุนิทรีย์ อีกทังยงัช่วยป้องกันการ
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เกิดผลกึใหม่ของนําแข็ง ทีเป็นสาเหตขุองการเสอืมคณุภาพของอาหารจากกรณีทีเกิดการเปลยีนแปลงอณุหภูมิของ

อาหารแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแช่แข็งของบริษัทมีหลายรูปแบบ เช่น เมลด็ข้าวโพดหวานแช่แข็ง

ฝักข้าวโพดหวานแช่แข็ง เป็นต้น

Frozen Sweet Corn Kernel

นอกจากเหนือจากข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องแล้ว บริษัทยังผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอืนๆ

เช่น ถวัขาวในซอสมะเขือเทศ ถัวแระแช่แข็ง เป็นต้น

2.2.1 สิทธิประโยชน์ทีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทนุโดยคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) จํานวน 3 ฉบับ ซงึมีรายละเอียด

ดงันี

(1) เลขที 1354(1)/2552 จากสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุนในการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ประเภท 7.1

กิจการสาธารณูปโภคและบริการพืนฐาน เมือวนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2552 ซงึมีรายละเอยีด ดงันี

สิทธิประโยชน์ · ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนมัุติ

· มาตรา 31 วรรค 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิทีได้รับจากการประกอบกิจการที

ได้รับการส่งเสริม มีกําหนดเวลา 8 ปี นับตังแต่วนัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน โดย

บริษัทเริมใช้สิทธิประโยชน์ในปี 2555 และคงเหลือสิทธิประโยชน์จํานวน 3 ปี

· ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้รับจากการลงทนุในอัตราร้อยละ 50 ของอตัรา

ปกติ มีกําหนด 5 ปี นบัจากวันทีพ้นกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรค 2

· ให้ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็น

ระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนนั

· ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทนุในการติดตงั ก่อสร้างสงิอํานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสือมราคาตามปกติ

เงือนไข · มีทนุจดทะเบยีนและเรียกชําระเต็ม ไม่น้อยกว่า 100.00 ล้านบาท

· มีกําลงัการผลิตไฟฟา้จากก๊าซชีวภาพ 1 เมกะวตัต์ (เวลาทํางาน 15 ชวัโมง/วนั: 300 วนั/ปี) โดยผล
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พลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสยีจากกระบวนการผลิต

· มีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าทีดินและทนุหมนุเวียน) ไม่น้อยกว่า 1.00 ล้านบาท

· ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน  ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ

มาตรฐานสากลอืนทีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่วันทีเปิดดําเนินการ

· ตงัโรงงานในท้องทีจงัหวดัเชียงใหม่ และภายใน 15 ปีนบัตงัแตว่ันเปิดดําเนินการจะย้ายโรงงานไป

ตงัในท้องทีอืนมิได้

(2) เลขที 2209(2)/2553 จากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุนในกิจการผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง ประเภท 1.11

กิจการผลติหรือถนอมอาหารหรือสงิปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีทีทันสมยั เมือวันที 13 กันยายน 2553 ซงึมี

รายละเอียด ดงันี

สิทธิประโยชน์ · ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนมัุติ

· ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้รับจากการประกอบกิจการทีได้รับการ

ส่งเสริม มีกําหนดเวลา 8 ปี นับตงัแต่วันทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน โดยรายได้ที

นาํมาคํานวณให้รวมถงึรายได้จากการจําหน่ายผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ได้แก่ เศษหรือ

ของเสียจากกระบวนการผลิต โดยบริษัทเริมใช้สิทธิประโยชน์ในปี  2555 และคงเหลือสิทธิ

ประโยชน์จํานวน 3 ปี

เงือนไข · มีทนุจดทะเบยีนและเรียกชําระเต็ม ไม่น้อยกว่า 100.00 ล้านบาท

· ชนิดผลิตภัณฑ์ คือ พชืผักผลไม้แช่แข็ง เช่น ข้าวโพดเม็ด

· กําลงัการผลติ ปีละ 7,200 ตัน  (เวลาทํางาน 24 ชัวโมง/วัน: 360 วนั/ปี) โดยผลพลอยได้ ได้แก่

เศษหรือของเสยีจากกระบวนการผลิต

· มีขนาดการลงทนุ (ไม่รวมค่าทีดินและทนุหมนุเวียน) ไม่น้อยกว่า 1.00 ล้านบาท

· ภาษีเงินได้นิติบคุคลทีได้รับการยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 65.00 ล้านบาท ทังนี จะปรับเปลยีนตาม

จํานวนเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าทีดนิและทุนหมุนเวียนทีแท้จริง

· ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน  ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ

มาตรฐานสากลอืนทีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่วันทีเปิดดําเนินการ

· ตงัโรงงานในท้องทีจงัหวดัเชียงใหม่ และภายใน 15 ปีนบัตงัแตว่ันเปิดดําเนินการจะย้ายโรงงานไป

ตงัในท้องทีอืนมิได้

(3) เลขที 60-0694-1-00-1-0 จากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุในกิจการผลติพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนกึ

ประเภท 1.17 กิจการผลติหรือถนอมอาหาร เครืองดืม วตัถเุจือปนอาหารหรือสงิปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที

ทนัสมัย เมือวันที 25 ตลุาคม 2559 ซงึมีรายละเอยีด ดงันี

สิทธิประโยชน์ · ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนมัุติ

· ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้รับจากการประกอบกิจการทีได้รับการ

ส่งเสริม มีกําหนดเวลา 5 ปี นับตงัแต่วันทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน โดยรายได้ที

นํามาคํานวณ ให้รวมถึงรายได้จากการจําหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจาก

กระบวนการผลิต โดยบริษัทเริมใช้สิทธิประโยชน์ในปี 2560 และคงเหลือสิทธิประโยชน์จํานวน 4 ปี
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เงือนไข · มีทนุจดทะเบยีนและเรียกชําระเต็ม ไม่น้อยกว่า 108.00 ล้านบาท

· ชนิดผลติภัณฑ์ คือ พืชผกัผลไม้บรรจภุาชนะผนึก เช่น ข้าวโพดหวาน เป็นต้น

· กําลงัการผลติ ปีละ 7,000 ตัน  (เวลาทํางาน 24 ชัวโมง/วัน: 360 วนั/ปี) โดยผลพลอยได้ ได้แก่

เศษหรือของเสยีจากกระบวนการผลิต

· มีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าทีดินและทนุหมนุเวียน) ไม่น้อยกว่า 1.00 ล้านบาท

· ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีได้รับการยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 28.63 ล้านบาท ทังนี จะปรับเปลยีนตาม

จํานวนเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าทีดนิและทุนหมุนเวียนทีแท้จริง

· ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน  ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ

มาตรฐานสากลอืนทีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่วันทีเปิดดําเนินการ

· ตงัโรงงานในท้องทีจงัหวดัเชียงใหม่ และภายใน 15 ปีนบัตงัแต่วันเปิดดําเนินการจะย้ายโรงงานไป

ตงัในท้องทีอืนมิได้

2.2.2 กลยุทธ์การแข่งขัน

(1) กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ (Product)

บริษัทให้ความสาํคญักับคุณภาพของสนิค้าและมาตรฐานการผลติซงึเป็นกลยทุธ์หลกัในการแข่งขนั โดยเน้นการ

ควบคมุคณุภาพของผลติภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ให้ความใส่ใจในทกุขนัตอนการผลิตตงัแต่การคัดเลือกเมล็ดพนัธ์ุข้าวโพดหวาน

ทีใช้ในการเพาะปลกู มาตรฐานในการรับวัตถดิุบข้าวโพดหวานจากเกษตรกรเพือให้ได้วตัถุดิบข้าวโพดหวานทีมีคุณภาพดีและ

มีความสดใหม่ ตลอดจนการเลือกใช้เครืองจักรทีมีคุณภาพสงูและมีระบบเทคโนโลยีทีทันสมัยจากต่างประเทศเพือเพิม

ประสทิธิภาพในการผลิต รวมถึงมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกกระบวนการผลิต เพือให้มันใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที

ส่งออกไปยังลกูค้าเป็นสินค้าทีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทีกําหนด

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ในด้านการผลติและควบคมุคณุภาพสนิค้าทีเกียวกบัอาหาร เช่น มาตรฐาน

Hazard Analysis Critical Control Point (HAACP) มาตรฐาน British Retail Consortium(BRC) และ Good Manufacturing

Practice (GMP) มาตรฐาน  Halal และมาตรฐาน  Kosher ซึงเป็นความมุ่ งมันของบริษัทในการผลิตสินค้าให้ได้ตาม

มาตรฐานสากลทไีด้รับการยอมรับทงัในระดบัประเทศและระดบัสากล

ปัจจบุันบริษัทมีการทําการตลาดภายในตราสินค้าของบริษัท “KC” มากขนึ นอกเหนือจากการจําหน่ายผลติภัณฑ์

ภายใต้ตราสนิค้าของลกูค้า โดยในปี 2558 - 2560 บริษัทมีสดัส่วนการจําหน่ายผลติภัณฑ์ภายใต้ตราสนิค้า “KC” ของบริษัท

เท่ากบัร้อยละ 20.94 ร้อยละ 25.63 และร้อยละ 21.92 ของรายได้รวม ตามลําดับ

นอกเหนือจาก ความหลากหลายของรูปแบบสินค้าในปัจจุบันของบริษัท เช่น ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์

ข้าวโพดหวานบรรจถุงุสญุญากาศพร้อมรับประทานแบบถุงและฝัก และข้าวโพดหวานแช่แข็งแล้ว บริษัทยงัมีทีมงานวิจยัและ

พัฒนาเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานในรูปแบบทีหลากหลายขึน รวมถงึการเข้าไปมีสว่นร่วมในการร่วมกนัออกแบบ

ผลติภัณฑ์กับลกูค้า เพือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและผู้บริโภค

(2) กลยุทธ์ด้านการกําหนดราคาขาย (Price)

บริษัทมีการนโยบายกําหนดราคาตามต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวกด้วยอตัรากําไรทีเหมาะสมหรือวิธีการบวกสว่นเพิม

จากต้นทุน (Cost plus margin) ควบคู่ไปกบัการพิจารณาลกัษณะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท บริษัทมีการจัดทํา Price List

สาํหรับสนิค้าทุกรายการ ทังนี บริษัทจะพิจารณา Price List ดงักลา่วเป็นประจําทกุไตรมาส เพือให้สอดคล้องกบัต้นทุนการ
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ผลติ ภาวะการตลาดและการแข่งขัน และภาวะความผนัผวนของอัตราแลกเปลียน ส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุม ติดตาม

และบริหารจัดการอัตรากําไรของบริษัทให้อยู่ในระดับทีน่าพอใจ

(3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place)

ช่องทางการจดัจําหน่ายหลกัของบริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การจดัจําหน่ายไปยงัต่างประเทศ และ

การจดัจําหน่ายภายในประเทศ ในปี 2558 - 2560 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายให้กบัลกูค้าต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนร้อย

ละ 81.84 ร้อยละ 79.79 และร้อยละ 80.90 ของรายได้รวม ตามลําดับ

สาํหรับการจําหน่ายในต่างประเทศ บริษัทจะเน้นการจําหน่ายให้แก่ลกูค้ากลุ่มลกูค้าธุรกิจนําเข้ารายใหญ่ทีนํา

ผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายต่อ หรือเป็นตวัแทนผู้นําเข้า (Food Importer, Agent, Distributor) เป็นหลกั เนืองจากเป็นกลุม่ลกูค้าทีมี

มลูค่าและปริมาณการสงัซือสงู โดยบริษัทมีพนกังานฝ่ายขายและการตลาดเพือดแูลลกูค้าต่างประเทศเป็นการเฉพาะ ซงึจะมี

การแบ่งทีมขายเพือดแูลลกูค้าตามเขตการขายในแต่ละทวีป ได้แก่เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ และยโุรป รวมทังตะวนัออก

กลาง

สําหรับการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ข้าวโพดหวานภายในประเทศ บริษัทจะเน้นการจําหน่ายให้แก่กลุม่ลกูค้าธุรกิจส่งออก

อาหารรายใหญ่ (Food Exporter, Agent, Distributor) เป็นหลกั นอกจากนี ตังแต่ช่วงปลายปี 2559 เป็นต้นมา บริษัทเริมมี

การทําการตลาดเพือขยายช่องทางการจดัจําหน่ายสินค้าไปยงักลุม่ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) และร้านสะดวกซือ

(Convenience Store) อาทิเช่น 7-Eleven, Makro มากขนึ ภายตราสนิค้า “KC” เป็นหลกั

เพือเป็นการสร้างแบรนด์แก่สินค้าของบริษัทให้เป็นทีรู้จักอย่างกว้างขวางมากขนึ บริษัทได้ตังมีหน่วยงานฝ่ายพฒันา

ธุรกิจทําการวิเคราะห์ตลาด และพฒันาสินค้า เพือโอกาสในการขยายช่องทางจดัจําหน่ายในประเทศให้มากขนึ

(4) กลยทุธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)

บริษัทให้ความสาํคัญต่อการส่งเสริมการขายและประชาสมัพนัธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทตลอดระยะเวลาทีผ่านมา โดยมี

กิจกรรมหรือการดําเนนิการตลาดอย่างสมําเสมอเพือประชาสมัพันธ์ผลติภณัฑ์ของบริษัทให้เป็นทีรู้จกัผ่านช่องทางหลกัได้แก่

การร่วมจัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าสําหรับผู้ ประกอบการเกียวกับอาหาร ทังในและต่างประเทศ เพือเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์สนิค้าของบริษัทให้เป็นทีรู้จกั เพือเป็นการพบปะแลกเปลยีนข้อมลูธุรกิจและรักษาความสมัพนัธ์กับลกูค้าเดิม

สาํรวจข้อมูลคู่แข่งและภาวะตลาดในปัจจุบัน ซึงจะช่วยให้บริษัทสามารถติดตามสถานการณ์เพือปรับกลยุทธ์ในด้านการ

ส่งเสริมการขายและการตลาด เพือเพิมความสามารถในการแข่งขนักบัคูแ่ข่งรายอืน รวมถงึช่วยเสริมสร้างโอกาสในการพบปะ

ลกูค้ารายใหม่ ทีผ่านมาบริษัทได้มีการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า เช่น

- งาน Anuga Food Fair : จัดขึนทกุสองปี ทีเมืองโคโลญ (Cologne) ประเทศเยอรมนี

- งาน Foodex Japan: จัดขนึทกุปีทีเมืองชิบะ (Chiba) ประเทศญีปุ่ น

- งาน Prodexpo: จัดขนึทกุปีทีเมืองมอสโคว (Moscow) ประเทศรัสเซีย

- งาน Gulfood Dubai: จัดขนึทกุปีทีเมืองดไูบ (Dubai) ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์

- งาน Seoul Food & Hotel : จัดขนึทกุปีทีเมืองโซล (Seoul) ประเทศเกาหลใีต้

- งาน THAIFEX World of Food Asia : จัดขนึทกุปีทีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

- งาน Food Taipei: จัดขนึทกุปีทีเมืองไทเป (Taipei) ประเทศไต้หวนั

- งาน SIALChina:  จดัขนึทกุปีทีเมืองเซียงไฮ้ (Shanghai) ประเทศจีน

- งาน Workld Food Istanbul: จัดขนึทกุปีทีเมืองอสิตนับลู (Istanbul) ประเทศตรุกี
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- งาน  Fine Food Australia : จัดขึนทุกปีทีเมืองเมลเบิ ร์น  (Melbourne) และเมืองซิดนีย์(Sydney) ประเทศ

ออสเตรเลยี

- งาน SIAL Paris: จัดขนึทกุสองปีทีเมืองปารีส (Paris) ประเทศฝรังเศส

สําหรับการทําการตลาดและประชาสมัพันธ์ภายในประเทศ บริษัทจะเน้นการจัดกิจกรรมสง่เสริมการตลาดโดยเน้นไป

ทีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกียวกับสินค้าข้าวโพดหวาน ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักในตราสินค้า (Brand

Awareness) สําหรับผู้บริโภค เพือให้เป็นทีรู้จักอย่างกว้างขวาง นอกจากนี บริษัทยงัมีการประชาสมัพนัธ์และสือสารตราสินค้า

“KC” ของบริษัทให้กบัผู้บริโภคทัวไปผ่านสอือิเลก็โทรนิกส์ต่างๆ เช่น เวบไซต์ของบริษัท (www.sunsweetthai.com) โซเชียล

มีเดียต่างๆ เช่น Facebook รวมถึงการแจกผลิตภัณฑ์ตวัอย่างให้ผู้บริโภคทดลองรับประทาน เพือสร้างประสบการณ์ในการ

บริโภคผลติภัณฑ์ (Consumer Experience) และเพือประชาสมัพนัธ์ผลติภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นทีรู้จักมากยิงขนึ

2.2.3 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ปัจจบุัน บริษัทมีฐานลกูค้ามากกว่า 200 รายซึงกระจายอยู่มากกว่า 50 ประเทศทวัโลก เช่น ญีปุ่ น เกาหล ีไต้หวนั

รัสเซีย ซาอดิุอาระเบยี สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี เลบานอน ตุรกี อิหร่าน เป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้าของบริษัท สามารถแบ่งเป็น 3

ประเภทหลกั ดังนี

(1) กลุ่มลกูค้าประเภทผู้นําเข้า/ส่งออกอาหารรายใหญ่ทีนําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายต่อ (Distributor หรือ Wholesaler):

เป็นกลุม่ลกูค้าทีนําผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปกระจายหรือจําหน่ายต่อให้แก่ผู้ประกอบการรายอืนๆ ในต่างประเทศ ใน

ปัจจุบนักลุม่ลกูค้าประเภทนถืีอเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท เนืองจากมีมูลค่าและปริมาณการสงัซือสงู

(2) กลุม่ลกูค้าค้าปลีกขนาดใหญ่ (Retailer) และร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern trade): เป็นกลุม่ลกูค้าทีประกอบธรุกิจ

ค้าปลีก เช่น ซุปเปอร์มาร์เกต ร้านสะดวกซือทีมีเครือข่ายสาขาจํานวนมาก สําหรับการจําหน่ายสินค้าในประเทศ

ปัจจุบันบริษัทมีการขยายช่องทางจําหน่ายไปยังกลุ่มร้านค้าปลีกโมเดิร์นเทรดมากขึน เนืองจากลกูค้ากลุ่มนีมี

เครือข่ายผู้บริโภคเป็นจํานวนมาก กล่าวคือกลุม่ร้านค้าปลีกดังกล่าวมกัจะมีสาขากระจายอยูท่วัทกุภูมิภาค อาทิเช่น

7-Eleven, Makro เป็นต้น นอกจากนีการจําหน่ายสินค้าไปยังลกูค้ากลุม่นยัีงเป็นการสร้างชือเสียงและความตระหนกั

(Brand Awareness) ในตราสินค้า” KC” ของบริษัท สร้างโอกาสในการเป็นทีรู้จักในกลุม่ผู้บริโภคในประเทศมากขนึ

(3) กลุ่มลกูค้าธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตอาหารและร้านอาหาร: เป็นกลุ่มลกูค้าทีนําข้าวโพดหวานไปเป็นวัตถุดิบหรือ

ส่วนประกอบในอาหารหรือผลติภัณฑ์อาหารแปรรูปต่างๆ

สดัส่วนรายได้ตามประเภทกลุม่ลกูค้าและภูมิศาสตร์ สามารถแสดงได้ดงันี

ตารางแสดงสดัส่วนรายได้ตามประเภทกลุม่ลกูค้า ปี 2558-2560

โครงสร้างรายได้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้าน

บาท

% ล้าน

บาท

% ล้าน

บาท

%

1. รายได้จากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 1,391.29 81.84 1,377.19 79.79 1,364.95 80.90

- กลุ่มลกูค้าธุรกิจนําเข้ารายใหญ่ทีนําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายต่อ (Agent,

Importer, Distributor)
1,311.26 77.14 1,310.24 75.91 1,273.07 75.46

- กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ ่(Retailer) 58.76 3.45 51.09 2.96 79.20 4.69
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โครงสร้างรายได้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้าน

บาท

% ล้าน

บาท

% ล้าน

บาท

%

- กลุม่ลกูค้าธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตอาหารและร้านอาหาร 21.27 1.25 15.86 0.92 12.68 0.75

2. รายได้กลุ่มลูกค้าในประเทศ 227.55 13.39 247.87 14.36 197.14 11.69

- กลุ่มลกูค้าธุรกิจส่งออกรายใหญ่ทีนําผลติภณัฑ์ไปจําหนา่ยต่อ

(Distributor)
173.25 10.19 193.86 11.23 105.69 6.27

- กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ ่(Retailer) 19.50 1.15 23.25 1.35 50.25 2.98

- กลุม่ลกูค้าธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตอาหารและร้านอาหาร 34.80 2.05 30.76 1.78 41.20 2.44

รายได้จากการขายสนิค้า 1,618.84 95.23 1,625.06 94.15 1,562.09 92.59

รายได้จากการขายอืน/1 73.17 4.30 84.23 4.88 84.15 4.99

รายได้จากการขายรวม 1,692.01 99.53 1,709.29 99.03 1,646.24 97.58

รายได้อืน /2 7.92 0.47 16.66 0.97 40.76 2.42

รายได้รวม 1,699.93 100.00 1,725.95 100.00 1,687.00 100.00

ตารางแสดงสดัส่วนรายได้ตามประเภทภมิูศาสตร์ ปี 2558 – 2560

โครงสร้างรายได้
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1.รายได้จากการขายต่างประเทศ 1,391.29 81.84 1,377.19 79.79 1,364.95 80.90

1.1 เอเชีย 857.59 50.45 840.48 48.70 847.74 50.25

1.2 ตะวนัออกกลาง 242.68 14.27 308.85 17.89 254.53 15.09

1.3 ยุโรป 232.32 13.67 157.03 9.10 159.05 9.42

1.4 แอฟริกา 27.00 1.59 7.78 0.45 3.72 0.22

1.5 อเมริกา 25.30 1.49 37.59 2.18 58.07 3.44

1.6 โอเชียเนีย/3 6.40 0.37 25.46 1.47 41.84 2.48

2.รายได้จากการขายในประเทศ 227.55 13.39 247.87 14.36 197.14 11.69

รายได้จากการขายสนิค้า 1,618.84 95.23 1,625.06 94.15 1,562.09 92.60

รายได้จากการขายอืน/1 73.17 4.30 84.23 4.88 84.15 4.99

รายได้จากการขายรวม 1,692.01 99.53 1,709.29 99.03 1,646.24 97.58

รายได้อืน /2 7.92 0.47 16.66 0.97 40.76 2.42

รายได้รวม 1,699.93 100.00 1,725.95 100.00 1,687.00 100.00

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรม

ข้าวโพดหวาน (Zea mays saccharata) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทีนิยมนําไปแปรรูปและจําหน่ายเพือการ

บริโภคเป็นหลกั ข้าวโพดหวานเป็นพืชผลทางการเกษตรทีมีต้นกําเนิดจากทางตอนกลางของทวีปอเมริกามามากกว่า 1,000 ปี

ซึงปัจจุบันได้กลายเป็นพืชทีนิยมปลกูในหลากหลายประเทศทัวโลก เนืองจากเป็นพืชทีปลกูไม่ยาก และมีอัตราการให้

ผลตอบแทนต่อพนืทีสงูกว่าเมือเปรียบเทียบกับพืชผลทางการเกษตรบางชนิด

ภาพรวมด้านการผลิตข้าวโพดหวาน

ประเทศไทยเป็นหนึงในหลายๆ ประเทศทีนิยมปลกูข้าวโพดหวาน เนืองจากประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมและ

องค์ประกอบทางธรรมชาติทีเอืออํานวยต่อการเพาะปลกู กลา่วคือประเทศไทยมีสภาพอากาศระหว่างฤดูทีไม่แตกต่างกันมาก
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นกั ปริมาณแสงแดดอยู่ในระดับทีเหมาะสมตลอดปี ทําให้สามารถปลกูข้าวโพดหวานได้เกือบตลอดทงัปี นอกจากนีพฒันาการ

ทางเทคโนโลยีด้านการเพาะปลกูในปัจจบุนัส่งผลให้ผู้ปลกูสามารถควบคมุคณุภาพ สร้างผลผลิตและผลิตภณัฑ์ข้าวโพดหวาน

ใหม่ๆ ได้ตรงตามความต้องการมากขนึ ในขณะทีแนวโน้มการบริโภคข้าวโพดหวานทวัโลกก็สงูขึน เพราะข้าวโพดหวานเป็น

อาหารทีมีรสชาติหวานแบบธรรมชาติ อีกทังสังคมเริมตระหนักถึงการดูแลสขุภาพด้านอาหารการกิน ด้วยเหตุผลดงักลา่ว

ประเทศไทยจึงนิยมปลกูข้าวโพดหวาน จนกลายเป็นสินค้าเกษตรทางเศรษฐกิจทีสาํคัญชนิดหนงึของประเทศ

ข้อมลูจากศนูย์สารสนเทศการเกษตร สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร ระบวุ่า ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ปริมาณ

การเพาะปลกูข้าวโพดหวานเท่ากับ 385,691 ตัน 459,490 ตนั และ 434,453 ตัน ตามลําดับ พืนทีเพาะปลกูส่วนใหญ่อยู่ที

ภาคเหนือ ซงึมีปริมาณการเพาะปลกูเท่ากับ 169,846 ตนั 195,096 ตนั และ 204,971 ตนั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.04

ร้อยละ 42.46 และร้อยละ 47.18 ของปริมาณการเพาะปลกูรวมภายในประเทศ ตามลําดับ

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวานทัวโลก

รายงานจากศนูย์ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Centre: ITC) ระบุว่ามลูค่าการสง่ออกข้าวโพด

หวาน พิกดั 07104000 ข้าวโพดหวานแบบสดหรือแบบแปรรูป (ดิบหรือทําให้สกุโดยการนงึหรือต้ม) แช่เย็นจนแข็ง ในปี 2557

ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 402.15 ล้านเหรียญสหรัฐ 392.18 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 396.43 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลําดบั

โดยประเทศทีมีมลูค่าการส่งออกมากทีสดุ 3 อันดบัแรกในปี 2558 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (81.41 ล้านเหรียญสหรัฐ) ฮงัการี

(59.13 ล้านเหรียญสหรัฐ) และเบลเยยีม (34.33 ล้านเหรียญสหรัฐ) ตามลําดบั ส่วนปริมาณการสง่ออกข้าวโพดหวานพิกัด

07104000 ทัวโลก ใน ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 320,159 ตัน 369,912 ตัน และ 454,747 ตัน ตามลําดับ โดย

ประเทศทีมีปริมาณการสง่ออก 3 ลําดบัแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย (79,165 ตนั) ฮงัการี (70,962 ตนั) และสหรัฐอเมริกา (69,713

ตัน)

สําหรับการส่งออกข้าวโพดหวาน พิกดั 20058000 ข้าวโพดหวาน พนัธ์ุ Zea Mays var. Saccharata ทีปรุงแต่งหรือทํา

ไว้ไม่ให้เสยีโดยวิธีอืน นอกจากใช้นําส้มสายชหูรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่เย็นจนแข็ง ใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ

1,023.25 ล้านเหรียญสหรัฐ 849.95 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 873.53 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาํดบั โดยประเทศทีมีมลูค่าการ

ส่งออกมากทีสดุ 3 อนัดับแรกในปี 2559 ได้แก่ประเทศไทย (196.00 ล้านเหรียญสหรัฐ) ฮงัการี (185.02 ล้านเหรียญสหรัฐ)

และฝรังเศส (140.10 ล้านเหรียญสหรัฐ) ตามลําดบั ส่วนปริมาณการสง่ออกข้าวโพดหวานพิกดั 20058000 ทวัโลก ในปี 2557

ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 757,130 ตนั 707,775 ตนั และ 745,705 ตนั ตามลําดับ โดยประเทศทีมีปริมาณการส่งออก 3

ลําดับแรก ในปี 2559 ได้แก่ ประเทศไทย (209,251 ตนั) ฮงัการี (179,779 ตนั) และฝรังเศส (97,264 ตนั)

เพือความเข้าใจในพิกดัสินค้าของข้าวโพดหวานตามทกีล่าว ซงึมีความแต่งต่างกนั กล่าวคือ พิกดั 07104000 หมายถงึ

ข้าวโพดหวานทีใช้การแช่เย็นเพือรักษาสภาพของข้าวโพดหวานแบบสดและแบบแปรรูป หลงัจากผ่านกระบวนการด้วยความ

ร้อน สว่นพิกดั 20058000 นนัหมายถงึข้าวโพดหวานทีใช้การปรุงแต่งรูปแบบอืนๆ ทีไม่ใช้การแช่แข็ง แต่จะใช้ เกลอื หรือสาร

ปรุงแต่งอืนๆ (ยกเว้นนําส้มสายช)ู การส่งออกผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัทจะเป็นข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องทีไม่ได้ผ่านการแช่

แข็ง แต่จะใช้เกลือเป็นส่วนประกอบในการผลิตเพือคงสภาพของสินค้าข้าวโพดหวานไว้ไม่ให้เสีย จึงถูกจัดอยู่ในพิกัด

20058000 โดยมียอดขายคิดเป็น ร้อยละ 84.29 ของยอดขายผลิตภณัฑ์จากข้าวโพดหวานทงัหมดของบริษัท สว่นการส่งออก

สินค้าภายใต้พิกดั 07104000 ซงึเป็นข้าวโพดแบบแช่เย็นจัดจนแข็ง มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 15.71 ของยอดขายผลติภัณฑ์

จากข้าวโพดหวานทงัหมดของบริษัท
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ภาพรวมตลาดข้าวโพดหวานของประเทศไทย

ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ ส่งออกรายใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ทังด้านปริมาณและมูลค่า หากพิจารณา

เฉพาะเจาะจงลงไปในผลิตภณัฑ์ข้าวโพดหวาน โดยอ้างองิข้อมูลจากศนูย์ข้อมลูการค้าระหว่างประเทศ (International Trade

Centre: ITC) พบว่า ในปี 2557 – ปี 2559 ประเทศไทยมีมลูค่าการสง่ออกข้าวโพดหวานแบบสดหรือแปรรูปฯ เพิมขนึอย่าง

ต่อเนืองตลอดช่วงระยะเวลาดงักล่าว โดยใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมลูค่าการส่งออกข้าวโพดหวานแบบสดหรือแบบ

แปรรูป (ดิบหรือทําให้สกุโดยการนึงหรือต้ม) แช่เย็นจนแข็ง เท่ากับ 17.55 ล้านเหรียญสหรัฐ 19.74 ล้านเหรียญสหรัฐ และ

21.76 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาํดบั ส่วนปริมาณการส่งออกข้าวโพดหวาน ใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 14,702

ตนั 17,494 ตัน และ19,241 ตนั ตามลําดับ หรือคิดเป็นสดัส่วนปริมาณการสง่ออกเท่ากับร้อยละ 5 ของปริมาณการส่งออกรวม

ทวัโลก

สาํหรับการส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูปโดยผ่านการความร้อนด้วยไอนํา หรือการต้มในนํา หรือแบบแช่เยือกแข็ง

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้สง่ออกรายทีใหญ่ทีสดุของโลก ทังในด้านมลูค่าและด้านปริมาณ โดยใน ปี 2557 ปี 2558 และปี

2559 ประเทศไทยได้สง่ออกข้าวโพดหวานในกลุม่นี มูลค่าเท่ากับ 206.35 ล้านเหรียญสหรัฐ 180.02 ล้านเหรียญสหรัฐ และ

196.00 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาํดบั สว่นปริมาณการสง่ออกใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 200,044 ตนั 186,060

ตนั และ 209,251 ตนั ตามลาํดบั

มลูค่าการส่งออกสินค้าข้าวโพดหวาน จากประเทศไทย (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)

ข้อมูลมูลค่าการส่งออกสนิค้าข้าวโพดหวานจากสํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร กรมศุลกากร
2อ้างอิงการคํานวณจากอตัราแลกเปลียนกลางของแต่ละปีโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวาน1 แบ่งตามประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ 10 ลําดับแรก (ล้านเหรียญสหรัฐ)

ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

1. สหรฐัอเมริกา 69.39 64.55 82.02 81.41 97.98

2. ฮงัการี 65.02 63.19 79.29 59.13 58.28

3. เบลเยียม 28.60 30.96 30.22 34.33 29.34

4. แคนาดา 20.65 19.25 19.40 27.42 22.38

5. จนี 27.02 25.31 23.68 21.95 22.72

6. ฝรังเศส 31.46 29.16 24.76 20.23 20.07

7. ไทย 14.99 14.70 17.55 19.74 21.76

8. อินโดนีเซีย 0.80 0.99 6.35 18.90 No Data

14.49 17.37 19.76 21.73 24.80

175.70

202.93
177.75

196.34 195.39

2556 2557 2558 2559 2560

ข้าวโพดหวานแบบสดหรือแปรรูปฯ ข้าวโพดหวานแปรรูปโดยการจัดเกบ็วธีิอืน
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ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

9. สเปน 12.31 13.42 19.71 18.10 19.76

10. นิวซีแลนด์ 18.29 17.59 18.38 16.02 14.31
1ข้อมูลมูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวานจาก ศูนย์ข้อมูลการค้าระหวา่งประเทศ (International Trade Centre: ITC) เป็นไปตามเลขพิกดั 07104000

“ข้าวโพดหวาน แบบสด หรือแบบแปรรูปโดยผา่นการความร้อนด้วยไอนํา หรือการต้มในนํา หรือแบบแช่เยือกแข็ง”

ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวาน2แบ่งตามประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ 10 ลําดับแรก (ล้านเหรียญสหรัฐ)

ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

1. ไทย 183.88 178.69 206.35 180.02 196.00

2. ฮงัการี 178.58 220.71 228.73 179.31 185.02

3. ฝรังเศส 215.26 207.61 210.36 149.82 140.10

4. สหรฐัอเมริกา 125.17 129.35 118.29 114.10 107.87

5. จนี 42.70 57.41 58.90 54.93 75.46

6. สเปน 44.75 41.62 44.61 41.55 41.06

7. เบลเยียม 40.22 49.78 44.79 33.09 31.54

8. บราซิล 10.04 13.23 10.36 10.14 12.03

9. รัสเซีย 11.66 17.53 13.44 9.58 11.58

10. เยอรมนี 6.14 6.60 8.79 11.47 10.84
2ข้อมูลมูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวานจาก ศูนย์ข้อมูลการค้าระหวา่งประเทศ (International Trade Centre: ITC) เป็นไปตามเลขพิกดั 20058000

“ข้าวโพดหวาน พนัธ์ุ “Zea Mays var. Saccharata” แปรรูปโดยการจดัเก็บโดยไม่ใช้ นําส้มสายชู หรือกรดนําส้ม (และไม่รวมการแช่แข็ง)”

ตารางแสดงปริมาณการส่งออกข้าวโพดหวาน3แบ่งตามประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ 10 ลําดับแรก (ตัน)

ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

1. อินโดนีเซีย 707 817 19,999 79,165 N.A.

2. ฮงัการี 62,442 58,911 75,397 70,962 73,534

3. สหรฐัอเมริกา 56,977 53,252 70,637 69,713 84,415

4. เบลเยียม 21,831 22,020 21,352 31,684 26,075

5. จนี 32,939 32,087 30,398 27,993 28,981

6. แคนาดา 16,698 16,112 17,462 26,969 19,778

7. ฝรังเศส 28,176 24,973 20,080 21,939 21,454

8. สเปน 14,490 13,266 17,683 19,964 20,500

9. ไทย 11,742 11,846 14,702 17,494 19,241

10. โปแลนด์ 9,771 13,006 15,550 16,979 16,460
3ข้อมูลปริมาณการส่งออกข้าวโพดหวานจาก ศูนย์ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Centre: ITC) เป็นไปตามเลขพิกัด

07104000 “ข้าวโพดหวาน แบบสด หรือแบบแปรรูปโดยผ่านการความร้อนด้วยไอนํา หรือการต้มในนํา หรือแบบแช่เยือกแข็ง”

ตารางแสดงปริมาณการส่งออกข้าวโพดหวาน4แบ่งตามประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ 10 ลําดับแรก (ตัน)

ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

1. ไทย 172,188 167,025 200,044 186,060 209,251

2. ฮงัการี 136,142 179,041 176,329 163,455 179,779
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ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

3. ฝรังเศส 122,233 113,563 115,011 102,334 97,264

4. สหรฐัอเมริกา 111,411 102,992 94,688 92,543 91,047

5. จนี 36,578 46,653 44,862 39,537 45,133

6. สเปน 26,109 21,560 24,350 24,975 22,999

7. เบลเยียม 23,291 27,939 23,824 21,294 20,744

8. บราซิล 8,740 10,776 8,599 10,686 13,268

9. รัสเซีย 7,746 11,544 8,849 7,830 10,136

10. เยอรมนี 4,333 4,337 5,954 8,756 8,112
4ข้อมูลปริมาณการสง่ออกข้าวโพดหวานจากศูนย์ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ(International Trade Centre: ITC) เป็นไปตามเลขพิกดั 20058000

“ขา้วโพดหวาน พนัธ์ุ “Zea Mays var. Saccharata” แปรรูปโดยการจดัเก็บโดยไม่ใช้ นําส้มสายชู หรือกรดนําส้ม (และไม่รวมการแช่แข็ง)”

นโยบายสนับสนุนภาคการเกษตรจากรัฐบาล

รัฐบาลได้ตระหนกัถงึความสําคญัทางเศรษฐกิจจากภาคการเกษตร ซงึถือเป็นพืนฐานทีสําคญัทีสดุของประเทศไทยซงึ

เป็นประเทศเกษตรกรรม ดงันนัรัฐบาลจงึมีนโยบายทีจะทบทวนและประกาศแผนพัฒนาภาคเกษตรกรรมทุกๆ 5 ปี เพือให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี ด้วยความตระหนกัถงึความสาํคญัในภาคเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําหนดคติพจน์ประจํากระทรวง ไว้ว่า “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม ตลาด

นําการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยงัยืน”

แผนพัฒนาภาคการเกษตรล่าสดุจากรัฐบาลสําหรับปี 2560 – ปี 2564 มีจุดมุ่งหมายหลัก ๆ ในการพัฒนาภาค

เกษตรกรรมของประเทศ ดังนี

· เพือพัฒ นาศักยภาพของเกษตรกร  รัฐบาลมีแผนทีจะมุ่ งเน้นไปทีการสร้างความมันคงทางด้านอาชีพและ

ความสามารถให้แก่เกษตรกร ผ่านการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เพือพฒันาความเป็นมืออาชีพมากขนึ และการ

สร้างกลุม่เครือข่ายผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพือสร้างความปึกแผ่นของเกษตรกร และ/หรือองค์กรด้านการเกษตร

ทีเกียวข้อง

· เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผลผลิต รัฐบาลมีแผนทีจะมุ่งเน้นไปทีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

(Supply chain) เพือสนับสนุนการผลิตสินค้าทีมีมาตรฐาน ลดต้นทนุการผลิต พร้อมกับการพัฒนาและเพิมมูลค่า

ของสนิค้าเกษตรให้สงูขนึ

· เพือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม รัฐบาลมีแผนทีจะสนบัสนนุการวิจยัที

เกียวข้องกบัเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และจดัตงัศนูย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรเพือเป็นฐาน

แหลง่ข้อมลูแห่งการเรียนรู้ให้เกษตรกร

· สร้างความมันคงยังยืนในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม รัฐบาลมีนโยบายทีจะสนับสนุนการทํา

เกษตรกรรมทีเป็นมิตรต่อสงิแวดล้อม สร้างระบบการจดัสรรพืนทีทางการเกษตรให้เหมาะสม เพือพัฒนาโครงสร้าง

พืนฐานในอตุสาหกรรมการเกษตรให้แข็งแกร่งมากยิงขนึ

ภาพรวมด้านการบริโภคข้าวโพดหวาน

ข้อมลู จาก USDA National Nutrient Database รายงานว่า ปัจจบุนั เนืองด้วยภาวะทางสงัคมมีความตระหนกัถงึเรือง

การดูแลสขุภาพมากขนึ ส่งผลให้เกิดความต้องการในการเลือกบริโภคอาหารทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ซงึข้าวโพดหวานถือได้ว่า

เป็นหนงึในอาหารตวัเลือกของคนรักสขุภาพ เพราะข้าวโพดหวานเป็นอาหารทีมีคุณค่าทางโภชนาการสงู อาทิเช่น มีกากอาหาร
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วิตามิน และสารต้านอนมุลูอิสระ นอกจากนี ข้อมลูจากองค์กรวิจยัทางการตลาดอิสระภายใต้ชือ Euromonitor International

และ Nielson Global Health and Wellness Report 2015 ได้คาดการณ์ว่า มลูค่าการจําหน่ายผลติภัณฑ์อาหารด้านสขุภาพ

จะขยบัสงูถงึ 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 โดยเฉพาะในประเทศทีกําลงัพัฒนา ซงึมีแนวโน้มทียอมใช้จ่ายมากขนึเพือ

บริโภคอาหารทีมีคุณภาพ

ภาพรวมการนําเข้าข้าวโพดหวานของประเทศผู้นําเข้ารายใหญ่

ข้อมลูจากศูนย์ข้อมลูการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Centre: ITC) ชีให้เห็นปริมาณความต้องการบริโภค

ข้าวโพดหวานทีมีนยัสาํคญั สาํหรับข้าวโพดหวานแบบสดหรือแบบแปรรูป (ดิบหรือทําให้สกุโดยการนงึหรือต้ม) แช่เย็นจนแข็ง

ญีปุ่ นถือว่าเป็นประเทศทีมีความต้องการบริโภคข้าวโพดหวานมากทีสดุ ด้วยมลูค่าการนําเข้าสินค้าข้าวโพดหวานแบบสดหรือ

แปรรูปฯ สงูถึง 66.79 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2558 ตามมาด้วยสหราชอาณาจกัรซงึมีมูลค่าการนําเข้าสนิค้าข้าวโพดหวานสงู

ถงึ 51.96 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2558 และอนัดบั 3 คือประเทศสหรัฐอเมริกา ซงึมีมลูค่าการนําเข้าสนิค้าข้าวโพดหวานสงูถงึ

36.45 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนการนําเข้าสนิค้าข้าวโพดหวานแปรรูปโดยผ่านการความร้อนด้วยไอนํา หรือการต้มในนํา หรือ

แบบแช่เยือกแข็งไปทีสหราชอาณาจกัรถือได้ว่าเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ทีสดุในเชิงมลูค่า ซงึสงูถงึ 88.24 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี

2559 ตามด้วยญีปุ่ นซงึมีมลูค่าการนําเข้าสินค้าข้าวโพดหวานสงูถึง 86.65 ล้านเหรียญสหรัฐ และ ประเทศเยอรมนี ซึงมีมูลค่า

การนําเข้าสินค้าข้าวโพดหวาน 84.10 ล้านเหรียญสหรัฐ

หากพิจารณาในด้านปริมาณการนําเข้าข้าวโพดหวานแบบสดหรือแปรรูปฯ จะพบว่าสหราชอาณาจักรเป็นผู้นําเข้า

ข้าวโพดหวานสงูทีสดุในปี 2558 ด้วยปริมาณการนําเข้าถงึ 51,966 ตนั รองลงมาได้แก่ญีปุ่ น ซงึมีปริมาณการนําเข้าในปี 2558

เท่ากบั 43,878 ตนั และอนัดบัสาม ได้แก่เบลเยียม ซงึมีปริมาณการนําเข้าเท่ากับ 36,404 ตนั สําหรับสินค้าข้าวโพดหวานแปร

รูปโดยผ่านการความร้อนด้วยไอนํา หรือการต้มในนํา หรือแบบแช่เยือกแข็งไปยงัประเทศเยอรมนีถือได้ว่าเป็นผู้นําเข้าข้าวโพด

หวานในรูปแบบนี ด้วยปริมาณมากทีสดุสงูถงึ 71,278 ตนัในปี 2559 ตามด้วย สหราชอณาจกัรด้วย 67,662 ตัน และ ญีปุ่ น

ด้วย 56,117 ตนั

ตารางแสดงมูลค่าการนําเข้าข้าวโพดหวาน5แบ่งตามประเทศผู้นําเข้ารายใหญ่ 10 ลําดับแรก (ล้านเหรียญสหรัฐ)

ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

1. ญีปุ่ น 75.45 74.26 65.02 66.79 72.36

2. สหราชอาณาจักร 55.31 52.50 5931 51.96 42.06

3. สหรฐัอเมริกา 28.90 27.95 27.18 36.45 32.89

4. เบลเยียม 33.82 38.80 44.62 33.88 34.38

5. จนี 18.85 16.17 16.30 16.96 16.22

6. เยอรมนี 13.92 16.34 18.29 15.79 14.96

7. ซาอดิุอาระเบีย 14.24 15.04 12.63 12.47 No Data

8. ออสเตรเลยี 15.21 13.42 13.26 11.41 9.70

9. เม็กซิโก 6.03 7.41 8.42 9.12 10.68

10. รัสเซีย 9.52 8.64 9.44 9.10 8.24
5ข้อมูลมูลค่าการนําเข้าข้าวโพดหวานจาก ศูนย์ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Centre: ITC) เป็นไปตามเลขพิกดั 07104000

“ข้าวโพดหวาน แบบสด หรือแบบแปรรูปโดยผา่นการความร้อนด้วยไอนํา หรือการต้มในนํา หรือแบบแช่เยือกแข็ง”
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ตารางแสดงมูลค่าการนําเข้าข้าวโพดหวาน6แบ่งตามประเทศผู้นําเข้ารายใหญ่ 10 ลําดับแรก (ล้านเหรียญสหรัฐ)

ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

1. สหราชอาณาจักร 94.85 94.14 100.59 80.75 88.24

2. ญีปุ่ น 98.20 92.42 91.64 91.30 86.65

3. เยอรมนี 97.11 107.46 106.21 86.88 84.10

4. สเปน 76.62 76.48 70.24 65.97 58.66

5. เกาหลใีต้ 39.99 34.50 33.71 38.77 43.69

6. เบลเยียม 43.52 50.92 54.48 42.29 36.68

7. ฝรังเศส 49.26 53.89 58.05 30.22 31.23

8. ไต้หวนั 29.20 28.90 28.48 28.06 30.99

9. สวีเดน 30.20 26.57 34.86 28.90 30.33

10. อิตาลี 34.64 34.80 36.87 30.85 30.19
6ข้อมูลมูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวานจาก ศูนย์ข้อมูลการค้าระหวา่งประเทศ (International Trade Centre: ITC) เป็นไปตามเลขพิกดั 20058000

“ข้าวโพดหวาน พนัธ์ุ “Zea Mays var. Saccharata” แปรรูปโดยการจดัเก็บโดยไม่ใช้ นําส้มสายชู หรือกรดนําส้ม (และไม่รวมการแช่แข็ง)”

ตารางแสดงปริมาณการนําเข้าข้าวโพดหวาน7แบ่งตามประเทศผู้นําเข้ารายใหญ่ 10 ลําดับแรก (ตัน)

ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

1. สหราชอาณาจักร 47,522 44,929 50,265 51,996 47,170

2. ญีปุ่ น 47,790 46,616 41,216 43,878 49,026

3. เบลเยียม 32,014 35,216 41,256 36,404 40,451

4. สหรฐัอเมริกา 21,121 21,054 22,076 32,482 25,930

5. เยอรมนี 11,936 12,911 13,613 14,942 13,899

6. รัสเซีย 12,116 10,887 12,177 13,983 12,549

7. จนี 15,609 12,641 12,695 12,960 12,675

8. ซาอดิุอาระเบีย 10,188 11,456 9,474 10,770 No Data

9. ออสเตรเลยี 10,581 9,644 10,080 10,137 8,643

10. สเปน 6,139 5,451 6,602 9,039 6,666
7ข้อมูลปริมาณการนําเข้าข้าวโพดหวานจาก ศูนย์ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Centre: ITC) เป็นไปตามเลขพิกดั

07104000 “ข้าวโพดหวาน แบบสด หรือแบบแปรรูปโดยผ่านการความร้อนด้วยไอนํา หรือการต้มในนํา หรือแบบแช่เยือกแข็ง”

ตารางแสดงปริมาณการนําเข้าข้าวโพดหวาน8แบ่งตามประเทศผู้นําเข้ารายใหญ่ 10 ลําดับแรก (ตัน)

ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

1. เยอรมนี 71,043 74,222 74,000 71,589 71,278

2. สหราชอาณาจักร 58,471 56,438 58,832 56,724 67,662

3. ญีปุ่ น 58,928 54,482 55,013 55,400 56,117

4. เกาหลใีต้ 35,376 30,455 32,683 37,848 45,265

5. สเปน 43,516 40,992 43,035 44,130 29,911
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ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

6. ใต้หวนั 24,170 23,926 24,405 25,151 28,246

7. เบลเยียม 31,164 32,913 33,076 31,966 26,774

8. รัสเซีย 46,027 44,807 47,463 23,638 26,375

9. ฝรังเศส 33,166 34,415 37,957 24,193 25,869

10. อิตาลี 20,384 19,306 19,565 21,576 22,341

ข้อมูลมูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวานจาก ศูนย์ข้อมูลการค้าระหวา่งประเทศ (International Trade Centre: ITC) เป็นไปตามเลขพิกดั 20058000

“ขา้วโพดหวาน พนัธ์ุ “Zea Mays var. Saccharata” แปรรูปโดยการจดัเก็บโดยไม่ใช้ นําส้มสายชู หรือกรดนําส้ม (และไม่รวมการแช่แข็ง)”

สาํหรับสนิค้าข้าวโพดหวานทีประเทศไทยสง่ออกนัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คอืข้าวโพดหวานแช่แข็ง (เลขพิกดั

10160202 ตามหลกัการของกรมศุลกากร ซึงตรงกบัข้าวโพดหวานแบบสดหรือแปรรูปฯ ของข้อมลูการค้าระหว่างประเทศ)

และ ข้าวโพดหวานกระป๋องแปรรูป (เลขพิกดั 204020000 ตามหลกัการของกรมศลุกากร ซงึตรงกบัข้าวโพดหวานแปรรูปโดย

ผ่านการความร้อนด้วยไอนํา หรือการต้มในนํา หรือแบบแช่เยือกแข็งของข้อมลูการค้าระหว่างประเทศ) โดยประเทศทีนําเข้า

ข้าวโพดแช่แข็งจากประเทศไทยมากทีสดุคือ ประเทศญีปุ่ น ด้วยมลูค่า 460.10 ล้านบาทในปี 2560 ตามด้วย ประเทศอิหร่าน

ด้วยมูลค่า 313.96 ล้านบาท และ ไต้หวนั ด้วยมูลค่า 20.65 ล้านบาท สําหรับข้าวโพดหวานกระป๋องแปรรูป

ตารางแสดงมูลค่าและการเปลียนแปลงของมูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวานแช่แข็งจากประเทศไทย

แบ่งตามประเทศผู้นําเข้ารายใหญ่ 10 ลําดับแรก

ประเทศ
มลูค่า (ล้านบาท) อตัราขยายตัว (%)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1.  ญีปุ่ น 407.60 461.16 460.10 18.16 13.14 (0.23)

2. อิหร่าน 227.61 261.31 313.96 53.05 14.80 20.15

3. ไต้หวนั 12.22 22.39 20.65 - 83.32 (7.79)

4. จีน 4.87 5.10 18.45 (41.94) 4.70 262.07

5. เนเธอร์แลนด์ - 2.10 7.52 - - 258.69

6. เกาหลใีต้ 2.78 3.47 7.29 70,602.01 24.80 110.28

7. สหราชอาณาจกัร 0.08 0.02 3.03 16.23 (70.77) 13,393.62

8. สหรัฐอเมริกา 2.97 1.44 2.80 40.93 (51.66) 94.78

9. มาเลเซยี 4.52 2.60 2.66 (39.22) (42.45) 2.06

10. ซเีรีย 1.23 1.49 1.45 - 21.58 (2.77)

ทีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ตารางแสดงมูลค่าและการเปลียนแปลงของมูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวานกระป๋องแปรรูปจากประเทศไทย

แบ่งตามประเทศผู้นําเข้ารายใหญ่ 10 ลําดับแรก

ประเทศ
มลูค่า (ล้านบาท) อตัราขยายตัว (%)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1.  ญีปุ่ น 1,169.82 1,375.59 1,451.02 8.09 17.59 5.48

2. เกาหลใีต้ 603.93 779.73 748.19 2.22 29.11 (4.04)

3. ไต้หวนั 517.54 637.92 504.50 12.50 23.26 (20.91)
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ประเทศ
มลูค่า (ล้านบาท) อตัราขยายตัว (%)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

4. ฟิลิปปินส์ 252.56 442.89 370.30 (25.56) 75.36 (16.39)

5. ซาอุดิอาระเบีย 197.65 262.67 253.16 (4.54) 32.90 (3.62)

6. สหราชอาณาจกัร 274.24 257.86 241.27 (27.00) (5.98) (6.43)

7. ออสเตรเลยี 251.34 239.40 236.98 9.34 (4.75) (1.01)

8. นอร์เวย์ 174.65 173.90 222.59 (11.26) (0.43) 28.00

8. เลบานอน 206.82 215.60 219.24 4.17 4.25 1.69

10. รัสเซยี 145.32 150.65 173.31 (62.92) 3.67 15.04

ทีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

2.2.5 ภาวะการแข่งขัน

ภาวะการแข่งขนัภายในประเทศ

ในประเทศไทยมีผู้ผลิตข้าวโพดหวานแปรรูปเพียงไม่กีรายทีมีความสามารถผลติสนิค้าข้าวโพดหวานคณุภาพสงูได้

ทําให้ตลาดนีมีผู้ขายน้อยราย (oligopoly) โดย 5 บริษัททีมีความสามารถในการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูปคณุภาพสงูได้แก่:

(1) บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชนัแนล อตุสาหกรรมอาหาร จํากัด

(2) บริษัท กาญจน์คอร์น จํากัด

(3) บริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน)

(4) บริษัท มาเจสติค อตุสาหกรรมอาหาร จํากัด

(5) บริษัท ช้างอวอดส์ (1959) จํากัด

เมือเทียบรายได้การสง่ออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปของบริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน) (ข้อมลูจากบริษัท)

กบัมลูค่าการส่งออกผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวานของประเทศไทย พิกดั 07104000 และ 20058000 (ข้อมลูจากศนูย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร) ระหว่างปี 2558 ถงึ ปี 2560

แสดงให้เห็นว่าสดัสว่นการส่งออกสินค้าข้าวโพดหวานของบริษัทได้เพิมขึนอย่างมีนัยสาํคญั โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี

2560 มลูค่าการส่งออกของบริษัทเท่ากบั 1,391.45 ล้านบาท 1,377.19 ล้านบาท และ 1,365.97 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20.57

ร้อยละ 17.89 และร้อยละ 18.28 ของมลูค่าการส่งออกสินค้าข้าวโพดหวานทงัหมดของประเทศไทย ตามลําดับ
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2558 (ล้านบาท) 2559 (ล้านบาท) 2560 (ล้านบาท)

มูลค่าการส่งออกของ SUN ไปต่างประเทศ  1,391.45  1,377.19  1,364.95

มลูค่าการส่งออกของประเทศไทยไปต่างประเทศ  6,764.44  7,697.23  7,472.87

สดัสว่นการส่งออกของ SUN
20.57% 17.89% 18.28%

เทียบกบัการส่งออกข้าวโพดหวานของทุกประเทศ

ภาวะการแข่งขนัในต่างประเทศ

ในต่างประเทศ คู่แข่งสําคญัของบริษัทมีหลายราย รวมถึงบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ เช่น Bonduelle S.A. จากประเทศ

ฝรังเศสทีมีประวัติการจําหน่ายมายาวนานกว่าร้อยปี และมีความเชียวชาญในการผลิตผกัแปรรูปนานาชนิด รวมถึงข้าวโพด

หวาน ทงัในแบบกระป๋องและแช่แข็ง อีกทงับริษัทคูแ่ขง่ดงักล่าวยงัสามารถจําหน่ายในเขตสหภาพยโุรปในราคาทีสงูได้ โดยไม่

มีการคิดภาษีเพิมเติม ในฐานะเป็นผู้ผลิตทีอยูใ่นเขตสหภาพยโุรป

ทังนี ในระหว่าง ปี 2557 จนถึง ปี  2559  ข้อมูลจาก International Trade Centre โดยสดัส่วนการส่งออกสินค้า

ข้าวโพดหวานในพิกดั 0710400 และ 20058000 ระหว่างประเทศของบริษัท เมือเทียบกบัมูลค่าการส่งออกของทังโลกนัน

เพิมขนึ โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 สดัส่วนมลูค่าการส่งออกของบริษัทเท่ากบั ร้อยละ 2.74 ร้อยละ 3.27 และร้อยละ

3.08 ของมลูค่าการส่งออกสินค้าข้าวโพดหวานทงัหมดของทวัโลก ตามลําดับ

2558 (ล้านบาท) 2559 (ล้านบาท)

มูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวานของบริษัท 1,391.46 1,377.19

มูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวานของทกุประเทศ 42,507.19 44,771.88

สดัสว่นการส่งออกของ SUN

เทียบกบัการส่งออกข้าวโพดหวานของทุกประเทศ
3.27% 3.08%

1,391.45 1,377.19 1,364.95

6,764.44 7,697.23 7,472.87
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สดัส่วนการส่งออกสนิค้าข้าวโพดหวานของ SUN

เมือเทียบกับการส่งออกข้าวโพดหวานของประเทศไทย

มูลค่าการส่งออกของ SUN ไปต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปต่างประเทศ
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2.2.6 การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ

(1) การจัดหาวตัถดิุบ- ข้าวโพดหวาน

วัตถุดิบหลกัในการผลิตสนิค้าของบริษัท ได้แก่ ข้าวโพดหวาน  ซึงใช้ในการผลิตสินค้าหลกัทกุประเภทของบริษัท โดย

บริษัทมีการจัดซือวัตถุดิบทังหมดภายในประเทศ บริษัทมีมาตรฐานเรืองคณุภาพของวัตถุดิบ และมีการบริหารจดัการเพือ

รองรับความเพียงพอต่อความต้องการของโรงงานและตลาด

วตัถดิุบข้าวโพดหวานทีนําเข้ามาผลติในโรงงานจะต้องผ่านขันตอนการตรวจสอบคณุภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพ

วตัถดิุบข้าวโพดหวานสําหรับผู้ปลกูข้าวโพดหวานทีบริษัทกําหนด บริษัทมีการกําหนดสายพันธุ์ ข้าวโพดทีบริษัทจะรับซือ

คณุลกัษณะและคณุภาพของขนาดฝักข้าวโพด เช่น ลกัษณะของฝักเป็นฝักตรง ยาว ไม่คดงอ เมล็ดสมบรูณ์เรียงเป็นระเบียบ สี

เมล็ดสมําเสมอ ไม่มีสีอืนเจือปน ปราศจากตําหนิจากการเข้าทําลายของศัตรูพืชหรือสาเหตุอนื มีการกําหนดระดบัความอ่อน-

แก่ โดยกําหนดอายุการเก็บเกียว ขนาดและนําหนักของฝักต้องได้มาตรฐานตามทีบริษัทกําหนด รวมถงึต้องมีการปลกูและ

ปฏิบติัตามระบบคณุภาพเกษตรกรทีดีเหมาะสมสําหรับข้าวโพดหวาน (GAP: Good Agricultural Practice) เป็นต้น

ปัจจบุันบริษัทจดัหาวตัถดิุบข้าวโพดหวานจากบริเวณภาคเหนือตอนบนและตอนลา่งรวม 13 จงัหวดั โดยบริษัทมี

วิธีการจดัหาวัตถุดิบข้าวโพดหวาน 3 วิธี ได้แก่ การจัดหาผ่านผู้ รวบรวมวัตถุดิบ (Broker) การจัดหาผ่านเกษตรกรทีบริษัท

ส่งเสริมผ่านโครงการสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farming) และการจัดหาผ่านเกษตรกรโดยการส่งเสริมตรง  (Contact Farming)

โดยมีรายละเอียด ดงันี

(1.1) ผู้รวบรวมวัตถุดิบ (Broker) :

บริษัทมีการทําสญัญากบัผู้รวบรวมวตัถดิุบ ซงึทําหน้าทีรวบรวมข้าวโพดหวานสดจากไร่ (วัตถดิุบ) จากเกษตรกรใน

ท้องถินและบริเวณใกล้เคียงมาส่งมอบให้กับโรงงาน ในคณุภาพ ปริมาณและราคาตามทีตกลงกันไว้ในสญัญา ผู้ รวบรวม

วัตถดุิบแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดงันี

(1.1.1) ผู้ รวบรวมรายใหญ่ เป็นผู้ รวบรวมทีรวบรวมวตัถดิุบจากพืนทีปลูกมากกว่า 300 ไร่ และมีการปลกู

ต่อเนือง 6-8 เดือน โดยบริษัทและผู้รวบรวมรายใหญ่มีการทําสญัญาระยะยาวเป็นรายปีและมีการ

วางแผนการปลกูร่วมกนั เพือให้สามารถจัดส่งวัตถุดิบข้าวโพดหวานให้แก่บริษัทตามทีตกลงกนั

(1.1.2) ผู้รวบรวมรายกลาง เป็นผู้รวบรวมทีรวบรวมวตัถดิุบจากพืนทีปลกูมากกว่า 100 ไร่ขนึไป โดยบริษัท

และผู้รวบรวมรายกลางจะทําสญัญาเป็นรายเดือน

(1.1.3) ผู้ รวบรวมรายย่อย เป็นผู้ รวบรวมทีรวบรวมวัตถดิุบจากพืนทีปลกูตํากว่า 100 ไร่ โดยบริษัทและผู้

รวบรวมรายย่อยจะทําสญัญาเป็นรายเดือน

บริษัทจะพิจารณาทําสญัญาจะซือจะขายวตัถดิุบกับผู้ รวบรวมรายใหญ่และจะมีการประชมุจดัทําประมาณการสง่

วตัถดิุบให้บริษัทตามทีตกลงกนัในสญัญา สาํหรับผู้รวบรวมรายกลางและรายย่อยนนั บริษัทจะพิจารณาปริมาณวตัถดิุบเป็น

รายเดือน โดยบริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกและประเมินผู้รวบรวมทีมีคณุสมบติัตามทีต้องการ โดยราคาซือขายจะ

เป็นไปตามทตีกลงกนัตามสญัญา

บริษัทและผู้รวบรวม (Broker) จะมีการวางแผนการปลกูร่วมกนั โดยผู้รวบรวมมีหน้าทีกระจายการปลกูให้เกษตรกร

ในสงักัด ให้ได้ผลผลิตเป็นไปตามแผนการปลกูทีได้ตกลงไว้ในสญัญาจะซือจะขายวตัถดิุบกบับริษัท โดยทีมสง่เสริมของบริษัท

จะร่วมสาํรวจพืนทีและให้ความรู้แก่เกษตรกรเป็นครังคราว นอกจากนีผู้ รวบรวมจะต้องสง่ข้อมลูการผลิต เช่น ข้อมลูการปลกู

พืนทีทีปลกู ประวัติเกษตรกร ให้แก่บริษัทเป็นรายสปัดาห์เพือประมวลผลและวางแผนในการรับวตัถุดิบต่อไป
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ในปีฤดกูารผลิต 2559/2560 (ช่วงเดือนตลุาคม 2559- กนัยายน 2560) บริษัทจดัหาข้าวโพดผ่านผู้รวบรวมวตัถดิุบ

ซึงจะจัดหาข้าวโพดหวานจากเกษตรกรบนพืนทีทีกระจายกันอยู่ในพืนทีภาคเหนือของประเทศไทย คิดเป็นพืนทีเพาะปลกูรวม

ทงัหมดเท่ากบั 72,901 ไร่ และสามารถแยกเป็นรายจังหวัดได้ตามนี

จังหวัด
พืนทีปลูกข้าวโพดหวาน ปีฤดูการผลิต 2559/2560

(ตลุาคม 2559- กันยายน 2560) (ไร่)

สัดส่วนของพืนทีรวม

(ร้อยละ)

เชียงใหม่ 22,984 31.53

เชียงราย 16,933 23.23

ลําปาง 8,472 11.62

จังหวัดอืนๆ 24,512 33.62

รวม 72,901 100.00

(1.2) เกษตรกรทีบริษัทส่งเสริมการเพาะปลูกผ่านโครงการสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farming):

บริษัทได้เริมเปิดโครงการ Smart Farming ของบริษัทขนึเมือเดือนธันวาคม 2555 เป็นต้นมา โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ

นําเทคโนโลยีการผลติมาช่วยในการพัฒนาการปลกูข้าวโพดหวานให้แก่เกษตรกรผู้ปลกู ในการสง่เสริมผ่านโครงการ Smart

Farming บริษัทจะส่งเสริมเกษตรกรทีเข้าร่วมโครงการ ตงัแต่การนําดินในพืนทีปลกูมาวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน การปลกูโดย

ใช้วิธีย้ายกล้าเพือให้ได้จํานวนตนัต่อไร่มากขนึตามเกณฑ์ทีกําหนด การวางระบบนําหยดในแปลงปลกูเพือให้ต้นข้าวโพดได้รับ

ความชืนทีเหมาะสมและสามารถให้ปุ๋ ยทางระบบนําหยด รวมถงึการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่เกษตรกรอย่างต่อเนือง การ

ตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดตงัแต่ในช่วงการเพาะปลกูจนถงึช่วงเก็บเกียวข้าวโพดและนํามาจําหน่ายให้แก่โรงงานได้ เพือให้ได้

ผลผลิตทีมีคุณภาพและปริมาณตามต้องการ เป็นการช่วยลดต้นทนุและเพิมรายได้ให้แก่เกษตรกร

การส่งเสริมเกษตรกรผ่านโครงการ Smart Farming นีจะเป็นลักษณะการทําสญัญาโดยตรงระหว่างเกษตรกรกับ

บริษัท โดยเกษตรกรจะนําวตัถุดิบข้าวโพดหวานมาจําหน่ายให้แก่บริษัทในราคาประกนั ตามทีตกลงไว้ในสญัญา

ในปีฤดูการผลิต 2559/2560 (ช่วงเดือนตุลาคม 2559- กันยายน 2560) ทีผ่านมา บริษัทได้ทําสญัญาส่งเสริมกับ

เกษตรกรเป็นจํานวน 50 ราย คิดเป็นพืนทีเพาะปลกูรวมทงัหมดเท่ากับ 2,181 ไร่ โดยสามารถแบ่งตามพืนทีเพาะปลกู ได้ดังนี

จังหวัด
พืนทีปลูกข้าวโพดหวาน ปีฤดูการผลิต 2559/2560

(ตลุาคม 2559- กันยายน 2560) (ไร่)

สดัส่วนของพืนทีรวม

(ร้อยละ)

เชียงใหม่ 1,819 83.40

ลาํพนู 314 14.40

แม่ฮ่องสอน 48 2.20

รวม 2,181 100.00

บริษัทให้ความสาํคญักบัการสนับสนุนและสง่เสริมเกษตรกรในการปลกูข้าวโพดหวาน โดยได้ริเริมโครงการสง่เสริม

พนืทีปลกูข้าวโพดหวานในรูปแบบ Smart Farming รอบโรงงาน ในรัศมีประมาณ 50-100 กิโลเมตร เช่น อําเภอแม่วาง อําเภอ

สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รวมถงึบางพืนทีในจ.ลําพูน การปลกูข้าวโพดหวานในรูปแบบ Smart Farming จะเน้นการนําเทคโนโลยี

เข้ามาใช้ในการควบคุมการปลกูข้าวโพด เช่น การควบคุมระบบนําภายในแปลงปลกู ซึงจะทําให้ได้ผลผลติทีมีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน และผลผลิตมีความสมําเสมอ สามารถเพาะปลกูผลผลิตได้ 2-3 รอบต่อปี ซงึการทําเกษตรแบบ Smart Farming ให้
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ผลผลิตประมาณ 3 ตนัต่อไร่ ขณะทีการปลูกข้าวโพดแบบปกติให้ผลผลิต 1.5 - 2 ตันต่อไร่ ดังนันการสง่เสริมเกษตรกรผ่าน

โครงการ Smart Farming จะมุ่งเน้นการเพิมผลผลติข้าวโพดหวานต่อไร่ ลดต้นทุนการผลติ ลดความเสียงในด้านคณุภาพของ

วตัถุดิบ รวมถงึยกระดบัมาตรฐานสร้างมลูค่าเพิม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจดัการ นอกจากนีเกษตรกรจะได้รับ

การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ทกัษะ และเทคนิคในการปลกูข้าวโพดหวาน และพฒันาระบบการปลกูข้าวโพดหวานให้เป็น

แบบอตุสาหกรรม  บริษัทจะช่วยดแูลการบริหารจัดการการเพาะปลกูตงัแต่ขนัตอน วิธีการ และการปฏิบติัทางการเกษตรอย่าง

ถกูต้อง รวมทงัวางแผนช่วงระยะเวลาการผลติและการเก็บเกียวให้สอดคล้องกบัแผนการผลติและจําหน่ายสินค้าของบริษัท

กระบวนการพิจารณาให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรผ่านโครงการ Smart Farming

บริษัทมีกระบวนการพิจารณาสนับสนนุเกษตรกรผ่านโครงการ Smart Farming ดงันี

(1) เกษตรกรติดต่อฝ่ายส่งเสริมเกษตรกรของบริษัท เพือขอรับการส่งเสริมจากบริษัท

(2) บริษัทจัดส่งเจ้าหน้าทีส่งเสริมลงสํารวจพืนทีทีเพาะปลกู และคุณสมบติัของเกษตรกรแต่ละราย เพือดคูวามเหมาะสม

ของพืนทีสําหรับการปลกูข้าวโพดหวาน โดยมีปัจจยัสาํคัญเช่น ความมีตัวตนของเกษตรกร สภาพดินควรเป็นดินร่วน

ปนทราย มีแหล่งนําใกล้เคียงพืนทีปลกูเพือควบคมุการให้นําอย่างเหมาะสม เป็นต้น

(3) เมือผ่านการพิจารณาคณุสมบติัของเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดําเนินการทําสญัญาและข้อตกลงกบัเกษตรกร

รวมถึงหลกัประกันทีเกษตรกรต้องนํามาให้ทางบริษัท เช่น โฉนดทีดิน ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนรถไถ เป็นต้น หรือให้

บคุคลทีเกียวข้องของเกษตรกรร่วมคําประกนัด้วย หลงัจากเกษตรกรทําสญัญากบับริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะให้

การสนบัสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด หรือสารเคมีทีจําเป็นต่อการเพาะปลกู

(4) บริษัทมีการจดัเก็บข้อมูลของเกษตรกรอย่างละเอียดเพือใช้ในการดแูล และตรวจสอบการเพาะปลกู รวมถงึจดัเก็บ

ประวัติการส่งมอบข้าวโพดเพือใช้ในการติดตามดแูลการเพาะปลกูข้าวโพด และสําหรับเก็บเป็นข้อมูลเพือพิจารณา

การทําสญัญาส่งเสริมในอนาคต

รูปแบบในการให้การสนับสนุนเกษตรกร

การให้การสนบัสนุนเกษตรกรเป็นส่วนหนึงในการเสริมสร้างความมันคงทางด้านวตัถุดิบและการขยายธุรกิจของ

บริษัท เพือสง่เสริมให้เกษตรกรเพาะปลกูข้าวโพดให้ได้ผลผลิตทีดีและมีคณุภาพ ในทางกลบักนัยังเป็นการเพิมความมันคง

ด้านรายได้ให้กับเกษตรกรทีเข้าร่วมโครงการ บริษัทมีรูปแบบการให้การสนบัสนุนการเพาะปลกูไปยังเกษตรกร ดังนี

1.2.1 การสนบัสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด

เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดเป็นปัจจยัทีสําคญัในการเพาะปลูกข้าวโพด เนืองจากผลผลิตมีโอกาสผนัแปรสงูตามปัจจยัทีมี

ผลกระทบ เช่น สภาพอากาศ สงิแวดล้อม ปุ๋ ย โดยผลกระทบจากปัจจยัเหล่านี สามารถบริหารจัดการได้โดยการเลือก

พนัธ์ุข้าวโพดทีมีความเหมาะสมกบัพืนทีเพาะปลกู ทงันี ข้าวโพดแต่ละสายพนัธ์ุมีความเหมาะสมกบัพืนทีและให้ผล

ผลติทีแตกต่างกนั ดงันนัการวิจยัและพฒันาพันธุ์ ข้าวโพด การศึกษาดินและปุ๋ ยอินทรีย์เคมีทีใช้และการศกึษาทาง

เกษตรอืนๆ จงึมีความสําคัญอย่างมาก บริษัทมีการให้การสนบัสนนุเมลด็พนัธ์ุแก่เกษตรกรและผู้รวบรวมวตัถุดิบโดย

จะมีการหกัชําระค่าเมลด็พนัธ์ุเมือเกษตรกรหรือผู้รวบรวมนําผลิตข้าวโพดหวานมาจําหน่ายแก่โรงงานในราคาทีตกลง

กนัไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการกําหนดสายพันธุ์ ข้าวโพดทีบริษัทรับซือไว้ ในกรณีทีเกษตรกรหรือผู้รวบรวมจดัหา

เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลกูเอง

1.2.2 การให้ความรู้ในการปลกูข้าวโพดและการใช้เครืองมือทางการเกษตร

เพือช่วยให้เกษตรกรสามารถเพาะปลกูได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีการจัดอบรมและให้ความรู้เกียวกบัการ

เพาะปลกูและการใช้เครืองมือทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร เพือเพิมประสิทธิภาพในการเพาะปลกู ซึงการให้ความรู้

แก่เกษตรกรก่อให้เกิดผลดีต่อทังบริษัทและเกษตรกร กลา่วคือเกษตรกรจะสามารถสร้างผลผลติทีมีคุณภาพและ
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ได้ผลผลติทีเพียงพอตามทีได้ตกลงกนัไว้ ทําให้เกษตรกรมีรายได้ทีมันคงมากขนึ ในขณะทีบริษัทก็สามารถควบคุม

และรักษาระดับคุณภาพและปริมาณของวตัถดิุบได้อย่างสมําเสมอ เพราะมีพนักงานฝ่ายสง่เสริมของบริษัทคอยให้

คําแนะนําและช่วยตรวจสอบติดตาม การเพาะปลกูตงัแต่เริมต้นไปจนถงึช่วงเก็บเกียวข้าวโพดหวาน

(1.3) เกษตรกรภายใต้การทําสัญญาส่งเสริมโดยตรง (Contract Farming)

บริษัทมีการทําสญัญาซือขาย/ส่งเสริมโดยตรงกับเกษตรกรในท้องถินและบริเวณใกล้เคียงทีมีพืนทีปลกูเป็นของ

ตนเองซงึพืนทีโดยเฉลียอยู่ทีประมาณ 3-5 ไร่ ความแตกต่างระหว่างเกษตรกรภายใต้การทําสญัญาส่งเสริมตรง และเกษตรกร

จาก Smart Farming คือ การทําสญัญากับเกษตรกรภายใต้การทําสัญญาสง่เสริมโดยตรงเป็นการทําสญัญาปลกูรายครัง

บริษัทมีการให้ความรู้พืนฐานแก่เกษตรกรในการเพาะปลกูข้าวโพดให้ได้ผลติผลทีมีคณุภาพ โดยเกษตรกรจะนําผลผลติมา

จําหน่ายให้แก่บริษัทในราคาประกัน และบริษัทยังคงใช้มาตรฐานการตรวจรับวัตถุดิบข้าวโพดจากเกษตรกรภายใต้การทํา

สญัญาส่งเสริมโดยตรงเทียบเท่ากบัวตัถุดิบข้าวโพดหวานจากผู้รวมรวมวตัถดิุบและเกษตรกรในโครงการ Smart Farming

ปัจจบุนับริษัทมีการทําเกษตรแบบพนัธสญัญา (Contract Farming) กบัเกษตรกรทีมีเครือขา่ยมากกว่า 20,000 ราย

ครอบคลมุพืนทีทางภาคเหนือตอนบนและลา่ง จํานวน 50,000 – 100,000 ไร่ต่อปี ผ่านการรับซือจาก 3 แหล่งทีสําคัญ โดย

สดัส่วนวัตถุดิบข้าวโพดหวานรับเข้าจากแหล่งวตัถุดิบของบริษัท ปี 2558 – 2560 มีรายละเอียดดงันี

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ตัน % ตัน % ตัน %

ผู้รวบรวมวัตถุดิบ 79,288 94.77 90,680 94.08  94,934  96.13

รายใหญ่ 49,476 59.14 52,697 54.67  59,207  59.95

รายกลาง 25,734 30.76 23,179 24.05  20,344  20.60

รายย่อย 4,078 4.87 14,804 15.36  15,383  15.58

Smart Farming 3,020 3.61 3,441 3.57  119  0.12

ส่งเสริมตรง 1,353 1.62 2,267 2.35  3,705  3.75

รวม 83,661 100.00 96,388 100.00  98,758  100.00

หมายเหตุ: ในปี 2560 บริษัทมีปริมาณรับเข้าวตัถุดิบข้าวโพดหวานผา่นโครงการ Smart Farming ลดลงอย่างมีนยัสําคญั เนืองจาก บริษัทอยู่

ในระหวา่งการปรับปรุงและพฒันาระบบงานสง่เสริมในรูปแบบ Smart Farming ให้มีประสิทธิภาพมากขนึ

(2) กระบวนการผลิตและกําลงัการผลติ

ปัจจบัุนบริษัทมีโรงงานผลิตจํานวน 1 แห่ง มีกําลงัการผลติประมาณ 150,000 ตนั/ปี ตังอยู่เลขที 9 หมู่ที 1 ตําบลทุ่ง

สะโตก อาํเภอสนัป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บนเนือทีทงัหมด 62-2-90 ไร่
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กระบวนการผลติผลิตภณัฑ์

กระบวนการผลติครอบคลมุตงัแต่การจดัลาํดบัการรับเข้าวตัถดิุบข้าวโพดหวานของเกษตรกรหรือผู้ รวบรวมมาสง่ที

โรงงาน การเตรียมวตัถุดิบเข้าสูก่ระบวนการผลิต ตลอดจนการบรรจุสินค้าเพือจําหน่ายแก่ลกูค้า โดยมีรายละเอียดดงันี
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ขันตอนที 1 การรับเข้าวัตถดิุบข้าวโพดหวาน (Raw Material Receving)

เนืองจากข้าวโพดหวานเป็นวตัถดิุบหลกัในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทกุชนิดของบริษัท ดังนนัจะมีการรับข้าวโพด

หวานจากแหลง่เพาะปลกูทีหลากหลาย โดยมีนําวตัถดิุบเข้ามาสง่ในพืนทีโรงงานอย่างต่อเนอืงทกุวนั บริษัทจงึต้องมีการวาง

แผนการรับวตัถุดิบจากผู้รวบรวมและเกษตรกรล่วงหน้า เพือบริหารจัดการวัตถุดิบและลดระยะเวลารอคอยในการเข้าสู่

กระบวนการผลติ เนืองจากการปล่อยฝักข้าวโพดหวานสดทีเก็บเกียวจากไร่ เป็นระยะเวลานานจะทําให้ความหวานของ

ข้าวโพดหวานลดลง โดยขนัตอนการรับวตัถดิุบข้าวโพดหวาน บริษัทจะสุม่ตรวจสอบคณุภาพของข้าวโพดหวานก่อนนําเข้าสู่

กระบวนการผลติ

ขันตอนที 2 การเตรียมข้าวโพดหวานเข้าสู่กระบวนการผลติ (Raw Material Preparation)

หลงัจากทีผ่านขันตอนการสุ่มตรวจและรับฝักข้าวโพดหวานมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดําเนินการคดัสรรข้าวโพด

(Sorting) บนพืนทีด้านหน้าโรงงาน โดยฝักข้าวโพดทีสมบูรณ์เต็มฝักจะถูกคัดแยกและปอกเปลือกโดยแรงงานคน เพือส่งเข้าสู่

โรงงานเพือผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุประเภทถงุสุญญากาศพร้อมรับประทานแบบถงุ (Pouched Sweet Corn on the

Cob) โดยตรง สว่นฝักข้าวโพดส่วนทีเหลอืจะถกูตดัสว่นทีไม่สมบูรณ์ออก และเข้าสู่กระบวนการให้ความร้อนเพือให้เปลอืก

ข้าวโพดอ่อนตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการปอกเปลือก (Peeling) กระบวนการตัดเมล็ด (Corn Cutting) และคดัแยกเมล็ดทีมี

คณุภาพตามมาตรฐาน โดยใช้เครืองจักร หลงัจากนนัเมล็ดทีมีคณุภาพจะถกูสง่ต่อไปยงักระบวนการผลติผลิตภัณฑ์ข้าวโพด

หวานบรรจุกระป๋อง (Canned Whole Kernel Sweet Corn) ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสญุญากาศพร้อมรับประทานแบบถุง

(Pouched Whole Kernel Sweet Corn) และข้าวโพดหวานแช่แข็ง  (Frozen Sweet Corn Kernel) สําหรับเมล็ดที ไม่ได้

คุณภาพจะถกูรวบรวมเป็นเศษวตัถุดิบจากกระบวนการผลติ เพือนําไปจําหน่ายต่อไป

ขันตอนที 3 กระบวนการผลติและบรรจผุลิตภัณฑ์ (Filling)

ก่อนการบรรจุเมล็ดข้าวโพดหวานลงบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ บริษัทจะดําเนินการคดัแยกขนาดเมล็ด แบ่งเป็นขนาด

ใหญ่และขนาดปกติ และหลงัจากนนัจะนําไปบรรจแุละเติมนําตามสตูรทีต้องการ เช่น สตูรไม่มีนําตาล สตูรนําเกลือ จากนนัจะ

ผ่านการชังนําหนกัเพือให้ได้นําหนกัตามมาตรฐาน ผ่านขันตอนการปิดฝาและผนึก เพือเตรียมเข้าสูก่ระบวนการต่อไป

สาํหรับการผลติผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวานแช่แข็ง เมลด็ข้าวโพดจากกระบวนการตดัเมล็ด จะถูกแยกและนําไปเข้าสู่

หน่วยงานผลิตข้าวโพดหวานแช่แข็ง โดยจะมีการตรวจสอบและนําไปล้างนําอีกครังหนงึ ก่อนลวกด้วยไอนําเพือเป็นการยบัยัง

เอนไซม์ไม่ให้เจริญเติบโต หลงัจากนันจะผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิ (Cooling) และเข้าสูก่ระบวนการ Individual Quick

Freezing (IQF) ทีอุณหภูมิติดลบ 40 องศาเซลเซียส เมือผ่านขันตอนดงักลา่วแล้ว จะผ่านการคดัเลือกเมล็ดโดยพนักงานอีก

ครังหนึงเพือแยกเมล็ดทีไม่ได้มาตรฐานออกไป ขันตอนสดุท้ายก็จะนําไปบรรจลุงในบรรจุภัณฑ์ตามขนาดและนําหนักที

ต้องการ ปิดผนึกปากถุงและบรรจลุงกล่องและจะถูกเก็บในห้องแช่เย็น เพือรักษาความเย็นไว้ทีมีอุณหภูมิติดลบ 18 องศา

เซลเซียส

สาํหรับผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจถุงุสญุญากาศพร้อมรับประทานแบบฝัก หลงัจากทีฝักข้าวโพดสมบูรณ์ทีถกูส่ง

มาทีสายการผลิตเฉพาะ จะถูกตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมในการทําเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุถุง

สญุญากาศพร้อมรับประทานแบบฝักอีกครังหนึง จากนันจะผ่านไปยงัเครืองตดัเพือให้ฝักข้าวโพดมีขนาดตามมาตรฐาน ผ่าน

การกําจดัไหมข้าวโพด ลวกนําเพือให้สกุในระดบัหนงึ ก่อนผ่านการลดอณุหภูมิ (Cooling) ซงึผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานปิงบรรจุ

ถุงสญุญากาศพร้อมรับประทานแบบถงุ จะผ่านกระบวนการปิงก่อนทีจะไปสูข่นัตอนถดัไป คือกระบวนการผ่านเครืองตรวจจับ

โลหะเพือตรวจสอบคณุภาพ และขนัสดุท้ายฝักข้าวโพดจะถกูบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ เตมินาํ ปิดผนกึบรรจภุัณฑ์และดดูอากาศ

ให้ภายในถงุเป็นสญุญากาศ
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ขันตอนที 4 กระบวนการฆ่าเชืออย่างสมบูรณ์ในระดับอุตสาหกรรม (Commercial Sterilization)

สาํหรับผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจกุระป๋องและข้าวโพดหวานบรรจถุงุสญุญากาศพร้อมรับประทาน ทีถกูบรรจใุน

บรรจุภัณฑ์แล้วจะผ่านกระบวนการฆ่าเชือแบบเสตอริไรซ์หรือฆ่าเชืออย่างสมบูรณ์ในระดับอุตสาหกรรม (Commercial

Sterilization) เพือให้สามารถรักษาคุณภาพได้เป็นอย่างดีและเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน ทังนีข้าวโพดหวานบรรจุถุง

สญุญากาศพร้อมรับประทานยงัสามารถผ่านกระบวนการฆ่าเชือแบบพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurization) ได้อีกด้วย แต่จะรักษา

คุณภาพของสินค้าได้ไม่เกิน 7 วัน โดยวิธีการเก็บรักษาทีอุณหภูมิที 2 – 6 องศาเซลเซียส

ขันตอนที 5 กระบวนการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ (Labeling and Packaging)

ผลิตภัณฑ์ทีได้รับการบรรจุและกระบวนการฆ่าเชือเรียบร้อยแล้ว จะผ่านการยิงโค้ดข้อมลูการผลติและจะถกูเก็บไว้ใน

คลงัสินค้า อย่างน้อย 7-14 วนัเพือทําการสุม่ตรวจว่ามีเชือจลิุนทรีย์ในผลติภัณฑ์หรือไม่ อีกครังจนแน่ใจ และเมือได้รับคําสงัซือ

จากลกูค้า ผลิตภัณฑ์นีจะถกูเบิกจากคลงัสินค้าเพือติดฉลาก (Labeling) และบรรจใุส่กล่อง (Packaging) ตามรูปแบบทีลกูค้า

ต้องการ

กําลงัการผลิตของบริษัทสามารถแสดงได้ดงันี

ประเภทสินค้า หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ข้าวโพดหวานบรรจกุระป๋องและข้าวโพดหวานบรรจถุุงสุญญากาศ

กําลงัการผลติเต็มที (Full Capacity) ตนัฝักเขียว 150,000 150,000 150,000

ปริมาณการผลติ (Utilization) ตนัฝักเขียว 76,379 76,599 86,436

อตัราการใช้กําลงัการผลิต (%) % 50.92 51.07 57.62

ข้าวโพดหวานแช่แข็ง

กําลงัการผลติเต็มที (Full Capacity) ตนัฝักเขียว 16,200 16,200 16,200

ปริมาณการผลติ (Utilization) ตนัฝักเขียว 12,569 14,662 15,296

อตัราการใช้กําลงัการผลิต (%) % 77.59 90.51 94.41

นอกจากนี บริษัทมีการบริหารจดัการภายในโรงงาน ด้วยการใช้พลงังานหมนุเวียนจากวตัถดิุบส่วนทีเหลือ พลงังาน

สว่นเกิน และของเสียจากกระบวนการผลิต เช่น การนําพลงังานไอนําทีได้จากเครืองกําเนิดไอนําในกระบวนการต้มข้าวโพด

นํามาเป็นพลงังานหมนุเวียนเพือใช้ในโรงงาน ตลอดจนมีการนําซงัข้าวโพด เปลือกข้าวโพดและสว่นอืนๆ ของข้าวโพด มาทํา

เป็นเชือเพลิงชีวมวล (Biomass) รวมถงึมีบริหารจัดการนําเสียด้วยการนําไปใช้เพือผลติก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพือผลิตเป็น

กระแสไฟฟ้าสําหรับใช้ในโรงงานบางสว่นและส่วนทีเหลือสามารถจําหน่ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

กระบวนการผลิตเชือเพลงิชีวมวล (Biomass) และก๊าซชีวภาพ (Biogas) มีรายละเอียดดงันี

กระบวนการผลิตเชือเพลิงชีวมวล (Biomass) และก๊าซชีวภาพ (Biogas)

(1) ซงัข้าวโพดทีเหลอืจากกระบวนการผลิตจะถกูผสมกบักะลาปาล์มและเชือเพลิงชีวมวลอดัแท่ง (Wood Pallet)

และถูกนําไปเผาใช้เป็นเชือเพลิงเพือผลิตไอนํา โดยไอนําทีผลติได้จะถกูส่งไปใช้เป็นเชือเพลงิในกระบวนการผลิต

ในโรงงานต่อไป
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(2) ซงัข้าวโพดอีกสว่น จะถกูนําไปบีบนําออกและนํานําทีบีบนันไปผ่านกระบวนการหมักผสมรวมกับนําเสียจน

เกิดปฏิกิริยาเคมีจนได้ก๊าซมีเทนทีมคีุณภาพเพียงพอสาํหรับการผลติกระแสไฟฟ้า ซงึบริษัทจะนํากลบัมาใช้ใน

โรงงาน ส่วนทีเหลือจากการใช้ภายในโรงงานจะขายให้แก่การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ตารางแสดงข้อมลูการผลติไฟฟ้า ในปี 2558-2560

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ปริมาณไฟฟ้าทีผลติได้ (กิโลวตัต์) 493,590 445,080 745,460

ปริมาณไฟฟ้าทีนํากลบัมาใช้ภายในโรงงาน (กิโลวตัต์) 383,966 392,823 685,732

ปริมาณไฟฟ้าทีจําหน่าย (กิโลวตัต์) 89,880 34,454 29,910

ปริมาณไฟฟ้าทีจําหน่าย (บาท) 369,574 140,755 117,222

(3) มาตรฐานระบบคณุภาพและผลิตภัณฑ์

บริษัทมีความมุง่มนัทีจะรักษาและพฒันามาตรฐานคณุภาพของผลติภัณฑ์อย่างต่อเนืองตามหลกัสากล โดยบริหาร

จดัการและควบคมุคณุภาพในแต่ละขันตอนการผลิตตงัแต่การจัดหา การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมคณุภาพระหว่างการ

ผลิตและระหว่างขนสง่ เพือให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพตามมาตรฐานทีลกูค้าได้กําหนดไว้ ปัจจบุัน บริษัทได้รับการรับรอง

มาตรฐานต่างๆ ทีสาํคัญ ดงันี

(3.1) มาตรฐานระบบคณุภาพ

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสงิแวดล้อม (Environment Management System) ตามนโยบาย

ม า ต รฐ าน  ISO 14001:2004 จ าก ส ถ าบั น  Registra of Systems (URC) ภ าย ใ ต้ ก า รรับ รอ งขอ ง  United Kingdom

Accreditation Service (UKAS) ซึงมีวัตถุประสงค์เพือให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสิงแวดล้อม

เพือให้เกิดการดแูลและพัฒนาสิงแวดล้อมควบคูกั่บการพฒันาธุรกิจ

(3.2) มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านผลติภัณฑ์ต่างๆ เช่น

v มาตรฐาน Britrish Retail Consortium (BRC)

เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารของสมาคมผู้ ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร ซึง

ครอบคลมุด้านระบบ Hazard Analysis&Critical Control Points (HACCP) ระบบบริหารคณุภาพ มาตรฐาน

การควบคุมสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ การควบคมุผลติภัณฑ์ กระบวนการ และบุคลากร โดย

BRC บงัคบัใช้กบัผู้ประกอบการทีต้องการส่งสนิค้าให้กบัองค์การค้าปลกีในสหราชอาณาจกัรทีใช้ตราสนิค้า

ของตนเอง โดยผลติภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานดงักลา่วจากสถาบัน SGS United Kingdom

Ltd ประเทศองักฤษ ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

v มาตรฐาน  International Food Standard (IFS) เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการผลิตอาหารทีดี มี

คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยผู้ ค้าปลีกแห่งสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี และผู้ ค้าปลีก-ค้าส่งแห่ง

สาธารณรัฐฝรังเศส เพือกําหนดคุณภาพและมาตฐานความปลอดภัยของอาหารสําหรับผู้ ค้าปลีก มี

จดุมุ่งหมายเพือช่วยประเมินความปลอดภัยของอาหารจากผู้ผลติให้มีคณุภาพสอดคล้องตามมาตรฐาน ซึง
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้การรับรองมาตรฐานดงักล่าวจากสถาบนั  SGS-International Certification Service

GmbH ประเทศเยอรมนี

v มาตรฐานผลติภัณฑ์ฮาลาล (HALAL) เป็นการรับรองจากสาํนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ

ไทยว่าได้ดําเนินการตามกรรมวิธีอย่างถกูต้องตามหลกัศาสนาอิสลามฮาลาล ซงึทําให้ผลติภัณฑ์ของบริษัท

สามารถจําหน่ายให้กับผู้บริโภคทีเป็นชาวมสุลิมในแต่ละประเทศทวัโลก โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศตะวนัออก

กลาง

v มาตรฐานรับรองเกียวกบัสุขลกัษณะและข้อกําหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice :GMP) เป็น

มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศทีรับรองเกียวกบัหลกัเกณฑ์วิธีการ และการควบคุมทีดีในการผลติอาหาร

เพือให้ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจดัความเสียงทีอาจทาํให้อาหารเป็นพิษ เป็น

อนัตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ บริโภค ซึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้การรับรองจากสถาบัน SGS

United Kingdom Ltd ประเทศอังกฤษ ภายใต้การรับรองของ  United Kingdom Accreditation Service

(UKAS) และสํานักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.) ซงึเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

v มาตรฐานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตทีต้องควบคุม  (Hazard Analysis&Critical Control Points:

HACCP) เป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัย โดยมีการควบคมุกระบวนการผลิตอาหารทีปราศจาก

อนัตรายจากเชือจลิุนทรีย์ สารเคมี และสิงแปลกปลอมต่างๆ ซงึผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้การรับรองจากสถาบนั

SGS United Kingdom Ltd ประเทศอังกฤษ  ภ ายใต้การรับ รองของ  United Kingdom Accreditation

Service (UKAS) และสาํนกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึงเป็นหน่วยงานภายใต้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

v มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรทีดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practice: GAP) ซึงเป็นแนวทางใน

การทําการเกษตร เพือให้ได้ผลผลติทีมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานทีกําหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน

และขบวนการผลติจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรทีเกิดประโยชน์สงูสดุ เกิด

ความยงัยืนทางการเกษตรและไม่ทําให้เกิดมลพษิต่อสงิแวดล้อม โดยหลกัการนไีด้รับการกําหนดโดยองค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยในประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นหน่วยงานทีมีหน้าทีในการตรวจรับรองระบบการจดัการคุณภาพ  และได้กําหนดข้อกําหนด

กฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมิน ซึงเป็นไปตามหลกัการทีสอดคล้องกับ GAP ตามหลกัการสากล

(4) การจัดหาบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบอืน

นอกเหนือจากวตัถุดิบข้าวโพดหวานแล้ว วตัถุดิบอืนทีสําคัญในการผลิต ได้แก่

(4.1) บรรจภัุณฑ์

บริษัทสงัซือบรรจภุณัฑ์ประเภทกระป๋องเหล็ก และฝากระป๋อง รวมถงึถงุสญุญากาศ จากผู้ผลิตในประเทศ

เพือใช้บรรจุผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 50 ของยอดซือวตัถดิุบ

ทงัหมดของบริษัท ซงึบริษัทมีการวางแผนการสงัซือบรรจภัุณฑ์เป็นรายปีตามแผนการผลติประจําปี โดยจะ

สงัซือบรรจภุัณฑ์จากผู้ จําหน่ายในประเทศจํานวน 2-3 ราย โดยใช้ใบสังซือ (Purchase Order) ซึงมีการ

ระบุราคาซือขายและจํานวนทีแน่นอนลว่งหน้า ทังนี บริษัทมียอดซือกระป๋องเหลก็จากผู้จดัหาวตัถดิุบใน

ประเทศรายหนงึเกินกว่าร้อยละ 10 คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ  30.24 ร้อยละ 26.91 และร้อยละ 29.26 ของ

ยอดซือรวมในปี 2558 - 2560 ตามลําดับ
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(4.2) สว่นผสม

ส่วนผสมทีสําคัญในการผลิต ได้แก่ นําตาล โดยบริษัทได้จัดทําสญัญาซือขายนําตาลทรายรายปีกับ

โรงงานผลตินําตาลทรายในประเทศ โดยมีการกําหนดปริมาณและราคาลว่งหน้า โดยบริษัทผู้ผลิตจะส่ง

มอบสินค้าเป็นระยะๆ ตามทีได้ตกลงกันไว้และภายใต้สิทธิทีผู้ขายได้รับอนมัุติจากสํานกังานคณะกรรมการ

อ้อยและนําตาลทราย (สอน.) ทังนี หากทางหน่วยงานราชการทีควบคุมดูแลมีการปรับเปลียนราคา

จําหน่ายควบคมุหรือปรับฐานภาษีมลูค่าเพิม ทงัสองฝ่ายจะตกลงราคากนัใหม่ เพือให้เป็นไปตามระเบียบ

ประกาศและข้อกําหนดทีมีการแก้ไข

สดัสว่นยอดซือวตัถดุิบทีใช้ในการผลติของบริษัท ปี 2558 - 2560 มีรายละเอียดดังนี

ยอดซอืวตัถดุิบ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

วตัถดิุบข้าวโพดหวาน 411.07 50.90 476.31 54.38 461.95 48.60

บรรจภัุณฑ์ 385.97 47.79 388.15 44.32 471.42 49.59

สว่นผสม 10.62 1.31 11.38 1.30 17.21 1.81

รวม 807.66 100.00 875.84 100.00 950.58 100.00

2.2.7 ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

นอกเหนือจากการให้ความสาํคัญด้านคณุภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทได้ให้ความสาํคัญในการดแูล

และรักษาสิงแวดล้อมมาโดยตลอด บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2004 ซึงเป็นมาตรฐานระบบการจัดการ

สงิแวดล้อม (Environmental management System) เป็นการจดัการทรัพยากรและสิงแวดล้อมไปพร้อมกบัการพัฒนาธุรกิจ

และเน้นเรืองของการป้องกันมลพิษและรักษาสงิแวดล้อมเป็นหลกั เพือช่วยลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม รวมถงึลดต้นทุนการ

ผลิตในธุรกิจ

บริษัทได้ทําการตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อมเพือทีจะตังมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม โดย

บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ เชียวชาญอิสระเพือทําการตรวจวดัคณุภาพสงิแวดล้อมทีมีผลกระทบต่ออากาศ นําเสีย และเสียง ซึง

จากรายงานผลการตรวจวดัคณุภาพสงิแวดล้อม จัดทําโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด เมือวนัที

24-25 พฤศจิกายน 2559 พบว่าบริษัทอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อสิงแวดล้อม นอกจากนนั ทีผ่านมา

บริษัทก็ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกียวกบัสงิแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ และไม่เคยได้รับการตกัเตือนหรือเสยีค่าปรับ

ในเรืองดงักล่าว เนืองจากบริษัทได้ปฏิบติัตามกฏหมายทีเกียวข้องกบัสงิแวดล้อมอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

สําหรับนําเสียจากกระบวนการผลิต จะถูกนําไปผ่านการบําบัดนําเสีย และใช้สําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าเพือ

สามารถนํากลบัมาใช้ในโรงงาน หรือจําหน่ายให้แก่การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนําเสยีจะไม่ถกูปล่อย

ออกสูภ่ายนอกโรงงาน

ในส่วนของผลพลอยได้จากการผลิต ได้แก่ ซังข้าวโพดหรือเปลือกข้าวโพดทีเหลือ บริษัทก็จะจําหน่ายให้แก่เกษตรกร

สาํหรับเป็นอาหารสตัว์ และบางส่วนบริษัทจะนํามาใช้เป็นผลิตเชือเพลิงชีวมวล (Biomass) และก๊าซชีวภาพ (Biogas) ตามที

ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ดังนนั จงึไม่มีของเสยีจากเศษวตัถุดิบทีอาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
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ในการบริหารจัดการด้านสิงแวดล้อมของการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ บริษัทก็ได้ปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การทีโรงไฟฟ้าของบริษัทมีกําลงัการผลติตํากว่า

10 เมกะวตัต์ จงึไม่มีความจําเป็นต้องจดัทํารายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ตามข้อกําหนดของหน่วยงานทีเกียวข้อง

2.2.8 งานทียังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

2.3 ธุรกิจซือมาจาํหน่ายไป

2.3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจะเน้นการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานไปยังลกูค้าทีอยู่ใน

ต่างประเทศกว่า 50 ประเทศเป็นหลกั สว่นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอืนๆ ทงัในและต่างประเทศ บริษัทจะให้บริษัท ซันสวีท

อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (SI) ซงึเป็นบริษัทย่อยดําเนินการเป็นหลกัในการจําหน่าย ผลติภัณฑ์ทางการเกษตรอืนๆ สามารถ

แบ่งประเภทสนิค้าได้ ดังนี

สินค้าที SI สง่ออกไปจําหหน่ายยงัต่างประเทศ SI จะดําเนินการจดัหาผลติภัณฑ์จากทังในและต่างประเทศ เพือ

จําหน่ายให้แก่ลกูค้าต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที  SI จําหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร เช่น

หอมหวัใหญ่สด สบัปะรดบรรจกุระป๋อง ข้าวโพดอ่อนบรรจกุระป๋อง นําตาลทรายขาวบริสุทธิ (Refined Sugar) มะพร้าวสด

แป้งมนัสําปะหลงั นําสลดั ข้าวหอมมะลิ นํามันข้าวโพด นํามันถัวเหลือง และนํามันดอกทานตะวัน เป็นต้น

      หอมหัวใหญ่สด สบัปะรดบรรจุกระป๋อง             ข้าวโพดฝักออ่นบรรจกุระป๋อง

นอกจากนี SI ยังมีสนิค้าทีจดัจําหนา่ยภายใต้ตราสินค้า “KC” เช่น

ข้าวหอมมะลิ            นาํมนัข้าวโพด และนาํมนัดอกทานตะวนั
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มะพร้าวสด      นาํสลดั

สินค้าที SI นําเข้าจากต่างประเทศ ในปัจจบุัน SI มีการนําเข้านํามนัพืชจากดอกทานตะวนัและข้าวโพด ตราสินค้า

SUNAR จากประเทศตุรกี และซอสมะเขือเทศจากประเทศจีนเป็นหลกั เพือนํามาจดัจําหน่ายให้แก่ลกูค้าภายในประเทศ

นํามันพืชจากดอกทานตะวันและข้าวโพด ตราสินค้า SUNAR

ซอสมะเขือเทศ

2.3.2 กลยุทธ์การแข่งขัน

(1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

 SI มีนโยบายทีจะเน้นการจดัหาสินค้าทางการเกษตรทีมีความหลากหลายนอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน

เพือตอบสนองความต้องการของลกูค้าของบริษัท และในความหลากหลายของสนิค้าก็จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ

เดียวกันกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของบริษัท

SI ยังมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า KC เช่นกัน อาทิเช่น ข้าวสาร นํามันดอก

ทานตะวัน นํามันข้าวโพด ซอสมะเขือเทศ หวัหอมใหญ่สด และสปัปะรดกระป๋อง เป็นต้น SI ได้ว่าจ้างเจ้าของกิจการทีมีโรงงาน

ทีมีคณุภาพและน่าเชือถือในการผลติสนิค้าทางการเกษตรอืนๆ ทีนอกเหนือจากข้าวโพดหวาน ให้กับ SI โดย SI ยงัคงเน้นการ

ควบคุมคณุภาพสินค้าตังแต่การคดัสรรวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิต เพือสร้างและรักษาความน่าเชือถือของตราสินค้า KC

ในทกุๆผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัท
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(2) กลยุทธ์ด้านการกําหนดราคาขาย (Price)

SI มีนโยบายทีจะตังราคาสินค้าโดยการคํานวนต้นทุนบวกกําไรขันต้น (Cost Plus Method) ในระดับทีสามารถ

แข่งขนัในตลาดได้ และให้ความสําคญัในการจดัหาผลติภัณฑ์ทางการเกษตรทีหลากหลายเพือจําหน่ายให้แก่ลกูค้าทีต้องการ

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน เพือแสดงถึงศกัยภาพและความเป็นศนูย์กลางในด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที

หลากหลายของกลุม่บริษัท

(3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place)

ช่องทางการจัดจําหน่ายของ SI โดยส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายเช่นเดียวกบัช่องทางการจัดจําหน่ายของ

บริษัทเป็นสว่นใหญ่ กลา่วคือ SI จะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอนืๆ ควบคูไ่ปกบัการจําหน่ายผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวาน

ของบริษัท ซงึส่วนใหญ่ ลกูค้าต่างประเทศทีเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ทีนําผลิตภณัฑ์ไปจําหน่ายต่อ (Distributor หรือ Wholesaler)

ทีมีการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรทีหลากหลายอยูแ่ล้ว ดงันนั SI จงึสามารถใช้ช่องทางการจดัจําหน่ายผ่านกลุม่ลกูค้า

ทีกลา่วได้ โดยไม่มีความจําเป็นทีจะต้องโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์ ทําให้เกิดการประหยดัค่าใช้จ่ายในสว่นนี

(4) กลยทุธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)

ในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์สําหรับธุรกิจซือมาจําหน่ายไปของ SI จะมีการดําเนินการควบคู่ไปกับ

แผนการตลาดและประชาสมัพันธ์ของบริษัทเป็นสว่นใหญ่ ทีผ่านมา SI จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าร่วมกันกับบริษัท และ

นําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอืนๆ ให้แก่กลุม่ลกูค้าของบริษัทไปพร้อมกัน

2.3.3 ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

(1) กลุม่ลกูค้าต่างประเทศ

กลุ่มลกูค้าหลกัในต่างประเทศของ SI สว่นใหญ่คือลกูค้ากลุม่เดียวกบัลกูค้าของบริษัททมีีการซือผลิตภัณฑ์ข้าวโพด

หวานอยู่แล้ว กลุม่ลกูค้าต่างประเทศของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ทีนําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายต่อ  (Distributor หรือ

Wholesaler) ซงึมีความต้องการผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรทีหลากหลายอยูแ่ล้ว

(2) กลุม่ลกูค้าในประเทศ

SI ยงัมีการนําเข้าสินค้าซงึเป็นผลติภัณฑ์ทางการเกษตรจากต่างประเทศ มาขายให้กบัลกูค้าในประเทศ ซึงเป็นกลุ่ม

ลกูค้าทีอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารทีต้องใช้สนิค้าคณุภาพสงูจากต่างประเทศ เช่น นํามนัเมลด็ทานตะวนั และ

ซอสมะเขอืเทศ เป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้าทีอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารจะนําสนิค้าไปใช้ในกระบวนการผลติสนิค้าอาหารประเภท

อืนต่อไป เช่น อาหารทะเลกระป๋อง หรือ อาหารกึงสาํเร็จรูป เป็นต้น

2.3.4 ภาวะอุตสาหกรรม

(1) การส่งออกสินค้าภาคการเกษตรในส่วนของผัก ผลไม้สดและทีแปรรูปของทวัโลก

จากข้อมลูทีรวบรวมเกียวกบัมลูค่าการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรทกุประเภทของศนูย์ข้อมลูการค้าระหว่างประเทศ

(International Trade Centre: ITC) ปรากฎว่ามลูค่าการส่งออกสินค้าและนําเข้าภาคการเกษตรในส่วนของผักและผลไม้สด

และแปรรูปทวัโลก ระหว่างปี 2555 ถึง 2559 เปรียบเทียบกบัประเทศไทยมีรายละเอียดดงันี

มูลค่าการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรในส่วนของผัก ผลไม้สดและทีแปรรูป (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)

ปี
มูลค่าการส่งออก

จากทุกประเทศ
การเตบิโต(%)

มูลค่าการส่งออก

ของประเทศไทย
การเตบิโต(%)

2555 115,877.76 N/A 3,270.08 N/A

2556 127,279.34 9.84% 3,566.97 9.08%

2557 128,437.20 0.91% 3,900.57 9.35%
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มูลค่าการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรในส่วนของผัก ผลไม้สดและทีแปรรูป (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)

ปี
มูลค่าการส่งออก

จากทุกประเทศ
การเตบิโต(%)

มูลค่าการส่งออก

ของประเทศไทย
การเตบิโต(%)

2558 124,142.56 -3.34% 4,003.72 2.64%

2559 128,817.66 3.77% 3,755.18 -6.21%

จากตารางการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรในส่วนของผัก ผลไม้สดและทีแปรรูป ของโลกนนัมีความผันผวนในช่วง 5

ปีทีผ่านมา ซึงมลูค่าการสง่ออกของโลกในปี 2555 ปี 2556 ปี2557 ปี2558 ปี2559 มีมลูค่าเท่ากบั 115,877.76 ล้านเหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐ 127,279.31ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 128,437.20ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 124,142.56ล้านเหรียญดอลลาร์

สหรัฐ และ 128,817.66 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดบั โดยมีอตัราการเติบโตสงูสุดในช่วงปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 9.84

และมีอตัราการเติบโตตําสดุ คิดเป็นร้อยละ -3.34 ในปี 2558

จากตารางการสง่ออกสินค้าภาคการเกษตรในสว่นของผัก ผลไม้สดและทีแปรรูปของประเทศไทยนนั มีมลูค่าในปี

2555 ปี 2556 ปี2557 ปี2558 ปี2559 มีมูลค่าเท่ากับ 3,270.28 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 3,566.97 ล้านเหรียญดอลลาร์

สหรัฐ 3,900.57 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 4,003.72 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 3,755.18 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ มี

การเติบโตอย่างมากในปี 2556 ถงึ 2557 ซงึคิดเป็นร้อยละ 9.08 และ 9.35 แต่มีการเติบโตทีลดลงในภายหลงัซึงตําสดุในปี

2559 โดยคิดเป็นร้อยละ -6.21

(2) การนําเข้าสินค้าภาคการเกษตรในส่วนของผกั ผลไม้สดและทีแปรรูปของทวัโลก

มูลค่าการนําเข้าสินค้าภาคการเกษตรผัก ผลไม้สดและทีแปรรูป (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)

ปี มูลค่าการนําเข้าของ

ทวัโลก
การเตบิโต(%)

มูลค่าการนําเข้าของ

ประเทศไทย
การเตบิโต(%)

2555 117,725.40 N/A 656.13 N/A

2556 127,215.52 8.06% 701.25 6.88%

2557 128,516.44 1.02% 686.33 -2.13%

2558 123,700.77 -3.75% 870.01 26.76%

2559 127,807.98 3.32% 1,032.76 18.71%

จากตารางการนําเข้าสนิค้าภาคการเกษตรในสว่นของผัก ผลไม้สดและทีแปรรูปของโลก แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการ

นําเข้าสนิค้าภาคการเกษตรามีความผันผวนในช่วง 5 ปีทีผ่านมา ซึงมูลค่าการสง่ออกของโลกในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ปี2558 และปี  2559 มีมูลค่าเท่ากับ  117,725.40 ล้านเหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ  127,215.52 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

128,516.44 ล้านเหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ 123,700.77 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และ127,807.98 ล้านเหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ

ตามลําดบั โดยมีอตัราการเติบโตสงูสดุในช่วงปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 8.86 และมีอัตราการเติบโตตําสดุ คิดเป็นร้อยละ -3.75

ในปี 2558 ซึงสอดคล้องกับอตัราการส่งออกทีลดลงของโลก

จากตารางการนําเข้าสนิค้าภาคการเกษตรในส่วนของผัก ผลไม้สดและทีแปรรูปทีผ่านมา ประเทศไทยมีมูลค่าการ

นําเข้าในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 656.13 ล้านเหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ 701.25 ล้านเหรียญดอล

ล่าร์สหรัฐ 686.33 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 870.01 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และ  1,032.76 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

ตามลําดบั มีการเติบโตมากในปี 2558 และปี 2559 ซงึคิดเป็นอตัราการเจริญเติบโตร้อยละ 26.76 และ 18.71 ตามลําดับ
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2.3.5 ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจซือมาขายไปนับว่าเป็นธุรกิจทีมีการแข่งขันสงูทังในประเทศและต่างประเทศ แต่ด้วยฐานลกูค้าผลิตภัณฑ์

ข้าวโพดหวานของบริษัททีมีจํานวนมากทงัในประเทศและต่างประเทศ จงึทําให้ SI จึงสามารถใช้ช่องทางการจัดหน่ายส่วน

ใหญ่ร่วมกันกับบริษัทได้อย่างดี นอกจากนีการใช้ตราสนิค้า KC ในผลติภัณฑ์ทางการเกษตรอืนๆ ของ SI จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์

ของ SI ก็ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของ SI ได้รับความเชือถือและเป็นทียอมรับของลกูค้า และสามารถแข่งขนัได้ทังในประเทศและ

ต่างประเทศ

2.3.6 การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ

ในการจดัหาผลิตภัณฑ์ เพือจดัจําหน่ายสนิค้าไปยงัต่างประเทศนัน SI มีการจดัหาในรูปแบบการซือมาจําหน่ายไป

และว่าจ้างเจ้าของกิจการทีมีโรงงานให้ผลติสินค้าภายใต้ตราสนิค้าของบริษัท ซงึ SI จะมีวิธีการการคดัเลือกโรงงานทีมีความ

น่าเชือถือและมีมาตรฐานการผลติตามมาตรฐานสากล โดยการตรวจสอบคณุสมบติัของเจ้าของกิจการ มีการเยียมชมโรงงาน

เพือดกูระบวนการการผลิต ความสะอาด และมาตรฐานการผลิต เพือให้มันใจว่าเจ้าของโรงงานผู้ผลิตมีกระบวนการผลิตสินค้า

ได้มาตรฐาน และมีความน่าเชือถือ

สาํหรับการจดัหาผลติภัณฑ์จากต่างประเทศมาจําหน่ายในประเทศนัน ปัจจบุนัมีเพียงผลิตภณัฑ์นํามนัพืชจากดอก

ทานตะวันและจากข้าวโพด ภายใต้ตราสนิค้า SUNAR จากประเทศตรุกี เพือให้เกิดความมันใจในคุณภาพและมาตรฐานการ

ผลิตตามนโยบายของ SI ผู้บริหารของ SI ได้เดินทางไปเยียมชมโรงงานและกระบวนการผลติสินค้าดังกล่าว

2.3.7 ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

-ไม่มี-

2.3.8 งานทียังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-
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3. ปัจจัยความเสียง

ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้ นสามัญของบริษัท นกัลงทนุควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาปัจจัยความเสียงอย่าง

รอบคอบทังข้อมลูในเอกสารฉบบันี และปัจจยัความเสียงอืนเพิมเติม ปัจจัยความเสยีงทีระบไุว้ในเอกสารฉบบันี อ้างอิงจาก

ข้อมูลปัจจุบนัและการคาดการณ์อนาคตเท่าทีสามารถระบุได้ ซึงปัจจยัความเสยีงทีมีนยัสาํคัญบางประการ อาจมีผลกระทบ

ต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทได้ และในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ และผลการดําเนินงานของบริษัทได้

นอกจากนี ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต เช่น คําว่า “เชือว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผน

จะ” “ตงัใจ” หรือ “ประมาณ” หรือข้อความอืนในทํานองเดียวกนั เป็นคําหรือข้อความทีบ่งชีถงึสิงทีอาจเกิดขนึในอนาคตซงึมี

ความไม่แน่นอน และผลทีจะเกิดขนึอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ก็ได้ ทงันขีนึอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง นโยบาย

ของรัฐ การเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้องเป็นต้น

บริษัทมีปัจจัยความเสียงทีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญ ดังต่อไปนี

3.1 ความเสียงในการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสียงจากความผนัผวนของปริมาณและราคาวัตถดิุบข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานเป็นวตัถดิุบหลกัทีใช้ในการผลติสนิค้าสว่นใหญ่ของบริษัท ซงึเป็นผลผลติทางการเกษตรทีมีความผนั

ผวนทงัในด้านปริมาณและราคา โดยมีสาเหตจุากหลายปัจจยั กล่าวคือ สภาพภูมิอากาศทีเปลียนแปลง ภัยธรรมชาติ เช่น นํา

ทว่ม ภัยแล้ง อาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิตข้าวโพดหวานต่อพนืทีเพาะปลกูและคณุภาพของข้าวโพดหวาน  นอกจากนียงัอาจ

เป็นผลมาจากนโยบายจากภาครัฐ เช่น นโยบายสง่เสริมการปลกูพืชพลงังานทดแทน นโยบายการสนบัสนนุพลงังานทดแทน

นโยบายการกําหนดราคาพืชผลทางการเกษตรบางประเภท เป็นต้น ซึงอาจส่งผลให้เกษตรกรเปลียนไปเพาะปลกูพืชทีให้

ผลตอบแทนสงูกว่า เป็นผลให้ปริมาณพืนทีในการเพาะปลกูข้าวโพดหวานโดยรวมเปลียนแปลงไป และอาจทําให้ราคาวัตถดุิบ

ข้าวโพดหวานในตลาดเปลยีนแปลงไปด้วยตามกลไกอปุสงค์อปุทาน ดงันนัหากบริษัทไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบข้าวโพดหวานที

มีคุณภาพให้เพียงพอต่อการผลิต หรือราคาวัตถดิุบข้าวโพดหวานปรับตวัในทิศทางทีเพิมขนึ กรณีต่างๆตามทีกล่าวอาจส่งผล

ให้บริษัทไม่มีวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพียงพอ เพือจําหน่ายให้แก่ลกูค้าหรือมีต้นทุนด้านวัตถดุิบเพิมขนึ ซึงอาจสง่ผลกระทบ

โดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท

กราฟแสดงราคาวตัถดิุบข้าวโพดหวานเฉลียในช่วงปี 2558 - 2560

ทีมา: ข้อมลูจากบริษัท
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จากกราฟแสดงราคาวตัถุดิบข้าวโพดหวานข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปี 2558 - 2560 ราคาวัตถดุิบข้าวโพดหวานเฉลียที

บริษัทรับซอืเท่ากับ 4.91 บาทต่อกิโลกรัม 5.23 บาทต่อกิโลกรัม และ 4.84 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดบั

ปัจจัยเหล่านีเป็นปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตจากการเพาะปลูกในแต่ละปี และส่งผลต่อราคาผลผลิต

ข้าวโพดหวาน บริษัทจงึมีความเสียงจากการผันผวนของปริมาณและราคาวัตถดิุบข้าวโพดหวาน ซงึส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถงึความเสียงจากความผนัผวนของปริมาณและราคาของวัตถดิุบข้าวโพดหวานตามที

กลา่ว บริษัทจึงได้มีการบริหารความเสยีงดงักล่าว ด้วยการทําสัญญาทางการเกษตรแบบพันธสญัญา (Contract Farming)

กบัผู้ รวบรวมวัตถุดิบ (Broker) หลายรายซึงมีสมาชิกเกษตรกรในเครือข่ายกว่า 20,000 ครอบครัว ในการทําสญัญาตามที

กล่าว บริษัทจะมีการกําหนดราคารับซือล่วงหน้าจากผู้ รวบรวมวัตถุดิบหรือเกษตรกร อีกทังบริษัทยังมีโครงการ Smart

Farming ทีจะช่วยส่งเสริมการเพาะปลกูข้าวโพดหวานแก่เกษตรกรในโครงการ ทําให้บริษัทสามารถวางแผนควบคุมและ

ติดตามปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทได้ นอกจากนีบริษัทยังมีทีมงานฝ่ายส่งวัตถุดิบทีทําหน้าทีใน

การวางแผนการเพาะปลกูร่วมกับผู้รวบรวมและเกษตรกร รวมถึงเสาะหาพืนทีปลกูเพิมเติมเพือให้เพียงพอต่อการผลิต

3.1.2 ความเสียงจากการเปลยีนแปลงมาตรการทางการค้าจากกลุม่ประเทศในสหภาพยุโรป (EU)

ปัจจบุันกลุม่ประเทศในสหภาพยุโรป (European Union: EU) มีมาตรการด้านภาษีเพือป้องกันการทุ่มตลาดและ

ปกป้องเกษตรกรและอตุสาหกรรมข้าวโพดหวานแปรรูปในสหภาพยุโรป ผ่านการกําหนดอตัราภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-

Dumping Tax) สําหรับผู้ประกอบการของไทยทีส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน (Zea mays var. saccharata) ในลกัษณะ

เมล็ดข้าวโพดหวานแปรรูปในนําส้มสายชหูรือกรดอะซิติกทีไม่ผ่านการแช่แข็ง (พิกดัภาษีศุลกากร 2001903010) และเมล็ด

ข้าวโพดหวานแปรรูปทีไม่ผ่านการแช่แข็งอืนๆ (พิกดัภาษีศลุกากร 2005800010) ซงึเริมใช้ตงัแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และเป็น

มาตรการทีไม่มีกําหนดอาย ุ เว้นแต่จะมีการเปลียนแปลงโดยคณะมนตรีของ EU

นอกจากนี ยังมีข้อกําหนดตาม Council Implementing Regulation (EU) No. 875/2013 of 2 September 2013

imposting a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels

originating in Thailand following an expiry review pursuant to article 11( 2) of Regulation (EC) No 1225/2009 ซึ ง

ตีพิมพ์ใน วารสาร Official Journal of the European Union เมือปลายปี 2013 ซงึกําหนดเกียวกบัอัตราภาษีต่อต้านการทุ่ม

ตลาด (Anti-Dumping Tax) ร้อยละ 11.1 ทังนี ประกาศข้อกําหนดฉบบัปัจจบุันจะหมดอายลุงในเดือนกนัยายน 2562 หาก

คณะมนตรีของ EU มีการเปลยีนแปลงหรือเพิมอตัราภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-Dumping Tax) ในอัตราทีสงูขนึแล้ว ก็

อาจส่งผลให้สินค้าของบริษัทมีราคาทีสงูขึนในประเทศของกลุ่ม EU ซึงจะส่งผลกับคู่แข่งในด้านตลาดทีไม่ถูกข้อกําหนด

ดงักล่าวบงัคับใช้ ก็จะทําให้บริษัทมีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดของกลุม่ประเทศ EU ลดลง

สําหรับสดัสว่นการสง่ออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปจําหน่ายยงักลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (EU) ทีผ่านมา

ปรากฎว่าบริษัทมียอดส่งออก ในปี  2558 – 2560 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าไปยงัลกูค้ากลุม่ประเทศในสหภาพ

ยโุรป (European Union) คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 13.73  ร้อยละ 9.19 และร้อยละ 9.66 ของรายได้จากการขาย ตามลําดบั จะ

เห็นได้ว่าสดัสว่นการจําหน่ายสนิค้าไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปมีสดัสว่นทีไม่สงูมากเมือเทียบกบัรายได้จากการผลิต

และจําหน่ายรวม ดงันนับริษัทจงึเชือว่า จะไม่มีผลกระทบต่อรายได้อย่างมีนยัสําคญั



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)

สว่นที 1 - หน้า 45

3.2 ความเสียงด้านการบริหารและการจดัการ

3.2.1 ความเสียงจากการทีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน

กลุม่ครอบครัวกิตติคุณชัยเป็นกลุม่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซงึถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 69.77 ของทนุชําระ

แล้ว (หลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทนุต่อประชาชน) ซึงสดัส่วนการถือหุ้นดงักลา่ว จะทําให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอํานาจในการ

ควบคมุมติทีประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทงัหมด ดังนนั บริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงอาจมีความเสยีงจากการทีกลุม่ผู้ถือหุ้ น

ใหญ่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึง จากการทีเป็นผู้ ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ากึงหนึง

และเป็นกรรมการบริษัทอยูใ่นคณะกรรมการบริษัทด้วย ก็จะทําให้คณะกรรมการของบริษัทสามารถตัดสนิใจดําเนินการใดๆได้

ซึงบางครังอาจทําให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายกับผู้ถือหุ้นกลุม่อืนๆ ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซงึเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จากจํานวนคณะกรรมการบริษัท

ทงัหมด 9 ท่าน ซึงกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่านล้วนแต่เป็นผู้ทรงคณุวุฒิ เป็นทีรู้จักและยอมรับในสงัคม ซงึถือเป็นการ

ช่วยเพิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ผ่านกลไกของระบบควบคุมภายในและเป็นการถ่วงดุลอํานาจของ

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนีบริษัทยงัได้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี ไอวีแอล จํากดั เข้าทําหน้าทีเป็นหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในทีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและขนึตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง คณะกรรมการบริษัทยังคํานึงถึง

ความสําคญัของนโยบายเกียวกบัการกํากบัดแูลกิจการทีดี (Principles of Good Corporate Governance) หลกัจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยจะปฏิบัติตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการทีดีอย่างเคร่งครัด อีกทงับริษัทมีการกําหนดของเขต

อํานาจหน้าทีและกําหนดตารางอาํนาจอนมุติัรายการสําหรับแต่ละขอบเขตหรือวงเงินทีเหมาะสม ดงันนัด้วยโครงสร้างทมีีการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลดังกล่าว บริษัทจงึมันใจว่าผู้ถือหุ้นทกุท่าน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท จะได้รับการปฏิบติัอย่างเป็น

ธรรมและเท่าเทียมกัน

3.2.2 ความเสยีงจากการพงึพิงกรรมการและผู้บริหารหลกัในการบริหารงาน

กรรมการและผู้บริหารหลกัของบริษัทในปัจจบุนั ได้แก่ นายองอาจ กิตติคณุชยั ซงึดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และมีบุคคลอืนในครอบครัวกิตติคณุชัยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัทในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุชําระแล้วของบริษัทก่อน IPO หรือ ร้อยละ 69.77 ของทนุชําระแล้วของบริษัทหลงั IPO

โดยที นายองอาจ กิตติคณุชยั เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี เป็นผู้ มีวิสยัทัศน์และมีหน้าทีโดยตรงใน

การกําหนดนโยบาย ทิศทางและการดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัท ดงันนั หากมีการเปลียนแปลงของกรรมการและผู้บริหารหลกั

รายดังกล่าว อาจทําให้บริษัทประสบปัญหาในการดําเนินธุรกิจในอนาคตก็ได้ ดงันนั เพือเป็นการกระจายอํานาจการจัดการและ

ลดความเสยีงในการพงึพิงกรรมการ บริษัทจงึจดัโครงสร้างองค์กรให้มีการแต่งตงักรรมการผู้ทรงคณุวฒิุและมีประสบการณ์ใน

การบริหารและการดําเนินธุรกิจขึนและให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทางของบริษัทมาก

ขนึ มีการกระจายอํานาจการบริหาร มีการกําหนดอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบในงานด้านต่างๆ อย่างชดัเจน

3.3 ความเสียงด้านการเงิน

3.3.1 ความเสียงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลยีนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานลกูค้ามากกว่า  200 รายในกว่า 50 ประเทศทัวโลก ทังในเอเซีย ยุโรป แอฟริกา และ

ตะวนัออกกลาง ในการขายสินค้าส่วนใหญ่ก็จะใช้สกุลเงินของผู้ซือหรือใช้สกลุเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐในการรับชําระเงิน บริษัท

และบริษัทย่อยมีสดัส่วนในการจําหน่ายสินค้าไปยังลกูค้าต่างประเทศเป็นสว่นใหญ่ จากทีผ่านมา ปรากฎว่า ในปี 2558 –
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2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสดัส่วนการจําหน่ายสินค้าไปยงัต่างประเทศคิดเป็น ร้อยละ  82.23 ร้อยละ 80.57 และร้อยละ

82.91 ของรายได้จากการขาย ตามลาํดบั ดงันันบริษัทและบริษัทย่อยจงึอาจได้รับความเสยีงจากการความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้ ดงัจะเห็นได้ว่าในปี 2558 ปี 2559 และ

งวดปี 2560 สินสดุวันที 31 ธันวามคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลียน เท่ากับ  (32.48)

ล้านบาท 8.65 ล้านบาท และ 22.35 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึงสง่ผลให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2557 บริษัทจงึมี

นโยบายการบริหารจัดการความเสยีงดงักล่าว ด้วยการทําสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กบั

ธนาคาร ในสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมลูค่าสงัซือจากลกูค้าแต่ละราย โดยจะใช้อัตราแลกเปลียน ณ วันทีทําสญัญา

ซือขายลว่งหน้า นอกจากนี บริษัทยังมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ความเสียงด้านอตัราแลกเปลยีนอย่างใกล้ชิด

เกียวกับแนวโน้มและทิศทางการเคลือนไหวของอตัราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศ จากการวิเคราะห์ข้อมลูขา่วสารทาง

เศรษฐกิจต่างๆ ประกอบการดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วย เพือจะได้นํามาใช้ประกอบในการบริหารจดัการความเสยีงในด้าน

อตัราแลกเปลียน

4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1. ตารางแสดงทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยทีใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 3  ธันวาคม 2560

หน่วย:ล้านบาท

ประเภท

ทรัพย์สิน
ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะ

กรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน

มูลค่า

สุทธิ ณ

31

ธันวาคม

2560

การใช้

ประโยชน์

ในทรัพย์สิน

1.ทีดิน และ

ส่วนปรับปรุง

ทีดิน

ทีดิน 13 แปลง โฉนดเลขที

5753, 5924, 5926, 5927,

5846, 8587, 5906, 5880,

5881, 52845, 52846, 27820

และ 75820 เนือทีรวม 62 ไร่

2 งาน 90 ตารางวา ซงึเป็น

ทีตงัของสํานกังาน อาคาร

โรงงานและคลงัสินค้าของ

บริษัท ตงัอยูที ตําบลทุ่ง

สะโตก อําเภอสนัป่าตอง

จงัหวดัเชียงใหม่

บริษัท

บางสว่นใช้เป็นส่วนหนงึของ

หลกัประกันวงเงินสนิเชือกบัเจ้าหนี

สถาบันการเงินแห่งหนงึ ในวงเงิน

สินเชือ วงเงินหนงัสือคําประกนั

รวมประมาณ 1,264.88 ล้านบาท

และวงเงิน Forward Contract 50

ล้านเหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ โดย

ทรัพย์สินทีเป็นกรรมสิทธิของ

บริษัทมีวงเงินจดจํานองเป็น

หลกัประกนัประมาณ 494.94 ล้าน

บาท

101.18 เป็นทีตงัของ

สํานกังาน

อาคารโรงงาน

และคลงัสนิค้า

2. อาคาร และ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

อาคารสํานกังาน อาคาร

โรงงานและอาคารคลงัสินค้า

ตงัอยู่เลขที 9 หมู่ที 1 ตําบลทุ่ง

สะโตก อําเภอสนัป่าตอง

บริษัท 87.76 เพอืใช้เป็น

อาคาร

สํานกังาน

โรงงานและ
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ประเภท

ทรัพย์สิน
ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะ

กรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน

มูลค่า

สุทธิ ณ

31

ธันวาคม

2560

การใช้

ประโยชน์

ในทรัพย์สิน

จงัหวดัเชียงใหม่ คลงัสนิค้า

3. เครืองจกัร

และอปุกรณ์

เครืองจกัรและอปุกรณ์ทีใช้ใน

การผลิตสนิค้า

บริษัทและ

บริษัทย่อยและ

บางสว่นอยู่

ภายใต้สญัญา

เช่าทางการเงิน

336.08 เพือใช้ใน

กระบวนการ

ผลิตสนิค้า

4. เครืองตกแต่ง

ติดตงั และ

อปุกรณ์

สํานกังาน

เครืองตกแต่งและเครืองใช้

สํานักงานทีใช้ในอาคาร

สํานักงานของบริษัท

บริษัทและ

บริษัทย่อย

-ไม่มี- 3.45 เพือใช้ใน

สํานกังาน

บริษัท

5. ยานพาหนะ ยานพาหนะทีใช้ในการดําเนิน

ธุรกิจ

บริษัทและ

บริษัทย่อยและ

บางสว่นอยู่

ภายใต้สญัญา

เช่าซือและ

สญัญาเช่าทาง

การเงิน

-ไม่มี- 4.27 เพือใช้ในการ

ดําเนินธรุกิจ

ของบริษัท

6. งานระหว่าง

ก่อสร้าง

สินทรัพย์ระหว่างติดตงัและ

ก่อสร้าง

บริษัท -ไม่มี- 26.68

รวม 559.42

4.2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที 31 ธันวาคม  2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ  6.69 ล้านบาท

ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ราคาทุนเท่ากับ 7.94 ล้านบาท และค่าตัดจําหน่ายสะสมเท่ากบั 1.25 ล้านบาท)

4.3. สัญญาสําคัญทีเกียวข้องในการดําเนินธุรกิจ

4.3.1. สัญญาจ้างดําเนินงาน

รายละเอียดสาํคัญของสญัญาจ้างดําเนินงาน-การจัดเก็บผักและผลไม้แช่แข็ง

คูส่ญัญา บริษัท เกษมสันต์ จํากัด (ผู้ ให้บริการ) ซึงไม่ได้เป็นบริษัท /บุคคลทีเกียวข้องกับผู้ ถือหุ้ น

กรรมการและผู้บริหารบริษัท

วันทีทําสญัญา 1 สิงหาคม 2560
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รายละเอียดสาํคัญของสญัญาจ้างดําเนินงาน-การจัดเก็บผักและผลไม้แช่แข็ง

รายละเอยีดสญัญา สญัญาว่าจ้างการจัดเก็บสินค้าผักและผลไม้แช่แข็ง

ระยะเวลาสญัญา 1 ปี เริมตงัแต่วันที 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดสําคัญของสญัญาจ้างดําเนนิงาน-การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์

คูส่ญัญา บริษัท เกษมสันต์ จํากัด (ผู้ ให้บริการ) ซึงไม่ได้เป็นบริษัท /บุคคลทีเกียวข้องกับผู้ ถือหุ้ น

กรรมการและผู้บริหารบริษัท

วันทีทําสญัญา 1 สิงหาคม 2560

รายละเอยีดสญัญา สญัญาว่าจ้างการจัดเก็บเมล็ดพนัธ์ุ

ระยะเวลาสญัญา 1 ปี เริมตงัแต่วันที 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที 31 กรกฎาคม 2561

4.3.2. สัญญากรมธรรม์ประกันภยั

บริษัทได้ทําประกันภัยทรัพย์สนิของบริษัทในสํานักงานและโรงงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดสญัญาทีสําคัญ ดงันี

รายละเอียดสําคญัของสญัญา – กรมธรรม์ประกนัความเสยีงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage (property) Insurance

Policy Schedule)

คูส่ญัญา บริษัท ทิพยประกันภัย จํากดั (มหาชน)

เลขทกีรมธรรม์ 14016-005-170000330

ประเภทประกนัภัย การประกันการเสียงภัยทรัพย์สิน

ระยะเวลาประกนัภัย เริมตงัแต่วนัที 10 สิงหาคม 2560 ถึงวนัที 10 สิงหาคม 2561

วงเงินเอาประกนัภัย 60,067,000 บาท

สถานทีตงัทรพัย์สิน

(สถานทีเอาประกันภัย)

เลขที 9 หมู่ 1 ถนนสนัป่าตอง-บ้านกาด-แม่วาง (ทล.1013) ตําบลทุง่สะโตก อาํเภอสนัป่า

ตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 50120

ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย ระบบและอปุกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากนําเสียของโรงงาน

เงือนไขความคุ้มครอง คุ้มครองความสญูเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยทางกายภาพทีเกิดขนึ

โดยตรงต่อทรัพย์สนิทเีอาประกนัภยัอนัเกิดจากสาเหต ุไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภยัระเบิด ภัยลมพายุ

ภัยจากควัน ภัยจากลกูเห็บ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ แผ่นดินไหว ภัย

เนืองจากนํา ภัยนําท่วม ภัยจากการนดัหยดุงาน การจลาจลหรือการกระทําอนัมีเจตนาร้าย

(ยกเว้นการกระทําเพือผลทางการเมือง ศาสนาและลทัธินิยม) และภัยจากปัจจยัอืน ๆ ที

ไม่ได้ถูกระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี

ผู้ รับผลประโยชน์ ธนาคารทีให้สินเชือ ตามภาระผูกพัน

รายละเอียดสําคญัของสญัญา – กรมธรรม์ประกนัความเสยีงภัยทรัพย์สิน

(Accidental Damage (property) Insurance Policy Schedule)

คูส่ญัญา บริษัท ทิพยประกันภัย จํากดั (มหาชน)

เลขทกีรมธรรม์ 14016-005-170000175
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รายละเอียดสําคญัของสญัญา – กรมธรรม์ประกนัความเสยีงภัยทรัพย์สิน

(Accidental Damage (property) Insurance Policy Schedule)

ประเภทประกนัภัย ประกันภัยความเสียงภัยทรัพย์สนิ

ระยะเวลาประกนัภัย เริมตงัแต่วนัที 23 พฤศจิกายน 2560 ถงึ 17 พฤษภาคม 2561

วงเงินเอาประกนัภัย 280,000,000 บาท

สถานทีตงัทรพัย์สิน

(สถานทีเอาประกันภัย)

1. สถานทีเอาประกันท ี1 โกดงัซนัสวีทอาคาร 1

เลขที 9 หมู่ 1 ติดถนนสนัป่าตอง-แม่วาง (กม.5) ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสนัป่าตอง

จงัหวดัเชียงใหม่

2. สถานทีเอาประกันท ี2 โกดงัซนัสวีทอาคาร 2

เลขที 9 หมู่ 1 ติดถนนสนัป่าตอง-แม่วาง (กม.5) ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสนัป่าตอง

จงัหวดัเชียงใหม่

3. สถานทีเอาประกันท ี3 โกดงัซนัสวีทอาคาร 3

เลขที 9 หมู่ 1 ติดถนนสนัป่าตอง-แม่วาง (กม.5) ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสนัป่าตอง

จงัหวดัเชียงใหม่

4. สถานทีเอาประกันท ี4 โกดงัสนัป่าตอง (คลงัปัมเชลล์)

เลขที 199 หมู่ 2 ตําบลยหุว่า อําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่

5. สถานทีเอาประกันท ี5 โกดังทุง่เสียว

เลขที 419 หมู่ที 3 ตําบลบ้านกลาง อําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่

ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย 1. สถานทีเอาประกันท ี1 โกดงัซนัสวีทอาคาร 1

สตอ็กอาหารกระป๋อง วัสดุหีบห่อ ภาชนะบรรจุสว่นผสม นําตาล เกลอื จํานวน

20,000,000 บาท

2. สถานทีเอาประกันท ี2 โกดงัซนัสวีทอาคาร 2

สต็อกอาหารกระป๋อง วัสดุหีบห่อ ภาชนะบรรจุส่วนผสม นําตาล เกลอื จํานวน

30,000,000 บาท

3. สถานทีเอาประกันท ี3 โกดงัซนัสวีทอาคาร 3

สต็อกอาหารกระป๋อง วัสดุหีบห่อ ภาชนะบรรจุส่วนผสม นําตาล เกลอื จํานวน

50,000,000 บาท

4. สถานทีเอาประกันท ี4 โกดงัสนัป่าตอง (คลงัปัมเชลล์)

สต็อกอาหารกระป๋อง วัสดุหีบห่อ ภาชนะบรรจุส่วนผสม นําตาล เกลอื จํานวน

100,000,000 บาท

5. สถานทีเอาประกันท ี5 โกดังทุง่เสียว

สต็อกอาหารกระป๋อง วัสดุหีบห่อ ภาชนะบรรจุส่วนผสม นําตาล เกลอื จํานวน

80,000,000 บาท

เงือนไขความคุ้มครอง ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อทรัพย์สนิทีเอาประกนัภัย อนัเนืองมาจากสาเหตุไฟไหม้

ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยจากนําท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัย

จากการนัดหยดุงาน การจลาจลหรือการกระทําอนัมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทําเพือผล

ทางการเมือง ศาสนาและลทัธินิยม) ภัยจากลกูเห็บ ภัยเนืองจากนํา ภัยจากอากาศยาน ภัย
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รายละเอียดสําคญัของสญัญา – กรมธรรม์ประกนัความเสยีงภัยทรัพย์สิน

(Accidental Damage (property) Insurance Policy Schedule)

จากควัน ภัยจากไฟผ่า ภัยจากการระอุ และภัยจากปัจจัยอืน ๆ ทีไม่ได้ถูกระบุไว้เป็น

ข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกนัภัยความเสียงทรัพย์สิน (OIC Form)

ผู้ รับผลประโยชน์ ธนาคารทีให้สินเชือ ตามภาระผูกพัน

รายละเอียดสําคญัของสญัญา – กรมธรรม์ประกนัภัยความเสียงภัยทรัพย์สิน

(Accidental Damage (property) Insurance Policy Schedule)

คูส่ญัญา บริษัท ทิพยประกันภัย จํากดั (มหาชน)

เลขทกีรมธรรม์ 14016-005-170000341

ประเภทประกนัภัย ประกันภัยความเสียงภัยทรัพย์สนิ

ระยะเวลาประกนัภัย 1ปี เริมตงัแต่วนัที 10 สิงหาคม 2560 ถึงวนัที 10 สิงหาคม 2561

วงเงินเอาประกนัภัย 126,479,500 บาท

สถานทีตงัทรัพย์สิน(สถานที

เอาประกันภัย)

เลขที 9 หมู่ 1 ถนนสนัป่าตอง-แม่วาง ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่

50120

ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย 1. สิงปลกูสร้างตวัอาคาร(ไม่รวมฐานราก) อาคารโรงงานผลิตข้าวโพดแช่แขง็ชนัเดียวรวม

ชนัลอย มลูค่า 57,279,500 บาท

2. เครืองจกัรอตุสาหกรรมห้องเย็น มลูค่า 69,200,000 บาท

เงือนไขความคุ้มครอง ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อทรัพย์สนิทีเอาประกนัภัย อนัเนืองมาจากสาเหตุไฟไหม้

ฟา้ผ่า ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยทางอากาศ ภัยเนืองจากนํา ภัย

ลมพายุ ภัยนําท่วม ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลืนใต้นําหรือสึนามิ ภัยจาก

ลกูเห็บ ภัยจากการนัดหยดุงาน การจลาจลหรือการกระทําอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการ

กระทําเพอืผลทางการเมือง ศาสนาและลทัธินิยม) ภัยจากการลกุไหม้หรือการระอุหรือการ

ระเบิดตามธรรมชาติและอุบติัเหตุต่าง ๆ ทีมิอาจคาดถึงจากปัจจัยภายนอก หรือภัยจาก

ปัจจัยอืน ๆ ทีไม่ได้ถูกระบไุว้เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกนัภัยความเสียงทรัพย์สิน (OIC

Form)

ผู้ รับผลประโยชน์ ธนาคารทีให้สินเชือ ตามภาระผูกพัน

รายละเอียดสําคญัของสญัญา – กรมธรรม์ประกนัภัยความเสียงภัยทรัพย์สิน

(Accidental Damage (property) Insurance Policy Schedule)

คูส่ญัญา บริษัท ทิพยประกันภัย จํากดั(มหาชน)

เลขทกีรมธรรม์ 14016-005-170000374

ประเภทประกนัภัย ประกันภัยความเสียงภัยทรัพย์สนิ

ระยะเวลาประกนัภัย 1 ปี เริมตงัแต่วันที 7 กนัยายน 2560 ถงึ 7 กนัยายน 2561

วงเงินเอาประกนัภัย 160,620,000 บาท

สถานทีตงัทรพัย์สิน เลขที 9 หมู่ 1 ถนนสนัป่าตอง-แม่วาง ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่
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รายละเอียดสําคญัของสญัญา – กรมธรรม์ประกนัภัยความเสียงภัยทรัพย์สิน

(Accidental Damage (property) Insurance Policy Schedule)

(สถานทีเอาประกันภัย) 50120

ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย 1. สิงปลกูสร้างตวัอาคาร (ไม่รวมฐานราก) มลูค่า 55,200,000 บาท

2. อาคารเครืองกําเนิดไอนาํ, และอาคารเก็บเชอืเพลงิ 1 หลงั มูลค่า 7,500,000 บาท

3. เครืองจกัร และอปุกรณ์ต่าง ๆ มลูค่า 97,920,000 บาท

เงือนไขความคุ้มครอง ความสญูเสียหรือความเสยีหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกนัภัย อนัเนืองมาจากสาเหตุไฟไหม้

ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยจากนําท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะ ภยันดั

หยดุงาน ภัยจลาจลหรือภัยจากการกระทาํอนัมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทาํเพอืผลทาง

การเมือง ศาสนาและลทัธินิยม) ภัยจากลกูเห็บ ภยัเนืองจากนํา ภยัจากอากาศยาน ภัยจาก

ควนั ภยัจากไฟป่า ภยัจากการระอ ุและภัยจากปัจจยัอืน ๆ ทีไม่ได้ถกูระบไุว้เป็นข้อยกเว้น

ในกรมธรรม์ประกนัภัยความเสยีงทรัพย์สิน (OIC Form)

ผู้ รับผลประโยชน์ ธนาคารทีให้สินเชือ ตามภาระผูกพัน
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4.4. เครืองหมายการค้า

ปัจจุบันบริษัทมีเครืองหมายการค้าสําหรับการจําหน่ายผลติภัณฑ์ของบริษัท (Brand Logo) ทีจดทะเบียนเครืองหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ดงันี

เครืองหมาย

การค้า

ภาพเครืองหมาย

การค้า

กรรมสทิธิ ประเทศ ประเภทสนิค้า วันทีจด

ทะเบียน

เลขทะเบียน ระยะเวลาคุ้มครอง วันทต่ีออายุ

ครังหลังสุด

วันทีสนิสุด

KC บริษัท ไทย ลําไยกระป๋อง ลนิจีกระป๋อง  สบัปะรด

กระป๋อง เงาะกระป๋องและลําใยอบแห้ง

30 มีนาคม

2542

ค108507 10 ปีนบัแต่วนัทีจด

ทะเบียน

(ต่ออายุได้ทุก 10 ปี)

22 เมษายน

2552

29 มีนาคม

2562

KC บริษัท ไทย ข้าวโพดหวานกระป๋อง/ ข้าวโพดฝักอ่อน

กระป๋อง/ ซอสมะเขือเทศ

30 มีนาคม

2542

ค108509 10 ปีนบัแต่วนัทีจด

ทะเบียน

(ต่ออายุได้ทุก 10 ปี)

22 เมษายน

2552

30 มีนาคม

2562

KC บริษัท ไทย หอมหวัใหญ่สด 30 มีนาคม

2542

ค108603 10 ปีนบัแต่วนัทีจด

ทะเบียน

(ต่ออายุได้ทุก 10 ปี)

22 เมษายน

2552

29 มีนาคม

2562

KC บริษัท เมียนมาร์ ประเภท 29: ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

ครีมข้าวโพดบรรจุกระป๋อง เมลด็ข้าวโพด

หวานแช่แข็ง

ประเภท 31: ข้าวโพดหวานแบบฝักบรรจุถุง

สญุญากาศ เมลด็ข้าวโพดหวานบรรจุถุง

สญุญากาศ

30 มกราคม

2557

4/8015/2014

ไม่มีกฎหมายกําหนดไว้ชดัเจน แต่ในทางปฏิบตัิตวัแทนพม่า

มกัจะแนะนําให้ผู้ขอจดทะเบียน

ยืนคําแถลงแสดงความเป็นเจ้าของเครืองหมายการค้า พร้อมลง

ประกาศโฆษณาในหนงัสือพมิพ์ท้องถินทกุ 2 ปี

KC บริษัท ญีปุ่ น ประเภท 29: ผกัแปรรูป ผลไม้บรรจุ

กระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสญุญากาศ ซุปรวม

ซุปข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ซุปข้าวโพด ผกั

แช่แข็ง ข้าวโพดแชแ่ข็ง

23

พฤษภาคม

2557

5672805 10 ปีนบัแต่วนัทีจด

ทะเบียน

(ต่ออายุได้ทุก 10 ปี)

- 22 พฤษภาคม

2567
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เครืองหมาย

การค้า

ภาพเครืองหมาย

การค้า

กรรมสทิธิ ประเทศ ประเภทสนิค้า วันทีจด

ทะเบียน

เลขทะเบียน ระยะเวลาคุ้มครอง วันทต่ีออายุ

ครังหลังสุด

วันทีสนิสุด

KC บริษัท ไต้หวนั ประเภท 29: นํามนัข้าวโพด ซอสข้าวโพด

บรรจุกระป๋อง ข้าวโพดบรรจุกระป๋อง

ข้าวโพดผสมแปง้อบกรอบ

1 มกราคม

2557

1618553 10 ปีนบัแต่วนัทีจด

ทะเบียน

(ต่ออายุได้ทุก 10 ปี)

- 31 ธนัวาคม

2566

KC บริษัท ฮ่องกง ประเภท 29: เมลด็ข้าวโพดหวานบรรจุ

กระป๋อง ครีมข้าวโพดบรรจุกระป๋อง

ข้าวโพดหวานแบบฝักบรรจุถุงสุญญากาศ

เมลด็ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสญุญากาศ

เมล็ดข้าวโพดหวานแชแ่ข็ง

18 กนัยายน

2557

303140144 10 ปีนบัแต่วนัทีจด

ทะเบียน

(ต่ออายุได้ทุก 10 ปี)

- 17 กนัยายน

2567

KC บริษัท สงิคโปร์ ประเภท 29: เมลด็ข้าวโพดหวานบรรจุ

กระป๋อง ครีมข้าวโพดบรรจุกระป๋อง

ข้าวโพดหวานแบบฝักสกุบรรจุถุง เมลด็

ข้าวโพดหวานปรุงสกุบรรจุถุง เมลด็

ข้าวโพดหวานแชแ่ข็ง

20

พฤษภาคม

2558

40201508401V 10 ปีนบัแต่วนัทีจด

ทะเบียน

(ต่ออายุได้ทุก 10 ปี)

- 20 พฤษภาคม

2568

KC บริษัท ตุรกี ประเภท 29: เมลด็ข้าวโพดหวานบรรจุ

กระป๋อง ครีมข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

เมลด็ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ข้าวโพดอบแห้ง

กระป๋อง แช่แข็ง ปรุงสกุ รมควนั ข้าวโพด

ผลไม้และผกั ผกับรรจุกระป๋อง ผกัแช่แข็ง

ประเภท 30: ชาไหมข้าวโพด

ประเภท 31: ข้าวโพดหวานแบบฝักบรรจุถุง

สญุญากาศ เมลด็ข้าวโพดหวานบรรจุถุง

สญุญากาศ

1 กนัยายน

2558

2013/103096 10 ปีนบัแต่วนัทีจด

ทะเบียน

(ต่ออายุได้ทุก 10 ปี)

- 17 ธนัวาคม

2566

KC บริษัท อิหร่าน ประเภท 29: นํามนัพืช นํามนัข้าวโพด

นํามนัพืชแบบถนอมอาหาร

20 กนัยายน

2557

218202 10 ปีนบัแต่วนัทีจด

ทะเบียน

- 2 กรกฎาคม

2567
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เครืองหมาย

การค้า

ภาพเครืองหมาย

การค้า

กรรมสทิธิ ประเทศ ประเภทสนิค้า วันทีจด

ทะเบียน

เลขทะเบียน ระยะเวลาคุ้มครอง วันทต่ีออายุ

ครังหลังสุด

วันทีสนิสุด

(ต่ออายุได้ทุก10 ปี)

KC บริษัท เกาหลี ประเภท 35: ผกัและผลไม้ทีผา่น

กระบวนการ แช่แข็ง อบแห้งและปรุงสกุ

แบบขายสง่ ผกัและผลไม้สดแบบขายส่ง

2 กุมภาพนัธ์

2558

41-0311585 - - 2 กุมภาพนัธ์

2568

Dragon king บริษัท ไทย ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง 6 สิงหาคม

2553

ค 340538 10 ปีนบัแต่วนัทีจด

ทะเบียน

(ต่ออายุได้ทุก10 ปี)

- 5 สิงหาคม

2563

Goodboy บริษัท ไทย ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง 6 สิงหาคม

2553

ค 341566 10 ปีนบัแต่วนัทีจด

ทะเบียน

(ต่ออายุได้ทุก10 ปี)

- 5 สิงหาคม

2563

บริษัท ไทย ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 21 เมษายน

2551

ค 295212 10 ปีนบัแต่วนัทีจด

ทะเบียน

(ต่ออายุได้ทุก10 ปี)

- 20 เมษายน

2561
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4.5. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัททีเกียวข้อง

สาํหรับนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทจะคํานึงถงึผลตอบแทนจากการลงทนุ ความเสยีง และสภาพคลอ่ง

ทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทนุในบริษัทย่อยทีมีศกัยภาพทีจะเกือหนนุและเออืประโยชน์ตอ่การ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสําคัญ และโครงการลงทุนแต่ละครังจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ตาม

ขอบเขตอํานาจการอนุมตัิทีกําหนดไว้ ซึงบริษัทมีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการไม่น้อย

กว่าสัดส่วนการลงทนุในบริษัทย่อย เพือควบคุมการบริหาร และนโยบายทีสําคัญของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกบันโยบาย

บริษัท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีมลูค่าเงินลงทนุในบริษัทย่อยภายใต้วิธีราคาทนุ เท่ากบั 7.37 ล้านบาท หรือคิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 0.63 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี

บริษัทย่อย ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)

ทุนชําระแล้ว

 (ล้านบาท)

สัดส่วนการลงทุน

(%)

มูลค่าเงนิลงทุน

ภายใต้วิธีราคาทุน

(ล้านบาท)

บริษัท ซนัสวีท อินเตอร์เนชนัแนล จํากัด 5.00 5.00 99.99 7.37

สําหรับบริษัทย่อยของบริษัท 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซันสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี จํากัด ทีมีวตัถุประสงค์ในการดําเนิน

ธุรกิจพลงังานทดแทนเกียวกบัระบบก๊าซชีวภาพเพือผลติกระแสไฟฟ้า และบริษัท โซสวีท จํากัด ทีมีวัตถปุระสงค์ในการดําเนิน

ธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์จากข้าวโพดหวานในรูปแบบธุรกิจค้าปลีกด้วยระบบแฟรนไชส์นนั ผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาการ

ดําเนินธุรกิจของทงั 2 บริษัททีผ่านมา เห็นว่าโอกาสทางธุรกิจของทัง 2 บริษัทยงัไม่มคีวามชดัเจน และเพือประหยดัค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินการและค่าสอบบัญชี จึงนําเสนอให้ขายหุ้ นของทัง 2 บริษัทออกไป ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึงทีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครังที 2/2560 เมือวันที 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุติัขายหุ้นทงัหมดทีบริษัทถืออยู่ให้แก่ นายองอาจ

กิตติคณุชยั

บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ซนัสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี จํากัด และ บริษัท โซสวที จํากดั ให้แก่ นายองอาจ กติติ

คณุชยั ซึงเป็นกรรมการบริษัท เมือวนัที 17 กรกฎาคม 2560 ทีผ่านมา จงึทําให้บริษัทย่อยทงัสองบริษัทดงักล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้

การควบคุมของบริษัทนับตงัแต่วันทีดังกล่าว ส่งผลให้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพียง  1

บริษัท ได้แก่ บริษัท ซนัสวีท อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั
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5. ข้อพพิาททางกฏหมาย

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท

อย่างมีนยัสําคญั และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัททีมีจํานวนสงูกว่าร้อย

ละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

6. ข้อมูลทวัไปของบริษัท

6.1. ข้อมูลทวัไป

ชือภาษาไทย : บริษัท ซันสวีท จํากดั (มหาชน)

ชือภาษาองักฤษ : Sunsweet Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000354

ชือย่อหลกัทรัพย์ : SUN

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : ธุรกิจผลิตและจําหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลติภัณฑ์แปรรูปสินค้า

เกษตรอืนๆ รวมถงึธุรกิจจัดหาและซือมาจําหน่ายไปซงึผลิตภัณฑ์อาหาร

และผลผลิตทางการเกษตร

ทีตงัสํานักงานใหญ่ : เลขที 9 หมู่ที 1 ตําบลทุง่สะโตก อําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 50120

โทรศพัท์ : (66) 53-106-538-40

โทรสาร : (66) 53-106-541

เว็บไซต์ (URL) : www.sunsweetthai.com

ทนุจดทะเบียน

ทนุทีออกและเรียกชําระแล้ว

(ก่อนเสนอขายIPO)

:

:

215,000,000 (สองร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน)

150,000,000 (หนงึร้อยห้าสบิล้านบาทถ้วน)

ทนุทีออกและเรียกชําระแล้ว

(หลงัเสนอขายIPO)

: 215,000,000 (สองร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน)

มูลค่าหุ้นทีตราไว้ต่อหุ้น : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

6.2. ข้อมูลบริษัทย่อย

ชือภาษาไทย : บริษัท ซนัสวที อินเตอร์เนชนัแนล จํากัด

ชือภาษาองักฤษ : Sunsweet International Company Limited

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : ธุรกิจจดัหาและซือมาจําหน่ายไปซงึผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการ

เกษตร

ทนุจดทะเบียน

ทนุทีออกและเรียกชําระแล้ว

:

:

5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)

5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)

มูลค่าหุ้นทีตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท (สิบบาท)
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7. ข้อมูลสําคัญอืน

7.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชือบริษัท : บริษัท ศูนย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ทีตงั : เลขที  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศพัท์ : 0-2009-9000

โทรสาร : 0-2009-9991

เว็บไซต์ : www.set.or.th

7.2 บริษัทตรวจสอบบัญชี

ชือบริษัท : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั

ทีตงั : เลขที / -  อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชนั  ถนนสาทรใต้

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทรศพัท์ : 0-2344-1000, 0-2824-5000

โทรสาร : 0-2286-0500

เว็บไซต์ : www.pwc.com

7.3 บริษัทตรวจสอบบัญชีภายใน

ชือบริษัท : บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด

ทีตงั : เลขที ซอยวชิรธรรมสาธิต แขวงบางจาก เขตพระโขนง

กรุงเทพฯ

โทรศพัท์ : 0-2746-4861-3

โทรสาร : 0-2476-4569

เว็บไซต์ : www.ivlaudit.com
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ส่วนท ี

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเท่ากับ  215,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ

จํานวน 430,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2. ผู้ถอืหุ้น

รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที 6 มีนาคม 2561 มีดงันี

ลําดับ
รายชือผู้ถอืหุ้น

จํานวนหุ้น

(หุ้น)

สัดส่วน

(%)

1 นางจิราพร กิตติคุณชัย 299,999,600 69.77%

2 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY 4,544,400 1.06%

3 บริษัท ฟิลลปิประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยบมจ. หลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 3,664,600 0.85%

4 บริษัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 1,750,000 0.41%

5 นายเจริญ ศรีสวุฒัน์ 1,530,100 0.36%

6 นายธวชั ธนาวฒุิวัฒนา 1,375,000 0.32%

7 นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ 1,295,000 0.30%

8 นายณฐัพล ทรงสายชลชัย 1,104,100 0.26%

9 นายทวีจิตร พฒัน์ชนะ 1,000,000 0.23%

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 907,300 0.21%

ผู้ถือหุ้นรายอืนๆ 112,829,900 26.24%

รวม 430,000,000 100.00%

7.3. นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่ตํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัเงินสํารอง

ต่างๆทกุประเภทตามทีได้กําหนดไว้ในข้อบังคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็นอืนใดและการจ่ายเงินปันผล

นนัไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลทีกล่าวอาจมีการเปลียนแปลง ซงึจะขนึอยูก่บัผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน

ของบริษัท สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ รวมถงึปัจจยัทีเกียวข้องในการบริหารงาน ความจําเป็น และความเหมาะสมอนืๆ ใน

อนาคต ซงึการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทงันีมติคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนําเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพือพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึง

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะต้องแจ้งให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุครัง

ต่อไป
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บริษัทย่อยจะพิจารณานโยบายการจ่ายปันผลตามทีคณะกรรมการบริษัทนันๆ นําเสนอ โดยพิจารณาจากผล

ประกอบการและความเหมาะสมของปัจจยัอืนของแต่ละบริษัท

ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

กําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) ล้านบาท 20.19 111.21 120.19

เงินสาํรองตามกฎหมาย ล้านบาท - - 8.50

กําไรสทุธิ (หลงัหกัเงินสํารอง) ล้านบาท 20.19 111.21 111.69

เงินปันผลจ่าย ล้านบาท 0.00 0.00 156.48/1

อตัราการจ่ายปันผล % 0.00 0.00 130.19

หมายเหตุ: /

- ทีประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครังที /  เมือวนัที  พฤษภาคม  มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

จากกําไรสะสมทียังไม่ได้จดัสรร ณ วนัที  ธันวาคม   (งบตรวจสอบฉบบัล่าสดุ ณ วนัทีพิจารณาจ่ายปัน

ผล) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ .  บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทงัสนิ , ,  บาท และได้กําหนดให้

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัที  พฤษภาคม 

- ทีประชุมกรรมการบริษัทครังที /  เมือวนัที  พฤศจิกายน  มีมติอนมุติัการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

จากกําไรสะสมทียงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที  กนัยายน  ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ .  บาท คิดเป็นเงิน

ปันผลรวมทงัสนิ , ,  บาท และได้กําหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัที  พฤศจิกายน 

- ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที /  เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกําไร

สุทธิประจําปี  ให้แก่ผู้ถือหุ้นทีมีรายชือในบญัชีรายชือผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที  พฤษภาคม  จํานวน

, ,  หุ้น ในอตัราหุ้นละ .  บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทงัสนิ .  ล้านบาท (รอมติอนุมติัจากที

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี )
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หมายเหต:ุ บริษัทได้แตง่ตงับริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากดั ซึงเป็นผู้ เชียวชาญเข้าทําหน้าทีผู้ตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1. โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ผู้อํานวยการฝ่ายโรงงาน

(นายสนทิ ศรีสวุรรณ)

เลขานุการบริษัท

(นางสาวสนุทรี มูลเมา)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการทีปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ

รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ฝ่ายสํานกังาน

(นางจิราพร กิตติคุณชยั)

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

(นายองอาจ กิตติคุณชยั)

ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน

(นายวีระ นพวฒันากร)

ผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารทวัไป

(นางศุราภรณ์ ประสาทงามเลศิ)

ผู้อํานวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด

(นายโกวิทย์ สิทธิยศ)

รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ฝ่ายโรงงาน

(นางสาวมรกต กิตติคุณชัย)

รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ฝ่ายการตลาด

(นายองอาจ กิตติคุณชยั)

ผู้จดัการ

ฝ่าย

วตัถุดิบ

ผู้จดัการ

ฝ่าย

คุณภาพ

ผู้จดัการ

ฝ่าย

วิศวกรรม

ผู้จดัการ

ฝ่าย

จดัซือ

ผู้จดัการ

ฝ่าย

บุคคล

ผู้จดัการ

ฝ่าย

IT

ผู้จดัการ

ฝ่าย

ต่างประเทศ

ผู้จดัการฝ่าย

ภายในประเทศและ

พฒันาธุรกิจ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี

(นางสาวสนุทรี

มูลเมา)

ผู้จดัการฝ่ายการเงิน

(นายวีระ นพวฒันากร)

รักษาการ

ผู้จดัการ

ฝ่ายผลิต-

คลงัสนิค้า

ผู้จดัการแผนก บญัชี

(นางปัญจรัตน์ กลัชาญพเิศษ)
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8.2. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชือคณะกรรมการบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 9 ท่าน ดงันี

ชือ – นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายไกรฤทธิ บณุยเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

2. นายพิชยั คชมิตร รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ

3. นายวรพงศ์ นนัทาภิวฒัน์ กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

4. นายอนชุา ดํารงมณี กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

5. นางสาวมรกต กิตติคุณชัย รองประธานกรรมการบริษัท

6. นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการบริษัท

7. นางจิราพร กิตติคุณชัย กรรมการบริษัท

8. นางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลิศ กรรมการบริษัท

9. นายชยัยศ สนัติวงษ์ กรรมการบริษัท

หมายเหตุ :

- ทีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 เมือวนัที 18 มกราคม 2560 มีมติแต่งตงักรรมการบริษัทเพิม 8 ท่าน ได้แก่ นายไกรฤทธ ิบุณยเกียรติ

นางสาวมรกต กิตติคุณชัย นายวรพงศ์ นนัทาภิวฒัน์ นายพชิยั คชมิตร นายชยัยศ สนัติวงษ์ นายองอาจ กิตติคุณชัย นาง ศุราภรณ์ ประสาท

งามเลศิ และนายอนุชา ดํารงมณี โดยมีมตแิต่งตงั นายไกรฤทธิ บุณยเกียรติเป็นประธานกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตงันายพิชัย คชมิตร

นายวรพงศ์ นนัทาภิวฒัน์ และ นายอนุชา ดํารงมณี ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายพิชัย คชมิตร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

-  รายละเอียดกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

   โดยมี นางสาวสนุทรี มลูเมา ทําหน้าทีเป็นเลขานกุารบริษัท (รายละเอียดของเลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท : นายองอาจ กิตติคุณชัย หรือนางจิราพร กิตติคุณชัย ลงลายมือชือร่วมกับ

นางสาวมรกต กิตติคณุชยั หรือนางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลศิ รวมเป็นสองคน

และประทบัตราสาํคัญของบริษัท

ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบติัหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค์ ข้อบงัคับของบริษัท ตลอดจนมติของทปีระชุมผู้ถือหุ้น

2. พิจารณาอนมุติัแต่งตงับุคคลทีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีกําหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.

2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบยีบทีเกียวข้อง

กบัตําแหน่งกรรมการ ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอืุนนอกจากการออกตามวาระ

3. พจิารณาแต่งตงัคณะกรรมการบริหาร โดยเลอืกจากกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท พร้อมทังกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมเพือแต่งตังเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศข้อบังคบั และ/หรือ ระเบียบทีเกียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือต่อทีประชมุผู้

ถือหุ้นพิจารณาแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

5. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลยีนแปลงกรรมการซึงมีอํานาจผูกพนับริษัทได้
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6. แต่งตงับุคคลอืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพือให้

บคุคลดงักลา่วมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามทีคณะกรรมการเหน็สมควร ซงึคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิก

ถอน เปลียนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนนั ๆ ได้

7. พิจารณาอนุมัติการทํารายการการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีทีรายการดงักล่าว

จะต้องได้รับอนมุติัจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น ทงันี ในการพิจารณาอนมุติัดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/

หรือ ระเบียบทีเกียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานทเีกียวข้อง

8. พิจารณาอนุมัติการทํารายการทีเกียวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีทีรายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุติัจากทีประชุมผู้ ถือ

หุ้น ทงันี ในการพิจารณาอนุมัติดงักลา่วให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคบั และ/หรือ ระเบียบทีเกียวข้องกบัตลาด

หลกัทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานทเีกียวข้อง

9. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ น เมือเห็นได้ว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรทีจะทําเช่นนัน

และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ทีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป

10. มีหน้าทีกําหนดวิสยัทศัน์ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กลยทุธ์ธุรกิจ งบประมาณประจําปี และ

กํากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพือเพิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยังยืน

11. รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นโดยสมําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น มีการเปิดเผยข้อมูลทีเป็น

สาระสําคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถกูต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

12. ประเมนิผลการปฏิบตัิงานและกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู

13. กํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสยีงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

14. พิจารณาตัดสินในเรืองทีมีสาระสําคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทนุขนาดใหญ่ อํานาจการบริหาร

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และรายการอืนใดทีกฎหมายกําหนด

15. กําหนดอํานาจและระดบัการอนุมติัในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานของบริษัทให้

คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายทีเกียวข้องโดยจัดทําเป็นคู่มืออํานาจ

ดําเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง

16. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทีเชือถือได้ รวมทงัดแูลจัดให้มีกระบวนการในการ

ประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน

17. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตงัผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจําปี เพือนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ

พิจารณาอนมุติัแต่งตงั

18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบ

บญัชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลมุในเรืองสาํคญั ๆ ตามนโยบายข้อพงึปฏิบติัทดีีสําหรับกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

19. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรหรือตามข้อกําหนดทีบริษัท

กําหนดไว้

20. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบติัด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม

ทงันี กําหนดให้กรรมการซึงมีหรืออาจมีความขดัแย้งในส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกับ

บริษัท ไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรืองนนั
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นอกจากนนั ในกรณีต่อไปนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชมุคณะกรรมการ และทีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททงัหมดหรือบางส่วนทีสําคญัให้แก่บคุคลอืน

(ข) การซอืหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอืนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเกียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือบางสว่นทีสาํคญั การมอบ

หมายให้บุคคลอืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอืนโดยมีวตัถปุระสงค์เพือ

การแบ่งผลกําไรขาดทนุกัน

(ง) การแก้ไขเพิมเตมิหนังสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบังคบัของบริษัท

(จ) การเพิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอืน

(ฌ) การอืนใดทีได้กําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ/หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชมุผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น

อาทิ รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน รายการทีเกียวโยงกัน เป็นต้น

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททีมีหน้าทีในการบริหารจดัการการดําเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท กลา่วคือ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนงึในสาม

(1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนนั ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสดุ

กับส่วนหนงึในสาม (1/3) กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้

สําหรับคณะกรรมการเฉพาะเรือง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ใน

ทีนี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นของปีทีได้รับการแต่งตงั จนถึงวนัประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป

กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชือและแต่งตงัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้

ทงันี การมอบอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนนั จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ

หรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมติัรายการทีตน

หรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง (ตามทีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) สาํหรับทัง

บริษัทและบริษัทย่อย

สถติิการเข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2558 - 2560

ชือ-นามสกุล

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

1. นายไกรฤทธิ บณุยเกียรติ/1 - - 7/7 -

2. นางสาวมรกต กิตติคุณชัย/1 - - 6/7 -

3. นายพิชัย คชมิตร/1/2 - - 7/7 6/6

4. นายวรพงศ์ นนัทาภิวฒัน์/1/2 - - 3/7 4/6
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ชือ-นามสกุล

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

5. นายอนชุา ดํารงมณี/1/2 - - 7/7 6/6

6. นายองอาจ กิตติคุณชัย/1 - - 6/7 -

7. นางจิราพร กิตติคุณชัย - - 6/7 -

8. นางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลิศ/1 - - 6/7 -

9. นายชยัยศ สนัติวงษ์/1 - - 6/7 -

หมายเหตุ : ตวัเลขแสดงจํานวนครังทีกรรมการเข้าร่วมการประชุมต่อจํานวนครังการประชุม
/1 ได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการบริษัท โดยทีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 เมือวนัที 18 มกราคม 2560
/2 ได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการตรวจสอบโดยทีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 เมือวนัที 18 มกราคม 2560

8.3. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

8.3.1. คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชือคณะผู้บริหาร ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 9 ท่าน ดงันี

ชือ – นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายการตลาด

2. นางสาวมรกต กิตติคุณชัย รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายโรงงาน

3. นางจิราพร กิตติคุณชัย รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายสํานกังาน

4. นายสนิท ศรีสวุรรณ ผู้อํานวยการฝ่ายโรงงาน

5. นายวีระ นพวฒันากร ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน

6. นางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลิศ ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทัวไป

7. นายโกวิทย์ สิทธิยศ ผู้อํานวยการฝ่ายการขายและการตลาด

8. นางสาวสนุทรี มลูเมา ผู้จดัการฝ่ายบญัชี

9. นางปัญจรัตน์ กลัชาญพิเศษ ผู้จดัการแผนกบญัชี

หมายเหต ุ: ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงินคือ นายวีระ นพวฒันากร จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) จากมหาวิทยาลยัรามคําแหง และทํางานในตําแหน่งผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี

และการเงินของบริษัทมามากกว่า 1 ปี

ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

1. ควบคุมการดําเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงาน และบริหารงานประจําวันของบริษัท

2. ตดัสนิในเรืองทีสาํคญัของบริษัท กําหนดภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการ

บริหารงานในสายงานต่าง ๆ

3. เป็นผู้มีอํานาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สงัการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสญัญา เอกสารคําสงั หนงัสือแจ้ง

ใด ๆ ตามทีกําหนดไว้ในคูมื่ออํานาจดําเนินการ
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4. มีอํานาจจ้าง แต่งตงั โยกย้าย บคุคลตามทีเห็นสมควร ตลอดจนกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที และผลตอบแทนที

เหมาะสม และให้มีอาํนาจ เลกิจ้าง ปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนกังานระดบัต่าง ๆ ตามทีกําหนด

ไว้ในคู่มืออํานาจดําเนินการ

5. มีอํานาจในการกําหนดเงือนไขทางการค้า เพือประโยชน์ของบริษัท

6. พิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการบริษัท

7. อนมุติัและแต่งตงัทีปรึกษาด้านต่าง ๆ ทจํีาเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท

8. ดําเนินการใด ๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทังนี การมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริหารดงักลา่วข้างต้นนัน ประธาน

เจ้าหน้าทีบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและระเบียบวาระต่างๆ ทีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่

รวมถงึอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจช่วงในการอนมัุติรายการใดทีตน หรือผู้รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคลทีอาจมีความ

ขดัแย้ง (ตามทีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดขัดแย้งกับ

บริษัท ซงึการอนมุติัรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือทีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่

กรณี) เพือพิจารณาอนมัุติรายการดังกลา่วตามทีข้อบงัคับของบริษัท หรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด

8.4. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

ตามข้อกําหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กําหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มี

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2560 เมือ

วันที 1 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติแตง่ตงัให้นางสาวสนุทรี มลูเมา ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท โดยมีบทบาทหน้าทีและ

ความรับผิดชอบสําหรับเลขานุการบริษัท ดังนี

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี

(1) ทะเบียนกรรมการ

(2) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท

(3) หนงัสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและสง่สาํเนารายงานดงักล่าวให้ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนบัแต่วนัทีบริษัทได้รับรายงาน

3. จัดทําระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานทีเกียวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี รวมทงัดแูลให้มีการเก็บ

รักษาเอกสารหรือหลกัฐานดงักลา่วให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับ

แต่วนัทีมีการจัดทําเอกสารหรือข้อมลูดังกล่าวโดยการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานข้างต้นให้หมายความรวมถงึ

การเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอืนใดทีสามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลยีนแปลงข้อความ

(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติทีประชุมผู้ถือหุ้น

(2) งบการเงินและรายงานเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอืนใดทีต้อง

เปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์

(3) ความเห็นของบริษัทเมือมีผู้ ทําคําเสนอซือหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทัวไป

(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอืนใดเกียวกบักิจการทีบริษัทจัดทําขนึเพือเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทัวไป

ตามทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด
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4. ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนดต่อไป

5. ต้องปฏิบติัหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัและซือสตัย์สจุริต รวมทงัต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย

วตัถุประสงค์ ข้อบงัคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผู้ ถือหุ้นและไม่กระทําการใดอันเป็นการขัดหรือแย้ง

กับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนยัสําคัญ

6. ต้องปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวงัเยียงวิญ ูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนันจะพึงกระทํา

ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกนั โดย

(1) การตัดสินใจได้กระทําไปด้วยความเชือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นไปเพือประโยชน์สงูสดุของ   บริษัท

เป็นสาํคญั

(2) การตัดสินใจได้กระทําบนพืนฐานข้อมูลทีเชือโดยสจุริตว่าเพียงพอ และ

(3) การตัดสินใจได้กระทําไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสยี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรืองทีตดัสนิใจนนั

ทังนี ในกรณีทีเลขานุการบริษัทพ้นจากตําแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง

เลขานกุารบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนบัแต่วนัทีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าทีได้

8.5. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1. ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครังที 1/2560 เมือวันที 18 มกราคม 2560 ได้มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน

ให้แก่คณะกรรมการประจําปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี

ตําแหน่ง ค่าเบียประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

65,000 บาท/ ท่าน/ ครัง

30,000 บาท/ ท่าน/ ครัง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/ ท่าน/ ครัง

15,000 บาท/ ท่าน/ ครัง

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

20,000 บาท/ ท่าน/ ครัง

15,000 บาท/ ท่าน/ ครัง

คณะกรรมการบริหารความเสียง

ประธานกรรมการบริหารความเสียง

กรรมการบริหารความเสียง

20,000 บาท/ ท่าน/ ครัง

15,000 บาท/ ท่าน/ ครัง

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

20,000 บาท/ ท่าน/ ครัง

15,000 บาท/ ท่าน/ ครัง

ทงันี กรรมการทีมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจของบริษัททีมีรายได้ประจําจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2558 – 2560

ชือ-นามสกุล

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

1. นายไกรฤทธิ บณุยเกียรติ - - 455,000 -

2. นางสาวมรกต กิตติคุณชัย - - - -

3. นายพิชัย คชมิตร - - 210,000 120,000

4. นายวรพงศ์ นนัทาภิวฒัน์ - - 90,000 60,000

5. นายอนชุา ดํารงมณี - - 210,000 90,000

6. นายองอาจ กิตติคุณชัย - - - -

7. นางจิราพร กิตติคุณชัย - - - -

8. นางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลิศ - - - -

9. นายชยัยศ สนัติวงษ์ - - 180,000 -

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จาํนวน

 (คน)

จาํนวนเงนิ

(ล้านบาท)

จาํนวน

(คน)

จาํนวนเงนิ

(ล้านบาท)

จาํนวน

(คน)

จาํนวนเงนิ

(ล้านบาท)

เงินเดือน 7 14.02 7 16.50 7 20.62

ผลตอบแทนอืน/1 7 0.04 7 0.04 7 3.82

รวม 7 14.06 7 16.54 7 24.44

หมายเหตุ: /1ผลตอบแทนอืน ได้แก่ เงินสมทบนําสง่ประกนัสงัคม เงินสมทบกองทนุสํารองเลียงชีพและโบนสั

8.5.2. ค่าตอบแทนอืน

-ไม่มี-
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8.6. บคุลากร

8.6.1. จํานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีจํานวนพนกังาน ดังนี

จาํนวนพนักงาน

ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 60

จํานวน (คน) จํานวน (คน) จํานวน (คน)

ฝ่ายวตัถดิุบ 17 17 19

ฝ่ายคณุภาพ 23 27 27

ฝ่ายโรงงาน 20 20 24

ฝ่ายบญัชี 10 9 10

ฝ่ายการเงิน 3 3 4

ฝ่ายจดัซือ 4 3 4

ฝ่ายบคุคลและ IT 15 15 16

ฝ่ายต่างประเทศ 19 22 23

ฝ่ายภายในประเทศและพัฒนาธุรกิจ 2 2 2

ฝ่ายผลิตและคลงัสนิค้า 46 54 66

ฝ่ายวิศวกรรม 41 36 31

รวม 200 208 226

8.6.2. ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
หน่วย: ล้านบาท

หน่วย : บาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ค่าตอบแทนของพนักงานในรูปเงินเดือน เงินสมทบ

ประกันสงัคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลยีงชีพ โบนสั
42.03 48.66 61.04

หมายเหตุ: ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2560 เมือวนัที 24 เมษายน 2560 อนมุติัการจัดตงักองทุนสํารองเลียงชีพ โดยมอบหมายให้

บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยมีผล

ใช้บงัคบัตงัแต่วนัที 15 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

8.6.3. ข้อพิพาทด้านแรงงานทีสําคัญในระยะ 3 ปีทีผ่านมา

 -  ไม่มี  -

8.6.4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเพือเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพือ

สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนกังานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างคณุภาพชีวิตทีดีและเกิดความภาคภูมิใจใน

การเป็นสว่นหนงึขององค์กร โดยได้กําหนดแผนการพัฒนาบคุลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจําปีสาํหรับการอบรมเพือเพิม

ทกัษะในการทํางาน ทงัการอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรของหน่วยงานภายนอก รวมถงึมีการจดัให้

มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ให้กับบคุลากรเพือเป็นการสร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางานของพนกังานในระยะยาว
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9. การกํากับดแูลกิจการ

9.1. คู่มือการกํากับดูแลกิจการทดีี (Code of Conduct)

ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2560 (ครังแรกหลงัแปรสภาพ) เมือวันที 5 กนัยายน 2560 ได้มีมติอนมุติัการ

กําหนดนโยบายเกียวกบัการกํากบัดแูลกิจการตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือให้มีความโปร่งใสใน

การดําเนนิงานของบริษัทในทกุระดบัชนัทงัในสว่นของพนกังานระดบัปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ และเพือ

ประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้ น ลกูค้า นักลงทุนและสาธารณชนทัวไปซึงรวมถึงการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกียวกับ

จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที

ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกบัข้อพงึปฏิบัติทีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice)

เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี (Good Corporate Governance) ตามทีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ได้ให้แนวทางไว้ ซงึสาระสําคัญของการกํากบัดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี

หมวดที 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัในสทิธิพืนฐานของผู้ ถือหุ้น โดยวางหลกัการในการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้น

อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สทิธิในการซือขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สทิธิในการ

ได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัท สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ  ทพีิจารณา

สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อืนเข้าประชมุแทน สิทธิในการแต่งตงักรรมการและผู้สอบบญัชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ

ซกัถามกรรมการในทีประชมุผู้ ถือหุ้น และสทิธิในการเสนอวาระการประชมุและเสนอชือกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้

ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การจัดประชมุผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ตามข้อบังคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติ

ตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ ถือหุ้ นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สาํนักงาน

ก.ล.ต.)

1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทกุกลุม่ ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที และวาระการประชมุ โดยมีคําชีแจงและเหตุผลประกอบในแต่

ละวาระหรือประกอบมติทีขอตามทีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบ

วาระการประชมุ

1.3 บริษัทได้อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอย่างเต็มที และละเว้น

การกระทําใดๆ ทีเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น เช่น การเข้าประชมุเพือออกเสียงลงมติไม่

ควรมีวิธีการทียุง่ยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานทีจดัประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสง่คําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ โดยกําหนดหลกัเกณฑ์การสง่คําถามล่วงหน้าให้

ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมกบัการนําสง่หนังสอืเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนีบริษัทได้เผยแพร่

หลกัเกณฑ์การส่งคําถามลว่งหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท

1.5 บริษัทสนับสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉนัทะรูปแบบทีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนสยีงได้

และควรเสนอชือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น
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2. การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทได้ส่งเสริมมีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทงัการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนบัคะแนนและ

แสดงผล เพือให้การดําเนินการประชมุสามารถกระทาํได้รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นยํา

2.2 กรรมการทกุคนควรเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ

ในเรืองทีเกียวข้องได้

2.3 ในการประชมุผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ

2.4 คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลทีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงใน

การประชมุสามัญและวิสามัญผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ทีประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ

2.5 คณะกรรมการบริษัทควรสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทสํีาคัญ เช่น การทํารายการเกียวโยง

การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ เป็นต้น เพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อ

โต้แย้งในภายหลงั

2.6 ประธานในทีประชมุควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตงั

คําถามต่อทีประชมุในเรืองทีเกียวข้องกับบริษัทได้

3. การจัดทํารายงานการประชมุ และการเปิดเผยมติการประชมุผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นจะบนัทึกการชีแจงขนัตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ทีประชุม

ทราบก่อนดาํเนินการประชมุ รวมทังการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตงัประเด็น หรือซกัถาม นอกจากนี ควรบนัทึก

คําถาม คําตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสยีงเป็นอย่างไร

รวมถงึควรบนัทกึรายชือกรรมการผู้เข้าร่วมประชมุและกรรมการทีลาประชมุด้วย

3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้

ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท

หมวดที 2: การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความมนัใจให้กบัผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดแูลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไป

อย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัสําคญัต่อความมันใจในการลงทนุกบับริษัท คณะกรรมการบริษัทจงึควรกํากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับ

การปฏิบตัิ และปกป้องสิทธิขนัพืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี

ก. สิทธิในการมอบฉันทะให้บคุคลอืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ สามารถใช้สทิธิในการมอบฉนัทะให้บุคคลอืนหรือ

กรรมการอิสระของบริษัท ทีบริษัทเสนอชือให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ในกรณีมอบ

ฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนงัสือมอบฉันทะทีระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทงัสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหนงัสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอืนๆ  ตามทีกําหนดกลบัมายังบริษัทก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น
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ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิมเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุเพิมเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ

ประจําปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิมเติมสามารถเสนอได้ตามขันตอน ดังนี

· จดัสง่เรืองทีจะเสนอให้บรรจเุข้าเป็นวาระการประชุมเพิมเติมพร้อมด้วยเหตผุล รายละเอียดข้อเท็จจริง

และข้อมลูทีจําเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น

· บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพมิวาระการประชมุกบัทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้นซงึเกณฑ์การพิจารณาเรืองทีมีผู้เสนอให้บรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุเพิมเติมคือต้องเป็น

เรืองทีเกียวข้องกับการดําเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั

หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเหน็ชอบกบัเรืองทีเสนอเพิมเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชมุผู้

ถือหุ้น พร้อมทงัระบุว่าเป็นวาระทีเสนอโดยผู้ถือหุ้น

ค. สิทธิในการเสนอบคุคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  โดยบริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะบคุคลที

มีคณุสมบติัตามเกณฑ์ทีกําหนด ดงันี

· มีคณุสมบติัถกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท

· มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน หรือคุณสมบัติอืน ทังนี ตามทีบริษัทกําหนด หรือที

คณะกรรมการสรรหาเหน็ว่าเหมาะสม

· ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มทีเพือประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยถือ

เป็นหน้าทีและพร้อมทีจะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสมําเสมอ

· ไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการอสิระจะเป็นผู้พิจารณาคดัสรรผู้ทีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพือเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

แต่หากทีประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกทีจะเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ทีได้รับเสนอชือดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพือให้ทีประชมุลงมติครังสดุท้าย ซงึเอกสารทีผู้ถือหุ้น

ต้องแนบมาด้วยในการเสนอชือเสนอบคุคลเพือเข้าดํารงตําแหน่ง ได้แก่  (1) แบบฟอร์มเสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท และ (2) ข้อมลูบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนงัสอืยืนยนัการถือ

หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึงเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง  และสง่ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท

ภายในระยะเวลาทีบริษัทกําหนด

ง. การป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน

บริษัทมีนโยบายจํากดัการใช้ข้อมลูภายในให้อยูใ่นวงเฉพาะผู้บริหารตงัแต่ระดบักลางถงึระดบัสงูทีเกียวข้องภายใน

แผนกหรือบริษัทเท่านนั  สําหรับงบการเงินทีผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ทีผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที

เป็นความลบัอืนจะใช้เพือการปรึกษาหารือกบับุคคลในระดบัผู้จดัการขนึไปเท่านนั บริษัทมีบทลงโทษกบับุคคลทีเกียวข้อง

หากมีการใช้ข้อมูลภายในทีทําให้เกิดความเสียหาย นอกจากนนั บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์ของบริษัททีตนเอง คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลนุิติภาวะถือครองอยูต่อ่สํานักงาน ก.ล.ต. และบริษัท
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จ. การกํากับดแูลเรืองการซือขายหลกัทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมลูภายในของผลการดําเนินงาน ซือขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัท ตงัแต่วันทีทราบข้อมูลจนกระทงัข้อมูลได้เปิดเผยสูส่าธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนําข้อมลูภายในทีไม่ควรเปิดเผย

ไปเผยแพร่เพือเป็นการสร้างราคาให้กับหลกัทรัพย์ โดยเฉพาะการซือขายหลกัทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนท ีงบการเงินจะออก

เผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535

รวมถึงการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์โดยคู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ทงันีกรรมการและผู้บริหารจะต้อง

จดัส่งสําเนาการรายงานดงักล่าวแก่บริษัทในวนัเดียวกบัทีรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ซงึกําหนดให้แจ้งภายใน 3 วนัทําการ

หมวดที 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสําคัญกับการกํากับดแูลผู้ มีสว่นได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ลงทุน

เจ้าหนี และชมุชนทีบริษัทตงัอยู่ เป็นต้น ผู้ มีสว่นได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิทีมีตามกฎหมายทีเกียวข้อง

บริษัทจะไม่กระทําการใดๆ ทีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีมี  บริษัทได้พิจารณาให้

มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าทีทีมีในการสร้างเสริมผลการดําเนินงาน

ของบริษัทเพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมันคงอย่างยังยืนให้กับกิจการ และสร้าง

ผลประโยชน์ทีเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี บริษัทยงัจดัให้มีช่องทางให้ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถติดต่อสอืสาร เสนอแนะ

หรือให้ข้อมลูต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้ มีส่วนได้เสยีในการสร้างความมงั

คงั ความมนัคงทางการเงิน และความยงัยืนของกิจการ ดงันี

· ให้ความสําคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้

ผลตอบแทนทีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศกัยภาพ

และความรู้ความสามารถอย่างต่อเนอืง รวมถงึการให้ความสาํคญักบัการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน

โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและคุณภาพชีวิตของพนกังานเป็นสําคญั

· การซือสนิค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงือนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาทีทําร่วมกนัอย่าง

เคร่งครัด เพือสร้างความสัมพนัธ์ทีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทงัสองฝ่าย

· การปฏิบติัตามเงือนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงทมีี

· เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อลกูค้า มีความรับผิดชอบต่อลกูค้าทังด้านคณุภาพสนิค้า และการให้บริการทีดีและได้

มาตรฐาน การรักษาความลบัของลกูค้า และการให้ความสําคัญกับการกําหนดราคาทีเป็นธรรมและเท่าเทียม

ภายใต้นโยบายการกําหนดราคาทีมี

· การปฏิบติัตามกรอบกติกา การแข่งขนัทีดี รวมถึงหลีกเลยีงวิธีการทีไม่สจุริต เพือทําลายคู่แข่งทางการค้า

· ให้ความสําคญัและรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมใกล้เคียงเกียวกบัสภาพแวดล้อม รวมถงึให้การสนบัสนนุกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ของชมุชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม เพือชีวิตความเป็นอยูที่ดีขนึ โดย

พิจารณาตามความเหมาะสม
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หมวดที 4: การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสาํคัญกับการเปิดเผยข้อมลู โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสาํคญัทีเกียวข้องกบั

บริษัท ทังข้อมลูด้านการเงินและข้อมลูทีไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่าน

ช่องทางต่างๆ ทีเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเทา่เทียมกันและนา่เชือถือ เป็นไปตามช่องทางทีกฎหมายกําหนด ซงึข้อมลูสําคัญ

ทีบริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมลูทีมิใช่ข้อมลูทางการเงินต่าง ๆ ทอีาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

ของบริษัท ซงึเป็นไปตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดแูลให้คณุภาพของรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรัีบรองโดยทัวไป

และผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีทีเป็นอิสระซงึได้รับการรับรองจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีเพือแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผย

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จํานวนครังของการประชมุและจํานวนครังที

กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีทีผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้ บริหารระดับสูง

รวมถงึรูปแบบและลกัษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบติังานตามนโยบาย

ทงันี ข้อมลูต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสูส่าธารณะผ่านช่องทางสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีหลากหลายซึง

สามารถนําประสบการณ์ทีมีมาพฒันาและกําหนดแนวนโยบายทีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย

คณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพือประโยชน์สงูสดุของกิจการและผู้ ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที

สําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึง

ประเมินผลการดําเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานทีวางไว้ ซึงบริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการทีมาจากฝ่ายบริหารจํานวน 4 ท่าน กรรมการบริษัททีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการทีมีคณุสมบัติ

เป็นอสิระจํานวน 4 ท่าน ซึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทงัคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดลุของกรรมการทีเป็นผู้บริหาร

อย่างเหมาะสม นอกจากนี บริษัทได้แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบซงึประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน และมี

วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กําหนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่าง

ชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกําหนดค่าตอบแทนทีชดัเจนและโปร่งใส โดยนําเสนอเพือขอความเห็นชอบจากทีประชมุ  ผู้ถือ

หุ้ น ซึงจะพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าทีความรับผิดชอบของ

กรรมการแต่ละคน เพือให้อยูใ่นระดับทีสามารถจงูใจและรักษากรรมการทีมีความรู้ความสามารถให้ปฏิบติัหน้าทีกบับริษัทได้

รวมทงัอตัราค่าตอบแทนทีกําหนดสามารถเทียบเคียงได้กบัค่าตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั

กรรมการของบริษัททกุคนเข้าใจถึงหน้าทีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมทีจะแสดงความ

คิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสตัย์สจุริต

ระมดัระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี กรรมการบริษัท

ทุกคนยังอุทิศเวลาเพือปฏิบัติหน้าทีตามความรับผิดชอบอย่างเต็มทีและเพียงพอ รวมทังถือปฏิบัติในการเข้าประชุม

คณะกรรมการ ยกเว้นกรณีทีมีเหตผุลจําเป็น
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นอกจากน ีคณะกรรมการของบริษัทยงัให้ความสาํคญักบัการเปิดเผยข้อมลูทีเพียงพอต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ที

เกียวข้องทกุฝ่าย ข้อมลูทีเปิดเผยจะต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถงึ และทันเวลา ซึงรวมถงึรายงานทางการเงิน

ผลการดําเนินงาน ข้อมลูอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อมลูทีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการทีดี โดยเผยแพร่ข้อมลูและข่าวสารต่างๆ เพือให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้องได้ใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุน

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทังการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สอืของตลาดหลักทรัพย์และสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมถงึเว็บไซต์ของ

บริษัทภายหลงัจากการนําหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย

ประชมุคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2560 (ครังแรกหลังแปรสภาพ) เมือวันที 5 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติ

กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณ ะอนุกรรมการทัง 4 คณะคือ คณ ะกรรมการตรวจสอบ  (Audit Committee)

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk  Management Committee) และ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)  ดงันี

9.2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที 5 กนัยายน 2560 รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ท่านประกอบด้วย

ชือ – นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายพิชยั คชมิตร ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวรพงศ์ นนัทาภิวตัน์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายอนชุา ดํารงมณี กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาววัลดี สีบุญเรือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงได้รับการแต่งตังจากทีประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบครงัที 1/2560 (ครังแรกหลงัแปรสภาพ) เมือวันที 5 กนัยายน 2560

หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบ ทีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินคือ

นายอนชุา ดํารงมณี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาบญัชีและบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และได้ทํางานใน

ตําแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ทีโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ และดํารงตําแหน่ง

ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบญัชี ภาคพืนเอเชียแปซิฟิค ทีโรงแรมในเครือสตาร์วดู สํานักงาน ประเทศสิงคโปร์

ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพือให้มนัใจว่า มีความถกูต้องและเชือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ

โดยการประสานงานกบัผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารทีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาส

และประจําปี

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ให้มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดที

รับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเห็นว่า

จําเป็นและเป็นสิงสําคญั พร้อมทงันําข้อเสนอแนะเกียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายในทสีาํคญัและ
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จําเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้ สอบบัญชีภายนอก และผู้ จัดการแผนกตรวจสอบ

ระบบงานภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ และกฎหมายอืนๆทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พจิารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตงับุคคลซงึมีความเป็นอิสระเพือทําหน้าทเีป็นผู้สอบบญัช ีรวมถงึพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชขีองบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทงัเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย

จดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานทียอมรับโดยทัวไป

6. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรืองดังกล่าวให้มีความถูกต้องและ

ครบถ้วน ทงันีเพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท

7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสียงทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง

9. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซงึรายงานดงักล่าวต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดังต่อไปนี

1) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

2) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท

3) ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์และหน่วยงานทีเกียวข้องหรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี

5) ความเห็นเกียวกบัรายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

6) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าทีตามกฎบตัร (Charter)

8) รายการอืนทีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

11. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหน้าทีคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ/ ผู้บริหาร/ หรือพนกังาน

ของบริษัททีเกียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารทีเห็นว่าเกียวข้องหรือจําเป็น

12. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจว่าจ้างทีปรึกษาหรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท หรือตามทีกฎหมาย

หรือหน่วยงานทีเกียวข้องให้อํานาจ มาให้ความเห็นหรือให้คําปรึกษาในกรณีจําเป็น

13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทงั

ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบัติงานทีอาจเป็นเหตใุห้การปฏิบัติงานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ในการจดัตงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ

15. ปฏิบติังานอนืตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
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วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในทีนี หมายถงึ ช่วงเวลาระหว่างวันประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นของปีทีได้รับการแต่งตงัจนถงึวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป กรรมการตรวจสอบซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

อาจได้รับการเสนอชือและแต่งตงัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้

9.2.2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจํานวน  7 ท่าน ประกอบด้วย

ชือ – นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวมรกต กิตติคุณชัย รองประธานกรรมการบริหาร

3. นางจิราพร กิตติคุณชัย กรรมการบริหาร

4. นางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลิศ กรรมการบริหาร

5. นายอนันต์ บญุมหาธนากร กรรมการบริหาร

6. นายสนิท ศรีสวุรรณ กรรมการบริหาร

7. นายวีระ นพวฒันากร กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. ทําหน้าทีควบคมุการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้และรายงานผล

การดําเนินงานต่อคณ ะกรรมการบริษั ท ทังนี ในการดําเนินการประชุมของคณ ะกรรมการบริหารต้องมี

คณะกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากงึหนงึของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้อง

ได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากทีประชมุและคะแนนเสียงดงักลา่วทีนับได้อย่างน้อยกงึหนึงจากคะแนนเสียงของ

คณะกรรมการบริหารทงัหมด

2. พิจารณาการกําหนดอํานาจและระดับการอนมัุติของแต่ละบคุคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและจัดให้มีการแบ่งแยก

หน้าทีทีอาจเอือให้เกิดการทําทจุริตออกจากกัน รวมถึงการกําหนดขนัตอนและวิธีการทําธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ทีเกียวข้องกบับุคคลดงักลา่วอย่างเหมาะสมเพือป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลกัการและ

ข้อกําหนดทีได้รับอนุมัติแล้ว

3. พิจารณางบประมาณประจําปีและขันตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ

ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณทีได้รับอนมัุติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมเพือประโยชน์ของบริษัท

5. พิจารณาอนุมัติการลงทนุและกําหนดงบประมาณในการลงทนุ ตามอํานาจในคู่มืออํานาจดําเนินการ

6. พิจารณาการทําสญัญาต่างๆทีมีผลผูกพนับริษัท ตามอํานาจในคู่มืออํานาจดําเนินการ

7. รับผิดชอบให้มีข้อมลูทีสาํคญัต่างๆของบริษัทอย่างเพียงพอ เพือใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดทํารายงานทางการเงินทีน่าเชือถือ เป็นไปตามมาตรฐานทีดีและโปร่งใส

8. พิจารณาผลกําไรและขาดทนุของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัท

9. พิจารณาการดําเนินธรุกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
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10. กํากบัดแูลให้มีขันตอนให้ผู้ปฏิบติังานต้องรายงานเหตกุารณ์หรือการกระทําทีผิดปกติหรือการกระทําผิดกฎหมาย

ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีทีเหตกุารณ์ดังกลา่วมีผลกระทบทีมีสาระสาํคัญจะต้องรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพือพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอนัสมควร

11. ดําเนินการใดๆเพือสนบัสนนุการดําเนินการดงักลา่วข้างต้นหรือตามความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทหรือตามที

ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท

12. การดําเนินเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารในเรืองใดๆซงึได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากทีประชุม

คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครังถดัไป

ทังนี การมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักลา่วข้างต้นนัน จะไม่รวมถงึ

อํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจช่วงในการอนมุติัรายการใดทีตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง

(ตามทีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดขัดแย้งกบับริษัท ซึง

การอนุมติัรายการในลกัษณะดังกลา่วจะต้องเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการและ/หรือ ทีประชมุผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) เพือ

พิจารณาอนมุัติรายการดังกลา่ว ตามทีข้อบงัคับของบริษัทหรือกฎหมายหรือหน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด

9.2.3. คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสียงจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชือ – นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายชยัยศ สนัติวงษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสียง

2. นายพิชยั คชมิตร กรรมการบริหารความเสียง

3. นางจิราพร กิตติคุณชัย กรรมการบริหารความเสียง

4. นายวรวชัร ตันตรานนท์ กรรมการบริหารความเสียง

5. นายอนันต์ บญุมหาธนากร กรรมการบริหารความเสียง

ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง

1. กําหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสียง เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและ

เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสียงของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย

2. วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสียง เพือให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคมุความเสยีง

แต่ละประเภทให้อยูใ่นระดับทียอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคมุความเสียง

3. ประเมินความเสยีงในระดับองค์กร และกําหนดวิธีการบริหารความเสยีงนันให้อยู่ในระดับทียอมรับได้  รวมทัง

ควบคมุดูแลให้มีการบริหารความเสียงตามวิธีการทีกําหนดไว้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสยีงและปรับปรุงให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลอย่างเพียงพอ  ทีจะควบคมุ

ความเสยีง

5. มีอํานาจในการเรียกบุคคลทีเกียวข้องมาชีแจงหรือแต่งตงัและกําหนดบทบาททีให้ผู้ปฏิบัติงานทกุระดับมีหน้าที

บริหารความเสียงตามความเหมาะสม และให้รายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสียงเพือให้การบริหารความ

เสียงบรรลวุตัถปุระสงค์



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)

สว่นที 2 - หน้า 22

6. รายงานผลของการบริหารความเสียงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส

7. จดัทําคูมื่อการบริหารความเสียง

8. ระบุความเสยีงด้านต่างๆ พร้อมทัง วิเคราะห์ และประเมินความเสยีงทีอาจเกิดขนึ รวมทังแนวโน้มซงึมีผลกระทบ

บริษัท

9. จัดทําแผนงานเพือป้องกนั หรือลดความเสียง

10. ประเมินผล และจัดทํารายงานการบริหารความเสยีง

11. จัดวางระบบบริหารความเสียงแบบบรูณาการโดยเชือมโยงระบบสารสนเทศ

12. ปฏิบตัิงานอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

9.2.4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

ณ วันท ี31 ธันวาคม_ 2560 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน ดงันี

ชือ – นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายวรพงศ์ นนัทาภิวฒัน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายพิชยั คชมิตร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลทีเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลกัษณะและการดําเนินธุรกิจ

ขององค์กร โดยการกําหนดคณุสมบติั และความรู้ความชํานาญแต่ละด้านทีต้องการให้มี

2. สรรหากรรมการ เมอืถึงวาระทีจะต้องเสนอชือกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ

พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดํารงตําแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชือจากผู้ ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วย

สรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชือบุคคลที

เหมาะสม เป็นต้น

3. พิจารณารายชือบุคคลทีได้รับการเสนอชือมาและคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที

กําหนดไว้

4. ตรวจสอบว่าบุคคลทีจะถกูเสนอชือนนัมีคุณสมบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทีเกียวข้อง

5. ดําเนินการทาบทามบคุคลทีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบติัทีกําหนดไว้ เพือให้มนัใจว่าบคุคลดังกล่าวมี

ความยินดีทจีะมารับตําแหนง่กรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตงัจากผู้ถือหุ้น

6. เสนอชือให้คณะกรรมการเพือพิจารณาและบรรจุชือในหนังสือนัดประชมุผู้ถือหุ้น เพือให้ทีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตงั

7. พจิารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตงัผู้บริหารระดบัสงูตงัแต่ระดบัรองประธานเจ้าหน้าทีบริหารขึนไป ตามทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพือให้มีความเหมาะสม โดยทบทวน

ความเหมาะสมของเกณฑ์ทีใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกบัข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอืนทีอยู่ใน
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อตุสาหกรรมเดียวกบับริษัท และกําหนดหลกัเกณฑ์ให้เหมาะสมเพือให้เกิดผลงานตามทีคาดหวงั ให้มีความเป็น

ธรรม และเป็นการตอบแทนบคุคลทีช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาํเร็จ

2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจํา ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน และ

ค่าเบียประชมุ โดยคํานงึถึงแนวปฏิบติัทีอตุสาหกรรมเดียวกนัใช้อยู่  ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท

และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสงูทีบริษัทต้องการ

3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดบัสงูตามทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. กําหนดค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหาร

ระดบัสงู ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนุมติัค่าตอบแทนของ

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสงู ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการ

บริษัทนําเสนอให้ทีประชมุผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนมุติั

5. พจิารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีทีมีการเสนอขายหลกัทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน

โดยยดึหลกัให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจงูใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบัติหน้าทีเพือให้เกิด

การสร้างมลูค่าเพิมให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบคุลากรทีมีคณุภาพได้อย่างแท้จริง

ผังตารางอํานาจอนุมัติ

ประเภทธุรกรรม คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

บริหาร

ประธาน

เจ้าหน้าที

บริหาร

รองประธาน

เจ้าหน้าที

บริหาร

ผู้อํานวยการ

ฝ่าย

ผู้จดัการฝ่าย

1. งบประมาณค่าใช้จ่าย

ในการลงทนุสนิทรัพย์

ถาวร ส่วนเพิม เติม

ระหว่างปี

เกินร้อยละ 10

ของ

งบประมาณ

ไม่เกินร้อยละ

10 ของ

งบประมาณ

ไม่เกินร้อย

ละ 5 ของ

งบประมาณ

- - -

2. การเบิกเงินทดรองจ่าย

ต่อครัง

วงเงินเกิน 10

ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน 10

ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน

1 ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน 3

แสนบาท

วงเงินไม่เกิน

5 หมืนบาท

วงเงินไม่เกิน 1

หมืนบาท

3. การอนมัุติการเบิกจ่าย

จากวงเงินสดย่อย

- - วงเงินเกิน 2

หมืนบาท

วงเงินไม่เกิน 2

หมืนบาท

วงเงินไม่เกิน

1 หมืนบาท

วงเงินไม่เกิน 5

พนับาท

4. การอนมัุติวงเงินเครดิต

ลกูค้า

วงเงินเกิน 10

ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน 10

ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน

1 ล้านบาท

- - -

5. การอนมุติัการทํา

Sales Contract กบั

ลกูค้า

- วงเงินเกิน 100

ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน

100 ล้าน

บาท

วงเงินไม่เกิน 50

ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน

20 ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน

10 ล้านบาท

6. การรับวตัถดิุบ/ปัจจยั

การผลิต

วงเงินเกิน 1

ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน

1 ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน 5

แสนบาท

วงเงินไม่เกิน

3 แสนบาท

วงเงินไม่เกิน 2

แสนบาท

หมายเหตุ : อํานาจอนุมตัิฉบบัดงักลา่วข้างต้นได้รับการอนมุติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2560 (ครังแรกหลงัแปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจํากดั) เมือวนัที 5 กนัยายน 2560
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9.3. การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด

การคดัเลือกบุคคลทีจะแต่งตงัเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนัน บคุคลทีได้รับการแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบคุคลทีมคีุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ทจ. 28/2551 เรืองการขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอ

ขายหุ้นทีออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหาดังนี

9.3.1. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

(1) ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนงึของจํานวนกรรมการทงัหมดจะต้องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัท

จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบติัตามทีกฎหมายกําหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

(2) ให้ทีประชมุผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติแต่งตงักรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนงึมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง (1) หุ้นต่อหนึง (1) เสยีง

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทมีีอยูท่งัหมดตาม 2.1 เลอืกตงับคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ กรณีเลอืกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้

2.3 บคุคลซงึได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึง

มีหรือจะพงึเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จํานวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตงัในครังนนั ให้เป็นประธานทีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีขาด

(3) ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนงึในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการในขณะนนั ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสดุกับส่วน

หนงึในสาม (1/3) และกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และกรรมการที

จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน ให้จบัสลากกนัสว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้

กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนนัจะมีผลนบัแต่วนัทีใบลาออกไป

ถงึบริษัท

(5) ทีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากงึ

หนงึของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง

(6) ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบุคคลซึงมี

คณุสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัหรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นันจะ

เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกลา่วจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า

วาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนกรรมการทียงัเหลืออยู่

(7) ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการหนงึคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีทีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลอืก

กรรมการคนหนงึหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีตามข้อบงัคบัในกิจการ

ซงึประธานกรรมการมอบหมาย
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9.3.2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท

ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และมคีณุสมบัติตามทีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคับ

และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทังน ีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้อง

เป็นผู้ มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราว

ละ 3 ปี นับจากวันทีมีมติแต่งตงั และเมือครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตงั

คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าทีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที

ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมทีหมดวาระลง และ/หรือ

เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบทีสรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมี

คณุสมบติัเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑ์และประกาศทีกําหนดโดยสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ดงันี

คณุสมบัติคณะกรรมการอิสระ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสยีงทงัหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทงันี นบัรวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนนัๆ

ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทียืนคําขอ

อนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทงันี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่

รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบคุคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น บิดามารดา คู่

สมรส พีน้อง และบตุร รวมทังคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอาํนาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปี ก่อนวนัทียืนคําขออนญุาตต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบัญชี ซึงมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท สงักดัอยู่

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซงึรวมถงึการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทปีรึกษาทางการ

เงิน ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ
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นัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทียืนคําขออนุญาตต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

(7) ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตงัขนึเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซงึเป็น

ผู้ทีเกียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันทีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนทีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ

อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คณุสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) ไม่เป็นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกนั เฉพาะทีเป็นบริษัทจดทะเบยีน

(3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึงคนทีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความ

น่าเชือถือของงบการเงินได้

(4) มีหน้าทีในลกัษณะเดียวกับทีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบติัและขอบเขต

การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3.3. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท และหรือ

บคุคลทีมีความเหมาะสม ซึงได้รับการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

และโดยทีคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตงักรรมการบริหารคนหนงึเป็นประธานกรรมการบริหาร

9.3.4. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วย

กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่  ทงันีให้ แต่งตัง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนงึคน ขนึเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9.3.5. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสียง

คณะกรรมการบริหารความเสยีง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของ

บริษัท และหรือบุคคลทีมีความเหมาะสม ซึงได้รับการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามทีคณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร และโดยทีคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตังกรรมการบริหารความเสียงคนหนึงเป็นประธานอนุกรรมการ

บริหารความเสยีง
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9.3.6. องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารให้มาจากการเสนอชือของคณะกรรมการบริหารโดยคดัเลอืกจากบคุคลทีมีชือเป็นคณะ

กรรมการบริหารอยู่ในขณะทีทําการคดัเลอืกเพือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุติัแต่งตงับคุคลทีถกูเสนอชือเข้า

มาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

9.4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็น

กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักล่าว โดยตัวแทนของบริษัทอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดับสงู หรือบคุคลใด ๆ ซงึมีคณุสมบติัและประสบการณ์เหมาะสมใน

ธรุกิจดงักลา่ว และปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกบัธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหลา่นัน อนงึ ตัวแทนของบริษัทซงึ

เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ และระเบียบตามทีบริษัท

กําหนด รวมถึงอํานาจในการดําเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย และกฎหมายทีเกียวข้องของบริษัทย่อย

9.5. การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน

ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2560 (ครังแรกหลงัแปรสภาพ) เมือวันที 5 กนัยายน 2560 มีมติทีเกียวข้อง

กบัระเบียบข้อบังคบัในการนําข้อมลูภายในของบริษัททียงัไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพอืประโยชน์ของตนเองหรือผู้อืน ทางบริษัทมี

ข้อกําหนด ดังนี

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท ต้องปฏิบติัดังนี

ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท

ข) ต้องไม่นําความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ

ประโยชน์แก่บคุคลอืนใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ค) ต้องไม่ทําการซือขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในบริษัท

และ/หรือเข้าทํานิติกรรมอืนใดโดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทงัน ี กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทซึงอยู่ในหน่วยงานทีได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทให้

หลีกเลียงหรืองดการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 24

ชวัโมงหลงัจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมลูสารสนเทศทีสําคัญต่อสาธารณชน โดยข้อกําหนดดงักล่าวให้รวมความถงึคู่

สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลกูจ้างของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบั

ดงักล่าวจะถือว่าได้กระทําผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์

ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ตามมาตรา 59

3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบงัคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างทราบโดยทวักัน
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9.6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปีบญัชี 2558-2560 /  ให้แก่ผู้สอบบญัชี

ดงันี

9.6.1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1. ค่าสอบบญัชีประจําปี 135,000 2,350,000 2,000,000

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส - - 1,050,000

รวม 135,000 2,350,000 3,050,000

9.6.2. ค่าบริการอืนๆ (Non Audit Fee)

-

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1. ค่าธรรมเนียมสําหรับ IPO - - 800,000

2. ค่าสอบบัญชีเพือขอใช้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีเงินได้นิติบคุคล ตามเงือนไขในบตัร

ส่งเสริมการลงทนุ(BOI)

- - 30,000

รวม - - 830,000

/1 .ค่าตอบแทนนีไม่รวมค่าใช้จ่ายทีผู้สอบบญัชีขอเบิกชดเชยตามทีเกิดขนึจริง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายเพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม สงิแวดล้อมและกลุม่ผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย ซงึเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการทีจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซงึ

กําหนดหลกัการ 6 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  2) การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพ

สิทธิมนษุยชน  4) การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และ 6) การมีนวตักรรมและเผยแพร่

นวตักรรมซงึได้จากการดําเนนิงานทีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิงแวดล้อมและผู้ มีส่วนได้เสีย

10.1. นโยบายภาพรวม

บริษัทคํานงึและให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการภายใต้หลกับรรษัทภิบาลทีดี เพือใช้เป็นแนวทางในการหล่อ

หลอมให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเชือมันในหน้าทีความรับผิดชอบของตนทีพึงมีต่อผู้ มีสว่นเกียวข้อง ตลอดจนชมุชน

สงัคม และสิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) อย่างสมดลุ จงึได้จดัทาํแนวทางการกํากับดแูลกิจการทีดี โดยมี

วัตถุประสงค์ให้ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทได้รับทราบถึงนโยบาย เรืองทีสําคัญขององค์กร ตลอดจนหน้าทีความ

รับผิดชอบของตนในการปฏิบัติงานภายใต้คณุธรรมและจริยธรรม โดยได้กําหนดแนวทางในการปฏิบติัร่วมกนัเพอืให้บริษัท

ก้าวไปสูค่วามสําเร็จด้วยสํานกึของความถกูต้องและดีงาม
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ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2560 (ครังแรกหลงัแปรสภาพ) เมือวันที 5 กนัยายน 2560 ได้มีมติอนมุัติ

คูมื่อนโยบายการกํากบัดแูลกิจการทีดี และนโยบายต่อต้านการทจุริต เพือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการของ

บริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนยดึถือปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด โดยให้มีผลบงัคบัใช้ในทกุส่วนงานในการ

ดําเนินธุรกิจให้มีระบบการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ซงึช่วยเพิมความเชือมนัและความมนัใจต่อผู้

ถือหุ้ น ผู้ลงทนุ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่ายผ่านการดําเนินธุรกิจปกติ ตังแต่กระบวนการจดัซือจัดหากบัคู่ค้า

การศึกษาและวิจยัผลิตภัณฑ์บริการทีไม่ส่งผลกระทบต่อสงิแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสํานึกถึงบทบาทหน้าทีการเป็น

สมาชิกทีดีต่อสงัคม โดยให้ความสาํคญัในการมีสว่นร่วมและสร้างความสมัพันธ์อันดีให้เกิดขึนระหวา่งบริษัทและสงัคมบน

พืนฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและชมุชน การ

ดแูลสวสัดิการของพนักงาน โดยกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานสว่นต่างๆทีชัดเจนและบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพือความ

ปลอดภัยและความเท่าเทียมในการทํางาน รวมถงึการกําหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติ

หน้าทีของตนด้วยความซือสตัย์สจุริต การให้ความสาํคัญและเอาใจใสต่่อลกูค้า ตลอดจนการมอบสินค้าทีมีคุณภาพในราคา

เป็นธรรมให้กับลกูค้าและผู้บริโภค  ตามอุดมการณ์ของบริษัททียดึมัน จริงใจ และซือตรงในการดําเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี

นอกจากนีบริษัทยังมีการกํากับดูแลระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์รวมถงึการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้สอบบญัชีทไีด้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน เพือให้มนัใจได้ว่าบริษัทรับรู้สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียต่างๆทงัทีได้

กําหนดไว้ในกฎหมายและทีบริษัทกําหนดนโยบายขนึไม่ว่าจะเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า เป็นต้น

10.2. การดําเนินงานและการจดัทํารายงาน

บริษัทมีการกําหนดความรับผิดชอบต่อสงัคมภายใต้คูมื่อจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ดงันี

10.2.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้กําหนดความหมายและปัจจยัของจริยธรรมไว้ ซงึคํานงึถงึ ”คุณธรรมและจริยธรรม” ในการยดึมนัในความ

ถกูต้อง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ปฏิบติัโดยอาศยัสํานกึถงึหลกัคณุธรรมและจริยธรรม หลีกเลียงการกระทําใด ๆ ที

อาจเกิดประเด็นขัดแย้ง หรือ ข้อโต้แย้งในความถกูต้องและความชอบธรรม “ความโปร่งใส” ซงึเน้นการทํางานด้วยความ

โปร่งใส ถกูต้องตามขนัตอนและระเบียบ เปิดเผยและรายงานความไม่ปรกติทันทีเมือพบ พร้อมทีจะให้มีการตรวจสอบได้

และยินดีนําผลการตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ไข “ความซือสตัย์สจุริต” ทีไม่มีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ไม่ใช้ตําแหน่ง

หน้าทีหรือข้อมลูของบริษัทไปใช้เพือเกิดประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรือ ผู้อืนทังทางตรงและทางอ้อม ปฏิเสธหลกีเลยีงหรือ

เปิดเผยผลประโยชน์อืนทีได้รับจากผู้อืน อนัสืบเนืองจากการปฏิบัติงาน “ความนา่เชือถือและไว้ใจ” ทีพดูในสงิทีเป็นความจริง

เปิดเผยและตรงไปตรงมา รักษาคําพูด จดจําสิงทีพูดได้และมุ่งมันอย่างดีทีสดุเพือบรรลผุลตามสิงทีพูด “การเก็บความลบั”

ซงึข้อมลูทีเกิดจากการดําเนินงานของบริษัทถือเป็นทรัพย์สนิทีมีค่าของบริษัท ต้องช่วยกนัเก็บรักษาและป้องกนั ข้อมลูของ

บริษัทเป็นข้อมลูเฉพาะสาํหรับกิจการของบริษัทเท่านนัข้อมลูทีสาํคญัซงึอาจกระทบต่อผลประโยชน์และโทษแก่ผู้อืนต้องใช้

อย่างถกูต้องและระมัดระวัง “การกล้าพูดกล้าทํา” ซึงยึดหลักการ การกล้าพูดกล้าตัดสินใจทําในสิงทีถูกต้อง กล้ายอมรับ

ความจริง กล้ารายงาน เมือพบสิงทีไม่ถกูต้องหรือผิดปรกติ “การพร้อมรับผิดรับชอบ” โดยการทํางานด้วยความสํานกึถงึภาระ

ความรับผิดชอบในความผิดพลาด และเสยีหายของผลการตัดสินใจและการดําเนินงาน พร้อมยอมรับข้อผิดพลาด พร้อม

ชีแจงเหตุผลตามความเป็นจริง และรีบปรับปรุงแก้ไข ไม่ผลกัหรือกลบเกลอืนความผิดพลาดของตนเองให้แก่ผู้อืน ไม่โกรธ

และอาฆาตผู้ทีติเตียนการกระทํา หรือรายงานความผิดพลาดของตน “ความละเอียดรอบคอบ ยุติธรรม” ซึงการตัดสนิใจ
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ดําเนินการใด ๆ จะต้องมีความละเอียดรอบคอบโดยใช้เหตุผลและข้อมลูทีถกูต้องและเพียงพอ ก่อนดําเนินการใด ๆ คํานงึถึง

ผลกระทบและความเสียงต่างๆ อย่างดีทีสดุสามารถแยกอารมณ์ ความรู้สกึ ความชอบสว่นตัวได้ในการตดัสินใจ “การให้

เกียรติกนั” โดยปฏิบัติต่อผู้อืนอย่างสภุาพและให้เกียรติกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืนและนําไปคิดไตร่ตรองอย่างมี

เหตผุล ไม่นําผลงานผู้อืนเป็นของตนเอง ติและชมผู้อืนด้วยความจริงใจและเจตนาทีดี ไม่วิพากษ์วิจารณ์เรืองทีไม่เกียวข้อง

ไม่รู้ข้อเท็จจริงให้ผู้อืนเสยีหาย และ “การมีสาํนึกต่อสงัคม” ซงึเน้นการเป็นสมาชิกทีดีของสงัคมทีอาศยัอยู่ ดําเนินงานโดย

คํานึงถงึผลกระทบต่อสังคมและสิงแวดล้อมเสมอ ช่วยเหลอืและร่วมทําประโยชน์เป็นการตอบแทนให้แก่สังคมทีอยู่ตาม

ฐานะและตามสมควร

10.2.2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสาํคญัแก่การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัเป็นอยา่งมาก โดยมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร

และพนกังาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิงของทีไม่สมควร หรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกียวข้องในกิจการของ

บริษัท รวมถงึไม่จ่ายเงินตามทีถกูเรียกร้อง เสนอจะให้เงนิ หรือผลประโยชน์ หรือสงิของให้กบับุคคลหรือนติิบุคคลทีร่วมทํา

ธุรกิจด้วย หรือหน่วยราชการทีเกียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพือให้มีการตอบแทนปฏิบตัิทีเอือ

ประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกียวกับงานของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีทีให้หรือรับตามจารีตประเพณี หรือตาม

เทศกาลของแต่ละท้องถิน และตามทีสมควร

10.2.3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนกัต่อการเคารพต่อชีวิตและศกัดิศรีความเป็นมนุษย์ของทกุคนซงึนับเป็นรากฐานของการบริหารและ

การพัฒนาทรัพยากรบคุคล รวมทังการสร้างมนษุยสมัพันธ์ในสังคม ดังนันบริษัทจึงมีแนวทางสง่เสริมให้มีการปฏิบัติตาม

หลกัการสิทธิมนษุยชนขนัพืนฐานและความเสมอภาคโดยไม่คํานงึถงึความแตกต่างในเรืองเชือชาติ สผิีว เพศ ภาษา ศาสนา

ความเชือทางการเมืองหรือความเชือในทางอืนใด ชาติพันธ์ุหรือพืนเพทางสงัคม ทรัพย์สิน กําเนิดหรือสถานะ

10.2.4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้กําหนดโครงสร้างผลตอบแทนทีเหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ความสามารถ ความ

รับผิดชอบต่อหน้าทีการงาน และพฤติกรรม ผ่านกระบวนการประเมินยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร

ยทุธศาสตร์สายงานและยุทธศาสตร์ฝ่ายงาน และการประเมินผลงานเชิงทกัษะ และเชิงพฤติกรรม (CSB - Competency

Skill Behavior) โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ ใต้บังคับบัญชา ผู้ ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา และการประเมิน

ตนเองทุกระดับ นอกจากนี บริษัทมุ่งมันทีจะปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการทีดี และประโยชน์อืนทีเหมาะสม เช่น การประกัน

อบุัติเหตุสาํหรับพนกังาน และผู้บริหารทีเดินทางไปปฏิบติังานนอกสถานที การทําประกนัสขุภาพ การตรวจสขุภาพประจําปี

การจัดให้มีเครืองดืมบริการพนกังาน เป็นต้น

บริษัทต้องการสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานในเป้าหมาย บทบาทและความรับผิดชอบ ให้โอกาสเจริญก้าวหน้า

ตามเหตผุล สร้างการยอมรับและรับรู้ในผลงานทีทํา การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพืนฐานของความ

ถกูต้อง และกระทําด้วยความสจุริต รวมถงึการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สขุภาพ

อนามยั ทรัพย์สิน และเอือประโยชน์ในการทํางานแก่พนกังาน
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10.2.5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในเรืองของความรับผิดชอบต่อลกูค้า บริษัทได้กําหนดนโยบายการตังราคาทียุติธรรมและเหมาะสม โดยการ

พิจารณาเงือนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ จะไม่มีรายการใดเป็นพิเศษโดยยึดหลกัเสมือนกับการทํารายการกับ

บคุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ทกุรายการ นอกจากนีบริษัทยงัมีนโยบายทีจะจดัหาและปรับปรุงระบบการให้บริการ

ทีเหมาะสม และเป็นไปตามเงือนไขทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีเกียวข้อง และเป็นประโยชน์ ถูกต้องครบถ้วน

ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคํานึงถงึการรักษาสารสนเทศทีเป็นความลบัของลกูค้าเสมือนหนึงสารสนเทศของ

บริษัท และไม่นําไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

สาํหรับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคสนิค้าของบริษัทนนั บริษัทมีนโยบายทีจะสง่มอบผลติภัณฑ์ทีมีคณุภาพได้ตาม

มาตรฐานทีกําหนด ให้กบัผู้บริโภค ใสใ่จในทกุกระบวนการ คํานงึถงึความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้าและมุง่เน้นให้ลกูค้าได้รับ

ผลติภัณฑ์ทีดี และมีคุณภาพ

10.2.6. การดูแลรักษาสิงแวดล้อม

บริษัทเลง็เห็นถงึความสําคญัของสงิแวดล้อม จงึตระหนกัในความรับผิดชอบต่อสงัคมและชมุชน โดยถือเป็นภารกิจ

หลกัอย่างหนงึของบริษัทโดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิงแวดล้อม รวมทงั

มีการปฏิบติัตามกฎหมายด้านสิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ระมดัระวงั ไม่ให้การดําเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมใน

บริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยทีสุด  รวมถงึการจัดกิจกรรมหรือสนบัสนนุการจดักิจกรรมของผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสียอนัเป็นกิจกรรมเพือสาธารณประโยชน์และการบริการสงัคมอย่างต่อเนือง

10.2.7. การร่วมพัฒนาชุมชมหรือสังคม

บริษัทมีจิตสํานึกถึงบทบาทหน้าทีการเป็นสมาชิกทีดีต่อสงัคม โดยมีแนวทางทีจะปฏิบตัิหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง รวมถงึให้ความร่วมมือ ช่วยเหลอื สนบัสนนุและอาสาทํากิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อ

ชมุชนและสงัคม ตามสมควรแต่ละกรณี

10.2.8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึงได้จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม

สงิแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กําหนดนโยบายทีเกียวกับสงัคม ชมุชน และสิงแวดล้อมทีชดัเจน และมีแผนจดัทําโครงการ ISO14001

เพือสงัคมและสิงแวดล้อม เพือประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมทัวไปอย่างต่อเนืองและเหมาะสม

10.3. กิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม

บริษัทให้ความสําคญักบัการมีสว่นร่วมในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขนึระหว่างบริษัทกบัสงัคมและสิงแวดล้อม โดย

ให้การสนับสนนุส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมด้านต่างๆ

บริษัทมีความต้องการทีจะพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพให้แก่อุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทย โดยการ

ทํางานร่วมกบัเกษตกรและภาครฐัอย่างใกล้ชิด บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้เกียวกบัการเพาะปลกูพืชผักทีได้มาตรฐาน

และมีคณุภาพ เช่น การให้ความรู้การทําเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มเพอืลดปัญหาการขาดทุนของเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด ใน

เขตพืนทีจังหวัดเชียงใหม่และเขตพืนทีภาคเหนือ) สนบัสนนุการลดการใช้ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลงทีทําจากสารเคมี รวมถงึการ

ต่อต้านการผลติพืชผกัทีเป็น GMO (Genetically Modified Organisms)
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ตงัแต่ปี 2559 บริษัทได้ริเริมให้มีการจัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซันสวีท ทกุปี ณ ศนูย์เรียนรู้ KC Farm ของ

บริษัท โดยมีบริษัทและห้างร้านต่างๆ มาร่วมจดักิจกรรมให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร

นกัเรียนนักศกึษา และผู้ทีสนใจในบริเวณใกล้เคียง ในงานนวตักรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ซนัสวีท ประจําปี 2560 ได้มี

การทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรืองหลกัสตูรวิชาข้าวโพดหวาน ระหว่างศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอําเภอแม่วางและบริษัท ซึงเป็นการสร้างและพฒันาหลกัสตูรการเรียนรู้วิชาการเพาะปลกูข้าวโพดหวาน หลกัสตูร

ดงักล่าวมีเป้าหมายเพือสร้างบคุลากรทมีีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในการปลกูข้าวโพดหวาน ซงึจะช่วยพฒันา

คุณภาพของบคุลากรในอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานได้ในภาพรวม

รูป : “ซันสวีทร่วมมืออําเภอแม่วาง สอนวิชาปลูก ‘ข้าวโพดหวาน’หนุนอาชีพเกษตรกร”

นอกจากนี บริษัทมีการเน้นการถ่ายทอดความรู้เกียวกบัการดแูลสงิแวดล้อม เช่น การวางระบบบําบัดนําเสียทีดี

และการนําวตัถดิุบคงเหลอืหรือของเสียจากกระบวนการผลิตกลบัมาใช้เป็นแหลง่พลงังานในการผลติพลงังานทดแทน เช่น

ก๊าซชีวภาพ และเชือเพลงิชีวมวล

นอกจากนนั บริษัทยงัให้ความสาํคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขนึระหว่างบริษัทกบัชมุชน

และสงัคมเพือส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสงัคมและชมุชน ตลอดจนการจดักิจกรรมเพอืบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ต่อสงัคมในทกุๆ ปี โดยมีวตัถุประสงค์หลกัทีจะให้พนกังานทกุคนมีจิตสํานกึต่อการพฒันาสงัคม เช่น

รูป : “วันงานข้าวโพดหวานซันสวีท”
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รูป : “การอนุรักษ์สงิแวดล้อม เช่น การปลกูต้นไม้ และการบริจาคอุปกรณ์ดบัไฟป่า เป็นต้น”

รูป : “การสนบัสนุนด้านสาธารณสขุ เช่น การบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น”

รูป : “กิจกรรมทางศาสนา เช่น การทําบุญวนัเข้าพรรษา เป็นต้น”

รูป : “การจดักิจกรรม รดนําดําหวัผู้สงูอายุ มอบทุนการศึกษา และเครืองอปุโภคบริโภค ให้คนในชุมชน เป็นต้น”
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสียง

11.1. ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2560 (ครังแรกหลงัแปรสภาพ) เมือวันที 5 กันยายน  2560 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการอสิระของบริษัท รวม 3 ท่าน เข้าร่วมประชมุ ทางคณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในแง่ต่างๆ ทัง 5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเกียวกับองค์กรและ

สภาพแวดล้อม การบริหารความเสยีง การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมลู และ

ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทแล้ว

สาํหรับการดําเนินการเกียวกบัระบบควบคุมภายใน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการ

ควบคมุภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกบัผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน

และผู้บริหารบริษัท เกียวกบัการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอและเชือถือได้ เพือให้การ

ปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ กฎ

ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท

11.2. หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกํากับดูแลกิจการ

บริษัทมีการแต่งตงั บริษัท สอบบญัชี ไอ วี แอล จํากดั ซงึเป็นสํานักงานตรวจสอบจากภายนอก (Outsource) โดยมี

นางสาววลัดี  สีบุญเรือง ซงึดํารงตําแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ทําหน้าทีเป็นผู้รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าทีผู้ตรวจสอบ

ภายในของบริษัท เพือทําหน้าทีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุ

ภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทงัจัดทํา

แผนการตรวจสอบภายในประจําปีเพือนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาอนมุัติแผนงานสําหรับใช้

ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายทีบริษัทกําหนด ซงึบริษัท

ได้ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคมุภายในอย่างต่อเนือง ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

บริษัท สอบบญัชี ไอ วี แอล จํากดั ซงึทําหน้าทีในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนนั มีคณุสมบติัเหมาะสมเป็นผู้

ตรวจสอบภายในเนืองจากมีประวติัและประสบการณ์การตรวจสอบบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯหลายราย
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12. รายการระหว่างกัน

12.1. ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทํารายการกบับุคคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซงึรายการระหว่างกนัทีเกิดขนึนันเป็นการทํารายการกบักรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที

เกียวข้องกนัซงึมีบุคคลทีมีความขดัแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทีเกิดขนึในรอบบญัชีปี 2559 สินสดุวันที 31 ธันวาคม 2559 และของปี 2560 สินสดุวันที 31

ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี

บริษัท/บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างกัน

(ม=ีP, ไม่มี=Í)

งวดปี 2559

สินสุดวันที

31 ธันวาคม 2559

งวดปี 2560

สินสุดวันที

31 ธันวาคม 2560

1. นางจิราพร กิตติคณุชัย - ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

ความเสียง รองประธานเจ้าทีบริหารฝ่ายสํานักงาน

- ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 69.77 ของทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัที  ธันวาคม

2560

P P

2. นายองอาจ กิตติคณุชยั - เป็นคูส่มรสของนางจิราพร กิตติคณุชยั และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอํานาจ

ลงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายการตลาด

P P

3. นางสาวมรกต กิตติคณุชยั - เป็นพีสาวของนายองอาจ กิตติคุณชยั และดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการ

ผู้มีอํานาจลงนาม รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายโรงงาน

Í P

4. นางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลิศ - เป็นน้องสาวของนายองอาจ กิตติคุณชัย และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้ มี

อํานาจลงนาม กรรมการบริหาร และผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทัวไป

Í P

5. นายสนิท ศรีสวุรรณ - ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหาร และผู้อํานวยการฝ่ายโรงงาน Í P

6. นายโกวิทย์ สิทธิยศ - ดํารงตําแหนง่เป็นผู้ อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด Í P
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บริษัท/บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างกัน

(ม=ีP, ไม่มี=Í)

งวดปี 2559

สินสุดวันที

31 ธันวาคม 2559

งวดปี 2560

สินสุดวันที

31 ธันวาคม 2560

7. บจก.ซนัสวีท อโกรเทค:

ดําเนินธรุกิจผลิตและจําหนา่ย ผลไม้

กระป๋องและพืชผลทางการเกษตร

กรรมการบริษัทมี 1 ท่าน คือ
1) นายองอาจ กิตติคณุชยั

- เป็นบริษัททีนายองอาจ กิตติคุณชัย เป็นกรรมการและถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 95.99 ของทนุจด

ทะเบียนชําระแล้วของ บจก.ซนัสวีท อโกรเทค ณ วนัที  ธันวาคม 

P P

8. บจก.ซนัไชน์ทราเวล:

ดําเนินธรุกิจการนําเทียว รวมทงัธุรกิจที

เกียวข้องกบัการนําเทียวทกุชนิด

กรรมการบริษัทมี 3 ท่าน คือ

1) นายองอาจ กิตติคณุชยั

2) นางสาวสนุนัทา แซ่ลิม

3) นายอนพุงศ์ คโุณปการพนัธ์

- เป็นบริษัททีนายองอาจ กิตติคณุชยั เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 9.09 ของทนุจดทะเบียนชําระ

แล้วของ บจก.ซนัไชน์ทราเวล ณ วนัที  ธันวาคม 

- เป็นบริษัททีนางจิราพร กิตติคณุชยั ถอืหุ้นร้อยละ 9.09 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ บจก.ซัน

ไชน์ทราเวล ณ วนัที  ธันวาคม 

- เป็นบริษัททีนางสาวมรกต กติติคณุชยั ถือหุ้นร้อยละ 9.09 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ บจก.

ซนัไชน์ทราเวล ณ วนัที  ธันวาคม 

- เป็นบริษัททีนางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลิศ ถือหุ้นร้อยละ 9.09 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ

บจก.ซนัไชน์ทราเวล ณ วนัที  ธนัวาคม 

Í P

9. บจก.โซสวีท

ดําเนินธุรกิจจําหน่ายผลติภัณฑ์จาก

ข้าวโพดหวานเพือประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

กรรมการบริษัทมี  ท่านคือ

1)นายองอาจ กิตติคณุชยั

2)นางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลิศ

3)นายเมธา ประสาทงามเลศิ

4)นางสาวพนิดา กิตติคุณชัย

- เป็นบริษัททีนายองอาจ กิตติคุณชยั เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนชําระ

แล้วของ บจก.โซสวีท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

- เป็นบริษัททีนางสาวมรกต กิตติคณุชยั ถือหุ้นร้อยละ 0.005 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ บจก.

โซสวีท ณ วันที 31 ธันวาคม  2560

- เป็นบริษัททีนางศุราภรณ์ ประสาทงามเลศิ  ถือหุ้นร้อยละ 0.005 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ

บจก.โซสวีท ณ วันที 31 ธันวาคม  2560

P P
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12.2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบริษัทกบับุคคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยขน์ทีเกิดขึนในรอบปี 2559 (สนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2559) และปี 2560 (สนิสดุวันที 31 ธันวาคมน 2560) มี

รายละเอียดดงันี

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที
31 ธันวาคม 2560

1. นางจิราพร กิตติคุณชัย การคําประกนัวงเงินหนงัสอืคําประกันและวงเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
- นางจิราพร กิตติคณุชัย คําประกนัวงเงินกู้กบั

สถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทและ
บริษัทย่อย โดยมีวงเงินกู้ ยืมรวม 1,363.88
ล้านบาท และ 86.02 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐสาํหรับวงเงินซือขายอตัราแลกเปลียน
ล่วงหน้า โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการคํา
ประกนัดงักลา่ว

- บริษัทมียอดคงค้างของวงเงินจากรายการ
ดงักล่าว

--

ยอดคงค้าง 455.11

--

ยอดคงค้าง  79.29

บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้วงเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินใน
ประเทศเพือใช้เป็นเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ โดยการคํา
ประกันวงเงินกู้ ยืมดังกล่าว ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมในการคําประกนัแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการ
ดังกลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพือประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนอืงจากมีความจําเป็นทีจะต้องปฏิบติั
ตามเงือนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชือจาก
สถาบนัการเงินเพือใช้ในการดําเนินธุรกิจ

2. นายองอาจ กิตติคณุชยั การคําประกนัวงเงินหนงัสอืคําประกันและวงเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
- นายองอาจ กิตติคณุชยั คําประกนัวงเงินกู้กบั

สถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทและ
บริษัทย่อย โดย มีวงเงินกู้ ยืมรวม 1,328.88
ล้านบาท และ 74.52 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐสําหรับวงเงินซือขายอตัราแลกเปลียน
ล่วงหน้า โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการคํา

-- --

บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้วงเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินใน
ประเทศเพือใช้เป็นเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ โดยการคํา
ประกันวงเงินกู้ ยืมดังกล่าว ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมในการคําประกนัแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการ
ดงักลา่วมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพือประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนอืงจากมีความจําเป็นทีจะต้องปฏิบติั
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บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที
31 ธันวาคม 2560

ประกนัดงักลา่ว
- บริษัทมียอดคงค้างของวงเงินจากรายการ

ดงักล่าว
ยอดคงค้าง 425.11 ยอดคงค้าง  79.29

ตามเงือนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชือจาก
สถาบนัการเงินเพือใช้ในการดําเนินธุรกิจ

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลทีเกียวข้องกัน
- บจก.โซสวีท ซึงเคยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มี

รายการกู้ ยืมเงินระยะยาวจากกรรมการ
1.93 --

บจก. โซสวีท ซึงเคยเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีความจําเป็น
ต้องกู้ ยืมเงินระยะยาวจากกรรมการสําหรับใช้เป็นทุนหมุน
เวียนในการดําเนินธุรกิจ เนืองจากเป็นช่วงเริมต้นของการ
ดําเนินธุรกิจ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาและพจิารณาแนวโน้มการดําเนิน
ธุรกิจดังกลา่วตลอดระยะเวลาทีผ่านมา บริษัทมองว่าโอกาส
ทางธุรกิจของบจก.โซสวีท ยังไม่มีความชัดเจน จึงตัดสินใจ
หยุดดําเนินกิจการดงักล่าว และได้มีการนําเสนอแก่ทีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2560 เมือวันที 24 เมษายน
2560 ทีผ่านมา เพือพิจารณาอนุมติัการจําหน่ายหุ้นทังหมดที
บริษัทถืออยูใ่นบจก.โซสวีท ซงึทีประชมุได้พิจารณาแล้วและมี
มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจําหน่ายหุ้นทังหมดทีบริษัทถืออยู่
ในบจก.โซสวีท ให้แก่นายองอาจ กิตติคุณชัย ซึงเป็นหนึงใน
กรรมการบริษัทของบจก.โซสวีท โดยดําเนินการแล้วเสร็จเมือ
เดือนกรกฎาคม 2560 ทีผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการดังกล่าวและมี
ความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล เนืองจาก ณ
ขณะนันเป็นช่วงเริมต้นธุรกิจจงึจําเป็นต้องจดัหาแหล่งเงินทนุ
ในการดําเนินงาน

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากบคุคลทีเกียวข้องกนั
- บจก.ซันสวีท อินเตอร์เนชนัแนล ซงึเป็นบริษัท -- --

บจก.ซันสวีท อินเตอร์เนชันแนล ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมี
ความจําเป็นต้องกู้ ยืมเงินระยะสนัจากกรรมการจํานวน 5.00
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บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที
31 ธันวาคม 2560

ย่อยของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม  มี
รายการกู้ ยืมเงินระยะสนัจากกรรมการ

- บจก.ซนัสวีท อินเตอร์เนชนัแนล มีรายการ
ค่าใช้จ่ายดอกเบียจากรายดงักล่าว -- 0.06

ล้านบาท เพือใช้คําประกันเงินกู้ ระยะสนักับสถาบันการเงิน
วงเงินรวมจํานวน 12.00 ล้านบาท โดยอตัราดอกเบียกู้ ยืมจาก
กรรมการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 5.12 ต่อปี ซึงอ้างอิงตาม
อัตราดอกเบียตัวสัญญาใช้เงินของธนาคาร โดยมีมูลค่า
ดอกเบียตลอดทังสญัญาเท่ากับ 129,754 บาท อย่างไรก็ตาม
บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชันแนล ได้ดําเนินการคืนเงินกู้ ยืม
ระยะสนัดังกล่าวแก่กรรมการแล้วเมือวันที 15 พฤศจิกายน
2560 ทีผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการดังกล่าวและมี
ความเห็นว่ารายการดงักลา่วมีเงือนไขทีเป็นไปตามราคาตลาด
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนําเพิมเติมให้บ
จก.ซนัสวีท อินเตอร์เนชนัแนล หาแหลง่เงินภายในกลุม่บริษัท
เป็นหลกั เพือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ค่าใช้จ่ายจากการเช่าทีดิน
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการเช่าทีดิน -- 0.14

ในปี 2559 บริษัทได้มีการใช้ทีดินทีตําบลทุ่งปี อําเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวนเนือที 25 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ซึง
เป็นกรรมสิทธิของนายองอาจ กิตติคุณชัย นางจิราพร กิตติคณุ
ชยั และนางสาวมรกต กติติคณุชยั เพือใช้เป็นพืนทีสาํหรับการ
พฒันาและวิจยัข้าวโพดหวานโดยไม่มีการคิดค่าเช่า
อย่างไรก็ตาม เมือต้นปี 2560 บริษัทได้ดําเนินการจัดทํา
สญัญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างดังกล่าว ซึงเป็นกรรมสิทธิ
ของนายองอาจ กิตติคุณชัย นางจิราพร กิตติคุณชัย และ
นางสาวมรกต กิตติคุณชัย โดยสัญญาระบุเงือนไขให้นาย
องอาจ กิตติคุณชัยเป็นตัวแทนรับชําระค่าเช่าเพียงผู้ เดียว
สญัญาเช่ามีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี ตังแต่วันที 1 มกราคม



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

สว่นที 2 - หน้า 40

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที
31 ธันวาคม 2560

2560 ถึงวันที  31 ธันวาคม  2560 ในอัตราค่าเช่า  138,000
บาทต่อปี ทังนี ราคาค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามราคาประเมิน
มลูค่าค่าเช่า โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณามูลค่าทรัพย์สินและมีวัตถุประสงค์การประเมิน
เพือสาธารณะ ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ลงวันที 10
กมุภาพันธ์ 2560 ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จํากัด โดยมี
นางสาวเบญจวรรณ จงยศยิง ผู้ ประเมินราคาหลกั ชันวุฒิ
เลขที วฒ .111 เป็นผู้ ประเมินราคาซึงอยู่ ในรายชือบริษั ท
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในตลาดทุนและผู้ ประเมินหลกัได้รับ
ความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พบว่าค่าเช่าตลาดของทรัพ ย์สินที
ประเมินมูลค่าเท่ากับ  11,500 บาทต่อเดือน  (หรือเท่ากับ
138,000 บาทต่อปี)
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักลา่วมีความสมเหตุสมผลและมีความจําเป็นเพือก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเงือนไขการทํา
สัญญาและราคามีความสมเหตุสมผลเมือเปรียบเทียบกับ
ราคาประเมินมูลค่าการเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างโดยผู้
ประเมินราคาซงึอยู่ในรายชือบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สนิใน
ตลาดทุนและผู้ประเมินหลักทีไ ด้รับความเห็นชอบ จาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

รายได้อืน
- บริษัทมีรายได้อืนจากการให้กรรมการเช่าทีดิน

พร้อมสิงปลกูสร้าง เพือใช้เป็นทีพกัอาศัย
-- 0.22

บริษัทให้กรรมการเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง ซึงมีลักษณะ
เป็นอาคารบ้านเดียวชันเดียวตังอยู่ บ้านเลขที 9/9 ภายใน
บริเวณโรงงานซงึเป็นกรรมสิทธิของบริษัท สาํหรับใช้เป็นทพีัก



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

สว่นที 2 - หน้า 41

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที
31 ธันวาคม 2560

- บริษัทมีรายได้อืนจากการได้รับชําระค่าไฟฟ้า
จากรายการดังกล่าว

ลกูหนอีืน
- บริษัทมียอดลกูหนีอืนจากรายได้ค่าเช่าและ

รายได้ค้างรับจากค่าไฟฟ้า

--

--

1,166 บาท

--

อาศยั โดยไม่มีการคิดค่าเช่าแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามเมือต้นปี 2560 บริษัทได้ดําเนินการจดัทําสญัญา
เช่าทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างดังกล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลา
เช่า 3 ปี ตังแต่วันที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม
2562 ในอตัราค่าเช่า 18,600 บาทต่อเดือน โดยผู้เช่าจะเป็น
ผู้รับผิดชอบชําระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าในอตัราค่าไฟฟ้าหน่วย
ละ 5 บาท (สญัญาระบเุงือนไขให้นายองอาจ กิตติคณุชยั เป็น
ตัวแทนจ่ายชําระค่าไฟฟ้าเพียงผู้ เดียว)  เมือสญัญาเช่าครบ
กําหนดแล้วหากผู้ เช่ามีความประสงค์จะเช่าสถานทีเช่าต่อไป
จะมีการต่ออายสุญัญาครังละ 3 ปีโดยมีข้อกําหนดและเงือนไข
การเช่าเป็นไปตามสัญญ าเช่าฉบับนี  เว้นแต่ค่าเช่า ผู้เช่า
จะต้องชําระค่าเช่าเพิมจากค่าเช่าเดิมอีกร้อยละ 10 ของค่าเช่า
เดิม
ทงันี ราคาค่าเช่าดงักล่าวเป็นไปตามราคาประเมินมลูค่าค่าเช่า
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
มลูค่าทรัพย์สนิ และมีวตัถปุระสงค์การประเมินเพือสาธารณะ
ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ลงวนัที 23 พฤศจิกายน
2559 ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั โดยมีนางสาวเบญจ
วรรณ จงยศยิง ผู้ ประเมินราคาหลกั ชันวุฒิ เลขที วฒ .111
เป็นผู้ ประเมินราคาซึงอยู่ ในรายชือบริษั ทประเมินมูลค่า
สนิทรัพย์ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลกัได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและมีความเห็นว่ารายการ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

สว่นที 2 - หน้า 42

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที
31 ธันวาคม 2560

ดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล โดยบริษัทมีการดําเนินการจดัทํา
สญัญาเช่าเรียบร้อยแล้ว ภายใต้เงือนไขและราคาทีมีความ
สมเหตุสมผลเมือเปรียบเทียบกบัราคาประเมินมลูค่าการเช่า
ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างโดยผู้ ประเมินราคาซึงอยู่ในรายชือ
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลกัที
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณ ะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

3. นางสาวมรกต กิตติคณุชยั การคําประกนัวงเงินหนงัสอืคําประกันและวงเงิน
กู้ ยืมกบัสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
- นางสาวมรกต กิตติคณุชยั คําประกนัวงเงินกู้

กับสถาบนัการเงินในประเทศให้แก่บริษัทและ
บริษัทย่อย โดยมีวงเงินกู้ ยืมรวม 5.00 ล้าน
บาท และ 0.90 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
สําหรับวงเงินซือขายอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า
โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการคําประกนั
ดงักล่าว

- บริษัทมียอดคงค้างของวงเงินจากรายการ
ดงักล่าว

--

ยอดคงค้าง  0.51

--

--

บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้วงเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินใน
ประเทศเพือใช้เป็นเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ โดยการคํา
ประกันวงเงินกู้ ยืมดังกล่าว ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมในการคําประกนัแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการ
ดงักลา่วมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพือประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนอืงจากมีความจําเป็นทีจะต้องปฏิบติั
ตามเงือนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชือจาก
สถาบนัการเงินเพือใช้ในการดําเนินธุรกิจ

รายได้อืน
- บริษัทมีรายได้อืนจากการให้กรรมการเช่าทีดิน

พร้อมสิงปลกูสร้าง เพือใช้เป็นทีพกัอาศัย
- บริษัทมีรายได้อืนจากการได้รับชําระค่า ไฟฟ้า

จากรายการดังกล่าว

ลกูหนอีืน

--

--

0.28

2,233 บาท

บริษัทให้กรรมการเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง ซึงมีลักษณะ
เป็นอาคารบ้านเดียวชันเดียวตังอยู่ บ้านเลขที 9/7 ภายใน
บริเวณโรงงานซงึเป็นกรรมสิทธิของบริษัท สาํหรับใช้เป็นทพีัก
อาศยั โดยไม่มีการคิดค่าเช่าแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามเมือต้นปี 2560 บริษัทได้ดําเนินการจดัทําสญัญา
เช่าทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างดังกล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลา
เช่า 3 ปี ตังแต่วันที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

สว่นที 2 - หน้า 43

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที
31 ธันวาคม 2560

- บริษัทมียอดลกูหนีอืนจากรายได้ค่าเช่าและ
รายได้ค้างรับจากค่าไฟฟ้า

-- -- 2562 ในอตัราค่าเช่า 23,000 บาทต่อเดือน โดยผู้เช่าจะเป็น
ผู้รับผิดชอบชําระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าในอตัราค่าไฟฟ้าหน่วย
ละ 5 บาท  เมือสญัญาเช่าครบกําหนดแล้วหากผู้ เช่ามีความ
ประสงค์จะเช่าสถานทีเช่าต่อไปจะมีการต่ออายุสญัญาครังละ
3 ปีโดยมีข้อกําหนดและเงือนไขการเช่าเป็นไปตามสญัญาเช่า
ฉบบันี เว้นแต่ค่าเช่า ผู้ เช่าจะต้องชําระค่าเช่าเพิมจากค่าเช่า
เดิมอีกร้อยละ 10 ของค่าเช่าเดิม
ทงันี ราคาค่าเช่าดงักล่าวเป็นไปตามราคาประเมินมลูค่าค่าเช่า
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
มลูค่าทรัพย์สนิ และมีวตัถปุระสงค์การประเมินเพือสาธารณะ
ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ลงวนัที 23 พฤศจิกายน
2559 ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั โดยมีนางสาวเบญจ
วรรณ จงยศยิง ผู้ ประเมินราคาหลกั ชันวุฒิ เลขที วฒ .111
เป็นผู้ ประเมินราคาซึงอยู่ ในรายชือบริษั ทประเมินมูลค่า
สนิทรัพย์ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลกัได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล เนืองจากบริษัทมีการดําเนินการ
จดัทําสญัญาเช่าเรียบร้อยแล้ว ภายใต้เงือนไขและราคาทีมี
ความสมเหตสุมผลเมือเปรียบเทียบกบัราคาประเมินมลูค่าการ
เช่าทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างโดยผู้ประเมินราคาซงึอยูใ่นรายชือ
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลกัที
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณ ะกรรมการกํากับ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

สว่นที 2 - หน้า 44

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที
31 ธันวาคม 2560

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

4. นางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลิศ รายได้อืน
- บริษัทมีรายได้อืนจากการให้กรรมการเช่าทีดิน

พร้อมสิงปลกูสร้าง เพือใช้เป็นทีพกัอาศัย
- บริษัทมีรายได้อืนจากการได้รับชําระค่า ไฟฟ้า

จากรายการดังกล่าว

ลกูหนอีืน
- บริษัทมียอดลกูหนีอืนจากรายได้ค่าเช่าและ

รายได้ค้างรับจากค่าไฟฟ้า

--

--

--

0.13

1,139 บาท

--

บริษัทให้กรรมการเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง ซึงมีลักษณะ
เป็นอาคารบ้านเดียวชันเดียวตังอยู่ บ้านเลขที 9/7 ภายใน
บริเวณโรงงานซงึเป็นกรรมสิทธิของบริษัท สาํหรับใช้เป็นทพีัก
อาศยั โดยไม่มีการคิดค่าเช่าแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามเมือต้นปี 2560 บริษัทได้ดําเนินการจดัทําสญัญา
เช่าทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างดังกล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลา
เช่า 3 ปี ตังแต่วันที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม
2562 ในอตัราค่าเช่า 10,800 บาทต่อเดือน โดยผู้เช่าจะเป็น
ผู้รับผิดชอบชําระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าในอตัราค่าไฟฟ้าหน่วย
ละ 5 บาท  เมือสญัญาเช่าครบกําหนดแล้วหากผู้ เช่ามีความ
ประสงค์จะเช่าสถานทีเช่าต่อไปจะมีการต่ออายุสญัญาครังละ
3 ปีโดยมีข้อกําหนดและเงือนไขการเช่าเป็นไปตามสญัญาเช่า
ฉบบันี เว้นแต่ค่าเช่า ผู้ เช่าจะต้องชําระค่าเช่าเพิมจากค่าเช่า
เดิมอีกร้อยละ 10 ของค่าเช่าเดิม
ทงันี ราคาค่าเช่าดงักล่าวเป็นไปตามราคาประเมินมลูค่าค่าเช่า
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
มลูค่าทรัพย์สนิ และมีวตัถปุระสงค์การประเมินเพือสาธารณะ
ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ลงวนัที 23 พฤศจิกายน
2559 ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั โดยมีนางสาวเบญจ
วรรณ จงยศยิง ผู้ ประเมินราคาหลกั ชันวุฒิ เลขที วฒ .111
เป็นผู้ ประเมินราคาซึงอยู่ ในรายชือบริษั ทประเมินมูลค่า
สนิทรัพย์ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลกัได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

สว่นที 2 - หน้า 45

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที
31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล เนืองจากบริษัทมีการดําเนินการ
จดัทําสญัญาเช่าเรียบร้อยแล้ว ภายใต้เงือนไขและราคาทีมี
ความสมเหตสุมผลเมือเปรียบเทียบกบัราคาประเมินมลูค่าการ
เช่าทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างโดยผู้ประเมินราคาซงึอยูใ่นรายชือ
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลกัที
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณ ะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

5. นายโกวิทย์ สิทธิยศ รายได้จากการขาย
- บริษัทได้ขายสนิค้าข้าวโพดกระป๋องให้แก่นาย

โกวิทย์ สทิธิยศ
-- 1,755 บาท

บริษัทจําหน่ายสนิค้าข้าวโพดกระป๋อง ให้กบันายโกวิทย์ สทิธิ
ยศ โดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาและเงือนไขทางการค้า
ทวัไป
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
โดยมีราคาขายและเงือนไขการชําระเงินไม่แตกต่างจากการ
ขายให้ลกูค้าทวัไป

6. นายสนิท ศรีสวุรรณ รายได้จากการขาย
- บริษัทได้ขายสนิค้าข้าวโพดกระป๋องให้แก่นาย

สนิท ศรีสวุรรณ
-- 320 บาท

บริษัทจําหน่ายสินค้าข้าวโพดกระป๋อง ให้กับนายสนิท ศรี
สวุรรณ โดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาและเงือนไขทางการค้า
ทวัไป
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
โดยมีราคาขายและเงือนไขการชําระเงินไม่แตกต่างจากการ
ขายให้ลกูค้าทวัไป



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

สว่นที 2 - หน้า 46

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที
31 ธันวาคม 2560

7. บจก.ซนัสวีท อโกรเทค รายการทดรองจ่ายค่าโทรศัพท์ และภงด.3, 53
- บริษัทมีรายการทดรองจ่ายค่าโทรศัพท์พืนฐาน

รายเดือน และและภงด.3, 53
2,022.70 บาท 241 บาท

บริษัทมีรายการการทดรองจ่ายค่าโทรศัพท์พืนฐานรายเดือน
และภงด.3, 53 ให้แก่บจก. ซนัสวีท อโกรเทค ซงึในปัจจุบนัไม่มี
กิจกรรมทางธุรกิจแล้ว  อย่างไรก็ตามตงัแต่วันที  14 เมษายน
2560 บริษัทได้ยกเลิกการทดรองจ่ายค่าโทรศัพท์พืนฐาน
ให้แก่บจก.ซนัสวีท อโกรเทคแล้ว และมีนโยบายหยดุการทํา
ธุรกรรมใดๆกบับจก.ซันสวีท อโกรเทค
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและเสนอแนะให้ดําเนินการ
ยติุรายการดังกลา่วภายในไตรมาสที 2/2560 และไม่ควรมีการ
ทําธุรกรรมใดๆกับบจก.ซันสวีท อโกรเทคอีกต่อไป เพือขจัด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

8. บจก.ซนัไชน์ทราเวล ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการปลกู
- บริษัทใช้บริการนําผู้ รวบรวมวตัถุดิบไปดงูาน

ต่างประเทศ

-- 0.61 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลกู กล่าวคือบริษัทใช้
บริการบจก. ซันไชน์ทราเวล ในการจัดโปรแกรมเดินทางเพือพา
ผู้ รวบรวมวัตถุดิบข้าวโพดหวานเดินทางไปศึกษาดูงาน ที
ประเทศญีปุ่ นเมือเดือนมีนาคม 2560 ทีผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักลา่วมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพือประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนืองจากการพาผู้ รวบรวมวัตถุดิบ
เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศนันจะช่วยให้ผู้ รวบรวม
วัตถุดิบเอง สามารถนําความรู้มาพัฒนาต่อยอดเพือเพิม
ประสทิธิภาพในการเพาะปลกู ซึงคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทในการจัดหาวัตถุดิบหลกั ส่วนค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจาก
การใช้บริการดงักลา่วมีสมเหตุสมผล เมือเปรียบเทียบกบัผู้ ให้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

สว่นที 2 - หน้า 47

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที
31 ธันวาคม 2560

บริการรายอืน



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

สว่นที 2 - หน้า 48

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที
31 ธันวาคม 2560

9. บจก.โซสวีท รายการทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย
บริษัทมีรายการทดรองจ่าย ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม ค่าสอบบญัชี ค่าบริการด้าน
กฎหมาย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าสนิค้า
บริษัทได้จําหน่ายสนิค้าใช้ในงานส่งเสริมการขาย
(ข้าวโพด)เป็นเงินเชือ

0.24

0.16

0.26

0.16

บริษัทได้มีการทดรองจ่ายค่าบริการแต่ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง
ๆให้แก่บริษัทโซสวีทจํากัดซึงเคยเป็นบริษัทย่อย
และได้มีการจําหน่ายสินค้า(ข้าวโพดหวาน)เพือส่งเสริมการ
ขายในปี 2559ให้กบับริษัทโซสวีทจํากดั โดยมีราคาขายเป็นไป
ตามราคาและเงือนไขทางการค้าทัวไปเนืองจากบริษัทโซสวีท
ไม่ได้ดําเนินการทางธุรกิจในปี 2560 จงึยงัไม่มีการชําระเงินคืน
บริษัท อย่างไรก็ตามหลงัจากได้มีการปรับโครงสร้างแล้วก็
ไม่ได้มีรายการทีเกิดขนึอีกและจะมีการดําเนินการชําระหนีที
คงค้างทงัหมดให้แก่บริษัทฯ ภายใน 28 กมุภาพนัธ์ 2561

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีเป็นรายการระหว่างกันของบริษัททีเคยเป็นบริษัท
ย่อยดังนันเห็นสมควรให้มีชําระหนีดังกลา่วตามวนัทีกําหนด
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ส่วนที 3

ฐานะการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีสําคญั

13.1. ความเห็นของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทีได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจําปี 2558 สินสดุวนัที 31

ธันวาคม 2558 และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจําปี 2559 สนิสดุ

วันที 31 ธันวาคม 2559 และปี 2560 สนิสดุวันที 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดงันี

งบตรวจสอบ : งบการเงินสําหรับงวดบญัชีปี 2558 สนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2558

ผู้สอบบัญชี

และความเหน็

โดยผู้สอบบญัชี

: นายนทัธพงศ์ กัลชาญพิเศษ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6404 ซึงเป็นผู้สอบบญัชีทีไม่อยู่ใน

รายชือผู้สอบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์  ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า งบ

การเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงาน สาํหรับปี

สินสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับ

กิจการทีไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ

ทังนี ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขว่า การประเมินราคาทีดินและอาคารของบริษัท

ใหม่เมือปี 2545 โดยแสดงส่วนตีราคาเพิมขนึจํานวนเงินประมาณ 33.58 ล้านบาท รวมในกําไรสะสม

ทีแสดงภายใต้ส่วนของผู้ ถือหุ้ นในงบแสดงฐานะทางการเงิน ซงึตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

สาํหรับกิจการทีไม่มีสว่นได้เสียสาธารณะทีบริษัทได้เริมต้นถือปฏิบัติตงัแต่ปี 2554 ไม่กําหนดให้มี

การประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ ทงันี บริษัทไม่มีการปรับปรุงรายการตีทรัพย์สินใหม่ดังกล่าวให้เป็นไป

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนี โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีส่วนเกินทนุจาก

การตีราคาสนิทรัพย์รวมในกําไรสะสมเป็นจํานวนเงินประมาณ 27.20 ล้านบาทและ 27.68 ล้านบาท

ตามลาํดบั และบริษัทบนัทกึค่าเสอืมราคาอาคารส่วนทีตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายประจําปีในงบกําไร

ขาดทนุปี 2558 และ 2557 เป็นจํานวนเงินประมาณ 0.48 ล้านบาท หากกิจการได้ปรับปรุงรายการ

ดงักล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการทีไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ จะทํา

ให้บริษัทมีกําไรเพิมขึนในปี 2558 และ 2557 อีกเป็นจํานวนเงิน 0.48 ล้านบาท และรายการทีดิน

อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ ในสว่นทรัพย์สนิไม่หมนุเวียน รวมถึงกําไรสะสมในส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที

31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลดลงเป็นจํานวนเงินประมาณ 27.20 ล้านบาทและ 27.68 ล้านบาท

ตามลําดับ

งบตรวจสอบ : งบการเงินสําหรับงวดบญัชีปี 2559 สนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2559

ผู้สอบบัญชี

และความเหน็

โดยผู้สอบบญัชี

: บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด  ซงึมีนายวิเชียร กิงมนตรี ผู้สอบบัญชีอนญุาต

เลขที 3977 ซึงเป็นผู้ สอบบัญชีทีอยู่ในรายชือผู้ สอบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี ผู้สอบบญัชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงนิรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานรวม และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
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เงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกัน โดยถกูต้องตามทีควรใน

สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายการทางการเงิน

งบตรวจสอบ : งบการเงินสําหรับงวดบญัชีปี 2560 สนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2560

ผู้สอบบัญชี

และข้อสรุปโดย

ผู้สอบบญัชี

: บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด  ซงึมีนายวิเชียร กิงมนตรี ผู้สอบบัญชีอนญุาต

เลขที 3977 ซึงเป็นผู้ สอบบัญชีทีอยู่ในรายชือผู้ สอบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี ผู้สอบบญัชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงนิรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานรวม และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส

เงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกัน โดยถกูต้องตามทีควรใน

สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายการทางการเงิน

13.2. ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

(1) งบแสดงฐานะการเงนิ
        หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

สินสุดวันที

31 ธันวาคม 2558

(ตรวจสอบแล้ว)

(ปรับปรุงใหม่) /1

สินสุดวันที

31 ธันวาคม 2559

(ตรวจสอบแล้ว)

(ปรับปรุงใหม่) /1

สินสุดวันที

31 ธันวาคม 2560

(ตรวจสอบแล้ว)

ล้าน

บาท
%

ล้าน

บาท
% ล้านบาท %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32.74 3.88 15.46 2.05 119.66 10.15

เงินลงทนุชัวคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 8.49

ลกูหนกีารค้าและลกูหนอีืน-สทุธิ 120.14 14.25 74.48 9.89 105.25 8.93

สนิค้าคงเหลอื 172.30 20.43 66.29 8.80 191.84 16.28

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 5.38 0.64 12.54 1.67 17.73 1.50

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 330.56 39.20 168.77 22.41 534.48 45.35

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกนั 69.35 8.23 68.74 9.13 71.88 6.10

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์-สทุธิ 422.74 50.14 506.73 67.27 559.41 47.47

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ 1.98 0.23 4.51 0.60 6.69 0.57

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 18.58 2.20 4.48 0.59 5.97 0.51

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 512.65 60.80 584.46 77.59 643.95 54.65
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

สินสุดวันที

31 ธันวาคม 2558

(ตรวจสอบแล้ว)

(ปรับปรุงใหม่) /1

สินสุดวันที

31 ธันวาคม 2559

(ตรวจสอบแล้ว)

(ปรับปรุงใหม่) /1

สินสุดวันที

31 ธันวาคม 2560

(ตรวจสอบแล้ว)

ล้าน

บาท
%

ล้าน

บาท
% ล้านบาท %

รวมสินทรัพย์ 843.21 100.00 753.23 100.00 1,178.43 100.00

หนีสินและส่วนผู้ถอืหุ้น

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจาก

สถาบนัการเงิน
541.30 64.20 384.92 51.10 0.95 0.08

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 142.85 16.94 139.48 18.52 107.43 9.12

เงินกู้ ยืมระยะยาวทีถงึกําหนดชําระภายใน

1 ปี
60.59 7.19 42.86 5.69 25.20 2.14

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.49 0.06 3.16 0.42 6.91 0.59

หนีสินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินทีถึง

กําหนดชําระภายใน 1 ปี
1.78 0.21 2.02 0.27 6.50 0.55

หนีสินหมนุเวียนอืน 0.53 0.06 0.63 0.08 2.55 0.22

รวมหนีสินหมุนเวียน 747.54 88.66 573.07 76.08 149.54 12.70

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 43.68 5.18 24.61 3.27 51.18 4.34

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลทีเกียวข้องกนั 1.21 0.14 1.93 0.26 0.00 0.00

หนีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 5.29 0.63 3.99 0.53 16.78 1.42

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15.20 1.80 16.96 2.25 24.78 2.10

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 65.38 7.75 47.49 6.31 92.74 7.86

รวมหนีสิน 812.92 96.41 620.56 82.39 242.28 20.56

ทนุทีออกและชําระแล้ว 100.00 11.86 102.00 13.54 215.00 18.24

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 0.00 0.00 0.00 0.00 665.53 56.48

ส่วนตํากว่าทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การ

ควบคมุเดียวกนั
(21.00) (2.49) (23.80) (3.16) (20.64) (1.75)

กําไรสะสม-จดัสรรแล้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 0.72

กําไร(ขาดทนุ)สะสม-ยงัไม่ได้จดัสรร (57.19) (6.78) 54.47 7.23 72.66 6.17

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 0.00 0.00 0.00 0.00 (4.90) (0.42)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 21.81 2.59 132.67 17.61 936.15 79.44

ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ 8.48 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 30.29 3.59 132.67 17.61 936.15 79.44

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 843.21 100.00 753.23 100.00 1,178.43 100.00

หมายเหตุ: /1งบการเงินสําหรับปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 มีผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ใหม่มาถือปฏิบตัิ การแก้ไขข้อผดิพลาดและจดัประเภทรายการใหม่ ดังนี
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- การนํามาตรฐานบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบติั จากงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสําหรับ

กิจการทีไม่มีสว่นได้เสียสาธารณะ เป็น งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- การแก้ไขข้อผดิพลาด เกียวกบัการวดัมูลค่าทีดินและอาคารส่วนทีมีการตีราคาเพิมให้สอดคล้องกบันโยบายการบญัชีทีบริษัทถือปฏิบติัตาม

วธีิราคาทนุ

- การจดัประเภทรายการใหม่ เพือให้เปรียบเทียบได้กบัการแสดงรายการทีเปลียนแปลงไปในปี 2559

- ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ การแก้ไขข้อผิดพลาดและจัดประเภท

รายการใหม่ มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และมีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนสะสมทียังไม่ได้จดัสรร ณ

วนัที 1 มกราคม 2558 และวนัที 31 ธนัวาคม 2558 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ลดลง 1.04 ล้านบาท

2. ลูกหนีการค้าและลูกหนอีืน-สุทธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ลดลง 33.54 ล้านบาท

3. สนิทรัพย์หมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 เพมิขนึ 4.04 ล้านบาท

4. เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 เพมิขนึ 1.04 ล้านบาท

5. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ลดลง 6.18 ล้านบาท

6. สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน-สุทธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 เพมิขนึ 15.00 ล้านบาท

7. สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี-สุทธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 เพมิขนึ 14.38 ล้านบาท

8. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนอีืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 เพมิขนึ 0.04 ล้านบาท

9. หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 เพมิขนึ 1.20 ล้านบาท

10. หนีสินหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 เพมิขนึ 0.53 ล้านบาท

11. หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ลดลง 1.20 ล้านบาท

12. ภาระผูกผนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ลดลง 1.07 ล้านบาท

13. ขาดทนุสะสม- ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ลดลง 21.40 ล้านบาท

14. ส่วนเกินจากการตีราคาสนิทรัพย์ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ลดลง 27.20 ล้านบาท

นอกจากนีงบแสดงฐานะทางการเงิน สําหรับปีสินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม

2559 มีผลกระทบเพมิเติมจากการปรับงบการเงินย้อนหลงัสําหรับการเลิกรับรู้รายการเครืองหมายการค้าทีบนัทกึเป็นสว่นหนึงในสนิทรัพย์ไม่มี

ตวัตนจํานวน 21 ล้านบาท เพือให้เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชี การแก้ไขข้อผดิพลาดตามทีกลา่วมีผลกระทบต่องบการเงิน

เฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ดงันี

1. สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน-สุทธิ ณ วนัที 1 มกราคม 2559 ลดลง 21.00 ล้านบาท และ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 ลดลง 21.00 ล้านบาท

2. สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี-สุทธิ ณ วนัที 1 มกราคม 2559 เพิมขึน 4.20 ล้านบาท และ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 เพิมขึน

4.20 ล้านบาท

3. กําไร (ขาดทนุ) สะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2559 เพมิขนึ 4.20 ล้านบาท และ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 เพมิขนึ 4.20 ล้านบาท

4. สว่นตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ณ วนัที 1 มกราคม 2559 ลดลง 21.00 ล้านบาท และ ณ วนัที 31

ธนัวาคม 2559 ลดลง 21.00 ล้านบาท

- การประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครังที 3/2560 เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2560 มีมติให้เพมิทุนจดทะเบียนจํานวน 42.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้น

ใหม่เป็นหุ้นสามัญจํานวน 420,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพอืเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นรายเดิมตามสดัส่วน จึงทําให้ทุนจดทะเบียนของ

บริษัทเพิมขึนเป็น 150.00 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท

- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครงัที 4/2560 เมือวนัที 31 สงิหาคม 2560 ได้มีมติอนมุติัเปลียนแปลงมลูค่าทีตราไว้จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็น

หุ้ นละ 0.50 บาท และมีมติให้เพิมทุนจดทะเบียนอีก 65.00 ล้านบาท เป็น 215.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน

130,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครังแรก (IPO) หรือคิดเป็นร้อยละ 30.23 ของทนุชําระ

แล้วทงัหมดภายหลงัการเสนอขาย IPO โดยบริษัทได้ดําเนนิการจดทะเบียนเพิมทุนดังกลา่วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวนัที 4 กันยายน

2560 สง่ผลให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 215.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 430,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50

บาท และมีทนุชําระแล้ว 150.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 300,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
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- บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนต่อประชาชนเป็นครังแรก จํานวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และได้

ดําเนนิการจดทะเบียนเพมิทนุชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมือวนัที 25 ธนัวาคม 2560 สง่ผลให้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีทนุจด

ทะเบียนจํานวน 215.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน  430,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทนุชําระแล้ว

215.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 300,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(2) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
         หน่วย : ล้านบาท

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม

(ปรับปรุงใหม่)/1
งบการเงินรวม

(ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินรวม

(ตรวจสอบแล้ว)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขาย 1,692.01 99.53 1,709.29 99.03 1,646.24 97.58

รายได้อืน 7.92 0.47 16.66 0.97 40.76 2.42

รวมรายได้ 1,699.93 100.00 1,725.95 100.00 1,687.00 100.00

ต้นทนุขาย 1,425.69 83.87 1,391.17 80.60 1,331.70 78.94

กําไรขันต้น (ไม่รวมรายได้อืน) 266.32 15.74 318.12 18.61 314.54 19.11

ค่าใช้จ่ายในการขาย 127.62 7.51 122.42 7.09 120.30 7.13

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 55.64 3.27 58.02 3.36 85.94 5.10

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลียน 32.48 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้จ่าย 215.74 12.69 180.44 10.45 206.24 12.23

กําไร (ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงินได้ 58.50 3.44 154.34 8.94 149.06 8.83

ต้นทนุทางการเงิน 40.95 2.41 25.45 1.47 24.80 1.47

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 17.55 1.03 128.89 7.47 124.26 7.36

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ (2.06) (0.12) 17.34 1.01 6.77 0.40

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี

การแบง่ปันกําไรสทุธิรวม

ส่วนทีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

19.61

20.09

(0.48)

1.15

1.18

(0.03)

111.55

111.67

(0.12)

6.46

6.47

(0.01)

117.49

117.49

-

6.96

6.96

-

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอืน - - - - (4.90) -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 19.61 1.15 111.55 6.46 112.59 6.96

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท/หุ้น)

(คํานวณจากมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) /
0.10 0.56 0.44

หมายเหตุ:
/ ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบติั การแก้ไขข้อผดิพลาดและจดัประเภทรายการ

ใหม่ มีผลกระทบต่อ งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี

1. รายได้จากการขาย เพมิขึน 56.58 ล้านบาท

2. ต้นทนุขาย เพมิขนึ 31.34 ล้านบาท

3. กําไรขนัต้น เพมิขนึ 25.23 ล้านบาท

4. รายได้อืน ลดลง 56.58 ล้านบาท

5. ค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลง 25.76 ล้านบาท



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)

สว่นที 3 - หน้า 7

6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 6.96 ล้านบาท

7. หนีสญูและหนีสงสยัจะสญู ลดลง 9.03 ล้านบาท

8. กําไรก่อนภาษีเงินได้ เพมิขึน 10.41 ล้านบาท

9. ภาษีเงินได้ เพมิขึน 2.73 ล้านบาท

10. กําไรสุทธิสําหรับปี เพมิขึน 13.14 ล้านบาท
/2 การประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครังที 4/2560 เมือวนัที 31 สงิหาคม 2560 มีมติเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50

บาท จึงคํานวณกําไรต่อหุ้นสําหรับปี 2558-25 จากจํานวนหุ้นสามัญทีปรับเป็นมูลค่าทีตราไว้เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้นเพือประโยชน์ในการ

เปรียบเทียบกําไรต่อหุ้น ณ ปัจจุบนั

(3) งบกระแสเงินสด
           หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

ปี 2558 ปี 2559 2560

ปรับปรุง

ใหม่

ตรวจสอบ

แล้ว

ตรวจสอบ

แล้ว

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 17.55 128.89 124.26

รายการปรับปรุง

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย 48.48 48.22 45.60

หนสีงสยัจะสญู 5.65 6.06 0.35

กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์ (0.43) - (0.03)

ขาดทนุจากการด้อยค่าสนิทรัพย์ - - 3.52

ขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - 1.51 1.24

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริง (0.14) 0.02 0.05

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.56 1.76 1.70

ขาดทนุจากมลูค่าสินค้าคงเหลอืลดลง - - 1.36

รายได้ดอกเบีย (1.19) (1.14) (0.86)

ต้นทนุทางการเงิน 40.94 25.45 24.80

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดําเนินงาน
112.43 210.77 201.99

สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิมขนึ)ลดลง

ลกูหนกีารค้าและลกูหนอีืน 10.85 39.71 (31.18)

สนิค้าคงเหลอื 63.80 106.01 (127.23)

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน (0.50) (7.14) (6.14)

หนีสินดําเนินงานเพิมขนึ(ลดลง)

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน (40.68) (0.24) (21.96)

หนีสินหมนุเวียนอืน 0.09 0.09 1.91

จ่ายภาษีเงินได้ (1.76) (0.57) (2.45)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 144.23 348.63 14.94

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
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งบกระแสเงินสด

ปี 2558 ปี 2559 2560

ปรับปรุง

ใหม่

ตรวจสอบ

แล้ว

ตรวจสอบ

แล้ว

เงินสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 0.68 - 0.04

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - 2.47

เงินสดรับจากดอกเบีย 1.10 1.01 0.89

เงินสดจ่ายเพือเงินลงทนุชวัคราว - - (100.00)

เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกนั (8.02) 0.61 (3.14)

เงินสดจ่ายเพือลงทนุในบริษัทย่อยภายใต้การควบคมุเดียวกนั - (11.17) -

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอปุกรณ์ (59.52) (122.80) (93.23)

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (0.02) (4.17) (3.05)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (65.78) (136.52) (196.02)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายดอกเบีย (39.30) (31.06) (26.05)

เงินสดรับจากการเพิมทนุหุ้นสามญั - 2.00 48.00

เงินสดรับจากการเรียกชําระค่าหุ้นเพิม - - -

เงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุ้น - - 730.53

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ (ลดลง) 19.56 (156.90) (384.41)

หนีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงินลดลง (2.25) (2.86) (0.33)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสนัจากบคุคลทีเกียวข้องกนั - - 5.00

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสนัจากบคุคลทีเกียวข้องกัน - - (5.00)

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลทีเกียวข้องกนั 1.21 0.73 0.16

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 28.54 27.99 103.19

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลทีเกียวข้องกนั - (0.01) -

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน (79.52) (64.79) (94.27)

เงินสดรับจากการเพิมทนุและเรียกชําระค่าหุ้นของบริษัทย่อย

จากส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม
6.40 - -

เงินสดจ่ายเงินปันผล - - (91.98)

เงินสดจ่ายปันผลโดยบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจ

ควบคมุ
- (5.00) -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (65.36) (229.90) 284.84

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ 13.09 (17.79) 103.76

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 19.65 32.74 14.95

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 32.74 14.95 118.71

บวก เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 0.51 0.95

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 32.74 15.46 119.66
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(4) อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ

อัตราส่วนทางการเงนิ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 0.44 0.29 3.57

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.18 0.14 1.46

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.19 0.53 0.04

อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหนกีารค้า (เท่า) 15.24 19.25 19.25

ระยะเวลาเก็บหนเีฉลยี (วนั) 24 19 19

อตัราส่วนหมุนเวียนสนิค้าคงเหลือ (เท่า) 8.82 18.27 14.36

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย (วนั) 41 20 25

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี (เท่า) 11.30 13.53 14.83

ระยะเวลาชําระหน ี(วัน) 32 27 24

CASH CYCLE (วนั) 33 12 20

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร

(PROFITABILITY RATIO)

อตัรากําไรขนัต้น (%) 15.74 18.61 19.11

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 2.99 8.05 6.58

อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%) 285.16 253.22 13.80

อตัรากําไรสทุธิ (%) 1.18 6.47 6.96

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 101.52 137.05 21.98

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

(EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) 2.33 13.99 12.16

อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%) 16.54 34.40 30.59

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 1.97 2.16 1.75

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

(FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราสว่นหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 26.84 4.68 0.26

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า) 3.52 13.70 0.60

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผูกพนั (Cash Basis) (เท่า) 1.73 2.34 (0.05)

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) - - 133.19/1

หมายเหตุ:

/1 ทีประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครังที 3/2560 เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2560 มีมตอินมุติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกําไรสะสมทียังไม่ได้

จดัสรร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 (งบตรวจสอบฉบบัล่าสดุ ณ วนัทีพจิารณาจ่ายปันผล) จํานวน 1,080,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 43.50 บาท คดิ

เป็นเงนิปันผลรวมทงัสนิ 46,980,000 บาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัที 22 พฤษภาคม 2560
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นอกจากนีทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2560 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดิมก่อน IPO

จํานวน 300,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็น 45,000,000 บาท โดยกําหนดจ่ายปันผลภายในวนัที 24 พฤศจิกายน 2560 ซงึ

บริษัทได้ชําระเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมือวนัที 21 พฤศจิกายน 2560

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2561 เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิประจําปี 2560

ให้แก่ผู้ถือหุ้นทีมีรายชือในบญัชีรายชือผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที 3 พฤษภาคม 2561 จํานวน 430,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท คิด

เป็นเงนิปันผลรวมทงัสนิ 64.50 ล้านบาท (รอมติอนมุตัิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561)

14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ

14.1. ผลการดําเนินงาน

ภาพรวมของผลการดําเนินงานทีผ่านมา

บริษัท ซันสวีท จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลติภัณฑ์แปร

รูปสนิค้าเกษตรอืนๆ ภายใต้ตราสนิค้าของบริษัท “KC” นอกจากนีบริษัทผลิตตามคําสงัลกูค้าภายใต้ตราสนิค้าของลกูค้า

สว่นบริษัท  ซนัสวีท อนิเตอร์เนชนัแนล จํากดั (SI) ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดําเนินธุรกิจจดัหาและซือมาจําหน่ายไปซงึ

ผลติภัณฑ์อาหารและผลผลติทางการเกษตร เช่น หอมหวัใหญ่สด แป้งมนัสาํปะหลงั สบัปะรดบรรจกุระป๋อง นํามนัข้าวโพด

นํามันดอกทานตะวัน และซอสมะเขือเทศ เป็นต้น ให้กับลกูค้าทงัในและต่างประเทศ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย 1) รายได้ธุรกิจผลิตและจําหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอืนๆ 2) รายได้ธุรกิจซือมาจําหน่ายไปซงึดําเนินธุรกิจโดย SI เป็นหลกั  3) รายได้จากการขาย

อืน เช่น รายได้จากการขายเมล็ดพนัธ์ุ รายได้จากการขายเศษวสัดุทีมาจากกระบวนการผลติ และ 4) รายได้อืน เช่น ดอกเบีย

รับ รายได้ค่าชดเชยการสง่ออก รายได้ค่าไฟฟา้ กําไรจากอตัราแลกเปลยีน

รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอืนๆ ใน ปี 2558 ปี 2559 และ

ปี 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 1,429.69 ล้านบาท 1,589.38 ล้านบาท และ 1,524.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 84.10

ร้อยละ 92.08 และร้อยละ 90.34 ของรายได้รวม ตามลําดบั ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวาน

ลดลง 84.73 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ  5.60 เมือเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตมุาจากลูกค้าในกลุ่มประเทศ

รัสเซียมีมลูค่าการสงัซือลดลง สืบเนืองจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศรัสเซียหดตัว ส่งผลให้ค่าเงินรูเบิลรัสเซียอ่อนค่าลงอย่าง

มีนัยสําคัญ กอปรกับผลผลติจากการเพาะปลกูข้าวโพดหวานทังประเทศลดลง ซึงเป็นผลจากภัยแล้งในปีดงักลา่ว สว่นปี

2559 บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานเพิมขึน 155.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิมขึนร้อยละ

10.91 เมือเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจากผลผลิตจากการเพาะปลกูข้าวโพดหวานมีปริมาณสงูขนึ และสมําเสมอ

ตลอดทงัปี ในขณะทีปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวานลดลง 64.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา

การลดลงร้อยละ 4.10 เมือเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนอืงจากบริษัทมีการปรับปรุงเครืองจกัรใหม่ ซึงดําเนินการ

ต่อเนืองมาจากปลายปี 2559 ทําให้บริษัทไม่สามารถผลติสนิค้าได้เต็มประสิทธิภาพ สง่ผลให้ปริมาณการผลติและจําหน่าย

ลดลงในไตรมาสที 1 ปี 2560

สําหรับธุรกิจซือมาจําหน่ายไป SI รายได้จากธรุกิจซือมาจําหน่ายไป ในปี 2558 เท่ากบั 189.15 ล้านบาท ซงึสงูกว่า

รายได้จากธุรกิจซือมาจําหน่ายในปีอืนๆ เนืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจําหน่ายและส่งออกมนัเส้นให้แก่

ลกูค้าต่างประเทศรายใหม่ จํานวน 150.32 ล้านบาท ซึงปัจจบุนับริษัทจงึไม่ได้มีการจําหน่ายมันเส้นให้กับลกูค้ารายดังกลา่ว

แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจบุัน SI ยังคงเน้นการค้าขายกบักลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ และ มีนโยบายการจําหน่าย
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ผลิตภณัฑ์ในกลุม่นี โดยกําหนดให้ลกูค้าชําระเงินให้แก่ SI ล่วงหน้าในวนัสงัซือสินค้า  เพือเป็นการบริหารจดัการสภาพคลอ่ง

ให้เหมาะสมกบัฐานะทางการเงินในปัจจุบนั ดงันนัธุรกิจซือมาจําหน่ายไปดงักลา่วจงึมีมลูค่าไม่สงูนกั

บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิส่วนทีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ในปี  2558 ปี 2559 และปี  2560

เท่ากบั 20.09 ล้านบาท 111.67 ล้านบาท และ 117.49 ล้านบาท และมีอตัรากําไรสทุธิส่วนทีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัท

ใหญ่ เท่ากับร้อยละ 1.18 ร้อยละ 6.47 และร้อยละ 6.96 ตามลําดบั ปี 2559 บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิส่วนทีเป็นของผู้ เป็น

เจ้าของของบริษัทใหญ่เท่ากับร้อยละ 6.47 เพิมขนึจากปี 2558 ทีมีอตัรากําไรสทุธิส่วนทีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

เท่ากบัร้อยละ 1.18 เพราะการปรับเพิมขนึของอัตรากําไรขันต้นจากร้อยละ 15.74 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 18.61 ในปี 2559

รวมถึงมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมลดลง จงึส่งผลให้อตัรากําไรสทุธิสงูขนึ

ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.44 เท่า

0.29 เท่า และ 3.57 เท่า และมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วเท่ากบั 0.18 เท่า 0.14 เท่า และ 1.46 เท่า ตามลําดบั ซึงเกิด

จากผลประกอบการทีขาดทนุตงัแต่ปี 2557 อย่างไรก็ตาม การสร้างผลกําไรอย่างต่อเนือง กอปรกบัได้รับเงนิจากการเสนอ

ขายหุ้นสามัญเงินทนุให้แก่ประชาชนครังแรก( IPO )ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการ

ดําเนินธุรกิจ ซึงจะส่งผลให้สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยดีขนึได้

ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้ น

เท่ากบั 26.84 เท่า 4.68 เท่าและ 0.26 เท่า ตามลาํดบั โดยสาเหตทุีอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 และงวดปี

2560 ลดลงอย่างมีนยัสําคญัเป็นผลจากการเพิมขึนของกําไรสะสมจากความสามารถในการทํากําไรของบริษัทและบริษัท

ย่อยอย่างต่อเนือง

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

รายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมใน ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 1,699.93 ล้านบาท 1,725.95 ล้านบาท

และ  1,687.00 ล้านบาท ตามลําดับ แบ่งเป็นรายได้จากการขายเท่ากับ  1,692.01 ล้านบาท  1,709.29 ล้านบาท และ

1,646.24 ล้านบาท และรายได้อืน เท่ากับ 7.92 ล้านบาท  16.66 ล้านบาท และ  40.76 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมี

รายละเอียดดงันี

รายได้
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขาย 1,692.01 99.53 1,709.29 99.03 1,646.24 97.58

รายได้อืน/1 7.92 0.47 16.66 0.97 40.76 2.42

รายได้รวม 1,699.93 100.00 1,725.95 100.00 1,687.00 100.00

หมายเหตุ: /1 รายได้อืน ได้แก่ ดอกเบียรับ รายได้ค่าชดเชยการส่งออก รายได้ค่าไฟฟ้า กําไรจากอตัราแลกเปลียน และรายได้อืนๆ เป็นต้น

รายได้จากการขาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 1,692.01 ล้านบาท 1,709.29

ล้านบาท และ 1,646.24 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 99.53 ร้อยละ 99.03 และร้อยละ 97.58 ของรายได้รวม ตามลําดับ

โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ ดงันี
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โครงสร้างรายได้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้าน

บาท

% ล้าน

บาท

% ล้าน

บาท

%

1. รายได้ธุรกจิผลติและจาํหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและ

ผลติภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ
1,429.69 84.10 1,589.38 92.08 1,524.13 90.34

1.1 ผลติภณัฑ์ข้าวโพดหวาน 1,428.97 84.06 1,584.83 91.82 1,519.89 90.09

- ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง 1,109.85 65.29 1,195.34 69.25 1,110.82 65.85

- ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสญุญากาศ 105.48 6.20 135.99 7.88 161.70 9.59

- ข้าวโพดหวานแช่แข็ง 213.64 12.57 253.50 14.69 247.37 14.66

1.2 ผลติภณัฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ 0.72 0.04 4.55 0.26 4.24 0.25

2. รายได้ธุรกจิซือมาจาํหน่ายไป 189.15 11.13 35.68 2.07 37.96 2.25

รายได้จากการขายสนิค้า 1,618.84 95.23 1,625.06 94.15 1,562.09 92.59

รายได้จากการขายอืน/1 73.17 4.30 84.23 4.88 84.15 4.99

รายได้จากการขายรวม 1,692.01 99.53 1,709.29 99.03 1,646.24 97.58

รายได้อืน /2 7.92 0.47 16.66 0.97 40.76 2.42

รายได้รวม 1,699.93 100.00 1,725.95 100.00 1,687.00 100.00

หมายเหตุ:/1 รายได้จากการขายอืน เช่น รายได้จากการขายเมลด็พนัธ์ุและปุ๋ ยยา รายได้จากการขายเศษวสัดุของเสียจากกระบวนการผลติ เป็นต้น
/2 รายได้อืน เช่น ดอกเบียรับ รายได้ค่าชดเชยการส่งออก รายได้ค่าไฟฟ้า กําไรจากอตัราแลกเปลียน และรายได้อืนๆ เป็นต้น

(1) รายได้จากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอืนๆ

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้หลกัจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายข้าวโพดหวานและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า

เกษตรอืนๆ โดยในปี 2558-2560 จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานและผลิตภณัฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอืนๆ

มีมลูค่าเท่ากบั 1,429.69 ล้านบาท 1,589.38 ล้านบาท และ 1,524.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 84.10

ร้อยละ 92.08 และร้อยละ 90.34 ของรายได้รวม ตามลําดับ

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานเพิมขึน 155.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น

อตัราการเพิมขนึร้อยละ 10.91 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัมาจากผลผลิตจากการเพาะปลกูข้าวโพดหวาน

มีปริมาณสงูขนึ และสมําเสมอตลอดทังปี เนืองจากบริษัทมีการขยายพืนทีส่งเสริมเกษตรกร ควบคูไ่ปกบัการพฒันา

และส่งเสริมความรู้ในการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการเพาะปลกูแก่เกษตรกร ทําให้เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตต่อไร่

ทสีงูขนึและมีผลผลติมีคณุภาพมากขนึ สง่ผลให้บริษัทมีวตัถดิุบทเีพียงพอและมีผลผลิตจําหน่ายให้กบัลกูค้ามาก

ขนึ ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2559 มูลค่าจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานทุกประเภทเพิมขึน โดยเฉพาะ

ข้าวโพดหวานบรรจถุุงสญุญากาศและข้าวโพดหวานแช่แข็งทีมีอัตราการเติบโตสงูขึนอย่างต่อเนือง นอกจากนี

ค่าเงินบาททีอ่อนค่าลงในปี 2559 ยังเป็นอีกปัจจัยหนึงทีทําให้มูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานเพิมขนึ

เพราะ ถึงแม้ว่าบริษัทกําหนดราคาขายในสกุลเงินต่างประเทศใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แต่บริษัทสามารถ

แลกเปลยีนเป็นเงินบาทได้มากขนึเนืองจากค่าเงินบาททีอ่อนค่าลง

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวานลดลง 64.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา

การลดลงร้อยละ 4.10 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนืองจากบริษัทมีการปรับปรุงเครืองจกัรใหม่ ซึง

ดําเนินการต่อเนืองมาจากปลายปี 2559 ทําให้บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปริมาณ

การผลิตและจําหน่ายลดลงในไตรมาสที 1 ปี 2560
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(2) รายได้จากธรุกจิซือมาจาํหน่ายไป

ในปี 2558-2560 รายได้จากธุรกิจซือมาจําหน่ายไป มีมลูค่าเท่ากับ 189.15 ล้านบาท 35.68 ล้านบาท

และ 37.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 11.13 ร้อยละ 2.07 และร้อยละ 2.25 ของรายได้รวม ตามลําดับ

ในปี 2558 รายได้จากธุรกิจซือมาจาํหน่ายไป เทา่กบั 189.15 ล้านบาท ซึงสงูกว่ารายได้จากธุรกิจซือมา

จําหน่ายในปีอืนๆ เนืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจําหน่ายและส่งออกมันเส้นให้แก่ลกูค้า

ต่างประเทศรายใหม่ จํานวน 150.32 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม เนืองจากข้อจํากัดของเงือนไขทางการค้า ปัจจบุนั

บริษัทจงึไม่ได้มีการจําหน่ายมนัเส้นให้กับลกูค้ารายดงักลา่วแล้ว

ปัจจุบนั บริษัทย่อยทีดําเนินธุรกิจซือมาจําหน่ายไปสําหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอืนๆ ยงัคงเน้นการค้า

ขายกับกลุ่มลกูค้าของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ กอปรกับ SI มีนโยบายการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ในกลุม่นี โดยกําหนดให้

ลกูค้าชําระเงินให้แก่ SI ลว่งหน้าในวนัสงัซือสนิค้า  เพือเป็นการบริหารจดัการสภาพคลอ่งให้เหมาะสมกบัฐานะ

ทางการเงินในปัจจบุนั ดงันนัธุรกิจซือมาจําหน่ายไปดงักล่าวจงึมีมลูค่าไม่สงูนกั

รายได้จากการขายอืน

รายได้จากการขายอืนของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย 1) รายได้จากการขายเมล็ดพันธ์ุให้แกผู่้ รวบรวมหรือ

เกษตรกรสําหรับนําไปใช้ปลกูข้าวโพดหวาน 2) รายได้จากการผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น เปลอืก ซงัข้าวโพด และ

เศษข้าวโพดให้แก่เกษตรสําหรับเป็นอาหารสตัว์ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายอืน ใน ปี 2558 ปี 2559 และปี

2560 เท่ากบั 73.17 ล้านบาท 84.23 ล้านบาท และ 84.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.30 ร้อยละ 4.88 และร้อยละ 4.99

ของรายได้รวม ตามลําดับ

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายอืน เพิมขึน 11.06 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเพิมขึนร้อยละ 15.11 ของปี

ก่อนหน้า สาเหตมุาจากรายได้จากการขายเมลด็พันธ์ุให้แก่เกษตรกรเพิมขึน 8.42 ล้านบาท ตามปริมาณการเพาะปลกูที

เพิมขนึ และรายได้จากการจําหน่ายเศษวสัดุทีเกิดจากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเพิมขนึจํานวน 5.68 ล้านบาท กอปร

กบัปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานทีเพิมขนึ ทําให้มีเศษวสัดุทีเกิดจากกระบวนการผลติเพือจําหน่ายเพิมขนึด้วย

รายได้อืน

รายได้อืนของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย ดอกเบียรับ รายได้ค่าชดเชยบตัรภาษีการส่งออก รายได้ค่าไฟฟ้า

กําไรจากอัตราแลกเปลียน และรายได้อืนๆ เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อืนในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั

7.92 ล้านบาท 16.66 ล้านบาท และ 40.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.47 ร้อยละ 0.97 และร้อยละ 2.42 ของรายได้รวม

ตามลําดับ

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้อืน เท่ากบั 16.66 ล้านบาท เพิมขนึ 8.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิมขนึเท่ากบั

ร้อยละ 110.41 สาเหตเุกิดจากการทบีริษัทมีผลกําไรจากอตัราแลกเปลียนจํานวน 8.65 ล้านบาท และสําหรับปี 2560 บริษัท

มีรายได้อืนเท่ากบั 40.76 ล้านบาท เพิมขนึ 24.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิมขนึเท่ากับร้อยละ 144.62 เมือเทียบกับ

งวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนืองจากบริษัทมีผลกําไรจากอตัราแลกเปลยีนจํานวน 22.35 ล้านบาท กอปรกบัมีรายได้อืนๆ

เพิมขนึจากการทีบริษัทได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายจากสถาบนัการเงินแห่งหนงึ จํานวน 11.06 ล้านบาท กรณีบริษัทเป็นโจทย์

ฟ้องอดีตพนกังานฐานทจุริตปลอมแปลงลายมือชือบนเช็คสงัจ่ายของบริษัท ซงึเป็นข้อพิพาททีเกิดขนึตังแต่ปี 2554 และในปี

2558 ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาให้สถาบันการเงินดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท จนกระทังบริษัทได้รับชําระ

ค่าเสียหายดงักล่าวเมือเดือนสิงหาคม 2560 นอกจากนีบริษัทยงัมีรายได้อืนจากเงินชดเชยความเสยีหายจากผู้จดัหาวตัถดิุบ

ประเภทบรรจุภัณฑ์และผู้จัดหน่ายเครืองจักรจํานวน 1.26 ล้านบาท
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ต้นทุนขายและอัตรากําไรขันต้น

ต้นทุนขาย ประกอบด้วย ต้นทุนวตัถุดิบในการผลิต อาทิเช่น วัตถดิุบ สว่นผสม ฉลากและบรรจภุัณฑ์ เงินเดือน

ค่าแรงพนักงานและค่าลว่งเวลาฝ่ายผลิต ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลกู ค่าเชือเพลิงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็โรงงาน

และค่าเสอืมราคาของอาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงาน เป็นต้น ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัท

ย่อยมีต้นทนุจากการขายเท่ากบั 1,425.69 ล้านบาท 1,391.17 ล้านบาทและ 1,331.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.87

ร้อยละ 80.60 และร้อยละ 78.94 ของรายได้รวม ตามลําดับ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรขนัต้น ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 266.32 ล้านบาท 318.12 ล้านบาท

และ 314.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากําไรขนัต้นเท่ากบัร้อยละ 15.74 ร้อยละ 18.61 และร้อยละ 19.11 ของรายได้จาก

การขาย ตามลําดับ

สําหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรากําไรขันต้นเท่ากับร้อยละ 18.61 เพิมขนึจากปี 2558 ทีมีอัตรากําไร

ขันต้นเท่ากับร้อยละ 15.74 สาเหตหุลกัเกิดจากการทีบริษัทสามารถบริหารจดัการต้นทุนการผลติได้ดีขึน กล่าวคือ การที

บริษัทมีส่วนร่วมในการพฒันาและให้ความรู้ในการเพาะปลกูข้าวโพดหวานให้แก่ผู้รวบรวม (Broker) เกษตรกรในสงักดัของผู้

รวบรวม และเกษตรกรในโครงการ Smart Farm มากขนึในช่วงทผ่ีานมา ทําให้วตัถุดิบข้าวโพดหวานมีคุณภาพและสามารถ

นํามาใช้เป็นวตัถดิุบในการผลติได้มากขนึ และผลผลิตต่อไร่ทีสงูขนึก็สง่ผลให้ต้นทนุในการรับซือต่อหน่วยของบริษัทตําลง

นอกจากนี การลงทุนพัฒนาเครืองจักรของบริษัท เช่น เครืองตัดเม็ดข้าวโพด ยังช่วยลดอตัราการสญูเสียเม็ดข้าวโพดใน

ระหว่างการผลิต ทําให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง ส่วนการทีบริษัทมีสดัส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน

ประเภทบรรจุถุงสญุญากาศและแช่แข็งมากขนึในปี 2559 ก็เป็นอีกสาเหตหุนงึทีสง่ผลให้อตัรากําไรเพิมสงูขนึ ตามทีกล่าว

สําหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากําไรขนัต้นเท่ากบัร้อยละ 19.11 ซงึเพิมขนึจากงวดเดียวกันของปีก่อน

หน้าซึงเท่ากับร้อยละ 18.61 สาเหตหุลกัเกิดจากการทีบริษัทสามารถบริหารจดัการด้านการส่งเสริมการปลกูข้าวโพดหวาน

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเพิมการมีส่วนร่วมในการพฒันาและให้ความรู้ในการเพาะปลกูข้าวโพดหวานตามทกีล่าว ทําให้

ตลอดช่วงระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทสามารถรับซือข้าวโพดหวานและนํามาผลิตได้อย่างสมําเสมอ สง่ผลให้ต้นทุนคงที

(Fixed cost) ต่อหน่วยการผลติลดลง นอกจากนี ในช่วงต้นไตรมาสที 2 ปี 2560 บริษัทได้ติดตงัเครืองจกัรเสร็จสมบรูณ์ และ

เริมใช้งานได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ อาทิเช่น เครืองบรรจกุระป๋องแบบอัตโนมัติซงึช่วยลดการใช้แรงงานคน และเพิมความ

แม่นยําในการชังนําหนักและการบรรจุ ส่งผลให้อัตราการสูญเสียและระยะเวลาในการบรรจุลดลง อีกทังการลงทุน

ปรับเปลียนหม้อฆ่าเชือ สง่ผลให้เกิดการประหยดัเชือเพลิงในกระบวนการให้ความร้อน ทําให้ต้นทุนพลงังานลดน้อยลง เป็น

ต้น สง่ผลให้การบริหารต้นทนุการผลติในช่วงดงักล่าวมีประสิทธิภาพมากยิงขนึ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย ค่าขนสง่สินค้า ค่าคอมมิชชนั ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่าย

เกียวกับเงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานขาย เป็นต้น โดยใน ปี  2558 ปี 2559 และปี  2560 บริษัทและบริษัทย่อยมี

ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 127.62 ล้านบาท 122.42 ล้านบาท และ 120.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.51 ร้อย

ละ 7.09 และร้อยละ 7.13 ของรายได้รวม ตามลําดับ

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 122.42 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 5.20 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นอตัราการลดลงเท่ากบัร้อยละ 4.08 จากปีก่อนหน้า เนืองจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการสง่ออกลดลงตามปริมาณการ

จําหน่ายสินค้าไปยงัต่างประเทศทีลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับบุคลากรฝ่ายขาย

เพิมขึน อีกทงัยงัมีการตดัจําหน่ายหนีสญูจํานวน 3.87 ล้านบาท ซงึเป็นลกูหนีทีเกิดจากการทีบริษัทซือมนัเส้นกับผู้จดัหา

วตัถดิุบมนัเส้นจํานวน 2 รายในปี 2558 ต่อมาบริษัทมีการชําระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้จดัหาวตัถุดิบทงั 2 รายแล้ว แต่ไม่ได้รับ
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สนิค้าตามทีตกลงกนัไว้ ทําให้บริษัทต้องเรียกร้องให้ผู้จดัหามนัเส้นดงักลา่วชําระเงินคืน ซงึในปี 2559 บริษัทได้ดําเนินการ

ทางกฏหมายกับลกูหนีรายดงักลา่ว และศาลได้ทําการไกล่เกลยีคูค่วามทงัสองฝ่ายจนผู้ จัดหามันเส้นทีเป็นหนีทงั 2 รายให้ทํา

สญัญาประนีประนอมยอมความ โดยตกลงคืนเงินให้แก่บริษัทจํานวน 0.15 ล้านบาท และจํานวนเงิน 0.30 ล้านบาท ปัจจุบนั

ลกูหนีรายแรกได้ชําระคืนหนีครบตามสญัญาประนีประนอมแล้ว ส่วนอีกรายหนงึยงัเหลือหนี ซึงอยู่ในระหว่างการผ่อนชําระ

คืน

สําหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 120.30 ล้านบาท ลดลง 2.12 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นอตัราการลดลงเท่ากบัร้อยละ 1.73 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยสาเหตเุนืองจากค่าใช้จ่ายสง่ออกลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารทีสําคัญ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน ค่าทีปรึกษา ค่าใช้จ่าย

เบ็ดเตลด็ คา่เสอืมราคาอาคาร เครืองใช้สาํนักงานและยานพาหนะ และค่าธรรมเนียมอืนๆ เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อยมี

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 55.64 ล้านบาท 58.02 ล้านบาทและ 85.94 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 3.27 ร้อยละ 3.36 และร้อยละ 5.10 ของรายได้รวม ตามลําดบั

ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 58.02 ล้านบาท เพิมขนึเท่ากับ 2.38 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเพิมขนึ

เท่ากบัร้อยละ  4.28 เทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัจากค่าใช้จ่ายในการบริหารทเีพิมขนึ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร

ซึงเกิดจากการปรับโครงสร้างเงินเดือน ค่าสอบบัญชีและค่าทีปรึกษาของบริษัท ซึงเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเตรียมความ

พร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ

สําหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 85.94 ล้านบาท เพิมขนึเท่ากบั 27.92 ล้าน

บาทหรือคิดเป็นอัตราเพิมขึนเท่ากับร้อยละ 48.12 เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยสาเหตหุลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายใน

การบริหารทีเพิมขนึ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรซงึเกิดจากปรับโครงสร้างเงินเดือน ค่าเบียประชุมกรรมการ ค่าธรรมเนียมใน

การดําเนินการจดทะเบียนเพิมทนุ และรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ เครืองจักรและอปุกรณ์โรงงาน เป็นต้น

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทนุทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบียจ่ายทีเกิดจากการใช้วงเงินสินเชือจากสถาบนัทางการเงินและ/หรือแหลง่

เงินกู้อืนๆ เช่น ดอกเบียจากการใช้วงเงินสินเชือเพือการสง่ออก (Packing Credit) ตัวสญัญาใช้เงิน (P/N) และดอกเบียจาก

ภาระหนีตามสญัญาเงินกู้ ระยะยาว เป็นต้น ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน

เท่ากบั 40.95 ล้านบาท 25.45 ล้านบาท และ 24.80 ล้านบาทหรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.41 ร้อยละ 1.47 และร้อยละ 1.47

ของรายได้รวม ตามลําดับ

สาํหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากบั 25.45 ล้านบาท ลดลง 15.49 ล้านบาทหรือคิด

เป็นอตัราลดลงเท่ากบัร้อยละ 37.84 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า เนืองจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทลดลง จาก

การชําระคืนเงินต้นตามงวดทีระบใุนสญัญาเงินกู้  นอกจากนีดอกเบียจากการใช้วงเงินสินเชือเพือการสง่ออก (Packing

Credit) ลดลง ซึงเป็นไปตามทิศทางอัตราดอกเบียทีลดลงในปี 2559

สําหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุทางการเงินเท่ากับ 24.80 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 0.65 ล้านบาทหรือ

คิดเป็นอตัราลดลงเท่ากบัร้อยละ 2.55 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เนืองจากในระหว่างปี บริษัทมีการใช้เงินทุน

หมนุเวียนภายในบริษัทมากขนึ และลดการใช้วงเงินกู้ ยืมระยะสนัจากธนาคารลง ซงึถึงแม้ว่าเงินกู้ ยืมระยะยาวจะเพิมขนึจาก

การลงทุนในเครืองจกัร แต่บริษัทมกีารเบิกใช้เงนิกู้ดงักลา่วในช่วงปลายไตรมาสที 2 ปี 2560 ทําให้ยงัไม่มีต้นทนุทางการเงิน

เกิดขนึในงวดดงักล่าวมากนกั
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กําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิส่วนทีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ในปี 2558 ปี 2559 และปี  2560

เท่ากบั 20.09 ล้านบาท 111.67 ล้านบาทและ 117.49 ล้านบาท ตามลําดับ

ในปี 2558 กําไรสทุธิส่วนทีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ มีมูลค่าเท่ากบั 20.09 ล้านบาท เพิมขึน 72.58

ล้านบาทจากปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัมาจากกําไรขนัต้นทีเพิมขนึ กอปรกบัค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีลดลง นอกจากนี

บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนจํานวน 32.48 ล้านบาท ซงึลดลงจากปี 2557 โดยผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนที

เกิดขนึก็เป็นผลจากการทําสญัญาซือขายล่วงหน้า (Forward Contract) ทีต่อเนอืงมาตงัแต่ปี 2557 ตามทีกลา่ว

ปัจจบุัน บริษัทได้กําหนดนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลยีนทีชดัเจน โดยกําหนดให้มีการทํา Forward Contract

ไม่ตํากว่าร้อยละ 70 ของมลูค่าสงัซือจากลกูค้าแต่ละราย ณ ขณะใดขณะหนึง ดังนนันโยบายดังกล่าวจะช่วยป้องกันผล

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนทีเคยเกิดขนึในปี 2557 ตามทีกลา่ว

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิส่วนทีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ เท่ากบั 111.67 ล้านบาท

เพิมขนึ 91.58 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิมขนึเท่ากบัร้อยละ 455.96 เนืองจากมีรายได้รวมเพิมขนึ กอปรกับสามารถ

บริหารจัดการต้นทนุและค่าใช้จ่ายได้ดีขนึ รวมถึงมีต้นทนุทางการเงินลดลง จงึส่งผลให้กําไรสทุธิสงูขนึ

สาํหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิสว่นทีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ เท่ากบั 117.49 ล้าน

บาท เพิมขนึ 5.82 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราการเพิมขนึเท่ากับร้อยละ 5.21 เมือเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุ

หลกัเกิดจากกําไรขันต้นทีสงูขนึเมือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ถงึแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายขายและบริหารทีสงูขนึ

อัตรากําไรสทุธิสว่นทีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั ร้อยละ 1.18

ร้อยละ 6.47 และร้อยละ 6.96 ตามลําดับ ซึงอตัรากําไรสทุธิทีเพมิขนึอย่างต่อเนือง สามารถอธิบายได้ดังนี

· ในปี 2558 บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิส่วนทีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ เท่ากบัร้อยละ 1.18 เพิมขนึ

จากปี 2557 ทีมีอัตราขาดทนุสทุธิร้อยละ 3.21 โดยมีสาเหตมุาจากการปรับเพมิขนึของอัตรากําไรขันต้น

จากร้อยละ 14.05 ในปี 2557 เป็นร้อยละ  15.74 ในปี 2558 รวมถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนที

ลดลง ตามทีกลา่วมาแล้วข้างต้น

· ในปี 2559 บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิส่วนทีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ เท่ากับร้อยละ 6.47 เพิมขนึ

จากปี 2558 ทีมีอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.18 ซงึมีสาเหตุมาจากการปรับเพิมขนึของอตัรากําไร

ขนัต้นจากร้อยละ 15.74 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 18.61 ในปี 2559 รวมถงึมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมลดลง จงึส่งผลให้อตัรากําไรสทุธิสงูขนึ

· สาํหรับปี 2560 บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 6.96 เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าซงึมี

อตัรากําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 6.47 สาเหตุหลกัก็เนืองมาจากความสามารถในการบริหารต้นทนุการผลิตที

ดีขนึ สง่ผลให้อตัรากําไรขันต้นสงูขนึ กอปรกบับริษัทมีรายได้อืนสงูขนึจากผลกําไรของอตัราแลกเปลยีนที

สูงขึน และได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายจากสถาบันการเงินแห่งหนึง กรณีบริษัทเป็นโจทก์ฟ้องอดีต

พนกังานฐานทจุริต ตามทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสําหรับ ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับร้อยละ 101.52 ร้อย

ละ 137.05 และร้อยละ 21.98 ตามลําดบั โดยในปี 2558-2559 อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเพิมขนึตามการเพิมขึนของกําไร

สทุธิ อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ นในปี 2560 ลดลงเป็นร้อยละ 21.98 เนืองจากการเพิมขึนของทนุจดทะเบียน
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ชําระแล้วและสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัจากการเสนอขายหุ้น IPO เป็นสาํคญั ทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สนิปี 2560 มีมลูค่า

สงูขนึ และสง่ผลต่ออตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมีมลูค่าลดลง

14.2. ฐานะทางการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม

ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 843.21 ล้านบาท

753.23 ล้านบาท และ 1,178.43 ล้านบาท ตามลําดบั

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิทรัพย์หมนุเวียน เท่ากบั 330.56 ล้าน

บาท 168.77 ล้านบาท และ 534.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  39.20 ร้อยละ 22.41 และร้อยละ 45.35 ของ

สินทรัพย์รวม ตามลําดับ รายละเอียดของรายการสินทรัพย์หมนุเวียนทีสําคัญมีดงันี

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด: ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี2560 มีมลูค่าเท่ากบั 32.74

ล้านบาท 15.46 ล้านบาทและ 119.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อสนิทรัพย์รวม เท่ากบัร้อยละ 3.88 ร้อย

ละ 2.05 และร้อยละ 10.15 ตามลําดบั โดยประกอบด้วยเงินสดย่อย เงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝากออม

ทรัพย์กับสถาบันทางการเงิน

- เงินลงทนุชวัคราว: ณ วันที 31 ธันวาคม ปี2560 มีมลูค่าเท่ากบั 100 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อสนิทรัพย์

รวม เท่ากบัร้อยละ  8.49 โดยเป็นเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจําทีมีอายคุรบกําหนด 6 เดือน ซงึเกดิจาก

ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทนุให้แก่ประชาชนครังแรก(IPO) ซึงเป็นสว่นหนึงของเงินลงทนุใน

เครืองจกัรตามแผนการใช้เงินซงึยงัอยู่ในระหว่างดําเนนิการ

- ลกูหนกีารค้าและลกูหนีอืน – สทุธิ : ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี2560 มีรายการลกูหนีการค้า

และลกูหนีอืน-สทุธิ เท่ากบั 120.14 ล้านบาท 74.48 ล้านบาท และ 105.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อ

สินทรัพย์รวม เท่ากบัร้อยละ 14.25 ร้อยละ 9.89 และร้อยละ 8.93 ตามลําดับ ซงึมีรายละเอยีดดงันี

(หนว่ย : ล้านบาท)

31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.59 31 ธ.ค.60

ลกูหนีการค้า 105.31 72.30 98.70

หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู (6.53) (8.72) (0.35)

ลูกหนีการค้า – สุทธิ 98.78 63.58 98.35

ลกูหนีอืน-สุทธิ 0.30 0.25 2.08

เงินส่งเสริมให้แก่เกษตรกร 11.56 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6.60 6.06 3.08

เงินทดรองจ่าย 0.47 0.34 0.22

อืนๆ 2.43 4.25 1.52

รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน – สุทธิ 120.14 74.48 105.25



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)

สว่นที 3 - หน้า 18

จากการพิจารณามูลค่าลกูหนีการค้า ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี2560 พบว่า ณ

วันที 31 ธันวาคม 2559 ลกูหนีการค้ามีมลูค่าลดลงอย่างมีนยัสําคญั เนืองจากบริษัทมียอดขายในช่วงปลายปี

2559 ทีลดลง ซงึมีสาเหตจุากการปรับปรุงเครืองจกัรในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทําให้บริษัทใช้กําลงัการผลติได้

ไม่เต็มที สง่ผลให้ทงัปริมาณการผลิตและการจําหน่ายลดลง ดงันนัมลูค่าลกูหนีการค้าคงค้าง ณ สินปี 2559 จงึ

ลดลงจากปีก่อนหน้า

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสูญเพิมขึนจากปี 2558 คิดเป็นจํานวน

2.19 ล้านบาท ค่าเผือหนีสงสยัจะสญูดงักลา่วเป็นหนทีีเกิดจากการจําหน่ายเมลด็พนัธุ์ให้แก่เกษตรกรจํานวน

0.48 ล้านบาท และการจําหน่ายปุ๋ ยให้แก่ผู้ รวบรวมวัตถดิุบรายหนึง จํานวน 1.36 ล้านบาท ทีเกิดขึนตงัแต่ปี

2552 ซงึบริษัทได้พิจารณาโอกาสในการเก็บเงินจากลูกหนีการค้าดงักล่าว และเห็นว่าไม่มีโอกาสเก็บเงินได้

ดงันนั ทีประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัทครังที 3/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมือวันที 6 พฤศจิกายน

2560 จงึได้มีมติอนมัุติ write off ลกูหนีดังกล่าวทังหมดจํานวน 8.67 ล้านบาท

ทังนี บริษัทกําหนดนโยบายการตังค่าเผือหนีสงสยัจะสญูร้อยละ 100 สําหรับลกูหนีการค้าทีเกิน

กําหนดชําระมากกว่า 360 วนั และร้อยละ 50 สําหรับลกูหนีการค้าทีเกินกําหนดชําระมากกว่า 180 วนั

ในปี 2559 เงินส่งเสริมให้แก่เกษตรกรของบริษัทลดลง 11.56 ล้านบาท ซึงทําให้บริษัทไม่มีรายการ

ดงักลา่วคงเหลอือยู่ตงัแต่ปี 2559 รายการเงินสง่เสริมให้แก่เกษตรกรเกิดจากการทีบริษัทให้เงินเกษตรกรเพือ

นําไปใช้ในการเพาะปลกูข้าวโพดหวาน และนําผลผลติทีได้กลบัมาจําหน่ายให้แก่บริษัท ซึงเป็นรายการทีเริม

เกิดขึนตังแต่ปี 2550 -2556 อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทได้พิจารณาถึงข้อจํากัดและความเสียงในการ

ส่งเสริมเกษตรกรโดยการให้เงินสด ดงันนับริษัทจงึได้ดําเนินการติดตามเพือรับชําระยอดหนีคงเหลอืดงักล่าวจน

ครบเต็มจํานวน และต่อมา ในปี 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 2/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมือ

วันที 8 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนมุัติการกําหนดไม่ให้บริษัทมีการสง่เสริมเกษตรกรโดยการให้ยืม/กู้ ยืมใน

รูปแบบของการให้เงินสดแก่ทังเกษตรกรหรือผู้รวบรวม (Broker)

(หนว่ย : ล้านบาท)

มูลค่าลูกหนีการค้า 31 ธ.ค.58 % 31 ธ.ค.59 % 31 ธ.ค.60 %

ยังไม่ถงึกาํหนดชําระ 16.94 16.08 17.99 24.88 32.40 32.83

เกนิกาํหนด

- ไม่เกิน 3 เดือน 79.16 75.17 43.99 60.85 63.49 64.32

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 0.41 0.39 0.62 0.85 2.27 2.30

- มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน 0.12 0.11 0.38 0.53 0.07 0.07

- มากกว่า 12 เดือนขึนไป 8.68 8.25 9.32 12.89 0.47 0.48

ลูกหนีการค้ารวม 105.31 100.00 72.30 100.00 98.70 100.00

หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู (6.53) (8.72) (0.35)

ลูกหนีการค้า-สุทธิ 98.78 63.58 98.35

จากตารางแสดงมลูค่าลกูหนีการค้าแยกตามอายหุนีคงค้าง (Aging) ข้างต้น พบว่าลกูหนีการค้าส่วน

ใหญ่เป็นลกูหนีทียงัไม่ถึงกําหนดชําระและลกูหนีทีเกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน ซึงมีมลูค่าเท่ากับ 96.10

ล้านบาท 61.98 ล้านบาทและ 95.89  ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  91.25 ร้อยละ 85.73 และร้อยละ

97.15 ของลกูหนีการค้ารวม ณ วนัที 31 ธันวาคมปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  ตามลําดับ
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บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลกูหนีการค้าในประเทศเป็นระยะเวลาประมาณ 7-45 วนั โดย

พิจารณาจากฐานะทางการเงินของลกูค้า ประวติัการชําระเงิน ความถีในการสงัซือและมลูค่าการสงัซือ อย่างไร

ก็ตาม บริษัทไม่ได้ให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้าต่างประเทศ ในปี 2558-2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บ

หนีเฉลียทางบญัชี เท่ากับ 24 วนั 19 วนั และ 19 วัน ตามลําดับ ซึงจะเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลา

เก็บหนีเฉลียทีดีขนึ ในปี 2559 มีระยะเวลาเก็บหนีเฉลียลดลงจํานวน 5 วนัจากปี 2558 สาเหตุก็เนืองมาจาก

ปริมาณการผลิตและจําหน่ายสินค้าทีลดลงในช่วงปลายปี 2559 ซงึเป็นผลจากการเริมปรับปรุงเครืองจกัร กอปร

กบัปริมาณวตัถดิุบข้าวโพดหวานในช่วงปลายปีลดลง ทําให้บริษัทไม่สามารถใช้กําลงัการผลิตได้เต็มที ตามทีได้

กล่าวมาแล้วข้างต้น

สําหรับรายการลกูหนีอืน ได้แก่ เงินส่งเสริมเกษตรกร เงินทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดย ณ

วันที 31 ธันวาคมปี 2558 ปี 2559 และปี2560 บริษัทมีรายการลกูหนีอืนเท่ากับ 21.36 ล้านบาท 10.90 ล้าน

บาทและ 6.90 ล้านบาท ตามลําดับ

- สินค้าคงเหลือ–สทุธิ : ณ วนัที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลอื

สทุธิเท่ากับ 172.30 ล้านบาท 66.29 ล้านบาทและ 191.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวม

เท่ากบั ร้อยละ 20.43 ร้อยละ 8.80 และร้อยละ 16.28 ตามลําดับ

(หนว่ย : ล้านบาท)

31 ธ.ค.58 % 31 ธ.ค.59 % 31 ธ.ค.60 %

วตัถุดิบ 2.76 1.60 2.84 4.30 4.85 2.51

สนิค้าระหวา่งทาง 20.41 11.85 - - - -

สนิค้าสําเร็จรูป 117.90 68.43 34.39 51.87 151.03 78.18

ภาชนะบรรจุและวสัดุหีบหอ่ 26.76 15.53 26.67 40.23 30.76 15.92

วสัดุสนิเปลือง 4.47 2.59 2.39 3.60 6.55 3.39

สนิค้าคงเหลือ - รวม 172.30 100.00 66.29 100.00 193.19 100.00

หกั ค่าเผือมลูค่าสนิค้าลดลง - - (1.35)

สนิค้าคงเหลือ - สุทธิ 172.30 100.00 66.29 100.00 191.84

สนิค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยคือสินค้าสาํเร็จรูป ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี

2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสดัส่วนสินค้าสําเร็จรูปต่อสินค้าคงเหลือ-รวม เท่ากบัร้อยละ  68.43

ร้อยละ 51.87 และร้อยละ  78.18 ตามลําดับ สินค้าสําเร็จรูปของบริษัทส่วนใหญ่ ได้แก่ สินค้ากึงสําเร็จรูป

คงเหลือ สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือและเมล็ดพนัธ์ุคงเหลือ จะเห็นว่า ณ 31 ธันวาคม 2559 มลูค่าสินค้าสําเร็จรูป

ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ เนืองจากในปี 2559 บริษัทได้รับคําสังซือจากลูกค้ามากขึน จึงได้มีการจําหน่าย

สนิค้าออกไป กอปรกบัในช่วงปลายปี 2559 ปริมาณวตัถดิุบข้าวโพดหวานลดลง ทาํให้บริษัทมีวตัถดิุบในการ

ผลิตน้อยลง จึงมีการเก็บสต๊อกสินค้าไม่มากในช่วงปลายปี  2559 สําหรับ ณ  31 ธันวาคม  2560  สินค้า

สาํเร็จรูปมีมลูค่าเพิมขนึจากปี 2559 เนืองจากเป็นสนิค้าทีเตรียมไว้สง่มอบให้กบัลกูค้าในช่วงต้นปี 2561 ตาม

กําหนดการของลกูค้า

หากพิจารณาจากอัตราสว่นระยะเวลาขายสนิค้าเฉลยีในปี 2558-2560 พบว่าบริษัทมีระยะเวลาขาย

สนิค้าเฉลยี เท่ากบั 41 วนั 20 วนั และ 25 วนั ตามลําดับ  โดยสาเหตทุีระยะเวลาขายสินค้าเฉลยีของบริษัทและ

บริษัทย่อยในปี 2559 ลดลง ก็เนืองจากบริษัทมีการปรับปรุงเครืองจักรในโรงงาน กอปรกบัปริมาณวัตถุดิบ
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ข้าวโพดหวานในช่วงปลายปีลดลง ทําให้สินค้าคงเหลือ ณ สนิปี 2559 ลดลง ส่งผลให้ระยะเวลาขายสินค้า

เฉลยีลดลงตามทีกล่าว ส่วนในปี 2560 สบืเนืองจากการมีสนิค้าสาํเร็จรูปคงเหลอืเพือเตรียมส่งมอบให้ลกูค้า

ในช่วงต้นปี 2561 ตามทีกลา่วข้างต้น

ทงันี บริษัทและบริษัทย่อยมีการกําหนดนโยบายการตังค่าเผือมลูค่าสินค้าล้าสมยัจากการพิจารณาการ

ล้าสมยัของสนิค้าคงเหลอื ตามประเภทของสินค้า ซึงสนิค้าข้าวโพดหวานบรรจกุระป๋อง ทีมีอายเุกินกว่า 2 ปี

สินค้าเมล็ดข้าวโพดหวานบรรจุถุง ทีมีอายเุกินกว่า 1 ปี และสนิค้าข้าวโพดหวานแบบฝักบรรจถุงุ และสินค้า

ข้าวโพดหวานแช่แขง็ทีมีอายเุกินกว่า 6 เดือนนบัจากวันทีผลิต บริษัทจะตงัค่าเผือสินค้าเสือมสภาพทังจํานวน

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

ณ วันที 31 ธันวาคมปี 2558 ปี 2559 และปี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากบั  512.65

ล้านบาท 584.46 ล้านบาทและ 643.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 60.80 ร้อยละ 77.59 และร้อยละ 54.65 ของ

สินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการทีสําคญั ดังต่อไปนี

- ทีดิน อาคาร อปุกรณ์–สทุธิ : ณ วันที 31 ธันวาคมปี 2558 ปี 2559 และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและ

บริษัทย่อยมีมูลค่าทีดิน อาคาร อุปกรณ์–สทุธิ เท่ากบั 422.74 ล้านบาท 506.73 ล้านบาทและ  559.41 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากบัร้อยละ  50.14 ร้อยละ 67.27 และร้อยละ 47.47 ตามลําดับ

บริษัทมีการลงทนุในเครืองจกัรและอุปกรณ์อย่างต่อเนืองในช่วง 3 ปีทีผ่านมา ในปี 2557 บริษัทได้มีการลงทนุ

ปรับปรุงเครืองจกัรในสายการผลติ เช่น เครือง Convenyer Stainless เครือง X-Lift Unloading Overhaul เป็น

ต้น ต่อมาในปี  2558 บริษัทได้ลงทนุในปรับปรุงสายการผลิตเพิมเติม เช่น เครืองตดัเมล็ด เครืองตดัข้าวโพดฝัก

ท่อนสําหรับ Pouch แบบฝัก ในขณะทีปี 2559 บริษัทลงทุนในเครืองจกัรใหม่ เช่น เครืองปิดฝา Seamer ที

นํามาใช้ทดแทนเครืองเดิม เครืองเช็คนําหนกัจํานวน 3 เครืองสําหรับใช้ในการกระบวนการผลติ

ในปี 2560 บริษัทได้ลงทนุในเครืองจกัรสาํคัญ ได้แก่ เครือง Hydrolock ซึงเป็นเครืองฆ่าเชือทีอุณหภูมิสงู

แบบต่อเนือง (Continuous Sterrilizers) ทีนํามาแทนทีเครืองฆ่าเชอืแบบเก่าทีทํางานเป็นชดุๆ (Batch Retorts)

จุดเด่นของเครืองจักรเครืองนีคือการลดเวลาและพลงังานทีใช้ในการฆ่าเชือ ซึงจะเป็นผลทําให้เพิมคณุภาพ

สินค้า ลดต้นทนุการผลติ มีความยืดหยุน่ทีจะใช้กับบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เครือง Hydrolock นีได้ติดตงัเสร็จ

และเริมใช้งานเชิงพาณิชย์เมือวนัที 30 เมษายน 2560 ทีผ่านมา นอกจากนี บริษัทยงัมีการลงทุนในเครืองจกัร

สาํหรับการผลิตข้าวโพดหวานบรรจถุงุสญุญากาศ เช่น เครืองบรรจถุงุสญุญากาศ เครืองตัดแต่งฝักข้าวโพด

เครืองลวกแบบฝัก รวมถึงการลงทนุในเครืองจักรเพือพัฒนาสายงานผลิตอืน เช่น เครืองตัดเมล็ดอัตโนมัติ

เครืองบรรจกุระป๋องอตัโนมัติ ปรับปรุงหม้อฆ่าเชอื และหุ่นยนต์จัดเรียงกระป๋องลงพาเลตอตัโนมติั

- เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกนั : ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีเงินฝากธนาคารทีมี

ภาระคาํประกนัเท่ากบั 69.35 ล้านบาท 68.74 ล้านบาท และ 71.88 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวม

เท่ากบัร้อยละ 8.23 ร้อยละ 9.13 และร้อยละ 6.10 ตามลําดับ ซงึบริษัทได้นําเงินฝากออมทรัพย์และฝากประจํา

เป็นหลกัทรัพย์คําประกนักบัเจ้าหนีสถาบนัทางการเงินสําหรับคําประกันวงเงินสินเชือและเงินเบิกเกินบญัชีของ

บริษัท
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แหล่งทีมาของเงนิทุน

หนีสิน

หนสีินรวม

ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสินรวมเท่ากับ 812.92 ล้านบาท 620.56

ล้านบาท และ 242.28 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 96.41 ร้อยละ 82.39 และร้อยละ 20.56 ของหนีสนิ

และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลําดบั รายการหนสีินทีมีการเปลยีนแปลงทีสาํคญั มีดังนี

หนีสินหมนุเวียน

ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสนิหมนุเวียน เท่ากบั 747.54 ล้าน

บาท 573.07 ล้านบาท และ 149.54 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 88.66 ร้อยละ 76.08 และร้อยละ 12.70

ของหนสีินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลาํดบั โดยมีรายละเอยีดในแต่ละรายการทีสําคญั ดงัต่อไปนี

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน : ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี

2560 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินมีมลูค่าเท่ากบั 541.30 ล้านบาท 384.92 ล้าน

บาท และ 0.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อหนีสินและสว่นของผู้ถือหุ้น เท่ากบัร้อยละ 64.20 ร้อยละ 51.10

และร้อยละ 0.08 ตามลาํดับ โดยมีรายการทีสาํคัญ เช่น เงินกู้ ยืมระยะสนัสาํหรับเป็นสนิเชือเพือการส่งออก

(Packing Credit) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และหนีสินตามตัวสญัญาใช้เงิน (P/N) เป็นต้น วงเงินสินเชือ

ดังกล่าวใช้สําหรับสังซือและสต๊อกวัตถุดิบ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพือเสริมสภาพคล่องในการดําเนิน

ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เมือเดือนธันวาคม 2560 บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิมทุนให้แก่

ประชาชนเป็นครังแรก (IPO) และนําเงินบางส่วนมาใช้สําหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ และลด

การใช้วงเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน จึงส่งผลให้มูลค่าเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบัน

การเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ลดลง อย่างมีนยัสําคัญ

- เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนอีืน : ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560  มีมลูค่าเท่ากบั 142.85 ล้าน

บาท 139.48 ล้านบาท และ 107.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ

16.94 ร้อยละ 18.52 และร้อยละ 9.12 ตามลําดับ ซงึมีรายละเอยีดตามตารางดงันี

(หนว่ย: ล้านบาท)

31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.59 31 ธ.ค.60

เจ้าหนีการค้า 98.04 107.61 71.95

เจ้าหนีอืน 0.53 4.56 2.79

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17.20 11.26 9.51

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 22.08 16.05 23.18

เงินปันผลค้างจา่ย 5.00 - -

รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 142.85 139.48 107.43

จากข้อมูลข้างต้นพบว่ารายการส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีการค้า เนืองจากบริษัทมีการสังซือวัตถุดิบ

ข้าวโพดหวานและวตัถดุิบอืนๆ ทีเกียวข้องกับการผลิต บริษัทได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนีการค้าประมาณ 30-

90 วนั ขนึอยู่กับวัตถุดิบแต่ละประเภท โดยมีระยะเวลาการจ่ายชําระหนีในปี 2558-2560 เท่ากบั 32 วนั 27 วนั
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และ 24 วนั ตามลําดบั ในปี 2560 สาเหตุหลกัเนืองจากการจัดซอืข้าวโพดหวานทีเพิมขนึมาอย่างต่อเนืองซึงมี

ระยะเวลาการจ่ายชําระหนี 7 วนั จงึทําให้ระยะเวลาจ่ายหนีโดยรวมลดลง

หนีสินไม่หมุนเวียน

ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสินไม่หมนุเวียน เท่ากับ 65.38 ล้าน

บาท 47.49 ล้านบาท และ 92.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.75 ร้อยละ 6.31 และร้อยละ 7.86 ของหนีสินและ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลําดับ  รายละเอียดของรายการหนสีินไม่หมนุเวียนทีสําคญัมีดงันี

- เงินกู้ ยืมระยะยาว : ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนีเงิน

กู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิ เท่ากับ  43.68 ล้านบาท 24.61 ล้านบาท และ 51.18 ล้านบาท หรือคิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 5.18 ร้อยละ 3.27 และร้อยละ 4.34 ของหนีสนิและส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม ตามลําดับ เมือ

นาํไปรวมกบัภาระหนเีงนิกู้ ยืมระยะยาวทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี บริษัทและบริษัทย่อยจะมียอดคงค้างวงเงิน

กู้ ยืมระยะยาวทงัหมดเท่ากบั 104.27 ล้านบาท 67.47 ล้านบาท และ 76.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ

12.37 ร้อยละ 8.96 และร้อยละ 6.48 ของหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลําดับ

ในปี 2559 บริษัทมีการเบิกวงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิมเติมจํานวน  27.99 ล้านบาท เพือใช้

สาํหรับการลงทนุซือเครืองจกัร เช่น ชุดเครืองบีบซงั ชดุหม้อฆ่าเชือ ชดุสายพาน และเครืองบรรจกุระป๋องแบบ

อตัโนมัติ เป็นต้น สําหรับปี  2560 บริษัทมีการเบิกวงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมเติมอีกจํานวน

103.18 ล้านบาท เพือใช้สําหรับการลงทุนในเครืองจักร เช่น ชุดเครือง Hydrolock และชดุปรับปรุงการติดฉลาก

และการบรรจุหีบห่อ (Packing Line) เป็นต้นนอกจากนี บริษัทนําเงินส่วนหนึงทีได้รับจากการเสนอขายหุ้ น

สามัญเพิมทนุให้แก่ประชาชนเป็นครังแรก (IPO) ชําระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน จํานวน 50.00

ล้านบาท ซึงเป็นไปตามแผนการใช้เงินจาก  IPO จึงส่งผลให้ ณ วันสนิปี 2560 บริษัทมียอดคงค้างวงเงินกู้ ยืม

ระยะยาวทงัหมดเพมิขนึจากปีก่อนหน้าเลก็น้อย

- เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลและกิจการทีเกียวข้อง : ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัท

และบริษัทย่อยมีภาระหนีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการบริษัท เท่ากบั 1.21 ล้านบาท 1.93 ล้านบาท และ

0.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อหนีสนิและสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อยละ 0.14 ร้อยละ 0.2  และร้อยละ

0.00 ตามลําดบั โดยในปี 2558 บริษัท โซสวีท จํากดั ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีความจําเป็นต้องกู้ยืมเงิน

จากกรรมการ เพือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ เนืองจากเป็นช่วงเริมต้นของการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็

ตาม ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2560 ในวันที 24 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการจําหน่ายหุ้ น

ทงัหมดทีบริษัทถืออยู่ในบจก.โซสวีท ให้แก ่นายองอาจ กติติคุณชยั ซงึเป็นหนึงในกรรมการบริษัทของ  บจก.

โซสวีท โดยดําเนินการแล้วเสร็จเมือเดือนกรกฎาคม 2560 ทีผ่านมา ส่งผลให้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ทงั 2

บริษัทดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดงันนั บริษัทและบริษัทย่อยก็จะไม่มีภาระเงินกู้ ยืมระยะ

ยาวจากกรรมการดงักล่าวแล้ว

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 30.29 ล้านบาท

132.67 ล้านบาท และ 936.15 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายการหนสีินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั ร้อยละ 3.59 ร้อยละ

17.61 และร้อยละ 79.44 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการทีสาํคัญ ดงัต่อไปนี
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- ทนุจดทะเบียนทีออกและเรียกชําระแล้ว :

· ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทีออกและเรียกชําระแล้วเท่ากบั 100.00 ล้านบาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,0000,000 หุ้น มลูค่าตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

· ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 108.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั

จํานวน 1,080,000 หุ้ น มลูค่าตราไว้หุ้ นละ 100.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว

เท่ากบั 102.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,000,000 หุ้น มลูค่าตราไว้หุ้นละ 100.00

บาท ชําระแล้วเต็มมลูค่า และหุ้นสามัญจํานวน  80,000 หุ้น มลูค่าตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ชําระ

แล้วหุ้นละ 25 บาท ซงึต่อมาบริษัทมีการชําระเงินเพิมทนุจนครบจํานวน 108.00 ล้านบาท เมือวันที 7

เมษายน 2560

· ทีประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 3/2560 เมือวันที 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติให้เพิมทุนจดทะเบียน

จํานวน 42.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจํานวน  420,000 หุ้น มูลค่าหุ้ นละ 100

บาท เพือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้ นรายเดิมตามสดัส่วน จึงทําให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิมขึนเป็น

150.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน  1,500,000 หุ้ น มูลค่าตราไว้หุ้ นละ  100 บาทที

ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นครงัที 4/2560 เมือวันที 31 สิงหาคม 2560 มีมติอนมุติัให้เปลียนแปลงมลูค่าที

ตราไว้จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และมีมติให้เพิมทนุจดทะเบียนอีก 65.00 ล้าน

บาท เป็น 215.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทนุจํานวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครงัแรก (IPO) หรือคิดเป็นร้อยละ 30.23 ของทุน

ชําระแล้วทงัหมดภายหลงัการเสนอขาย IPO โดยบริษัทได้ดําเนนิการจดทะเบียนเพิมทนุดงักล่าวกบั

กระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวันที 4 กันยายน 2560  ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน  215.00

ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 430,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทนุ

ชําระแล้ว 150.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้ นสามญัจํานวน 300,000,000 หุ้ น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ

0.50 บาท นอกจากนี บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทนุต่อประชาชนเป็นครังแรก

จํานวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ว

กบักระทรวงพาณิชย์เมือวนัที 25 ธันวาคม 2560 ส่งผลให้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทนุจด

ทะเบียนจํานวน 215.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 430,000,000 หุ้ น มลูค่าทีตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท และมีทนุชําระแล้ว 215.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 300,000,000

หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

- สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามัญ: ณ วันที 31 ธันวาคม 2560บริษัทมีรายการสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั เท่ากบั 665.53

ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายการหนีสนิและสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั ร้อยละ 56.48 ซงึเป็นรายการทีเกิดจาก

เมือวันที 25 ธันวาคม  2560 บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนเป็นครังแรก

จํานวน 130 ล้านหุ้ น มูลค่าทีตราไว้หุ้ นละ 0.50บาทในราคาเสนอขายหุ้ นละ 5.85บาท เป็นจํานวนเงินรวม

ทงัสนิ 760.50ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายทเีกียวข้องโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจํานวน 29.97 ล้าน

บาท และแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกินมลูค่ามลูค่าหุ้นสามญั

- กําไร(ขาดทุน)สะสม-ทียังไม่ได้จัดสรร : ณ วันที 31 ธันวาคม ปี  2558 ปี 2559 และ ปี  2560 บริษัทมีกําไร

(ขาดทุน) สะสมทียงัไม่จดัสรรจํานวน (57.19) ล้านบาท 54.47 ล้านบาท และ 72.66 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน
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ต่อรายการหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั ร้อยละ (6.78) ร้อยละ 7.23 และร้อยละ 6.17 ตามลําดบั จะเห็น

ได้ว่า ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 บริษัทมีขาดทุนสะสมจํานวนมาก สาเหตุหลกัก็มาจากการทีบริษัทมีผล

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลยีน ตามทีกลา่วมาแล้วข้างต้น

ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 3/2560 เมือวันที 11 พฤษภาคม 2560 มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากกําไรสะสมทียงัไม่ได้จดัสรร ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้ นละ 43.50

บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทงัสนิ 46,980,000 บาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที 22 พฤษภาคม

2560

นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 3/2560 ณ วันที 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนมุติ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดิม (ก่อน IPO) จํานวน 300,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ

0.15 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 45.00 ล้านบาท โดยกําหนดวนัจ่ายปันผลภายในวนัที 24 พฤศจิกายน 2560 ซึง

บริษัทได้ชําระเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมือวนัที 21 พฤศจิกายน 2560

- ส่วนเกิน (ส่วนตํากว่า) ทนุทีเกิดจากการรวมธรุกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี

2559 และ ปี 2560 ส่วนตํากว่าทุนทีเกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนัมีมลูค่าเท่ากบั (21.00)

ล้านบาท (23.80) ล้านบาท และ (20.64) ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการทีสําคัญ

ดังต่อไปนี

· การเข้าซือหุ้นสามญัทงัหมดของบริษัท ซันสวที อินเตอร์เนชันแนล จํากดั และบริษัท ซันสวที ไบโอ เอ็นเนอ

ยี จํากดั จากกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิม ตามมติของทีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 2/2558 เมือวันที 26 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 ซึงถือเป็นการซือธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั ด้วยมลูค่าเงินลงทุนจาํนวนเงิน 7.37 ล้าน

บาท และ 1.80 ล้านบาท ตามลาํดับ ซงึบริษัทย่อยดงักล่าวมีมลูค่าสินทรัพย์สทุธิเท่ากบั 7.73 ล้านบาท

และ 1.74 ล้านบาท เป็นผลให้มีผลต่างรวมสทุธิจํานวน 0.30 ล้านบาท ซงึแสดงอยู่ในสว่นของเจ้าของใน

งบการเงินรวมภายใต้ส่วนเกิน (ส่วนตํากว่า) ทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั

นอกจากนีในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2559 เมือวันที 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มี

มติอนมุติัให้บริษัทเข้าซือในหุ้นสามญัทงัหมดของบริษัท โซสวีท จํากดั จากกลุม่ผู้ถือหุ้นเดิม ซงึถือเป็นการ

ซือธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ด้วยมลูค่าเงินลงทุนจํานวน  2.00 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวมี

มลูค่าหนสีินสทุธิเทา่กับ 1.10 ล้านบาท เป็นผลให้มีผลต่างสทุธิจํานวน 3.10 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท ซนัสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี จํากัด และ บริษัท

โซสวีท จํากดั ให้แก่กรรมการเมือวนัที 17 กรกฎาคม 2560 ทีผ่านมา รวมเป็นเงิน 3.80 ล้านบาท จงึทําให้

บริษัทย่อยทงัสองไม่ได้อยูภ่ายใต้การควบคมุของบริษัทนบัตงัแต่วนัทีดงักล่าว และได้มีการกลบัรายการตํา

กว่าทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนัจํานวน 3.16 ล้านบาท จากส่วนของเจ้าของในข้อมลู

ทางการเงินรวมไปยงักําไรสะสม

· สว่นประกอบทสีาํคญัของรายการสว่นตํากว่าทนุจากการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนัอีกรายการ

หนงึก็คือการปรับปรุงการบนัทกึบญัชีของเครืองหมายการค้าแบรนด์ KC ทีบริษัทเคยบันทกึเป็นสนิทรัพย์

ไม่มีตวัตนไว้ จํานวน 21.00 ล้านบาท เนืองจากบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าการทีบริษัทซือเครืองหมาย

การค้ามลูค่า 21.00 ล้านบาทดังกลา่วจากบริษัท เคซี เชียงใหม่อตุสาหกรรมอาหาร จํากัด ทีเกิดขนึในปี

2552 นนัเป็นการซือสินทรัพย์จากบริษัทในเครือทีอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกัน นอกจากนนัมลูค่าซือขาย

ดงักล่าวไม่ได้ถกูประเมินให้เป็นมลูค่ายุติธรรมโดยผู้ ประเมินอิสระ ซึงหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงและ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)

สว่นที 3 - หน้า 25

สถานการณ์แวดล้อม ณ ขณะนัน จะเห็นได้ว่าบริษัท เคซี เชียงใหม่อุตสาหกรรมอาหาร จํากดั ไม่มีการ

ดําเนินธุรกิจใด ๆ มาช่วงระยะเวลาหนงึ ตลอดจนบริษัทมีผลขาดทนุจากการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง ทํา

ให้พิจารณาได้ว่ามลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ดงักล่าวนนัตํามากหรือใกล้เคียงศนูย์ ดงันนับริษัทจงึไม่ควร

รับรู้รายการซือสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนืองจากรายการดงักลา่วเป็นการซือจากบริษัทในเครือทีอยูภ่ายใต้

การควบคุมเดียวกนั ผู้ บริหารของบริษัทจึงให้ปรับปรุงรายการโดยการเลิกรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและ

บนัทึกเป็นรายการส่วนตํากว่าทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น

ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้ น

เท่ากบั 26.84 เท่า 4.68 เท่าและ 0.26 เท่า ตามลาํดับ โดยสาเหตุทีอัตราสว่นหนีสินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้ นในปี 2559 ลดลง

อย่างมีนยัสําคัญเป็นผลจากการเพิมขนึของกําไรสะสมจากกําไรสทุธิในปี 2559

สาํหรับปี  เนืองจากบริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิมทุนให้แก่ประชาชนเป็นครังแรก (IPO)

และนําเงินบางสว่นมาใช้สําหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจเพือลดการใช้วงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน รวมถึง

ได้นําเงินบางสว่นสาํหรับชําระคืนเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน จึงส่งผลให้มูลค่าหนีสิน ณ สินปี  ลดลง

ในขณะทีมูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ สินปี  เพิมขึนจากส่วนเกินมูลค่ามูลค่าหุ้ นสามัญทีเกิดจาก IPO จึงส่งผลให้

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที  ธันวาคม  ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบยีและภาระผูกพัน

ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบียเท่ากบั 3.52

เท่า 13.70 เท่า และ 0.60 เท่า ตามลําดับ ในปี  2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการจ่ายดอกเบียทีดีขึน

เนืองจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัททีเพมิขนึ กอปรกบับริษัทและบริษัทย่อยมีภาระการจ่ายดอกเบียลดลง

อย่างไรก็ตามในปี 2560 อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบียลดลง เนืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสด

จากการดําเนินงานทีลดลง ซึงเป็นผลมาจากสนิค้าคงคลงัทีเพิมมากขึน และเจ้าหนีการค้าและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนั

การเงนิลดลง

ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพันเท่ากับ

1.73 เท่า 2.34 เท่า และ (0.05) เท่า ตามลําดับ ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการชําระภาระผกูพนัทีดี

ขนึ จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัททีเพิมขนึ สําหรับปี 2560 อตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูก

ผันของบริษัทและบริษัทย่อยติดลบ เนืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลง ในขณะทีมี

กระแสเงินสดจ่ายเพือลงทนุในเครืองจกัรเพิมเติมและเงินจ่ายปันผล แม้ว่าในปี  อัตราสว่นความสามารถในการชําระ

ภาระผกูพนัติดลบ ซงึสะท้อนถงึความไม่เพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนนิงานในการชําระภาระผกูพนัทีเกิดขนึ แต่

บริษัทมีการบริหารจดัการสภาพคล่องโดยการใช้เงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัทางการเงินในระหว่างปี

สภาพคล่อง

ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมนุเวียน เท่ากับ  330.56

ล้านบาท 168.77 ล้านบาท และ 534.48 ล้านบาท ในขณะทีมีหนีสินหมุนเวียน เท่ากบั 747.54 ล้านบาท 573.07 ล้านบาท

และ 149.54 ล้านบาท ส่งผลให้มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั  0.44 เท่า 0.29 เท่า และ  3.57 เท่า และมีอตัราส่วนสภาพ

คล่องหมนุเร็วเท่ากบั 0.18 เท่า 0.14 เท่า และ 1.46 เท่า ตามลําดบั สาเหตุหลกัทีทําให้บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคลอ่งตําก็มา

จากผลประกอบการทีขาดทนุตงัแต่ปี 2557 ซงึเกิดจากการขาดทนุอัตราแลกเปลยีนเป็นจํานวนมากตามทีกลา่ว นอกจากนี



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)

สว่นที 3 - หน้า 26

การลงทนุปรับปรุงเครืองจกัรอย่างต่อเนืองตงัแต่ปี 2558 ส่งผลให้บริษัทมีภาระหนีเงินกู้ยืมระยาวทีเพิมสงูขนึ ซึงส่งผลต่อ

กระแสเงินสดในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  อย่างไรก็ตาม การสร้างผลกําไรได้อย่างต่อเนือง กอรปกบับริษัทได้รับเงินจาก

การเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทนุให้แก่ประชาชนเป็นครังแรก (IPO ) และนําเงินบางส่วนมาใช้สําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

การดําเนินธุรกิจ  จงึส่งผลให้สภาพคล่องของบริษัทดีขนึอย่างมาก

อัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle)

ในปี 2558-2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหมนุเวียนเงินสดเท่ากบั 33 วนั 12 วนั และ 20 วนั ตามลําดบั

โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราสว่นหมุนเวียนเงินสดทีดีขนึ เพราะมีระยะเวลาเก็บหนีเฉลียและระยะเวลาขายสินค้าเฉลยีที

ดีขนึ กอปรกบัมีระยะเวลาชําระหนเีฉลยีเพิมขนึ

กระแสเงินสด สําหรับปี 2560 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน เท่ากับ 14.94 ล้านบาท เกิดจากการทีบริษัท

สามารถทํากําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสนิทรัพย์และหนีสนิดําเนินงานเท่ากับ 201.99 ล้านบาท และ

เป็นผลจากการเพิมขนึของเจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนอีืน ในขณะทีสินค้าคงเหลือ และลกูหนกีารค้าและลกูหนอีืนเพิมขนึ

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเท่ากบั 196.02 ล้านบาท จากการลงทุนในอาคาร เครืองจกัร

และอปุกรณ์เพิมเติม จํานวน 93.23 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดจ่ายเพือเงินลงทนุชวัคราวจํานวน 100.00 ล้านบาท

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 284.84 ล้านบาท มีรายการทีสาํคญัคือเงินสดรับ

จากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงินจํานวน 103.19 ล้านบาท เงินสดรับจากการเพิมทนุและเรียกชําระค่าหุ้นเพิม

จํานวน  48.00 ล้านบาท และเงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุ้น IPO จํานวน 730.53 ล้านบาท ในขณะทีมีการจ่ายคืนเงิน

กู้ ยืมระยะสนัจากสถาบันทางการเงนิ 384.41 ล้านบาท และจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน  94.27 ล้าน

บาท และมีเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 91.98 ล้านบาท

รายจ่ายเพือการลงทนุ

รายจ่ายเพือการลงทนุของบริษัทและบริษัทย่อยทีผ่านมา มีวตัถปุระสงค์เพือลงทนุในการก่อสร้างอาคารโรงงาน

และการลงทุนเครืองจักรเพิมเติมเพือรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพือการลงทุน

ดังต่อไปนี

ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพือการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายเพือการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร 59.52 122.80 93.23

รายจ่ายเพือการลงทนุในเงินลงทุนชัวคราว - - 100.00



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)

สว่นที 3 - หน้า 27

ปัจจัยและอิทธิพลทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงนิในอนาคต

ความผันผวนของปริมาณและราคาวตัถดิุบข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานเป็นวัตถุดิบหลกัทีใช้ในการผลิตสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัท ซึงเป็นผลผลิตทางการเกษตรทีมีความผัน

ผวนทังในด้านปริมาณและราคา โดยมีสาเหตจุากหลายปัจจยั กลา่วคือ สภาพภูมิอากาศทีเปลียนแปลง ภัยธรรมชาติ เช่น

นําท่วม ภัยแล้ง อาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิตข้าวโพดหวานต่อพืนทีเพาะปลกู และคุณภาพของข้าวโพดหวาน นอกจากนียัง

อาจเป็นผลมาจากนโยบายภาครัฐ เช่น นโยบายส่งเสริมการปลกูพืชพลงังานทดแทน นโยบายการสนับสนนุพลงังานทดแทน

นโยบายการกําหนดราคาพืชผลทางการเกษตรบางประเภท เป็นต้น ซงึอาจส่งผลให้เกษตรกรเปลยีนไปเพาะปลกูพืชทีให้

ผลตอบแทนสงูกว่า เป็นผลให้ปริมาณพืนทีในการเพาะปลกูข้าวโพดหวานโดยรวมเปลยีนแปลงไป และอาจทําให้ราคา

วตัถุดิบข้าวโพดหวานในตลาดเปลียนแปลงไปด้วยตามกลไกอุปสงค์อุปทาน ดังนนั หากบริษัทไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบ

ข้าวโพดหวานทีมีคณุภาพให้เพียงพอต่อการผลติ หรือราคาวัตถดิุบข้าวโพดหวานปรับตวัในทิศทางทีเพิมขึน กรณีต่างๆ

ตามทีกล่าวอาจสง่ผลให้บริษัทไม่มีวัตถุดิบในการผลติสนิค้าเพียงพอ เพือจําหน่ายให้แก่ลกูค้าหรือมีต้นทุนด้านวัตถุดิบ

เพิมขนึ

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถงึความเสียงจากความผนัผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบข้าวโพดหวานตามที

กล่าว บริษัทจงึได้มีการบริหารความเสยีงดงักล่าว ด้วยการทําสญัญาทางการเกษตรแบบพนัธสญัญา (Contract Farming)

กบัผู้รวบรวมวตัถดิุบหรือเกษตรกร อีกทงั บริษัทยงัมีโครงการ Smart Farming ทจีะช่วยสง่เสริมการเพาะปลกูข้าวโพดหวาน

แก่เกษตรกรในโครงการ ทําให้บริษัทสามารถวางแผนควบคมุและติดตามปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

บริษัทได้ นอกจากนีบริษัทยังมีทีมงานฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบทีทําหน้าทีในการวางแผนการเพาะปลกูร่วมกับผู้ รวบรวมและ

เกษตรกร รวมถึงเสาะหาพนืทีปลกูเพิมเติมเพือให้เพียงพอต่อการผลิต



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)

ส่วนที 4 - หน้า 1

การรับรองความถูกต้อง



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)

ส่วนที 4 - หน้า 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า

ข้อมลูดังกล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูทีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี

บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีประกอบเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลกัทรัพย์และหนงัสอืชีชวนได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผล

การดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีดี  เพือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็น

สาระสําคญัของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดแูลให้มีการปฏิบัติตาม

ระบบดงักล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคมุภายในทีดี และควบคมุดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ

ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซงึครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลยีนแปลงทีสาํคัญของระบบการ

ควบคมุภายใน รวมทังการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

และบริษัทย่อย

ในการนี เพือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายองอาจ กิตติคุณชยั เป็นผู้ลงลายมือชือกํากบัเอกสารนีไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ชือของนายองอาจ กิตติคณุชยั กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูทีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมลูแล้วดังกลา่ว

ข้างต้น”

ชือ-นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชือ

1. นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการบริษัท /

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท

_________________________

2. นางสาวมรกต กิตติคุณชัย กรรมการบริษัท /

รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่าย

โรงงาน/

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท

_________________________

3. นางจิราพร กิตติคุณชัย กรรมการบริษัท /

รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่าย

สํานกังาน/

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท

_________________________

4. นางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลิศ กรรมการบริษัท /

ผู้อาํนวยการฝ่ายบริหารทวัไป/

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท

_________________________



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)

ส่วนที 4 - หน้า 3

ผู้รับมอบอํานาจ

1. นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการบริษัท /

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท

_________________________



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ทไีด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ

การเงนิ ผู้ทไีด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท

ลําดับ รายชือ/ตาํแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒกิารศกึษา

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

(%)

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ตาํแหน่งและชือหน่วยงาน /

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

1. นายไกรฤทธ ิบุณยเกียรติ

- ประธานกรรมการบริษทั

- กรรมการอิสระ

(ชือ-สกุลเดิม)

-ไม่มี -

73 ปริญญาตรี

- วิทยาศาสตรบณัฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ปริญญาโท

- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหาร สถาบนั

Massachusetts Institute of Technology

(USA)

ประกาศนียบตัร

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ

สาขาวิชาการตลาด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

- Anti-Corruption for Executive Program

(สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย:

IOD) ปี 2558

- ประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง (Post

Graduate) ด้านการค้าระหว่างประเทศ จาก

โรงเรียนผู้จดัการแหง่สหประชาชาติ (เมือง

Turin ประเทศอิตาลี)

- ประกาศนียบตัรการเข้ารับอบรมหลกัสตูร

ไม่มี - 2559 - ปัจจุบนั

2554– ปัจจุบนั

2540– ปัจจุบนั

2537– ปัจจุบนั

2532– ปัจจุบนั

- ประธานกรรมการบริษทั/

กรรมการอิสระ

บมจ. ซนัสวีท

- กรรมการบริษัท

บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์

- กรรมการบริษัท

บจก. แอนนเิมชนั อินเตอร์เนชนั

แนล (ประเทศไทย)

- กรรมการบริษัท

บมจ. ประกนัคุ้มภยั

- กรรมการบริษัท

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร

- วจิยั พฒันา ผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์

เพือสขุภาพและความงามจากธรรมชาติ

(จากสมุนไพร)

- บริการเกียวกับลขิสทิธ ิ(ซือ-ขายลขิสทิธิ)

บริการโฆษณาและสง่เสริมการขาย

- ประกันวินาศภยัการลงทุน และอืนๆ

- ผลติและจําหนา่ยเวชสําอางและ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

ลําดับ รายชือ/ตาํแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒกิารศกึษา

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

(%)

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ตาํแหน่งและชือหน่วยงาน /

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

DCP 0/2000 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

2530– ปัจจุบนั

บมจ. แพนราชเทวี กรุ๊ป

- กรรมการบริษัท

บมจ. มิตรภาพโภคภัณฑ์

เครืองสําอาง

- ผลติและจําหนา่ยสกุรมีชีวติ

2. นายพิชัย คชมิตร

- กรรมการบริษัท

- กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ชือ-สกุลเดิม)

-ไม่มี -

68 ปริญญาตรี

- เศรษฐศาสตรบณัฑิต

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ปริญญาโท

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบตัร

- ประกาศนียบตัรการเข้ารับอบรมหลกัสตูร

DCP 2/2000 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

ไม่มี - 2559 - ปัจจุบนั

2555–ปัจจุบนั

- กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ซนัสวีท

- คณะกรรมการบริหารการลงทนุ

บมจ.ทิพยประกนัภัย

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร

- ประกันวินาศภยัการลงทุน

3. นายวรพงศ์ นนัทาภวิฒัน์

- กรรมการบริษัท

- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

(ชือ-สกุลเดิม)

-ไม่มี -

60 ปริญญาตรี

- Bachelor Degree in Industrial

Engineering, Lehigh University

(Pennsylvania, USA)

ประกาศนียบตัร

- ประกาศนียบตัรการเข้ารับอบรมหลกัสตูร

RCP 3/2001 DCP 16/2002 และ ACP

41/2012 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

ไม่มี - 2559 - ปัจจุบนั

2548– ปัจจุบนั

- กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

บมจ. ซนัสวีท

- กรรมการบริษัท

บจก. อิมมูโนไทย

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร

- ธุรกิจอาหารเสริมสขุภาพ อาหารสมุนไพร

เครืองดืมเสริมสขุภาพ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

ลําดับ รายชือ/ตาํแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒกิารศกึษา

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

(%)

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ตาํแหน่งและชือหน่วยงาน /

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

กรรมการบริษัทไทย

2530– ปัจจุบนั

2525– ปัจจุบนั

2555-2558

- กรรมการบริษัท

บจก. สนทินนัท์ พน้ีอง

- กรรมการบริษัท

บจก. สนทินนัท์

- กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

บมจ. แพค็ฟูด้

- บริการให้เช่าทีพกัอาศยั

- ให้บริการทา่เทียบเรือและจําหนา่ยนํามนั

- ผลิตสตัว์นํา แช่เย็นหรือแช่แข็ง

4. นายอนชุา ดํารงมณี

- กรรมการบริษัท

- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

(ชือ-สกุลเดิม)

-ไม่มี -

61 ปริญญาตรี

- ศิลปศาสตรบณัฑิต (การบริหารธุรกิจ)

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ประกาศนียบตัร

- ประกาศนียบตัรการเข้ารับอบรมหลกัสตูร

DAP 136/2017 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

ไม่มี - 2559– ปัจจุบนั

2558– ปัจจุบนั

2557– ปัจจุบนั

- กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

บมจ. ซนัสวีท

- กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ

วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยั

ราชภัฎ เชียงใหม่

- รองประธานผู้พพิากษาสมทบ ฝ่าย

ลกูจ้าง ศาลแรงงานภาค 5

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร

- สถาบนัการศึกษา

- ศาลแรงงาน



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

ลําดับ รายชือ/ตาํแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒกิารศกึษา

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

(%)

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ตาํแหน่งและชือหน่วยงาน /

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

2555– ปัจจุบนั

2555– ปัจจุบนั

2552– ปัจจุบนั

2548– ปัจจุบนั

2547 – 2556

- กรรมการบริษัท

บจก. โก ยี เรสซิเดนซ 2012

- กรรมการบริษัท

บจก. เดอะ คําปัน 2012

- กรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวทิยาลยั และกรรมการ

อํานวยการบริหารทรัพย์สนิ ใน

กํากับของ มหาวิทยาลยัแม่โจ้

- อาจารย์พเิศษ

คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

- ผู้อํานวยการฝ่าย การเงินและบญัชี

โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ดารา

เทวี เชียงใหม่

- ธุรกิจให้เช่า ขาย ซือและการดําเนินงาน

ด้านอสงัหาริมทรพัย์

- ธุรกิจให้เช่า ขาย ซือและการดําเนินงาน

ด้านอสงัหาริมทรพัย์

- สถาบนัการศึกษา

- สถาบนัการศึกษา

- ธุรกิจโรงแรม

5. นางสาวมรกต กิตติคุณชัย

- กรรมการบริษัท

- รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

ฝ่ายโรงงาน

67 ประกาศนียบตัร

- ประกาศนียบตัรการเข้ารับอบรมหลกัสตูร

DAP 131/2016 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

พีสาวนายองอาจ

กิตติคุณชัยและ

นางศุราภรณ์

ประสาทงามเลศิ

- 2540–ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/

รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่าย

โรงงาน

บมจ. ซนัสวีท

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

ลําดับ รายชือ/ตาํแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒกิารศกึษา

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

(%)

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ตาํแหน่งและชือหน่วยงาน /

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

(ชือ-สกุลเดิม)

-ไม่มี –

- Mini-MBA มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่รุ่น 10

2548– ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท

บจก. ซนัสวีท อินเตอร์เนชันแนล

เกษตร

- ธุรกิจจดัหาและซือมาจําหน่ายไปซงึ

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร

6. นายองอาจ กติติคุณชัย

- กรรมการบริษัท

- ประธานกรรรมการบริหาร

- ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

- รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

ฝ่ายการตลาด

(ชือ-สกุลเดิม)

-ไม่มี -

61 ปริญญาดุษฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ

- วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ

สาขาวชิาเทคโนโลยีทางการอาหาร

มหาวทิยาลยัแม่โจ้

ประกาศนียบตัร

- ประกาศนียบตัรการเข้ารับอบรมหลกัสตูร

DAP 131/2016 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

- Mini-MBA มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่รุ่น 1

น้องชายนางสาว

มรกต กิตติคุณชัย

พีชายนางศุรา

ภรณ์ ประสาทงาม

เลิศ และคู่สมรส

นางจิราพร แซล่มิ

- 2540– ปัจจุบนั

2559– ปัจจุบนั

2557– ปัจจุบนั

2557– ปัจจุบนั

2548– ปัจจุบนั

- กรรมการบริษัท/ ประธาน

กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที

บริหารฝ่ายการตลาด

บมจ. ซนัสวีท

- กรรมการบริษัท

บจก. เชียงใหม่วสิาหกิจเพือสงัคม

- กรรมการบริษัท

บจก. โซสวีท

- กรรมการบริษัท

บจก. ซนัไชน์ทราเวล

- กรรมการบริษัท

บจก. ซนัสวีท อินเตอร์เนชันแนล

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร

- ธุรกิจวิสาหกิจเพือสงัคม

- ธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์จากข้าวโพด

หวานในรูปแบบธุรกิจค้าปลีกด้วยระบบ

แฟรนไชส์

- ธุรกิจการนําเทียว รวมทงัธุรกิจทีเกียวข้อง

กบัการนําเทียวทุกชนิด

- ธุรกิจจดัหาและซือมาจําหน่ายไปซงึ

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

ลําดับ รายชือ/ตาํแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒกิารศกึษา

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

(%)

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ตาํแหน่งและชือหน่วยงาน /

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

2548– ปัจจุบนั

2535– ปัจจุบนั

- กรรมการบริษัท

บจก. ซนัสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี

- กรรมการบริษัท

บจก. ซนัสวีท อโกรเทค

- ธุรกิจพลงังานทดแทนเกียวกับระบบก๊าซ

ชีวภาพเพือผลิตกระแสไฟฟา้

- ธุรกิจผลติและจําหนา่ย ผลไม้กระป๋องและ

พืชผลทางการเกษตร

7. นางจิราพร แซล่มิ

- กรรมการบริษัท

- รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

ฝ่ายสํานกังาน

(ชือ-สกุลเดิม)

นางสาวจิราพร แซล่มิ

60 ประกาศนียบตัร

- ประกาศนียบตัรวิชาชีพขนัสงู สาขาการบญัชี

วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาภาค

พายพั

- ประกาศนียบตัรการเข้ารับอบรมหลกัสตูร

DAP 131/2016 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

คู่สมรสนายองอาจ

กิตติคุณชัย

99.99% 2540-ปัจจุบนั

2554– ปัจจุบนั

2549– ปัจจุบนั

2548– ปัจจุบนั

- กรรมการบริษัท/ รองประธาน

เจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายสํานกังาน

บมจ. ซนัสวีท

- กรรมการบริษัท

บจก. เวียงเจ็ดริน

- กรรมการบริษัท

บจก. คอฟฟีลงิค์

- กรรมการบริษัท

บจก. ซนัสวีท อินเตอร์เนชันแนล

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร

- ธุรกิจจดัจําหน่ายหรือเป็นตัวแทนจําหน่าย

ไอศครีม

- ธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครืองดืม

- ธุรกิจจดัหาและซือมาจําหน่ายไปซงึ

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

ลําดับ รายชือ/ตาํแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒกิารศกึษา

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

(%)

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ตาํแหน่งและชือหน่วยงาน /

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

8. นางศุราภรณ์ ประสาทงามเลศิ

- กรรมการบริษัท

- ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทวัไป

(ชือ-สกุลเดิม)

นางสาวศุราภรณ์ กิตติคุณชัย

58 ประกาศนียบตัร

- ประกาศนียบตัรการเข้ารับอบรมหลกัสตูร

DAP 131/2016 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

- Mini-MBA มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่รุ่น 10

น้องสาวนางสาว

มรกต กิตติคุณชัย

และนายองอาจ

กิตติคุณชัย

- 2540-ปัจจุบนั

2557– ปัจจุบนั

- กรรมการบริษัท/ ผู้อํานวยการฝ่าย

บริหารทวัไป

บมจ. ซนัสวีท

- กรรมการบริษัท

บจก. โซสวีท

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร

- ธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์จากข้าวโพด

หวานในรูปแบบธุรกิจค้าปลีกด้วยระบบ

แฟรนไชส์

9. นายชยัยศ สนัติวงษ์

- กรรมการบริษัท

(ชือ-สกุลเดิม)

-ไม่มี –

65 ปริญญาตรี

- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาไฟฟา้)

มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ปริญญาโท

- พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทาง

บริหารธุรกิจ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

ปริญญาดุษฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ

- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ้

ประกาศนียบตัร

- หลกัสตูร Applied International

Management จาก Swedish Institute of

Management

- ประกาศนียบตัรการศึกษาความเป็นไปได้ของ

ไม่มี - 2559– ปัจจุบนั

2539 - 2556

- กรรมการบริษัท

บมจ. ซนัสวีท

- รองศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร

- มหาวทิยาลยั



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

ลําดับ รายชือ/ตาํแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒกิารศกึษา

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

(%)

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ตาํแหน่งและชือหน่วยงาน /

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

โครงการธุรกิจ JICA

- ประกาศนียบตัรการเข้ารับอบรมหลกัสตูร

DAP 141/2017 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

10. นายวีระ นพวฒันากร

- ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน

(ชือ-สกุลเดิม)

-ไม่มี –

55 ปริญญาตรี

- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี)

มหาวทิยาลยัรามคําแหง

ไม่มี - 2548 - ปัจจุบนั - ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน

  บมจ. ซนัสวีท

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร

11. นายสนิท ศรีสวุรรณ

- ผู้อํานวยการฝ่ายโรงงาน

(ชือ-สกุลเดิม)

-ไม่มี -

66 ไม่มี - 2545- ปัจจุบนั - ผู้อํานวยการฝ่ายโรงงาน

  บมจ. ซนัสวีท

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร

12. นายโกวิทย์ สิทธิยศ

- ผู้อํานวยการ ฝ่ายการขายและ

การตลาด

(ชือ-สกุลเดิม)

นายนิพนธ์ สิทธิยศ

57 ไม่มี - 2544- ปัจจุบนั - ผู้อํานวยการฝ่ายการขายและ

การตลาด

บมจ. ซนัสวีท

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

ลําดับ รายชือ/ตาํแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒกิารศกึษา

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

(%)

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ตาํแหน่งและชือหน่วยงาน /

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

13. นางสาวสนุทรี มูลเมา

- เลขานกุารบริษัท

- ผู้จดัการฝ่ายบญัชี

(ชือ-สกุลเดิม)

-ไม่มี –

51 ปริญญาตรี

- บญัชีบณัฑิต คณะบญัชี การเงิน และการ

ธนาคาร มหาวทิยาลยั พายพั

ประกาศนียบตัร

- ประกาศนียบตัรการเข้ารับอบรมหลกัสตูร

CSP 77/2017 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

ไม่มี - 2557 - ปัจจุบนั

2554 - 2557

- ผู้จดัการฝ่ายบญัชี

บมจ. ซนัสวีท

- หวัหน้าเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีและ

การเงิน บจก. เอ เอ็ฟ เอม็ ฟลาว

เวอร์ซีดส์ (ไทยแลนด์)

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร

- จําหน่ายเมล็ดพนัธุ์ดอกไม้

14. นางปัญจรัตน์ กลัชาญพเิศษ

- ผู้จดัการแผนกบญัชี

(ชือ-สกุลเดิม)

นางสาวปัญจรัตน์ จนัทรา

44 ปริญญาตรี

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ปริญญาโท

- วิทยาศาตรมหาบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ไม่มี - 2560 - ปัจจุบนั

2551 - ปัจจุบนั

2555 - 2560

- ผู้จดัการแผนกบญัชี

บมจ. ซนัสวีท

- หุ้นสว่นผู้จดัการ

หจก.เชียงใหม่สอบบญัชีและที

ปรึกษา

- ผู้จดัการทวัไปฝ่ายบญัชี/ สมุห์บญัชี

บจก. ลีดเวย์ เฮฟวี แมชชีนเนอร์รี

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร

- สํานกังานบญัชี

- ตวัแทนขายเครืองจกัรกลหนกัและอะไหล่



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

ลําดับ รายชือ/ตาํแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒกิารศกึษา

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

(%)

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ตาํแหน่งและชือหน่วยงาน /

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

15. นายอนนัต์ บญุมหาธนากร

- กรรมการบริหาร

- ผู้จัดการฝ่ายบคุคลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ชือ-สกุลเดิม)

ไม่มี

63 ปริญญาตรี

- คณะบริหารการจัดการ

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาโท

- เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ไม่มี - 2558- ปัจจุบนั

2560- ปัจจุบนั

2558-2558

2555-2558

- กรรมการบริหาร/ ผู้จดัการฝ่าย

บคุคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บมจ. ซนัสวีท

- กรรมการบริษัท

บจก. เชียงใหม่วสิาหกิจเพือสงัคม

- ผู้อํานวยการฝ่าย

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

- ผู้จดัการสาขาอาวโุส

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

- ผลติและจําหนา่ยข้าวโพดหวานแปรรูป

และผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตรอืนๆ

รวมถึงธุรกิจจดัหาและซือมาจําหนา่ยไปซึง

ผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการ

เกษตร

- ธุรกิจวิสาหกิจเพือสงัคม

- ธนาคาร

- ธนาคาร



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ : รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

เอกสารแนบ : รายละเอียดเกียวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัท ซนัสวีท จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตงับริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จํากดั ให้ปฏิบติังานเป็นหวัหน้างานตรวจสอบ

ภายในโดยบริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จํากดั ได้มอบหมายให้ นางสาววลัดี  สีบญุเรือง ซงึดํารงตําแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการ

ทําหน้าทีเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบัติหน้าทีผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัท เพือทําการตรวจสอบและประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมําเสมอทกุไตร

มาส  ทังนีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบติัของบริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จํากดัและนางสาววลัดี  สบีญุเรือง

แล้วได้ลงความเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบติัหน้าทีดงักล่าวเนืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ใน

การปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายใน

นอกจากนีบริษัทกําหนดให้มีระบบการกํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อกําหนดของหน่วยงานทางการทีเกียวข้อง เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และกําหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพือกําหนดให้คณะกรรมการ

บริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดบัสงู ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถกูต้องตามกฎหมาย

รวมถึงมีการสือสารกับพนกังานให้ได้ตระหนกัว่า พนกังานทกุคนมีหน้าที และความรับผิดชอบในการศึกษาและทําความเข้าใจ

ในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบทีเกียวข้องในงานทีรับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่าง

เคร่งครัด

ประวัตินางสาววัลดี  สีบุญเรือง

การศึกษา  :    ปริญญาตรี สาขาทฤษฎีบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

การทํางาน :  พ.ศ. 2537 – ปัจจบัุน หุ้นสว่นผู้จดัการ

 บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด

 พ.ศ. 2533 – 2537 ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน

บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชัน (ประเทศไทย) จํากัด

 พ.ศ. 2529 - 2533   Audit Senior

บริษัท ดลีอยท์ ทชู โธมทัส ุไชยยศ จาํกัด

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ :    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขที 3829

ประกาศนียบตัร :   - หลกัสตูรสําหรับกรรมการบริษัท (Director Accreditation Program: DAP) รุ่นที 32/2005

   จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of   Directors

   Association: IOD)

- หลกัสตูรสําหรับกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program: ACP) รุ่นที 4/2005

  จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of   Directors

  Association: IOD)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ  หน้า 1

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -


