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ส่ วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษ ทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟู ดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA) เป็ นบริ ษ ทั มหำชน ซึ่ ง จัดตั้ง ขึ้ นตำม
กฎหมำยไทยจำกกำรจดทะเบียนควบบริ ษทั เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 ระหว่ำง บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด
(มหำชน) (TF) และบริ ษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน) (PR) ได้รับมำซึ่งทรัพย์สิน หนี้ สิ ทธิ หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริ ษทั ดังกล่ำวโดยผลของกฎหมำย โดยมีบริ ษทั สหพัฒนำอินเตอร์โฮ
ลดิ้ง จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหำชนที่ จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ บริ ษทั ฯ
ประกอบธุ รกิจด้ำนกำรผลิตและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอำหำรกึ่งสำเร็ จรู ป
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปังกรอบ น้ ำผลไม้ และ บรรจุภณ
ั ฑ์
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเท่ำกับ 329,704,014 บำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญ
จำนวนทั้งสิ้ น 329,704,014 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท
1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
• วิสัยทัศน์

“ เป็ นผูน้ ำระดับโลกในกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรและแบรนด์สินค้ำที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับ และพึงพอใจ
ให้มีอยู่ในทุกครัวเรื อน โดยเป็ นผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีควำมปลอดภัย และคุณภำพตำมมำตรฐำนระดับสำกล
ภำยใต้กำรดำเนินธุรกิจที่สร้ำงสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อควำมยัง่ ยืน ”
• พันธกิจ

1. มุ่งเน้นให้ผบู ้ ริ โภคได้รับประโยชน์สูงสุ ด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ รสชำติอร่ อย คำนึงถึงหลัก
โภชนำกำรที่ดี รวมทั้งควำมสะดวก และปลอดภัย ด้วยรำคำที่เหมำะสม
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อพัฒนำองค์กรไปสู่ องค์กรแห่ง
กำรเรี ยนรู ้สำหรับทุกๆ คน
3. เพิ่มศักยภำพในกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย ควบคู่กบั กำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อ
สร้ำงนวัตกรรมทำงอำหำร พร้อมด้วยระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิภำพบนพื้นฐำนของ
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)
4. มองหำโอกำส และช่องทำงกำรตลำด เพื่อขยำยธุรกิจให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง ครอบคลุมในทุก
ภูมิภำคทัว่ โลก
5. สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และให้ควำมสำคัญอย่ำงจริ งจังในกำรรับผิดชอบ
ต่อสังคม กำรดูแลรักษำทรัพยำกรทำงธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อมโดยใช้หลักธรรมำภิบำลเพื่อ
พัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
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: Powers

Participation
Organization that learns
World class
Ethics
Responsibility
Sustainability

ร่ วมมือร่ วมใจ
ใฝ่ เรี ยนรู ้
สู่มำตรฐำน
ทำงำนมีจริ ยธรรม
ทำธุรกรรมมีควำมรับผิดชอบ
ประกอบธุรกิจยัง่ ยืน

1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
กำรเปลี่ ย นแปลงและพัฒนำกำรที่ ส ำคัญ หลังกำรควบบริ ษ ทั ระหว่ำง TF กับ PR โดยมี ผลทำง
กฎหมำยนับตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลำคม 2560 เป็ นต้นไป
16 ตุลาคม 2560
จดทะเบียนควบบริ ษทั ต่อกระทรวงพำณิ ชย์และกรมสรรพำกร และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยรับหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ มีขอ้ มูลสำคัญ ดังนี้
•
•
•
•
•

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล
0107560000397
ทุนจดทะเบียน
329,704,014 บำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวนทั้งสิ้ น
329,704,014 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
: “ TFMAMA ”
สถำนประกอบกิจกำรของบริ ษทั ฯ จำนวนรวม 6 แห่ง

สำนักงำนใหญ่
สำขำที่ 00001
(โรงงำนศรี รำชำ )
สำขำที่ 00002
(โรงงำนลำพูน )
สำขำที่ 00003
(โรงงำนระยอง )
สำขำที่ 00004
(โรงงำนบ้ำนโป่ ง 1 )
สำขำที่ 00005
(โรงงำนบ้ำนโป่ ง 2 )

:
:
:
:

: 304 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ
10240
: 601 หมู่ 11 ถนนสุขำภิบำล 8 ตำบลหนองขำม อำเภอศรี รำชำ
จังหวัดชลบุรี 20230
: 99/9 หมู่ 5 ถนนลำพูน-ป่ ำซำง ตำบลป่ ำสัก อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
: 43/244 หมู่ 4 ถนนห้วยปรำบ-ปลวกแดง ตำบลมำบยำงพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
: 115 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปำกแรต อำเภอบ้ำนโป่ ง
จังหวัดรำชบุรี 70110
: 158 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปำกแรต อำเภอบ้ำนโป่ ง
จังหวัดรำชบุรี 70110
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

•

หน้ ำ 3

โรงงำนผลิตของบริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรองด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนสำกล ดังนี้
ใบรับรองมาตรฐาน

ข้ อมูล
มาตรฐานสุ ขลักษณะที่ดี ในการผลิต GMP
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง)
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร HACCP
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง)
มาตรฐานสากล ระบบการบริ หารคุณภาพ ISO 9001
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง)
มาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง)
มาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ ISO/IEC 17025
(โรงงานศรี ราชา)
มาตรฐานระบบการจัดการสุ ขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
GMP/HACCP (กรมปศุสัตว์)
(โรงงานระยอง ลาพูน)
BRC Global Standard for Food Safety มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
ขั้นสู ง
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง)
CSR-DIW มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง)
Workplace Conditions Assessment (WCA) มาตรฐานการประเมิน
สภาพการทางาน
(โรงงานศรี ราชา บ้านโป่ ง 2)
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มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง)
การรับรองสถานภาพการเป็ นผูน้ าของเข้า และผูส้ ่งของออกระดับ
มาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง)
มาตรฐานด้านหลักจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจในระดับสากล
Sedex Members Ethical Trade Audit/ Ethical Trading Initiative
(SMETA -4 Pillars) จาก SGS (Thailand) Limited.
(โรงงานระยอง บ้านโป่ ง 2)
มาตรฐานการผลิตสิ นค้าฮาลาล (HALAL)
(โรงงานระยอง บ้านโป่ ง 1)
มาตรฐานการผลิตสิ นค้าโคเชอร์ (KOSHER)
(โรงงานระยอง บ้านโป่ ง 2)
มาตรฐานฉลากคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ (Carbon Footprint)
(โรงงานบ้านโป่ ง)
มาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑ (TLS 8001)
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI -มอก.271)
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน)
มาตรฐานการผลิตสิ นค้าแฟร์เทรด (Fair Trade)
(โรงงานบ้านโป่ ง 2)
มาตรฐานการผลิตสิ นค้าออแกนิคหรื อสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ (Organic)
(โรงงานบ้านโป่ ง 2)
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บริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรองและเป็ นสมำชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริ ต จำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ตำมสิ ทธิต่อเนื่องจำก บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จ ำกัด (มหำชน) (TF) และ บริ ษ ัท เพรซิ เ ดนท์ไ รซ์ โ ปรดัก ส์ จ ำกัด (มหำชน) (PR) ซึ่ ง ทั้ง สองบริ ษ ทั ได้รั บ
ประกำศนียบัตรกำรรับรองและเป็ นสมำชิกแนวร่ วมฯ ดังกล่ำวแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559 ทั้งนี้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ินโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน
และข้อ ปฏิ บ ัติ ต ำมนโยบำยต่ อ ต้ำ นกำรคอร์ รั ป ชัน ที่ ย ัง คงกำรปฏิ บัติ ต ำมนโยบำยและระบบงำนที่ ผ่ำ น
กระบวนกำรรับรองแล้วทุกประกำร
18 ตุลาคม 2560

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศแจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นและนักลงทุน เริ่ มทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์
ใหม่ “TFMAMA” ได้เป็ นวันแรก

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ 3 ปี ก่อนการควบบริษัท
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (TF)
ปี 2558 ปรับเปลี่ยนกำรทำตลำด โดยใช้ Presenter คุณอั้ม-พัชรำภำ ไชยเชื้อ โฆษณำสิ นค้ำในรสชำติตม้ ยำ
กุง้ , ต้มยำกุง้ น้ ำข้น และเย็นตำโฟต้มยำหม้อไฟ นับเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรโฆษณำเมื่ อ
เทียบกับหลำยปี ที่ผำ่ นมำ ส่ งผลให้ภำพรวมธุ รกิจมียอดขำยเติบโตในช่วงมีโฆษณำเพิ่มขึ้นร้อยละ
8 จำกปี ก่อน โดยกลยุทธ์กำรโฆษณำครั้งนี้ ส่งผลให้รสชำติเย็นตำโฟต้มยำหม้อไฟ เติบโตสู งถึง
ร้อยละ 40 และในช่วงไตรมำส 3-4 มีกำรกระตุน้ ตลำดโดยกำรออกแคมเปญ Lucky Draw โดยใช้
ชื่อว่ำ “มำม่ำอร่ อยออกรถ แจกรี โว่ทุกเดือน แจกทองทุกวัน ” ด้วยกำรจับมือร่ วมกับ บริ ษทั โต
โยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นับเป็ นกำรสร้ำงพันธมิตรที่ส่งผลให้เกิดกำรจดจำตรำสิ นค้ำได้
อย่ำงดีเยีย่ ม ส่ งผลให้แคมเปญนี้มีกำรเติบโตในช่วงกำรจัดแคมเปญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จำกปี ก่อน
ปี 2559 เพื่อเป็ นกำรต่อยอดกำรขำยสิ นค้ำประเภทเส้นบะหมี่ของ TF ประกอบกับกำรขยำยตัวของตลำด
ร้ำนรำเมนญี่ปุ่น ซึ่งมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง TF จึงได้มีกำรร่ วมทุนกับบริ ษทั โครำคุเอ็นโฮลดิ้ง
คอร์ เปอเรชัน่ (KOURAKUEN HOLDINGS CORPORATION) ซึ่ งเป็ นเจ้ำของร้ำนอำหำรญี่ปุ่น
“โครำคุเอ็น รำเมน” (Kourakuen Ramen) ที่มียอดขำยอันดับ 1 ในประเทศญี่ ปุ่ น โดยได้จัด ตั้ง
บริ ษทั เพรซิเดนท์ โครำคุเอ็น จำกัด (PRESIDENT KOURAKUEN CO.,LTD.) เพื่อประกอบ
กิจกำรร้ำนอำหำรรำเมนในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 25 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั ไทยเพรซิ
เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 70 และ บริ ษทั โครำคุเอ็น โฮลดิ้ง คอร์ เปอเรชัน่ จำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 14 ปัจจุบนั ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น “โครำคุเอ็น รำเมน” (Kourakuen Ramen) มี 2 สำขำที่
“Gateway Ekkamai Shopping Centre” และที่ “J-Park ศรี รำชำ” โดยมีเป้ำหมำยที่จะขยำยสำขำให้
ได้มำกกว่ำ 30 สำขำ ภำยในระยะเวลำ 5 ปี
ปี 2559

TF ได้ยื่นขอกำรรับรองและเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต
เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2559 และ TF ได้ผ่ำนกระบวนกำรรับรองและเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต ประจำไตรมำส 2/2559 จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบัน
กรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ปี 2560

หน้ ำ 6

TF ได้ดำเนินกำรเข้ำซื้อหุน้ สำมัญบำงส่ วนในบริ ษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (PB) โดย
กำรท ำค ำเสนอซื้ อหลัก ทรั พ ย์ท้ งั หมดใน PB ร่ วมกับ บริ ษ ทั สหพัฒนำอิ นเตอร์ โ ฮลดิ้ ง จำกัด
(มหำชน) (SPI) (Co-Tender Offer) ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ประกำศ ทจ. 12/2554) ทั้งนี้ TF ได้ทำ
กำรรับซื้อหุ้นสำมัญใน PB เป็ นสัดส่ วนครึ่ งหนึ่ งของจำนวนหุ ้นที่มีผตู ้ อบรับคำเสนอซื้ อในกำรทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดใน PB ร่ วมกับ SPI ดังกล่ำว กำรทำคำเสนอซื้อหุน้ สำมัญทั้งหมดใน
PB ร่ วมกับ SPI ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรดำเนิ นกำรตำมแผนธุ รกรรมของบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องในเครื อสหพัฒน์ที่ประกอบธุรกิจหลักด้ำนอำหำร

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์ โปรดักส์ จากัด (มหาชน) (PR)
ปี 2558

PR ได้พ ฒ
ั นำสิ นค้ำ ใหม่ ม ำอย่ำ งต่ อ เนื่ อง และได้ออกสิ นค้ำใหม่หลำยรำยกำรเพื่ อส่ ง ออกไป
จำหน่ำยยังต่ำงประเทศที่สำคัญ ได้แก่ MAMA Instant Rice Noodles Soup Spicy Shrimp Flavor,
MAMY Rice Pasta, MAMA Bowl Rice Noodles Tom Yum Goong, MAMA Rice Noodles
Phnom Penh Style, MAMA Instant Rice Noodles Vegetable Flavor, MAMA Instant Rice Noodles
Stew Beef Flavor และ MAMA Instant Rice Noodles Chicken Flavor เป็ นต้น

ปี 2559

PR ได้ยื่นขอกำรรับรองและเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต
เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2559 และPR ได้ผำ่ นกระบวนกำรรับรองและเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต ประจำไตรมำส 2/2559 จำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559

ปี 2560

PR มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่จำกบริ ษทั เพรซิ เดนท์โฮลดิ้ง
จำกัด (PH) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่เดิม เป็ น SPI เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2560 ตำมที่ SPI ได้รับโอน
กิจกำรทั้งหมดมำจำก PH นอกจำกนี้ SPI ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ PR ตำมหน้ำที่ภำยหลัง
กำรได้หุ้นสำมัญใน PR มำจำกกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดของ PH จนมีสัดส่ วนกำรถือหุ้นใน PR
ข้ำ มจุ ดที่ จะต้องท ำค ำเสนอซื้ อหลัก ทรั พ ย์ท้ งั หมดของกิ จกำร (Mandatory Tender Offer) ตำม
หลักเกณฑ์ของประกำศ ทจ. 12/2554 ตั้งแต่วนั ที่ 21 มิถุนำยน – 26 กรกฎำคม 2560 ที่ผำ่ นมำ

การควบบริษัทระหว่าง TF และ PR
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของ TF และ PR ได้มีมติอนุมตั ิกำรควบบริ ษทั ระหว่ำง TF และ PR เมื่อวันที่
25 เมษำยน 2560 เพื่อกำรเสริ มสร้ ำงศักยภำพกำรแข่งขัน ต่อยอดธุ รกิ จ และเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตและกำร
บริ หำรจัดกำร เนื่องจำก TF และ PR เป็ นบริ ษทั ที่มีลกั ษณะกำรดำเนินธุรกิจที่มีควำมต่อเนื่องกันและมีผลิตภัณฑ์
ที่คล้ำยกัน โดยบริ ษทั จะเป็ นบริ ษทั หลัก (Flagship Company) ในเครื อสหพัฒน์ที่ประกอบธุรกิจหลักด้ำนอำหำร
ซึ่งรวมถึง อำหำรกึ่งสำเร็จรู ปภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ “มำม่ำ” ทั้งหมด และธุรกิจอื่นๆ รวมถึงขนมปังกรอบ น้ ำ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 7

ผลไม้ ขนมปังและเบเกอรี่ และบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น โดย TF และ PR ได้จดทะเบียนควบบริ ษทั ในวันที่ 16 ตุลำคม
2560 บริ ษทั ใหม่ที่เกิดจำกกำรควบบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (“TFMAMA”)
ได้รับโอนไปซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน สิ ทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ TF และ PR โดยผลของกฎหมำย
การดาเนินการเกีย่ วเนื่องกับการควบบริษัท
15 มีนำคม 2560 คณะกรรมกำรบริ ษทั ของ TF และ PR ได้มีมติอนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิกำรควบบริ ษทั
25 เมษำยน 2560 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ TF และ PR ได้มีมติอนุมตั ิกำรควบบริ ษทั
26 เมษำยน 2560 TF ขำยหุน้ ที่ถืออยูใ่ น PR จำนวนทั้งหมด 1,806,250 หุน้ ให้แก่ กรรมกำรของ TF 4 รำย
3 พฤษภำคม 2560 TF จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจำก 240,000,000 บำท เหลือ 180,000,000 บำท
16 สิ งหำคม 2560
11 ตุลำคม 2560
16 ตุลำคม 2560

18 ตุลำคม 2560

คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ของ TF และ PR อนุ มัติ ใ ห้น ำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้ น ร่ ว ม
ระหว่ำง TF และ PR เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ของบริ ษทั ใหม่ที่เกิดจำกกำรควบบริ ษทั
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นร่ วมระหว่ำง TF และ PR อนุมตั ิเรื่ องต่ำงๆ ของบริ ษทั ใหม่ที่เกิดจำก
กำรควบบริ ษทั
จดทะเบี ย นควบบริ ษ ทั ต่ อกระทรวงพำณิ ช ย์เ ป็ นบริ ษ ัท ไทยเพรซิ เดนท์ฟู ดส์ จำกัด
(มหำชน) โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลำดหลักทรัพย์ฯ ) รับหุ้นสำมัญของ
บริ ษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
เริ่ มซื้อขำยหลักทรัพย์ “TFMAMA”

ปี 2561 มีกำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. กำรลงทุนเพิ่มสัดส่ วนในบริ ษทั ย่อย PB ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ คร้ังที่ 8/2561 ประชุม
เมื่อวันที่ 15 สิ งหำคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิกำรเข้ำทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของ บริ ษทั เพรซิ
เดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (PB) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ่งมีขอ้ มูลที่สำคัญ ดังนี้
▪ ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะเกิดกับบริ ษทั ฯ
- PB จะมีสถำนะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ อย่ำงชัดเจนโดยสมบูรณ์จำกกำรที่บริ ษทั มีสัดส่ วน
กำรถือหุ้นใน PB มำกกว่ำร้อยละ 50 โดยที่กำรรวมงบกำรเงิน (Consolidation)ของบริ ษทั PB
เข้ำมำในงบกำรเงินรวมของบริ ษทั ฯ ในอนำคตจะมิตอ้ งอ้ำงอิงกับปัจจัยอื่นๆ
- เป็ นกำรบริ หำรเงินสดส่ วนเกินที่มีประสิ ทธิภำพของบริ ษทั ฯ โดยมีผลตอบแทนในรู ปของเงิน
ปันผลที่มีควำมสม่ำเสมอ
- เป็ นกำรเพิ่มสัดส่ วนกำรถือหุ ้นในบริ ษทั ที่เป็ นผูน้ ำของอุตสำหกรรมเบเกอรี่ ของประเทศไทย
ซึ่งสำมำรถสร้ำงผลกำไรได้อย่ำงต่อเนื่องและมีควำมผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมอื่น
▪ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ยืน่ เมื่อวันที่ 29 สิ งหำคม 2561
- รำคำเสนอซื้อหุน้ สำมัญ PB ในรำคำหุน้ ละ 61.16 บำท
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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- ระยะเวลำรับซื้อทั้งสิ้ น 45 วันทำกำรตั้งแต่วนั ที่ 3 กันยำยน 2561 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561
- กำหนดชำระรำคำค่ำหุน้ ให้ในวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2561

2.

3.

4.
5.

6.

▪ รำยงำนผลกำรรับซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั PB ได้เป็ นจำนวน 22,893,816 หุ้น หรื อร้อยละ 5.09
ดังนั้น ณ ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ ได้ถือหุ้นสำมัญในบริ ษทั PB รวมจำนวนทั้งสิ้ น 233,956,616 หุ้น
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 51.99 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั PB โดย
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ จำกกำรเข้ำทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ PB ในครั้งนี้
กำรลงทุนตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23
กรกฎำคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ลงทุนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ 1 แห่ ง คือ บริ ษทั เพรซิ
เดนท์ ดี เวนเจอร์ จำกัด ประเภทธุ รกิจ ลงทุน และ/หรื อ ให้กูย้ ืมเงิน ในธุ รกิจอสังหำริ มทรัพย์ ใน
สัดส่ วนกำรลงทุน ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน หรื อคิดเป็ นจำนวนเงินลงทุน 707,000,000 บำท
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประเภทธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยได้รับผลตอบแทนในรู ปของเงินปันผล
บริ ษทั ฯ ได้พฒั นำสิ นค้ำใหม่มำอย่ำงต่อเนื่องและในปี 2561 ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลำยรำยกำรเพื่อ
จำหน่ำยทั้งในประเทศและส่ งออกไปยังต่ำงประเทศ ประกอบด้วย
- กลุ่มประเภทบะหมี่ก่ ึงสำเร็จรู ป อำทิบะหมี่แห้งกึ่งสำเร็ จรู ปแบบแห้งตรำมำม่ำ ออเรี ยนทัลคิ
ตเชน 3 รสชำติ คือ รสฮอตโคเรี ยน รสกุ้งผัดซอสต้มยำ รสผัดไข่เค็ม Mama Brand Oriental
Style Instant Noodles Yellow Curry Flavour (Jumbo Pack)
- กลุ่มเส้นขำวและโจ๊ก กึ่งสำเร็ จรู ป ตรำมำม่ำ อำทิ ก๋ วยเตี๋ ยวกึ่งสำเร็ จรู ปชนิ ดถ้วยรสเล้งแซ่ บ
โจ๊กคัพชนิดซองรสต้มยำกุง้
- กลุ่มขนมปั ง อำทิ ผลิตภัณฑ์เวเฟอร์ ตรำบิ สชิ น 2 รสชำติ คือ ไส้ครี มกลิ่ นเมลอนญี่ ปุ่น และ
กลิ่นบลูเบอร์รี่ และผลิตภัณฑ์บิสกิต ตรำโฮมมี 3 รสชำติ คือ รสบัตเตอร์กำลิค รสต้มยำกุง้ และ
รสออริ กำโน่
บริ ษทั ฯ ได้รับกำรประเมินจำกสมำคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ในกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
2561 (AGM 2561) ในระดับ “ดีเยีย่ ม” โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
บริ ษ ทั ฯ ได้รับ ผลกำรประเมิ นกำรก ำกับดู แลกิจกำรของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นในตลำดหลักทรัพย์
ประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) ซึ่ งจัดโดยสมำคม
ส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ในระดับ “ดีมำก” (Very Good CG Scoring)
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับรำงวัลแห่ งควำมสำเร็ จด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยควำมมุ่งมัน่ ใน
กำรประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย เป็ นสำคัญมำอย่ำงต่อเนื่องส่ งผลให้บริ ษทั ฯได้รับรำงวัลต่ำงๆ ดังนี้
1. ได้รับกำรคัดเลือกจำกสถำบันไทยพัฒน์ให้เข้ำอยูใ่ น Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีควำมโดด
เด่นในกำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงยัง่ ยืน ESG 100 for 2018 (Environmental, Social and Governance)
ประจำปี 2561
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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2. ได้รับกำรรับรอง “ มำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐำน” จำกคณะ
ผูแ้ ทนสำนักงำนสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
3. ได้รับมอบใบรับรอง “มำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำร
(มยส.)” จำกกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
4. ผลิตภัณฑ์ “มำม่ำ” ได้รับรำงวัลกำรจัดอันดับให้เป็ นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย
ประเภทบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป “ Marketeer No.1 Brand Thailand 2018” จำกกำรสำรวจผูบ้ ริ โภค
โดยนิตยสำรมำร์เก็ตเธียร์ ร่ วมกับ VDO Research
5. แบรนด์ “มำม่ำ” ได้รับรำงวัลกำรยอมรับให้เป็ นแบรนด์ที่ครองควำมน่ำเชื่อถื ออันดับ 1 ในกลุ่ม
สิ นค้ำบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป “ Thailand’s Most Admired Brand 18” จำกกำรสำรวจของนิ ตยสำร
แบรนด์เอจ ร่ วมกับสถำบันกำรศึกษำชั้นนำของประเทศ
ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สาคัญ ดังนี้
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ซื้อ
หุ้นสำมัญบริ ษทั เพรซิ เดนท์อินเตอร์ ฟูด จำกัด จำนวน 153,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 60 บำท จำนวนเงิน
9,180,000 บำท จำกบริ ษทั สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
ฯ (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) ทำให้บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนกำรถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่ำวเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 59.67
ของทุนจดทะเบียน (เดิมบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนกำรถือหุ้นที่ร้อยละ 8.67) และส่ งผลให้มีสถำนะเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ฯ โดยประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรลงทุน คือ กำรได้รับผลตอบแทนในรู ปของ
เงินปันผล
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิกำรร่ วมลงทุน
กับบริ ษทั ในกลุ่มสหพัฒน์จดั ตั้งบริ ษทั ใหม่ คือ บริ ษทั สห แคปปิ ตอล ทำวเวร์ จำกัด ประเภทธุ รกิ จ
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ในสัดส่ วนกำรลงทุนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน หรื อคิดเป็ นจำนวนเงิ น
ลงทุน 300 ล้ำนบำท โดยประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรลงทุน คือ กำรได้รับผลตอบแทนในรู ปของ
เงินปันผล ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั ฯได้จ่ำยเงินลงทุนตำมที่เรี ยกชำระแล้วทั้งสิ้ นเป็ นจำนวนเงิน 75 ล้ำนบำท
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559 ได้มีมติอนุมตั ิกำรลงทุน
จัดตั้งบริ ษทั ใหม่ในประเทศเมียนมำชื่อ บริ ษทั อิระวดี ซัคเซส เวนเจอร์ ฟูดส์ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน
10 ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำหรื อเทียบเท่ำประมำณ 350 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนกำรลงทุน 51%
ของทุ น จดทะเบี ย น ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 บริ ษ ัท ฯ ได้จ่ ำ ยค่ ำ หุ้น จ ำนวน 51 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
นอกจำกนี้ได้ชำระค่ำหุน้ ไว้ล่วงหน้ำเป็ นจำนวนเงิน 3,059,949 เหรี ยญสหรัฐฯ (เทียบเท่ำ 96 ล้ำนบำท)
• บริ ษทั ฯ ได้พฒั นำสิ นค้ำใหม่มำอย่ำงต่อเนื่ องและในปี 2562 ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลำยรำยกำรเพื่ อ
จำหน่ำยทั้งในประเทศและส่ งออกไปยังต่ำงประเทศ ประกอบด้วย
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- กลุ่มประเภทบะหมี่ก่ ึงสำเร็จรู ป อำทิ บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรู ปแบบซองตรำมำม่ำ 2 รำยกำร คือ ออเรี ยน
ทัลคิตเชนรสโคเรี ยนสไปซ์ และรสฮอตแอนด์สไปซี บะหมี่ถว้ ยกึ่งสำเร็ จรู ปตรำมำม่ำ 2 รำยกำร คือ
รสฮอตโคเรี ยนและรสผัดไข่เค็ม
- กลุ่มเส้นขำว โจ๊กและข้ำวต้มกึ่งสำเร็จรู ปตรำมำม่ำ อำทิ มำม่ำก๋ วยเตี๋ยวผัดไทย คัพก๋ วยเตี๋ยวเส้นเล็กกึ่ง
สำเร็ จรู ปแบบแห้งรสผัดหอยลำย และแบบน้ ำรสน้ ำยำปู โจ๊กคัพกึ่งสำเร็จรู ปรสไข่เค็ม และข้ำวต้มกึ่ง
สำเร็จรู ป (ข้ำวต้มคัพ) รสซุปไข่สำหร่ ำย รสเล้งแซบและรสกุง้ กระเทียม
- กลุ่มขนมปัง อำทิ ผลิตภัณฑ์บิสกิตรสบัตเตอร์กำลิค รสออริ กำโน และรสต้มยำกุง้ ผลิตภัณฑ์เวเฟอร์
ไส้ครี มรสผัดไข่เค็ม และไส้ครี มรสผัดไขเค็มเผ็ด ตรำบิสชิน
บริ ษทั ฯ ได้รับกำรประเมินจำกสมำคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ในกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี
2562 (AGM 2562) ในระดับ “ดีเยีย่ ม” โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
บริ ษทั ฯ ได้รับผลกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ประจำปี
2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริ มสถำบัน
กรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ในระดับ “ดีมำก” (Very Good CG Scoring)
บริ ษทั ฯ ได้รับใบประกำศนียบัตรรับรอง กำรต่ออำยุกำรเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนทุจริ ต จำกคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต
บริ ษทั ฯ ได้รับรำงวัลนวัตกรรม 2 รำงวัล ในกำรประกวดนวัตกรรมเครื อสหพัฒน์ ประจำปี 2562 (ครั้งที่
15) ได้แก่
1. รำงวัลชมเชย ประเภท Product “ข้ำวต้มคัพ ข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ปรสหมูสับกระเทียมพริ กไทย ตรำ
มำม่ำ”
2. รำงวัลชมเชย ประเภท Product “MAMA HANDI RICE INSTANT FRIED RICE (ข้ำวกึ่งสำเร็จรู ป)
ตรำมำม่ำ 4 รสชำติ”
บริ ษทั ฯ ได้รับรำงวัลแห่ งควำมสำเร็ จด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสั งคม ด้วยควำมมุ่งมัน่ ในกำรประกอบ
ธุ รกิจโดยคำนึ งถึงผลกระทบต่อชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งผลประโยชน์ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย เป็ น
สำคัญมำอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับรำงวัลต่ำงๆ ในปี 2562 ดังนี้
1. บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ อ ยู่ ใ น ร ำ ย ชื่ อ “หุ ้ น ยั่ ง ยื น ” Thailand Sustainability
Investment (THSI) 2019 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ รำงวัล กิ ต ติ ก รรมประกำศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ในกำร
เปิ ดเผยข้อมูลควำมยัง่ ยืนต่อสำธำรณะและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง จำกสถำบันไทยพัฒน์
3. ได้รับกำรรับรอง “ มำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐำน” จำกคณะผูแ้ ทน
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
4. ได้รับมอบใบรับรอง “มำตรฐำนกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำร
(มยส.)” จำกกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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5. ผลิตภัณฑ์ “มำม่ำ” ได้รับรำงวัลกำรจัดอันดับให้เป็ นแบรนด์ยอดนิ ยมอันดับ 1 ของประเทศไทยที่
ครองใจผูบ้ ริ โภค ประเภทบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป “ Marketeer No.1 Brand Thailand 2018-2019” จำก
กำรสำรวจผูบ้ ริ โภคโดยนิตยสำรมำร์เก็ตเธียร์
6. แบรนด์ “มำม่ำ” ได้รับรำงวัลกำรยอมรับให้เป็ นแบรนด์ที่ครองควำมน่ ำเชื่ อถืออันดับ 1 ในกลุ่ม
สิ นค้ำบะหมี่ก่ ึงสำเร็จรู ป “ Thailand’s Most Admired Brand 19 ” จำกกำรสำรวจของนิตยสำร แบ
รนด์เอจ ร่ วมกับสถำบันกำรศึกษำชั้นนำของประเทศ
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจด้ำนกำรผลิตและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่และ
อำหำรกึ่งสำเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปั งกรอบ น้ ำผลไม้ และ บรรจุภณ
ั ฑ์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อยรวม
ทั้งสิ้ น 11 บริ ษทั และมีบริ ษทั ร่ วมรวมทั้งสิ้ น 6 บริ ษทั ซึ่ งประกอบธุ รกิจด้ำนอำหำร ด้ำนวัตถุดิบ ด้ำนบรรจุ
ภัณฑ์ ด้ำนลงทุน และด้ำนอื่นๆ โดย ณ ปัจจุบนั โครงสร้ำงกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ในกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่ม ดังนี้

หมำยเหตุ: (1) บริ ษทั ย่อย (2) บริ ษทั ร่ วม
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) เกิดจำกกำรควบบริ ษทั ตำม พ.ร.บ. บริ ษทั มหำชน
ระหว่ำง TF กับ PR โดยธุรกิจของบริ ษทั ฯ หลังควบกิจกำรจะคงไว้ซ่ ึงธุรกิจเดิมของ TF และ PR โดยมีโครงสร้ำง
รำยได้จำกกำรขำย ดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์

บะหมี่และ
อำหำรกึ่ง
สำเร็ จรู ป

กลุ่ม
ธุรกิจ

อำหำร

ดาเนินการโดย

%การ
ถือหุ้น
ของ
บริษัท

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)

-

บจก.คำลอลไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี)

55.00

บจก.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังกำรี )

65.00

บจก.เพรซิเดนท์ โครำคุเอ็น

70.00

บจก.อิระวดี ซัคเซส เวนเจอร์ฟูดส์

51.00

สาหรับรอบปี สิ้นสุ ด

สาหรับรอบปี สิ้นสุ ด

สาหรับรอบปี สิ้นสุ ด

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

13,126

54.69

11,961

53.31

11,273

52.11

51.99

7,744

32.27

7,495

33.40

7,449

34.44

-

856

3.57

852

3.80

873

4.04

1,013

4.22

975

4.35

890

4.11

1,076

4.48

983

4.38

1,023

4.73

184

0.77

171

0.76

123

0.57

23,999

100.00

22,437

100.00

21,631

100.00

เบเกอรี่

อำหำร

บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่

ขนมปังกรอบ

อำหำร

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)

น้ ำผลไม้

อำหำร

บจก.ไทซันฟูดส์

52.08

บรรจุภณ
ั ฑ์

บรรจุ
ภัณฑ์

บจก.ไทยอันเป่ ำ ผลิตภัณฑ์กระดำษ

51.00

บจก.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง

50.10

วัตถุดิบ

บจก.เพรซิเดนท์ ฟลำวมิลล์

60.00

ลงทุน

บจก.เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์

70.00

ตัวแทน บจก.เพรซิเดนท์ อินเตอร์ฟูด

59.67

อื่นๆ

รายได้ จากการขาย

รวม

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ บะหมี่และอาหารกึง่ สาเร็จรู ป
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจผลิตและจำหน่ ำยบะหมี่และอำหำรกึ่งสำเร็ จรู ปสำหรับจำหน่ ำยทั้งในและ
นอกประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
1.1 ผลิตภัณฑ์ก่ ึงสำเร็จรู ปที่ใช้แป้งสำลีเป็ นวัตถุดิบหลัก
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำมำม่ำ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั และยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภคมำนำนกว่ำ 47 ปี โดยครองส่ วนแบ่งกำรตลำดมำกกว่ำร้อยละ 48 เป็ นผูน้ ำอันดับ 1 ในประเทศไทย
รวมทั้งกำรรับจ้ำงผลิตบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปให้กบั บริ ษทั ชั้นนำของทวีปยุโรป อเมริ กำ และออสเตรเลีย เพื่อกำร
ส่ งออก โดยมีกำลังกำรผลิตทั้งสิ้ นประมำณ 6 ล้ำนซองต่อวัน
1.2 ผลิตภัณฑ์ก่ ึงสำเร็จรู ปที่ใช้ขำ้ วเป็ นวัตถุดิบหลัก
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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1.2.1 ผลิตภัณฑ์อำหำรกึ่งสำเร็จรู ปพร้อมรับประทำน
เช่ น เส้นหมี่ ขำวกึ่ งสำเร็ จรู ป ก๋ วยเตี๋ ยวกึ่ งสำเร็ จรู ป ก๋ วยจับ๊ กึ่ งสำเร็ จรู ป โจ๊กกึ่ งสำเร็ จ รู ป
ข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ป ข้ำวขำวและข้ำวหอมกึ่งสำเร็ จรู ป ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของ
ตัวเส้นหรื อข้ำวพร้อมด้วยเครื่ องปรุ งรสที่มีรสชำติครบถ้วน ภำยใต้เ ครื่ องหมำยกำรค้ำมำม่ำ
และเครื่ อ งหมำยกำรค้ำ ต่ ำ งประเทศ ได้แ ก่ MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ
PRESIDENT RICE เป็ นต้น
1.2.2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็ นส่วนประกอบหลักของตำรับอำหำรเส้น
เช่น เส้นหมี่ขำว และก๋ วยเตี๋ยว สำหรับผูบ้ ริ โภคใช้เป็ นส่ วนประกอบในกำรประกอบอำหำร
โดยมีหลำกหลำยขนำดสำหรับครอบครัวขนำดเล็ก หรื อ ครอบครัวขนำดใหญ่ ภัตตำคำร
และโรงเรี ยน ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ MAMA MAMY, PAPA, PAMA เป็ นต้น
1.3 ผลิตภัณฑ์ก่ ึงสำเร็จรู ปที่ใช้วตั ถุดิบอื่น
เช่น ผลิตภัณฑ์วนุ ้ เส้นกึ่งสำเร็จรู ป เป็ นต้น
2. ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
เป็ นธุรกิจภำยใต้บริ ษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (PB) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TFMAMA
โดยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยขนมปังและเบเกอรี่ ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำของบริ ษทั (PB)โดยส่ วนมำก
เป็ นกำรจำหน่ำยภำยในประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
2.1 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คำ้ ส่ง
ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ขนมปั งชนิ ดแผ่น ขนมปั งสำหรั บเบอร์ เกอร์ ขนมปั งสำหรั บฮอทดอก ขนมปั ง
พร้อมทำน เช่น ขนมปั งสอดไส้ แซนด์วิชสำเร็ จรู ป เค้ก และเบเกอรี่ อื่นๆ ซึ่ งจัดจำหน่ำยให้กบั ช่องทำง/ร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ โดยกลุ่มลูกค้ำหลัก คือ ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้ ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิ ม (Traditional
Trade) ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ “ฟำร์มเฮ้ำส์”
2.2 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คำ้ ปลีก
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่จำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกของบริ ษทั ได้แก่ ร้ำนเดลิยำ่ และร้ำนเค้กมำดำมมำร์โก้
นอกจำกนั้นยังมีแฟรนไชส์ขำยแซนวิช กู๊ดมอร์นิ่งฟำร์มเฮ้ำส์ และตูจ้ ำหน่ำยขนมปังอัตโนมัติ
2.3 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ สำหรับธุรกิจฟำสต์ฟู้ด และร้ำนอำหำร/ภัตตำคำร
ได้แก่ ขนมปังสำหรับเบอร์ เกอร์ ขนมปังสำหรับฮอทดอก ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังฝรั่งเศส ครัว
ซองต์ ขนมปั งกรอบและแป้ งพิซซ่ ำ ที่จำหน่ ำยให้แก่ร้ำนฟำสต์ฟู้ดต่ำงๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิซซ่ ำฮัท
เบอร์เกอร์คิง และอื่นๆ รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุบทอด ได้แก่ เกล็ดขนมปัง
3. ผลิตภัณฑ์ ขนมปังกรอบ
ผลิตขนมปั งกรอบภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำบิสชิ น และโฮมมี่ โดยแต่ละเครื่ องหมำยกำรค้ำจะมี
ผลิตภัณฑ์ท้ งั บิสกิต แครกเกอร์ และเวเฟอร์ หลำยรสชำติ อำทิ บัตเตอร์โคโคนัต บัตเตอร์โคโคนัตครี มส้ม บัต
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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เตอร์โคโคนัตเคลือบชอคโกแลต โฮลวีทแครกเกอร์ เลมอนเชอร์เบท เวเฟอร์รสโกโก้ กำแฟ มะพร้ำว สตรอ
เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ แบล็คเคอเรนท์ แครกเกอร์รสงำ ไก่ ชีส และมะพร้ำว
4. ผลิตภัณฑ์ น้าผลไม้
ผลิตน้ ำผลไม้ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำกรี นเมท เคลลี่ และไทซัน ทั้งรู ปแบบกระป๋ องและขวดเพชร
หลำกหลำยรสชำติ อำทิ รสส้ม ลิ้นจี่ เฉำก๊วย และรสมะขำมซึ่งเป็ นสิ นค้ำที่ขำยดีในภำคใต้
5. ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ประกอบด้วย ฟิ ล์มห่ออย่ำงอ่อนบรรจุอำหำรและถ้วยกระดำษ
6. อื่นๆ
- ผลิตวัตถุดิบแป้งสำลี สำหรับผลิตภัณฑ์บะหมี่
- ธุรกิจกำรลงทุนในกลุ่มอสังหำริ มทรัพย์
- ธุรกิจตัวแทน นำยหน้ำ ส่งออก

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ยได้รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษทำงด้ำ นภำษี อ ำกรจำกกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น ตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุนภำยใต้เงื่อนไข
ต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ สิ ทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีอำกรที่มีสำระสำคัญมีดงั ต่อไปนี้
รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
60-1162-0-00-1-2
ลงวันที่
16 ตุลำคม 2560
ได้รับโอนกิจกำรจำกบัตรส่งเสริ มเลขที่ 1388(2)/2552
ลงวันที่
26 พฤษภำคม 2552
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
ผลิตขนมปัง
กรอบ
3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
ระยอง
4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้ รั บ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ
จนถึงวันที่
บุ ค คลส ำหรั บ ก ำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ 3 มีนำคม 2561
จำกกำรประกอบกิ จ กำรที่
ได้รั บ กำรส่ ง เสริ ม รวมกัน ไม่
เกิ นร้ อยละ 100 ของเงิ นลงทุ น
และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงิน
ปั น ผลจำกกิ จ กำรที่ ไ ด้รั บ กำร
ส่ ง เสริ ม ซึ่ งได้รั บ ยกเว้น ภำษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณ
เพื่อเสี ยภำษี
4.2 ไ ด้ รั บ ย ก เ ว้ น อ ำ ก ร ข ำ เ ข้ ำ
ได้รับ
ส ำ ห รั บ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ต ำ ม ที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
4.3 ไ ด้ รั บ ย ก เ ว้ น อ ำ ก ร ข ำ เ ข้ ำ
1 ปี
สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ น
ที่ ต้อ งน ำเข้ำ จำกต่ ำงประเทศ
เพื่ อ ใช้ ใ นกำรผลิ ต เพื่ อ กำร
ส่ งออกนับตั้งแต่วนั นำเข้ำครั้ง
แรก
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม
4 มีนำคม 2553

บริ ษทั ฯ
60-1163-0-00-1-2
60-1164-0-00-1-2
16 ตุลำคม 2560
16 ตุลำคม 2560
2201(2)/2553
2535(2)/2554
9 พฤศจิกำยน 2553 28 ธันวำคม 2554
ผลิตบะหมี่
ผลิตบะหมี่
กึ่งสำเร็ จรู ป
กึ่งสำเร็ จรู ป

60-1165-0-00-1-2
16 ตุลำคม 2560
1045(2)/2555
19 มกรำคม 2555
ผลิตบะหมี่
กึ่งสำเร็ จรู ป

ชลบุรี

ชลบุรี

ชลบุรี

จนถึงวันที่
9 มิถุนำยน 2562

จนถึงวันที่
31 ตุลำคม 2563

จนถึงวันที่
1 กรกฎำคม 2564
(หยุดกำรใช้สิทธิ 10
เมษำยน 2562)

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

1 ปี

1 ปี

1 ปี

10 มิถุนำยน 2554 1 พฤศจิกำยน 2555 2 กรกฎำคม 2556

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 16

บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
ได้รับโอนกิจกำรจำกบัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ส ำหรั บ ก ำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ำกกำร
ป ร ะ กอ บ กิ จ กำร ที่ ได้ รั บกำร
ส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100
ของเงินลงทุนและได้รับยกเว้นไม่
ต้ อ งน ำเงิ น ปั น ผลจำกกิ จ กำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้น
ภำษี เ งิ นได้ นิ ติ บุ ค คลไปร วม
คำนวณเพื่อเสี ยภำษี
4.2 ได้รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ำสำหรั บ
เครื่ อ งจัก รตำมที่ ค ณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ
4.3 ได้รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ำสำหรั บ
วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ จ ำเป็ นที่ ต้ อ ง
น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ใน
กำรผลิตเพื่อกำรส่ งออกนับตั้งแต่
วันนำเข้ำครั้งแรก
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม

60-1166-0-00-1-2
16 ตุลำคม 2560
1161(2)/2555
9 กุมภำพันธ์ 2555
ผลิตขนม
เวเฟอร์สอดไส้

บริ ษทั ฯ (ต่อ)
60-1169-0-00-1-2 60-1167-0-00-1-2 60-1168-0-00-1-2
16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560
1782(2)/2556
1780(2)/2556
1781(2)/2556
6 มิถุนำยน 2556 6 มิถุนำยน 2556 6 มิถุนำยน 2556
ผลิตบะหมี่
ผลิตขนม
ผลิตบะหมี่
กึ่งสำเร็ จรู ป
เวเฟอร์สอดไส้
กึ่งสำเร็ จรู ป

ระยอง

ระยอง

ระยอง

ชลบุรี

จนถึงวันที่
4 พฤศจิกำยน
2563

จนถึงวันที่
30 มิถุนำยน
2566

จนถึงวันที่
30 กันยำยน
2567

8 ปี

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

5 พฤศจิกำยน
2555

1 กรกฎำคม
2558

1 ตุลำคม 2559

1 พฤศจิกำยน
2562

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 17

บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
ได้รับโอนกิจกำรจำกบัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
4. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้รับยกเว้นภำษีเ งิ นได้นิติบุค คลสำหรับ
ก ำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100
ของเงิ นลงทุนและได้รับยกเว้นไม่ต้อ งน ำ
เงิ นปั นผลจำกกิจกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ ม
ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คำนวณเพื่อเสียภำษี
4.2 ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ
50 สำหรับกำไรสุ ทธินับแต่วนั ที่สิทธิพิเศษ
ในข้อ 4.1 สิ้ นสุ ดลง
4.3 ได้รับยกเว้นภำษีเ งิ นได้นิติบุค คลสำหรับ
ก ำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 50
ข อ ง มู ล ค่ ำ เ งิ น ล ง ทุ น เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
ประสิ ทธิภำพกำรผลิตและได้รับยกเว้นไม่
ต้อ งน ำเงิ น ปั น ผลจำกกิ จ กำรที่ ไ ด้รั บกำร
ส่ ง เสริ มซึ่ งได้ รั บ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้นิ ติ
บุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษี
4.4 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักร
ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
4.5 ได้รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรั บ วัต ถุ ดิ บ
แ ล ะ วั ส ดุ จ ำ เ ป็ น ที่ ต้ อ ง น ำ เ ข้ ำ จ ำ ก
ต่ ำ งประเทศเพื่ อ ใช้ใ นกำรผลิ ต เพื่ อ กำร
ส่งออกนับตั้งแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
4.6 ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำ
ร้อยละ
75 ของอัตรำปกติสำหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุ
จำเป็ นที่ นำเข้ำมำใช้ผลิต เพื่ อ จ ำหน่ ำ ยใน
ประเทศนับตั้งแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่ งเสริ ม

บริ ษทั ฯ (ต่อ)
60-1171-0-00-1-2 60-1172-0-00-1-2 60-1173-0-00-1-2 61-0769-1-00-1-0 62-0858-1-04-1-0
16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560 3 กรกฎำคม 2561 13 สิงหำคม 2562
1017(2)/2558 1018(2)/2558 58-2216-0-00-1-0
6 มกรำคม 2558 6 มกรำคม 2558
22 กันยำยน
2558
ผลิตบะหมี่
ผลิตบะหมี่ ผลิตก๋ วยเตี๋ยวกึ่ง ผลิตอำหำรกึ่ง ผลิตผลิตภัณฑ์
กึ่งสำเร็จรู ป
กึ่งสำเร็จรู ป สำเร็จรู ปและเส้น สำเร็จรู ป
จำกข้ำว
ก๋ วยเตี๋ยวอบแห้ง
ระยอง

ลำพูน

รำชบุรี

รำชบุรี

รำชบุรี

จนถึงวันที่
31 สิงหำคม
2567

จนถึงวันที่
31 มกรำคม
2567

จนถึงวันที่
6 พฤษภำคม
2567

5 ปี

-

5 ปี

5 ปี

-

-

-

-

-

-

-

3 ปี

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

1 ปี

-

-

-

-

-

1 ปี

-

-

-

1 กันยำยน
2559

1 กุมภำพันธ์
2559

7 พฤษภำคม
2559

ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

1 ตุลำคม 2562

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 18

บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ส ำหรั บ ก ำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ำกกำร
ประกอบกิ จกำรที่ ได้ รั บกำร
ส่ งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
น ำเงิ น ปั นผลจำกกิ จกำรที่ ได้รับ
กำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภำษี
เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลไปรวมค ำนวณ
เพื่อเสี ยภำษี

4.2 ได้รั บ ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรั บ
เครื่ อ งจักรตำมที่ ค ณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม

บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ไทย อันเป่ ำ ผลิตภัณฑ์กระดำษ จำกัด
1611(2)/2552 1596(5)/2553 1461(2)/2554 1084(2)/2556 2438(2)/2556
14 สิ งหำคม 3 พฤษภำคม 27 เมษำยน 18 มกรำคม 15 ตุลำคม
2552
2553
2554
2556
2556
ผลิตภำชนะ ผลิตสิ่ งของจำก ผลิตสิ่ งของจำก ผลิตสิ่ งของจำก ผลิตสิ่ งของจำก
หรื อกล่อง
เยื่อหรื อ
เยื่อหรื อ
เยื่อหรื อ
เยื่อหรื อ
กระดำษ
กระดำษ
กระดำษ
กระดำษ
กระดำษ
ลำพูน

ระยอง

8 ปี
(สิ้นสุ ด
5 มกรำคม
2561)
(ไม่เกิน
ร้อยละ 100
ของเงิน
ลงทุนไม่
รวมค่ำที่ดิน
และทุน
หมุนเวียน)
ได้รับ

8 ปี
(สิ้นสุ ด
2 พฤษภำคม
2561)

6 มกรำคม
2553

3 พฤษภำคม
2553

ได้รับ

ชลบุรี

ชลบุรี

ระยอง

7 ปี
7 ปี
3 ปี
(สิ้นสุ ด
(ไม่เกิน
(ไม่เกิน
8 กันยำยน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
2561)
ของเงิน
ของเงิน
(ไม่เกิน ลงทุนไม่รวม ลงทุนไม่รวม
ร้อยละ 100 ค่ำที่ดินและ ค่ำที่ดินและ
ของเงิน
ทุน
ทุน
ลงทุนไม่รวม หมุนเวียน) หมุนเวียน)
ค่ำที่ดินและ
ทุน
หมุนเวียน)
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ

9 กันยำยน
2554

6 กันยำยน
2556

2 เมษำยน
2562

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 19

บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
รำยละเอียด

บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ไดอิชิ
แพคเกจจิง้ จำกัด
1855(2)/2555
6 กรกฎำคม 2555
ผลิตสิ่ งพิมพ์ต่ำงๆ และฟิ ล์ม
หรื อกระดำษเคลือบพลำสติก
และบรรจุภณ
ั ฑ์เคลือบ
พลำสติก

1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่รวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100
ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน
4.2 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
4.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
เพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกนับตั้งแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม

ฉะเชิงเทรำ
7 ปี
ได้รับ
1 ปี
30 มิถุนำยน 2557
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บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
3. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ
3.2 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม (นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำก
กำรประกอบกิจกำรนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผล
จำกกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิ ติ
บุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
3.3 ได้รั บ อนุ ญ ำตให้ น ำผลขำดทุ น ประจ ำปี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ ำ ง
ได้รั บ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้ไ ปหั ก ออกจำกก ำไรสุ ท ธิ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่วนั
พ้นกำหนดเวลำตำมข้อ 3.2)
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม

บริ ษทั ย่อย บริ ษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
1343(2)/2555
2218(2)/2557
22 มีนำคม 2555
25 กันยำยน 2557
ผลิตผลิตภัณฑ์
ผลิตผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่
จำกธัญพืช
ได้รับ

ได้รับ

8 ปี
(ไม่เกินร้อยละ100
ของมูลค่ำเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน)

8 ปี
(ไม่เกินร้อยละ100
ของมูลค่ำเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน)

5 ปี

5 ปี

1 มิถุนำยน 2560

1 ตุลำคม 2557

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
ตลาดในประเทศ
ภำพรวมของตลำดบะหมี่ แ ละเส้ น หมี่ ก่ ึ ง ส ำเร็ จ รู ป ในปี 2562 (ที่ ม ำข้อ มู ล Nielsen (Thailand):
พฤศจิกำยน 2562) มี กำรเติ บโตขึ้นร้ อยละ 5.2 โดยมีมูลค่ำตลำดรวมอยู่ที่ประมำณ 16,136 ล้ำนบำทโดยแยก
รำยละเอียดตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ตลาดบะหมี่กงึ่ สาเร็จรู ป
สำหรับสถำนกำรณ์ภำพรวมมูลค่ำตลำดบะหมี่ก่ ึงสำเร็จรู ปในประเทศ ปี 2562 มีอตั รำกำรเติบโตขึ้น
ร้อยละ 5.5 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่ำนมำ โดยคิดเป็ นมูลค่ำตลำดรวมประมำณ 15,669 ล้ำนบำท โดยแบรนด์
มำม่ำสำมำรถรักษำควำมเป็ นผูน้ ำอันดับ 1 ด้วยส่ วนแบ่งกำรตลำดรวมร้อยละ 48.4 โดยแยกเป็ นสิ นค้ำประเภท
ซอง มีส่วนแบ่งกำรตลำดคิดเป็ นร้อยละ 46.9 และสิ นค้ำประเภทถ้วย มีส่วนแบ่งกำรตลำดคิดเป็ นร้อยละ 52.5
ปัจจัยที่ทำให้กำรแข่งขันในตลำดบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปเข้มข้นขึ้นกว่ำเดิมและมีกำรเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องมำจำกตลำด
•
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บะหมี่มีกำรแตก Segment มำกขึ้นทำให้สำมำรถดึงผูบ้ ริ โภคใหม่ๆ เข้ำมำรวมไปถึงช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยบำง
แห่งที่เปิ ดให้บริ กำร 24 ชัว่ โมง รวมไปถึงกำรทำโปรโมชัน่ ส่งเสริ มกำรขำยอย่ำงกว้ำงขวำงในทุกช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำย
ส่ วนรำยละเอียดกำรเติบโตในช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำยในประเทศ ประกอบด้วย ช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำยในร้ำนสะดวกซื้อ มีอตั รำกำรเติบโตขึ้นร้อยละ 8.3 ส่วนช่องทำง Super/Hypermarket มีตวั เลขกำรเติบโต
ขึ้นร้อยละ 0.9 และในช่องทำง Traditional Trade มีอตั รำกำรเติบโตขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปี ที่ผำ่ นมำ
ดังนั้น เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ยอดขำย บริ ษทั ฯ ได้ใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ทุก
รู ปแบบ เพื่อเป็ นกำรโปรโมทสิ นค้ำ ทั้งช่องทำงออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจะเน้นสร้ำงกำรรับรู ้ให้ผบู ้ ริ โภคเข้ำถึง
ผลิตภัณฑ์มำกขึ้น โดยในปี นี้ เน้นทำกำรตลำดกับสิ นค้ำกลุ่มออเรี ยนทัลคิตเชน รู ปแบบซอง โดยออกเป็ น Series
ภำยใต้ชื่อ OK Generation ประกอบกับมีกำรจัดแคมเปญต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่ องเพื่อเข้ำถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคมำกขึ้น เช่น
แคมเปญ “มำม่ำคัพ เปิ ดรหัสคัพลุน้ รับ MG” ลุน้ รถยนต์ New MG Zs เป็ นต้น รวมไปถึงในช่องทำงร้ำนสะดวก
ซื้ อ โดยเข้ำร่ วมรำยกำร “สิ นค้ำรำคำพิเศษ ซื้ อ 2 ถ้วยในรำคำ 20 บำท” และมีโปรโมชัน่ ซื้ อสิ นค้ำครบ รับฟรี
Premium ทันที ณ จุดขำย เป็ นต้น
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีกำรออกผลิตภัณฑ์มำม่ำออเรี ยนทัลคิตเชน ในรู ปแบบถ้วย ให้เป็ นทำงเลือก
กับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบควำมสะดวกรวดเร็ ว เพื่อกระตุน้ กำรเติบโตและสร้ำงควำมหลำกหลำยให้กบั ตลำด
สิ นค้ำบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป โดยในปี 2562 บริ ษทั ได้วำงจำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ท้ งั หมด 2 รำยกำร อันได้แก่
บะหมี่ถว้ ยกึ่งสำเร็ จรู ป ออเรี ยนทัลคิตเชน รสฮอตโคเรี ยน และบะหมี่ถว้ ยกึ่งสำเร็ จรู ป ออเรี ยนทัลคิตเชน รสผัด
ไข่เค็ม
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ยังคงมีแผนที่จะทำกำรพัฒนำสิ นค้ำรสชำติใหม่ๆ ออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง โดย
จะมุ่งเน้นไปที่ตลำดบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปแบบพรี เมี่ยม รวมไปถึงตลำดบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปที่ให้ควำมสำคัญกับเรื่ อง
ของสุขภำพ เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ยอดขำยและเป็ นทำงเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีกทำงหนึ่งด้วย
ตลาดเส้ นหมี่ ก๋ วยเตี๋ยวและวุ้นเส้ นกึง่ สาเร็จรู ป
ปี 2562 ตลำดเส้นหมี่ ก๋ วยเตี๋ยว และวุน้ เส้นกึ่งสำเร็จรู ปในประเทศไทยมีมูลค่ำรวม 988 ล้ำนบำท มี
อัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 6.6 แบรนด์มำม่ำยังคงสำมำรถรักษำส่ วนแบ่งตลำดอันดับหนึ่งที่ ร้อย
ละ 69.9
ส่ วนกำรจัดจำหน่ำยของบริ ษทั ฯ ในปี 2562 มำม่ำเส้นหมี่ขำวและก๋ วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็ จรู ป บริ ษทั ฯ มี
ยอดขำยเพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน ประมำณร้อยละ 12 เนื่องจำกบริ ษทั มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ประเภทคัพมำม่ำ Signature ที่มี
ควำม Premium มำกขึ้น ได้แก่ คัพเส้นเล็กรสเล้งแซบ คัพเส้นเล็กรสน้ ำยำปู และคัพเส้นเล็กรสผัดหอยลำย และ
ประเภทซอง ได้แก่ เส้นเล็กผัดไทย และผลิตภัณฑ์ ที่ Modern Trade บำงแห่งมีกำรยกเลิกกำรขำยในปี 2561 ได้
มีกำรนำกลับเข้ำไปจำหน่ำยอีกครั้ง (REACTIVE)
•
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ตลาดโจ๊ กกึง่ สาเร็จรู ปและข้ าวต้ มกึง่ สาเร็จรู ป
ปี 2562 ตลำดของโจ๊กกึ่งสำเร็ จรู ปในประเทศมีมูลค่ำรวม 2,109 ล้ำนบำท ตลำดมีกำรเติบโตลดลง
คิ ดเป็ นร้ อยละ 2 (ที่ ม ำข้อมู ล Nielsen (Thailand) : พฤศจิ ก ำยน 2562) มำม่ำมี ส่ วนแบ่งกำรตลำดร้ อยละ 6.7
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จำกปี 2561 กำรจัดจำหน่ำยของบริ ษทั ฯ ในปี 2562 โจ๊กกึ่งสำเร็ จรู ป ตรำ “มำม่ำ” มียอดขำย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.40 จำกปี ก่อน เนื่ องจำกมีผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รำยกำร ได้แก่ โจ๊กไข่เค็มและโจ๊กคัพรสต้มยำกุง้
ชนิดซอง ปี 2562 ตลำดของข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ปในประเทศมีมูลค่ำรวม 104 ล้ำนบำท ตลำดมีกำรเติบโตเพิ่มขึ้น
คิดเป็ นร้อยละ 79 (ที่มำข้อมูล Nielsen (Thailand) : พฤศจิกำยน 2562) มำม่ำมีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 99.9
กำรจัดจำหน่ำยของบริ ษทั ฯ ปี 2562 มียอดขำยเติบโตร้อยละ 100 จำกปี 2561 เนื่องจำกมีสินค้ำ ใหม่ 3 รำยกำร
ได้แก่ ข้ำวต้มคัพรสไข่สำหร่ ำย ข้ำวต้มคัพรสเล้งแซบ ข้ำวต้มคัพรสกุง้ กระเทียม
กำรเติบโตเนื่องจำกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับกำรตอบรับเป็ นอย่ำงดีจำกผูบ้ ริ โภค รวมถึง บริ ษทั ฯ ได้ทำ
กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ และทำโปรโมชัน่ อย่ำงต่อเนื่ องตลอดทั้งปี โดยใช้กลยุทธ์ ทั้ง Above the line และ
Below the line ถือเป็ นกำรสร้ำงตลำดในกลุ่มใหม่ ตลำดนี้ยงั มีโอกำสทำงกำรตลำดที่จะเติบโตขึ้นได้อีกมำก
ในปี 2563 บริ ษทั มีเป้ำหมำยเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ในตลำดข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ปโดยกำหนดให้มีกำร
ออกผลิตภัณฑ์ใ หม่ มี กำรทำโปรโมชั่นให้ตรงกลุ่ม เป้ ำ หมำย และให้ครบทุกช่ องทำงซึ่ งผลิ ตภัณฑ์ใ หม่จะ
สำมำรถตอบสนองผูบ้ ริ โภคที่ใส่ใจในสุขภำพ และผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งกำรทดลองรสชำติใหม่ๆ
•

ตลาดบิสกิต
มูลค่ำตลำดรวมของสิ นค้ำในกลุ่มบิสกิตในปี 2562 อยูท่ ี่ 12,655 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็ น Biscuit และ
Cracker จำนวน 5,150 ล้ำนบำท Wafer จำนวน 3,759 ล้ำนบำท และ Cookie จำนวน 3,746 ล้ำนบำท โดยเติบโต
จำกปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 3.6 (ที่มำข้อมูล Nielsen (Thailand) : พฤศจิกำยน 2562)
ในส่ วนของกำรจัดจำหน่ำยของบริ ษทั ฯ สิ นค้ำในกลุ่ม Biscuit มีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ
1.75 โดยแบ่งเป็ น Biscuit และ Cracker มีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 0.47 Wafer เติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อย
ละ 4.58 และ Cookie เติบโตลดลงคิดเป็ นร้อยละ 10.26 โดยมีผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ 2 ตรำสิ นค้ำ คือ ตรำสิ นค้ำ
Bissin มีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 2.07 และตรำสิ นค้ำ Homey เติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 2.46
ในปี 2562 ผลิ ตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ Bissin มี ก ำรออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ 3 รำยกำร คือ Assorted
Butter Coconut ขนำด 252 กรัม, เวเฟอร์ไส้ครี มรสผัดไข่เค็ม ขนำด 20 กรัม และเวเฟอร์ไส้ครี มรสผัดไข่เค็มเผ็ด
ขนำด 20 กรัม อีกทั้งมีกำรนำผลิตภัณฑ์เวเฟอร์ ขนำด 29 กรัม วำงขำยในห้ำง 7- eleven ได้อีก 2 รำยกำร คือ เว
เฟอร์ ไส้ครี มกลิ่นเจแปนนิ สเมลอน และเวเฟอร์ ไส้ครี มกลิ่นบลูเบอร์ รี ซึ่ งทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ตรำสิ นค้ำ Bissin มี
กำรเติบโตที่ดีข้ นึ
ส่ ว นผลิ ต ภัณ ฑ์ภ ำยใต้ต รำสิ นค้ำ Homey นั้น ก็ มี ก ำรจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำย และกิ จ กรรม
ทำงกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ในตลำด MT (Modern Trade) มียอดขำยใกล้เคียงกับเมื่อปี ที่ผ่ำนมำ ส่วนในตลำด TT
(Traditional Trade) มีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยในปี 2562 นี้ ตรำสิ นค้ำ Homey มีกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ได้แก่ Stick Biscuit ขนำด 60 กรัม 3 รสชำติได้แก่ รสต้มยำกุง้ , รสบัตเตอร์กำลิค และรสออริ กำโน วำงขำยใน
•
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ช่องทำง MT แต่ยอดขำยก็ยงั ไม่เป็ นไปตำมเป้ำ อย่ำงไรก็ตำมภำพกำรขำยโดยรวมตรำสิ นค้ำ Homey มีกำรเติบโต
ที่ดีข้ นึ
ตลาดต่างประเทศ
ในปี 2562 กำรขำยต่ำงประเทศต้องเผชิญกับปัญหำหลัก คือกำรผันผวนของค่ำเงิน ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงกับยอดขำยของบริ ษทั ฯ ซึ่งทำงบริ ษทั ฯ ได้ป้องกันควำมเสี่ ยงเบื้องต้นโดยกำรทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ทำให้สำมำรถปกป้องกำรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนไว้ได้บำงส่วน และเพื่ อให้ยอดขำย
เป็ นไปตำมเป้ำหมำย บริ ษทั ฯ ได้ทำกำรส่งเสริ มกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่องและยังคงให้กำรสนับสนุนงบกำรส่งเสริ ม
กำรตลำดและกำรจัดทำโปรโมชัน่ ต่ำงๆ อีกทั้งยังคงแผนกำรทำ Social media marketing เอำไว้เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่ม
คนรุ่ นใหม่, ส่ งเสริ มภำพลักษณ์ของสิ นค้ำ, กระตุน้ กำรรับรู ้แบรนด์ และแนะนำสิ นค้ำใหม่อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนทำง
Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็ นอย่ำงดีโดยมีผตู ้ ิดตำมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯ ยังคงยืนหยัดที่จะผลักดันให้ธุรกิจเติบโตไปในทิศทำงบวก โดยผ่ำนทำงกำร
ร่ วมมือกับตัวแทนในประเทศต่ำงๆ ที่มีควำมเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์และกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และทำงด้ำน
สำยกำรผลิตบริ ษทั ฯ ไม่ได้เพียงแค่ผลิ ตสิ นค้ำภำยใต้แบรนด์ของบริ ษทั เท่ำนั้น บริ ษทั ฯ ยังรับจ้ำงผลิตสิ นค้ำ
ภำยใต้แบรนด์ของลูกค้ำ โดยตั้งเป้ ำกำรรั บจ้ำงผลิ ตไม่เกิ น 30% ของยอดขำยทั้งหมด เพื่อให้สำยกำรผลิตมี
ประสิ ทธิผลมำกที่สุดและธุรกิจเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
ทั้งนี้ กำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำของบริ ษทั ฯ ในต่ำงประเทศ ปัจจุบนั เป็ นกำรขำยผ่ำนตัวแทนนำเข้ำและ
ตัวแทนจัดจำหน่ำย โดยคำนึ งถึงผลประโยชน์ร่วมกันและควำมร่ วมมือในระยะยำว ดังนั้นทำงบริ ษทั ฯ จึงได้ทำ
แผนกลยุทธ์สำหรับเขตกำรขำยต่ำงๆ โดยกลยุทธ์กำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำในต่ำงประเทศมีดงั ต่อไปนี้
• กำรเพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยในโมเดิร์นเทรด (Modern Trade)
• กำรขยำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำยขำยผ่ำนทำง e-commerce เช่น กำรเปิ ด Flagship store บนเว็บ
ไซด์ออนไลน์ของประเทศจี น อำทิเช่น Tmall, JD.com, Taobao ซึ่ งเป็ นตลำด e-commerce ที่
ใหญ่ที่สุดของโลก
• กำรเพิ่มสิ นค้ำใหม่ในตลำด โดยเลือกเป็ นสิ นค้ำกลุ่ม premium และสิ นค้ำตำมกระแส อำทิเช่ น
กลุ่มเพื่อสุขภำพ เป็ นต้น
ในปี 2563 มีเหตุกำรณ์ที่ตอ้ งติดตำมอย่ำงใกล้ชิด คือทำงกำรสหรัฐอเมริ กำได้ทำกำรกำรระงับกำร
ให้สิ ท ธิ พิเศษทำงภำษี ศุ ลกำกรกับสิ นค้ำจำกประเทศไทย จำนวน 573 รำยกำร โดยเริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ใช้ใน 25
เมษำยน 2563 เป็ นต้นไป ซึ่งสิ นค้ำในกลุ่มอำหำรได้รับผลกระทบมำกที่สุด ในส่วนของสิ นค้ำของทำงบริ ษทั ฯ ก็
ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน แต่ดว้ ยทำงตัวแทนจำหน่ำยของบริ ษทั ฯ ได้รับทรำบถึงปัญหำ จึงได้ทำกำรปรับตัวและ
วำงแผนกำรขำยเพื่อรองรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำว โดยจะประสำนงำนกันกับบริ ษทั ฯ ในกำรผลักดันแผนกำร
ขำยและติดตำมอย่ำงใกล้ชิดเพื่อสร้ำงยอดขำยให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยต่อไป
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ตลาดรวม
ปี 2562 บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนรำยได้รวมจำกกำรขำยในประเทศต่อกำรส่ งออกไปจำหน่ำยต่ำงประเทศ
และกลุ่มประเทศที่ส่งออก โดยเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผำ่ นมำ ดังนี้

สำยผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจ

บะหมี่และอาหารกึ่ง
สาเร็จรู ป

อาหาร

เบเกอรี่

อาหาร

ขนมปังกรอบ

อาหาร

น้ าผลไม้

อาหาร

บรรจุภณ
ั ฑ์
อื่น ๆ

บรรจุภณ
ั ฑ์
วัตถุดิบ

รวม

ตลำด

ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ

รวมทั้งสิ้น

สำหรับรอบปี สิ้นสุ ด
31 ธ.ค. 2562
ล้ำนบำท
%
9,076 37.82
4,050 16.88
7,744 32.27
810
3.37
46
0.19
293
1.22
720
3
1,073
4.47
3
0.01
184
0.77
19,180 79.92
4,819 20.08
23,999
100

รำยได้จำกกำรขำย
สำหรับรอบปี สิ้นสุ ด
31 ธ.ค. 2561
ล้ำนบำท
%
8,350 37.22
3,611 16.09
7,495
33.4
796
3.55
56
0.25
296
1.32
679
3.03
981
4.37
2
0.01
171
0.76
18,089 80.62
4,348 19.38
22,437
100

สำหรับรอบปี สิ้นสุ ด
31 ธ.ค. 2560
ล้ำนบำท
%
8,090
37.4
3,184 14.72
7,449 34.44
808
3.73
65
0.3
386
1.79
503
2.33
1,020
4.71
3
0.01
123
0.57
17,876 82.64
3,755 17.36
21,631
100

กลุ่มประเทศที่ส่งออก*
ตลำดต่ำงประเทศ
เอเชีย
ออสเตรเลีย
ยุโรป
แคนำดำ
สหรัฐอเมริ กำ
แอฟริ กำ

ปี 2562
51%
3%
28%
3%
15%
-

ปี 2561
46%
4%
30%
3%
16%
1%

ปี 2560
46%
4%
29%
4%
17%
-

* จากข้ อมูลในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ านั้น
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ฯ มีโรงงำนผลิต 5 แห่ ง ได้แก่ โรงงำนจังหวัดชลบุรี โรงงำนจังหวัดลำพูน ผลิตบะหมี่ก่ ึง
สำเร็ จรู ป โรงงำนบ้ำนโป่ ง 1 และโรงงำนบ้ำนโป่ ง 2 ผลิตผลิตภัณฑ์ก่ ึงสำเร็ จรู ปที่แปรรู ปจำกข้ำว และโรงงำน
จังหวัดระยอง ผลิตบะหมี่ก่ ึงสำเร็จรู ปและขนมปังกรอบ โดยมีกำลังกำรผลิตและกำรผลิตจริ ง ดังนี้
บะหมี่และอาหารกึ่งสาเร็จรูป (ตัน/วัน)
โรงงาน

กาลังการผลิต(1)

ผลิตจริง

อัตราการใช้
ประโยชน์ (%)

ขนมปังกรอบ (ตัน/วัน)
กาลังการผลิต(1)

โรงงานจังหวัดชลบุรี
ปี 2562
232.84
273.83
117.60
ปี 2561
230.25
260.14
112.98
โรงงานจังหวัดลาพูน
ปี 2562
84.24
84.58
100.40
ปี 2561
84.24
81.88
97.20
โรงงานจังหวัดระยอง
ปี 2562
71.22
81.50
114.43
45.00
ปี 2561
63.00
70.90
112.54
45.00
โรงงานบ้ านโป่ ง 1 และโรงงานบ้ านโป่ ง 2
ปี 2562
58.21
49.71
85.40
ปี 2561
53.77
45.59
84.79
รวม
ปี 2562
446.51
489.62
109.66
45.00
ปี 2561
431.26
458.51
106.32
45.00
หมำยเหตุ: (1) กำลังกำรผลิตที่ 2 กะ หักช่วงซ่อมแซมเครื่ องจักร 10% และ 1 ปี มี 300 วันกำรผลิต

ผลิตจริง

อัตราการใช้
ประโยชน์ (%)

-

-

-

-

31.88
32.25

70.84
71.67

-

-

31.88
32.25

70.84
71.67

เนื่ องจำกวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำส่ วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบเกษตร เช่น แป้ งสำลี ข้ำว และ
น้ ำมันปำล์ม ซึ่ งสำมำรถสั่งซื้ อได้ท้ งั จำกภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มำเลเซี ย ญี่ปุ่น
ดังนั้นจึงไม่มีปัญหำกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบและกำรขำดวัตถุดิบป้ อนเข้ำโรงงำน นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ มีซัพพลำย
เออร์ (Supplier) ด้ำนวัตถุดิบและวัสดุหลำยรำย ทำให้ช่วยลดควำมเสี่ ยงในกำรจัดหำวัตถุดิบหำกสู ญเสี ยรำยใด
รำยหนึ่ง รวมทั้งสำมำรถต่อรองรำคำและคัดเลือกคุณภำพได้เต็มที่
อีกทั้งไม่มีผจู ้ ดั จำหน่ำยรำยใดที่มีสัดส่ วนมูลค่ำยอดซื้ อมำกกว่ำร้อยละ 30 ของยอดซื้ อรวม สำหรับ
วัตถุดิบบำงประเภทที่มีสัดส่ วนกำรใช้มำก เช่น แป้งสำลี และน้ ำมันปำล์ม จะมีกำรทำสัญญำล่วงหน้ำกับผูจ้ ดั
จำหน่ำยบำงส่วน เพื่อลดควำมเสี่ ยงเรื่ องรำคำและปริ มำณส่งมอบ โดยในสัญญำจะมีระบุ จำนวน รำคำ และเวลำ
ในกำรส่ งมอบ โดยจะทำสัญญำเป็ นรำยไตรมำสและรำยปี อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำโครงสร้ำงต้นทุนวัตถุดิบ
พบว่ำไม่มีวตั ถุดิบใดที่มีสัดส่วนกำรใช้มำกกว่ำร้อยละ 50
สัดส่ วนมูลค่ำกำรซื้อวัตถุดิบวัสดุในประเทศและต่ำงประเทศเป็ น 97 : 3
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กระบวนกำรผลิตหรื อกำรกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ มีแนวทำงกำร
ดำเนินกำร ดังนี้
1. ขยะและของเสีย (Waste)
บริ ษทั ฯ มีกำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกวิธีตำมระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม(Environment Management
System) โดยขยะอุ ตสำหกรรมที่ ไม่ อันตรำยแต่ สภำพปนเปื้ อนจะส่ งให้ผูร้ ั บ กำจัดนำไปฝั ง กลบ ส่ วนขยะที่
นำไปใช้ประโยชน์ได้ จะคัดแยกและจำหน่ำยเพื่อนำไปหมุนเวียนใช้ซ้ ำ (Reuse) หรื อแปลงสภำพ (Recycle) เช่น
ถุง, ถังพลำสติก, ปี๊ ป, แกนกระดำษ, ฟิ ล์มพลำสติก เป็ นต้น สำหรับขยะอันตรำยจะคัดแยกและกำจัดโดยบริ ษทั
ผูร้ ับกำจัดของเสี ยอันตรำยหรื อส่ งคืนให้กบั Supplier เพื่อจัดกำรอย่ำงถูกวิธี ขยะทุกประเภทของโรงงำน จะถูก
จัดกำรและกำจัดโดยผูป้ ระกอบกำรที่ได้รับอนุ ญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
เท่ำนั้น
2. น้าเสีย (Waste Water)
บริ ษทั ฯ มีระบบบำบัดน้ ำเสี ยที่ได้มำตรฐำนและสำมำรถรองรับปริ มำณน้ ำเสี ยรวมกันทุกโรงงำนที่
ประมำณ 8,000-14,000 ลูกบำศก์เมตร/เดือน โดยมีระบบกำรแยกสิ่ งเจือปนประเภทไขมันด้วยบ่อดักไขมันและ
แยกของแข็งที่ปะปนมำด้วยตะแกรงกรอง จำกนั้นน้ ำเสี ยจะถูกปรับสภำพให้เป็ นกลำง และใช้กระบวนกำร
บำบัดน้ ำเสี ยทำงชี วภำพเพื่อลดควำมสกปรกในน้ ำทิ้งโดยใช้ถงั กรองไร้ อำกำศ (Anaerobic Filter) และระบบ
ตะกอนเร่ ง (Activated Sludge) ซึ่ ง ช่ วยลดค่ำ Grease & Oil, COD และ BOD ออกจำกน้ ำ เสี ย น้ ำ ที่ ผ่ำ นกำร
บำบัดแล้วจะถูกตรวจวัดคุณภำพน้ ำทิ้ง ซึ่งผ่ำนตำมมำตรฐำนน้ ำทิ้งของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดยโรงงำน
ศรี รำชำและโรงงำนลำพูนจะปล่อยน้ ำทิ้งที่ ผ่ำ นกำรบ ำบัดแล้วออกสู่ ระบบส่ วนกลำงของสวนอุตสำหกรรม
เครื อสหพัฒน์ และบำงส่ วนจะนำกลับมำใช้เป็ นน้ ำ Recycle ภำยในโรงงำน ส่ วนโรงงำนบ้ำนโป่ งและโรงงำน
ระยองจะมีกำรกักเก็บน้ ำเสี ยที่ผำ่ นกำรบำบัดแล้วไว้ในบ่อพักน้ ำทิ้งของโรงงำน เพื่อนำกลับมำใช้เป็ นน้ ำ Recycle
ภำยในโรงงำน
3. มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)
บริ ษทั ฯ ใช้พลังงำนไอน้ ำจำก บริ ษทั สหโคเจน จำกัด (มหำชน) จึงหยุดกำรเดินหม้อไอน้ ำ สำหรับ
โรงงำนศรี รำชำและโรงงำนลำพูน ส่วนที่โรงงำนระยอง บริ ษทั ฯ มีกำรปรับใช้ก๊ำซธรรมชำติ (NG) เป็ นพลังงำน
แทนน้ ำมันเตำ จึงทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในเรื่ องกำรเผำไหม้จำกเชื้ อเพลิง เนื่ องจำก NG จัดเป็ น
เชื้อเพลิงที่สะอำด และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยกว่ำน้ ำมันเตำมำก ส่ วนโรงงำนบ้ำนโป่ ง มีกำรใช้
ถ่ำนหิ นเป็ นเชื้อเพลิงหลัก และมีระบบบำบัดมลพิษทำงอำกำศที่มีประสิ ทธิ ภำพ ตรวจวัดคุณภำพอำกำศได้ตำม
มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
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นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะผลิตสิ นค้ำให้มีคุณภำพและควำม
ปลอดภัย ตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของลูกค้ำ โดยไม่ ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอำชี ว
อนำมัยและควำมปลอดภัยของพนักงำนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้ำ ทั้งนี้ พนักงำน
ทุกระดับชั้น ต้องมีส่วนรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
บริ ษ ทั ฯ ขำยผ่ำ นตัวแทนจำหน่ ำ ย โดยที่ ตัวแทนจำหน่ ำ ยจะต้องมี ใ บสั่ง ซื้ อล่ วงหน้ำ เข้ำ มำก่ อน
ประมำณ 1 เดือน และบริ ษทั ฯ จะผลิตสิ นค้ำตำมใบสั่งซื้ อโดยไม่ตอ้ งผลิตสิ นค้ำไว้ล่วงหน้ำนำน ส่ วนกำรขำย
สิ นค้ำส่ งออกไปต่ำงประเทศ ลูกค้ำจำกต่ำงประเทศจะแจ้งปริ มำณที่ต้องกำรตลอดจนวัน เวลำ ที่ลงเรื อให้
ล่วงหน้ำเช่นเดียวกัน ดังนั้นกำรที่บริ ษทั ฯ ผลิตสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสำมำรถส่งของออกจำกโรงงำนได้ทนั ที จึง
ทำให้บริ ษทั ฯ ไม่มีสินค้ำค้ำงในกำรส่งมอบ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 28

3. ปัจจัยความเสี่ ยง
1. ความเสี่ ยงเกีย่ วกับราคาและความพอเพียงของปริมาณวัตถุดิบ
ปัจจัยควำมเสี่ ยงด้ำนวัตถุดิบหลักของบริ ษทั ฯ คือ แป้งสำลี ข้ำว และน้ ำมันปำล์มซึ่งเป็ นสิ นค้ำเกษตร
ซึ่ งได้รับผลกระทบจำกหลำยปั จจัย อำทิ ปริ มำณผลผลิตทัว่ โลก ควำมต้องกำรใช้ และสภำวะอำกำศ ทำให้มี
ควำมเสี่ ยงในด้ำนปริ มำณวัตถุดิบที่จดั หำได้ และควำมผันผวนของรำคำ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อต้นทุนขำยของ
บริ ษทั ฯ โดยเฉพำะสิ นค้ำบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปซึ่งเป็ นสิ นค้ำที่ถูกควบคุมรำคำโดยกรมกำรค้ำภำยในทำให้บริ ษทั ฯ
ไม่สำมำรถขึ้นรำคำเพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่ำวได้หำกไม่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ฯ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำโดยจะยังคงใช้กลยุทธ์กำรทำสัญญำล่วงหน้ำ
ในกำรซื้ อข้ำวสำลีและน้ ำมันปำล์มในจังหวะที่ รำคำมีกำรอ่อนตัวลง และติดตำมปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อรำคำ
อย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนั้นสำหรับด้ำนปริ มำณวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ จะมีกำรซื้อวัตถุดิบในปริ มำณมำกและซื้ อจำกผูจ้ ดั
จำหน่ำย (supplier) หลำยรำย ทำให้สำมำรถลดควำมเสี่ ยงในกำรขำดแคลนวัตถุดิบ นอกจำกนั้นยังทำให้มีอำนำจ
ในกำรเจรจำต่อรองกับผูจ้ ดั จำหน่ำยได้
2. ความเสี่ยงเกีย่ วกับช่ องทางการจัดจาหน่ าย
2.1 ความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พาผู้ จั ด จ าหน่ า ยรายใหญ่ ใ นประเทศของผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ะหมี่ แ ละอาหารกึ่ง
สาเร็จรู ปและขนมปังกรอบ
กำรจำหน่ำยสิ นค้ำภำยในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมี่และอำหำรกึ่งสำเร็ จรู ป และขนมปั งกรอบ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นสองกลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนรำยได้รวมกันเป็ นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นของบริ ษทั ฯ
เป็ นกำรจัดจำหน่ำยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยใหญ่คือ บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) “SPC” ซึ่งมีสัดส่วนกำร
สั่งซื้ อสิ นค้ำสู งสุ ดคิดเป็ นสัดส่ วนประมำณเกินกว่ำกึ่งหนึ่ งของยอดขำยรวมในประเทศของผลิตภัณฑ์ประเภท
ดังกล่ำว แต่เนื่ องจำก SPC เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ และมีกำรติดต่อกำรค้ำมำเป็ นเวลำนำน ทำให้บริ ษทั ฯ มี
ควำมมัน่ ใจในควำมมัน่ คงในลูกค้ำรำยนี้ มำก อย่ำงไรก็ดีเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ ยงในกำรพึ่งพิงผูจ้ ดั จำหน่ำยรำย
ใหญ่ของตลำดภำยในประเทศ บริ ษทั ฯ ได้พยำยำมขยำยสัดส่ วนกำรส่ งออกเพิ่มขึ้น นอกจำกนั้นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ ยังมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยและคณะทำงำนที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำได้
2.2 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พาผู้จัดจาหน่ ายรายใหญ่ ในประเทศของผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
นอกจำกนั้นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ยงั มีกำรพึ่งพิงผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยใหญ่ ได้แก่ บริ ษทั ซี.พี. ออลล์ จำกัด
(มหำชน) ซึ่ งประกอบธุ รกิจร้ ำนสะดวกซื้ อ ซึ่ งมียอดจำหน่ ำยให้แก่คู่คำ้ รำยนี้ คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 40 ของ
รำยได้ธุรกิจเบเกอรี่ ของบริ ษทั ฯ โดยหำกสู ญเสี ยคู่คำ้ รำยนี้จะส่ งผลกระทบต่อรำยได้ในส่ วนดังกล่ำว นอกจำกนั้น
คู่คำ้ รำยนี้ ยงั มีกำรผลิตสิ นค้ำเบเกอรี่ บำงประเภท เพื่อจัดจำหน่ำยในร้ำนสะดวกซื้ อของตนเองอีกด้วย อย่ำงไรก็
ตำมเนื่ องจำกผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของบริ ษทั ฯ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพสู ง ได้มำตรฐำน และเป็ นที่ยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภคอย่ำงกว้ำงขวำงทำให้เป็ นสิ นค้ำที่ทำรำยได้ให้กบั ร้ำนสะดวกซื้ อดังกล่ำวในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
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แบรนด์อื่นและแบรนด์ของร้ำนสะดวกซื้ อดังกล่ำวเอง ทำให้บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่ำจะสำมำรถรักษำคู่คำ้ รำยนี้ ไว้ได้
เนื่องจำกเป็ นกำรค้ำที่ได้รับผลประโยชน์ท้ งั 2 ฝ่ ำย
3. ความเสี่ยงเกีย่ วกับอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีกำรจำหน่ำยสิ นค้ำไปต่ำงประเทศและขำยเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศทำให้มีควำม
เสี่ ยงต่อรำยได้ของบริ ษทั หำกเกิดควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงเงินบำทและเงินดอลลำร์สหรัฐ
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ฯ ไม่มีภำระจำกกำรกูย้ ืมเงินจำกต่ำงประเทศและมีกำรดูแลและป้องกันควำม
เสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน โดยใช้เครื่ องมื อทำงกำรเงิน ได้แก่ กำรตกลงทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ (Forward) เพื่ อใช้เป็ นเครื่ องมื อในกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งโดยไม่มี น โยบำยกำรเก็ งก ำไรจำกอัต รำ
แลกเปลี่ยน นอกจำกนั้นบริ ษทั ฯ สำมำรถลดควำมเสี่ ยงโดยกำร Squared Position ระหว่ำงเงินที่เป็ นรำยรับจำก
กำรส่งออก และรำยจ่ำยในกำรนำเข้ำวัตถุดิบ เครื่ องจักรและอุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ
4. ความเสี่ ยงจากการมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 25
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มี ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ คือ บริ ษทั สหพัฒนำอิ นเตอร์ โฮลดิ้ ง จำกัด
(มหำชน) ถือหุ้นจำนวน 83,378,702 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 25.29 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งสัดส่ วนกำรถือ
หุ ้นดังกล่ำวมีผลต่อกำรตัดสิ นใจอย่ำงมีสำระสำคัญในที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้นผูถ้ ือหุ ้นรำยอื่นของบริ ษทั
อำจมีควำมเสี่ ยงในกำรรวบรวมคะแนนเสี ยง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอได้
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรถ่วงดุลอำนำจ จึงได้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีในกำรปกป้องสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นและกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน อำทิเช่น กำรเปิ ด
โอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลำยคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ ร้อยละ 5 ของ
จำนวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ สำมำรถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม และ / หรื อเสนอ
ชื่อบุคคล เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุ ้นประจำปี
เป็ นต้น
นอกจำกนี้ ทำงคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรอนุมตั ิหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไข
กำรค้ำโดยทัว่ ไปในกำรทำธุ รกรรมระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกันทุกปี
โดยได้ปฎิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดไว้
และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมเป็ นอิสระ ซึ่ งเป็ นคณะกรรมกำรชุดย่อยร่ วมทำงำนในคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่อควำมโปร่ งใสและเพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นว่ำจะสำมำรถสอบทำนกำรทำงำนและมี กำร
ถ่วงดุลอำนำจในฐำนะตัวแทนของผูถ้ ือหุ้นรำยย่อยได้ในระดับหนึ่ ง เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือ
หุน้ ทุกรำย
5. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อสิ่ งแวดล้อม จึงได้จดั ตั้งหน่ วยงำนสิ่ งแวดล้อมที่มีหน้ำที่ในกำร
ควบคุมดูแล และประเมินผลกระทบด้ำนสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ มีโครงกำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกวิธีตำมระบบกำร
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 30

จัดกำรสิ่ งแวดล้อม มีระบบบำบัดน้ ำเสี ยที่ได้มำตรฐำน และบริ ษทั ฯ มีกำรใช้พลังงำนไอน้ ำจำกก๊ำซธรรมชำติ
(NG) เป็ นพลังงำนแทนน้ ำมันเตำ จึงทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และใช้ถ่ำนหิ นเป็ นเชื้อเพลิงโดยจัดให้มี
ระบบบำบัดมลพิษทำงอำกำศที่มีประสิ ทธิภำพ ตรวจวัดคุณภำพอำกำศได้ตำมมำตรฐำนที่กฏหมำยกำหนด
6. ความเสี่ ยงในสิ นค้ าด้ านคุณภาพและความปลอดภัย
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งและเป็ นหนึ่ งในภำรกิจที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือ
กำรสร้ ำ งผลิตภัณฑ์ที่ มีคุ ณภำพดี สม่ ำ เสมอ และมี ควำมปลอดภัย ในฐำนะที่ บริ ษ ทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิ ตอำหำร กำร
คำนึ งถึงเรื่ องควำมสะอำดและควำมปลอดภัยในทุกๆ กระบวนกำรผลิต จึงเป็ นสิ่ งจำเป็ นที่ตอ้ งใส่ ใจเป็ นพิเศษ
บริ ษทั ฯ จึงได้ดำเนิ นกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้ได้รับกำรรับรองที่เป็ นมำตรฐำนสำกล เช่น ระบบ GMP,
HACCP และ BRC เป็ นต้น ตั้งแต่กำรสรรหำวัตถุ ดิบไปจนถึ งกำรขนส่ งสิ นค้ำสำเร็ จรู ป เพื่ อให้สินค้ำมี ค วำม
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค และลงทุนค้นคว้ำวิจยั ในขั้นตอนกำรผลิตและในเครื่ องจักรเพื่อให้คุณภำพของผลิตภัณฑ์มี
ควำมสม่ำเสมอและแม่นยำมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดช่องทำงให้รับข้อร้ องเรี ยนจำกลูกค้ำเพื่อรั บทรำบปั ญหำและ
ชี้แจงสำเหตุ ซึ่ งกระบวนกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้ เสริ มสร้ำงให้ผบู ้ ริ โภคเกิดควำมมัน่ ใจและเกิดควำมพึงพอใจสู งสุ ดต่อ
ผลิตภัณฑ์
7. ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลีย่ นแปลงไป
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ ค่ำนิ ยมในสังคม กำรสื่ อสำร และเทคโนโลยีต่ำงๆ ส่ งผลให้
ควำมต้องกำรในกำรอุปโภคบริ โภคในผลิตภัณฑ์มีกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรเติบโตของ
ธุ รกิ จบริ ษทั ฯ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึ งมุ่งมัน่ ต่อกำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ให้ทนั กับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
ต่อเนื่ อง โดยได้ทำกำรศึกษำติดตำมพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมำพัฒนำปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด สร้ำงควำมประทับใจ
ให้แก่ลูกค้ำ รวมทั้งกำรนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ ตลำดมำโดยตลอด เพื่อลดควำมเสี่ ยงดังกล่ำวและให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรหรื อควำมพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้เหมำะสมตลอดเวลำ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 31

4. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีทรัพย์สินถำวร ประเภทที่ดิน อำคำร เครื่ องจัก ร
ระบบสำธำรณูปโภค และอุปกรณ์อื่น ที่สำคัญเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี้
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
ที่ต้งั : กรุ ง เทพฯ ชลบุ รี ล ำพู น ระยอง รำชบุ รี น่ ำ น เชี ย งใหม่
เชียงรำย ยะลำ ฉะเชิงเทรำ นครสวรรค์
ประเทศบังคลำเทศ และฮังกำรี
2. อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
ที่ต้งั : กรุ งเทพฯ ชลบุรี ลำพูน ระยอง รำชบุรี น่ำน เชียงใหม่ ยะลำ
ฉะเชิงเทรำ ประเทศบังคลำเทศ และฮังกำรี
3. เครื่ องจักร และอุปกรณ์อื่น
ที่ต้งั : กรุ งเทพฯ ชลบุรี ลำพูน ระยอง รำชบุรี ฉะเชิงเทรำ
ประเทศบังคลำเทศ และฮังกำรี
4. ทรัพย์สินระหว่ำงติดตั้งและก่อสร้ำง
ที่ต้งั : กรุ งเทพฯ ชลบุรี ลำพูน ระยอง รำชบุรี ฉะเชิงเทรำ
ประเทศบังคลำเทศ ฮังกำรี และเมียนมำ
รวมมูลค่าทรัพย์สินถาวรสุ ทธิตามบัญชี

มูลค่า (ล้านบาท)
1,467.79

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน
เป็ นเจ้ำของ
ไม่มี

2,420.75

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

3,953.94

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

678.04

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

8,520.52

ล้านบาท

เครื่ องหมายการค้า
บริ ษ ัท ฯ มี เ ครื่ อ งหมำยกำรค้ำ ส ำคัญ ที่ จ ดทะเบี ย นไว้ท้ ัง ในประเทศ และต่ ำ งประเทศ ได้แ ก่
เครื่ องหมำยกำรค้ำ “ มำม่ ำ โฮมมี MAMA, THAI CHEF, RUSKI, BAMEE, HOMEMY, BISSIN, PAMA,
PAPA, MAMY, PRESIDENT RICE และ HANDI RICE ฯลฯ ” เป็ นต้น
ณ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษ ทั ฯ มี เครื่ องหมำยกำรค้ำต่ำงๆ ที่ จดทะเบี ย นไว้แล้วในประเทศไทย
จำนวน 196 ทะเบียน และในต่ำงประเทศ จำนวน 298 ทะเบียน โดยเครื่ องหมำยกำรค้ำต่ำงๆ ดังกล่ำวมีอำยุ 10
ปี นับจำกวันที่จดทะเบียนและอำจต่ออำยุได้ทุก 10 ปี
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รู ปเครื่ องหมายการค้ าที่สาคัญส่ วนหนึ่งของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรลงทุนโดยกำรขยำยกำรเติบโตในธุ รกิจเดิมด้วยกลยุทธ์ในกำรรวมตัวตำม
แนวดิ่ง ควำมหมำย คือ กำรเป็ นเจ้ำของหรื อกำรควบคุม ตั้งแต่สิ่งป้ อนเข้ำ (Input) ไปยังกระบวนกำร (Process)
หรื อช่องทำงต่ำงๆ ไปยังสิ นค้ำสำเร็ จรู ป (Output) กำรขยำยธุ รกิจย้อนกลับไปเป็ นผูจ้ ดั หำหรื อผูจ้ ดั จำหน่ำย
กลับมำให้ธุรกิจปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะมีประโยชน์ในกำรช่วยให้เกิดกำรครอบคลุมธุ รกิจได้ครบวงจร
รวมถึงกำรได้รับผลประโยชน์จำกเงินลงทุนในรู ปของเงินปั นผลรับที่เกิดรำยได้ส่วนเพิ่มให้กบั บริ ษทั และ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม รวมมูลค่ำ 3,748.89 ล้ำนบำท
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
5.1 หนีส้ ินที่อาจเกิดจากการประเมินภาษี
TF และ PR อำจถูกกรมสรรพำกรตรวจสอบภำษียอ้ นหลังก่อนกำรหมดสภำพนิ ติบุคคลตำมขั้นตอน
ของกำรควบบริ ษทั ซึ่งอยูใ่ นอำนำจของกรมสรรพำกรที่จะพึงกระทำ ถึงแม้วำ่ ขั้นตอนกำรควบบริ ษทั ตำม พ.ร.บ.
บริ ษทั มหำชนฯ ไม่ได้ระบุให้ท้ งั สองบริ ษทั ต้องชำระบัญชีก่อนจดทะเบียนควบแต่อย่ำงใด จึงอำจมีผลให้บริ ษทั
ใหม่ ต้องรับภำระหนี้ สินที่อำจเกิดจำกกำรประเมินภำษีของ TF และ/หรื อ PR ทั้งนี้ ในปั จจุบนั TF และ/หรื อ PR
ไม่ได้เป็ นลูกหนี้ภำษีอำกรค้ำงต่อกรมสรรพำกร
อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบนั มีคดีควำมที่ TF เป็ นโจทก์ฟ้องกรมสรรพำกรเป็ นจำเลยต่อศำลภำษีอำกรกลำง
เป็ นคดีหมำยเลขดำที่ ภ. 30/2559 คดีหมำยเลขแดงที่ ภ. 231/2559 ขอให้เพิกถอนกำรประเมินภำษีเงินได้นิติ
บุคคล สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2546 ของเจ้ำพนักงำนประเมินกรมสรรพำกร และให้เพิกถอนคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ มีทุนทรัพย์ที่พิพำทในคดีจำนวน 527,808.90 บำท ซึ่ งต่อมำศำลภำษี
อำกรกลำงได้พิจำรณำคดีและวินิจฉัยว่ำกำรประเมินของเจ้ำพนักงำนประเมินกรมสรรพำกร และคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมำย แล้วจึงได้พิพำกษำยกฟ้อง แต่ TF ไม่เห็นพ้องด้วย
กับคำพิพำกษำของศำลภำษีอำกรกลำงดังกล่ำวจึงได้ยื่นอุทธรณ์คดั ค้ำนคำพิพำกษำของศำลภำษีอำกรกลำงไปยัง
ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
ศำลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษได้พิจำรณำและมีคำพิพำกษำ ลงวันที่ 16 สิ งหำคม 2560 โดยพิพำกษำยืน
ตำมศำลภำษีอำกรกลำง ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็ นพับ
คดีน้ ี เนื่องจำกบริ ษทั ฯ และทนำยควำม มิได้รับหมำยนัดฟังคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษโดย
ชอบด้วยกฎหมำย จึงทำให้ไม่ทรำบนัดโดยชอบและไม่ได้ไปศำลเพื่อฟั งคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ชำนัญพิ เศษ
ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงได้ทำกำรยืน่ คำร้องขอคัดค้ำนและขอให้ศำลเพิกถอนกระบวนกำรพิจำรณำที่ผิดระเบียบ ซึ่งศำล
ภำษีอำกรกลำงจึงได้มีคำสั่งให้ไต่สวนเรื่ องดังกล่ำวในวันที่ 5 มีนำคม 2561
เมื่อศำลภำษีอำกรกลำงได้ดำเนิ นกำรไต่สวนแล้ว ศำลได้วินิจฉัยแล้วมีคำสั่งให้อ่ำนคำพิพำกษำศำล
อุทธรณ์ชำนัญพิเศษให้โจทก์ฟังใหม่
แต่กรมสรรพำกร (จำเลย) ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศำล ศำลจึงยังอ่ำนคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีชำนัญ
พิเศษให้โจทก์ฟังใหม่ไม่ได้ และได้มีคำสั่งนัดฟั งคำพิพำกษำอุทธรณ์ (ในเรื่ องขอคัดค้ำนและขอให้เพิกถอน
กระบวนกำรพิจำรณำที่ผิดระเบียบ) ในวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2562 ซึ่ งศำลอุทธรณ์ฯ ได้พิจำรณำและมีคำสั่งยกคำ
ร้องบริ ษทั ฯ (โจทก์)
บริ ษทั ฯ (โจทก์) ได้ดำเนินกำรขออนุญำตฎีกำไปยังศำลฎีกำ และได้มีคำสั่งนัดฟั งคำพิพำกษำศำล
ฎีกำในวันที่ 16 มีนำคม 2563 ทั้งนี้หำกศำลมีคำสัง่ ไม่อนุญำตถือว่ำคดีถึงที่สุด
นอกจำกนี้ ยังมีขอ้ พิพำทเกี่ยวกับภำษีอำกรที่ TF ได้ยื่นอุทธรณ์กำรประเมินเกี่ยวกับภำษีเงินได้นิติ
บุคคล สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2547–2549 และปี 2551-2553 และภำษีเงินได้นิติบุคคลครึ่ งปี สำหรับรอบ
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ระยะเวลำบัญชี ปี 2548–2549 และปี 2552- 2553 ของเจ้ำพนักงำนประเมิ นกรมสรรพำกรต่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ รวมเป็ นจำนวนเงินภำษีที่ถูกประเมินทั้งสิ้ น 55,015,985 บำท ซึ่งคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์
ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 แล้ว โดยวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของ TF ที่คดั ค้ำนกำรประเมิน
เกี่ยวกับภำษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ปี 2547–2549 และปี 2551-2553 และวินิจฉัย ให้แก้
อุทธรณ์ที่คดั ค้ำนกำรประเมินภำษีเงินได้นิติบุคคลครึ่ งปี สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2548–2549 และปี 2552–
2553 โดยให้ลดภำษีที่เรี ยกเก็บลงบำงส่ วน ตำมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ลงวันที่ 5
กรกฎำคม 2560 ดังกล่ำว ซึ่ง TF ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ท้ งั สองฉบับแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2560 และ TF มี
สิ ทธิยนื่ อุทธรณ์คดั ค้ำนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ดงั กล่ำว
เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561 บริ ษทั ฯ ได้ดำเนินกำรยืน่ ฟ้องกรมสรรพำกรเป็ นจำเลย ในคดีหมำยเลข
ดำที่ ภ. 21/2561 ด้วยทุนทรัพย์ 56.1 ล้ำนบำท และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 ศำลภำษีอำกรกลำงได้มีคำ
พิพำกษำ ว่ำกำรประเมินของเจ้ำพนักงำนประเมิ นกรมสรรพำกร และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว จึงได้พิพำกษำยกฟ้อง
เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้ดำเนินกำรยื่นอุทธรณ์ไปยังศำลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ และ
ศำลอุท ธรณ์ ไ ด้มี ค ำสั่ ง รั บ อุ ท ธรณ์ และอนุ ญำตให้อุท ธรณ์ ใ นปั ญหำข้อเท็จจริ ง ได้ซ่ ึ ง ขณะนี้ อยู่ระหว่ำ งกำร
พิจำรณำ
อย่ำงไรก็ดี ข้อพิพำทเกี่ยวกับภำษีอำกรทั้งสองกรณี ดงั กล่ำว TF ได้วำงหลักประกันเพื่อขอทุเลำกำร
เสี ยภำษีไว้ต่อกรมสรรพำกรเป็ นจำนวนที่มำกกว่ำภำระภำษีอำกรที่ถูกประเมินและมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ TF
ชำระ และอธิบดีกรมสรรพำกรได้มีคำสั่งอนุมตั ิให้ทุเลำกำรเสี ยภำษีอำกรดังกล่ำวให้แก่ TF ไว้ก่อนจนกว่ำจะมี
คำพิพำกษำของศำลถึงที่สุดแล้ว จึงไม่มีควำมเสี่ ยงที่ TF จะถูกบังคับชำระภำษีอำกรในระหว่ำงกำรใช้สิทธิ ทำง
ศำล
5.2 อื่นๆ
ในปี 2554 บริ ษทั เพรซิ เดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) – บริ ษทั ย่อย ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำย
เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุบนท้องถนน เป็ นจำนวนมูลฟ้องรวมประมำณ 30 ล้ำนบำท
ปั จจุบนั คดีบำงส่ วนได้มีกำรเจรจำไกล่เกลี่ยและสำมำรถตกลงกันได้ โดยบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ประกันได้จ่ำยเงินชดเชยค่ำเสี ยหำยแล้ว คดี ส่วนที่เหลือศำลฎีกำได้พิพำกษำให้บริ ษทั ย่อยชดเชยค่ำเสี ยหำยเป็ น
จำนวน 3.3 ล้ำนบำท รวมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมำในวันที่ 30 ตุลำคม 2562 บริ ษทั ย่อยได้ชำระหนี้ ตำม
คำพิพำกษำของศำลฎีกำ พร้อมกับดอกเบี้ยเป็ นจำนวนเงินรวมทั้งหมด 5.6 ล้ำนบำทแล้ว
ในปี 2559 บริ ษทั เพรซิ เดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) – บริ ษทั ย่อย ถูกกรมส่ งเสริ มและพัฒ นำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรฟ้ องร้องเรี ยกให้ส่งเงินเข้ำกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชี วิตคนพิกำร ในวันที่ 20
มีนำคม 2562 บริ ษทั ย่อยได้ชำระหนี้ ตำมหมำยบังคับคดีพร้อมกับดอกเบี้ย เป็ นจำนวนเงินรวมทั้งหมด 25.3 ล้ำน
บำทแล้ว
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
(1) ข้ อมูลของบริษัท
ชื่อ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
Website
E-mail
เลขทะเบียน
ที่ต้ งั โรงงำน
ศรี รำชำ
ลำพูน
ระยอง
บ้ำนโป่ ง 1
บ้ำนโป่ ง 2

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
TFMAMA
ผลิตและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร
304 อำคำรทีเอฟ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
02 374 4730
02 374 7743
www.mama.co.th
tf@mama.co.th
0107560000397

601 หมู่ 11 ถนนสุ ขำภิบำล 8 ตำบลหนองขำม อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038 480 502 โทรสำร 038 480 184
99/9 หมู่ 5 ถนนลำพูน-ป่ ำซำง ตำบลป่ ำสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 053 584 088 โทรสำร 053 584 086
43/244 หมู่ 4 ถนนห้วยปรำบ-ปลวกแดง ตำบลมำบยำงพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 038 891 530 โทรสำร 038 891 533
115 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปำกแรต อำเภอบ้ำนโป่ ง จังหวัดรำชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032 201 503-4 โทรสำร 032 201 248
158 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปำกแรต อำเภอบ้ำนโป่ ง จังหวัดรำชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032 719 599 โทรสำร 032 719 555

(2) ข้ อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
1) บริษัท ไทซัน ฟูดส์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจำหน่ำยน้ ำผลไม้ และเป็ นผูแ้ ทนจำหน่ำยขนมปัง
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 304 อำคำรทีเอฟ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-731-7250-5
หมำยเลขโทรสำร : 02-731-7256
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 52.08
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 50 ล้ำนบำท
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2) บริษัท ไทยอันเป่ า ผลิตภัณฑ์ กระดาษ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่งทำด้วยกระดำษ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 11 ซอยมำเจริ ญ 1 แยก 3-2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-4209184-5
หมำยเลขโทรสำร : 02-4201346
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 51.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 20 ล้ำนบำท
3) บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิง้ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจำหน่ำย สิ นค้ำสิ่ งพิมพ์ประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 139 หมู่ 5 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.36 ต.บำงสมัคร อ.บำงประกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130
หมำยเลขโทรศัพท์ : 038-545-888
หมำยเลขโทรสำร : 038-545-898-9
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 50.10
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 150 ล้ำนบำท
4) บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจำหน่ำยแป้ง
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 43/244 หมู่ 4 ถนนห้วยปรำบ- ปลวกแดง ต. มำบยำงพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
หมำยเลขโทรศัพท์ : 033-012-041
หมำยเลขโทรสำร : 033-102-046
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 60.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 600 ล้ำนบำท
5) บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ภัตตำคำรและร้ำนอำหำร
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 304 อำคำรทีเอฟ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-374-4730
หมำยเลขโทรสำร : 02-375-3185
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 70.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 25 ล้ำนบำท
6) บริษัท เพรซิเดนท์ อนิ เตอร์ ฟูด จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ตัวแทนและนำยหน้ำ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 304 อำคำรทีเอฟ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขโทรสำร
สัดส่วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:
:
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02-731-7247
02-374-7738
ร้อยละ 59.67
3 ล้ำนบำท

7) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจำหน่ำยขนมปังและเบเกอรี่ ต่ำงๆ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 121/84-85 ชั้น 29 อำคำรอำร์เอสทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-209-3000
หมำยเลขโทรสำร : 02-209-3091
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 51.99
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 450 ล้ำนบำท
8) บริษัท เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ลงทุนและ/หรื อให้กูย้ มื ในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 304 อำคำรทีเอฟ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-374-4730
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 70.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 1,010 ล้ำนบำท
9) บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตแป้งสำลี
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 121 หมู่ 2 ซอยวัดแค ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปำกคลองปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปรำกำร
10290
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-425-9780
หมำยเลขโทรสำร : 02-424-8826
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 39.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 200 ล้ำนบำท
10) บริษัท ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจลงทุน
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 304 อำคำรทีเอฟ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-374-4730 #1620
หมำยเลขโทรสำร : 02-374-3173
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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สัดส่วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว
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: ร้อยละ 35.00
: 100 ล้ำนบำท

11) บริษัท ซันโก แมชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบเครื่ องจักรบรรจุภณ
ั ฑ์อตั โนมัติ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 13 ซอยมำเจริ ญ 1 แยก 3-2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ
10160
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-420-9610 - 1
หมำยเลขโทรสำร : 02-420-2060
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 35.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 15 ล้ำนบำท
12) บริษัท ไทยอินสแตนท์ โพรดักส์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกข้ำว มันสำปะหลัง ข้ำวโพด และพืชทำงกำรเกษตร
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 41/7 หมู่ 8 นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี ถนนซีไออี ต. บ่อวิน อ. ศรี รำชำ จ.ชลบุรี
20230
หมำยเลขโทรศัพท์ : 0-3834-6277
หมำยเลขโทรสำร : 0-3834-6276
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 25.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 240 ล้ำนบำท
13) บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตซอสและผักอบแห้ง
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 55 หมู่ 6 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.รำชบุรี
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-4765742-4
หมำยเลขโทรสำร : 02-476-8674
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 10.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 260 ล้ำนบำท
14) บริษัท อเมริกนั ฟู้ด จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจำหน่ำยไอศครี ม
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 16 ซอยลำดพร้ำว 115 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
หมำยเลขโทรศัพท์ : 0-2734-3488
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 18.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 140 ล้ำนบำท
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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หน้ ำ 39

15) บริษัท มารู โต้ (ประเทศไทย) จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจซื้อมำขำยไปผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 2034/58 อำคำรอิตลั ไทย ทำวเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุ งเทพฯ 10310
หมำยเลขโทรศัพท์ : 0-2723-4467
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 10.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 10 ล้ำนบำท
16) บริษัท สห แคปปิ ตอล ทาวเวอร์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 530 ซอยสำธุประดิษฐ 58 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุ งเทพฯ 10120
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 15.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 500 ล้ำนบำท
17) Kallol Thai President Foods (BD) Limited
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจำหน่ำยบะหมี่ก่ ึงสำเร็จรู ป
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 199 TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA-1208, Bangladesh
หมำยเลขโทรศัพท์ : 880-2-8816004-9
หมำยเลขโทรสำร : 880-2-8826268
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 55.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 630 ล้ำนตำกำ
18) Thai President Foods (Hungary) Kft.
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจำหน่ำยบะหมี่ก่ ึงสำเร็จรู ป
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : 2500 ERZTERGOM, RUBIK ERUO UTCA, (IPARI PARK) 20377/9 Hungary
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 65.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 2,350 ล้ำนโฟริ นท์
19) Anbao Environmental Science & Technology Company Limited
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตผลิตภัณฑ์กระดำษ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : No. 70, Lvcheng Avenue, Xipeng Town, Jiulongpo District, Chongqing City Postal
Code 401326 P.R.China
หมำยเลขโทรศัพท์ : 023 65259592
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 35.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 50 ล้ำนเรนมินบิ
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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20) President Foods (Cambodia) Company Limited
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : Phum Mor ,Chamkar Doung Road, Sangkat Dongkor, Khan Dangkor Phnom Penh,
Cambodia
หมำยเลขโทรศัพท์ : 855-232-10919
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 30.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 1.5 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
21) Ayeyarwaddy Success Venture Foods Company Limited
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ : Holding No.56/2 56/3 57,58 Kwin No-4- Kha Tabatswal,
Holding No. 86/10 Kwin No.5, Tatmyhaw, Tabatswal Village Tract Singaing
Township, Kyaukse District, Mandalay Region., Myanmar,
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 51.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 100 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
(3) ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ
นำยทะเบียน

ผูต้ รวจสอบบัญชี

ที่ปรึ กษำกฎหมำย

ธนำคำร

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9992
นำงสริ นดำ หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
นำยวิชำติ โลเกศกระวี
นำงสำวศิริวรรณ นิตย์ดำรง
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-07777
บริ ษทั ชมพูและเพื่อน จำกัด
เลขที่ 5 ถนนบุญศิริ แขวงศำลเจ้ำพ่อเสื อ เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2221-8111-3 โทรสำร 0-2224-1997
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรซิต้ ีแบงก์
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
ธนำคำรมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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:
:
:
:
:
:
:
:
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ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเพื่อกำรส่ งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
-ไม่มี-

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ส่ วนที่ 2 : การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 329,704,014 บำท ทุนชำระแล้ว 329,704,014
บำท โดยแบ่ ง เป็ นหุ้นสำมัญ 329,704,014 หุ้น มูล ค่ำ หุ้นที่ ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท จดทะเบี ย นจัดตั้ง บริ ษทั กับ
กระทรวงพำณิชย์ วันที่ 16 ตุลำคม 2560
บริ ษทั ฯ ไม่มีกำรออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่หุน้ สำมัญ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ใน SET : “ TFMAMA ” : วันที่เข้ำซื้อขำยวันแรก 18 ตุลำคม 2560
7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
รำยชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุ้นสู งสุด 10 รำยแรก โดยรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องตำม
มำตรำ 258 ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตำมข้อมูลกำรปิ ดสมุดทะเบียนของ
บริ ษทั ครั้งล่ำสุ ด ณ สิ้ นงวดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปรำกฏดังนี้
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

รำยชื่ อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (1)
บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. (2)
กลุ่มพูนศักดิ์อุดมสิน(3)
นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิ น
บริ ษทั ยูนีเซ็นทรัล จากัด
บริ ษทั ยูนีเวอร์สบิวตี้ จากัด
บริ ษทั ยูนีฟันด์ส จากัด
บริ ษทั ยูนีเว็ลธ์ จากัด
บริ ษทั ยูนีแชมป์ จากัด
บริ ษทั ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จากัด
นาง มาลี พูนศักดิ์อุดมสิ น
น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิ น
นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อดุ มสิ น
นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิ น
นาง อรทัย ทองมีอาคม
น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิ น
บริ ษทั ไทย อาร์เช่ คอสเมติคส์ จากัด
บริ ษทั ยูนิคแฟชัน่ จากัด

จำนวนหุ้น
83,378,702
55,534,253
51,948,041
21,862,034
7,602,387
5,521,076
3,161,166
3,027,820
2,927,128
1,992,248
1,275,146
1,016,838
1,016,838
913,938
1,016,838
573,055
23,364
13,113

ร้ อยละของทุนชำระแล้ว
25.29
16.84
15.76
6.63
2.31
1.67
0.96
0.92
0.89
0.60
0.39
0.31
0.31
0.28
0.31
0.17
0.01
0.00

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

3.16
3.17
3.18
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

รำยชื่ อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (1)
บริ ษทั ยูนีฟีลด์ จากัด
บริ ษทั ยูนีซอยล์ จากัด
บริ ษทั บอร์เนียว เวิลด์ จากัด
กลุ่มพะเนียงเวทย์(3)
นาย พิพฒั พะเนียงเวทย์
น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์
นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์
นาย เพชร พะเนียงเวทย์
น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์
นาย พจน์ พะเนียงเวทย์
น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์
นาง วันทนี เจริ ญเศรษฐศิลป์
นาง รัตนา พะเนียงเวทย์
บริ ษทั จิมสกรุ๊ ป จากัด
น.ส. เพ็ญนภา พีชะพัฒน์
นาง เบญจวรรณ พะเนียงเวทย์
นาง สุ ชาดา พะเนียงเวทย์
นาย กวินท์ เลิศประภาพงศ์
นาย วิโรจน์ เลิศประภาพงศ์
น.ส. พันนิภา พะเนียงเวทย์
กลุ่มตติยกวี(3)
นาย กาธร ตติยกวี
นาย กัมพล ตติยกวี
นาง วรรณี ตติยกวี
นาย กาจร ตติยกวี
นาง สุ ภาวดี ตติยกวี
นาง มยุรี ตติยกวี
นาย กฤษฎา ตติยกวี
นาย กิตติเมตต์ ตติยกวี
นาง พิศมัย ชุติมา
น.ส. นงเยาว์ ตติยกวี
นาง ผุสสดี อัษฏมงคลกูล
น.ส. พิรดี ตติยกวี
น.ส. สมฤทัย โรจน์เลิศจรรยา
นาย ศรัณย์ทร ชุติมา
นาย กิตติธชั ตติยกวี

หน้ ำ 43
จำนวนหุ้น
2,538
1,331
1,183
47,686,705
22,202,905
3,100,923
3,072,331
3,062,746
3,063,710
3,058,552
3,058,551
3,058,551
1,658,955
1,174,175
1,061,750
52,967
52,918
4,000
2,479
1,192
28,621,488
5,792,527
4,011,432
1,642,944
2,984,824
2,631,926
2,532,075
1,274,784
1,274,784
979,521
950,000
930,757
199,702
199,702
444
926,917

ร้ อยละของทุนชำระแล้ว
0.00
0.00
0.00
14.46
6.73
0.94
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.50
0.36
0.32
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
8.68
1.76
1.22
0.50
0.91
0.80
0.77
0.39
0.39
0.30
0.29
0.28
0.06
0.06
0.00
0.28

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

5.16
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
8
9
10
10.1
10.2
10.3

รำยชื่ อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (1)
นาง วิรัชดา ตติยกวี
NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C
กลุ่มโชควัฒนำ(3)
บริ ษทั โชควัฒนา จากัด
นาย บุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
น.ส. ธนินธร โชควัฒนา
บริ ษทั หลานปู่ จากัด
นาย บุญชัย โชควัฒนา
บริ ษทั วัตสดรมัย จากัด
บริ ษทั บุญวัฒนโชค จากัด
บริ ษทั ไอ.ดี.เอฟ. จากัด
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา
นาย พิภพ โชควัฒนา
นาย เวทิต โชควัฒนา
นาย พีรนาถ โชควัฒนา
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
กลุ่มโอสถำนุเครำะห์ (3)
นาย นิติ โอสถานุเคราะห์
บริ ษทั บางกอกริ นเวสท์ จากัด
นาง สมพร โอสถานุเคราะห์
รวม 10 กลุ่ม

หน้ ำ 44
จำนวนหุ้น
2,289,149
10,470,274
7,474,233
4,062,643
3,004,301
59,500
91,860
76,264
73,964
53,311
39,629
8,469
2,959
888
445
6,431,151
4,135,628
3,489,168
3,334,336
118,342
36,490
299,169,643

ร้ อยละของทุนชำระแล้ว
0.69
3.18
2.27
1.23
0.91
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
1.95
1.25
1.06
1.01
0.04
0.01
90.74

หมำยเหตุ: (1) ไม่นบั รวมกำรถือหุ้นของบริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด จำนวน 298,981 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.09 ของทุนชำระแล้ว
(2) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD เป็ นบริ ษทั มหำชนจดทะเบียนซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange,
Inc., “TSE”) ประเทศญี่ปนุ่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ 2897 (Ticker Code: 2897) ข้อมูลเผยแพร่ ล่ำสุด (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562) มีผถู ้ ือหุ้นรำย
ใหญ่ 5 อันดับแรกดังนี้
รายชื่ อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Ando Foundation
Mitsubishi Corp.
ITOCHU Corp.
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Account in Trust)
Ando International Y.K.

จานวนหุ้น (ร้ อยหุ้น)
79,043
78,000
54,000
45,123
39,455

ร้ อยละของจานวนหุ้นทั้งหมด
7.59
7.49
5.19
4.33
3.79

(3) เป็ นกำรจัดกลุ่มผูถ้ ือหุ้นโดยบริ ษทั ซึ่ งได้จดั กลุ่มตำมนำมสกุลและรวมญำติสำยตรงของคนในนำมสกุลนั้นๆ เช่น บิดำ มำรดำ และคู่
สมรส และนิติบุคคลที่บุคคลในกลุ่มดังกล่ำวมีสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 50

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)
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การกระจายการถือหุ้น
กำรกระจำยกำรถือหุน้ ณ 31 ธันวำคม 2562 (วันปิ ดสมุดทะเบียนครั้งล่ำสุ ดของบริ ษทั ฯ)
ประเภทผูถ้ ือหุน้
นิติบุคคล
-สัญชำติไทย
-สัญชำติต่ำงด้ำว
รวมนิติบุคคล
บุคคลธรรมดำ
-สัญชำติไทย
-สัญชำติต่ำงด้ำว
รวมบุคคลธรรมดำ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนรำย

จำนวนหุ้นรวม

%

39
22
61

126,988,017
68,904,716
195,892,733

38.52%
20.90%
59.42%

2,562
7
2,569
2,630

133,579,320
231,961
133,811,281
329,704,014

40.51%
0.07%
40.58%
100.00%

7.2.2 กำรถือหุน้ ของนักลงทุนสถำบัน
กลุ่มนักลงทุนสถำบัน
NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C
กลุ่มนักลงทุนสถำบัน รวม 18 รำย (แต่ละรำยถือหุน้ < 0.50%)
รวม 19 รำย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
จำนวนหุ้น
%
10,470,274
3.18%
3,506,539
1.06%
13,976,813
4.24%

7.2.3 กำรถือหุน้ ไขว้ระหว่ำงกัน
บริ ษทั ฯ มีกำรถือหุ้นไขว้ระหว่ำงกัน กับบริ ษทั ที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ 1 แห่ ง ทั้งนี้ สัดส่ วนที่บริ ษทั ฯ
ถือหุน้ ไขว้ในบริ ษทั ดังกล่ำวไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
กำรถือหุน้ เกินกว่ำ 25% แต่ไม่เกินกว่ำ 50 %
(ก) บริ ษทั อื่นเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ฯ เกินกว่ำ 25% แต่ไม่เกินกว่ำ 50%
บริ ษทั ฯ ต้องไม่ถือหุน้ ไขว้ในบริ ษทั อื่นเกินกว่ำ 10% -ไม่มี(ข) บริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อื่น เกินกว่ำ 25% แต่ไม่เกินกว่ำ 50%
บริ ษทั อื่นต้องไม่ถือหุน้ ไขว้ในบริ ษทั ฯ เกินกว่ำ 10% -ไม่มีข้อมูลกำรถือหุน้ ระหว่ำงกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)

สัดส่วนกำรถือหุน้ (%)
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นบริ ษทั อื่น บริ ษทั อื่นถือหุน้ บริ ษทั ฯ
1.23
25.29

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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7.2.4 ข้อตกลงระหว่ำงผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (shareholders’agreement)
กรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่มี ขอ้ ตกลงระหว่ำงกัน ในเรื่ องที่มี ผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำย
หลักทรัพย์ หรื อกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั โดยข้อตกลงดังกล่ำวบริ ษทั ได้ร่วมลงนำมด้วย
บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี ดงั กล่ำวเกิดขึ้น
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี –
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจัดสรรจำกกำไรสุ ทธิประจำปี บนงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50
นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่)
บริ ษทั ย่อยมี นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุ ทธิ หลังหักภำษีเงินได้และ
หลังหักสำรองตำมกฎหมำย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ประวัติการจ่ ายเงินปันผลของบริษัท TFMAMA
เนื่องจำกบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ใหม่ที่เกิดจำกกำรควบรวมบริ ษทั ระหว่ำงบริ ษทั TF และบริ ษทั PR เมื่อ
วันที่ 16 ตุลำคม 2560 โดยจดทะเบียนนิติบุคคลเป็ นบริ ษทั ใหม่ชื่ อ บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TFMAMA” โดยจ่ำยเงินปันผลของบริ ษทั ใหม่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561
ข้ อมูลประวัติการจ่ ายเงินปันผล ในปี ที่ผ่านมา
ปี
เงินปั นผลระหว่ำงกำล เงินปั นผลงวดสุ ดท้ำย
TFMAMA
(บำท/หุน้ )
(บำท/หุน้ )
2560
1.98*
1.63
2561
1.91
2.01

รวม
(บำท/หุน้ )
3.61
3.92

วันที่จ่ำยเงินปันผล
23 พ.ค. 2561 (จ่ำยครั้งแรก)
25 ต.ค. 2561 / 23 พ.ค. 2562

*อัตรำเทียบเท่ำ
** ปี 2562 บริ ษทั ฯ จ่ำยเงินสดปันผลงวดระหว่ำงกำลไปแล้ว อัตรำหุน้ ละ 2.26 บำท เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562
อนึ่ง สาหรับประวัติการจ่ ายเงินปันผลของบริษัท TF และบริษัท PR เดิมก่อนการควบบริษัท :- ใน
ปี 2560 บริ ษทั TF และบริ ษทั PR ได้จ่ำยเงินสดปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้นไปแล้ว 2 ครั้ง (เมื่อวันที่ 24 พ.ค. และ 15
ก.ย. 2560) ตำมนโยบำยเดิ ม ของแต่ ล ะบริ ษ ัท เป็ นจ ำนวนเงิ น รวม 903.60 ล้ำ นบำท และ 329.07 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 47

สาหรับประวัติการจ่ ายเงินปันผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ของบริษั ท TF และ PR ก่ อนการควบบริษัท
มีรายละเอียด ดังนี้
•

บริ ษทั TF มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจัดสรรจำกกำไรสุ ทธิจำกกำรดำเนินงำนประจำปี
ในส่วนของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 และรวมกับเงินปันผลรับที่บริ ษทั ได้รับจำกกำรลงทุน

ข้ อมูลประวัติการจ่ ายเงินปันผล ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
TF
ปี

เงินปั นผลงวดระหว่ำงกำล
(บำท/หุน้ )

2558
2559
2560

2.07
2.65
2.82
•

เงินปั นผลงวดสุ ดท้ำย
(บำท/หุน้ )

รวม
(บำท/หุน้ )

2.09
4.16
2.20
4.85
ตำมนโยบำย บริ ษทั TFMAMA

วันที่จ่ำยเงินปันผล
งวดระหว่ำงกำล / งวดสุ ดท้ำย
21 ต.ค. 2558 / 25 พ.ค. 2559
19 ต.ค. 2559 / 24 พ.ค. 2560
งวดระหว่ำงกำล 15 ก.ย. 2560

บริ ษทั PR มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจัดสรรผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนประจำปี ใน
ส่วนของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 รวมกับเงินปันผลรับจำกผลกำรดำเนินงำนธุรกิจปกติของ
บริ ษทั ร่ วม เฉพำะส่วนของบริ ษทั

ข้ อมูลประวัติการจ่ ายเงินปันผล ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
PR
ปี

เงินปั นผลงวดระหว่ำงกำล
(บำท/หุน้ )

2558
2559
2560

0.85
0.94
0.98

เงินปั นผลงวดสุ ดท้ำย
(บำท/หุน้ )

รวม
(บำท/หุน้ )

1.10
1.95
1.22
2.16
ตำมนโยบำย บริ ษทั TFMAMA

วันที่จ่ำยเงินปันผล
งวดระหว่ำงกำล / งวดสุ ดท้ำย
22 ต.ค. 2558 / 26 พ.ค. 2559
14 ต.ค. 2559 / 26 พ.ค. 2560
งวดระหว่ำงกำล 15 ก.ย. 2560
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8. โครงสร้ างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ า งกรรมการบริ ษั ทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย
จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร
ธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
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คณะกรรมการบริษัทฯ ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562
มีมติแต่งตั้งกรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรชุดย่อยและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง โดย
กรรมกำรในจำนวน 15 คน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 5 คน ดังนี้
รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริษัท
1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา

2. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

3. นายสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ

4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
5. นายกาธร ตติยกวี
6. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
7. นายบุญชัย โชควัฒนา
8. นายเวทิต โชควัฒนา
9. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
10. นางอรทัย ทองมีอาคม
11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม
12. ท่านผูห้ ญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
13. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

14. ศาสตราจารย์ ดร.สุ วิมล กีรติพิบูล

15. นางทองอุไร ลิ้มปิ ติ

ตำแหน่ ง
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
- รองประธานกรรมการบริ ษทั
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
- รองประธานกรรมการบริ ษทั
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
- ที่ปรึ กษำ
- กรรมการผูอ้ านวยการ
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการผูช้ ่วยรองผูอ้ านวยการ
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมกำร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

- กรรมการบริ ษทั

กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำร
ควำมเสี่ ยง
- กรรมการบริ ษทั
กรรมการอิสระ
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง

[ข้อมูลรำยชื่อของกรรมกำรและตำแหน่ง ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1]
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท : กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่ อร่ วมกันและประทับตรำ
สำคัญของบริ ษทั ยกเว้น ดร.กุลภัทรำ สิ โรดม, ท่ำนผูห้ ญิงอังกำบ บุณยัษฐิ ติ , นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ,
ศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล และนำงทองอุไร ลิ้มปิ ติ ซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระของบริ ษทั
บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และนโยบำยทำงธุรกิจของบริ ษทั
2. อนุมตั ิแผนงำนและงบประมำณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย นโยบำยและแผนงำนที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
3. ส่ งเสริ มให้จดั ทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมและจรรยำบรรณธุ รกิจที่เป็ นลำยลักษณ์
อักษร เพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิในกำรดำเนิน
ธุรกิจและติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงจริ งจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ กำรทำรำยกำรต่ำงๆ ได้รับอนุมตั ิ
จำกผูม้ ีอำนำจ มีกำรสอบทำนและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่ำงๆ ที่สำมำรถป้องกันกำร
นำทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ในทำงมิชอบ
5. กำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ มีแนวทำงที่
ชัดเจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีส่วนร่ วมในกำร
ตัดสิ นใจ และปฏิ บ ัติตำมข้อก ำหนดเกี่ ย วกับ ขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมู ล ของ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรื อสอบทำนแล้ว และได้
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ้น และผูล้ งทุนอย่ำง
ถูกต้อง มีมำตรฐำนและโปร่ งใส
8. รับทรำบรำยงำนกำรบริ หำรกิจกำรจำกคณะกรรมกำรบริ หำร
9. เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยกำหนด วัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจน
กำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (หำกมี) และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ยวกับเรื่ องที่เสนอ
ต่อผูถ้ ือหุ้น ในระหว่ำง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนกำรโอน
หุน้ ก็ได้ โดยประกำศให้ผถู ้ ือหุ้นทรำบ ณ สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ำ
14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ ้น หรื อ กำหนดวันเพื่อกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (Record
Date : RD) ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิ ทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
และสิ ทธิในกำรรับเงินปันผล
10. จัดทำรำยงำน “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน” โดยเปิ ดเผยไว้ใน
รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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11. ติ ดตำมดู แลเอกสำรที่ จะยื่นต่อหน่ วยงำนกำกับดู แลที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ำได้แสดงข้อควำม
หรื อลงรำยกำรเป็ นไปโดยถูกต้องตรงตำมข้อมูลที่ปรำกฏอยูใ่ นสมุดบัญชี ทะเบียน หรื อเอกสำรอื่น
ใดของบริ ษทั
12. อนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมกำรชุดอื่น
13. ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำรหรื อตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควร
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนำจหน้ำที่ ให้แก่ที่ปรึ กษำคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมกำร
อื่นใดไปปฏิบตั ิ
2. อนุมตั ิกำรให้กูย้ ืมเงินแก่บริ ษทั ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั ในฐำนะผูถ้ ือหุ ้น หรื อบริ ษทั ที่
มี ก ำรประกอบธุ ร กิ จ ทำงกำรค้ ำ ต่ อ กั น หรื อบริ ษัท อื่ น ในวงเงิ น ส่ ว นที่ เ กิ น อ ำนำจคณะ
กรรมกำรบริ หำร
3. อนุมตั ิกำรเข้ำค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อแก่บริ ษทั ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั ในฐำนะผูถ้ ือ
หุ้น หรื อบริ ษทั ที่มีกำรประกอบธุ รกิจทำงกำรค้ำต่อกันหรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินส่ วนที่เกินอำนำจ
คณะกรรมกำรบริ หำร
4. อนุ ม ั ติ ก ำรเข้ ำ ท ำนิ ติ ก รรมที่ มิ ใ ช่ ธุ ร กรรมทำงกำรเงิ น ในวงเงิ น ส่ วนที่ เ กิ น อ ำนำจคณะ
กรรมกำรบริ หำร
5. อนุมตั ิกำรได้รับหรื อยกเลิกวงเงินสิ นเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
6. อนุมตั ิกำรลงทุน ขำยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญและ/หรื อหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่ วนที่เกินอำนำจ
คณะกรรมกำรบริ หำร
7. อนุมตั ิกำรจัดหำและลงทุนในสิ นทรัพย์ถำวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
8. อนุมตั ิกำรจำหน่ำย จ่ำยโอนในสิ นทรัพย์ถำวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
9. อนุมตั ิกำรปรับสภำพ ทำลำย ตัดบัญชี ซึ่ งสิ นทรัพย์ถำวรและสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่เลิกใช้ ชำรุ ด
สูญหำย ถูกทำลำย เสื่ อมสภำพ หรื อล้ำสมัยไม่สำมำรถใช้งำนได้ มีมูลค่ำทำงบัญชีรวมในวงเงินส่ วน
ที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
10. อนุมตั ิกำรปรับสภำพรำคำ กำรทำลำย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรื อสิ นค้ำคงเหลือที่เสื่ อมสภำพ หรื อล้ำสมัย
ซึ่งจะทำให้มีมูลค่ำทำงบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
11. อนุมตั ิกำรประนี ประนอม กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร กำรร้องทุกข์ กำรฟ้องร้องคดี
และ/หรื อ กำรดำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำคดีใดๆ ในนำมบริ ษทั สำหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวิสัย
ทำงกำรค้ำ และ/หรื อ ที่เป็ นปกติวิสัยทำงกำรค้ำ ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
ในกรณี ที่ มี ค วำมจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรเป็ นกำรรี บ ด่ วน มอบอำนำจให้ก รรมกำรผูจ้ ัดกำร เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิในเรื่ องดังกล่ำว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบในครำวถัดไป
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12. บรรดำอำนำจดำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์และกำรทำรำยงำนที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
13. เสนอกำรเพิ่ ม ทุ น หรื อลดทุ น หรื อกำรเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ ำ หุ ้น กำรแก้ไ ข เปลี่ ย นแปลงหนัง สื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรื อ วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ้น
14. อนุมตั ิกำรก่อตั้ง ควบรวม หรื อเลิกบริ ษทั ย่อย
15. อนุมตั ิให้ประธำนกรรมกำรบริ หำรหรื อคณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผูก้ ำหนดคู่มืออำนำจดำเนินกำร
16. มอบอำนำจให้แก่ ฝ่ำยจัดกำร พนักงำนระดับบริ หำรของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่ นใดทำกำรแทนได้
ภำยใต้ระเบียบที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดไว้
17. มี อำนำจเชิ ญฝ่ ำยจัดกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องมำชี้ แจง ให้ควำมเห็ นร่ วม
ประชุม หรื อส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจำเป็ น
18. ปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญ หรื อ ที่ปรึ กษำของบริ ษทั (ถ้ำมี) หรื อ จ้ำงที่ป รึ กษำ หรื อผูเ้ ชี่ยวชำญภำยนอก ใน
กรณีจำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั
19. แต่งตั้งและถอดถอนเลขำนุกำรบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั บริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้อยเดือนละ
1 ครั้ง โดยกำหนดกำรประชุมเป็ นประจำทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็ น
โดยมีกำรกำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
และเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ปกติกำรประชุมแต่ละครั้งใช้เวลำ
ประมำณ 1.30 – 2 ชัว่ โมง
การเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562
ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรประชุมตำมวำระปกติจำนวน 12 ครั้ง โดยมีขอ้ มูล
กำรเข้ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย แต่ละคนสรุ ปได้ดงั นี้
การประชุม
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท

นำยบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนำ
นำยพิพฒั พะเนียงเวทย์
นำยสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ
ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
นำยกำธร ตติยกวี

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรร
หาและกาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง

ทั้งหมด 12 ครั้ง/ปี

ทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี

ทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี

ทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12

-

2/2
2/2
-

4/4
4/4
-
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การประชุม

รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรร
หาและกาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง

ทั้งหมด 12 ครั้ง/ปี

ทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี

ทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี

ทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี

5/5
5/5
5/5
100

2/2
100

3/4

นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย
12/12
นำยบุญชัย โชควัฒนำ
11/12
นำยเวทิต โชควัฒนำ
11/12
นำงสำวพจนำ พะเนียงเวทย์
11/12
นำงอรทัย ทองมีอำคม**
9/9
ดร.กุลภัทรำ สิ โรดม
11/12
ท่ำนผูห้ ญิงอังกำบ บุณยัษฐิติ
10/12
นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
12/12
ศำสตรำจำรย์ ดร.สุ วิมล กีรติพิบูล**
8/9
นำงทองอุไร ลิ้มปิ ติ**
5/9
นำยกำธร พูนศักดิ์อุดมสิ น*
1/3
ศำสตรำจำรย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต*
3/3
นำยสำโรช ชยำวิวฒั น์กุล*
1/3
เฉลี่ยร้ อยละของกรรมการเข้ าประชุม
93
หมำยเหตุ * กรรมกำรครบวำระ เมื่อเดือนเมษำยน 2562
** กรรมกำรได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อเดือนเมษำยน 2562

3/3
2/2
1/1
95

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หำร จำนวน 19 คน ประกอบด้วย กรรมกำรบริ หำรและ
ผูบ้ ริ หำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดจำนวน 6 คน และผูบ้ ริ หำรระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไป หรื อ
เทียบเท่ำ จำนวน 13 คน ดังนี้
รายชื่ อผู้บริหาร
1. นำยพิพฒั พะเนียงเวทย์*
2. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์*
3. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์*
4. นำงสำวพจนำ พะเนียงเวทย์*
5. นำงสดใส หำญชนะ*
6. นำงสำวหทัยรัตน์ กว้ำงจิตต์อำรี ย*์
7. นำยเพชร พะเนียงเวทย์
8. นำยพันธ์ พะเนียงเวทย์

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
รองผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำรผูช้ ่วยรองผูอ้ ำนวยกำร
ผูช้ ่วยรองผูอ้ ำนวยกำร
ผูช้ ่วยรองผูอ้ ำนวยกำร
ผูจ้ ดั กำรสำนักกำรลงทุนต่ำงประเทศ
ผูจ้ ดั กำรสำนักกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
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รายชื่ อผู้บริหาร
9. นำงสำวสรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล
10. นำยวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
11. นำยอิทธิพล คูหะรัตน์
12. นำงสำวประพิณ ลำวัณย์ประเสริ ฐ
13. นำยสรยุทธ รักษำศรี
14. นำงสำวอริ ยำ ตั้งชีวินศิริกุล
15. นำยชุมพล เตมียสถิต
16. นำงสำวสวิตำ สกุลธนสมบัติ
17. นำงสำวนิมล กิจขันธ์
18. นำงสุ ชำดำ พะเนียงเวทย์
19. นำยนิรันดร์ ภู่ทอง
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ตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน (CFO)
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้อ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยประกันคุณภำพ
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนศรี รำชำ
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนลำพูน
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนระยอง

หมำยเหตุ : * ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ตำมคำนิ ยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กำหนด 6 คน

[โดยข้อมูลของผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั รำยละเอียดปรำกฎในเอกสำรแนบ 1]
การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ มีกำรถือหลักทรัพย์บริ ษทั (รวมหุน้ ของคู่สมรส และบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ) ณ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้
รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริษัท
และผู้บริหำร
นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
นายสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ
ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
นายกาธร ตติยกวี
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นายบุญชัย โชควัฒนา
นายเวทิต โชควัฒนา
นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
นางอรทัย ทองมีอาคม**
ดร.กุลภัทรา สิ โรดม
ท่านผูห้ ญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
ศาสตราจารย์ ดร.สุ วิมล กีรติพิบูล**

จำนวนหุ้น
ณ 31 ธันวำคม 2562
3,117,894
23,861,860
3,058,552
8,424,453
158,972
76,264
888
3,066,189
1,016,838
150,147
155,873
-

จำนวนหุ้น
ณ 31 ธันวำคม 2561
3,101,994
23,838,360
3,058,552
8,424,453
158,972
73,964
888
3,066,189
739,638
150,147
155,873
-

เพิม่ (ลด)
ระหว่างปี
15,900
23,500
2,300
277,200
-

% กำรถือหุ้นบริษัทฯ
ปี 2562
0.95
7.24
0.93
2.56
0.05
0.023
0.0003
0.93
0.31
0.05
0.05
-
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รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริษัท
และผู้บริหำร
นางทองอุไร ลิม้ ปิ ติ**
นายกาธร พูนศักดิ์อุดมสิ น*
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต*
นายสาโรช ชยาวิวฒั น์กุล*
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
นางสดใส หาญชนะ
นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารี ย ์
นายเพชร พะเนียงเวทย์
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล
นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
นายอิทธิพล คูหะรัตน์
นางสาวประพิณ ลาวัณย์ประเสริ ฐ
นายสรยุทธ รักษาศรี
นางสาวอริ ยา ตั้งชีวินศิริกุล
นายชุมพล เตมียสถิต
นางสาวสวิตา สกุลธนสมบัติ
นางสาวนิมล กิจขันธ์
นางสุ ชาดา พะเนียงเวทย์
นายนิรันดร์ ภู่ทอง

จำนวนหุ้น
ณ 31 ธันวำคม 2562
27,426
3,100,923
25,574
51,144
3,115,713
3,072,331
32,297
430
52,918
60,628

หน้ ำ 55

จำนวนหุ้น
ณ 31 ธันวำคม 2561
27426
2,668,946
3,100,923
25,574
51,144
3,115,713
3,072,331
32,297
430
52,918
60,628

เพิม่ (ลด) % กำรถือหุ้นบริษัทฯ
ระหว่างปี
ปี 2562
0.008
(2,668,946)
0.94
0.008
0.016
0.95
0.93
0.010
0.0001
0.016
0.018

รวมทั้งหมด
52,513,338
54,863,384
(2,350,046)
จำนวนหุน้ ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรข้ำงต้น รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
หมำยเหตุ * กรรมกำรครบวำระ เมื่อเดือนเมษำยน 2562
** กรรมกำรได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อเดือนเมษำยน 2562

15.93

8.3 เลขานุการบริษัท
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง
ให้ นำงสำวสรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี เป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั ซึ่งผ่ำนกำรอบรมหลักสู ตร Company
Secretary Program (CSP) รุ่ น 42/2011 และหลักสู ตร Board Reporting Program (BRP) รุ่ น 31/2019 จำกสมำคม
ส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทยโดยมีวำระในกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 1 ปี (โดยคุณสมบัติของผูด้ ำรง
ตำแหน่ งเป็ นเลขำนุ กำรบริ ษทั ปรำกฎในเอกสำรแนบ 1) เพื่อให้กำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ดำเนิ นไปอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้อนุมตั ิ กฎบัตรเลขำนุกำรบริ ษทั โดย
กำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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หน้ าที่และความรับผิดชอบ
หน้ าที่
8.3.1 จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
8.3.2 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำร
8.3.3 จัดส่ งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรำยงำนนั้น
8.3.4 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ของบริ ษทั
8.3.5 ติดต่อและสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทรำบสิ ทธิต่ำงๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่ำวสำรของบริ ษทั
8.3.6 สนับสนุนให้กำรบริ หำรงำนของบริ ษทั เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
8.3.7 ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
ความรับผิดชอบ
เลขำนุกำรบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริ ต
รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมกำรตลอดจนมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยใช้เกณฑ์พิจำรณำเกี่ยวกับกรรมกำรบริ ษทั มำตรำ 89/23 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ในกรณี ที่เลขำนุกำรบริ ษทั พ้นจำกตำแหน่งหรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั
แต่งตั้งเลขำนุกำรบริ ษทั คนใหม่ภำยในเก้ำสิ บวันนับแต่วนั ที่เลขำนุกำรบริ ษทั คนเดิมพ้นจำกตำแหน่ง หรื อไม่อำจ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ และให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรบริ ษทั คนใดคนหนึ่ งปฏิบตั ิหน้ำที่
แทนในช่วงเวลำดังกล่ำว
เลขำนุกำรบริ ษทั ได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุม
ที่ผำ่ นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั โดยกรรมกำรแต่ละคนได้รับรำยงำนกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำร
รับรองไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ใหม่ ข้อ 34. กำหนดให้กรรมกำรบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่ำตอบแทนในกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ ในรู ปของเงินเดือน เงินรำงวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่น โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรควรเหมำะสมกับระดับควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมทั้งควรใกล้เคียงกับ
อัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
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ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2562 ได้อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน
ปี ละ 15 ล้ำนบำท ดังนี้
1. ค่ำเบี้ยประชุม : จ่ำยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง เฉพำะผูท้ ี่เข้ำประชุม ตำแหน่งประธำน 12,000
บำท/คน/ครั้ง ตำแหน่งกรรมกำร 10,000 บำท/คน/ครั้ง
2. ค่ำเบี้ยประชุมรำยไตรมำส : จ่ำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำแหน่งประธำน 60,000 บำท/
คน/ไตรมำส ตำแหน่งกรรมกำร 30,000 บำท/คน/ไตรมำส
3. ค่ำบำเหน็จรำยปี : จ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั 600,000 บำท/คน/ปี
4. ค่ำตำแหน่ง : จ่ำยให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั 200,000 บำท/เดือน
5. ค่ำตอบแทนอื่น ไม่มี
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรื อสวัสดิกำรที่กรรมกำรบริ ษทั ได้รับในฐำนะพนักงำน หรื อลูกจ้ำง
ของบริ ษทั
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุ ดย่ อย ประกอบด้วย
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร ค่ำบำเหน็จรำยปี และค่ำตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ ษทั โดยมีขอ้ มูลค่ำตอบแทนใน
รอบปี 2562 ดังนี้
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท
นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ

นำยกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน*
นำยพิพฒั พะเนียงเวทย์

นำยสุชยั รัตนเจียเจริ ญ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

นำยกำธร ตติยกวี
นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย
นำยบุญชัย โชควัฒนำ
นำยเวทิต โชควัฒนำ

ตาแหน่ ง
- ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
- ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
- รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
- รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
- กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
- รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ยง
- กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ยง
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

3,144,000

-

ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน
24,000

610,000
720,000

-

20,000

-

610,000
740,000

720,000

-

-

40,000

760,000

720,000

-

-

40,000

760,000

720,000
720,000
710,000
710,000

-

-

-

720,000
720,000
710,000
710,000

กรรมการธรรมา
ภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง
-

รวม (บาท)
3,168,000

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท

ตาแหน่ ง

นำงสำวพจนำ พะเนียงเวทย์

- กรรมการบริ ษทั
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ยง
นำงอรทัย ทองมีอำคม**
- กรรมการบริ ษทั
ดร.กุลภัทรำ สิโรดม
- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ท่ำนผูห้ ญิงอังกำบ บุณยัษฐิติ - กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ - กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต*
- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยง
นำยสำโรช ชยำวิวฒั น์กุล*
- กรรมกำรอิสระ
ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล**
- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรธรรมำ
ภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ยง
นำงทองอุไร ลิม้ ปิ ติ**
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ยง
* สิ้นสุดกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั เมื่อเดือน เมษำยน 2562
** ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อเดือน เมษำยน 2562
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กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

710,000

-

ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน
-

90,000
710,000

240,000

-

-

90,000
950,000

700,000

120,000

-

-

820,000

720,000

120,000

20,000

-

860,000

630,000

-

-

12,000

642,000

610,000
80,000

-

-

36,000

610,000
116,000

50,000

-

-

20,000

70,000

กรรมการธรรมา
ภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง
30,000

รวม (บาท)
740,000

13,796,000

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย
ในปี 2562 กรรมกำรบริ ษทั ฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในบริ ษทั ย่อย และได้รับค่ำตอบแทนใน
ฐำนะกรรมกำรจำกบริ ษทั ย่อย 7 แห่ง มีจำนวน 5 คน รวมเป็ นจำนวนเงินค่ำตอบแทน 6,043,000 บำท
8.4.2 ค่ า ตอบแทนที่เป็ นตัว เงินของผู้ บ ริ หาร หมำยถึ ง กรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำรตำมค ำนิ ย ำมที่
ประกำศกำหนดฯ ของสำนักงำน ก.ล.ต. และผูบ้ ริ หำรระดับตั้งแต่ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเที ยบเท่ำ ที่ ได้รับ
ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนอื่นในฐำนะผูบ้ ริ หำร จำนวน 19 คน ดังนี้
หน่วย : บำท

ค่ำตอบแทน
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รวม

ปี 2562
70,558,008
32,039,274
2,138,520
104,735,802

ปี 2561
77,077,404
11,689,233
2,163,285
90,929,922
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8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ ตัวเงิน ได้แก่ รถประจำตำแหน่งของกรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำร
8.5 บุคลากร
8.5.1 ข้ อมูลพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษ ทั ฯ มี พ นัก งำนทั้ง หมด 5,780 คน มี ก ำรจ่ ำยผลตอบแทนให้ แ ก่
พนักงำนจำนวนทั้งสิ้ น 1,766.39 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ
เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิกำรพนักงำน และผลประโยชน์พนักงำน
ปี 2562
สำนักงำนใหญ่
โรงงำนศรี รำชำ
โรงงำนลำพูน
โรงงำนระยอง
โรงงำนบ้ำนโป่ ง 1, 2
รวมจานวนพนักงาน
ค่ าตอบแทนพนักงาน

158 คน
2,052 คน
582 คน
1,494 คน
1,494 คน
5,780 คน
1,766.39 ล้านบาท

ปี 2561
158 คน
1,946 คน
575 คน
1,279 คน
1,402 คน
5,360 คน
1,573.92 ล้านบาท

8.5.2 การเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานในรอบปี ที่ผ่านมา
บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 จำก
กำรควบรวมบริ ษทั ระหว่ำงบริ ษทั TF และบริ ษทั PR ดังนั้นจำนวนพนักงำนในปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ จึงรับโอน
มำจำกบริ ษทั เดิมดังกล่ำวทั้งหมด โดยบริ ษทั TFMAMA ไม่มีนโยบำยลดจำนวนพนักงำนโดยกำรปลดออกแต่
อย่ำงใด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีจำนวนพนักงำนทั้งสิ้ น 5,780 คน และ 5,360 คน ตำมลำดับ
8.5.3 ข้อพิพาททางด้านแรงงาน
ตั้งแต่บริ ษทั ฯ เปิ ดดำเนินงำนมำจนถึง ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีปัญหำข้อพิพำทด้ำนแรงงำน
8.5.4 ความสัมพันธ์ กบั สหภาพแรงงาน
-ไม่มี8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำนโดยเล็งเห็นว่ำ บุคลำกรเป็ นทรัพยำกรสำคัญในกำรที่จะทำ
ให้องค์กรมี ควำมพร้ อมทั้งด้ำนควำมรู ้ และควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นกิจกำรได้อย่ำงยัง่ ยืนในระยะยำว จึ งมี
นโยบำยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงำนเข้ำรับกำรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่ทำแผนงำนกำรพัฒนำพนักงำนประจำปี ในกำรจัดหำหลักสูตรกำรฝึ กอบรมส่งไปยัง
ทุกหน่วยงำนเพื่อให้จดั ส่งพนักงำนในสังกัดเข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสู ตรที่กำหนดในกำรทำงำน และหลักสู ตร
เพื่อพัฒนำควำมรู ้เพิ่มเติมในกำรทำงำน

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 60

บริ ษ ทั ฯ ได้ก ำหนดเป้ ำ หมำยกำรพัฒนำพนัก งำน โดยมี เป้ ำหมำยว่ำพนัก งำนจะต้องเข้ำรั บกำร
ฝึ กอบรมอย่ำงน้อย 70% ขึ้นไป ของพนักงำนในแต่ละพื้นที่ หลักสู ตรที่จดั ต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนำศักยภำพของ
พนักงำน มีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 ชัว่ โมง นับผูเ้ ข้ำฝึ กอบรมแบบไม่ซ้ ำหัว เพื่อให้มนั่ ใจว่ำพนักงำนได้รับกำร
หมุนเวียนเข้ำรับกำรฝึ กอบรม โดยกำรฝึ กอบรมจัดให้มีท้ งั กำรฝึ กอบรมภำยใน กำรฝึ กอบรมระหว่ำงปฏิบตั ิงำน
และกำรฝึ กอบรมภำยนอก รวมถึงกำรศึกษำดูงำนในที่ต่ำงๆ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบำยด้ำนกำรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมรวมขององค์กรที่เน้นในกำรพัฒนำ
บุคลำกรถึงกำรอยู่ร่วมกันด้วยกำรจัดสัมมนำประจำปี เพื่อให้เกิดสัมพันธภำพที่ดีและมีควำมรักควำมสำมัคคี
ระหว่ำงกันภำยในองค์กร รวมถึงกำรมีควำมรู ้และควำมเข้ำใจในจุดมุ่งหมำยขององค์กรร่ วมกัน และสำมำรถ
นำพำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยในทิศทำงเดียวกัน
บริ ษทั ฯ ยังคงดำเนิ นกิจกรรม 5 ส เพื่อเสริ มสร้ำงควำมมีระเบียบวินัย กำรเอำใจใส่ ดูแลสถำนที่
ท ำงำนเพื่ อให้มี ส ภำพแวดล้อมที่ ส ะอำดปลอดภัย ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภำพในกำรท ำงำน และ
ก่อให้เกิดกำรลดต้นทุนดำเนิ นกำรได้ในที่สุด รวมถึงกำรกำหนดนโยบำยกำรอบรมเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำน
คอร์ รัป ชันให้แก่ ผูบ้ ริ หำร และพนัก งำนให้ครบทั้ง หมด 100% และมี ก ำรทบทวนควำมรู ้ ทุ ก ปี และจัด เป็ น
หลักสูตรหนึ่งสำหรับกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่
สำหรับในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้มีกำรจัดหลักสู ตรกำรอบรมต่ำงๆ ให้กบั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนเพื่อ
เพิ่มควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรเรี ยนรู ้พฒั นำงำนอย่ำงต่อเนื่ อง รวมถึงกำรส่ งพนักงำนไปอบรม
หลักสูตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำยงำนอำชีพของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงสม่ำเสมอ ดังนี้
การฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรโดยจัดเป็ นหลักสู ตรภายใน
•

หลักสู ตร On The Job Training (OJT) เพื่อสอนกำรปฏิบตั ิงำนแก่พนักงำนใหม่และทบทวน
ให้พนักงำนเดิม รวม 206 หลักสูตร

•

หลักสู ตรเสริมทักษะ รวม 51 หลักสูตร เช่น หลักสูตร: กำรบำรุ งรักษำทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม
เพื่อกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิต กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงภำคปฏิบตั ิ กำรเพิ่มทักษะด้ำน GMP&
Food Safety กำรใช้งำนเครื่ องจักร IBARAKI กำรใช้งำนโปรแกรม Photo Scape เป็ นต้น

•

หลักสู ตรด้ านคุณภาพและสิ่ งแวดล้ อม รวม 3 หลักสู ตร เช่น หลักสู ตร:ควำมรู ้ระบบมำตรฐำน
ในกำรผลิ ต อำหำรและ System Standards (Food safety + Environment + Security +Quality)
และกำรทบทวนข้อบังคับฮำลำลระยอง ฉบับที่ 4.1 เพื่อกำรประเมิน ลักษณะปัญหำสิ่ งแวดล้อม
ที่มีนยั สำคัญ เป็ นต้น

•

หลักสู ตรด้านความปลอดภัยในการทางาน รวม 10 หลักสูตร เช่น หลักสูตร : ดับเพลิงเบื้องต้น
และกำรอพยพหนี ไฟ กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นและกำรช่วยฟื้ นคืนชี พ ควำมปลอดภัยอำชีวอ
นำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ควำมปลอดภัย ในกำรทำงำนเกี่ ย วกับไฟฟ้ ำ ควำม
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ปลอดภัย ในกำรปฏิบ ัติงำนกับสำรเคมี ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนสำหรั บพนักงำนใหม่
เป็ นต้น
•

หลักสู ตรด้ านนโยบายของบริษัทฯ รวม 2 หลักสูตร เช่น นโยบำยและข้อปฏิบตั ิกำรต่อต้ำนคอร์
รัปชัน และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG CODE)

การพัฒนาบุคลากรโดยจัดส่ งไปฝึ กอบรมภายนอกในหลักสู ตรต่ างๆ เกีย่ วข้องกับการปฏิบัติงาน
•

หลักสู ตรเกี่ยวข้ องกับ กฎหมาย มาตรฐานและข้ อกาหนด ด้ านสิ่ งแวดล้ อม รวม 32 หลักสู ตร
เช่น หลักสู ตร : ประเด็นสำคัญพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนปี 2562 กำรเสริ มสร้ำงทักษะ
ควำมรู ้และควำมเข้ำใจในข้อกำหนดมำตรฐำน ISO/IEC 17025:2017 ผูค้ วบคุมระบบมลพิษน้ ำ
พรบ.มั่นคงไซเบอร์ + พรบ.ข้อมูล ส่ วนบุคคล + พรบ.คอมพิ วเตอร์ + EU GDPR ภำพรวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำอุตสำหกรรมคำร์ บอนต่ำเพื่ อ
สนับสนุกำรลดก๊ำซเรื อนกระจก เป็ นต้น

หลักสู ตรเสริมสร้ างศักยภาพในการทางาน รวม 29 หลักสูตร เช่น หลักสูตร: Lean Automation
for Industry กำรประกันคุณภำพผลกำรวิเ ครำะห์ท ดสอบ/กำรควบคุม คุณ ภำพภำยใน กำร
ประเมินภัยกำรก่อกำรร้ำยทำงอำหำร โครงกำรหลักสู ตรวุฒิบตั รผูบ้ ริ หำรหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน CAE กลยุทธ์ลงทุนตรำสำรหนี้ ฉบับ Advance เทคนิ คประเมินผลงำนยุค Technology
Disruption พลำสติกชีวภำพ นวัตกรรมแห่งอนำคตสู่ กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกำรฝึ กอบรมของพนักงำน คิดเป็ นจำนวนชัว่ โมงเฉลี่ย 14 ชัว่ โมง/คน/ปี
•

โครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้ างองค์ กรสู่ ความยั่งยืน
กำรพัฒ นำบุ ค ลำกรให้มี ค วำมรู ้ ควำมเชี่ ย วชำญในกำรปฏิ บัติ ง ำน เพื่ อ ยกระดับ บุ ค ลำกรให้มี
ประสิ ทธิภำพ เพื่อร่ วมพัฒนำองค์กรไปสู่ องค์กรแห่งกำรเรี ยนรู ้สำหรับทุกคน เป็ นหนึ่งในพันธกิจของไทยเพรซิ
เดนท์ฟูดส์ (TF) โดยให้ควำมสำคัญต่อคุณค่ำของพนักงำนและถือว่ำเป็ นทรัพย์สินที่มีค่ำ สู งสุ ดขององค์กร ตำม
แผนพัฒนำปรับปรุ งระบบบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์และเสริ มสร้ำงค่ำนิ ยมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทำง
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร ดังนี้
• ระบบบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรกำหนดโครงสร้ำง ระดับกำรบริ หำร กำรระบุหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ กำรวำงแผนอัตรำกำลังของแต่ละหน่ วยงำน และมุ่งส่ งเสริ ม ค่ำนิ ยมองค์กร “TF-POWERS” ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะร่ วมของพนักงำน TF ทุกคน ซึ่งประกอบด้วย
1. ร่ วมมือร่ วมใจ (Participation)
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้ (Organization that learns)
3. สู่มำตรฐำน (World Class)
4. ทำงำนมีจริ ยธรรม (Ethics)
5. ทำธุรกรรมมีควำมรับผิดชอบ (Responsibility)
6. ประกอบธุรกิจยัง่ ยืน (Sustainability)
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โดยบริ ษ ทั ฯ ได้จัดให้มี โครงกำรพัฒ นำวิทยำกรภำยในองค์ก รหรื อ Internal Trainer เพื่ อสรรหำ
พนักงำนที่ทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนของหน่ วยงำนในกำรถ่ำยทอดค่ำนิ ยมองค์กร “TF-POWERS” สู่ พนักงำนใน
องค์กรทุกระดับ โดยพนักงำนที่ทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนของแต่ละหน่วยงำนจะได้รับกำรอบรมตำมหลักสู ตรกำร
อบรมทัก ษะด้ำ นกำรสื่ อ สำร กำรถ่ ำ ยทอด กำรน ำเสนอ ตลอดจนวิ ธี ก ำรด ำเนิ น กิ จ กรรมแบบปฏิ บัติ ก ำร
(workshop) เพื่อให้ผำ่ นกำรรับรองเป็ น POWERS Trainer ซึ่งเป็ นมำตรฐำนคุณภำพของวิทยำกรภำยในองค์กร ที่
จะสำมำรถถ่ำยทอดค่ำนิยมองค์กร “TF-POWERS” ให้กบั พนักงำนอื่นๆ ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและเป็ นไปใน
แนวทำงเดียวกัน บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่ำกำรปฏิบตั ิตนของพนักงำนทุกคนในองค์กรตำมวิถีทำงของค่ำนิ ยมองค์กร
“TF-POWERS” จะสำมำรถทำให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ฯ ดำเนินกำรไปได้อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
• ด้ำ นกำรพัฒ นำผู ้บ ริ หำรและพนั ก งำน บริ ษ ัท ฯ ได้ก ำหนดสมรรถนะด้ ำ นผู ้น ำ (Leadership
Competency) ของทุกระดับกำรบริ หำร ประกอบด้วย
1. กำรกำหนดแนวทำงและเป้ำหมำย (Setting direction)
2. กำรปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ (Delivering results)
3. กำรเปลี่ยนแปลงและก้ำวทันนวัตกรรม (Driving Change & Innovation)
4. กำรนำทีมสู่ควำมสำเร็ จ (Leading winning team)
5. กำรประสำนสัมพันธ์ภำยในองค์กร (Engagement stakeholders)
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนผูน้ ำขององค์กรเรื่ อง “Changing for Growth”
เป็ นหลัก สู ตรในกำรเตรี ยมควำมพร้ อมกับยุค Digital Disruption และวิธี ปรั บตัวให้ก้ำวทันกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว หลักสูตรผนึกพลังประสำนสัมพันธ์องค์กร เป็ นกำรนำแนวคิดกำรปรับตัวเข้ำสู่วิถีทำง
ร่ วมกันภำยในองค์กรและพัฒนำประสิ ทธิภำพ เพิ่มพลังของผูน้ ำทีม
• ด้ำนกำรเตรี ยมควำมพร้อมของผูส
้ ื บทอดตำแหน่งสำคัญของหน่วยงำน บริ ษทั ฯ ได้กำหนดแผนสื บ
ทอดตำแหน่งงำนที่สำคัญของธุ รกิจ และจัดเตรี ยมควำมพร้อมของพนักงำน โดยจัดให้มีกำรประเมิน 360 องศำ
และจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคลของพนักงำนระดับบริ หำร มุ่งเน้นหลักกำรเรี ยนรู ้ตำมแนวคิด 70:20:10 เพื่อให้
เกิดประสิ ทธิภำพในกำรพัฒนำและเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนสูงสุด บริ ษทั ฯ ได้เข้ำร่ วมกับองค์กรกำรศึกษำชั้นนำ ได้แก่
Harbour.Space @UTCC (มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย) เป็ นต้น เพื่อส่ งพนักงำนเข้ำอบรมหลักสู ตรที่มี ค วำม
เฉพำะเจำะจงทั้งในส่ วนกำรพัฒนำศักยภำพ ทักษะกำรเป็ นผูน้ ำ ควำมรู ้ทำงด้ำนธุรกิจ กำรสร้ำงนวัตกรรมและนำ
เทคโนโลยีมำใช้พฒั นำธุรกิจ ตลอดจนกำรเป็ นผูน้ ำต้นแบบและสำมำรถสร้ำงทีมงำนที่มีศกั ยภำพได้
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ตระหนัก ถึ งคุณประโยชน์และควำมสำคัญของกำรก ำกับดู แลกิ จกำรที่ดี
ภำยในบริ ษทั เพื่อสร้ำงควำมโปร่ งใส สร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
กับกิจกำร และสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริ ษทั อย่ำงยัง่ ยืน โดยหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ประกอบด้วย
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี 8 หลักปฏิบตั ิ จริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจ
จรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่
3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กำหนดให้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมเป็ นประจำทุกปี และ
เพื่อให้ทุกหน่วยงำนได้มีส่วนร่ วมในกำรเสริ มสร้ำงธรรมำภิบำลที่ดีในกำรดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีร่วมกัน บริ ษทั ฯ จึงได้เผยแพร่ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีดงั กล่ำวที่เว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th (หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ ) และได้จดั ทำข้อมูลหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เผยแพร่ และสื่ อสำรให้กบั กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน เพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน
ทุกคนได้รับทรำบ และเป็ นหลักยึด ถือในกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปในแนวทำงเดียวกันในกำรดำเนิ นธุ รกิจ โดยมี
สำระสำคัญดังนี้
9.1.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน มุ่งมัน่ ที่จะนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมใน
กำรดำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนไปปฏิบตั ิในกำรดำเนินงำน
ของบริ ษทั
2. กรรมกำรบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หำร และพนัก งำนทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่ ด้วยควำมรั บผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย์ สุจริ ต โดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริ ษทั และประกำศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนิ นกำรให้โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริ ษทั มีกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรแต่ละคณะและผูบ้ ริ หำรอย่ำงชัดเจน
4. ดำเนินกำรให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม รวมถึง
กำรมีระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนิ นกำรให้มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญอย่ำงเพียงพอ เชื่ อถือได้ และทันเวลำ ตรำบเท่ำที่ไม่
กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
6. ตระหนักและเคำรพในสิ ทธิแห่งควำมเป็ นเจ้ำของของผูถ้ ือหุ้น ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
7. ดำเนินกำรโดยคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
8. มุ่งมัน่ สู่ ควำมเป็ นเลิศในกำรดำเนิ นธุ รกิจ โดยยึดมัน่ ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำด้วยกำรรับ
ฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรบริ หำรและสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยูเ่ สมอ
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9. ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม สร้ำงจิตสำนึกอันดีงำม ปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมเป็ นธรรม ตลอดจน
มุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
10. ต่อต้ำ นกำรทุ จริ ต กำรคอร์ รัป ชัน ไม่ล่วงละเมิ ดทรั พ ย์สินทำงปั ญญำ เคำรพต่อกฎหมำยและสิ ทธิ
มนุษยชน
11. ดำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยควำมรอบคอบ และมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของ
บริ ษทั เป็ นที่ต้ งั
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้จดั ทำคู่มือ “หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 1”ให้
สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูและกิจกำรที่ดี สำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for
listed Companies 2017) ที่กำหนดหลักปฏิบตั ิแก่ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ยึดถือปฏิบตั ิอย่ำงเหมำะสมในฐำนะ
ผูน้ ำองค์กรและผูร้ ับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ประกอบด้วย 8 ข้อหลัก คือ
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในฐำนะผูน้ ำ
องค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็ นไปเพื่อควำมยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริ มสร้ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่มีประสิ ทธิผล
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหำและพัฒนำผูบ้ ริ หำรระดับสูงและกำรบริ หำรบุคลำกร
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริ มนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนกำรมีส่วนร่ วม และกำรสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุน้
9.1.2 จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
กำรกำกับดูแลกิจกำรด้ำนจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ได้กำหนดเพื่อเป็ นแนวทำงใน
กำรดำเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้นกำรปฏิบตั ิต่อผู ้
มีส่วนได้เสี ยอย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม รวมถึงกำรคำนึ งถึงควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดย
คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง
ซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใสและตรวจสอบได้
องค์ประกอบที่สำคัญของจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจ คือ กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำร
ทุจริ ตกำรคอร์รัปชัน คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมมำภิบำล
ที่ดี จึงกำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิที่ชดั เจน โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
ฯ ได้อนุมตั ิ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน ฉบับปรับปรุงครั้งที่
1 โดยในปี 2562 มีกำรทบทวนนโยบำยใหม่และได้รับกำรอนุ มตั ิ จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่
6/2562 เมื่ อวันที่ 19 มิ ถุนำยน 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ ปัจจุ บนั สำหรั บ
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กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน ได้ยึดถือปฏิบติโดยทัว่ กันและเผยแพร่ ไปยังบุคคลภำยนอกองค์กร อำทิ
เช่น บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม คู่คำ้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมถึงสื่ อสำรผ่ำนเว็บไซด์ของบริ ษทั www.mama.co.th
9.1.3 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
กำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรในด้ำ นจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หำรและพนัก งำน บริ ษ ทั ฯ ได้
กำหนดขึ้นเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนิ นธุ รกิจที่ ดีให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน ยึดถือเป็ นแนว
ปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงจิตสำนึ กที่ดีในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย รวมถึงบริ ษทั ฯ จะรับฟังและดำเนินกำรกับทุกข้อร้องเรี ยน
อย่ำงเสมอภำพ โปร่ งใสและเป็ นธรรม
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย 3 คณะ ประกอบด้ว ย คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
เพื่อสนับสนุ นและส่ ง เสริ ม กำรบริ หำรจัดกำรในแต่ละส่ วนงำนขององค์ก รให้ก ำรดำเนิ นงำนเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพและสอดคล้องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องประกอบด้วย กรรมกำรอิส ระของบริ ษทั ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและมี
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ หรื อมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบัญชีหรื อกำรเงิน
อย่ำงเพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน และคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้ง
กรรมกำรที่มีควำมอิสระ และมี คุณสมบัติเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
จำนวน 3 คน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 คน โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้
1. ดร.กุลภัทรำ

สิ โรดม

2. ท่ำนผูห้ ญิงอังกำบ บุณยัษฐิติ
3. นำยชัยวัธ
มะระพฤกษ์วรรณ
4. นำงสำวอริ ยำ
ตั้งชีวินศิริกุล

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)
(มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและกำรเงิน)
กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)
กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน อย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Control)และ
ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจำรณำควำมเป็ น
อิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อน
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ขั้นตำแหน่ งและ เลิกจ้ำง รวมทั้งประเมินผลงำน หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรื อหน่วยงำน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
พิจำรณำ คัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งกำรบอกเลิกจ้ำงผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตลอดจนเข้ำร่ วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฏหมำย
และข้อ ก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ ำ รำยกำรดัง กล่ ำ ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่ งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำ ร่ ว มประชุ ม ของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละคน
(ช) ควำมเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับ จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎ
บัตร (Charter)
(ซ) รำยกำรอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ ำ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น และผู ล้ งทุ น ทั่ว ไปควรทรำบ ภำยใต้ข อบเขตหน้ำ ที่ แ ละควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำร หรื อกำรกระทำ
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่ องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
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(ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำ ด้วยหลักทรั พย์และตลำดทรั พ ย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
หำกคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อ ผูบ้ ริ หำร ไม่ดำเนิ นกำรให้มีกำรปรับปรุ งแก้ไขภำยในเวลำที่กำหนด
กรรมกำรตรวจสอบ รำยใดรำยหนึ่ งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำดังกล่ำวต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(8) สนับสนุนและติดตำมให้บริ ษทั มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
(9) ปรั บปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ อ
พิจำรณำอนุมตั ิ
(10) ปฏิ บ ัติ ก ำรอื่ น ใดตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท มอบหมำย ด้ว ยควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยอำศัยอำนำจตำมข้อบังคับของบริ ษทั และกฏหมำย
(11) พิจำรณำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน หรื อทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน ให้มีควำมเหมำะสมกับรู ปแบบของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
เพื่ออนุมตั ิ
(12) สอบทำนกำรประเมินควำมเสี่ ยงเกี่ ยวกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีควำมเสี่ ยงที่จะทำให้
เกิดโอกำสกำรทุจริ ตที่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั น้อยที่สุดและมี
ควำมเหมำะสมกับรู ปแบบธุรกิจของบริ ษทั
(13) รับเรื่ องแจ้งเบำะแส กำรกระทำอันทุจริ ตคอร์ รัปชัน ที่คนในบริ ษทั มีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งตำมที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่ องให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ร่ วมกันพิจำรณำลงโทษหรื อแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำว
ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั โดยตรงและคณะกรรมกำรบริ ษทั ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ต่อบุคคลภำยนอก
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับจำกวันที่มีมติแต่งตั้ง
9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมกำรบริ ษทั 3 คน เป็ นกรรมกำร
อิสระ 1 คน โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้
1. นำยบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนำ
2. นำยพิพฒั
พะเนียงเวทย์
3. นำยชัยวัธ
มะระพฤกษ์วรรณ

ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน (กรรมกำรอิสระ)
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หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
การสรรหา
(1) พิจำรณำสรรหำคัดเลือกบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
(2) ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่ำงๆ ของบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือก โดยคำนึงถึงควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ ย วชำญจำกหลำกหลำยวิชำชี พ มี คุณสมบัติที่ เหมำะสม โดยเป็ นไปตำม
ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทำควำมเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
(4) เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือกต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ
(5) ปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขกฎบัต รคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน และน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(6) ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
การกาหนดค่าตอบแทน
(1) ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในแต่ละปี
(2) พิจำรณำกำหนดวงเงินค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรบริ ษทั โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของ
บริ ษทั วงเงินค่ำตอบแทนที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และจำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปี
ที่ผำ่ นมำ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำและนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
(3) พิจำรณำจัดสรรค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริ ษทั โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตั ิงำน อำนำจหน้ำที่
และปริ มำณควำมรับผิดชอบ ภำยในวงเงินที่ผถู ้ ือหุ้นได้อนุมตั ิและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
เพื่ออนุมตั ิ
(4) พิจำรณำจัดสรรค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ (ที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ) โดย
พิ จ ำรณำจำกผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำน อ ำนำจหน้ำ ที่ และปริ ม ำณควำมรั บ ผิ ด ชอบ และน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
(5) ปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขกฎบัต รคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน และน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(6) ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
ในรอบปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีกำรประชุม 2
ครั้ ง และได้ ร ำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมี ข ้อ มู ล กำรด ำเนิ น กำรตำมที่ ป รำกฏในรำยงำนของ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
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9.2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยงประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 2 คน กรรมกำร
บริ ษทั 3 คน ผูบ้ ริ หำร 1 คน รวมจำนวน 6 คน โดยมีกรรมกำรอิสระ เป็ นประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ ยง กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง และมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ ยง 1 คน โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้
1. ศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
2. นำงทองอุไร
3. นำยสุชยั
4. ดร.พจน์
5. นำงสำวพจนำ
6. นำงสำวหทัยรัตน์
7. นำงสำวปิ ยดำ

ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
(กรรมกำรอิสระ)
ลิม้ ปิ ติ
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
(กรรมกำรอิสระ)
รัตนเจียเจริ ญ กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
พะเนียงเวทย์ กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
พะเนียงเวทย์ กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
กว้ำงจิตต์อำรี ย์ กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
ดิศวัฒน์
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง

หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ธรรมาภิบาล
(1) กำหนด ทบทวน และปรับปรุ งนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมใน
กำรดำเนินธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
และระเบียบปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง
(2) กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน พร้อมทั้ง
ติดตำมดูแล และประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
(3) ส่งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำร และนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
(4) ทบทวน แก้ ไ ขกฎบัต รคณะกรรมกำรธรรมำภิ บ ำลและบริ หำรควำมเสี่ ย ง และน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(5) ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มอบหมำย
การบริหารความเสี่ยง
(1) พิจำรณำสอบทำน และนำเสนอนโยบำยและกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ให้แก่ คณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
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(2) พิ จ ำรณำสอบทำนและให้ค วำมเห็ น ชอบควำมเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อรับทรำบ รวมทั้งรำยงำนควำมเสี่ ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่สำคัญต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ
(3) ก ำกับ ดู แลกิ จกำรกำรพัฒนำและกำรปฏิ บัติตำมนโยบำยและกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งอย่ำง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้กลุ่ มบริ ษทั ฯ มี ระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ภำพทัว่ ทั้งองค์กรและมี กำร
ปฏิบตั ิตำมอย่ำงต่อเนื่อง
(4) สอบทำนรำยงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อติดตำมควำมเสี่ ยงที่มีสำระสำคัญ และดำเนินกำรเพื่อให้
มัน่ ใจว่ำ องค์กรมีกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
(5) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงที่สำคัญ และมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
เป็ นผูส้ อบทำนเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ บริ ษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรควำม
เสี่ ยง รวมทั้งกำรนำระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมำปรับใช้อย่ำงเหมำะสมและมีกำรปฏิบตั ิตำมทัว่ ทั้ง
องค์กร
(6) ให้คำแนะนำและคำปรึ กษำกับคณะอนุกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (RM team) เพื่อพัฒนำระบบกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง รวมทั้งพิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุ กรรมกำรหรื อเพื่อทำหน้ำที่ จดั กำรกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
(7) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
ในรอบปี 2562 (ม.ค.- ธ.ค. 2562) คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง มีกำรประชุม 4 ครั้ง
โดยมีขอ้ มูลกำรดำเนินกำรตำมที่ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรเสี่ ยง
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย คือ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อทำ
หน้ ำ ที่ ใ นกำรพิ จ ำรณำคัด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเสนอให้ เ ข้ำ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรและผู ้บ ริ หำรสู ง สุ ด ซึ่ ง
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ
1. มี คุ ณสมบัติส อดคล้องตำม พ.ร.บ. บริ ษ ทั มหำชนฯ พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์ฯ
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีคุณสมบัติ และทักษะควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมองค์ประกอบที่
จัดทำ Board Skills Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงของธุรกิจ
3. มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ โดยสอดรับกับธุรกิจ
ด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมถึงรองรับแผนธุรกิจด้ำนกำรลงทุน
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ต่ำงๆ ที่เพิ่มโอกำสกำรเติบโตให้กบั บริ ษทั ฯ ในอนำคต เพื่อเสริ มประโยชน์และเพิ่มมูลค่ำให้แก่
บริ ษทั
4. มีภำวะผูน้ ำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติกำรทำงำนที่โปร่ งใส
5. สรรหำกรรมกำรอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ
1. คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีหน้ำที่สรรหำบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิที่ มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำ ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำก่อนเสนอ
ให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี เลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ ้นที่มำประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็ นกำรออกตำมวำระและยังคงเหลือวำระไม่น้อย
กว่ำ 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูเ้ ลือกบุคคลที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอเข้ำ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่ำกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนกรรมบริ ษทั ที่ยงั
เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ำมำเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ดังกล่ำวจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่งเท่ำกับวำระ
ที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรบริ ษทั ที่ตนแทน ซึ่งเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั
2. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ดำเนินกำรตำมข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 17 “ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
ประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
อนึ่ ง กรรมกำรที่ออกตำมวรรคหนึ่ งชอบที่จะได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรได้อีก
หำกที่ ป ระชุ ม ได้เ ลื อ กเข้ำ ด ำรงต ำแหน่ ง ใหม่ อี ก ครั้ ง” ดัง นั้น ในกำรประชุ ม สำมัญ ผูถ้ ื อหุ้น
ประจำปี คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะทำหน้ำที่พิจำรณำดำเนิ นกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ
สำหรับกรรมกำรบริ ษทั ที่ครบวำระตำมเกณฑ์ขอ้ บังคับบริ ษทั ข้ำงต้น เพื่อเสนอรำยชื่อกรรมกำร
บริ ษทั ดังกล่ำว ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำก่อนเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี เลือกตั้ง
3. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ในกรณี กำรสรรหำบุคคลที่จะมำตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ จะพิจำรณำ
ตำมคุ ณ สมบัติ ข องกรรมกำรอิ ส ระที่ บ ริ ษัท ฯ ก ำหนดไว้ ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อ ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ดังนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
กรรมกำรอิ ส ระของบริ ษ ัท ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ต ำมข้อ ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น
ดังต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
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2. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น กรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือน
ประจำ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ้น รำยใหญ่ หรื อของผูม้ ี อำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พ น้ จำกกำรมี
ลัก ษณะดัง กล่ ำวมำแล้วไม่ น้อยกว่ำ สองปี ก่ อนวันที่ ไ ด้รับ แต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมกำรอิ ส ระ ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมกำรอิสระ เคยเป็ นข้ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำของ
ส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่
เป็ นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริ หำร
ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อบุ คคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มี หรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณ
อย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุม ของผูท้ ี่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจตำมวรรคหนึ่ ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำ หรื อให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อ
กำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับ หรื อให้กูย้ ืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อ คู่สัญญำ
มีภำระหนี้ ที่ตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั
หรื อตั้งแต่ยสี่ ิ บล้ำนบำทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรคำนวณภำระหนี้ ดงั กล่ำวให้
เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระ
หนี้ ดงั กล่ำว ให้นบั รวมภำระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่ งปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของ
สำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี อำนำจควบคุมของบริ ษ ทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ น้ จำกกำรมี ล ัก ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
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6. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผูใ้ ห้บ ริ ก ำรทำงวิ ช ำชี พ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ ง กำรให้บ ริ ก ำรที่ เ ป็ นที่ ป รึ ก ษำ
กฎหมำยหรื อที่ป รึ ก ษำทำงกำรเงิน ซึ่ งได้รับค่ำบริ กำรเกิ นกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษ ทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุมหรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร
อิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรำย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อ
บริ ษัท ย่ อ ย หรื อไม่ เ ป็ นหุ้ น ส่ ว นที่ มี นั ย ในห้ ำ งหุ้ น ส่ ว น หรื อเป็ นกรรมก ำรที่ มี ส่ ว นร่ ว ม
บริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำนที่ปรึ กษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่ ง ของ
จำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั
ทั้งนี้ หำกคณะกรรมกำรตลำดทุน ได้มีประกำศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ กรรมกำร
อิสระของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ได้มีกำรประกำศเปลี่ยนแปลงไปทุกประกำร
ภำยหลังรับกำรแต่งตั้งให้เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระ
อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั โดยมีก ำรตัดสิ นใจใน
รู ปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
ในรอบปี 2562 กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจหรื อกำรให้บริ กำรทำง
วิชำชีพ หรื อบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นกรรมกำรอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจ หรื อกำรให้บริ กำรทำง
วิชำชี พในมูลค่ำเกินกว่ำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และหลักเกณฑ์ข อง
บริ ษทั ฯ ข้ำงต้น
การให้ สิทธิผ้ถู ือหุ้นรายย่ อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ด้วยบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ้นตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริ ษทั ฯ จึงเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจ ำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำก่ อน
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กำหนด ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกเว็บ
ไซด์ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th ภำยใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ”
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ในปี 2562 ตำมที่บริ ษ ทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ้น เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรั บกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ น
กรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2562 ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ธันวำคม - 30 ธันวำคม
2561 โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
(1) เลขำนุ กำรบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำกลัน่ กรองในเบื้องต้น หำกข้อมูลและเอกสำรครบถ้วนจะ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเพื่อพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำว และนำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด
(2) บุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั จะได้รับกำรบรรจุชื่อในกำรประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 ในหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุม พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั
(3) บุคคลที่ไม่ได้รับควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทรำบในกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุเหตุผล
อนึ่ง เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลำที่กำหนด บริ ษทั ฯ ได้แจ้งผลสรุ ปกำรเปิ ดโอกำสให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี เผยแพร่ ข่ำวผ่ำน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับในปี 2562 ที่ผำ่ นมำ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562 บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่
ข่ำวสรุ ปผล คือ ไม่มีผูถ้ ือหุ้นคนใดเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ พิจำรณำเข้ำรับ
กำรสรรหำเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2562 และรำยงำนให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบอีก
ครั้งในวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562
หลักเกณฑ์ การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
บริ ษทั ฯ กำหนดกำรลงคะแนนเสี ยงสำหรับกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั ในที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 16. กำหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับ 1 หุน้
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลำยคน
เป็ นกรรมกำรได้ แต่จะแบ่งคะแนนให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำ
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้งในลำดับ
ถัดลงมำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู ้
เป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ จัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2562 เป็ นปี ที่สองภำยหลังกำรจดทะเบียนตั้ง
บริ ษทั และตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 17 กำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 ใน
ปี แรกและปี ที่สองภำยหลังกำรจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจบั ฉลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมกำรคน
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ที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุดเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง และกรรมกำรผูอ้ อกไปนั้นจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปี
แรกนี้มีกรรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่งตำมวำะโดยกำรจับสลำก จำนวน 5 คน คือ
1. นำยบุณยสิ ทธิ์

โชควัฒนำ

2. นำยกำธร
3. นำยพิพฒั

พูนศักดิ์อุดมสิ น
พะเนียงเวทย์

4. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต
5. นำยสำโรช
ชยำวิวฒั น์กุล

ประธำนกรรมกำรบริ ษทั /ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั / กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน/ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรอิสระ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกจำกจำนวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด เลือกตั้งกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ ง จำนวน 2 คน ได้แก่ นำยบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนำ และนำยพิพฒั
พะเนี ยงเวทย์ และเลือกตั้งกรรมกำรใหม่ จำนวน 3 คน ได้แก่ นำงอรทัย ทองมีอำคม ศำสตรำจำรย์ ดร.สุ วิมล
กีรติพิบูล และนำงทองอุไร ลิม้ ปิ ติ
การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
บริ ษทั ฯ สรรหำผูบ้ ริ หำรระดับสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ จำกผูบ้ ริ หำรปัจจุบนั หรื อบุคคลอื่น ที่มีคุ ณสมบัติ
ที่เหมำะสม มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่ำงดี และสำมำรถ
บริ หำรจัดกำรนำพำองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดไว้
สำหรับผูบ้ ริ หำรระดับสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ ำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
คัดเลือกจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั จะพิจำรณำควำม
เหมำะสมในกำรแต่งตั้งตำแหน่งทำงกำรบริ หำรต่อไป
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจ และกำรดำเนินกำรของบริ ษทั
ฯ รวมถึงกำรกำกับดูแลกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำย แผนกำรดำเนินงำน
และกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ภำยใต้กฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ มีกำรพิจำรณำโครงสร้ำงองค์กร และกำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมให้มีประสิ ทธิ ภำพ
และเอื้อต่อสภำพกำรดำเนิ นธุ รกิจ เพื่อมุ่งพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ให้มีระบบกำร
กำกับดูแลกิจกำร มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ดี และกำรเข้ำร่ วมลงนำมในคำประกำศเจตนำรมณ์ แนวร่ วมปฏิบตั ิ
ในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันกับบริ ษทั ฯ พร้อมทั้ง มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเพื่อกำรเติบโต
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ในอนำคต โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนจำกบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมและมีกำรพิจำรณำผล
กำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อวำงแผนงำนและเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนต่อไป
บริ ษทั ฯ ได้รับข้อมูลงบกำรเงินจำกบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมประจำทุกเดือน เพื่อบริ ษทั ฯ สำมำรถ
ติดตำมและรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมได้ และได้นำเสนอข้อมูลผลกำรดำเนินงำน
ดังกล่ำวให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ รับทรำบทุกเดือนเช่นเดียวกับกำรรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ฯ นอกจำกนี้มีบริ ษทั ย่อยที่สำคัญ 3 แห่ง ซึ่งมีมูลค่ำสิ นทรัพย์รวมกันมำกกว่ำร้อยละ 40 ของสิ นทรัพย์รวม
ในปี 2562 ใช้สำนักงำนตรวจสอบบัญชี เดียวกันกับบริ ษทั ฯ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำร
เงินเสร็จได้ทนั เวลำที่กำหนด
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีมำตรกำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยในโดยกำหนดไว้ในจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจ และ
จรรยำบรรณ กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ในเรื่ อง ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ และกำรนำข้อมูล
ของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนที่สำคัญ ดังนี้
• กรรมกำรบริ ษ ัท และผู บ
้ ริ ห ำร ต้อ งรำยงำนกำรมี ส่ ว นได้เ สี ย ของตนและบุ ค คลที่ มี ค วำม
เกี่ยวข้อง ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
• กรรมกำรบริ ษท
ั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนซึ่งอยูใ่ นหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยใน ห้ำมทำกำร
ซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน และ
ภำยหลังงบกำรเงินเปิ ดเผยแล้ว 24 ชัว่ โมง
ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรส่ งจดหมำยแจ้งเป็ นทำงกำรให้กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร
ทุ ก คน ได้ท รำบช่ วงระยะเวลำที่ ป ระกำศก ำหนดเป็ นช่ วงวันที่ ห้ำมซื้ อขำยหลักทรั พ ย์ของ
บริ ษทั ฯ ก่อนกำรเผยแพร่ งบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี ผ่ำนช่องทำงระบบ
ออกข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กำหนดให้กรรมกำรบริ ษท
ั ผูบ้ ริ หำร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ มีหน้ำที่
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลัก ทรัพย์ของบริ ษ ัทต่ อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งต่อไป
• ไม่ เ ปิ ดเผยหรื อ ส่ ง ผ่ ำ นข้อ มู ล หรื อ ควำมลับ ของบริ ษ ัท ที่ ต นเองทรำบ หรื อ ได้รั บ ทรำบต่ อ
บุคคลภำยนอกหรื อผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง
• กำรเปิ ดเผยข้อมู ล ต้องเป็ นไปโดยพนัก งำนของบริ ษ ท
ั ที่มีอำนำจหน้ำ ที่ อำจมี กำรกำหนดชั้น
ควำมลับของข้อมูลตำมควำมสำคัญของข้อมูล และกำรให้ขอ้ มูลต้องอยูใ่ นกรอบของหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย
• บริ ษท
ั ได้กำหนดนโยบำยให้กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรระดับสู งแจ้งต่อประธำนกรรมกำร
บริ ษทั ทรำบเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหุน้ ของบริ ษทั อย่ำงน้อย 1 วันล่วงหน้ำก่อนทำกำรซื้อขำย
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 77

มำตรกำรลงโทษ บริ ษทั ฯ มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนและกำหนดบทลงโทษทำงวินยั
ไว้สูงสุด คือ กำรเลิกจ้ำง
ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ฯ ได้มี ติดประกำศข้อพึ งปฏิบตั ิ ด้ำนจริ ย ธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิ จและจรรยำบรรณ
กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ให้ทรำบทัว่ กัน รวมถึงกำรเผยแพร่ ผ่ำนระบบ Intranet ภำยในบริ ษทั
และเผยแพร่ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั www.mama.co.th
ในปี 2562 เลขำนุ ก ำรบริ ษ ัท ได้ร ำยงำนให้ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ทรำบกำรก ำหนด
ระยะเวลำห้ำมซื้ อขำยหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ก่ อนกำรเผยแพร่ งบกำรเงิ นของแต่ละไตรมำสรวม 3 ไตรมำส
จำนวน 3 ครั้ง และงบกำรเงินประจำปี จำนวน 1 ครั้ง และได้ส่งจดหมำยแจ้งเป็ นทำงกำรให้กบั กรรมกำร และ
ผูบ้ ริ หำรทุกคนทรำบด้วย รวมจำนวน 4 ครั้ง
•

9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั สำนักงำน อีวำย
จำกัด ซึ่ งเป็ นสำนักงำนสอบบัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและ
สำนักงำนสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปี บัญชี 2562 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีเฉพำะบริ ษทั ฯ
ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย 3 รำย
รวม

ปี 2562
2,900,000 บำท
2,210,729 บำท
5,110,729 บาท

ปี 2561
2,760,000 บำท
2,068,301 บำท
4,828,301 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของบัต รกำร
ส่งเสริ มกำรลงทุน (BOI) จำนวนเงิน 1,085,000 บำท และค่ำบริ กำรอื่นๆ จำนวนเงิน 60,000 บำท สำหรับรอบปี
บัญชี 2562 ให้แก่ บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ซึ่ งเป็ นสำนักงำนสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัด รวมถึงบุคคล
หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
สำหรับค่ำตอบแทนที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตอันเกิดจำกกำรตกลงที่ยงั ให้บริ กำรไม่แล้วเสร็ จในรอบปี
บัญชี 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกิดขึ้น
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้
บริ ษทั ฯ มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้ำงควำมเชื่อมัน่ และควำม
มัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย เพื่อนำพำองค์กรไปสู่ กำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
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นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ส่งเสริ มระบบกำรบริ หำรงำน กำรควบคุมภำยใน และกำร
บริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิภำพดียงิ่ ขึ้นและอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้
- ระบบกำรบริ หำร มุ่งมัน่ ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่บริ ษทั ด้วยควำมรอบคอบ และระมัดระวัง
บริ หำรงำนด้วยควำมสำมำรถและมีประสิ ทธิภำพที่เ พียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ้น วำงแนวทำง
กำรบริ หำรจัดกำรที่เหมำะสม มีระเบียบปฏิบตั ิที่กำหนดกำรแยกอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยจัดกำร
ไว้ชดั เจนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร รวมทั้งต้องดำเนิ นกำรเพื่อให้มนั่ ใจว่ำระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงินและกำร
ตรวจสอบบัญชี มีควำมน่ำเชื่อถือ
- กำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง ด้วยกำรรักษำไว้ซ่ ึ งระบบกำรควบคุมกำร
ตรวจสอบภำยในและกำรประเมินควำมเสี่ ยง โดยไม่เจำะจงหรื อมุ่งเน้นกำรควบคุมภำยในเฉพำะเรื่ อง หำกแต่
ครอบคลุมให้เกิดควำมถูกต้อง สุ จริ ต ควำมเป็ นธรรม และสร้ำงควำมปลอดภัยต่อข้อมูลอันเป็ นควำมลับทำง
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษ ัท ติ ด ตำมและดู แ ลในเรื่ อ งกำรจัด กำรแก้ไ ขปั ญ หำควำมขัด แย้งทำง
ผลประโยชน์ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
- กำรดำเนินกำรด้วยควำมโปร่ งใส ชัดเจน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิดว้ ยกำรกำหนดข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี ที่
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกระดับพึงมีจิตวิญญำณที่ดีต่อผูถ้ ือหุ้น ลูกค้ำ บริ ษทั คู่คำ้ และสังคมอย่ำงมีจริ ยธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริ ต กำรคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ เคำรพต่อกฎหมำยและสิ ทธิมนุษยชน
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้รับผลประเมินในเรื่ องกำรกำกับดูแลกิจกำร ดังนี้
• บริ ษท
ั ฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 ระดับดีเยี่ยม จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 โดยสมำคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
• บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ ผลกำรประเมิ น กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ประจำปี 2562
ในระดับดีมำก โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
• บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ อ ยู่ ใ น ร ำ ย ชื่ อ “หุ ้ น ยั่ ง ยื น ” Thailand Sustainability
Investment (THSI) 2019 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริ ษท
ั ฯได้รับรำงวัลกิตติกรรมประกำศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ใน
กำรเปิ ดเผยข้อมู ล ควำมยัง่ ยืนต่ อสำธำรณะและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ที่ เกี่ ย วข้อง จำก สถำบัน
ไทยพัฒน์
รำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ฯ ฉบับนี้ ได้นำเสนอและผ่ำนกำร
พิจำรณำทบทวนจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563
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หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) สาหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติในแต่ละเรื่ อง ดังนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ คำนึงถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้น ส่ งเสริ มกำรใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนของผูถ้ ือหุ ้น ได้แก่ กำรซื้ อขำย หรื อโอนหุ ้น กำรมีส่วนแบ่งในกำไร กำรได้รับข่ำวสำร
ข้อมูล ของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิ ทธิกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและร่ วม
ตัดสิ นใจโดยกำรออกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น เช่ น กำรเลื อกตั้ง กรรมกำรบริ ษ ทั กำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทน
กรรมกำรบริ ษทั กำรอนุมตั ิเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ และกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
นอกจำกสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำน บริ ษทั ฯ ยังดำเนิ นกำรในเรื่ องต่ำงๆ โดยคำนึ งถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น ไม่
ลิดรอนสิ ทธิ ส่ งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1.1 สิ ทธิในการรั บทราบข้ อมู ล ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิ รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริ ษทั ฯ ได้
เผยแพร่ ท้ งั ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ www.mama.co.th เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มีช่องทำงที่จะได้รับข่ำวสำรข้อมูลของบริ ษทั ฯได้มำกขึ้น เช่น ผลกำร
ดำเนินงำนรำยไตรมำส และประจำปี ข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรซื้อขำยสิ นทรัพย์ที่สำคัญ กลุ่มผูถ้ ือ
หุ้นสู งสุ ด 10 อันดับแรกของบริ ษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น (ข้อมูลล่ำสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
จำนวนกำรถือหุน้ ของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อย รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุม ผูถ้ ือหุ้น
และข้อมูลที่จำเป็ นต่อกำรตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้
1.2 สิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ มีนโยบำยส่ งเสริ มสนับสนุนและอำนวยควำม
สะดวกต่อผูถ้ ือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถำบันในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นประจำปี กับบริ ษทั ฯ ด้วยดี
อย่ำงสม่ำเสมอ โดยบริ ษทั ฯ กำหนดกำรจัดให้มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั (รอบบัญชีบริ ษทั ฯ วันที่ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม) โดยเลือกสถำนที่กำรจัดประชุม
ที่มีควำมเหมำะสม ได้แก่ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์ วิงส์คอนเวนชัน่ (ศรี นคริ นทร์ ) เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 เนื่องจำกสถำนที่น้ ี ต้ งั อยู่ใกล้บริ ษทั ฯ และมีควำมสะดวกในกำร
เดินทำงเนื่ องจำกอยู่ใกล้สถำนี รถไฟฟ้ ำ Airport link และใกล้ทำงด่วน และกำรนำระบบสำรสนเทศในกำร
ลงทะเบียน และบันทึกกำรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นในแต่ละวำระได้อย่ำงเปิ ดเผย ซึ่งเป็ นระบบโปรแกรมที่มี
กำรพัฒนำมำอย่ำ งต่อเนื่ องเพื่ อให้ส อดคล้อ งและเป็ นไปตำมกฎระเบี ย บกำรประชุ มที่ มี ค วำมโปร่ งใสและ
น่ ำ เชื่ อถื อ มำใช้ดำเนิ นกำรประชุ ม ผูถ้ ื อหุ้น อำทิ เช่ น กำรปรั บปรุ งโปรแกรมกำรบันทึ ก กำรลงคะแนนเสี ย ง
ย้อนหลังได้หำกมีผถู ้ ือหุ้นท้วงติงจึงทำให้เกิดควำมคล่องตัวของกำรใช้งำนของระบบมำกขึ้น หรื อหำกผูถ้ ือหุ้น
ต้องกำรจะดูคะแนนเสี ยงย้อนหลังในวำระก่อนหน้ำนี้ ก็ทำได้แม้ว่ำกำลังประชุมในวำระอื่นอยู่ก็ตำม บริ ษทั ฯ มี
นโยบำยในกำรแยกข้อย่อยของระเบียบวำระกำรประชุม ออกเป็ นแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน เพื่อเพิ่มโอกำสกำร
ลงคะแนนเสี ยงให้กบั ผูถ้ ือหุ้นที่เข้ำร่ วมประชุมในระหว่ำงเวลำกำรประชุม โดยผูถ้ ือหุ้นไม่ถูกจำกัดสิ ทธิในกำร
ลงคะแนนเสี ยงหำกเข้ำประชุมไม่ทนั เวลำในระเบียบวำระหลักนั้นๆ
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่ อนวันประชุ มผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ ได้แจ้งมติกำหนดกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นให้
ได้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 สัปดำห์ก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 13 มีนำคม 2562 ผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถจัดเวลำในกำรเข้ำร่ วมประชุม และกำหนดตำรำงเวลำในกำร
ได้เผยแพร่ หนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมทั้งหมดที่มีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลที่
บริ ษทั ฯ ที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบเอกสำร ผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำ 33 วัน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้
ศึ กษำเป็ นกำรล่วงหน้ำก่ อนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ำว โดยบริ ษทั ฯ มอบหมำยให้บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็ นนำยทะเบียนหุ้นของบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 22
วัน รวมทั้งได้ลงประกำศโฆษณำหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลำติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 7 วัน คือ ในวันที่ 1719 เมษำยน 2562 ซึ่งในแต่ละวำระมีขอ้ เท็จจริ งและเหตุผลรวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบ
พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม เช่น รำยงำนประจำปี หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอ
ชื่อให้เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั แผนที่ของสถำนที่จดั ประชุม คำอธิ บำยเอกสำรและหลักฐำนที่ผถู ้ ือหุ้นต้อง
นำมำแสดงในกำรเข้ำร่ วมประชุม ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นและขั้นตอนกำรเข้ำ
ร่ วมประชุม นอกจำกนี้ ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ทำ และปฏิบตั ิตำมประกำศของ
กระทรวงพำณิ ชย์ ซึ่ งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสำมำรถเลือกหนังสื อมอบฉันทะแบบใด
แบบหนึ่ง ที่ website ของบริ ษทั www.mama.co.th
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มสิ ทธิ ให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวำระกำรประชุม
และ/หรื อ เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่
2/2562 เป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม โดยให้จดั ทำเป็ นหนังสื อตำมแบบที่กำหนด ส่ งถึงเลขำนุ กำรบริ ษทั
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2561 เพื่อพิจำรณำดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนต่อไป โดยบริ ษทั ฯ ได้
เผยแพร่ ข่ำวทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริ ษทั www.mama.co.th เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2561 ซึ่งเมื่อครบกำหนดตำมระยะเวลำดังกล่ำว ปรำกฏว่ำไม่
มีผูถ้ ือหุ้นคนใดเสนอเรื่ องดังกล่ำ วทั้ง 2 เรื่ อง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ให้ทรำบแล้วในหนังสื อบอกกล่ ำวนัด
ประชุ ม สำมัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 2/2562 ทั้ง ภำษำไทยและภำษำอัง กฤษผ่ำ นช่ องทำงของตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562
อนึ่ง ตำมที่บริ ษทั ฯ ได้ให้สิทธิกบั ผูถ้ ือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
กำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ข้ำงต้นนั้น สำหรับคุณสมบัติของ
ผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด คือ เป็ นผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่ งหรื อหลำยคน ซึ่ งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสี ยง
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 (16,485,200 หุน้ ) ของจำนวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ้นส่ งคำถำมล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุม
สำมัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 2/2562 เมื่ อ วัน ที่ 24 เมษำยน 2562 ได้ท ำง E-mail : sararath@mama.co.th หรื อ ทำง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนมำยัง นำงสำวสรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล (เลขำนุกำรบริ ษทั ) บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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(มหำชน) เลขที่ 304 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240 หรื อโทรสำร 02374-7743 ก่อนวันประชุม ตำมที่บริ ษทั ฯ จะแจ้งไว้ในหนังสื อนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น แล้วนั้น ปรำกฎว่ำไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ส่งคำถำมล่วงหน้ำมำยังบริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้แจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นได้รับทรำบ
ก่อนกำรดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุ มผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 บริ ษทั ฯ ได้
อำนวยควำมสะดวกให้ผูถ้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นและออกเสี ยงอย่ำงเต็มที่ รวมถึงเปิ ด
โอกำสให้ผูถ้ ือหุ้นได้ซักถำมข้อมูลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ ำงเพียงพอเช่นเดียวกัน
โดยวัน เวลำ และสถำนที่ประชุม ไม่เป็ นอุปสรรคในกำรเข้ำร่ วมประชุม กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมสำมำรถ
ลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ชัว่ โมง โดยเปิ ดรับลงทะเบียนในเวลำ 7.00 น. ก่อนกำร
ประชุมในเวลำ 9.00 น. และยังคงให้สิทธิผูถ้ ือหุ้นที่มำร่ วมประชุมภำยหลังจำกที่ได้เริ่ มกำรประชุมแล้วมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในวำระที่ยงั ไม่มีกำรพิจำรณำและให้นับเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วำระที่ใช้สิทธิ ในกำรออก
เสี ยงเป็ นต้นไป โดยในกำรลงทะเบียน บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอสำหรับกำรลงทะเบีย นเข้ำ
ประชุม พร้อมกับจัดเตรี ยมอำกรแสตมป์ สำหรับติ ดหนังสื อมอบฉันทะไว้บริ กำรแก่ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะให้
ผูอ้ ื่นมำประชุมแทนตน มีกำรแจกป้ ำยคะแนนและบัตรลงคะแนนเสี ยงสำหรับผูถ้ ือหุ้นทุกรำยเพื่อใช้ในกำร
ลงคะแนนเสี ยง โดยบริ ษทั ฯ ได้นำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสี ยงมำใช้ในกำรลงทะเบียน และในกำร
นับเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ วและโปร่ งใส ซึ่ง
กำรลงคะแนนเสี ยงดังกล่ำว ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ภำยหลังกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นหำกมีขอ้ สงสัยหรื อข้อ
โต้แย้ง
กรณี ผูถ้ ือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
หรื อกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่ ง ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และ
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยในวำระพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรทำหน้ำที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะเข้ำประชุมแทน เพื่อเป็ น
ตัวแทนรักษำสิ ทธิของตน โดยในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 เมษำยน 2562 กรรมกำรอิสระ
ของบริ ษทั ฯ ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ 3 คน คือ
1. ดร.กุลภัทรำ สิ โรดม
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. ท่ำนผูห้ ญิงอังกำบ บุณยัษฐิติ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญต่อกำรประชุม สำมัญผูถ้ ือหุ้น โดยถือเป็ นหน้ำที่ที่
ต้องเข้ำร่ วมประชุมยกเว้นป่ วยหรื อติดภำรกิจสำคัญ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24
เมษำยน 2562 มีกรรมกำรบริ ษทั เข้ำร่ วมประชุม จำนวน 14 คน จำกจำนวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.33 โดยมี
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และประธำน
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กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เข้ำร่ วมประชุมครบทุก คน นอกจำกนี้ มี ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี (ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำ
บัญชี ) ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน (CFO) ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต จำกบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นสำมำรถซักถำมในเรื่ องงบกำรเงิน และจัดให้มีผเู ้ ป็ นสักขีพยำนกำรนับคะแนน (Inspector) โดย
เป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยภำยนอก จำก บริ ษทั ชมพูและเพื่อน จำกัด เพื่อจะทำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรจัดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นได้ใช้
สิ ท ธิ ใ นฐำนะผูถ้ ื อ หุ้นได้ท รำบถึ ง ผลกำรดำเนิ นงำน พร้ อมผลกำรวิ เครำะห์และค ำอธิ บำยของฝ่ ำยจัด กำร
(MD&A) กำรดำเนิ นกำรด้ำนมำตรกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล กำรพิจำรณำและออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับบริ ษทั กำหนด เมื่อถึงเวลำที่กำหนด 9.00 น. เปิ ด
ประชุมโดยประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร ได้แจ้ง
จำนวน/สัดส่ วนผูถ้ ือหุ้นที่เข้ำประชุม แนะนำกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ ป็ นสักขีพยำนนับ
คะแนน โดยเลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูแ้ จ้งให้ทรำบถึงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขั้นตอนกำรออกเสี ยง
ลงคะแนน และกติ กำรกำรนับคะแนนเสี ยงทั้งเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย (ถ้ำมี ) และได้
ดำเนิ นกำรประชุ มให้เป็ นไปตำมลำดับวำระกำรประชุ ม ไม่มีกำรเพิ่มวำระหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ กำรจัดสรรเวลำให้เหมำะสมเพียงพอสำหรับกำรนำเสนอประเด็นต่ำงๆ ของ
แต่ละวำระและจะเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้น ได้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ในแต่ละวำระ ซึ่ งในที่
ประชุมครั้งนี้มีผถู ้ ือหุน้ หลำยรำยได้ซกั ถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมกำร
บริ ษทั และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ได้ทำหน้ำที่ตอบข้อซักถำมของผูถ้ ือหุ้นอย่ำงชัดเจนตรงประเด็นให้ผถู ้ ือหุ้นได้
เข้ำใจเป็ นอย่ำงดี และมีกำรสรุ ปผลกำรลงมติ จำกกำรนำระบบ Barcode ที่ใช้นับคะแนนเสี ยงในแต่ละวำระ
พร้อมทั้งแสดงผลกำรลงมติผ่ำนทำง Projector ให้ผถู ้ ือหุ้นรับทรำบในแต่ละมติสำหรับวำระกำรประชุมสำมัญผู ้
ถือหุน้ ที่สำคัญ มีดงั นี้
(1) การแต่ งตั้งกรรมการบริ ษัท : บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ้น ใช้สิทธิ เลื อกตั้งกรรมกำรเป็ น
รำยบุคคล โดยมีขอ้ มูล รำยละเอียดของบุ คคลที่ เสนอให้เลื อกตั้ง ประกอบด้วย [ชื่ อ นำมสกุล อำยุ สัญชำติ
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง กำรศึกษำ กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร ตำแหน่งปัจจุบนั ระยะเวลำกำรดำรง
ตำแหน่งกรรมกำร กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น /กิจกำรอื่น/กิจกำรที่แข่งขัน
หรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษทั ประสบกำรณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี คุณสมบัติตอ้ งห้ำม กำรถือหุ้นในบริ ษัทฯ และกำร
เข้ำร่ วมประชุมในปี 2562] ตำมที่ปรำกฏในหนังสื อนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ้น
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมแล้ว และในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ ได้แจ้ง กำรดำรงตำแหน่งในบริ ษทั ที่ประกอบ
กิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่ง ขันกับกิจกำรของบริ ษทั อีกครั้ง เพื่อผูถ้ ือหุ ้นได้รับทรำบและ
เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ กรรมกำรแต่ละคนได้ผ่ำนกระบวนกำรกลัน่ กรองจำกคณะกรรมกำรสรร
หำฯ ซึ่งดูถึงควำมเหมำะสมด้ำนคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ รวมถึงผลกำร
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ปฏิบตั ิงำนในฐำนะกรรมกำรบริ ษทั ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ หำกเป็ นกำรพิจำรณำกรรมกำรบริ ษทั ที่ครบตำมวำระ
ในแต่ละปี จะดำเนิ นกำรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอำนำจในกำร
พิจำรณำคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเหมำะสมจำกรำยชื่อที่คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน นำเสนอ
ตำมจำนวนที่ตอ้ งกำรเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมกำรต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน
2562
นอกจำกนี้ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่ม
สิ ทธิ ให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2562 โดยให้จดั ทำเป็ นหนังสื อตำมแบบที่กำหนดส่งถึงเลขำนุกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม
ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2561 เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยเผยแพร่ ท้ งั ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริ ษทั www.mama.co.th
เพื่อพิจำรณำดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนต่อไป ซึ่ งในที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นครั้ งนี้ ก่อนกำรพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร
บริ ษทั บริ ษทั ฯ ได้แจ้งผลให้ทรำบอีกครั้งว่ำ ตำมที่บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้สิทธิ ดงั กล่ำวแก่ผถู ้ ือหุ ้นปรำกฏว่ำ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ตำมช่วงเวลำที่กำหนดไว้
(2) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริ ษทั ฯ ได้มีกำรเสนอวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษทั ต่อที่
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562 ในวงเงิน
รวมไม่เกิน 15 ล้ำนบำท เท่ำเดิม โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ตำม
นโยบำยและหลักเกณฑ์กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้ทรำบว่ำในปี ที่ผ่ำนมำมี
วงเงินค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ได้รับกำรอนุมตั ิเป็ นจำนวนเงินเท่ำไร และมีกำรจ่ำยไปจริ งเป็ น
จำนวนเงินเท่ำไร ประกอบด้วย ค่ำเบี้ยประชุ ม ค่ำบำเหน็จ ค่ำตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ ษทั ค่ำตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนกรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริ หำรควำมเสี่ ยง (ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรื อสวัสดิกำรที่กรรมกำรบริ ษทั ได้รับในฐำนะพนักงำน หรื อ
ลูกจ้ำงของบริ ษทั ) ส่ วนในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1 มีกำรอธิ บำยรำยละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่ำตอบแทน
อื่นๆ รวมทั้งแจกแจงรำยกำรค่ำตอบแทนและจำนวนเงินที่จ่ำยให้แก่ กรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย
เป็ นรำยบุคคล รวมถึงค่ำตอบแทนเฉพำะกรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำร
(3) การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี : บริ ษทั ฯ ได้ให้ขอ้ มูลของผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญำต ดังนี้ ชื่อผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต สำนักงำนสอบบัญชี ควำมเป็ นอิสระ จำนวนปี ที่ทำหน้ำที่เป็ น
ผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ค่ำสอบบัญชีระหว่ำงปี ปัจจุบนั และค่ำบริ กำรอื่นที่มีกำรรับบริ กำรจำกสำนักงำนสอบ
บัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสังกัดอยู่ โดยข้อมูลดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ฯ
สำหรับค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี และค่ำบริ กำรอื่นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่จ่ำยให้กบั บริ ษทั สำนักงำน อี
วำย จำกัด ที่เป็ นสำนักงำนตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
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ข้ อมูลค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
รำยละเอียด
1. ค่ำตอบแทนเฉพำะบริ ษทั ฯ*
-ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี
-ค่ำบริ กำรอื่น
รวมจำนวนเงิน
2. ค่ำตอบแทนบริ ษทั ย่อย 3 รำย
-ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี
-ค่ำบริ กำรอื่น
รวมจำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้ น

ปี 2562

ปี 2561

2,900,000 บำท
800,000 บำท
3,700,000 บำท

2,760,000 บำท
800,000 บำท
3,560,000 บำท

2,210,729
345,000
2,555,729
6,255,729

2,068,301
345,000
2,413,301
5,973,301

บำท
บำท
บำท
บำท

บำท
บำท
บำท
บำท

(4) การจ่ ายเงินปั นผล : ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล “จัดสรรจำกกำไรสุ ทธิ ประจำปี บนงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50” บริ ษทั ฯ เสนอรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดสรรกำไร อัตรำเงินปันผล
ที่เสนอจ่ำย พร้อมเหตุผลและข้อมูลกำรเปรี ยบเทียบกำรจ่ำยเงินปั นผลของปี ที่ผ่ำนมำ โดยในปี 2562 ได้เสนอ
จ่ำยเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 3.92 บำท เป็ นจำนวนเงิน 1,292.44 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนกำร
จ่ำยเงินปันผลร้อยละ 50.05 ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่บริ ษทั ฯ กำหนดไว้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุ มผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
อย่ำงละเอียด มีรำยชื่อกรรมกำรบริ ษทั ที่เข้ำ/ไม่เข้ำร่ วมประชุม รวมทั้งสำเหตุกำรลำ คำชี้แจงที่เป็ นสำระสำคัญ
คำถำมและคำตอบหรื อข้อคิดเห็นโดยสรุ ป
ในปี 2562 มีผถู ้ ือหุน้ ซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ตอบคำถำมจน
เป็ นที่ น่ำ พอใจของผูถ้ ือหุ้น รำยละเอี ย ดในแต่ละวำระเป็ นไปตำมข้อเท็จจริ งในที่ ประชุม มี รำยงำนผลกำร
ลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวำระ โดยแยกคะแนนเสี ยงพร้อมสัดส่ วน ร้อยละของคะแนนเสี ยงในแต่ละมติคือ เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ซึ่งรำยงำนกำรประชุม ฯ มีกำรลงนำมจำกประธำนกรรมกำรบริ ษทั
และบริ ษทั ฯดำเนินกำรจัดส่ งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิ ชย์ภำยในเวลำที่กฎหมำย
กำหนด (ภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น) โดยบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ รำยงำนกำรประชุม ทั้ง
ฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภำคม 2562
พร้อมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลกำรบันทึกภำพกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชุมในลักษณะสื่ อวีดิ
ทัศน์ และเผยแพร่ ในรู ปแบบ clip file เพื่อเป็ นช่องทำงให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็ นต้อง
รอให้ถึงกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งต่อไป
1.3 การกระจายการถื อหุ้นสามัญของบริษัทฯ บริ ษทั ฯ ได้กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date :
RD) ที่มีสิทธิ เข้ำร่ วมประชุม สำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 27 มีนำคม 2562 โดยมีขอ้ มูลตำมแบบ
แสดงรำยงำนกำรกระจำยหุ้น ประกอบด้วย กรรมกำร ผูจ้ ดั กำร และผูบ้ ริ หำร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และผูท้ ี่ มี
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ควำมสัมพันธ์ ถือหุน้ สำมัญของบริ ษทั รวมกันร้อยละ 20.35 ของทุนที่ชำระแล้ว (ซึ่งมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25)
มีผถู ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สำมัญมำกกว่ำ 5% คิดเป็ นร้อยละ 56.04 และมีผถู ้ ือหุน้ สำมัญรำยย่อยคิดเป็ นร้อยละ 23.60 (%
free float)
2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น ซึ่งผูถ้ ือหุ้นทุกรำยมีสิทธิเท่ำเทียมกัน
ในเรื่ องต่ำงๆ เช่น กำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น กำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน กำรกำหนดเรื่ องกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั กำรดำเนินกำรกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2.1 การประชุ มผู้ถือหุ้ น : บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ มอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อกรรมกำรอิสระ เข้ำร่ วมประชุมแทน โดยจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุน้
กำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะไว้อย่ำงชัดเจนในกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562 บริ ษทั ฯ เสนอชื่อกรรมกำรอิสระ 3 คนเป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะ สำหรับกำรออกเสี ยงลงคะแนน กำหนดสิ ทธิ เป็ นไปตำมจำนวนหุ้นที่ผูถ้ ือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่ งหุ้น
เท่ำกับหนึ่ งคะแนน (ตำมข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 41) และเพื่อควำมโปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ในกำร
ประชุมผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ ได้มีนโยบำยกำหนดวิธีกำรลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และนับคะแนน
เสี ยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับทุกวำระในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ซึ่งกำรลงคะแนนเสี ยงโดยวิธีน้ ี ผูถ้ ือหุ้น
สำมำรถตรวจสอบได้กรณี ที่มีขอ้ โต้แย้งในภำยหลัง สำหรับวำระของกำรแต่งตั้งกรรมกำร บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำส
ให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
▪ เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นพร้อมเอกสำร
ประกอบกำรประชุมทั้งหมดที่มีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลที่บริ ษทั จะส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นในรู ปแบบเอกสำร บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำ 33 วัน ก่อนวันประชุมในวันที่ 24 เมษำยน 2562 และมอบหมำยให้บริ ษทั ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็ นนำยทะเบียนหุ้นของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสื อนัดประชุมฯ ให้ผถู ้ ือ
หุ ้นล่วงหน้ำทำงไปรษณี ย ์ 22 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งกำรลงประกำศโฆษณำหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลำติดต่อกัน
3 วัน ในวันที่ 17 – 19 เมษำยน 2562 ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 7 วัน
▪ หำกเป็ นผูถ้ ือหุน้ ต่ำงชำติ หนังสื อนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นรวมทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุม
และรำยงำนกำรประชุ ม ฯ บริ ษ ทั ฯ มี ก ำรแปลเป็ นภำษำอังกฤษและจัดส่ ง เอกสำรผ่ำ นบริ ษ ทั ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงจัดส่ งให้กบั ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสำนักงำน ก.ล.ต.
สำมำรถดูขอ้ มูลทั้งหมดได้จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th ทั้งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
▪ หำกผูถ้ ื อหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุ ม ก็ ส ำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่เป็ น
กรรมกำรอิสระ หรื อกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ฯ คนใดคนหนึ่งเข้ำประชุมแทน เพื่อเป็ นตัวแทนรักษำสิ ทธิ
ของตน ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ให้ชื่อ ประเภทกรรมกำร อำยุ สัญชำติ ที่อยู่ และกำรมีส่วนได้เสี ยในวำระกำรประชุมของ
กรรมกำรอิสระทั้ง 3 คน ไว้ในหนังสื อนัดประชุมฯ (ยกเว้น หำกปี ใดที่กรรมกำรอิสระออกตำมวำระ กรรมกำร
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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คนนั้นก็จะไม่ถูกนำเสนอเพื่อป้ องกันกำรมีส่วนได้เสี ย) ในกรณี ที่ประสงค์จะเลือกกรรมกำรตรวจสอบหรื อ
กรรมกำรอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถดูขอ้ มูลอื่นที่เกี่ยวกับกรรมกำรตรวจสอบหรื อกรรมกำร
อิสระทั้ง 3 คน ได้ในรำยงำนประจำปี ที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสื อนัดประชุม ฯ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ฯ
แนบไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมซึ่งเป็ นแบบ ข. เพื่อสนับสนุนให้ผูถ้ ือหุ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะที่สำมำรถ
กำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสี ยงได้ หรื อสำมำรถ Download หนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ทำและปฏิบตั ิตำม
ประกำศของกระทรวงพำณิ ชย์จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.ใช้
เฉพำะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ ้น)
โดยสำมำรถเลือกหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมอำกรแสตมป์ ไว้สำหรับ
ติดหนังสื อมอบฉันทะที่จุดลงทะเบียนเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562 มีผถู ้ ือหุ ้น 8 รำย ถือหุ ้นรวม
12,331,639 หุน้ ได้มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ ที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะและออกเสี ยงแทน ดังนั้น
ในวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำวมีผถู ้ ือหุน้ เข้ำประชุมด้วยตนเอง 61 รำย จำนวนหุน้ 58,810,918 หุน้ และผูถ้ ือ
หุ้นมอบฉันทะ 50 รำย จำนวนหุ้น 163,319,813 หุ้น รวมผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทั้งสิ้ นที่เข้ำร่ วมประชุม 69
คน จำนวนหุน้ ที่ถือรวมกัน 222,130,731 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.37 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
▪ กำรกำหนดสิ ทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุม เป็ นไปตำมจำนวนหุ้นที่ผูถ้ ือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่ งหุ้นมี
สิ ทธิเท่ำกับหนึ่งเสี ยง
▪ บริ ษทั ฯ ดำเนิ นกำรประชุมตำมลำดับระเบียบวำระกำรประชุมทั้ง 8 วำระ ไม่มีกำรสลับวำระ
และไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ
▪ กำรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวำระได้กระทำโดยเปิ ดเผยด้วยระบบ Barcode มีกำรเตรี ยมป้ ำย
คะแนนและบัตรลงคะแนนเสี ยงให้ผถู ้ ือหุ้นทุกวำระ ซึ่งกำรนับคะแนนจะนับเฉพำะผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยและ/หรื องด
ออกเสี ยงเท่ำนั้น และจะนำมำหักออกจำกจำนวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้ำร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนน
ที่เห็นด้วย ดังนั้นหำกในแต่ละวำระมีผถู ้ ือหุ ้นคนใดที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง จะยกป้ำยคะแนนที่ได้รับตอน
ลงทะเบียนขึ้น ซึ่งป้ำยคะแนนดังกล่ำวจะมีชื่อของผูเ้ ข้ำประชุม จำนวนหุน้ ที่ถือหรื อที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ
Barcode เจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ จะทำกำรยิง Barcode จำกป้ำยคะแนนผลกำรลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้ำจอที่
อยู่ในห้องประชุมทันที เพื่อควำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้นผูถ้ ือหุ ้นทุกคนสำมำรถทรำบคะแนนในแต่
ละวำระว่ำมีผถู ้ ือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงเป็ นจำนวนคะแนนเท่ำไรไปพร้อมกันทันที โดยให้ผู ้
ถื อ หุ ้ น ลงนำมในบัต รลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ เก็ บ ไว้ห ลัก ฐำน นอกจำกนี้ โปรแกรมได้ร องรั บ กำรบัน ทึ ก กำร
ลงคะแนนเสี ยงย้อนหลัง เพื่ อให้เกิ ดควำมคล่ องตัวมำกขึ้ นหำกมี ผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ หรื อต้องกำรดู คะแนนเสี ย ง
ย้อนหลังในวำระก่อนหน้ำนี้
2.2 การดูแลการใช้ ข้อมู ลภายในและการรั กษาความลับ : บริ ษทั ฯ มี มำตรกำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูล
ภำยใน โดยกำหนดไว้ในจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ระหว่ำงบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย และกำหนด
ไว้ในจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์ มีควำมรับผิดชอบ มี
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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วินยั และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่ วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำ ที่แสวงหำประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรื อ
ผูอ้ ื่นโดยมิชอบ รักษำผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริ ษทั โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและ / หรื อผูอ้ ื่น และห้ำมกระทำกำรอันเป็ นกำรสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขัน
กับบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้แจกจ่ำยคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบด้วย นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี 8 หลักปฏิบตั ิ จริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำร
บริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ให้แก่กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน โดยได้เผยแพร่ คู่ มือดังกล่ำวผ่ำน
ระบบสารสนเทศทั้ง ภายในองค์ก รผ่า นระบบอิ น ทราเน็ ต และภายนอกองค์ก รผ่า นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ
www.mama.co.th รวมถึงกำรจัดทา QR code ปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัว่ ถึงกัน เพื่อแนวทำงกำรปฏิบตั ิตนใน
กำรดำเนินธุรกิจและเป็ นหลักยึดถือในกำรทำงำน แก่กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตำมที่กำหนด
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบำยดำเนินกำรด้ำนกำรรักษำควำมลับของข้อมูล มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูล
อันเป็ นควำมลับทำงธุรกิจซึ่งถือเป็ นเอกสำรควบคุมจะถูกเข้ำถึงเฉพำะผูเ้ กี่ยวข้องเท่ำนั้นและไม่อนุญำตให้มีกำร
ทำสำเนำสำหรับข้อมูลสำคัญดังกล่ำว มีกำรกำหนดผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำว
บริ ษทั ฯ ได้กำหนดมำตรกำรกำกับดูแลในเรื่ องดังกล่ำวไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
ของบริ ษทั ฯ โดยกำหนดโทษทำงวินยั ไว้สูงสุด คือ กำรเลิกจ้ำง
2.3 การกาหนดเรื่ องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท : บริ ษทั ฯ ห้ำมมิให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร
และพนักงำน ซึ่งอยูใ่ นหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยในทำกำรซื้ อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน
ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร รำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และส่ งสำเนำให้
เลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ในวำระเรื่ องกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำร ซึ่ งได้บนั ทึกเป็ นข้อมูล ไว้ในรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกครั้ ง ในปี 2562 กรรมกำร
บริ ษทั และผูบ้ ริ หำร ได้ปฏิบตั ิ ตำมอย่ำงเคร่ งครัด ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ำมมิให้ซ้ื อและ
ขำยหลักทรัพย์
ปี 2562 กรรมกำร 2 คน มีขอ้ มูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ โดยรำยงำนผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตำมระยะเวลำที่
กำหนด เพื่อแจ้งกำรได้มำ/จำหน่ำยไปของหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ ซึ่ งนอกเหนื อจำกกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร
ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. แล้ว และเพื่อปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน บริ ษทั ฯ จึง
กำหนดนโยบำยให้ผบู ้ ริ หำรตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปแสดงข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ ด้วย และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ประจำทุกเดือน เลขำนุกำรบริ ษทั จะทำหน้ำที่รำยงำนกำร
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ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรทุกคนดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบพร้อมกับ
บันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
2.4 การดาเนินการกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ :
บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิจด้วยควำมรอบคอบ มีเหตุและผล คำนึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยมีขอ้ ตกลงทำง
กำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ ไป เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ประเภทรำยกำรเป็ นรำยกำรธุ รกิจ
ปกติและรำยกำรสนับสนุนธุ รกิจปกติ และกำหนดให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ยต้องออกจำกห้องประชุมและไม่
ออกเสี ยงในวำระนั้น เพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั ที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่และมี
อิสระในกำรลงมติ เมื่อเสร็ จสิ้ นกำรประชุม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยชื่อ ควำมสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบำย
กำรกำหนดรำคำ ขนำดของรำยกำร และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลผ่ำนระบบข่ำวของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่ำวที่เว็บไซต์ของบริ ษทั
www.mama.co.th
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะที่เป็ นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในกำร
ให้กู้ยืมเงิ นแก่ บริ ษทั ร่ วม 1 แห่ ง เป็ นจำนวนเงิ น 1 ล้ำนบำท ซึ่ งได้รับกำรอนุ มตั ิ จำกที่ ประชุ มคณะกรรมกำร
บริ หำร
นอกจำกนี้ กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร มีหน้ำที่ รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรมีส่วนได้เสี ย ของ
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรต่อเลขำนุกำรบริ ษทั ภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และเลขำนุกำรบริ ษทั
มีหน้ำที่จดั ส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วันทำ
กำร นับแต่วนั ที่ได้รับรำยงำนดังกล่ำว ตำมมำตรำ 89/14 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ในปี 2562 เลขำนุกำรบริ ษทั ได้รับรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรมีส่วนได้เสี ยจำกกรรมกำรบริ ษทั
จำนวน 6 คน และผูบ้ ริ หำรจำนวน 1 คน
3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิและประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
กลุ่มต่ำงๆ ทั้งภำยในภำยนอกองค์กร ภำครั ฐ และหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมและสิ่ งแวดล้อมตำมมำตรฐำนควำมรั บผิดชอบต่อสังคม รวมถึงควำมมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำบริ ษทั ฯ ให้
เจริ ญก้ำวหน้ำมัน่ คงอย่ำงยัง่ ยืน สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนแก่ผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงเหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ ได้จดั ทำ
จริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยได้
เผยแพร่ ผ่ำนกำรอบรมพนักงำนทุกคน และจัดปฐมนิ เทศให้กบั พนักงำนใหม่ มีกำรสื่ อสำรผ่ำนระบบ Intranet
และเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.mama.co.th เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิตนของกรรมกำรบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกระดับ ในกำรทำหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริ ษทั ด้วยจิตสำนึกที่ดียึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิใน
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ควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่ำงๆ คือ ผูถ้ ือหุ้น ลูกค้ำ พนักงำน คู่คำ้ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำครัฐ
และสิ่ งแวดล้อม
และส่ งผลให้ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรำยชื่อ“หุ ้นยัง่ ยืน” Thailand Sustainability
Investment (THSI) 2019 จำก ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐำนะบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ที่มีผลคะแนนกำรประเมินควำมยัง่ ยืนที่ผ่ำนหลักเกณฑ์ท้ งั 3 มิติ ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ
มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม และได้รับใบรับรองมำตรฐำนด้ำนหลักจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจในระดับ
สำกล (Sedex Members Ethical Trade Audit/ Ethical Trading Initiative (SMETA-4 Pillars)) จำก บริ ษัท SGS
(Thailand) Limited นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับกำรรับรอง “มำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓)
ระดับพื้นฐำนจำกคณะผูแ้ ทนส ำนัก งำนสวัส ดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด ณ สำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุม้ ครองแรงงงำน จังหวัดระยอง ชลบุรี และลำพูน ทั้งนี้ ใบรับรองดังกล่ำว กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน
กระทรวงแรงงำน รับรองว่ำ บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที่มีกำรทำธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบทำงสังคมด้ำนแรงงำน
ปฏิ บตั ิ สอดคล้องกับมำตรฐำนกฎหมำยว่ำด้วยสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนของแรงงำน โดยใบรั บรองนี้ มีผลตั้งแต่ เดื อน
กุมภำพันธ์ 2561 ถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2563
ต่ อผู้ถือหุ้น : บริ ษทั ฯ มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำให้บริ ษทั มีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ มัน่ คง สำมำรถ
แข่งขันได้ในระยะยำว เพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่ำงต่อเนื่ อง โดยกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ให้กบั ผูถ้ ือหุ้นและเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูส้ นใจทัว่ ไปเข้ำเยี่ยมชมโรงงำนได้ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมกำร
สำนสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับนักลงทุนสถำบัน เป็ นต้น
บริ ษ ทั ฯ มี นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล คือ “จัดสรรจำกก ำไรสุ ทธิ ประจำปี บนงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50” ซึ่ งได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16
ตุลำคม 2560
ในปี 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562 มีมติอนุมตั ิกำรจ่ำยเงิน
ปันผลประจำปี 2561ในอัตรำหุ้นละ 3.92 บำท เป็ นจำนวนเงิน 1,292.44 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนกำรจ่ำยเงิน
ปันผล ร้อยละ 50.05 ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่บริ ษทั ฯ กำหนดไว้
▪ บริ ษ ทั ฯ จัดกิ จกรรมร่ วมกับ บริ ษ ทั จดทะเบี ย นในกลุ่ม สหพัฒ น์ และตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยในงำน "นักวิเครำะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 11 ที่ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบ
เทค บำงนำ เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 โดยมี ดร.พจน์ พะเนี ยงเวทย์ กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร ของบริ ษทั ฯ เข้ำ
ร่ วมเสวนำในครั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ และนักลงทุนที่สนใจบริ ษทั ฯ (“TFMAMA”) ได้รับข้อมูลข่ำวสำร
และสำมำรถสอบถำมควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ได้โดยตรง ซึ่งในงำนมีนกั วิเครำะห์ นักลงทุน และ
สื่ อมวลชนให้ควำมสนใจเข้ำร่ วมงำนเป็ นจำนวนมำก
ต่ อลูกค้ า : บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิจอยู่บนควำมซื่ อสัตย์ ยุติธรรม ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้ำ และทำ
กำรแข่งขันเสรี ตำมกลไกของตลำด โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้ำเป็ นสำคัญ มี
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ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำและดูแลรักษำควำมลับทำงกำรค้ำของลูกค้ำ รวมถึงกำรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภำพในกำรผลิ ตสิ นค้ำ เพื่อควบคุ ม ต้นทุ นให้สำมำรถแข่ ง ขันได้ โดยมุ่งเน้นกำรผลิ ตสิ นค้ำที่มี
คุณภำพมำตรฐำนตำมหลักสำกล และมุ่งมัน่ พัฒนำให้โรงงำนผลิ ตอำหำรของบริ ษทั ฯ ผ่ำนกำรรั บรองจำก
หน่วยงำนตรวจสอบด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรต่ำงๆ และได้รับใบรับรองมำตรฐำนสำกล ดังนี้
• BRC Global Standard for Food Safety มำตรฐำนควำมปลอดภัยอำหำรขั้นสู ง
• GMP มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสุ ขลักษณะที่ดีในกำรผลิต
• HACCP มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำร
• HALAL มำตรฐำนกำรผลิตสิ นค้ำฮำลำล
• KOSHER มำตรฐำนกำรผลิตสิ นค้ำโคเชอร์
• TISI -มอก.271 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
• Fair Trade มำตรฐำนกำรผลิตสิ นค้ำแฟร์ เทรด
• Organic มำตรฐำนกำรผลิตสิ นค้ำออแกนิ คหรื อสิ นค้ำเกษตรอินทรี ย ์
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทำงหลำกหลำยเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรี ยนจำก
ลูกค้ำหรื อผูบ้ ริ โภค และมีกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยนที่รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อนำไปสู่ กำรปรับปรุ ง
และพัฒนำระบบต่อไปโดยจัดให้มีบริ กำรลูกค้ำสัมพันธ์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั www.mama.co.th และ
ระบบ Call center โทรศัพท์ 02-3747955
ปี 2562 บริ ษทั ฯ จัดกิจกรรมดูแลลูกค้ำและผูบ้ ริ โภค ดังนี้
▪ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้บุคคลภำยนอกผูท้ ี่ส นใจเข้ำเยี่ยมชมโรงงำนผลิ ตของบริ ษ ทั ฯ ได้แก่
โรงงำนผลิ ตที่ ศ รี รำชำ และล ำพู น เข้ำ ชมกระบวนกำรผลิ ต บะหมี่ ก่ ึ งส ำเร็ จ รู ป ตั้ง แต่ ข้ นั ตอนแรกไปจนถึ ง
กระบวนกำรสุ ดท้ำยคือกำรบรรจุเป็ นผลิตภัณฑ์ เพื่อส่ งเสริ มควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตด้ำน
โรงงำน และสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภคอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีผเู ้ ข้ำเยีย่ มชมโรงงำน
รวม 161 คณะ รวมเป็ นจำนวนกว่ำ 9,686 คน
▪ บริ ษ ัท ฯ ได้จัด กิ จ กรรมให้ กับ กลุ่ ม ลู ก ค้ำ ต่ ำ งประเทศแถบ Asia, Middle East และOceania
สำหรับปี 2562 จัดที่โรงงำนผลิต จังหวัดระยอง ในงำน MAMA Gobal Agent Meeting ระหว่ำงวันที่ 25 – 27
พฤษภำคม 2562 เพื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มลูกค้ำในต่ำงประเทศทุกภูมิภำค (Global)
▪ บริ ษทั ฯ ได้พฒั นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ ตลำดในปี 2562 จำนวนหลำยรำยกำร เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์บะหมี่ก่ ึงสำเร็ จ รู ปชนิดซองและถ้วย 4 รำยกำร ก๋ วยเตี๋ยวกึ่ง
สำเร็ จรู ปชนิ ดซองและชนิ ดคัพ 3 รำยกำร โจ๊กกึ่งสำเร็ จรู ปชนิ ดคัพ 1 รำยกำร ข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ปชนิ ดคัพ 3
รำยกำร และกลุ่มขนมปังอีก 6 รำยกำร ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำเป็ นอย่ำงดี
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▪ บริ ษทั ฯ ไม่ปรำกฏข้อร้องเรี ยนจำกลูกค้ำที่เป็ นนัยสำคัญ ส่ วนข้อร้องเรี ยนอื่น บริ ษทั ฯ ได้นำมำ
วิเครำะห์หำสำเหตุ ข้อบกพร่ อง ดำเนิ นกำรแก้ไข ป้ องกัน ติดตำมทั้งระบบ และปรับใช้กบั ทั้งองค์กร เพื่อมิให้
ข้อบกพร่ องนั้นเกิดขึ้นซ้ ำอีก
ต่ อพนักงาน : บริ ษทั ฯ เล็งเห็นควำมสำคัญของบุคลำกรซึ่งเป็ นทรัพยำกรที่เป็ นหัวใจสำคัญ และมี
ค่ำที่จะนำพำบริ ษทั บรรลุเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้ จึงให้ควำมสำคัญกับพนักงำนทุกระดับชั้น ไม่ว่ำจะทำงำนอยู่ในส่ วน
ใด ฝ่ ำยใด โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตั ิ ดูแลอย่ำงเท่ำเทียมกัน และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยพระรำชบัญญัติคมุ้ ครอง
แรงงำน ตลอดจนข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนในกำรบริ หำรและจัดกำรด้ำ นควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ส่งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนมำตรฐำนแรงงำนไทย มรท.๘๐๐๑
(TLS 8001) มำตรฐำนกำรประเมิ น สภำพกำรท ำงำน (Workplace Conditions Assessment (WCA)) มำอย่ำ ง
ต่อเนื่อง
▪ จัดให้มีผลตอบแทนที่เป็ นธรรม ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่ำล่วงเวลำ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และจัดให้มีสวัสดิ กำรที่ ดีอื่นๆ เพิ่มเติ มเพื่อส่ งเสริ มและใส่ ใจต่อคุณภำพชี วิตที่ดีของพนักงำนนอกเหนื อจำก
ผลตอบแทนที่ได้รับตำมปกติ ประกอบด้วย กำรตรวจสุขภำพประจำปี ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเครื่ องแบบพนักงำน
ค่ำเบี้ยขยัน เงินรำงวัลประจำปี เงินสวัสดิกำรตำมอำยุงำนสำหรับพนักงำนที่มีอำยุงำนครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
สวัสดิกำรเงินกูเ้ พื่อที่อยู่อำศัย ของขวัญทำยำทพนักงำน งำนรื่ นเริ งประจำปี เป็ นต้น ตลอดจนสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรศึกษำแก่พนักงำนที่มีศกั ยภำพ โดยมีกำรสนับสนุนเป็ นประจำทุกปี
มุ่งเน้นส่งเสริ มศักยภำพของพนักงำนด้วยกำรจัดกิจกรรมฝึ กอบรมให้ตรงกับสำยงำนที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใน
งำนได้ และยังคำนึ งถึงควำมปลอดภัยต่อชี วิต สุ ขภำพของพนักงำน อำทิเช่น กำรจัดอบรมด้ำนหลักสู ตรกำร
พัฒนำผูบ้ ริ หำรและพนักงำน หลักสู ตรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและลดต้นทุนกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีกำรผลิตแบบ
อัตโนมัติ โครงการพัฒนาศักยภาพ ทีมจัดการสุ ขภาพ เพื่อลดความเสี่ ยงโรคเรื้ อรังของผูป้ ระกันตนในสถาน
ประกอบการ หลักสู ตรกำรซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น กำรซ้อมอพยพหนีไฟ และกำรใช้อุปกรณ์ที่จำเป็ น รวมทั้งสร้ำง
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ส่ งเสริ มให้พนักงำนรู ้รักและสำมัคคีกนั ด้วยกำรทำกิจกรรมร่ วมกันเพื่อกระชับ
ควำมสัมพันธ์ และให้รู้จกั ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ เห็นควำมสำคัญในกำรดูแลสุ ขภำพของพนักงำน จึงกำหนดแนวทำงเริ่ มจำกกำร
ปลูกฝังให้พนักงำนมีควำมรู ้และใส่ ใจในสุ ขภำพที่ดีของตนเองก่อนในเบื้องต้นโดย
• สื่ อสำรและประชำสัมพันธ์เพื่อให้ควำมรู ้เรื่ องโรค และกำรปฏิบต
ั ิตนเพื่อให้ห่ำงไกลจำกโรค
• กำรจัดแพทย์มำบรรยำยเพื่อให้เกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจเรื่ องโรค กำรเกิดโรคและควำมเจ็บป่ วย
ต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรสังเกตและดูแลตัวเองมำกยิง่ ขึ้นโดยเมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั ฯ
ได้เชิญแพทย์จำกโรงพยำบำลมำให้ควำมรู ้เรื่ อง “กำรจัดกำรควำมเครี ยดจำกกำรทำงำน”
• ส่ งเสริ มสุ ขภำพ โดยจัดให้มีกำรนวดผ่อนคลำยในสถำนประกอบกำร โดยคนนวดตำบอด
ทุกวันศุกร์ (คนละ 20 นำที)
• จัดให้มีกำรตรวจสุ ขภำพพนักงำนประจำปี
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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▪ กำรพัฒนำและกำรฝึ กอบรมบุคคลำกรในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีนโยบำยมุ่งเน้นกำรส่ งเสริ มควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเพื่อเพิ่มศักยภำพให้แก่พนักงำนให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบได้
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพสำมำรถดำเนิ นกิจกรรมขององค์กรให้บรรลุเป้ ำหมำยตำมทิศทำงที่ต้ งั ไว้ให้สำเร็ จร่ วมกัน
และตระหนักถึงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อ รักษำระบบมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้รับกำรรับรองให้มี
พัฒนำกำรที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงกำรเตรี ยมควำมพร้อมสำหรับ กฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรส่ งออกสิ นค้ำ
ไปยังตลำดต่ำงประเทศ เช่น กฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัย ด้ำนอำหำรให้ทันสมัยของสหรั ฐอเมริ ก ำ Food
Safety Modernization Act (FSMA) โดยกำรดู แ ลระบบ Food Safety Plan ของบริ ษัท ฯ ให้ มี ค วำมถู ก ต้อ ง
เหมำะสม บนพื้ นฐำนของกำรประเมิ นควำมเสี่ ย งด้ำ นต่ ำ งๆ รวมถึ งกำรเตรี ย มควำมพร้ อมเพื่ อรองรั บ กำร
เปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนต่ำงๆ ของแต่ละประเทศที่มีโอกำสเกิดขึ้นในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นกำรวิเครำะห์บริ บท
ขององค์กร กำรเข้ำใจถึงควำมจำเป็ นและควำมคำดหวังของผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย และกำรนำแนวควำมคิดเรื่ องควำม
เสี่ ยง มำประยุกต์กบั กำรวำงแผนงำนเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริ ษทั ฯ ได้มีกำรจัดหลักสูตรกำร
อบรมย่อยๆ ให้กบั พนักงำนเพื่อเพิ่มควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรเรี ยนรู ้พฒั นำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
รวมถึงกำรส่ งพนักงำนไปอบรมหลักสู ตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำยงำนอำชีพของแต่ละหน่วยงำน ประกอบด้วย
หลักสูตรพัฒนำวิชำชีพ หลักสูตรพัฒนำผูบ้ ริ หำร หลักสูตรเสริ มสร้ำงศักยภำพในกำรทำงำน หลักสูตรเกี่ยวข้อง
กับกฎหมำย มำตรฐำน และข้อกำหนด ด้ำนสิ่ งแวดล้อม และหลักสูตรเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ตำม
รำยละเอียดข้อแต่ละหลักสูตรที่พนักงำนอบรมในข้อ 8.5.4 นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน)
สำหรับในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มพัฒนำบุคคลำกรโดยจัดฝึ กอบรมพนักงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอก คิดเป็ นจำนวนชัว่ โมงฝึ กอบรมรวม 81,121 ชัว่ โมง หรื อโดยเฉลี่ยต่อพนักงำน 14 ชัว่ โมง/คน/ปี
ต่ อคู่ค้า : บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขหรื อข้อตกลงทำงกำรค้ำ และปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงเป็ นธรรม ไม่
เรี ยก รับ หรื อยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนื อเงื่อนไขหรื อข้อตกลงทำงกำรค้ำ
รวมทั้งส่ งเสริ มกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี ตรงไปตรงมำ และยุติธรรม โดยให้ควำมสำคัญกับคู่คำ้ อย่ำงเสมอ
ภำคบนพื้นฐำนกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม เคำรพสิ ทธิ ซ่ ึ งกันและกัน สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ตลอดจนมีกำร
เข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของคู่คำ้ เพื่อประเมินศักยภำพในกำรดำเนินงำน และบริ ษทั ฯ ยังมีกำรสื่ อสำรให้คู่คำ้ รับทรำบ
ถึงกำรปฏิบตั ิตนตำมข้อกำหนดในกำรทำงำนร่ วมกัน และบริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรจัดซื้ อจัดหำ
เพรำะเป็ นขบวนกำรสำคัญในกำรควบคุมคุณภำพของวัตถุดิบและวัสดุ กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั ดังนั้นจึง
มุ่งเน้นให้มีกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนให้มีควำมโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
ตลอดระยะเวลำที่ ผ่ำ นมำ รวมถึ ง กำรปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ำรท ำงำนต่ ำ งๆเพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ มำตรฐำนกำร
ตรวจสอบเรื่ องกำรจัดหำวัตถุดิบอย่ำงยัง่ ยืนของลูกค้ำ อำทิเช่น Unilever (Unilever Responsible Sourcing Audit URSA) เพื่อเชื่ อมโยงควำมเสี่ ยงด้ำนสิ ทธิ มนุ ษยชนกับประเทศที่จดั หำสิ นค้ำโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก ให้แก่
ลูกค้ำหรื อกลุ่มธุรกิจที่มีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Partner Policy) เป็ นต้น
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำที่มีต่อคู่คำ้
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ต่ อเจ้ าหนี้ : เจ้ำหนี้ ส่วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นเจ้ำหนี้ กำรค้ำ ซึ่ งมี เงื่ อนไขและข้อตกลงกำรส่ งมอบ
สิ นค้ำและชำระเงินที่ชดั เจน บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อตกลง และชำระหนี้ ตรงตำมกำหนดเวลำ ตลอด
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพำทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรผิดนัดชำระหนี้ โดยบริ ษทั ฯ จ่ำยเงิน
ให้กบั เจ้ำหนี้ทุกรำยตรงตำมเงื่อนไขกำรชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้ำ และอำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหนี้ โดยใช้
วิธีกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำรในระบบ Pay link
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งระบบกำรทำงำนในส่ วนที่เกี่ยวกับเจ้ำหนี้กำรค้ำโดยลดขั้นตอนกำร
วำงบิล ซึ่ งส่ งผลดีต่อทั้งเจ้ำหนี้ กำรค้ำและบริ ษทั ฯ ร่ วมกัน ในกำรลดเวลำทำรำยกำรระหว่ำงกัน กำรลดค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนเอกสำรในกระบวนกำร และลดค่ำใช้จ่ำยของเจ้ำหนี้ กำรค้ำในกำรเดิ นทำงมำวำงบิล เป็ นต้นสำหรั บ ด้ำน
เจ้ำหนี้เงินกูย้ มื บริ ษทั ฯ ไม่มีรำยกำรกูย้ ืมเงินกับสถำบันกำรเงิน
ต่ อคู่ แข่ งทางการค้ า : บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงเป็ นธรรมภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำย และ
แข่ ง ขันทำงกำรค้ำตำมกรอบกติ กำที่ เป็ นธรรม รั ก ษำบรรทัดฐำนของข้อพึ งปฏิบัติในกำรแข่งขัน ไม่ล ะเมิด
ควำมลับหรื อล่วงรู ้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้
พิพำทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทำงกำรค้ำ
ต่อภาครัฐ : บริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของภำครัฐ ซึ่งกำหนดเป็ นนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบตั ิกบั ภำครัฐไว้ในจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้กำหนดนโยบำยด้ำนภำษี
ไว้เพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ ในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี
และกำรจัดกำรด้ำนภำษีได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ชำระภำษีครบถ้วน ตรงเวลำ เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำย ทั้งภำษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่ำย ภำษีเงินได้นิติบุคคล ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษีศุลกำกร ภำษีป้ำย ภำษีโรงเรื อน ตลอดจน
อำกรแสตมป์ รวมถึงข้อกำหนดต่ำงๆ ที่ทำงโรงงำนเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยทำงด้ำนกำรผลิตอำหำร กฎหมำยด้ำน
พลังงำนและสิ่ งแวดล้อม กฎหมำยด้ำนแรงงำน ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย เป็ นต้น
ต่ อชุ มชนและสั งคม : บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มกำรดำเนิ นกิ จกรรมเพื่ อสำธำรณประโยชน์ ปลูกฝั ง
จิตสำนึก ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่ วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริ ษทั ตลอดจนร่ วมให้ควำมช่วยเหลือ
บรรเทำทุกข์แก่ผปู ้ ระสบควำมเดือดร้อนจำกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (ตำมรำยละเอียดในรำยงำนควำมยัง่ ยืน)
ต่ อสิ่ งแวดล้ อม : บริ ษทั ฯ มีควำมรับผิดชอบและให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อสิ่ งแวดล้อม โดย
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด และให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำ
สภำพแวดล้อมในทุ ก ขั้นตอนกำรด ำเนิ นงำน และยึดแนวปฏิ บ ัติตำมมำตรฐำนสำกลของระบบกำรจัด กำร
สิ่ งแวดล้อม ISO-14001 พร้อมทั้งฝึ กอบรมพนักงำนทุกระดับชั้นให้เข้ำใจถึงควำมสำคัญของสิ่ งแวดล้อมอย่ำง
ถูกต้อง
ด้วยบริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอันเนื่ องมำจำกกระบวนกำรผลิต ซึ่ งอำจจะ
ส่งผลทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อชุมชนและธุ รกิจได้ ดังนั้นจึงได้กำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อควบคุมของเสี ยจำก
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กำรผลิตก่อนปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม โดยดำเนิ นกำรป้ องกันและติดตำมควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นอยูส่ ม่ำเสมอ ดังเช่น
มำตรกำรบำบัดน้ ำเสี ยเพื่อนำมำหมุนเวียนใช้ในโรงงำน มำตรกำรบำบัดอำกำศจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงก่อน
ปล่อยสู่ บรรยำกำศ มำตรกำรป้ องกันสำรเคมี น้ ำมันเตำ มิให้รั่วไหลออกสู่ สิ่งแวดล้อม กำรสั่งซื้ อถ่ำนหิ นที่
บรรจุดว้ ย Big Bag เพื่อลดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่ นถ่ำนหิน เป็ นต้น
และจำกกำรด ำเนิ น กำรตำมมำตรกำรต่ ำ งๆ ดัง กล่ ำ ว ประกอบกับ ควำมมุ่ ง มั่น เพื่ อ พัฒ นำให้
โรงงำนผลิตอำหำรของบริ ษทั ฯ มีมำตรฐำนในระดับสำกล ส่ งผลให้ผ่ำนกำรรับรองจำกหน่วยงำนตรวจสอบ
ด้ำนมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ โดยได้ออกใบรับรองมำตรฐำนสำกลให้กับบริ ษทั ฯ อำทิเช่น มำตรฐำนระบบกำร
จัดกำรสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 และมำตรฐำนฉลำกคำร์บอนฟุตพริ้ นท์ (Carbon Footprint)
การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสี ยในการแจ้ งเบาะแส : บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดช่องทำงให้ผถู ้ ือหุ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยสำมำรถติดต่อสื่ อสำร แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ รวมถึงพนักงำนหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่พบ
เห็น หรื อมีหลักฐำน หรื อมีขอ้ สงสัยว่ำมีพนักงำนหรื อบุคคลซึ่งกระทำในนำมบริ ษทั ได้เข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำร
ให้สินบนหรื อคอร์ รัปชันทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อม กำรทุจริ ตกระทำผิดกฎหมำย กำรฝ่ ำฝื นกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบำยของบริ ษทั กำรไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน กำรไม่ได้รับ
ควำมเป็ นธรรมในกำรปฏิบตั ิงำนสำมำรถแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรี ยนกำรกระทำดังกล่ำว ดังช่องทำงต่อไปนี้
1) ร้องเรี ยนได้โดยตรงด้วยวำจำ หรื อทำเป็ นหนังสื อถึงผูร้ ับข้อร้องเรี ยน
• ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน : สำนักงำนใหญ่ โทรศัพท์ : 0-2374-4730
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน (นักลงทุนสัมพันธ์)
- เลขำนุกำรบริ ษทั
• ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน : สำขำโรงงำน (จังหวัดชลบุรี ระยอง ลำพูน และรำชบุรี)
โทรศัพท์ : (038) 480-502, (033) 101-500, (053) 584-088, (032) 719-599 ตำมลำดับ
- ผูจ้ ดั กำรโรงงำน 4 แห่ง
- หัวหน้ำแผนกบริ หำรงำนบุคคลโรงงำน 4 แห่ง
2) ผ่ำนทำง E-mail ของผูร้ ับข้อร้องเรี ยน
3) กล่องรับควำมคิดเห็น
4) ผ่ำนทำงไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูร้ ับข้อร้องเรี ยน :
บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 304 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
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5) ในกรณี ผูร้ ้องเรี ยนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่ อ ต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริ งหรื อหลักฐำนที่
ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็ นว่ำมี เหตุอนั ควรเชื่ อว่ำมีกำรเข้ำไปมีส่ วนร่ วมในกำรให้
สิ นบนหรื อคอร์รัปชัน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นควำมลับ และคำนึ งถึงควำมปลอดภัยของผูร้ ้องเรี ยน
เว้นแต่กรณีที่ตอ้ งเปิ ดเผยตำมที่กฎหมำยกำหนด
กระบวนการรับข้อร้ องเรียนหรื อแจ้ งเบาะแส
บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรตรวจสอบเรื่ องที่ร้องเรี ยนตำมหลักเกณฑ์อย่ำงระมัดระวัง โดยมิให้เกิดผล
กระทบต่อผูแ้ จ้งข้อร้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบำะแส สำหรับข้อร้องเรี ย นที่ผำ่ นกำรพิจำรณำแล้วจะรำยงำนต่อผูบ้ ริ หำร
ระดับ สู ง เพื่ อ รำยงำนคณะกรรมกำรธรรมำภิ บ ำลและบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริ ษทั
บริ ษทั ฯ กำหนดนโยบำยในกำรให้ควำมคุม้ ครองแก่ผแู ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบำะแส ตลอดจน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนมีควำมมัน่ ใจว่ำเมื่อมีกำรแจ้งเบำะแสที่เกิดขึ้น พนักงำนจะได้รับ
ควำมเป็ นธรรมและปลอดภัย เช่น ไม่มีกำรเลิกจ้ำง พักงำน และโยกย้ำยตำแหน่ งงำน โดยข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
รวมทั้งชื่อผูแ้ จ้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลดังกล่ำวไว้เป็ นควำมลับ และคำนึงถึงควำมปลอดภัย
ของผูแ้ จ้งเบำะแส เว้นแต่กรณีที่ตอ้ งเปิ ดเผยตำมที่กฎหมำยกำหนดเท่ำนั้น
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้รับข้อร้องเรี ยนจำกบุคคลภำยนอกรวมจำนวน 1 เรื่ อง เกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบตั ิ
ตำมข้อปฏิ บ ัติตำมนโยบำยต่ อต้ำ นกำรคอร์ รัปชัน โดยบริ ษ ทั ฯ ได้ดำเนิ นตำมกระบวนกำรรั บข้อ ร้ อ งเรี ย น
ตลอดจนสอบสวนเสร็ จสิ้ นและปิ ดกำรร้องเรี ยนแล้วเสร็ จในปี เดียวกัน รวมถึงบริ ษทั ฯ ได้กำหนดมำตรกำรกำร
ป้องกันเพิ่มเติมในกรณี ดงั กล่ำวทันที
การส่ งเสริมให้ ใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ : บริ ษทั ฯ ส่งเสริ มให้พนักงำนใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพด้วยกำรควบคุมปริ มำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำ น้ ำประปำ น้ ำมันเชื้ อเพลิ ง กำรสนับสนุ นกำรใช้
เอกสำรและแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดกำรใช้กระดำษ และมีกำรประชุมเรื่ องพลังงำนเป็ นประจำทุกเดือน
เพื่อควบคุมกำรใช้พลังงำนแต่ละประเภท รวมถึงกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์สิ่งแวดล้อมภำยในโรงงำน ที่เกี่ยวกับ
กำรอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมที่จดั เป็ นประจำต่อเนื่ องทุกๆปี ส่ งผลให้บริ ษทั ฯได้รับใบรับรองมำตรฐำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน จำกกระทรวงพลังงำน
การไม่ ล่ว งละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา : บริ ษ ทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิ จ บนพื้ น ฐำนของจริ ย ธรรมและ
คุณธรรม ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ แต่มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำนวัตกรรมอำหำร โดยนำเทคโนโลยีเครื่ องจักร
ที่ทนั สมัยมำใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำ ควบคู่กบั กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดและลูกค้ำ ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ฯ ไม่เคยมี ประวัติหรื อคดีข้ ึนศำล
เกี่ยวกับกำรล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
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การไม่ ล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชน : บริ ษทั ฯ เคำรพในสิ ทธิ มนุษยชนของพนักงำนทุกคน ให้ควำม
เสมอภำค และให้เกียรติ พนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ในด้ำนควำมปลอดภัยส่ วนบุคคล ตลอดจนสิ ทธิ ใน
สถำนที่ทำงำน รวมถึงปรำศจำกกำรล่วงละเมิดหรื อกำรข่มเหงในทุกรู ปแบบ ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริ ษทั ฯ
ไม่เคยมีประวัติหรื อคดีข้ นึ ศำลเกี่ยวกับกำรล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบกำรพิจำรณำทบทวนระเบียบ
ข้อบังคับต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในโรงงำนที่ไม่ล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชนของพนักงำนหรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ เช่น กำรติดกล้องทีวีวงจรปิ ดหรื อกำรตรวจค้นยำนพำหนะก่อนออกจำกโรงงำน เป็ นต้น
กำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน
ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ (TFMAMA) โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการ
ดาเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และความมีจริ ยธรรมในการดาเนิ นงาน โดยมุ่งมัน่ ดาเนิ นธุรกิจ
ด้วยความเป็ นธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริ หารจัดการองค์กรเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ด้วยบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วว่าการทุจริ ตจะ
ลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุ รกิจ และเป็ นอุปสรรคที่สาคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ
จึ ง ได้ก าหนดเรื่ อ งการต่ อ ต้า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ไว้ใ นนโยบายหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โ ดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาอนุมตั ิ ”นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน ฉบับที่ 1” ไว้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และได้พิจารณาทบทวนพัฒนาปรับปรุ ง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2562 โดยนโยบายได้กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า “ห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ยอมรับหรื อสนับสนุนการคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม” ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน
ดังกล่าวได้รับการทบทวนเป็ นประจาทุกปี
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้เข้าร่ วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่ อ วัน ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2557 และได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ นานโยบาย ข้อปฏิบตั ิและมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านต่อต้านการคอร์รัป ชันมา
ดาเนินการเป็ นรู ปธรรม เพื่อส่ งเสริ มการดาเนินธุรกิจตามธรรมาภิบาลที่ดี คือ จัดให้มีหน่วยงานประเมินความ
เสี่ ยง การสร้างระบบควบคุมความเสี่ ยง มีกระบวนการตรวจสอบ การติดตามจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามระเบียบวิธีประปฏิบตั ิงานและการควบคุม
ภายในอย่างแท้จริ ง โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ตามลาดับ
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ กาหนดนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิตาม”นโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1” ของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดให้มี
การสื่ อสารนโยบายฯ แก่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ในหลายช่องทาง เช่น หลักสู ตรปฐมนิ เทศ การ
อบรมสัมมนา การปิ ดประกาศ จัดทา QR code และการเผยแพร่ ผา่ นระบบสารสนเทศภายในองค์กร เป็ นต้น
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และปี 2562 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ยังคงแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ในการดาเนินนโยบาย
ด้านการต่อต้านทุจริ ตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้ความรู ้กบั พนักงานใหม่ทุกคนในระหว่างปี
นอกจากนี้ได้ดาเนินการในเรื่ องสาคัญต่างๆ ดังนี้
วันที่ 13 มีนาคม 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2562 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ
จัดส่งข้อมูลแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
เพื่อยืน่ ขอการรับรองการต่ออายุกำรเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตครั้งที่ 1 ปี 2562
วัน ที่ 21พฤษภาคม 2562 บริ ษ ัท ฯได้ก ารรั บ รองกำรต่ อ อำยุก ำรเป็ นสมำชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข อง
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต ครั้งที่ 1 ประจำไตรมำส 1/2562
จำกคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2562 มีมติอนุ มตั ิแก้ไขข้อปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันและปรับปรุ งนโยบายต่อต้านการคอร์
รัปชันให้สอดคล้องกับข้อมูลในปัจจุบนั โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 19
มิถุนายน 2562 เป็ นต้นไป
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
บริ ษทั ฯ ได้จดั สัมมนาเรื่ อง แนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์ รัปชันให้กบั บริ ษทั ในกลุ่มสหพัฒน์ เพื่อแลกเปลี่ยนและขยายความรู ้
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันร่ วมกัน
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมงานสัมมนาประจาปี (National Collective Action Coalition
Conference) ค รั้ ง ที่ 1 0 ใ น หั ว ข้ อ “Innovations in the Fight against
Corruption” ณ ห้องรี เจนซี่ บอลลรู ม โรงแรมไฮแอท รี เจนซี่ สุขมุ วิท พร้อม
กับรับมอบใบประกาศนี ยบัตรรับรองการต่ออายุการเป็ นสมาชิกแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตครั้งที่ 1 ปี 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ฯ สมัครเข้าร่ วมเป็ น CAC Change Agent โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิญคู่
ค้า ที่ เ ป็ น SME เข้า ร่ ว มประกาศเจตนารมณ์ ภ ายใต้โ ครงการ CAC SME
Certification และร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้างความโปร่ งใส ความยัง่ ยืน
ให้กบั ประเทศชาติต่อไป
วันที่ 25 ธันวาคม 2562
บริ ษทั ฯ ดาเนินการต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 ในการแจ้งประกาศนโยบาย NO Gift
Policy เพื่อแสดงเจตนารมย์และร่ วมรณรงค์การงดมอบของขวัญในช่ วง
เทศกาลปี ใหม่รวมถึงเทศกาลต่างๆ โดยเผยแพร่ ทางสื่ อสาธารณะ ได้แก่
FACEBOOK Thai CAC และเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.mama.co.th
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อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในการรับของขวัญ/ของที่ระลึก และแนวปฏิบตั ิในการ
จัดการของขวัญ/ของที่ระลึก ตามประเพณี ปฏิบตั ิช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานได้ถือปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัป ชันได้ถูกต้อง โดยได้สื่อสารเป็ นหนังสื อเวียนและแจ้งประกาศให้ทราบทัว่ ทั้ง
องค์กร ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ที่สอดรับกับหน่วยงานกากับดูแลและหน่วยงานของภาครัฐ ด้วยการ
ประกาศขอความร่ วมมือกับผูบ้ ริ หารและพนักงานในการงดรับของขวัญ พร้อมทั้งส่ งหนังสื อแจ้งไปยังบริ ษทั คู่
ค้า และผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ เพื่อขอความร่ วมมืองดมอบของขวัญให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ใน
ทุกเทศกาลเช่นกัน นอกจากนี้ ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์ก ร
โดยการประกาศบนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯที่ www.mama.co.th เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้และเพื่อสร้างบรรทัด
ฐานในการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน บริ ษทั ฯ จัดให้มีผรู ้ ับข้อร้องเรี ยนในทุกสถานที่ประกอบการของ
บริ ษทั ฯ และมีหลายช่องทางในการร้องเรี ยน อาทิ โดยตรงด้วยวาจา ทาเป็ นหนังสื อ แจ้งผ่านทาง E-mail ถึงผูร้ ับ
ข้อร้องเรี ยนโดยตรง กล่องรับความคิดเห็น และผ่านทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อมูล
ที่บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ ไว้ทวั่ ทั้งองค์กร และบนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.mama.co.th ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนด
มาตรการคุม้ ครองผูท้ ี่แจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแสไว้ชดั เจน เพื่อให้ผทู ้ ี่แจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแสมีความมัน่ ใจได้ว่า
จะได้รับความเป็ นธรรมและปลอดภัย
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย : บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยกาหนดระเบียบ วิธีการปฏิบตั ิ และ
มาตรฐานการทางานที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
เพื่อป้องกันและลดความสู ญเสี ยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริ ษทั พนักงาน คู่คา้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีสถิติกำรเกิดอุบตั ิเหตุอนั เนื่องมำจำกกำรทำงำนคำนวณตำม TCIR เท่ำกับ 0.99
รำยต่อพนักงำน 100 คนต่อปี ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิ นจำกค่ำมำตรฐำน (TCIR : Total Case Incident Rate คือ
จำนวนอุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำน คำนวณเฉลี่ยที่พนักงำน 100 คน ในช่วงระยะเวลำ 1 ปี ซึ่งองค์กรที่มีมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยที่ดี TCIR จะอยูท่ ี่ 1.0 หรื อต่ำกว่ำ)
4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีนโยบำยเปิ ดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทำง
กำรเงิน และที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินอย่ำงครบถ้วน เป็ นจริ ง เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลำ เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ ำยและนักลงทุนได้รับข้อมูลและสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน และบริ ษทั ฯ ยังคงเปิ ดเผยข้อมูลตำมที่กำหนด
โดยกฎหมำยหรื อข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สำรสนเทศที่ รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี ได้แก่ งบกำรเงิ นรำยไตรมำส 3 ไตรมำส งบ
กำรเงินประจำปี พร้อมรำยงำนกำรวิเครำะห์และคำอธิ บำยของฝ่ ำยจัดกำร แบบแสดงรำยกำร
ข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 99

(2) สำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตุกำรณ์ ได้แก่ กำรได้มำและจำหน่ำยไปซึ่งสิ นทรัพย์ รำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน กำรเข้ำร่ วมลงทุน กำรจ่ำย/ไม่จ่ำยปันผล กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เป็ นต้น
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำว ดำเนินกำรโดยผ่ำนระบบ SET Community Portal ของตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และจัดส่ งในรู ปแบบเอกสำรสิ่ งพิมพ์ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภำยใน
เวลำที่กำหนดเพื่อเผยแพร่ ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลที่เว็บไซต์ของบริ ษทั www.mama.co.th ทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ
รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
• คณะกรรมกำรบริ ษท
ั ฯ ได้ดูแลให้มีระบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
สำคัญต่ำงๆ โดยบริ ษทั ฯ จัดให้มีบุคคลำกรผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงบกำรเงิน และข้อมู ล
สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงิน ประกอบด้วย ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี (ทำหน้ำที่เป็ น ผูค้ วบคุมดูแลกำร
ทำบัญชี ) ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน (ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสำยงำนบัญชี และกำรเงิน ) ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน ส ำหรั บ กำรเปิ ดเผยข้อมูล ของบริ ษ ทั ฯ และข้อมูล ตำมที่ ไ ด้รั บมอบหมำย ทำหน้ำที่ โ ดย
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขำนุกำรบริ ษทั (โดยผูม้ ีตำแหน่งงำนดังกล่ำวมีคุณสมบัติ ควำมรู ้
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับหน้ำที่ ตำมข้อมูลที่แสดงในหัวข้อรำยละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หำร)
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกเดือน โดยกำหนดให้มีวำระ
กำรประชุมเรื่ อง กำรรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ ประจำทุกเดือน เพื่อกำรติดตำมและวิเครำะห์ผล
ประกอบกำรในแต่ละเดือนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงสถำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่องของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มี
อัตรำส่วนสภำพคล่องอยู่ในระดับดี มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ อยูใ่ นระดับสู งมำอย่ำงต่อเนื่ อง ประกอบกับ
ไม่มีภำระหนี้สินระยะยำวของเงินกูย้ มื ที่ตอ้ งชำระคืน
•

คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้จดั ทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อรำยงำน
ทำงกำรเงิน เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งครอบคลุมเรื่ องสำคัญ
ตำมข้อพึงปฏิบ ัติสำหรั บกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบีย นที่ตลำดหลักทรัพ ย์ได้เสนอแนะไว้โดยแสดงควบคู่กับ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีในรำยงำนประจำปี เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินว่ำมีควำม
ถูกต้องครบถ้วน โปร่ งใส อย่ำงเพียงพอ และเพื่อให้เกิ ดควำมเชื่ อมัน่ ของผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ยต่ อรำยงำนงบ
กำรเงินที่บริ ษทั จัดทำขึ้น
•

ในปี 2562 บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ท ำรำยงำนทำงกำรเงิ น โดยถู ก ต้อ งและโปร่ ง ใส ตำมที่ ค วรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งได้ผำ่ นกำรตรวจสอบและรับรองจำกผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
แล้ว โดยได้รำยงำนแบบไม่มีเงื่อนไขและได้แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั ว่ำถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่เคยถูกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.) หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย ดำเนิ นกำรเนื่ องมำจำกกำร
เปิ ดเผยข้อมูลไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดและไม่เคยถูกสั่งแก้ไขงบกำรเงิน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ สำมำรถจัดส่ งงบกำรเงิน
•
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รำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี พร้อมรำยงำนกำรวิเครำะห์และคำอธิ บำยของฝ่ ำยจัดกำร ได้ก่อนเวลำหรื อ
ภำยในกำหนดเวลำทั้งหมด เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปได้รับทรำบข้อมูลผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ
อย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนี้ ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ยังมีกำรเปิ ดเผยเรื่ องต่ำงๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่ำเทียมกัน
และเพื่อแสดงถึงควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินธุรกิจ ดังนี้
(1) โครงสร้ำงองค์กรและกำรจัดกำร มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงโครงสร้ำงองค์กร รำยละเอียดกำร
จัดกำร กำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
เช่ น จำนวนครั้ งกำรประชุ ม จำนวนครั้ งที่ กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่ วมประชุม มีกำรเปิ ดเผย
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสูง ตลอดจนรู ปแบบและลักษณะ
ของค่ำตอบแทน
(2) ลักษณะกำรประกอบธุ รกิจ มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และธุ รกิจ
ของบริ ษทั ในกลุ่ม
(3) รำยกำรระหว่ำงกันมีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึง แนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ชดั เจนในกำรดูแลเพื่อขจัด
ปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผู ้
ถื อ หุ้ น โดยกำรท ำรำยกำรระหว่ ำ งกัน ที่ ส ำคัญ ต้อ งได้รั บ กำรพิ จ ำรณำและอนุ มัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ส่ ว นกำรทำธุ รกรรมเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำ
โดยทั่ว ไป ระหว่ ำ งบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย กับ กรรมกำรผูบ้ ริ ห ำร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วำม
เกี่ ย วข้อ ง คณะกรรมกำรบริ ษ ัทฯ มอบหมำยให้ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัทฯ พิ จ ำรณำกำรทำ
ธุรกรรมดังกล่ำวได้ แต่ตอ้ งรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษ ัทฯ ทรำบเป็ นรำยไตรมำส ทั้งนี้ ได้
ผ่ำนกำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว และหำกมี
ขนำดรำยที่มีนัยสำคัญเมื่อได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรแจ้งข่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(4) เปิ ดเผยข่ำวสำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่งสิ นทรัพย์และกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ในปี 2562
ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2562 มีมติอนุมตั ิให้
บริ ษทั ฯ ซื้ อหุ ้นสำมัญใน บริ ษทั เพรซิ เดนท์อินเตอร์ ฟูด จำกัด จำนวน 153,000 หุ้น รำคำหุ้น
ละ 60 บำท จำนวนเงิน 9,180,000 บำท จำก บริ ษทั สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั ฯ (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) ทำให้บริ ษทั ฯ มีสัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริ ษทั ดังกล่ำวเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 59.67 ของทุนจดทะเบียน (เดิมบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนกำรถือ
หุ้นที่ร้อยละ 8.67) และส่ งผลให้มีสถำนะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ โดยประโยชน์ที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกกำรทำรำยกำร คือ กำรได้รับผลตอบแทนในรู ปของเงินสดปันผล
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(5) รำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงกำรปฏิบตั ิตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำร โดยเผยแพร่ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ผ่ำนข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ www.mama.co.th
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code
for listed Companies 2017) ของสำนักงำน ก.ล.ต. และเผยแพร่ ไว้ใน แบบ 56-1 และรำยงำน
ประจำปี ผ่ำนบนเว็บไซด์ของบริ ษทั www.mama.co.th
กำรดูแลกิจกรรมสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และกำรจัดกิจกรรมทำงสังคมเพื่ อดู แลกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย อย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือเป็ นนโยบำยหนึ่ งในกำรดำเนิ นธุ รกิจ และได้จดั ทำเป็ นรำยงำนควำม
ยัง่ ยืนประจำปี 2562 เผยแพร่ ไว้ในแบบ 56-1 รำยงำนประจำปี และเผยแพร่ ผ่ำนบนเว็บไซด์
ของบริ ษทั www.mama.co.th
(6) นโยบำยด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง บริ ษทั ฯได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำร
ควำมเสี่ ย ง เพื่ อ ท ำหน้ำ ที่ ก ำกับ ดู แ ลและบริ ห ำรควำมเสี่ ย งขององค์ก รอย่ำ งเป็ นระบบ มี
ประสิ ทธิภำพและครอบคุมในทุกด้ำนอย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง กำรเปิ ดเผยปัจจัยควำมเสี่ ยง ให้ทรำบถึงปัจจัยเสี่ ยงและแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
ด้ำนต่ำงๆ รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึ กษำกับคณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อพัฒนำ
ระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
(7) ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงรำยชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ้น 10 อันดับแรกของบริ ษทั ฯ กำร
กระจำยกำรถือหุน้ ตำมสัญชำติ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี
(8) รำยงำนกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงกำรถือหุ้น
ของกรรมกำรบริ ษทั ฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่นิติภำวะ) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ กำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร มีหน้ำที่จดั ทำรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำฉบับใหม่ (แบบ 59) โดยส่ งผ่ำน
ระบบกำรรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ตำมแนวทำงที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงต้องรำยงำนภำยใน 3 วันทำกำร โดยเริ่ มรำยงำนตำมแบบ 59 ที่ประกำศใช้ใหม่
ตั้งแต่ 15 สิ งหำคม 2561 เป็ นต้นไป
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับหนังสื อตักเตือนกำรกระทำควำมผิด จำกสำนักงำน ก.ล.ต.
(9) รำยงำนกำรมี ส่ ว นได้เ สี ย ของกรรมกำรและผูบ้ ริ ห ำร บริ ษ ัท ฯ ก ำหนดให้ก รรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำร รำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ใน
แบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร ภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่
ได้รับกำรแต่งตั้ง หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร นำส่ งรำยงำนกำรมี
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ส่ วนได้เสี ย โดยจัดส่ งไปที่เลขำนุกำรบริ ษทั ภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
และให้เลขำนุ กำรบริ ษทั จัดส่ งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วันทำกำร
กำรพัฒนำกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรพัฒ นำ
ควำมรู ้ แก่ บุ ค คลำกรบริ ษ ทั ฯ ในทุก หน่ วยงำน โดยก ำหนดให้มี แผนงำนกำรจัดฝึ กอบรม
เพิ่ ม พู นควำมรู ้ ค วำมสำมรถในหลัก สู ต รด้ำ นต่ำงๆ ที่ ส อดคล้องกับแต่ล ะหน่ วยงำนอย่ำ ง
ต่อเนื่ องมีท้ งั จัดอบรมภำยในบริ ษทั ฯ และกำรส่ งไปอบรมนอกสถำนที่ โดยเปิ ดเผยข้อมูลกำร
อบรมประจ ำปี ไว้ใ นเรื่ อ ง นโยบำยในกำรพัฒ นำพนัก งำนและกำรพัฒ นำกรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำร
นโยบำยกำรแจ้ง เบำะแสและข้อ ร้ อ งเรี ย นกำรกระท ำควำมผิ ด คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ มี
นโยบำยเปิ ดโอกำสให้พนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกำรแจ้งเบำะแส หรื อข้อร้องเรี ยน เมื่อ
พบว่ำพนักงำนหรื อบุคคลซึ่งกระทำในนำมบริ ษทั ฯ ได้เข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรให้สินบนหรื อ
หรื อคอร์ รัป ชันทั้ง ทำงตรงและทำงอ้อม กำรทุ จริ ต กระท ำผิ ดกฎหมำย ฝ่ ำฝื นกฎระเบี ยบ
ข้อบังคับ เป็ นต้น โดยผ่ำนหลำยช่องทำงตำมที่บริ ษทั ฯ ประกำศเผยแพร่ ให้ทรำบโดยทัว่ กัน
โดยบริ ษ ัท ฯ จะเก็ บ ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งไว้เ ป็ นควำมลับ และค ำนึ ง ถึ ง ควำมปลอดภัย ของผู ้
ร้ องเรี ย น เว้นแต่ ก รณี ที่ ต้องเปิ ดเผยตำมกฎหมำยก ำหนด ทั้ง นี้ ก ำรดำเนิ นกำรเป็ นไปตำม
กระบวนกำรควำมโปร่ งใส ชัดเจน และเป็ นธรรม ตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบตั ิตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน ” ที่บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ให้ทรำบโดยทัว่ กันบนเว็บไซด์ของ
บริ ษทั ฯ (www.mama.co.th)
รำยงำนผลสรุ ปกำรเปิ ดโอกำสให้สิทธิผถู ้ ื อหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมและ/
หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจำปี 2562
กำรสื่ อ สำรกับ ผู ้ถื อ หุ้ น และผู ้ล งทุ น บริ ษัท ฯ เปิ ดโอกำสให้ ผู ้ถื อ หุ้ น และนั ก ลงทุ น ได้
ติดต่อสื่ อสำร สอบถำมข่ำวสำร ข้อมูลสำคัญ เพื่อสิ ทธิประโยชน์และควำมเข้ำใจในธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ จำกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ ที่ทำหน้ำที่กำรเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ในกำร
สื่ อสำรกับผูถ้ ือหุ ้นและให้ควำมสะดวกแก่นักลงทุน และนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ทวั่ ไปอย่ำง
เท่ำเทียมกัน ตำมช่องทำงดังนี้
นักลงทุนสัมพันธ์
: นำยวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน (CFO)
หมำยเลขโทรศัพท์
: 02-3744730 ต่อ 1125
E-mail
: wasan.b@mama.co.th
และได้เผยแพร่ ชื่อบุคคลและช่องทำงกำรติดต่อที่สะดวกผ่ำน ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บ
ไซด์ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ในปี 2562 บริ ษทั ฯ จัดกิจกรรมร่ วมกับบริ ษทั จดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยในงำน "นัก วิ เครำะห์ นัก ลงทุ น พบกลุ่ ม สหพัฒน์ " ครั้ งที่ 11 ที่ ศูนย์นิทรรศกำรและกำร
ประชุมไบเทค บำงนำ เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 โดยมี ดร.พจน์ พะเนี ยงเวทย์ กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร ของ
บริ ษทั ฯ เข้ำร่ วมเสวนำในครั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจบริ ษทั ฯ (“TFMAMA”) ได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถสอบถำมควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั ได้โดยตรง ซึ่งในงำนมีนกั วิเครำะห์
นักลงทุน และสื่ อมวลชนให้ควำมสนใจเข้ำร่ วมงำนเป็ นจำนวนมำก และได้เผยแพร่ ผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำรประชำสัมพันธ์และนำเสนอข่ำวผ่ำนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.mama.co.th
5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่ในกำรจัดกำรบริ ษทั ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริ ษทั มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น จัดให้มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรม
ธุรกิจและจรรยำบรรณพนักงำน และกำกับดูแลกำรบริ หำรงำนของฝ่ ำยจัดกำรให้ดำเนินงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร 1
คน กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร 11 คน (เป็ นกรรมกำรอิสระ 5 คน เป็ นสัดส่ วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด) และกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร 3 คน ประวัติของกรรมกำรแต่ละคน อยูท่ ี่เอกสำรแนบ 1 บริ ษทั ฯ ได้มีกำร
ก ำหนดคุ ณสมบัติของกรรมกำรอิ สระซึ่ งเข้มงวดกว่ำข้อกำหนดของตลำดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั มีควำมเป็ น
อิ สระอย่ำงแท้จริ ง นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ให้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบในกำร
ปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยบริ หำร ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน และได้มอบหมำยให้ นำงสำว
สรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี เป็ นผูร้ ับผิดชอบหน้ำที่เลขำนุกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีวำระกำรดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตำมข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดไว้ว่ำ
ในกำรประชุ มสำมัญประจำปี ทุกครั้ ง ให้กรรมกำรจำนวน 1 ใน 3 ออกจำกตำแหน่ ง โดยให้กรรมกำรที่ดำรง
ตำแหน่ งนำนที่สุ ดเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ ง โดยกรรมกำรผูอ้ อกไปนั้นจะถูกเลื อกกลับเข้ำรั บตำแหน่ งอีกก็ได้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรำยละเอียดข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรแต่ละคนในบริ ษทั อื่นไว้ในเอกสำรแนบ 1
ของแบบ 56-1 และในรำยงำนประจำปี ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีกรรมกำรบริ ษทั ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
จดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริ ษทั ทั้งนี้กรรมกำรทุกคนได้อุทิศเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้กบั บริ ษทั อย่ำงเต็มที่ โดยได้
เข้ำร่ วมประชุมอย่ำงสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริ ษทั มำโดยตลอด
การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร บริ ษทั ฯ กำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ำ
5 คน โดยมีคุณสมบัติของกรรมกำร ตำม พ.ร.บ. มหำชน ดังนี้
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1.
2.
3.
4.

เป็ นบุคคลธรรมดำ
บรรลุนิติภำวะ
ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึ งที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดย
ทุจริ ต
5. ไม่เคยถูกลงโทษจำคุก ไล่ออก หรื อปลดออกจำกรำชกำร หรื อองค์กร หรื อหน่วยงำนของรัฐ
ฐำนทุจริ ตต่อหน้ำที่
6. จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีจานวน 15 คน ประกอบด้วย
- ประธำนกรรมกำรบริ ษทั (ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำร)
- กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร
(เป็ นกรรมกำรจำกบริ ษทั ในกลุ่ม และเป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั )
- กรรมกำรอิสระ
(เป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 คน ประธำนคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
1 คน กรรมกำรตรวจสอบ 1 คน กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน 1 คน
และกรรมกำรบริ ษทั 1 คน)
- กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
(เป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร 1 คน กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 1คน และกรรมกำรบริ หำร 1 คน)

1 คน
6 คน
5 คน

3 คน

คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของกรรมกำรทั้ง
คณะ และกรรมกำรอิสระเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ 3 คน ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมีกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรคิดเป็ นร้อยละ 46.67 ของคณะกรรมกำรบริ ษทั
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร
อิสระตำมเกณฑ์กำหนดของบริ ษทั ฯ กรรมกำรอิสระที่ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ มี จำนวน 3 คน โดยมีคนที่ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ สู งสุ ดคิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.05 (ต่ำกว่ำเกณฑ์กำหนด) และกำรไปดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร
ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นของกรรมกำรอิสระมี 1 คน จำนวน 4 แห่ง สำหรับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ
ของบริ ษทั ฯ (ตำมรำยละเอียดในหัวข้อ กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง)
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรทุกชุดไว้อย่ำงชัดเจน
นอกจำกนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำร เพื่อทำหน้ำที่ดูแลกำรดำเนินธุรกิจบริ หำรกิจกำรงำนของบริ ษทั และ
กำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และสอดคล้องกับนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั
กำหนด
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 105

คณะกรรมกำรบริ หำร มีฐำนะเป็ นฝ่ ำยจัดกำรจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้ำที่บริ หำรจัดกำรกิจกำรของบริ ษทั
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริ ต เยีย่ งวิญญูชนผู ้
ประกอบธุ รกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำก
อิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำรบริ หำร
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำย พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตลอดจนกำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร แก่
พนักงำนระดับต่ำงๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงำนอื่นใดเพื่อดำเนินกิจกำรต่ำงๆ ในกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั
3. ออกระเบียบ ประกำศ ว่ำด้วยกำรปฏิบตั ิงำน และสำมำรถมอบอำนำจให้แก่กรรรมกำรบริ หำร และ/
หรื อ พนักงำนผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรบริ หำร เป็ นผูล้ งนำมอนุมตั ิเบิกจ่ำยสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ได้
4. อนุมตั ิกำรให้กูย้ ืมเงินแก่บริ ษทั ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐำนะผูถ้ ือหุ ้น หรื อบริ ษทั ที่มี
กำรประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 50 ล้ำนบำท
5. อนุมตั ิกำรเข้ำค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อแก่บริ ษทั ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐำนะผูถ้ ือหุ ้น
หรื อบริ ษทั ที่มีกำรประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 50
ล้ำนบำท
6. อนุมตั ิกำรเข้ำทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทำงกำรเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้ำนบำท
7. อนุมตั ิกำรได้รับหรื อยกเลิกวงเงินสิ นเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้ำนบำท
8. อนุ มตั ิ กำรลงทุน ขำยเงิ นลงทุนในหุ ้นสำมัญและ/หรื อหลักทรั พย์อื่นใด ในวงเงิ นแต่ละครั้ งไม่เกิน
จำนวน 50 ล้ำนบำท
9. อนุมตั ิกำรจัดหำและลงทุนในสิ นทรัพย์ถำวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้ำนบำท
10. อนุมตั ิกำรจำหน่ำย จ่ำยโอน ในสิ นทรัพย์ถำวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำกนวน 50 ล้ำนบำท
11. อนุมตั ิกำรปรับสภำพ ทำลำย ตัดบัญชี ซึ่งสิ นทรัพย์ถำวร และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน ที่เลิกใช้ชำรุ ด สูญ
หำย ถูกทำลำย เสื่ อมสภำพหรื อล้ำสมัยไม่สำมำรถใช้งำนได้ มีมูลค่ำทำงบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน
50 ล้ำนบำท
12. อนุมตั ิกำรปรับสภำพ รำคำ กำรทำลำย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรื อ สิ นค้ำคงเหลือที่เสื่ อมสภำพ หรื อล้ำสมัย
ซึ่งจะทำให้มีมูลค่ำทำงบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 50 ล้ำนบำท
13. อนุมตั ิกำรประนีประนอม กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร กำรร้องทุกข์ กำรฟ้องร้องคดี และ/
หรื อกำรดำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำคดีใดๆ ในนำมบริ ษทั สำหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวิสัยทำงกำรค้ำ
ที่ มี ทุ นทรั พ ย์ไ ม่ เกิ น จำนวน 2 ล้ำนบำท และ/หรื อ ที่ เป็ นปกติ วิสัย ทำงกำรค้ำที่ มีทุนทรั พ ย์ไม่เกิน
จำนวน 50 ล้ำนบำท
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ในกรณี ที่มีควำมจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรเป็ นกำรรี บด่วน มอบอำนำจให้กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิในเรื่ องดังกล่ำว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรทรำบในครำวถัดไป
บรรดำอำนำจดำเนิ นกำรของคณะกรรมกำรบริ หำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์และกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
มอบอำนำจให้แก่พนักงำนระดับบริ หำรของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นใดทำกำรแทนได้
มีอำนำจเชิ ญผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมำชี้ แจง ให้ควำมเห็นร่ วมประชุม หรื อส่ ง
เอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจำเป็ น
ปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญ หรื อ ที่ปรึ กษำของบริ ษทั (ถ้ำมี) หรื อ จ้ำงที่ปรึ กษำ หรื อผูเ้ ชี่ยวชำญภำยนอก ใน
กรณีจำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั
ออกระเบียบปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่เห็นสมควร

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้ำหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณประจำปี ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
2. รับผิดชอบในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมทิศทำง เป้ ำหมำย นโยบำยทำงธุ รกิจของ
บริ ษทั
3. รับผิดชอบในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริ ษทั และส่ งเสริ มให้มีกำรคิดค้นนวัตกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมกำรบริ หำรอำจแบ่งงำนกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรำยงำนควำมเป็ นไปของกิจกำรที่ตนดูแล ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรให้ทรำบ
6. ดูแลให้มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้ผสู ้ อบบัญชีทำกำรตรวจสอบ และ/หรื อ สอบทำน ก่อน
เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมลำดับ
7. พิจำรณำเรื่ องที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรื ออนุมตั ิต่อไป
8. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ หำร และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ
9. ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
คณะกรรมกำรบริ หำร กำหนดกำรประชุมสำหรับผูบ้ ริ หำรเป็ นประจำทุกสัปดำห์ โดยส่ งตำรำงกำร
ประชุ ม ประจ ำปี ล่ ว งหน้ำ ให้ กับ ผู ้บ ริ ห ำรได้ท รำบล่ ว งหน้ำ เพื่ อ ติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนให้ เ ป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด สำหรับในปี 2562 (มกรำคม – ธันวำคม 2562) มีกำร
จัดประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร จำนวน 47 ครั้ง
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กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารสู งสุ ด
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย คือ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อทำ
หน้ำ ที่ ใ นกำรพิ จ ำรณำคัด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเสนอให้ เ ข้ำ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำร และผูบ้ ริ ห ำรระดับ สู ง สุ ด
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้กำหนดแนวทำงกำรสรรหำคัดเลือกโดยพิจำรณำจำกคุณวุฒิที่มีพ้ืนฐำน และควำม
เชี่ ยวชำญจำกหลำยสำขำอำชี พ มีภำวะผูน้ ำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมรวมทั้งมีประวัติกำรทำงำนที่
โปร่ งใส ซึ่ งมีคุณสมบัติเหมำะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัดเข้ำ เป็ น
กรรมกำร เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่กรรมกำรลำออกด้วยสำเหตุอื่นใน
ระหว่ำงปี คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะดำเนิ นกำรคัดเลือกกรรมกำร เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริ ษ ทั แต่งตั้ง ซึ่ ง
บุคคลที่เข้ำเป็ นกรรมกำรดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทนเท่ำนั้น
ในส่ วนของกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพิจำรณำผูท้ รงคุณวุฒิและมิได้เป็ นลูกจ้ำง
หรื อพนักงำนที่ได้รับเงินเดือนจำกบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรงำนประจำ
และมีอิสระจำกกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ โดยถือหุ้นในบริ ษทั ฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งหมด และสำมำรถดู แลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นรำยย่อยได้ ซึ่ งเป็ นไปตำมคุณสมบัติที่ประกำศโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และที่ประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี (รำยละเอียดตำมหัวข้อ 9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง)
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ ละคนได้ ดารงตาแหน่ ง อายุกรรมการและจานวน
วาระที่จะดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ตระหนักถึงควำมเหมำะสมของจำนวนบริ ษทั ที่กรรมกำรบริ ษทั ได้ดำรง
ตำแหน่ ง และจำนวนวำระที่จะดำรงตำแหน่ งติดต่อกัน ซึ่ งกรรมกำรแต่ละคนได้ ให้ควำมสำคัญต่อบทบำท
หน้ำที่ของตนในกำรดูแลรับผิดชอบกิจกำรของบริ ษทั ฯ และกำรจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นๆ และกำรปฏิบตั ิตำมหลักธรรมมำภิบำลที่ดีในกำรดำรงตำแหน่งในบริ ษทั จด
ทะเบียนรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง ข้อมูลกรรมกำรบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กรรมกำรบริ ษทั แต่ละคนดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นรวมสูงสุดไม่เกิน 4 แห่ง ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายนามกรรมการบริ ษทั
นายบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนา
นายพิพฒั
พะเนียงเวทย์
นายสุ ชยั
รัตนเจียเจริ ญ
ดร.พจน์
พะเนียงเวทย์
นายกาธร
ตติยกวี
นายอภิชาติ
ธรรมมโนมัย
นายบุญชัย
โชควัฒนา
นายเวทิต
โชควัฒนา

จานวนบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง
4 แห่ง
1 แห่ง
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ลาดับ
9
10
11
12
13
14
15

รายนามกรรมการบริ ษทั
นางสาวพจนา
พะเนียงเวทย์
นางอรทัย
ทองมีอาคม
ดร.กุลภัทรา
สิ โรดม
ท่านผูห้ ญิงอังกาบ
บุณยัษฐิติ
นายชัยวัธ
มะระพฤกษ์วรรณ
ศาสตราจารย์ ดร.สุ วิมล กีรติพิบูล
นางทองอุไร
ลิ้มปิ ติ
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จานวนบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
4 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรำยละเอียดข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรแต่ละคนในบริ ษทั อื่นไว้ใน
เอกสำรแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่ งในปี 2562 กรรมกำรของบริ ษทั ทั้ง 15 คน มีกรรมกำร 2 คน ที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นมีจำนวนสูงสุด 4 แห่ง และสำหรับกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร มิได้ไปดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ดังนั้นคณะกรรมกำรบริ ษทั มัน่ ใจว่ำไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ แต่
อย่ำงใด กรรมกำรแต่ละคนได้อุทิศเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้กบั บริ ษทั อย่ำงเต็มที่ โดยได้เข้ำร่ วมประชุมอย่ำง
สม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริ ษทั มำโดยตลอด
การไปดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษ ทั จดทะเบียนประกอบธุ รกิจอะไร มี
ควำมจำเป็ นต้องให้กรรมกำรบริ ษทั ไปเป็ นตัวแทนหรื อไม่ หำกมีควำมจำเป็ นก็จะพิจำรณำกรรมกำรที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และควำมชำนำญในธุรกิจนั้นไปดำรงตำแหน่งกรรมกำร
การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริ ษทั ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร และกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และ
คุณสมบัติที่เหมำะสม และต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอำนำจ มีระเบียบปฏิบตั ิที่กำหนดและ
แยกอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยจัดกำร มีกฎบัตรคณะกรรมกำรแต่ละคณะ เพื่อแบ่งแยกหน้ำที่ใน
กำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรงำนออกจำกกันไว้อย่ำงชัดเจนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อสำมำรถตรวจสอบได้และ
เพื่อควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรจัดกำร
ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร รวมทั้งไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
โดยประธำนมีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริ หำรมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและกำร
บริ ห ำรงำนประจ ำออกจำกกัน อย่ ำ งชัด เจน ประธำนกรรมกำรบริ ษ ัท มี ห น้ำ ที่ เป็ นประธำนในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ รับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรกำกับติดตำมดูแลกำรปฏิบตั ิงำน
ของคณะกรรมกำรบริ ษ ทั และคณะกรรมกำรชุ ดย่อย กำรลงคะแนนเสี ย งในกรณี ที่ คะแนนเสี ยงเท่ำกันให้
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้ขำด เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อ
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อำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นดำเนิ นกำรแทน เป็ นประธำนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น และปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เป็ นผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดในคณะผูบ้ ริ หำรทำหน้ำที่กำกับดูแลกำรบริ หำรของ
บริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรบริ หำร
ติดตำมกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยบริ หำร โดยกำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรประจำทุกสัปดำห์ เพื่อ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของผลกำรดำเนิ นงำนของแต่ละฝ่ ำย และผลประกอบกำรของบริ ษทั ฯ ประจำเดือนทุก
เดือน มีกำรกระจำยอำนำจไปยังฝ่ ำยบริ หำรในแต่ละตำแหน่งงำนโดยกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
และวงเงินอนุมตั ิ
กรรมการผู้อานวยการ ไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร โดยถือเป็ นผูบ้ ริ หำร
ระดับสู งในส่ วนของฝ่ ำยจัดกำร โดยทำหน้ำที่กำหนดกลยุทธ์ในกำรบริ หำรงำนและกำหนดแนวนโยบำยกำร
ลงทุนธุรกิจอย่ำงเป็ นระบบ รวมถึงกำรกำหนดกลยุทธ์เพื่อบริ หำรและควบคุมควำมเสี่ ยงในภำพรวมของบริ ษทั
วิเครำะห์ ตัดสิ นใจ และนำเสนอแนวนโยบำยแผนกำรดำเนิ นงำนทำงธุ รกิจให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ พิจำรณำ
อนุมตั ิ วำงกลยุทธ์กำรตลำด และสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ รวมถึงกำรบริ หำรกลุ่มลูกค้ำและกำรสร้ำงควำมผูกพัน
กับลูกค้ำในระยะยำว กำหนดกลยุทธ์ในด้ำนบุคลำกร และสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็ นระบบ ติดตำม
ตรวจสอบ ควบคุมกำรบริ หำรงำนในสำยงำนต่ำงๆ พร้อมทั้งกำหนดนโยบำยกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยงั่ ยืน
ให้กบั บริ ษทั ฯ สนับสนุนและส่งเสริ มนวัตกรรมใหม่ๆ ในกำรบริ หำรจัดกำรองค์กร
เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งให้นำงสำวสรำรั ตน์ ตั้งศิ ริมงคล ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีคุณวุฒิและ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม เป็ นผูร้ ับผิ ดชอบและทำหน้ำที่เลขำนุ กำรบริ ษทั เพื่อให้กำรบริ หำรงำนของบริ ษทั
ดำเนินไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (รำยละเอียดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอยู่ใน
หัวข้อ โครงสร้ำงกำรจัดกำร_ เลขำนุกำรบริ ษทั )
5.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ว่ำมีกำรดำเนินงำนที่โปร่ งใส มีผกู ้ ลัน่ กรอง สอบ
ทำน และให้คำแนะนำอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เพื่อทำหน้ำที่
ตำมควำมรั บ ผิดชอบและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ปั จจุ บันคณะกรรมกำรชุ ดย่อย ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ ยง
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 3 คน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำว
ละ 1 ปี โดยมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ตำมกฏบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และกำหนดให้มีกำรประชุมกันอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอำจเรี ยกประชุมเพิม่ เติมตำมควำมจำเป็ น
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บริ ษทั ฯ มิได้กำหนดจำนวนวำระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นำนที่สุดของกรรมกำรตรวจสอบ
ขึ้นอยูก่ บั กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำฯ และคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยดูจำกประวัติกำรปฏิบตั ิงำนและ
ผลงำนในรอบปี ที่ผำ่ นมำ ในปี 2562 (เดือนมกรำคม – ธันวำคม 2562) ได้มีกำรประชุม 5 ครั้ง
(2) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมกำร 3 คน โดยมีกรรมกำร
อิสระ 1 คน กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรระดับสู งสุ ด 1 คน (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร) และกรรมกำรที่ไม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริ หำร 1 คน ทำหน้ำที่เป็ นประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มี วำระในกำรดำรงตำแหน่ง
ครำวละ 1 ปี โดยมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ตำมกฏบัตรคณะกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน และกำหนดให้มีกำรประชุมกันอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง และอำจเรี ยกประชุมเพิ่มเติม
ตำมควำมจำเป็ น ในปี 2562 (เดือนมกรำคม – ธันวำคม 2562) ได้มีกำรประชุม 2 ครั้ง
(3) คณะกรรมกำรธรรมำภิ บำลและบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง ประกอบด้ว ย กรรมกำร 6 คน โดยมี
กรรมกำรอิสระ ทำหน้ำที่ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง กรรมกำรประกอบด้วย กรรมกำร
อิสระ 2 คน กรรมกำรบริ ษทั 1 คน กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 1 คน กรรมกำรบริ หำร 1 คน และผูบ้ ริ หำร 1 คน ที่มี
ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีวำระในกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 1 ปี โดยมีอำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ตำมกฏบัตรคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง และอำจเรี ยก
ประชุมเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น ในปี 2562 (เดือนมกรำคม – ธันวำคม 2562) ได้มีกำรประชุม 4 ครั้ง
5.3 บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์หลำกหลำย
มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ มีภำวะผูน้ ำ มีกำร
กำหนดวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ไว้อย่ำงชัดเจน มีควำมเป็ นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตัดสิ นใจ กำกับดูแล
กิจกำรของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
และผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ในกำรกำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และนโยบำย
ทำงธุรกิจของบริ ษทั อนุมตั ิแผนงำนและงบประมำณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรให้
เป็ นไปตำมกฎหมำย นโยบำยและแผนงำนที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล และส่ งเสริ มให้
จัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริ ยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมกำร
บริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิในกำรดำเนิ นธุ รกิจและติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำม
อย่ำงจริ งจัง เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้แก่กิจกำรและผูถ้ ือหุน้ อย่ำงยัง่ ยืน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ดูแลกระบวนกำร
สรรหำผูท้ ี่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรให้เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดโอกำสให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นในกำร
แต่งตั้งกรรมกำร และเมื่อมีกรรมกำรใหม่ บริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรปฐมนิ เทศกรรมกำรใหม่ โดยมีกำรบรรยำยให้
ทรำบถึงลักษณะและแนวทำงกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั พร้อมทั้งมอบเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญและ
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จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำร ได้แก่ คู่มือกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียน บทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร
บริ ษทั จดทะเบียน และข้อเตือนใจในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียน โดยสมำคมส่ งเสริ ม
สถำบัน กรรมกำรบริ ษัท ไทย (IOD) ในด้ำ นบทบำทหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรปฏิ บัติ ง ำนของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยบริ หำร บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกำรแบ่งแยกกันอย่ำงชัดเจนทั้งด้ำนโครงสร้ำง และกำร
ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ ทั้งนี้ มีกำรจัดทำหนังสื อ มอบอำนำจระบุขอบเขตที่ชดั เจนให้ผบู ้ ริ หำร และมีกำรกำหนดระดับ
อำนำจดำเนิ นกำรในแต่ละด้ำ นไว้อย่ำ งชัดเจน รวมทั้งได้มีกำรสื่ อสำรบทบำท หน้ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบ
ดังกล่ำวต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ำเสมอ
5.3.1 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำ
องค์กร เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยกำหนดยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรดำเนิน
ธุรกิจทั้งในปัจจุบนั และในระยะยำว กำหนดกระบวนกำรตรวจสอบ และกำรกำกับดูแลให้กำรดำเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กรสู่ ควำมยัง่ ยืน โดยกำหนดให้มีกำรพิจำรณำทบทวนเป็ น
ประจำทุกปี
ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ได้ทำกำรทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ แล้วเห็นว่ำ ยังคงมีควำมเหมำะสมต่อกำรนำมำ
กำหนดแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจให้สำมำรถเติบโตได้อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ เป็ นผูน้ ำระดับโลกในกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรและแบรนด์สินค้ำที่ผูบ้ ริ โภคยอมรับ
และพึงพอใจให้มีอยู่ในทุกครัวเรื อน โดยเป็ นผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีควำมปลอดภัย และคุณภำพตำมมำตรฐำน
ระดับสำกล ภำยใต้กำรดำเนินธุรกิจที่สร้ำงสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อควำมยัง่ ยืน ”
พันธกิจ
1. มุ่งเน้นให้ผบู ้ ริ โภคได้รับประโยชน์สูงสุ ด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ รสชำติอร่ อยคำนึงถึงหลัก
โภชนำกำรที่ดี รวมทั้งควำมสะดวก และปลอดภัย ด้วยรำคำที่เหมำะสม
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อพัฒนำองค์กรไปสู่ องค์กรแห่ง
กำรเรี ยนรู ้สำหรับทุกๆ คน
3. เพิ่มศักยภำพในกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย ควบคู่กับกำรวิจยั และพัฒนำผลิ ตภัณฑ์เพื่อ
สร้ำงนวัตกรรมทำงอำหำร พร้อมด้วยระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิภำพบนพื้นฐำนของ
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)
4. มองหำโอกำส และช่องทำงกำรตลำด เพื่อขยำยธุรกิจให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่ องครอบคลุมในทุก
ภูมิภำคทัว่ โลก
5. สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และให้ควำมสำคัญอย่ำงจริ งจังในกำรรับผิดชอบ
ต่อสังคม กำรดูแลรักษำทรัพยำกรทำงธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมำภิบำลเพื่อ
พัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
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TF
ร่ วมมือร่ วมใจ
ใฝ่ เรี ยนรู ้
สู่มำตรฐำน
ทำงำนมีจริ ยธรรม
ทำธุรกรรมมีควำมรับผิดชอบ
ประกอบธุรกิจยัง่ ยืน

บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำหนดให้จดั ประชุมประจำปี ในกำรสื่ อสำรเป้ำหมำย กลยุทธ์ในกำรดำเนิน
ธุ รกิ จ โดยประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ หำรของบริ ษ ทั ฯ แจ้งให้คณะกรรมกำรบริ ห ำร และผูบ้ ังคับบัญชำของทุ ก
หน่วยงำนได้รับทรำบนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้เป็ นไปในทิศทำงเดียวกันและสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยของบริ ษทั ฯ ร่ วมกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีประชุมกำหนดแนวทำงในกำรจัดทำ Budget ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2561 และกำรจัดประชุม Budget ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2561
•

บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำหนดให้จดั ประชุมพนักงำนประจำทุกเดือน โดยจัดให้ผบู ้ ริ หำรระดับสูงได้
พบปะสื่ อสำรกับพนักงำนทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อแจ้งนโยบำยและข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ในกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ให้
ทรำบและนำไปปฏิบตั ิในทิศทำงเดียวกัน รวมถึงส่ งเสริ มให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรขับเคลื่อนกำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน สำหรับในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้มีกำรจัดประชุมพนักงำนประจำเดือน
รวมจำนวน 12 ครั้ง
•

5.3.2 ด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ตระหนัก ถึ งควำมส ำคัญของกำรบริ หำรจัดกำรธุ รกิ จให้ดำเนิ นกำรตำม
หลักกำรกำกับกิจกำรที่ดี จึงได้กำหนดให้จดั ทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ข้อพึงปฏิบตั ิทำงจริ ยธรรม ใน
กำรดำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และได้รับกำร
อนุ มตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563 เพื่อเป็ นคู่มือให้กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ฯ ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุภำรกิจในกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั โดยได้เน้นถึงหลักควำมรับผิดชอบ หลักควำมโปร่ งใส หลักควำมซื่อสัตย์สุจริ ต คุณธรรม และจริ ยธรรม
ซึ่งได้มีกำรกำหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ข้อพึงปฏิบตั ิของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ต่อผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยกลุ่มต่ำงๆรวมทั้งข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงำนต่อบริ ษทั
5.3.3 ความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรดูแลเรื่ องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรื อรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน ด้วยควำมรอบคอบ เป็ นธรรม มีกระบวนกำรที่โปร่ งใสในกำรอนุมตั ิเข้ำทำรำยกำรโดยต้องปฏิบตั ิ
ตำมขั้นตอนกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน จึงได้กำหนดนโยบำยที่เกี่ยวกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เ ป็ น
ส่วนหนึ่งในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส่วนของจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เมื่อบริ ษทั ฯ มี
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กำรทำธุรกรรมที่เป็ นรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ได้กำหนดให้กรรมกำรบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง และ
ต้องเปิ ดเผยข้อมู ล อย่ำ งครบถ้ว น ตำมหลัก เกณฑ์ของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์และตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีกำรเปิ ดเผยกำรทำรำยกำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงข่ำวของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว
เป็ นหัวข้อรำยกำรระหว่ำงกันที่ปรำกฏอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริ ษทั ฯ
ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ส รุ ปควำมเห็ นในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ
บริ ษทั ฯ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลระหว่ำงกันหรื อรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงเพียงพอ
5.3.4 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีระบบกำรควบคุมด้ำนกำรดำเนิ นงำน กำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ และนโยบำยของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นกำรประเมินควำมมี
ประสิ ทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในที่ได้กำหนดไว้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็ น
หน่ วยงำนอิ สระ เพื่อทำหน้ำที่ ตรวจสอบ ประเมิ นและให้ข ้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุ นให้มีกำรปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิผลของกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรควบคุ ม และกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมมำตรฐำนสำกลกำร
ปฏิบตั ิงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน (International Standard for the Professional Process of Internal Auditing
) โดยมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หน่ ว ยงำนฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษ ัท ฯ โดยมี นำงสำวอริ ย ำ ตั้ง ชี วิ น ศิ ริ กุ ล ผู จ้ ัด กำรฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยใน นำผลกำรตรวจสอบที่ประชุมร่ วมกับฝ่ ำยบริ หำรที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแลกเปลี่ย นข้อคิ ดเห็ นเกี่ยวกับ แนวควำมคิดในกำรตรวจสอบและผลของกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้ ได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต เพื่อ
ทรำบรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ย วกับ ผลกำรสอบทำนงบกำรเงิ นรำยไตรมำส และผลกำรตรวจสอบงบกำรเงิ น
ประจำปี ของบริ ษทั ฯ และจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุบภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ โดย
สรุ ปควำมเห็นว่ำ บริ ษทั ฯ มีกำรจัดทำงบกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ที่ เ หมำะสมกับ สภำพธุ ร กิ จ ซึ่ ง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร ำยงำนสรุ ป ผลกำรตรวจสอบต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ ครั้ งที่ 3/2563 เมื่ อ วัน ที่ 18 มี น ำคม 2563 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษัท รั บ ทรำบ
(รำยละเอียดข้อมูลในหัวข้อ กำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง)
5.3.5 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่ดูแลให้มีกำรจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่จะเป็ นอุปสรรคต่อกำรบรรลุ
เป้ ำหมำยเชิ งกลยุทธ์โดยมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง ของบริ ษทั กำหนด
นโยบำยและกรอบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง ก ำกับ ดู แ ลและสนับ สนุ น ให้ก ำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งของบริ ษ ทั มี
ประสิ ท ธิ ภำพพิ จ ำรณำควำมเสี่ ย งที่ มี นัย ส ำคัญ ในระดับ องค์ก รและมี ก ำรติ ด ตำมอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้เ กิ ด
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ประสิ ทธิผลสู งสุ ด โดยถือเป็ นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่อ คณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ ภำยใต้
กรอบของ COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2017 (รำยละเอียด
ข้อมูลในหัวข้อ กำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง)
ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ำที่สอบทำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ได้สรุ ปควำมเห็น
ในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ บริ ษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสม
กับสภำพธุรกิจ
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรเข้ำร่ วมประชุมและถือเป็ นหน้ำที่ เพื่อรับทรำบและร่ วม
ตัดสิ นใจในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั โดยกำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำตลอดทั้งปี ในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน ซึ่ง
เลขำนุกำรบริ ษทั จะส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน และ
เอกสำรประกอบกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน
คณะกรรมกำรบริ ษ ทั สำมำรถเสนอเรื่ องเพิ่ ม เติ ม ในวำระกำรประชุ ม และสำมำรถอภิ ป รำยให้
ควำมเห็นได้โดยเปิ ดเผย เลขำนุกำรบริ ษทั จะจัดทำรำยงำนกำรประชุมและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผำ่ นกำร
รับรองจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั พร้อมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในกำรพิจำรณำ
เรื่ องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งทำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมได้เปิ ดโอกำสให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ เมื่อสิ้ นสุ ดกำรประชุม เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้ำที่จดั ทำรำยงำนกำรประชุม และ
จัดส่ งให้กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร พิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง โดย
เสนอให้ที่ประชุมรับรองในกำรประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมกำรบริ ษทั สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแก้ไข
เพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุมให้มีควำมละเอียดถูกต้องมำกที่สุดได้ หลังจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั รับรอง
รำยงำนกำระประชุมแล้ว จึงเสนอให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั หรื อประธำนที่ประชุมลงนำมต่อไป
รำยงำนกำรประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่ำงเป็ นระบบ ณ สำนักงำนบริ ษทั และจัดเก็บ
ในรู ปแบบเอกสำรต้นฉบับ พร้อมกับเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรสื บค้น
อ้ำงอิง
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ยังมีนโยบำยเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรประชุม
ระหว่ำงกันเองตำมควำมจำเป็ น และมีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบ โดยในปี
2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ มีวำระกำรประชุมโดยไม่มีกรรมกำรบริ หำร และได้รำยงำน
ผลกำรประชุ ม ให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท รั บ ทรำบ เมื่ อ วัน ที่ 15 มกรำคม 2563 เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ ง
ประสิ ทธิภำพกำรบริ หำรและกำรพัฒนำบริ ษทั ฯ ให้สำมำรถเติบโตได้อย่ำงมัง่ คงและยัง่ ยืน
ในปี 2562 (มกรำคม - ธันวำคม 2562) คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรประชุม ทั้งสิ้ น จำนวน 12 ครั้ง
โดยกรรมกำรปัจจุบนั มีจำนวน 15 คน เข้ำร่ วมประชุมทุกครั้งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 จำนวน 8 คน เข้ำร่ วม
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ประชุมมำกกว่ำร้อยละ 75 จำนวน 6 คน และเข้ำร่ วมประชุมน้อยกว่ำร้อยละ 75 จำนวน 1 คน ซึ่งปรำกฏตำม
ข้อมูล 8.1 จำนวนกำรเข้ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษทั แต่ละคน
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตนเองเป็ นประจำทุกปี โดยกรรมกำร
แต่ละคน ได้ทำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งคณะ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะโดยรวมอย่ำงระมัดระวัง และเป็ นอิสระต่อกัน โดยใช้ แนวคิดตำมแบบประเมิน
ตำมตัวอย่ำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ ไว้ กำรประเมินดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) ช่วยให้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปี ที่ผำ่ นมำ
(2) ให้กำรทำงำนของคณะกรรมกำรมีประสิ ทธิ ผลมำกขึ้น เพรำะทรำบถึงควำมรับผิดชอบของตน
ได้ชดั เจน
(3) ช่วยปรับปรุ งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั กับฝ่ ำยจัดกำร
กระบวนกำรและหลักเกณฑ์ในกำรประเมิน
• คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน จัด ให้ มี ก ำรทบทวนแบบประเมิ น ผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำทุกปี เพื่อควำมสอดคล้อง และมีควำมเหมำะสมเป็ น
ปัจจุบนั
• แบบประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนของบริ ษ ัท ฯมี จ ำนวนรวม 5 ชุ ด คื อ แบบประเมิ น ผลกำร
ปฏิ บ ัติง ำนส ำหรั บ คณะกรรมกำรบริ ษ ทั 1 ชุ ด ส ำหรั บกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล 1 ชุ ด และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ รวม 3 ชุด (คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง)
• กำหนดตำรำงเวลำทุกสิ้ นรอบกำรปฏิ บต
ั ิงำนประจำปี เลขำนุกำรฯของแต่ละคณะทำหน้ำที่ส่ง
แบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนให้กบั กรรมกำรทุกคน และเมื่อกรรมกำรทำแบบประเมินเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วให้ส่งคืนกับเลขำนุกำรฯเพื่อทำกำรรวบรวมคะแนน
• รำยงำนผลคะแนนเฉลี่ ย ในแต่ล ะเรื่ องที่ ป ระเมิ นพร้ อมสรุ ป ผลคะแนนเฉลี่ ย ภำพรวม โดยมี
เลขำนุกำรฯของแต่ละคณะ เป็ นผูร้ ำยงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรแต่ละคณะรับทรำบ และ
บันทึกข้อมูลไว้ในรำยงำนกำรประชุม
• หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบต
ั ิงำน โดยมีเกณฑ์กำรคำนวณและวัดผลคะแนนของแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ดังนี้
(1) เกณฑ์กำรให้คะแนนในแบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
-

ระดับความเห็น
เห็นด้วยมำกที่สุด
เห็นด้วยมำก
เห็นด้วยปำนกลำง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
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(2) เกณฑ์วดั ผลสรุ ปคะแนนเฉลี่ยโดยภำพรวมของกำรประเมินผลปฏิบตั ิงำน
-

เกณฑ์
ดีมำก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

ผลคะแนนรวมเฉลีย่ (ร้ อยละ)
มำกกว่ำร้อยละ 90 ขึ้นไป
มำกกว่ำร้อยละ 70 ขึ้นไป
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขั้นไป
เท่ำกับหรื อน้อยกว่ำร้อยละ 50

5.5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562 กรรมกำรแต่
ละคนได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งคณะ โดยแบ่งกำรประเมินเป็ น 3 ด้ำนคือ
1. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
2. ควำมเป็ นอิสระของกรรมกำร
3. ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยบริ หำรและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
• ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งคณะ
สรุ ป ผลกำรประเมินภำพรวมของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 89.61% จัดอยู่ใน
ระดับดี
5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562 กรรมกำรแต่
ละคนได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล โดยแบ่งกำรประเมินเป็ น 3 ด้ำนคือ
1. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริ ษทั
2. กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำรบริ ษทั
3. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรบริ ษทั
• ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริ ษทั รำยบุคคล
สรุ ป ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริ ษทั แบบรำยบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 89.00% จัดอยู่ใน
ระดับดี
5.5.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดประจำปี 2562
โดยกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคนได้ประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ โดยแบ่ง
กำรประเมินเป็ น 3 ด้ำน คือ
1. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริ ษทั
2. กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำรบริ ษทั
3. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรบริ ษทั
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• ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยทั้งคณะ
สรุ ป ผลกำรประเมินในภำพรวมของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ ได้ดงั นี้
คณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง

คะแนนเฉลี่ย (%)
96.67
83.75
85.56

จัดอยูใ่ นระดับ
ดีมำก
ดี
ดี

5.6 ค่ าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจำรณำวงเงินและจัดสรรค่ำตอบแทน เพื่อ
นำเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิวงเงินค่ำตอบแทนดังกล่ำว โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
และอำนำจหน้ำ ที่ ค วำมรั บ ผิดชอบ ซึ่ ง ค่ ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษ ทั อยู่ใ นระดับเดี ย วกั บธุ รกิ จ ใน
อุตสำหกรรม หรื อธุ รกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกัน และสู งเพียงพอที่จะดูแลและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพตำมที่
ต้องกำร
ปี 2562 ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 2/2562 เมื่ อ วัน ที่ 24 เมษำยน 2562 ได้อ นุ มัติ ว งเงิ น
ค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ รวมไม่ เกิ น 15 ล้ำนบำท ต่อปี ทั้ง นี้ ไ ม่ รวมถึ ง ค่ ำ ตอบแทนหรื อสวัส ดิ ก ำรที่
กรรมกำรบริ ษทั รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั (รำยละเอียดข้อมูลอยู่ในหัวข้อ 8.4 ค่ำตอบแทน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร)
สำหรับค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำอนุ มตั ิ
และกำรปรับค่ำตอบแทนประจำปี ก็เป็ นอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรพิจำรณำ โดยเป็ นไปตำมสัญญำ
จ้ำงซึ่งได้มีกำรกำหนดไว้ โดยมีกำรประเมินผลประจำปี ทุกๆ ปี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินผลกำรประกอบกำรของ
บริ ษทั ฯ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วยมุมมองด้ำนกำรเงิน ด้ำนลูกค้ำและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ด้ำนกระบวนกำรภำยใน ด้ำนกำรเรี ยนรู ้และพัฒนำ ด้ำนสังคม สิ่ งแวดล้อม และอื่นๆ
ส่ ว นค่ ำ ตอบแทนของผูบ้ ริ ห ำร บริ ษ ัท ฯ ได้ก ำหนดค่ ำ ตอบแทนของผูบ้ ริ ห ำรโดยเป็ นไปตำม
หลักกำรและนโยบำย ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลกำรประกอบกำรของบริ ษทั ฯ ในแต่ละปี
และผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำรแต่ละคน
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ส่ ง เสริ มให้ก รรมกำรและผูบ้ ริ หำรทุก คนมี โอกำสพัฒนำควำมรู ้ โดยให้
ควำมสำคัญต่อกำรเข้ำร่ วมสัมมนำหลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำร กำรเข้ำร่ วมอบรม
หลั ก สู ตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee
Program (ACP), Director Certification Program Update (DCPU) แล ะ IT Governance and Cyber Resilience
Program (ITG) เป็ นต้น ซึ่ งจัดโดยสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ตลอดจนกำรจัดสัมมนำ
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หลักสู ตรสั้นๆ อันเป็ นประโยชน์แก่กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และรวมถึงหลักสู ตรต่ำงๆ ที่ IOD
จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนำคต
กรรมกำรบริ ษทั ฯ ทั้ง 15 คน ที่ได้ผำ่ นกำรอบรมหลักสู ตรกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรแล้ว ดังนี้
รายชื่ อกรรมการ
1. นำยบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนำ

2. นำยพิพฒั พะเนียงเวทย์

3. นำยสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

5. นำยกำธร ตติยกวี

6. นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย

7. นำยบุญชัย โชควัฒนำ

8. นำยเวทิต โชควัฒนำ

หลักสู ตรที่เข้ าอบรม
-Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
-Director Certification Program (DCP) 68/2005
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
-Director Certification Program (DCP) 39/2004
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-Director Certification Program (DCP) 45/2004
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004
-Director Certification Program (DCP) 72/2006
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-Audit Committee Program (ACP) 12/2006
-Directors Certification Program (DCP) 46/2004
-Directors Accreditation Program (DAP) 3/2003
-IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 7/2018
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-Director Certification Program (DCP) 68/2005
-Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
-Director Certification Program (DCP) 68/2005
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-Director Accreditation Program (DAP) 75/2008
-Director Certification Program (DCP) 251/2018
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-หลักสู ตรผูบ้ ริ หำรระดับสู ง รุ่ น 21/2558
จำกสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

รายชื่ อกรรมการ
9. นำงสำวพจนำ พะเนียงเวทย์

10. นางอรทัย ทองมีอาคม
11. ดร.กุลภัทรำ สิ โรดม

12. ท่ำนผูห้ ญิงอังกำบ บุณยัษฐิติ
13. นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
14. ศาสตราจารย์ ดร.สุ วิมล กีรติพิบูล
15. นางทองอุไร ลิ้มปิ ติ
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หลักสู ตรที่เข้ าอบรม
-Directors Certification Program (DCP 212/2015)
-Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 29/2017)
-Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017)
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-Director Certification Program (DCP) 227/2019
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-Director Certification Program (DCP) 1/2000
-Audit Committee Program
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-Director Certification Program (DCP) 68/2005
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-Director Certification Program (DCP) 105/2008
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-Director Accreditation Program (DAP) 97/2012
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-Director Certification Program (DCP) 8/2001
-Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังสนับสนุนให้กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรแต่ละคน ได้รับกำรอบรมเพิ่มพูน
ควำมรู ้ ใ นกำรปฏิ บ ัติง ำนอย่ำ งต่อเนื่ องเพื่ อเสริ มสร้ ำงควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในประเด็นส ำคัญ อันจะทำให้ก ำร
ปฏิบตั ิงำนของกำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริ ษทั มีประสิ ทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
ในระหว่ำงปี 2562 กรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้เข้ำร่ วมกำรอบรมและสัมมนำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ ควำม
เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร ในกำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรงำนให้มีประสิ ทธิภำพ ดังนี้
รายชื่ อกรรมการ
1. นำยพิพฒั พะเนียงเวทย์
2. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

หลักสู ตรอบรม/สั มมนา
ทีมแห่งอนำคต:ปลุกควำมคิด สร้ำงอนำคตที่ยงั่ ยืน
กำรบำรุ งรักษำทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วมเพื่อกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรผลิต
ภัยเงียบของธุรกิจที่ซ่อนอยูใ่ นงบกำรเงิน
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงภำคปฏิบตั ิ
กำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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รายชื่ อกรรมการ

หลักสู ตรอบรม/สั มมนา
ทีมแห่งอนำคต:ปลุกควำมคิด สร้ำงอนำคตที่ยงั่ ยืน
Individual Development Plan Workshop
3.นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ ควำมยัง่ ยืนของธุรกิจในยุคดิจิทลั “รู ้ให้ไว...ใช้ให้เป็ น"
4.นำงสำวพจนำ พะเนียงเวทย์ Finding Life Purpose & Passion รุ่ นที่ 30
ภัยเงียบของธุรกิจที่ซ่อนอยูใ่ นงบกำรเงิน
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงภำคปฏิบตั ิ
กำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
Changing for Growth
ทีมแห่งอนำคต:ปลุกควำมคิด สร้ำงอนำคตที่ยงั่ ยืน
Individual Development Plan Workshop
5.นำงอรทัย ทองมีอำคม
Director Certification Program (DCP) 277/2019

และในระหว่ำงปี 2562 ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ได้เข้ำร่ วมกำรอบรมและสัมมนำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้
ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของผูบ้ ริ หำร ในกำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรงำนให้มีประสิ ทธิภำพ ดังนี้
หลักสู ตรอบรม
การบริ หารความเสี่ ยงภาคปฏิบตั ิ
การบารุ งรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วมเพื่อการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต
HR Changing for Growth
การบริ หารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางาน การสื่ อสารและการประสานงาน
Changing for Growth
ประเด็นสาคัญพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานปี 2562
ทีมแห่งอนาคต:ปลุกความคิด สร้างอนาคตที่ยงั่ ยืน
วิทยาการการจัดการสาหรับนักบริ หารระดับสู ง(วบส.)รุ่ นที่ 3
พรบ.มัน่ คงไซเบอร์+พรบ.ข้อมูลส่วนบุคลล+พรบ.คอมพิวเตอร์+EUGDPR
เทคนิคการประเมินผลงานยุค Technology Disruption
ภัยเงียบของธุรกิจที่ซ่อนอยูใ่ นงบการเงิน
กลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ไทยฉบับ Advanced
Finding Life Purpose & Passion รุ่ นที่ 30
Happy Money, Happy Retirement
หลักสู ตรอบรมต่างๆตามสายอาชีพ รวม 11 หลักสู ตร

ผู้บริหำร (คน)
7
5
1
7
2
3
1
10
1
1
1
6
1
1
2
16
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยจัดกำรปฐมนิ เทศกรรมกำรใหม่ เมื่อมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำร
สรรหำฯ มอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรเป็ นผูป้ ระสำนงำนในด้ำนต่ำงๆ เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
กรรมกำรบริ ษทั และเมื่อเข้ำรับตำแหน่งก็สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ทนั ที ดังนี้
1. ด ำเนิ น กำรจัด ให้ มี ก ำรแนะน ำอธิ บ ำยรำยละเอี ย ดข้อ มู ล ของบริ ษ ัท ฯ และหน้ำ ที่ ค วำม
รับผิดชอบของกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ที่จะดำรงตำแหน่ง และกรรมกำรชุดย่อย (ถ้ำมี) พร้อม
ทั้งจัดเอกสำรเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของ
บริ ษทั คู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
รำยงำนประจำปี และตอบข้อซักถำมเพื่อสร้ำงเข้ำใจต่อกัน
2. จัดให้มีกำรพบประธำนกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร และกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร เพื่อรับทรำบนโยบำย วัฒนธรรมองค์กรและ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3. เปิ ดโอกำสในกำรเข้ำเยี่ยมชมโรงงำนผลิตของบริ ษทั ฯ เพื่อให้กรรมกำรคนใหม่มีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้ดียงิ่ ขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
ในปี 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562 มีมติเลือกตั้งกรรมกำร
ที่ออกตำมวำระกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ต่ออีกวำระหนึ่ง จำนวน 2 คน และเลือกตั้งกรรมกำรใหม่
จำนวน 3 คน ดังนั้น กรรมกำรบริ ษทั ที่ได้รับกำรเลือกตั้งในครั้งนี้ รวมจำนวน 5 คน โดยกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทุกคน
มีควำมรู ้และเข้ำใจในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และได้รับเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำร
จำกบริ ษทั ฯ แล้ว
5.8 แผนการสื บทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรสื บทอดตำแหน่ง บริ ษทั ฯ จึงได้ดูแลให้มีกำร
ทบทวนสภำพกำรปฏิบตั ิงำนของแต่ละตำแหน่งในปั จจุบนั และประเด็นที่ควรเติมเต็มในอนำคตอย่ำงต่อเนื่ อง
โดยกำรทบทวนโครงสร้ำงเงินเดือนและผลตอบแทนในอัตรำตลำด ตลอดจนแต่งตั้งบุคลำกรในระดับรองลงมำ
เพื่อรองรับกำรถ่ำยทอดงำนรุ่ นต่อรุ่ น โดยมีแนวทำงเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรดังนี้
- กระจำยอำนำจในกำรตัดสิ นใจ และอำนำจในกำรสั่งจ่ำยในแต่ละระดับสำยงำน ตำมวงเงิ นที่
กำหนดผ่ำนกำรอนุมตั ิวงเงินจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
- จัดให้ผบู ้ ริ หำรระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกำสใกล้ชิดและได้ทำงำนร่ วมกับผูบ้ ริ หำร
- กำหนดผูบ้ ริ หำรระดับรองที่มีศกั ยภำพเป็ นผูส้ ื บทอดและวำงตำแหน่งให้เหมำะสม
- มอบหมำยงำน หรื อโครงกำรต่ำงๆ เพื่อนำควำมรู ้ควำมสำมำรถจำกกำรอบรม ไปฝึ กฝนให้เกิด
ทักษะในกำรบริ หำรและจัดกำรของผูบ้ ริ หำรระดับกลำงและระดับสูง
- กำหนดระดับชั้นงำนของแต่ละตำแหน่งให้เกิดควำมชัดเจน ในแต่ละสำยงำนนอก
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9.8 การปฎิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่ องที่ยังไม่ ได้ ปฏิบัติ
ส ำหรั บ ในเรื่ องที่ บ ริ ษ ทั ฯ ยังไม่ไ ด้ปฏิ บัติตำมหลัก กำรก ำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี ส ำหรั บบริ ษ ทั จด
ทะเบียน บริ ษทั ฯจะนำไปเป็ นแนวทำงในกำรปรับใช้ให้เหมำะสมในโอกำสต่อไป
ข้อที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิ
เหตุผล
1.คณะกรรมกำรบริ ษัท ไม่ มี ก ำรก ำหนด บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่ำกรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นบุคคลที่มี
นโยบำยจ ำกั ด จ ำนวนปี ในกำรด ำรง คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นเป็ นไปตำมนิ ย ำมกรรมกำรอิ ส ระและ
ตำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี สำมำรถปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ด้ว ยควำมเป็ นอิ ส ระ โดยใช้ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถและนำประสบกำรณ์ ที่สะสมมำช่ วยส่ งเสริ ม
พัฒนำบริ ษทั ฯ ด้วยควำมเข้ำใจในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ได้เป็ น
อย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำมในปี 2562 กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ
ไม่มีคนใดที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
2. ประธำนกรรมกำรบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เนื่ องจำกเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และมีควำมเชี่ยวชำญ
กรรมกำรอิสระ
ในธุรกิจของบริ ษทั ฯ และได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมเป็ นอิสระ
เปิ ดโอกำสให้ก รรมกำรบริ ษ ทั ทุ ก คนมี อิ ส ระในกำรแสดง
ควำมคิ ด เห็ น และเสนอข้อ เสนอแนะที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
บริ ษทั ฯ
3. ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน เป็ น
ค่ำตอบแทน ไม่ได้เป็ นกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรที่ ไ ม่ เ ป็ นผู ้บ ริ หำร เนื่ อ งจำกเป็ นผู ้ที่ มี ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ รวมถึงได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ
4. คณะกรรมกำรบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย คณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ มีจำนวน 15 คน โดยองค์ประกอบ
กรรมกำร จำนวนเกินกว่ำ 5 -12 คน
ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วย 3 กลุ่ม กลุ่มกรรมกำร
อิ ส ร ะ ก ลุ่ ม ก ร ร ม ก ำ ร ไ ม่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ ก ลุ่ ม
กรรมกำรบริ หำร เพื่อกำรถ่วงดุลในกำรบริ หำร และเป็ นไป
ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่กำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริ ษทั
ไม่ น้อ ยกว่ ำ 5 คน ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯพิ จ ำรณำจ ำนวนกรรมกำร
บริ ษทั โดยคำนึ งถึงควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับขนำด
ของธุรกิจ
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10. รายงานความยั่งยืน
สารจากกรรมการผู้อานวยการ
บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“TFMAMA”) ให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งในกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนและตอบสนองควำมพึงพอใจสู งสุ ดต่อลูกค้ำและผูบ้ ริ โภค รวมถึงกำร
คำนึ งถึงควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มต่อองค์กร ซึ่ งเป็ นส่ วนสำคัญในกำร
ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืนตลอดมำ
ตลอดปี 2562 บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบและสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม เพื่อนำควำมยัง่ ยืน
มำสู่ ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม ตำมแนวคิ ด “มำม่ ำ เคี ย งข้ำ งคุ ณ มำกว่ำ 48 ปี ” โดยมุ่ ง ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ
ตอบสนองต่ อเป้ ำ หมำยของกำรพัฒนำที่ ย งั่ ยืน ในหลำยส่ วนงำน ทั้ง ด้ำ นกำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ เพื่ อเพิ่ม
ทำงเลือกและตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคมำกกว่ำ 15 รำยกำร ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรผลิตยังคงมุ่ง
รักษำมำตรฐำนสำกล จัดทำโครงกำรพลังงำนสะอำด โดยผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) ใช้
ในโรงงำน ส่ ง เสริ ม การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อม ป้ องกันมลพิ ษ และลดผลกระทบต่อ สิ่ ง แวดล้อม และได้เริ่ ม ต้น
โครงการบ ารุ ง รั ก ษาทวีผลที่ ทุก คนมีส่ วนร่ วม (Total Productive maintenance : TPM) เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภำพ
โดยรวมของเครื่ องจักรให้สูงขึ้นในระยะยำว ด้ำนนวัตกรรมมีกำรพัฒนำและศึกษำกำรประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เสริ ม
ในงำนกระบวนกำรผลิตเพิ่มขึ้น และด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรองค์กร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ให้ควำมสำคัญ
อย่ำ งยิ่ง ต่ อกำรดำเนิ นกิ จกำรอย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและโปร่ งใส ส่ งเสริ มค่ำนิ ยมองค์กร TF-POWERS ให้แก่
พนักงำนทุกระดับได้เข้ำใจและสำมำรถยึดถือปฏิบตั ิตนได้อย่ำงถูกต้องตำมวิถีทำงขององค์กร
กำรดำเนิ นกำรด้ำนต่อต้ำ นกำรคอร์ รัปชัน ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรองต่ออำยุก ำรเป็ น
สมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต ครั้งที่ 1 มีระยะเวลำ 3 ปี ต่อควำมมุ่งมัน่ ใน
กำรดำเนิ นธุ รกิจภำยใต้กำรบริ หำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุ จริ ต ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ได้ขยำยผล
เพิ่มโดยสมัครเข้ำร่ วมเป็ น CAC Change Agent ในกำรเชิ ญชวนคู่ คำ้ กลุ่ม SME เข้ำร่ วมประกำศเจตนำรมณ์
ภำยใต้โครงกำร CAC SME Certification เพื่อร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรสร้ ำงควำมโปร่ งใส ควำมยัง่ ยืนให้กบั
ประเทศชำติต่อไป
ด้วยควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จสู่ “กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน” บนพื้นฐำนของควำมสมดุล ทั้ง มิ ติ
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อม ส่ ง ผลให้บริ ษ ทั ฯ ได้รับ รำงวัล Thailand Sustainability Investment (THSI)
2019 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรำงวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement จำกสถำบัน
ไทยพัฒ น์ ซึ่ ง เป็ นผลสะท้อ นให้ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ของบริ ษ ัท ฯ มี ค วำมมั่น ใจได้เ ป็ นอย่ ำ งดี ว่ ำ กระบวนกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ มีกำรดูแลทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมและสังคมมำโดยตลอดอย่ำงสม่ำเสมอ
สุ ดท้ำยนี้ ในนำมกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน ขอขอบคุณท่ำนผูถ้ ือหุน้ คู่คำ้ ลูกค้ำ
ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ที่ได้ให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ ด้วยดีเสมอมำ และบริ ษทั
ฯ จะยึดมัน่ ในกำรดำเนิ นธุ รกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยพร้อมที่จะเติบโต
ด้วยกำรสร้ำงคุณค่ำร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม เพื่อกำรดำเนิ นธุ รกิจให้เติบโตอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน
ตลอดไป
ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
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การพัฒนาธุรกิจอย่ างยั่งยืนไปกับสิ่ งแวดล้ อมและสั งคม
บริ ษ ทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟู ดส์ จำกัด (มหำชน) ดำเนิ นธุ รกิ จ ด้วยควำมโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ มี
จริ ยธรรม เคำรพต่อหลักสิ ทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิตำมกฏหมำย กฏระเบียบ และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ พนักงำน คู่คำ้ ลูกค้ำ ชุมชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม เพื่อร่ วมเสริ มสร้างและ
สนับสนุนพัฒนาธุรกิจให้เจริ ญเติบโตต่อไปได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์ “ เป็ นผูน้ ำระดับโลกในกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรและแบรนด์สินค้ำที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับ และ
พึงพอใจให้มีอยูใ่ นทุกครัวเรื อน โดยเป็ นผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีควำมปลอดภัยและคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนระดับสำกล ภำยใต้กำรดำเนินธุรกิจที่สร้ำงสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อควำมยัง่ ยืน ”
พันธกิจ

1. มุ่ ง เน้น ให้ผูบ้ ริ โ ภคได้รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด ด้ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี คุ ณ ภำพ รสชำติ อ ร่ อ ย
คำนึงถึงหลักโภชนำกำรที่ดี รวมทั้งควำมสะดวก และปลอดภัย ด้วยรำคำที่เหมำะสม
2. พัฒนำบุคลำกรให้มี ควำมรู ้ ควำมเชี่ ยวชำญในกำรปฏิ บัติงำน เพื่อพัฒนำองค์ก รไปสู่
องค์กรแห่งกำรเรี ยนรู ้สำหรับทุกๆ คน
3. เพิ่มศักยภำพในกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย ควบคู่กบั กำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้ำงนวัตกรรมทำงอำหำร พร้อมด้วยระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิภำพบน
พื้นฐำนของข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)
4. มองหำโอกำส และช่องทำงกำรตลำด เพื่อขยำยธุรกิจให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่ องครอบคลุม
ในทุกภูมิภำคทัว่ โลก
5. สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับผูม้ ีส่วนได้ส่ วนเสี ย และให้ควำมสำคัญอย่ำงจริ งจังในกำร
รับผิดชอบต่อสังคม กำรดูแลรักษำทรัพยำกรทำงธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม โดยใช้หลัก
ธรรมำภิบำลเพื่อพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน

ค่านิยม (Core Value) : Powers of TF
Participation
ร่ วมมือร่ วมใจ
Organization that learns ใฝ่ เรี ยนรู ้
World class
สู่มำตรฐำน
Ethics
ทำงำนมีจริ ยธรรม
Responsibility
ทำธุรกรรมมีควำมรับผิดชอบ
Sustainability
ประกอบธุรกิจยัง่ ยืน
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นโยบายภาพรวม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักและเคำรพในสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่ำงๆ โดยคำนึ งถึงสิ ทธิ
ตำมกฎหมำยหรื อข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำสิ ทธิ ดงั กล่ำว ได้รับกำรคุม้ ครองและกำรปฏิบตั ิอย่ำง
เป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน จึงได้กำหนด “นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม” เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิต่อผู ้
มีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึ งถึง ชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ต่อต้ำนกำร
ทุจริ ต กำรคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงกำรเคำรพต่อสิ ทธิมนุษยชน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
• มุ่งมัน
่ ในการดาเนิ นงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
กิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดาเนิ นธุ รกิจที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีจริ ยธรรม เคารพต่อหลัก
สิ ทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
• มุ่งมัน
่ ในการผลิตอาหารกึ่งสาเร็ จรู ปที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค และคานึงถึงผลกระทบ
ต่อชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม โดยปฏิ บตั ิ ตามข้อก าหนดของลู กค้า กฎหมาย และข้อกาหนดอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมัน่ พัฒนาปรับปรุ ง ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
รางวัลแห่ งความสาเร็จ ปี 2562
1. บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ คัด เลื อ กให้อ ยู่ ใ นรำยชื่ อ “หุ ้ น ยัง่ ยื น ” Thailand Sustainability Investment (THSI)
2019 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ รำงวัล กิ ต ติ ก รรมประกำศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ในกำร
เปิ ดเผยข้อมูลควำมยัง่ ยืนต่อสำธำรณะและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง จำกสถำบันไทยพัฒน์
3. บริ ษทั ฯ ได้รับใบประกำศนียบัตรรับรอง กำรต่ออำยุกำรเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต จำกคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต
ครั้งที่ 1 ประจำไตรมำส 1/2562
4. บริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรอง “มำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท. ๘๐๐๑- ๒๕๕๓) ระดับพื้นฐำน” จำกกรม
สวัส ดิ ก ำรและคุ ้ม ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน ว่ำเป็ นองค์ก รที่ มี ก ำรทำธุ รกิ จอย่ำงมี ควำม
รับผิดชอบทำงสังคมด้ำนแรงงำน ปฏิบตั ิสอดคล้องกับมำตรฐำนกฎหมำยว่ำด้วยสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำน
ของแรงงำน โดยใบรับรองดังกล่ำวมีผลตั้งแต่กุมภำพันธ์ 2561 ถึงกุมภำพันธ์ 2563
5. บริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรอง “ มำตรฐำนกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำยำเสพติดในสถำนประกอบ
กิจกำร (มยส.) ” โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบำยดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำง
ชัดเจน
6. บริ ษทั ฯ ได้รับรำงวัล ด้ำนนวัตกรรม 2 รำงวัล ในกำรประกวดนวัตกรรมเครื อสหพัฒน์ ประจำปี
2562 (ครั้งที่ 15) ได้แก่ รำงวัลชมเชย ประเภท Product “ ข้ำวต้มคัพ ข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ปรสหมูสับ
กระเที ย มพริ ก ไทย ตรำมำม่ ำ ” และ “ MAMA HANDI RICE INSTANT FRIED RICE (ข้ำ วกึ่ ง
สำเร็จรู ป) ตรำมำม่ำ จำนวน 4 รสชำติ ”
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 126

7. รำงวัล Marketer No.1 Brand Thailand 2018-2019 ด้วยผลิตภัณฑ์มำม่ำได้รับกำรจัดอันดับให้เป็ น
แบรนด์ยอดนิ ยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภทบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป ซึ่ งนับว่ำมำม่ำได้ครองใจ
ผูบ้ ริ โภคมำอย่ำงต่อเนื่องโดยได้รับรำงวัลดังกล่ำวตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบนั รวม 8 ปี ซ้อน
8. รำงวัล Thailand’s Most Admired Brand 19 หรื อ แบรนด์ที่ครองควำมน่ำเชื่อถืออันดับ 1 ในกลุ่ม
สิ นค้ำบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป จำกกำรสำรวจของนิ ตยสำรแบรนด์เอจ ร่ วมกับสถำบันกำรศึกษำชั้นนำ
ของประเทศ ซึ่ งผลิตภัณฑ์มำม่ำได้รับรำงวัลดังกล่ำวตั้งแต่ปีแรกของกำรสำรวจจนถึงปั จจุบนั ปี นี้
นับเป็ นปี ที่ 19

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
แนวทางการจัดทารายงานความยั่งยืน
บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) ได้จดั ทำรำยงำนควำมยัง่ ยืน ประจำปี 2562 เพื่อเปิ ดเผย
นโยบำย ผลกำรดำเนิ นงำน กำรบริ หำรจัดกำรและแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ด้ำนธรรมำภิ
บำล เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมที่สำคัญของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นข้อมูลกำรดำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำยงำนฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้ำงอิงให้มีควำมสอดคล้องตำมกรอบของ Global Reporting Initiatives
(GRI) ฉบับ GRI Standards ซึ่ งเป็ นแนวทำงกำรจัดทำรำยงำนควำมยัง่ ยืนที่เป็ นที่ยอมรั บในระดับสำกล โดย
บริ ษทั ฯ จัดทำไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งในรำยงำนแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี
รวมถึงเผยแพร่ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั www.mama.co.th
ขอบเขตการรายงาน
รำยงำนฉบับนี้ ได้เปิ ดเผยข้อมูลผลกำรดำเนิ นงำนในปี 2562 ครอบคลุมกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ
ในส่ วนสำนักงำนใหญ่ กรุ งเทพฯ และโรงงำนผลิตทั้ง 5 แห่ง (จังหวัดชลบุรี ระยอง ลำพูน และรำชบุรี (2 แห่ง) )
การสอบถามข้ อมูล
บริ ษทั ฯ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำเรื่ องกำรจัดทำรำยงำนควำมยัง่ ยืน และเปิ ดเผยข้อมูลกำรจัดกำร
และผลกำรดำเนิ นงำนให้มีคุณภำพและพัฒนำดียงิ่ ขึ้นในโอกำสต่อไป หำกมีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กรุ ณำติดต่อได้ที่สำนักงำนใหญ่ บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0 2374 4730 ต่อ 1907
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การสร้ างการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้จำแนกผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่ มีควำมสัมพันธ์อนั เกิ ดจำกกิจกรรมของบริ ษทั ทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร ออกเป็ น 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงำน ชุมชน ลูกค้ำ รำชกำร ผูจ้ ดั จำหน่ ำย ธนำคำร ผูจ้ ดั หำวัตถุดิบ
ผูร้ ับเหมำ ผูถ้ ือหุ้น และให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มผ่ำนกิจกรรมและช่องทำงกำร
สื่ อสำรต่ำงๆ อำทิเช่น รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรประชุมร่ วมกัน กำรพบปะพูดคุยในโอกำสต่ำงๆ
อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อรับทรำบผลตอบรับและควำมคำดหวัง มำพัฒนำปรับปรุ งกำรดำเนิ นงำนให้มีประสิ ทธิภำพ
และสอดคล้องกับกำรดำเนินงำนอย่ำงยัง่ ยืนต่อไป

กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1. พนักงำน

2. ชุมชน

ประเด็นด้ำนควำมยัง่ ยืน
• ได้รั บ กำรจ้ำ งและกำรปฏิ บ ัติ อ ย่ำ งเป็ นธรรม ไม่
เลือกปฏิบตั ิ
• ได้รับผลตอบแทน สวัสดิกำรที่เป็ นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบตั ิ และสอดคล้องกับค่ำครองชีพ
• มีสภำพกำรทำงำนที่ปลอดภัย สภำพแวดล้อม และ
สุ ขภำพที่ดี
• ได้รับกำรพัฒนำควำมรู ้และควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
• เคำรพต่อสิ ทธิ มนุษยชน
• สนับสนุนกำรมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดทิศทำงกำร
ดำเนินงำนและกำรพัฒนำบริ ษทั
• มีควำมเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน
• ร่ วมกัน พัฒ นำชุ มชน ส่ ง เสริ มด้ำนอำชี พ สุ ข ภำพ
ควำมรู ้ และวัฒนธรรม
• กำรบริ หำรจัดกำรของเสี ยและมลภำวะทำงอำกำศ
• ดูแลและปกป้องสิ่ งแวดล้อม

ช่องทำงกำรสื่ อสำรและกำรมีส่วนร่ วม
• สนทนำกลุ่มย่อย
• ประกำศ และเผยแพร่ ผำ่ น Intranet บริ ษท
ั
• กำรสำรวจควำมคิดเห็นและช่องทำงรับควำม
คิดเห็น
• เปิ ดโอกำสให้ พ นั ก งำนมี ส่ ว นร่ วมในกำร
จัดกำรด้ำนสวัสดิกำรและควำมปลอดภัยใน
กำรทำงำน และเรื่ องอื่นๆ
• กิจกรรมบริ ษท
ั ฯ

กำรสำนเสวนำและกำรประชุม
• Website บริ ษท
ั
• กำรพบปะชุมชนในโอกำสต่ำงๆ
• สื่ อ สำรและด ำเนิ น โครงกำรพัฒ นำชุ ม ชน
ร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั และชุมชน
•
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กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3. ลูกค้ำ

4. รำชกำร

5. ผูจ้ ดั จำหน่ำย

ประเด็นด้ำนควำมยัง่ ยืน
• ได้รับสิ นค้ำที่มีคุณภำพ ปลอดภัย ตรงตำมเวลำ
• ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เป็ นจริ งและเป็ นประโยชน์ต่อ
ลูกค้ำ
• มี ร ะบบและกระบวนกำรรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ยนและ
จัดกำรกับข้อร้องเรี ยน
• ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
• สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน

• ปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นธรรม เสมอภำค
• จัดส่ งสิ นค้ำที่มีคุณภำพ ปลอดภัย ตรงตำมเวลำที่

6. ธนำคำร
7. ผูจ้ ดั หำวัตถุดิบ

8. ผูร้ ับเหมำ

9. ผูถ้ ือหุ้น

ตกลงกัน
• ป ฏิ บั ติ ต ำ ม สั ญ ญ ำ ที่ ต ก ล ง กั น ไ ว้ โ ป ร่ ง ใ ส
ตรวจสอบได้
• ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ แข่งขันที่สุจริ ตและ
เป็ นธรรม
• แลกเปลี่ยนควำมรู ้ และพัฒนำร่ วมกันดำเนิ นธุ รกิจ
อย่ำงเป็ นธรรมภำยใต้กรอบของกฎหมำย
• ดูแลให้มีกำรจ้ำงอย่ำงถูกต้อง
• มีสภำพกำรทำงำนที่ปลอดภัย
• ให้สิทธิ เท่ำเทียมกัน
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ช่องทำงกำรสื่ อสำรและกำรมีส่วนร่ วม
• กำรจั ด ให้ มี ก ระบวนกำรที่ ลู ก ค้ ำ สำมำรถ
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภำพ และควำมปลอดภัย
ของสิ นค้ำ
• Website บริ ษท
ั
• กำรเข้ำพบในวำระต่ำงๆ
• ปฏิ บ ั ติ ต ำมกฎหมำยและรำยงำนผลกำร
ปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด
• Website บริ ษท
ั
• กำรเข้ำพบภำครัฐในวำระโอกำสต่ำงๆ
• ประชุมร่ วมกันทุกเดือน
• Website บริ ษท
ั
• สนทนำกลุ่มย่อย
• กำรเข้ำพบในวำระต่ำงๆ
• Website บริ ษทั
• สนทนำกลุ่มย่อย
• Website บริ ษท
ั
• รำยงำนประจำปี

จัดให้มีกระบวนกำรคัดเลือกและประเมินผล
ผูร้ ับเหมำที่โปร่ งใสและตรวจสอบได้
• สนทนำกลุ่มย่อย
• Website บริ ษท
ั
• สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น
• กำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี เพื่อให้
• ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ผู ้ถื อ หุ้ น มี โ อกำสแสดงควำมคิ ด เห็ น และ
• รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
ข้อเสนอแนะ
ภำยในเวลำที่กำหนด
• Website บริ ษท
ั
• จ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลสม่ ำ เสมอและกำรเติ บ โตอย่ ำ ง • กำรเผยแพร่ ในรำยงำนประจำปี รำยงำนแบบ
ต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ
56-1 และรำยงำนอื่นๆ
• มีควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรจัดกำร และกำรเปิ ด
โอกำสในกำรมีส่วนร่ วม
•
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ห่ วงโซ่ อุปทานในการผลิตบะหมี่และอาหารกึง่ สาเร็จรู ป

การดาเนินธุรกิจอย่ างยั่งยืน
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม ปฎิบตั ิต่อคู่คำ้ ด้วยควำมเสมอภำค ตำมข้อตกลงและเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำ ตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่สุจริ ตและเป็ นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่เรี ยกรับ
หรื อยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทำงกำรค้ำ ต่อต้ำนกำร
ทุจริ ตคอร์รัปชัน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และส่งเสริ มควำมรับผิดชอบต่อสังคม
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษ ัท ฯ มี ก ำรบริ ห ำรจัด กำรตำมแนวทำงกำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี มี ก ำรแบ่ ง แยกหน้ำ ที่ ค วำม
รับผิดชอบที่เหมำะสม มีกำรกำหนดระเบียบปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หลักกำร
ก ำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดี 8 หลัก ปฏิ บัติ จริ ย ธรรมในกำรด ำเนิ นธุ รกิ จ จรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษ ัท
ผูบ้ ริ ห ำรและพนัก งำน เพื่ อให้เกิ ดกำรแข่ง ขัน ทำงธุ รกิ จอย่ำงเป็ นธรรมและโปร่ ง ใส ปฏิ บัติตำม
กฎหมำย และแสดงควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
เคำรพต่อศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์และสิ ทธิพ้ืนฐำนของมนุษยชน ให้ควำมเท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ไม่กระทำกำรใดๆ หรื อไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ไม่จำกัดควำมเป็ นอิสระหรื อควำม
แตกต่ำงทำงควำมคิด เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ กำรเมือง หรื อเรื่ องอื่นใด รวมถึงกำรหลีกเลี่ยงกำรแสดง
ควำมคิดเห็นที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรื อแตกแยก
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่ งเสริ มควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงงำน
ไม่กีดกันด้วยเหตุทำงเพศ สี ผิว เชื้อชำติ ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำร หรื อสถำนะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
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กับ กำรปฏิ บ ัติ ง ำน ให้ ผ ลตอบแทนด้ว ยควำมเป็ นธรรม ไม่ เ ลื อ ก ปฏิ บัติ เหมำะสมกับ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบตั ิงำน จัดให้มีสวัสดิกำร สิ่ งอำนวยควำมสะดวก
ควำมปลอดภัยและสุ ขอนำมัยในสถำนที่ทำงำน สนับสนุนและส่ งเสริ มให้มีกำรอบรม พัฒนำควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ให้โอกำสในกำรเจริ ญก้ำวหน้ำตำมศักยภำพของแต่ละคน อี กทั้งส่ งเสริ มให้พนักงำน
ได้มีส่วนร่ วมในกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และกำรดำเนิ นงำนกิจกำรด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
มุ่งมัน่ ในกำรผลิตสิ นค้ำให้มีคุณภำพ ตำมหลักมำตรฐำนสำกล ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม พัฒนำสิ นค้ำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่ำ
ให้แก่สินค้ำและบริ กำรอย่ำงต่อเนื่ อง ยึดถือควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เป็ นธรรมและไม่กระทำกำรใดๆ ที่
เป็ นกำรละเมิดสิ ทธิ ของลูกค้ำ พร้อมกับกำรให้ขอ้ มูลที่จำเป็ นต่อกำรตัดสิ นใจ โดยไม่ปิดบังหรื อ
บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รักษำควำมลับของลูกค้ำ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิ
ชอบ
6. การดูแลสิ่ งแวดล้ อม
ดำเนิ นธุ รกิ จให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบี ยบ และนโยบำยด้ำนสิ่ งแวดล้อม โดยคำนึ งถึ ง
ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนอย่ำง
สม่ำเสมอ ใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด มีมำตรกำรบำบัดและฟื้ นฟู กำรทดแทน กำรเฝ้ำระวังดูแลและ
ป้องกันผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและสร้ำงจิตสำนึ ก
ให้ พ นัก งำนทุ ก ระดับ เกิ ด ควำมร่ ว มมื อ และควำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรจัด กำรสิ่ ง แวดล้อ ม กำรใช้
ทรั พ ยำกรอย่ำ งประหยัด มี ระบบกำรคัด เลื อกคู่ค้ำในห่ วงโซ่ อุป ทำนที่ ดำเนิ นธุ รกิ จ เป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อม
7. การพัฒนาและเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินงานที่มีความรั บผิดชอบต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้ อมและผู้มี
ส่ วนได้เสีย
สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำนวัตกรรม เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่สินค้ำและบริ กำร และส่ งเสริ มกำรมีส่วน
ร่ วมในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำงควำมสมดุลและคุณค่ำให้กบั ชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
8. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสั งคม
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อชุมชนและสังคม โดยปลูกฝังจิตสำนึ ก
ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริ ษทั และพนักงำนทุกคน กำหนดให้มีมำตรกำร
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมำจำกกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
รวมทั้งจัดกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่ วนรวม
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การกาหนดประเด็นที่สาคัญ
บริ ษทั ฯ ได้ประเมิ นประเด็นที่ มี นัยสำคัญต่ อควำมยัง่ ยืนโดยนำหลักกำรของ Global Reporting
Initiative หรื อ GRI มำประยุกต์ใช้ และกำรจัดลำดับควำมส ำคัญจะพิ จำรณำจำกประเด็นที่มี ควำมสำคัญต่ อ
องค์กร และประเด็นที่มีควำมสำคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยประเด็นที่มีควำมสำคัญมำกทั้งต่อองค์กรและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย จะนำมำเปิ ดเผยในรำยงำนฉบับนี้

การตรวจสอบและการรับรอง
บริ ษทั ฯ ได้ทำกำรตรวจสอบกำรจัดลำดับควำมสำคัญของประเด็นด้ำนควำมยัง่ ยืนเพื่อควำมถูกต้อง
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบและได้รับกำรอนุมตั ิจำกผูบ้ ริ หำรระดับสูง
การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่สาคัญ
บริ ษทั ฯ ได้สรุ ปประเด็นที่มีนยั สำคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและส่งผลต่อควำมสำเร็ จและยัง่ ยืนของ
องค์กรที่ครอบคลุมด้ำนเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมและสังคม ได้ดงั นี้
ด้ าน
ด้ านเศรษฐกิจ

ประเด็นความยั่งยืนที่สาคัญ
1. กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

❖
❖
❖

ด้ านสิ่งแวดล้อม

2. กำรประกอบธุรกิจ
1. กำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม

❖
❖
❖
❖
❖

เนื้อหาที่รายงาน
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
กำรปฏิบตั ิตำมกฏหมำยและข้อกำหนดต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ผลกำรดำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ
กำรจัดกำรที่ดีในโรงงำน
กำรป้องกันมลพิษ
ระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
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ด้ าน
ด้ านสังคม

ประเด็นความยั่งยืนที่สาคัญ
1. กำรจัดซื้อที่เป็ นธรรม
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน
3. กำรปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรมและ
กำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

4. คุณภำพและควำมปลอดภัยของอำหำร

❖
❖

5. กำรพัฒนำชุมชนและสังคม

❖
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เนื้อหาที่รายงาน
กำรดำเนินงำนกับคูค่ ำ้
กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน
กำรสรรหำ คัดเลือกพนักงำน
กำรดูแลพนักงำน
กำรพัฒนำบุคลำกร
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน
กำรเคำรพสิ ทธิของมนุษยชน
ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
นวัตกรรมของบริ ษทั
กำรมีส่วนร่ วมพัฒนำชุมชนและสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรนำระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมำ
ใช้ภำยในองค์กรแบบบูรณำกำร โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อค้นหำ ประเมิน และ
จัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ อย่ำงมีประสิ ทธิภำพรอบ
ด้ำน
การบริหารความเสี่ยง

บริ ษทั ฯ มีกำรกำหนดกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กรให้มีควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจขององค์กร เพื่อวำงเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ได้อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรตำมกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร (Risk Management) ใน
กำรจัดกำรกับควำมเสี่ ยงที่หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ประเมินควำมเสี่ ยงไว้ เพื่อให้ควำมเสี่ ยงต่ำงๆ ลดระดับลงมำอยูใ่ น
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ระดับที่ยอมรับได้ โดยหน่วยงำนที่ประเมินควำมเสี่ ยงเป็ นผูท้ ำหน้ำที่กำกับดูแล และจัดกำรควำมเสี่ ยง ตำมปัจจัย
เสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์เป้ำหมำยขององค์กร โดยกำรกำหนดกำรประเมินควำมเสี่ ยงใน
ด้ำนต่ำงๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ดังนี้
ผลการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร
1. ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ควำมเสี่ ยงด้ำนกลยุทธ์ขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยของบริ ษทั ฯ
ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ประเมินควำมเสี่ ยงในเรื่ องของยอดขำยสิ นค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงควำม
เสี่ ยงที่เกิดจำกนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และกำรพัฒนำสิ นค้ำใหม่
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิงำนภำยในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภำพของกระบวนกำร
ทำงำนและกำรบรรลุวตั ถุประสงค์หลักขององค์กร ได้แก่
- ควำมเสี่ ยงในเรื่ องของข้อร้องเรี ยนจำกลูกค้ำทั้งในด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยของอำหำรตำม
มำตรฐำนสำกล
- ควำมเสี่ ยงในเรื่ องของกำรรักษำและพัฒนำบุคลำกรที่มีศกั ยภำพรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ ทั้งใน
ด้ำนควำมชัดเจนของสมรรถนะของบุคลำกรในองค์กร กำรเตรี ยมพนักงำนเพื่อทดแทนพนักงำนที่
เกษียณอำยุ กำรหำผูส้ ื บทอดในตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร เป็ นต้น
- ควำมเสี่ ยงในเรื่ องของกำรรักษำและควบคุมกำรผลิตให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำย
- ควำมเสี่ ยงในเรื่ องกำรควบคุมรำคำต้นทุนของวัสดุและวัตถุดิบ
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk)
บริ ษทั ฯ ได้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงในเรื่ องของควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบ
ต่อผลประกอบของบริ ษทั ฯ ที่เกิดจำกผลกำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
4. ความเสี่ยงด้านกฏระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk)
บริ ษทั ฯ ได้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้ำนกฏหมำยอำหำรของประเทศคู่คำ้ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและภำพลักษณ์ขององค์กรได้
5. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ อำทิเช่น ภัยแล้ง ซึ่งเป็ นปัจจัย
สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจในเรื่ องของกำรขำดแคลนวัตถุดิบ หรื อมีวตั ถุดิบไม่เพียงพอ
ต่อกำรผลิต รวมถึงส่ งผลกระทบต่อรำคำต้นทุนของวัตถุดิบที่อำจสู งขึ้น
กระบวนการจัดการความเสี่ยงในองค์กร
1. บริ ษทั ฯ มีกำรกำหนดควำมเสี่ ยงที่องค์กรยอมรับได้เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำย (Risk Appetite) และ
มีกำรประเมินระดับควำมเสี่ ยงเบี่ยงเบนจำกเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance)
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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2. บริ ษทั ฯ มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงของโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของ
ควำมเสี่ ยงที่สำคัญ ซึ่ งโอกำสที่จะเกิดขึ้นจะพิจำรณำจำกควำมถี่ของเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรื อ
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ส่ วนผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์น้ นั อำจจะเป็ น
ผลกระทบที่ เ ป็ นตัว เงิ น หรื อ ไม่ ใ ช่ ตัว เงิ น ก็ ไ ด้ เช่ น มุ ม มองของสำธำรณชน ผลส ำเร็ จ ของกำร
ดำเนินงำน เป็ นต้น
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3. บริ ษทั ฯ มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงก่อนกำรควบคุม (Inherent Risk) และประเมินควำมเสี่ ยงคงเหลือ
จำกกำรควบคุม (Residual Risk) และมีกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ ยง (Risk Monitoring) โดยมีกำรกำหนด
ตัวชี้ วดั ด้ำนควำมเสี่ ยง คือ เหตุเตื อนภัย (Key Risk Indicators : KRIs) และระดับเตือนภัย (Trigger
Point) รวมถึ ง มี แ ผนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและวิ ธี ก ำรปฏิ บัติ ง ำนเพื่ อ ให้ส ำมำรถติ ด ตำมควำม
เปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ ยงได้อย่ำงแม่นยำมำกขึ้นและประเมินผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กร
ได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภำพ
4. บริ ษ ทั ฯ มี แผนกำรดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan) ในระดับองค์ก รเมื่ อเกิด
ภำวะวิกฤตเพื่อรับมือควำมเสี่ ยงที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนอย่ำงมีสำระสำคัญ
ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร
สำหรับปั จจัยที่ อำจส่ ง ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ นั้นประกอบด้วยปั จจัยด้ำนสภำพสังคม เศรษฐกิ จ
กำรเมือง เทคโนโลยีสมัยใหม่ สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ซึ่ งกำรเปลี่ยนแปลงของปั จจัยดังกล่ำว ในบำงเหตุกำรณ์
บริ ษทั ฯ ต้องเผชิญอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจได้วำ่ บริ ษทั มีควำมพร้อมที่จะสำมำรถบรรลุผลได้
ตำมเป้ำหมำย ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมได้อย่ำงยัง่ ยืนสำมำรถสรุ ปพอสังเขปได้ดงั นี้

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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1. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สิ่ ง แวดล้อมเป็ นเรื่ องที่ บ ริ ษ ทั ฯ ได้ใ ห้ค วามส าคัญเป็ นอย่างยิ่ง บริ ษ ทั ฯ จึ ง จัดตั้ง ให้มี หน่ วยงาน
สิ่ งแวดล้อมที่มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแลและประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ มีการคัด
แยกขยะอย่างถูกวิธีตามระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม มี ระบบบาบัดน้ า เสี ยที่ ไ ด้มาตรฐานและ
บริ ษ ัท ฯ ใช้พ ลัง งานไอน้ า จากก๊ า ซธรรมชาติ (NG) เป็ นพลัง งานแทนน้ า มัน เตา จึ ง ท าให้ล ด
ผลกระทบต่ อสิ่ ง แวดล้อม และใช้ถ่ า นหิ นเป็ นเชื้ อเพลิ ง โดยมี ระบบบ าบัดมลพิ ษทางอากาศที่ มี
ประสิ ทธิภาพ ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
2. ความเสี่ ยงในสิ นค้ าด้ านคุณภาพและความปลอดภัย
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งและเป็ นหนึ่ งในภารกิจที่สาคัญของบริ ษทั ฯ คือ
การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี สม่าเสมอและมีความปลอดภัย ในฐานะที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตอาหาร
การคานึงถึงเรื่ อง ความสะอาด ความปลอดภัย ในทุกๆ กระบวนการผลิต จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งใส่
ใจเป็ นพิ เ ศษ บริ ษัท ฯ จึ ง ได้ด าเนิ น การพัฒ นากระบวนการผลิ ต ให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล เช่น ระบบ GMP, HACCP, BRC เป็ นต้น ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบไปจนถึ งการ
ขนส่ งสิ นค้าสาเร็ จรู ป เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค และลงทุนค้นคว้าวิจยั ในขั้นตอน
การผลิตและในเครื่ องจักรเพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสม่าเสมอและแม่นยามากยิ่ง ขึ้น
รวมทั้ง จัด ช่ อ งทำงให้ รั บ ข้อ ร้ อ งเรี ยนจำกลู ก ค้ำ เพื่ อ รั บ ทรำบปั ญ หำและชี้ แจงสำเหตุ ซึ่ ง
กระบวนกำรต่ำ งๆ เหล่ ำ นี้ ก็ เพื่ อสร้ ำ งให้ผู บ้ ริ โภคเกิ ด ควำมมั่นใจและควำมพึ ง พอใจสู ง สุ ด ต่ อ
ผลิตภัณฑ์
3. ความเสี่ ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลีย่ นแปลงไป
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ ค่ำนิ ยมในสังคม กำรสื่ อสำร เทคโนโลยีต่ำงๆ ส่ งผลให้ควำม
ต้องกำรในกำรอุปโภค บริ โภค ในผลิตภัณฑ์มีกำรเปลี่ย นแปลงที่รวดเร็ ว ซึ่ งมีผลกระทบต่อกำร
เติบโตของธุรกิจบริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงต้องพยำยำมพัฒนำผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ให้ทนั กับกำร
เปลี่ยนแปลง โดยได้ทำกำรศึกษำติดตำมพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ทั้งในประเทศ
นอกประเทศ เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้พฒั นำปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในตลำด
สร้ำงควำมประทับใจแก่ลูกค้ำในสิ นค้ำ อีกทั้งกำรนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ ตลำด เพื่อลดควำมเสี่ ยง
ดังกล่ำวและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรื อควำมพึงพอใจต่อผูบ้ ริ โภคได้เหมำะสม
4. ความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พาผู้ จั ด จ าหน่ า ยรายใหญ่ ใ นประเทศของผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ะหมี่ แ ละอาหารกึ่ ง
สาเร็จรู ปและขนมปังกรอบ
กำรจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ำ ภำยในประเทศของผลิ ต ภัณ ฑ์บ ะหมี่ แ ละอำหำรกึ่ ง ส ำเร็ จ รู ป และขนมปั ง
กรอบของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นสองกลุ่มธุ รกิจที่มีสัดส่ วนรำยได้รวมกันเป็ นสัดส่ วนที่สูงเมื่อเที ยบกับ
ธุรกิจอื่นของบริ ษทั ฯ เป็ นกำรจัดจำหน่ำยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยใหญ่คือ บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด
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(มหำชน) “SPC” ซึ่ งมีสัดส่ วนกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำสู งสุ ดคิดเป็ นสัดส่ วนประมำณเกินกว่ำกึ่งหนึ่ งของ
ยอดขำยรวมในประเทศของผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่ำว แต่เนื่ องจำก SPC ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ และมีกำรติดต่อกำรค้ำมำเป็ นเวลำนำน ทำให้บริ ษทั ฯ มีควำมมัน่ ใจในควำมมัน่ คงในลูกค้ำ
รำยนี้ ม ำก อย่ำ งไรก็ ดีเพื่ อ เป็ นกำรลดควำมเสี่ ย งในกำรพึ่ งพิ ง ผูจ้ ัด จำหน่ ำยรำยใหญ่ ของตลำด
ภำยในประเทศ บริ ษทั ฯ ได้พยำยำมขยำยสัดส่ วนกำรส่ งออกเพิ่ มขึ้ น นอกจำกนี้ บริ ษ ทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ ยังมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยและคณะทำงำนที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำได้
5. ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้จัดจาหน่ ายวัตถุดิบ (Supplier) น้ อยราย
เนื่ องจำกวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำส่ วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบเกษตร เช่น แป้ งสำลี และน้ ำมัน
ปำล์ม บริ ษทั ฯ สำมำรถสั่งซื้อได้ท้ งั จำกภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มำเลเซีย
ญี่ปุ่น ดังนั้นจึงไม่มีปัญหำกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบและกำรขำดวัตถุดิบป้ อนเข้ำโรงงำน นอกจำกนี้
บริ ษทั ฯ มีผูจ้ ดั จำหน่ำย (Supplier) ด้ำนวัตถุดิบและวัสดุหลำยรำย ทำให้ช่วยลดควำมเสี่ ยงในกำร
จัดหำวัตถุดิบหำกสู ญเสี ย คู่คำ้ รำยใดรำยหนึ่ ง รวมทั้งสำมำรถต่อรองรำคำและคัดเลือกคุณภำพได้
เต็มที่ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีผจู ้ ดั จำหน่ำยรำยใดที่มีสัดส่ วนมูลค่ำยอดซื้อมำกกว่ำร้อยละ 30 ของ
ยอดซื้อรวม สำหรับวัตถุดิบหลักที่มีสัดส่วนกำรใช้จำนวนมำก อย่ำงเช่น แป้งสำลี และน้ ำมันปำล์ม
จะมีกำรทำสัญญำล่วงหน้ำกับผูจ้ ดั จำหน่ำยบำงส่วน เพื่อลดควำมเสี่ ยงเรื่ องรำคำและปริ มำณส่ งมอบ
โดยในสัญญำจะมีระบุ จำนวน รำคำ และเวลำในกำรส่ งมอบ โดยจะทำสัญญำเป็ นรำยไตรมำสและ
รำยปี อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำโครงสร้ำงต้นทุนวัตถุดิบ พบว่ำไม่มีวตั ถุดิบใดที่มีสัดส่ วนกำรใช้
มำกกว่ำร้อยละ 50
นอกจากความเสี่ ยงในข้างต้นนี้ บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงอื่นๆ ที่ยงั มิทราบได้ ซึ่ งสามารถส่ งผล
กระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้อนั เนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอก
หลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ประเมินความเสี่ ยงแล้ว
กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและติดตามสภาพแวดล้อมการดาเนิ นธุ รกิจที่มี โอกาสเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสโลกได้ตลอดเวลา เพื่อเตรี ยมความพร้อมต่อการปรับแผนกลยุทธ์ธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทาง
ที่เหมาะสมแเละสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และจากสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ออกกฏหมายยกเลิก
การใช้น้ ามันปาล์มเพื่อเป็ นวัตถุดิบในการผลิตน้ ามันเชื้อเพลิง และต่อเนื่องไปถึงการที่ประชาชนในกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปเริ่ มมีการรณรงค์ไม่บริ โภคน้ ามันปาล์ม ส่ งผลให้ผผู ้ ลิตน้ ามันปาล์มรายใหญ่ของโลก เช่น ประเทศ
อินโดนี เซี ย และประเทศมาเลเซี ย ส่ งออกน้ ามันปาล์มไปจาหน่ายยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้ลดลงทาให้
ปริ มาณน้ ามันปาล์มที่ผลิตได้ลน้ ตลาด และต้องหาทางระบายไปยังประเทศคู่คา้ อื่นๆ ด้วยราคาที่ต่าลง ซึ่งส่ งผล
กระทบต่อราคาน้ ามันปาล์มในประเทศไทยตกต่าตามไปด้วย
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ในอนาคตถ้าเหตุการณ์ น้ ี ยงั ดาเนิ นต่อไป เกษตรกรอาจหันไปปลูกพืชอย่างอื่นที่ มีผลตอบแทนด้าน
ราคาที่สูงกว่า ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดความไม่มนั่ คงทางด้านวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้น้ ามันปาล์ม
เป็ นวัตถุดิบหลัก
บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดแผนธุ รกิจรองรับ โดยการดาเนิ นการศึ กษาวิจยั การใช้น้ ามันราข้าวทดแทน
น้ ามันปาล์มซึ่ งไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และได้เริ่ มมีการส่ งออกผลิตภัณฑ์บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป
(Palm oil Free) ไปยังประเทศแถบสแกนดิเนเวียบางประเทศแล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้คิดค้นวิจยั การผลิต
บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปที่ใช้ลมร้อนแทนการทอดในน้ ามันปาล์ม เพื่อเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับผูบ้ ริ โภค

การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
บริ ษ ทั ฯ ให้ค วามส าคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จให้ส อดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมาโดยตลอด โดยปรับปรุ งกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนดและเชื่ อมัน่ ว่า การ
ปฎิบตั ิงานที่ดีและถูกต้องตามหลักกฎหมาย กฎระเบียบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จะทาให้เกิดความ
น่ าเชื่อถือและได้รับการยอมรับเป็ นเรื่ องจาเป็ นที่ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องคานึ งถึงในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างเคร่ งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อ
ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการรักษาความน่าเชื่ อถือตลอดจนเป็ นที่ยอมรับ ทั้งนี้ การกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานดังกล่าว จะได้รับการทบทวนอยูเ่ สมอตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้
❖

การดาเนินงานด้านกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ
ผูร้ ั บ ผิดชอบของบริ ษ ัท ฯ จะทาการรวบรวมและระบุ ร ายการกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้องกับ การดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ลงในทะเบี ย นกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อจัดหา
รายละเอียดของกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ตามที่ระบุในทะเบียนข้อกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ เข้าควบคุม
ตามระเบี ย บเรื่ อ งการควบคุ ม เอกสารและข้อ มูล ของบริ ษ ัท และด าเนิ น การสรุ ป เนื้ อ หาของกฎหมายและ
ข้อก าหนดต่า งๆที่ เกี่ ย วข้องลงในทะเบี ย นข้อกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆเพื่ อให้หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องนา
ข้อกาหนดของกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามที่กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
การตรวจสอบความทันสมัยของกฎหมาย และข้อกาหนดอื่นๆ เป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งดาเนิ นการอยู่ เป็ น
ประจาและสม่าเสมอ บริ ษทั จะมีผรู ้ ับผิดชอบในการตรวจสอบกับหน่วยงานที่ออกกฎหมาย ทั้งติดตามจาก เว็บ
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 138

ไซด์ ขอรับข้อมูลกฎหมายที่ทนั สมัยผ่านบริ การแจ้งเตือนความทันสมัยของกฎหมายจากหน่วยงานที่ให้บริ การ
ทางอีเมลล์ และเว็บไซด์ของหน่วยงานที่ให้บริ การ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะดาเนินการจัดหาข้อกฎหมายเข้ามา
ควบคุมแทนข้อกฎหมายเดิม และทาการแก้ไขทะเบียนข้อกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
การตรวจสอบ
เพื่อยืนยันว่าบริ ษทั ฯได้ดาเนิ นธุ รกิ จที่สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ จึงกาหนดให้มีการตรวจสอบผลการดาเนิ นงานอย่างสม่าเสมอตามแผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
การตรวจสอบผลการดาเนินงานโดยหน่ วยงานภายในองค์กร
เป็ นความสาคัญอย่างยิง่ ต่อความมัน่ คงของบริ ษทั ฯ เพราะผลจากการตรวจสอบจะทาให้บริ ษ ัทฯ รู ้
ถึ ง สถานะและประสิ ท ธิ ภาพของการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ ว่าเป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้หรื อไม่ บริ ษ ทั ฯ มี
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อติ ดตามและประเมิ นความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในส่ วนต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมาย และ
ข้อก าหนดต่า งๆ หรื อไม่ หากพบความไม่ส อดคล้อ ง จะแจ้งให้หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง ดาเนิ นการแก้ไ ขให้
สอดคล้องโดยทันที
การตรวจสอบผลการดาเนินงานจากหน่ วยงานภายนอก
บริ ษ ทั ฯ ได้รับ การตรวจสอบผลการด าเนิ นงานของบริ ษ ัทฯ ว่าสอดคล้องตามที่ ก ฎหมายและ
ข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหน่ วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยงั ได้รับการตรวจสอบจาก
หน่ วยงานที่ให้การรับ รองมาตรฐานสากลต่างๆ เป็ นประจา เช่น ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP และ
BRC เป็ นต้น
การดาเนินการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ
จากการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย
การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
รายการ

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

รายได้รวม

(ล้านบาท)

24,735

22,884

14,589

13,252

กาไรสุ ทธิ

(ล้านบาท)

3,943

3,404

2,935

2,582

กาไรสุ ทธิต่อหุ ้น

(บาท)

11.96

10.33

8.90

7.83
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิจด้วยควำมเป็ นธรรมปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ ด้วยควำมเสมอภำค ตำมกรอบกติกำกำร
แข่งขันที่สุจริ ตและเป็ นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชันไม่ละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำ
การดาเนินงานกับคู่ค้า
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้อตกลงทางการค้า และปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยก รับ
หรื อยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่ งอยู่นอกเหนื อเงื่อนไขหรื อข้อตกลงทางการค้า รวมทั้ง
ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา และยุติธรรม โดยให้ความสาคัญกับคู่คา้ อย่างเสมอภาคบน
พื้นฐานการแข่งขันที่เป็ นธรรม เคารพสิ ทธิ ซ่ ึ งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ตลอดจนมีการเข้าเยี่ยม
ชมกิจการของคู่คา้ เพื่อประเมินศักยภาพในการดาเนิ นงาน และบริ ษทั ฯ ยังมีการสื่ อสารให้คู่คา้ รับทราบถึงการ
ปฏิบตั ิตนตามข้อกาหนดในการทางานร่ วมกัน และบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับกระบวนการจัดซื้ อจัดหา เพราะ
เป็ นขบวนการสาคัญในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุ การควบคุมค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ดังนั้นจึ ง
มุ่งเน้นให้มีกระบวนการปฏิบตั ิงานให้มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่มีต่อคู่คา้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบเรื่ องการจัดหาวัตถุดิบอย่างยัง่ ยืนของลูกค้า เช่น Unilever
(Unilever Responsible Sourcing Audit - URSA) เพื่อเชื่อมโยงความเสี่ ยงด้านสิ ทธิ มนุษยชนกับประเทศที่จดั หา
สิ นค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก ให้แก่ลูกค้าหรื อกลุ่มธุรกิจที่มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible
Business Partner Policy) เป็ นต้น
❖

กำรบริ หำรจัดกำรคู่คำ้
เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนของคู่คำ้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
สิ นค้ำที่เพิ่มมำกขึ้น บรรลุเป้ ำหมำย สำมำรถรักษำคุณภำพของสิ นค้ำและควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงคู่คำ้ รวมทั้ง
เป็ นกำรเสริ มสร้ำงควำมตระหนักถึงจุดยืนขององค์กรด้ำนควำมยัง่ ยืนแก่คู่คำ้ ทำงบริ ษทั ฯ มีกำรบริ หำรจัดกำร
ดังนี้
1. มีหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและคัดเลือกผูข้ ำยรำยใหม่ โดยคำนึงถึงคุณภำพและควำมปลอดภัย
ของอำหำร มำตรฐำนกำรดำเนินงำน ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงำน
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2. มีกำรประเมินทบทวนผูข้ ำย เพื่อให้ผขู ้ ำยรักษำและปรับปรุ งคุณภำพ กำรบริ กำร ให้ดียงิ่ ๆ ขึ้นไป
อันจะทำให้ผขู ้ ำยพัฒนำและเติบโตได้อย่ำงยัง่ ยืนและมัน่ คง
3. มีกำรจัดทำสัญญำซื้อขำย หรื อ สัญญำจ้ำงเหมำ ที่เป็ นธรรมกับคู่คำ้
กำรบริ หำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม โปร่ งใส
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และคำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ผูข้ ำยและผูใ้ ห้บริ กำรเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย กลุ่ม
หนึ่งที่บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญโดย
1. กำรสื่ อสำรหลัก กำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดี และนโยบำยคุณภำพ ด้ำนควำมปลอดภัย อำหำร
อำชีวอนำมัย และสิ่ งแวดล้อม ที่กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หร และพนักงำน ตลอดจนคู่คำ้ ต้องยึดถือ
และปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด
2. ให้ขอ้ มูลแก่ผขู ้ ำย/ผูใ้ ห้บริ กำรอย่ำงเท่ำเทียม ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และไม่เลือกปฎิบตั ิ
3. มีกำรทำงำนกับคู่คำ้ ด้วยควำมสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีควำมโปร่ งใส มีควำม
เคำรพซึ่ งกันและกัน เพื่อให้แนวทำงกำรดำเนิ นธุ รกิจเป็ นทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถพัฒนำ
เติบโตไปด้วยกันได้อย่ำงยัง่ ยืนและมัน่ คง
4. ส่งเสริ มและสนับสนุน ให้มีกำรจัดหำวัตถุดิบวัสดุ และบริ กำรที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
5. มี ก ระบวนกำรตรวจสอบและประเมิ น คู่ ค้ำ ผ่ ำ นแบบประเมิ น Vendor Visit Check Sheet /
Supplier Self Audit เพื่อดูศกั ยภำพ กำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนต่ำงๆ กำรกำหนดแผนกำรแก้ไข
ติดตำมกำรประเมินผลภำยหลังดำเนินกำรแก้ไขตำมแผนร่ วมกัน โดยคำนึงถึงคุณภำพ ปริ มำณ
ควำมปลอดภัย ในกำรผลิ ต และส่ ง มอบ ตำมข้อ ก ำหนดของบริ ษ ัท รวมถึ ง ข้อ ก ำหนดตำม
กฎหมำยแรงงำน กฎหมำยสิ่ งแวดล้อม และมำตรฐำนกำรจัดกำรต่ำงๆ เช่น มำตรฐำน ISO 9001,
ISO 14001, GMP, HACCP และ BRC เป็ นต้น
6. มีกำรสื่ อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน ให้ ผูข้ ำย/ผูใ้ ห้บริ กำรได้รับทรำบ และส่ งเสริ ม
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน และข้อปฏิบตั ิตำมนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน โดยเฉพำะในเรื่ องกำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์
อื่นใด รวมถึงกำรแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ย น ให้ผูข้ ำย/ผูใ้ ห้บริ กำรรับทรำบ โดยแจ้งเป็ น
หนังสื อให้ทรำบ และแผยแพร่ นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิดังกล่ำวผ่ำน Website บริ ษทั ฯ ที่
www.mama.co.th ด้วย ในโอกำสเดีย วกันได้เชิ ญชวนคู่คำ้ รำยส ำคัญให้ เข้ำ เป็ นแนวร่ วมกับ
บริ ษทั ฯ โดยกำรลงนำมในคำประกำศเจตนำรมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัป
ชันกับ TFMAMA เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันทุก
รู ปแบบร่ วมกันในกำรดำเนิ นธุ รกิจด้วยควำมโปร่ งใส อันจะเป็ นพื้นฐำนที่จะทำให้กำรดำเนิ น
ธุรกิจมีควำมมัน่ คงและยัง่ ยืน
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2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน

คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดำเนิ นธุ รกิจภำยใต้หลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และควำมมีจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นงำน โดยมุ่งมัน่ ดำเนิ นธุ รกิจด้วยควำมเป็ นธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส
และสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อให้กำรบริ หำรจัดกำรองค์กรเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและสร้ำงควำมเชื่ อมัน่
ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ด้วยบริ ษทั ฯ พิจำรณำแล้วว่ำกำรทุจริ ตจะลดทอนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของธุรกิจ และเป็ นอุปสรรคที่สำคัญต่อกำรพัฒนำองค์กรและประเทศชำติ จึงได้กำหนดเรื่ องกำรต่อต้ำนทุจริ ต
คอร์ รัปชัน ไว้ในนโยบำยหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้พิจำรณำอนุมตั ิ
“นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน และข้อปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รั ปชัน ฉบับที่ 1” ไว้เมื่อวันที่ 16
ตุลำคม 2560 และได้พิจำรณำทบทวนพัฒนำปรั บปรุ ง ครั้ งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2562 โดยนโยบำยได้
กำหนดเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรว่ำ “ห้ำมกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ยอมรับหรื อสนับสนุนกำร คอร์
รัปชันทุกรู ปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม” ทั้งนี้ นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชันดังกล่ำวได้รับกำรทบทวนเป็ น
ประจำทุกปี
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้เข้ำร่ วมลงนำมในกำรแสดงเจตนำรมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เริ่ มแรกเมื่อวันที่ 18
กุมภำพันธ์ 2557 และได้รับกำรรับรองเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559 (กำรรับรองอำยุมีต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนกำรควบรวมกิจกำรเมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560)
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ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ กำหนดนโยบำยมุ่งเน้นส่ งเสริ มควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิตำม”นโยบำย
กำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน และข้อปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1” ของบริ ษทั ฯ โดยกำหนดให้มี
กำรสื่ อสำรนโยบำยฯ แก่กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ในหลำยช่องทำง เช่น หลักสู ตรปฐมนิเทศ กำร
อบรมสัมมนำ กำรปิ ดประกำศ จัดทำ QR code และกำรเผยแพร่ ผำ่ นระบบสำรสนเทศภำยในองค์กร เป็ นต้น
ปี 2562 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ยังคงแสดงออกถึงควำมมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ ในกำรดำเนินนโยบำยด้ำน
กำรต่อต้ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชันอย่ำงต่อเนื่ อง และเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้กำรรับรองกำรต่อ
อำยุกำรเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต ครั้งที่ 1 ประจำไตรมำส 1/2562
จำกคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต
สำหรับกำรดำเนิ นกิจกรรมในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มควำมรู ้เรื่ องกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ให้กบั คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนภำยในองค์กรและขยำยสู่ คู่คำ้ ภำยนอกองค์กร และเมื่อวันที่
27 พฤศจิกำยน 2562 บริ ษทั ฯ ได้สมัครเข้ำร่ วมเป็ น CAC Change Agent โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเชิ ญคู่คำ้ ที่เป็ น
SME เข้ำร่ วมประกำศเจตนำรมณ์ ภำยใต้โครงกำร CAC SME Certification และร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรสร้ำง
ควำมโปร่ งใส ควำมยัง่ ยืนให้กบั ประเทศชำติต่อไป นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ ยังคงดำเนิน
กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 2 ในกำรแจ้งประกำศนโยบำย “NO Gift Policy” เพื่อแสดงเจตนำรมย์และร่ วม
รณรงค์กำรงดมอบของขวัญในช่วงเทศกำลปี ใหม่รวมถึงเทศกำลต่ำงๆ โดยเผยแพร่ ทำงสื่ อสำธำรณะ ได้แก่
FACEBOOK Thai CAC และเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯที่ www.mama.co.th
3. การเคารพสิ ทธิของมนุษยชน
บริ ษทั ฯ เคำรพในสิ ทธิมนุษยชนของพนักงำนทุกคน ให้ควำมเสมอภำค และให้เกียรติ พนักงำนทุก
คนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ในด้ำนควำมปลอดภัยส่ วนบุคคล ตลอดจนสิ ทธิในสถำนที่ทำงำน รวมถึงปรำศจำกกำรล่วง
ละเมิดหรื อกำรข่มเหงในทุกรู ปแบบ ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีประวัติหรื อคดีข้ ึนศำลเกี่ยวกับ
กำรล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบกำรพิจำรณำทบทวนระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัยภำยในโรงงำนที่ไม่ล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนของพนักงำนหรื อผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น กำรติดกล้องทีวี
วงจรปิ ดหรื อกำรตรวจค้นยำนพำหนะก่อนออกจำกโรงงำน เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดโอกำสให้พนักงำนแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะ ในเรื่ องของสวัสดิกำร สภำพกำร
ท ำงำน ด้ำ นควำมปลอดภัย อำชี ว อนำมัย ผ่ำ นตัว แทนของพนัก งำนที่ เ ป็ นคณะกรรมกำรสวัส ดิ ก ำร และ
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย อีกด้วย
บริ ษทั ฯ คำนึ งถึงควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงงำน ไม่เลือกปฏิบตั ิ มีกำรจ้ำงงำนผูพ้ ิกำรเข้ำทำงำน
จำนวน 32 คน จำกกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย จริ ยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ในด้ำนสิ ทธิมนุษยชน ทำ
ให้ในปี 2562 ไม่เกิดข้อร้องเรี ยนและไม่มีเหตุกำรณ์เกี่ยวกับกำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและกำรเลือกปฏิบตั ิ
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ข้ อมูลด้ านพนักงาน
ข้ อมูล
จำนวนแรงงำนทั้งหมด
จำแนกตำมเพศ
• ชาย
• หญิง
จำแนกตำมระดับ
• ผูบ
้ ริ หารระดับสู งสุ ด
• ผูบ
้ ริ หารระดับสู ง
• ผูบ
้ ริ หารระดับกลาง
• หัวหน้างานระดับบังคับบัญชา
• พนักงานระดับปฏิบตั ิการ (รายเดือน)
• พนักงานระดับปฏิบตั ิการ (รายวัน)
สัดส่ วนของพนักงำนทั้งหมดจำแนกตำมช่ วงอำยุ
• 18-20 ปี
• 20-25 ปี
• 25-30 ปี
• 30-40 ปี
• มากกว่า 40 ปี
สัดส่ วนของพนักงำนใหม่ จำแนกตำมช่ วงอำยุ
• 18-20 ปี
• 20-25 ปี
• 25-30 ปี
• 30-40 ปี
• มากกว่า 40 ปี
สัดส่ วนของพนักงำนใหม่ จำแนกตำมเพศ
• ชาย
• หญิง
สัดส่ วนของพนักงำนลำออก จำแนกตำมช่ วงอำยุ
• 18-20 ปี
• 20-25 ปี
• 25-30 ปี
• 30-40 ปี
• มากกว่า 40 ปี

ปี 2562
จานวน (คน) คิดเป็ นร้ อยละ
5,714
100.00
5,714
100.00
2,165
37.89
3,549
62.11
5,714
100.00
1
0.02
8
0.14
16
0.28
190
3.33
826
14.46
4,673
81.78
5,714
100.00
218
3.82
1,241
21.72
1,015
17.76
1,496
26.18
1,744
30.52
1,310
100.00
174
13.28
535
40.84
264
20.15
263
20.08
74
5.65
1,310
100.00
501
38.24
809
61.76
2,036
100.00
132
6.48
764
37.52
440
21.61
526
25.83
174
8.55

ปี 2561
จานวน (คน) คิดเป็ นร้ อยละ
5,379
100.00
5,379
100.00
2,063
38.35
3,316
61.65
5,379
100.00
1
0.02
8
0.15
16
0.30
187
3.48
810
15.06
4,357
81.00
5,379
100.00
183
3.41
1,122
20.86
780
14.50
1,525
28.35
1,769
32.88
1,540
100.00
315
20.45
681
44.22
228
14.81
278
18.05
38
2.47
1,540
100.00
580
37.66
960
62.34
1,637
100.00
162
9.90
655
40.01
323
19.73
360
21.99
137
8.37
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ข้ อมูล
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ปี 2562
จานวน (คน) คิดเป็ นร้ อยละ
2,051
100.00
687
33.50
1,364
66.50
81
78

100.00
96.30

ปี 2561
จานวน (คน) คิดเป็ นร้ อยละ
1,637
100.00
590
36.04
1,047
63.96
105
84

100.00
80.00

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษ ทั ฯ เล็ง เห็ นว่ำ ทรั พ ยำกรบุ ค คลเป็ นปั จจัย สำคัญของธุ รกิ จ ในกำรสร้ ำ งมู ล ค่ ำเพิ่ ม และเพิ่ม
ผลผลิต จึงให้ควำมสำคัญต่อพนักงำนในกำรดูแล และปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม รวมไปถึงกำรสร้ำง
ควำมสุ ขในกำรทำงำน ภำยใต้บริ หำรจัดกำรให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรทำงำนและกำรดำเนิ นชีวิต สร้ำง
ควำมรักควำมผูกพันต่อองค์กร สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีซ่ ึงกันและกัน ระหว่ำงพนักงำนกับพนักงำน และพนักงำน
กับองค์กร อันเป็ นพื้นฐำนของแรงงำนสัมพันธ์ที่ดี
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญในกำรสรรหำคัดเลือกและจ้ำงงำน โดยยึดหลักควำมเป็ นธรรม และ
ควำมเสมอภำค ไม่ เลื อกปฏิ บ ัติ ทั้ง ในด้ำ นเพศ เชื้ อชำติ ศำสนำ ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ฯ ยัง มี ก ำรประเมิ นผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยใช้ระบบตัวชี้ วดั ผลกำรปฏิ บตั ิ งำน (KPI) นำมำ
ประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อเป็ นเกณฑ์กำหนดสำหรับค่ำตอบแทนพนักงำน อีกทั้งยังมีกำรปรับค่ำจ้ำง โบนัส เพื่อ
สร้ำงขวัญและกำลังใจ และควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กบั พนักงำน
การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีบทบำทและส่วนร่ วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ผ่ำนทำงตัวแทน
คณะกรรมกำรสวัสดิ กำรในสถำนประกอบกำร คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชี วอนำมัย และสิ่ งแวดล้อม
เพื่อประชุมปรึ กษำหำรื อ หำแนวทำงแก้ไข ในเรื่ องต่ำงๆ เกี่ยวกับนำยจ้ำงและลูกจ้ำง นอกจำกนี้ ยงั เปิ ดโอกำส
ให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะ ผ่ำนช่องทำงกำรรับข้อร้องเรี ยนต่ำงๆ เช่น กล่องรับ
ข้อเสนอแนะ ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน เพื่อนำมำปรับปรุ งพัฒนำดูแลพนักงำนให้มีควำมเหมำะสม
ในปี 2562 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
(คปอ) จำนวน 3 คน และคณะกรรมกำรสวัสดิกำร จำนวน 5 คน จำกจำนวนตัวแทนพนักงำนของแต่ละหน่วยงำน
ที่ร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยชุดละ 8 คน
❖
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การดูแลพนักงาน

ด้ านส่ งเสริมสุ ขภาพพนักงาน
บริ ษทั ฯ ได้ใส่ ใจสุ ขภำพของพนักงำน โดยจัดสวัสดิกำรและกิจกรรมส่ งเสริ มสุขภำพให้กบั พนักงำน
เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงำนมีสุขภำพดีท้ งั ด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ และอำรมณ์ อำทิเช่น กำรออกกำลังหลังเลิกงำน กำร
ตรวจสุ ขภำพประจำปี กิจกรรมโรงอำหำรเพื่อสุ ขภำพ กำรอบรมให้ควำมรู ้เรื่ องยำเสพติดและพิษภัยบุหรี่ กำร
สุ่มตรวจหำสำรเสพติด ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมด้ำนสุ ขภำพแก่พนักงำนทัว่ ทั้งองค์กรในหลำยกิจกรรม
อำทิเช่น กำรตรวจสุขภำพประจำปี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 โดยโรงพยำบำลเอกชน

ด้านส่ งเสริมการออมเงิน
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญและประโยชน์จำกกำรออมเงิน จึงส่ งเสริ มให้พนักงำนของบริ ษทั ฯ
ตระหนักรู ้เรื่ องกำรวำงแผนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรวำงแผนออมเงินไว้ใช้ภำยหลังกำรเกษียณอำยุ ดังนั้นบริ ษทั ฯ
จึงได้จดั บรรยำยพิเศษเพื่อให้ควำมรู ้ในเรื่ องกำรออมเงินแก่พนักงำน
- การจัดบรรยายพิเศษ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจและสามารถนาปฏิบตั ิได้ในเรื่ องการออมเงิน
เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 โดยเชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาให้ความรู ้เรื่ อง “Happy Money, Happy Retirement ” เป็ นต้น
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การพัฒนาบุคลากร
การพัฒ นาบุ ค ลากรให้มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญในการปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ยกระดับ บุ ค ลากรให้มี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อร่ วมพัฒนาองค์กรไปสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้สาหรับทุกคน เป็ นหนึ่งในพันธกิจของไทยเพรซิ
เดนท์ฟูดส์ โดยให้ความสาคัญต่อคุ ณค่ าของพนักงานและถื อว่าเป็ นทรัพย์สินที่มี ค่าสู งสุ ดขององค์ก ร ตาม
แผนพัฒนาปรับปรุ งระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์และเสริ มสร้างค่านิ ยมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคคลำกร ดังนี้
▪ ระบบบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรกำหนดโครงสร้ำง ระดับกำรบริ หำร กำรระบุหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ กำรวำงแผนอัตรำกำลังของแต่ละหน่วยงำน และมุ่งส่ งเสริ ม ค่ำนิ ยมองค์ก ร
“TF-POWERS” ของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะร่ วมของพนักงำน TF ทุกคน
▪ ด้ำ นกำรพัฒนำผูบ้ ริ หำรและพนัก งำน บริ ษ ทั ฯ ได้ก ำหนดสมรรถนะด้ำนผูน้ ำ (Leadership
Competency) ของทุกระดับกำรบริ หำร ประกอบด้วย
1. กำรกำหนดแนวทำงและเป้ำหมำย (Setting direction)
2. กำรปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ (Delivering results)
3. กำรเปลี่ยนแปลงและก้ำวทันนวัตกรรม (Driving Change & Innovation)
4. กำรนำทีมสู่ควำมสำเร็ จ (Leading winning team)
5. กำรประสำนสัมพันธ์ภำยในองค์กร (Engagement stakeholders)
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนผูน้ ำขององค์กรเรื่ อง “Changing for Growth”
เป็ นหลัก สู ตรในกำรเตรี ยมควำมพร้ อมกับยุค Digital Disruption และวิธี ปรั บตัวให้ก้ำวทันกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว หลักสูตรผนึกพลังประสำนสัมพันธ์องค์กร เป็ นกำรนำแนวคิดกำรปรับตัวเข้ำสู่วิถีทำง
ร่ วมกันภำยในองค์กรและพัฒนำประสิ ทธิภำพ เพิ่มพลังของผูน้ ำทีม
▪ ด้านการเตรี ยมความพร้อมของผูส้ ื บทอดตาแหน่งสาคัญของหน่วยงาน บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแผน
สื บทอดตาแหน่งงานที่สาคัญของธุรกิจ และจัดเตรี ยมความพร้อมของพนักงาน
❖

นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ท าแผนการฝึ กอบรมประจ าปี ส าหรั บ พนัก งานทุ ก ต าแหน่ ง เฉพาะ
ตาแหน่ง พัฒนางานตามสายอาชีพ และมีการฝึ กอบรมทบทวนความรู ้ความสามารถให้กับพนักงานทุก ระดับ
อย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี
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กำรจัดอบรมในปี 2562
พนักงำนที่ได้ รับกำรอบรมทั้งหมด

4,894 คน
85.65 %

จำนวนหลักสู ตร

333
หลักสู ตร

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลีย่ ของพนักงำนต่ อปี

14 ชัว่ โมง

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะผลิตสิ นค้ำให้มีคุณภำพและควำม
ปลอดภัย ตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของลูกค้ำ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอำชี ว
อนำมัย และควำมปลอดภัยของพนักงำนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้ำ ทั้งนี้ พนักงำน
ทุกระดับชั้น ต้องมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ ยืน
พนักงำนถือเป็ นทรัพยำกรที่มีค่ำ บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญด้ำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนของพนักงำน บริ ษทั ฯ จึงได้นำระบบ มอก.
18001และ OHSAS18001 ซึ่ งเป็ นมำตรฐำนกำรจัดกำรงำนด้ำนควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัย นำมำพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่ องและรองรับกระบวนกำรผลิตที่มีกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดยั้ง โดยมีกำรกำหนดนโยบำย มำตรฐำน
วิธีกำรปฏิบตั ิงำน และกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
❖
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ด้ำนควำมปลอดภัย
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพของพนักงาน โดยกาหนดระเบียบ วิธีการปฏิบตั ิ และมาตรฐานการทางานที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจ
ติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสู ญเสี ยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบริ ษทั พนักงาน คู่คา้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุอนั เนื่องมาจากการทางานคานวณตาม TCIR เท่ากับ 0.99
รายต่อพนักงาน 100 คนต่อปี ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิ นจากค่ามาตรฐาน (TCIR : Total Case Incident Rate คือ
จานวนอุบตั ิเหตุจากการทางาน คานวณเฉลี่ยที่พนักงาน 100 คน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ซึ่งองค์กรที่มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ดี TCIR จะอยูท่ ี่ 1.0 หรื อต่ากว่า)
ด้ำนอำชีวอนำมัย
บริ ษทั ฯ เห็นความสาคัญในการดูแลสุ ขภาพของพนักงาน จึงกาหนดแนวทางเริ่ มจากการปลูกฝังให้
พนักงานมีความรู ้และใส่ใจในสุ ขภาพที่ดีของตนเองก่อนในเบื้องต้นโดย
- ติดโปสเตอร์ และส่ง Email ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เกี่ยวเรื่ องโรค ที่พนักงานมีสถิติเจ็บป่ วยบ่อย
หรื อโรคที่กาลังแพร่ ระบาดในแต่ละช่วงเวลาตามสถานการณ์ เพื่อให้พนักงานตระหนักรู ้และ
ป้องกันตนเองได้อย่างถูกวิธี
- การจัดแพทย์มาบรรยายเพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเรื่ องโรค โดยเมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2562 ได้
เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลมาให้ความรู ้เรื่ อง “กำรจัดกำรควำมเครี ยดจำกกำรทำงำน”
- การส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยจัดให้มีการนวดผ่อนคลายในสถานประกอบการ โดยคนนวดตาบอด
ทุกวันศุกร์

ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ประกอบด้วย กำรตรวจวัดควำมร้อ น
เสี ยง แสงสว่ำงในพื้นที่ ปฏิ บตั ิ งำน ตรวจวัดคุณภำพอำกำศ และสำรเคมี รวมไปถึ งฝุ่ นละอองที่ เกิ ดขึ้ นจำก
กิจกรรมในกำรทำงำน เพื่อให้มนั่ ใจว่ำพนักงำนจะปฏิบตั ิงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมและปลอดภัยจำก
อันตรำยที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัย และสุขภำพของพนักงำน
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กำรส่งเสริ มควำมปลอดภัย
บริ ษทั มุ่งเน้นส่ งเสริ ม ศักยภาพของพนักงานด้วยการจัดกิ จกรรมฝึ กอบรมให้ตรงกับสายงานที่
สามารถนาไปประยุกต์ในงานได้ และยังคานึ งถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุ ขภาพของพนักงาน อาทิเช่น การจัด
อบรมหลักสู ตรการพัฒนาทักษะการเป็ นหัวหน้างานที่ดี , หลักสู ตร 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต หลักสู ตรการซ้อม
ดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนี ไฟ และการใช้อุปกรณ์ที่จาเป็ น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน
ส่ ง เสริ ม ให้พ นัก งานรู ้ รัก และสามัค คี กัน ด้วยการทากิ จกรรมร่ วมกันเพื่ อกระชับความสัมพันธ์ และให้รู้จัก
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิจบนพื้นฐำนของจริ ยธรรมและคุณธรรม ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ แต่
มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำนวัตกรรมอำหำร โดยนำเทคโนโลยีเครื่ องจักรที่ทนั สมัยมำใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำ ควบคู่กบั กำร
พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดและลูกค้ำ
บริ ษทั คงไว้ซ่ ึงจริ ยธรรม ในกำรรักษำควำมเป็ นส่วนตัว และควำมลับลูกค้ำในทุกระดับ โดยจะเก็บรักษำควำมลับ
และไม่เปิ ดเผยข้อมูล ถือเป็ นจรรยำบรรณธุรกิจอย่ำงเคร่ งครัด
ควำมรับผิดชอบด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยของอำหำร
กำรบริ หำรจัดกำรด้ำนคุณภำพเริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนกำรพัฒนำและวิจยั ผลิตภัณฑ์ โดยได้นำข้อกำหนด
ลูกค้ำ ระเบียบและข้อกำหนดตำมกฏหมำยของประเทศนั้นๆ มำพิจำรณำเป็ นปั จจัยในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
หลังจำกพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบสำเร็ จแล้ว บริ ษทั จะให้ควำมใส่ ใจในขบวนกำรผลิ ตทุกขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่
กระบวนกำรคัดสรรวัตถุ ดิบ ที่ มี คุ ณภำพ กำรท ำควำมสะอำดวัตถุ ดิบ กำรควบคุ ม กำรปนเปื้ อนของวัตถุ ดิ บ
ขบวนกำรผลิต กำรบรรจุสินค้ำ กำรขนส่ ง กำรควบคุมคุณภำพ ควำมสะอำด และควำมปลอดภัยในทุกขั้นตอน
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีคุณภำพและควำมปลอดภัยสู งสุ ด อันเป็ น หัวใจสำคัญในกำรดำเนิ นธุ รกิจ รวมทั้ง
กำรคงไว้ซ่ ึงกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต ตำมมำตรฐำนสำกล เช่น
1. มำตรฐำนระบบกำรบริ หำรงำนคุณภำพ (ISO 9001 : 2008)
2. มำตรฐำนหลักเกณฑ์ที่ดีในกำรผลิตอำหำร (Good Manufacturing Practice : GMP)
3. มำตรฐำนกำรวิเครำะห์อนั ตรำยและจุดวิกฤติที่ตอ้ งควบคุมในกำรผลิตอำหำร (Hazard Analysis
and Critical Control Point : HACCP)
4. มำตรฐำน British Retail Consortium (BRC) ซี่งบริ ษทั ได้รับกำรรับรองและมีกำรตรวจประเมิน
อย่ำ งสม่ ำ เสมอ เพื่ อรั ก ษำด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำรต่อผูบ้ ริ โภค และสำมำรถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังพิจำรณำไปถึงโอกำสและควำมคุม้ ครองต่อร่ ำงกำยของผูบ้ ริ โภค โดยกำรทำ
ประกันควำมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (Product Liability) ครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
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ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรสื่ อสำรทำงกำรตลำด / กำรส่งเสริ มควำมรู ้ทำงโภชนำกำร
- บริ ษทั มุ่งเน้นกำรสื่ อสำรกำรตลำด กำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ โดยเน้นกำรให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นจริ ง
- บริ ษัท ได้แ สดงฉลำกผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ป็ นไปตำมหลัก สำกล ตำมหลัก เกณฑ์ ข องส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.) และตำมหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่ส่งออก เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
- กำรให้ขอ้ มูลโภชนำกำรบนฉลำกที่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลทำงโภชนำกำร (nutrition facts หรื อ
GDA) หรื อข้อมูลชี้เฉพำะของผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกข้ำว เช่น Gluten Free, Low Fat, Low Calories
หรื อ No preservatives เป็ นต้น โดยข้อมูลดังกล่ำวเป็ นผลกำรตรวจสอบทำงวิทยำศำสตร์ จำก
ห้องปฏิบตั ิกำรที่มีมำตรฐำนและได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรตรวจสอบจำกสำนักงำนอำหำร
และยำ กระทรวงสำธำรณสุข
- สิ นค้ำที่มีส่วนประกอบเป็ นสำรก่อภูมิแพ้ (Allergen) หำกผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบของสำรก่อ
ภูมิแพ้ แม้เพียงเล็กน้อย บริ ษทั จะแสดงข้อมูลที่ ถูกต้องบนฉลำก ให้มนั่ ใจได้ว่ำ ชัดเจน และ
เพียงพอบนฉลำกผลิตภัณฑ์ เพื่อผูบ้ ริ โภคสำมำรถใช้เปรี ยบเทียบ และตัดสิ นใจซื้ อได้ รวมทั้งมี
มำตรกำรทดสอบ ตรวจสอบควำมถูกต้อง และกำรป้ องกันกำรปนเปื้ อนของสำรก่อภูมิแพ้ใน
ผลิตภัณฑ์
- บริ ษทั จัดให้มีที่แสดง เบอร์โทรศัพท์ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ สำหรับโทรฟรี ภำยในประเทศ หรื อโทร
ปกติจำกต่ำงประเทศ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสอบถำมผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแจ้งปั ญหำที่พบในผลิตภัณฑ์
ต่อบริ ษทั ได้สะดวกมำกขึ้น เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ที่ทำหน้ำที่ให้บริ กำรนี้ จะได้รับกำรอบรมขั้นตอน
และมำรยำทในกำรให้บริ กำร และกำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำจะกระทำอย่ำงมีน้ ำใจ
- นอกจำกนี้ มีกำรให้ขอ้ มูลผูผ้ ลิต และเว็บไซด์ของบริ ษทั บนฉลำก เพื่อเป็ นกำรเพิ่มช่องทำงกำร
ติดต่อและสอบถำมข้อมูลได้อีกทำงหนึ่ง
การให้ ความรู้ และการใส่ ใจต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผู้บริโภค
ปั จจุบนั กำรบริ โภคอำหำรที่มีส่วนประกอบของน้ ำตำล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) มำกเกินควำม
ต้องกำรอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุ ขภำพ โดยมีสำเหตุหนึ่ งมำจำกผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ไม่เข้ำใจหรื อยังไม่ได้ให้
ควำมสนใจในกำรอ่ำนข้อมูลคุณค่ำทำงโภชนำกำรบนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีรำยละเอียดเกี่ยวกับปริ มำณสำรอำหำรต่ำงๆ
ที่ได้แจ้งข้อมูลให้ทรำบว่ำกำรบริ โภคอำหำรแต่ละชนิดนั้นผูบ้ ริ โภคจะได้รับสำรอำหำรต่ำงๆ ในปริ มำณมำกน้อย
เพียงใด ดังนั้นหน่วยงำนรำชกำรโดยกระทรวงสำธำรณสุ ข จึงได้มี “ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ขฉบับที่ 373
(พ.ศ. 2559) เรื่ อ ง กำรแสดงสั ญ ลัก ษณ์ โ ภชนำกำรบนฉลำก” เพื่ อ ก ำหนดหลัก เกณฑ์ก ำรใช้ “สั ญ ลัก ษณ์
โภชนำกำร” ซึ่งเป็ นเครื่ องหมำยแสดงทำงเลือกสุ ขภำพที่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภค สำมำรถตัดสิ นใจเลือกซื้ออำหำร เพื่อ
เป็ นส่วนหนึ่งของกำรมีภำวะโภชนำกำรที่เหมำะสม
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บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงกำรมีร่วมส่ งเสริ มและสนับสนุนกำรมีโภชนำกำรที่ดีของผูบ้ ริ โภคมำอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์บะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป เส้นหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป ก๋ วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็ จรู ป โจ๊กและ
ข้ำวต้มกึ่งสำเร็จรู ป จำนวน 23 รำยกำร ที่แสดงสัญลักษณ์โภชนำกำร "ทำงเลือกสุขภำพ" ไว้บนบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อ
เป็ นกำรสื่ อสำรกับผูบ้ ริ โภคในกำรตัดสิ นใจเลือกซื้ออำหำรที่มีคุณค่ำที่เหมำะสมได้อย่ำงรวดเร็ ว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯ ได้รับมอบประกำศนียบัตร “มำตรกำรปรับลดปริ มำณเกลือ
หรื อโซเดียมในผลิตภัณฑ์อำหำรเชิงสมัครใจ” จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ในงำนกิจกรรมรณรงค์
“รู ้ฉลำก กินฉลำด ลดโซเดียม เพื่อสุ ขภำพ” ที่จดั ขึ้นเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู ้ในกำรลดกำรบริ โภคเกลือหรื อ
โซเดียม และกำรได้รับโภชนำกำรที่เหมำะสมในกำรบริ โภคอำหำร เพื่อให้มีสุขภำพดีห่ำงไกลโรค

กระบวนการรับข้อร้ องเรียนและระบบติดตามข้อร้ องเรียน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทำงหลำกหลำยเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรี ยนจำกลูกค้ำหรื อ
ผูบ้ ริ โภค และมีกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยนที่รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภำพ เพื่อนำไปสู่ กำรปรับปรุ งและพัฒนำ
ระบบต่อไป โดยจัดให้มีบริ กำรลูกค้ำสัมพันธ์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั www.mama.co.th และระบบ Call
center โทรศัพท์ 02-374 7955
ในปี 2562 ไม่ปรำกฏข้อร้องเรี ยนจำกลูกค้ำที่เป็ นนัยสำคัญ ส่ วนข้อร้องเรี ยนอื่น บริ ษทั ฯ ได้นำมำ
วิเครำะห์หำสำเหตุ ข้อบกพร่ อง ดำเนิ นกำรแก้ไข ป้ องกัน ติดตำมทั้งระบบ และปรับใช้กบั ทั้งองค์กร เพื่อมิให้
ข้อบกพร่ องนั้นเกิดขึ้นซ้ ำอีก
❖
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6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
การจัดการที่ดีในโรงงาน
มุ่งเน้นกำรดูแลเอำใจใส่ ตรวจตรำรักษำควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภำยในโรงงำน รวมถึงกำรตรวจ
ติดตำมซ่อมบำรุ งและกำรบำรุ งรักษำที่ดี ซึ่งมีแนวทำงกำรปฏิบตั ิดงั นี้
- กำรดูแลรักษำ ตรวจสอบ และซ่อมบำรุ งเครื่ องจักร วัสดุ อุปกรณ์อย่ำงสม่ำเสมอ
- กำรป้องกันอุบตั ิเหตุที่เกิดจำกอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งระบบไฟ และแสงสว่ำงที่เหมำะสม
- กำรทำควำมสะอำด กำจัดฝุ่ น และสิ่ งสกปรก รวมถึงระบบกำรระบำยอำกำศ
- กำรจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และสิ นค้ำอย่ำงเป็ นระเบียบ เพื่อควำมสะดวกในกำรทำงำน
- กำรคัดแยกและจัดเก็บของเสี ยอย่ำงถูกวิธี
❖

การป้องกันมลพิษ
มี ก ำรประเมิ นผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นครอบคลุ ม ทั้ง วัฎ จัก รชี วิ ตของผลิ ตภัณฑ์ ตั้ง แต่ ก ำรได้ม ำซึ่ ง
วัตถุดิบ กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรเกิดของเสี ย ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ จัดให้มีระเบียบปฏิบตั ิงำนที่ เหมำะสม มี
มำตรกำร หรื อโครงกำรที่ช่วยลดหรื อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
❖

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มีความรับผิดชอบและให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อสิ่ งแวดล้อม โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
กฎระเบี ย บของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องอย่างเคร่ งครั ด และให้ความส าคัญกับการรั ก ษาสภาพแวดล้อมในทุก
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน และยึดแนวปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO-14001
พร้อมทั้งฝึ กอบรมและทบทวนพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
❖
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ด้วยบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอันเนื่ องมาจากกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะส่ งผล
ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อชุมชนและธุ รกิจได้ ดังนั้นจึงได้กาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมของเสี ยจากการ
ผลิตก่อนปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม โดยดาเนินการป้ องกันและติดตามความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นอยูส่ ม่าเสมอ ดังเช่น การ
กาหนดเป้าหมายเพื่อควบคุมการเกิดของเสี ยในขั้นตอนการผลิต มาตรการบาบัดน้ าเสี ยเพื่อนามาหมุนเวียนใช้ใน
โรงงาน มาตรการบาบัดอากาศจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก่อนปล่อยสู่ บรรยากาศ มาตรการป้ องกันสารเคมี
น้ ามันเตา มิให้รั่วไหลออกสู่ สิ่งแวดล้อม การสั่งซื้อถ่านหิ นที่บรรจุดว้ ย Big Bag เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ถ่านหิน เป็ นต้น
และจากการด าเนิ น การตามมาตรการต่ า งๆ ดัง กล่ า ว ประกอบกับ ความมุ่ ง มั่น เพื่ อ พัฒ นาให้
โรงงานผลิตอาหารของบริ ษทั ฯ มีมาตรฐานในระดับสากล ส่ งผลให้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบ
ด้านมาตรฐานสากลต่างๆ โดยได้ออกใบรับรองมาตรฐานสากลให้กับบริ ษทั ฯ อาทิเช่น มาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม ISO14001 และมาตรฐานฉลากคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ (Carbon Footprint)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการการใช้ทรัพยากร โดยมีการกาหนดนโยบายการอนุ รักษ์พลังงานเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นงาน และส่ งเสริ มการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด กาหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการด าเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ สอดคล้อ งกับ กฏหมายและข้อ ก าหนดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง จะ
ดาเนินการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม การเลือกใช้เทคโนโลยี
และแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็ นหน้าที่ของความรับผิดชอบของเจ้าของ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานในบริ ษทั ทุกระดับที่จะให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
การบริ หารจัดการพลังงานในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีการกาหนดเป้ าหมายการใช้พลังงานต่อ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็ นแนวทางควบคุมการใช้พลังงานของบริ ษทั ฯ และกาหนดให้มีมาตรการสาหรับการอนุรักษ์การ
ใช้พลังงานทุกหน่วยงาน เน้นการมีส่วนร่ วมในการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้พลังงานร่ วมกัน
ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงหน่วยการผลิต และจัดให้มีโครงการลดการใช้พลังงานของบริ ษทั ฯ ดังนี้
▪ โครงกำรพลังงำนสะอำด
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาสิ่ งแวดล้อม การป้ องกันมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม โดยดาเนิ นโครงการพลังงานทางเลือก “พลังงานสะอาด” ที่มีส่วนร่ วมสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ที่
13 “Climate Action” เมื่อต้นปี 2562 จึงได้ริเริ่ มการลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิ ด ติ ด ตั้ง บนหลัง คา (Solar Rooftop) ขนาด 996.60 kWp เพื่ อ เป็ นแหล่ ง ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ไว้ใ ช้ภ ายใน
โรงงานผลิตที่จงั หวัดราชบุรี การดาเนินงานตามโครงการคาดว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จะสามารถช่วยลดปริ มาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ประมาณ 840 ตันต่อปี รวมถึงการได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ลดลงได้
ส่ วนหนึ่ ง นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลดีในการลดการแผ่รังสี (Radiation) เข้าสู่ อาคารผลิตทาให้สามารถลดอุณหภูมิใต้
หลังคาได้ 1 – 2 องศาเซลเซียส

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 154

▪ โครงกำรปรับเปลีย่ น/ปรับปรุ งเครื่ องจักรกำรผลิต
- มาตรการนาความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector) มาใช้ประโยชน์เพื่อลดการ
ใช้เชื้อเพลิงในขั้นตอนการเผาไหม้ของหม้อไอน้ าสาหรับกระบวนการผลิตไอน้ า
- มาตรการสารวจและซ่ อมแซมอุปกรณ์ระบบส่ งจ่ายไอน้ า ฉนวน Steam trap ให้สมบูรณ์อยู่
ตลอดเวลา
- มาตรการตรวจสอบก๊อกน้ า และท่อน้ าให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์เป็ นประจาทุกเดือน
- มาตรการควบคุมการนาน้ าคอนเดทเสดกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ตามที่กาหนด
▪ โครงกำรส่ งเสริมและสร้ ำงจิตสำนึกกำรอนุรักษ์ พลังงำน
- การรณรงค์อนุ รักษ์พลังงาน เช่น มาตรการปิ ดเครื่ องปรับอากาศก่ อนเวลาพักกลางวันและ
ก่อนเลิกงาน 15 นาที และควบคุมอุณหภูมิที่ 25-26 Co
- อบรม/รณรงค์ ให้กบั พนักงานทุกคนตระหนักและเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
- จัดกิจกรรมวัน SHEE DAY เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักเรื่ องอาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน และรักษ์สิ่งแวดล้อม

▪ โครงกำรบำรุงรักษำทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Productive Maintenance : TPM)
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการบริ หารจัดการด้านการบารุ งรักษาเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิต
อย่างเป็ นระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ยืดอายุการใช้งาน และเกิดความปลอดภัยในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งาน ดั ง นั้ น ในปี 2562 บริ ษัท ฯ จึ ง ได้ เ ริ่ มด าเนิ น โครงการ TPM (Total Productive
Maintenance) ซึ่ งเป็ นระบบบริ ห ารการผลิ ต ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ทุ ก ฝ่ ายในองค์ ก รมี ส่ ว นร่ ว ม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานสามารถดู แลรั กษาเครื่ องจักรด้วยตนเอง นอกจากนี้ โครงการ TPM ยังเน้นการลดความสู ญเปล่า
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของเครื่ องจักรให้สูงขึ้น และมีค่าชี้ วดั ที่เป็ นรู ปธรรมวัดผลได้ชดั เจน เมื่อ
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เดือนมีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มต้นโครงการในการดาเนิ นกิจกรรม TPM Model Line ของโรงงานผลิตทั้ง 5
แห่ง เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในการบารุ งรักษาเครื่ องจักรได้ดว้ ยตนเอง การดาเนินโครงการลาดับ
ต่อไปคือ ขยายกิจกรรม TPM ไปสู่ ทุกสายการผลิต ในระยะยาวบริ ษทั ฯ คาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จาก
โครงการในการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ระบบการผลิตดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

การบริ หารจัดการมลภาวะทางน้ า
บริ ษ ทั ฯ ให้ค วามสาคัญต่ อการควบคุ ม มลพิ ษทางน้ า โดยน้ า เสี ย ที่ เกิ ดขึ้นจากกระบวนการผลิ ต
ทั้งหมดจะเข้าสู่ ระบบบาบัดน้ าเสี ยของโรงงาน ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ยทางชี วภาพแบบใช้
อากาศ ชนิด Activated Sludge (AS) เพื่อรองรับและบาบัดน้ าเสี ยทั้งหมดของโรงงานให้ได้คุณภาพที่ดี และผ่าน
มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด จัดให้มีการสุ่ มตรวจสอบคุณภาพน้ าหลังการ
บ าบัดซึ่ ง จะส่ ง วิเคราะห์โดยห้องปฏิ บ ัติก ารวิ เคราะห์ เ อกชนที่ ไ ด้รับการอนุ ญาตวิ เคราะห์ จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบเป็ นประจาเดือนทุกเดือน
สนับสนุนให้มีการนาน้ าหลังการบาบัดที่มีมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรน้ าบาดาลที่มีอยู่
อย่างจากัด โดยวิธีการนาไปรดน้ าต้นไม้บริ เวณพื้นที่สีเขียวของโรงงาน และการล้างพื้นถนน/รางระบายน้ าฝนใน
บริ เวณโรงงานให้เกิดประโยชน์ภายใต้กระบวนการผลิตอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย
ส่ วนปริ ม าณน้ า ที่ เหลื อ ใช้ ได้สู บ ไปเก็ บ กัก ยัง บ่ อ พัก น้ า ธรรมชาติ ซ่ ึ ง อยู่ภ ายในบริ เ วณโรงงาน
สามารถรองรับน้ าได้ในปริ มาณมาก
การบริ หารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม
สิ่ งปฏิ กูลหรื อวัสดุ ไม่ใช้แล้วที่ เกิดขึ้นจากการประกอบกิ จการของบริ ษทั ฯ มี การกาหนดสถานที่
วิธีการจัดเก็บและกาจัดที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันปั ญหาการปนเปื้ อนสู่ สิ่งแวดล้อม ส่ งกาจัดไปยังบริ ษทั ผูร้ ับกาจัดของ
เสี ยอันตรายที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริ ษทั จัดให้มี กำรประเมิ นบริ บทขององค์กรทำงด้ำ นระบบกำรจัดกำรสิ่ ง แวดล้อม เกี่ ยวกับกำร
เปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศต่ อ กำรได้ม ำซึ่ ง วัต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ นพื ช ผลทำงกำรเกษตร และกำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ
สนับสนุนไม่ให้เกิดผลกระทบด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุม
เพื่อไม่ให้เกิดกำรปลดปล่อยก๊ำซที่เกินมำตรฐำน โดยกำรติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอำกำศ ได้แก่ ระบบกำจัดฝุ่ น
(Multi Cyclone) และระบบ Wet Scrubber ซึ่งเป็ นระบบที่มีประสิ ทธิภำพสู งสำมำรถกำจัดฝุ่ นและก๊ำซมลพิษได้
ประมำณ 90-95% จัดให้มีกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศเป็ นประจำ ผลกำรตรวจวัดอยู่ในค่ำมำตรฐำนที่กำหนดไว้
บริ ษทั ฯ ได้ดำเนินโครงกำรประเมินกำรปลดปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกจำกผลิตภัณฑ์ (คำร์บอนฟุตพ
ริ้ นท์ผลิ ตภัณฑ์) ภำยใต้กำรวิเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรบริ หำรจัดกำรก๊ำซเรื อนกระจก (องค์กำร
มหำชน) วัตถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์ ติดตำมกำรปลดปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กำรได้มำซึ่ งวัตถุดิบไปจนถึงกำรบริ โภคและกำรกำจัด ทำให้เกิดควำมตระหนักซึ่ งจะนำไป
นำไปสู่ กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
❖

และเมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯ ได้รับมอบประกำศนียบัตรกำรเข้ำร่ วมโครงกำร “Carbon
Footprint & Labeling Project” ในงำน “ร้ อ ยดวงใจ ร่ ว มใจลดโลกร้ อ น” ประจ ำปี 2562 จำกองค์ก ำรบริ ห ำร
จัดกำรก๊ำซเรื อนกระจก (องค์กำรมหำชน) เพื่อเชิดชูเกียรติผปู ้ ระกอบกำรและภำคส่วนต่ำงๆ ที่เป็ นตัวอย่ำงที่ดีใน
กำรบริ หำรจัดกำรและลดกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกภำยในประเทศ
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7. นวัตกรรมของบริษัท
บริ ษทั ฯ เชื่ อว่ำนวัตกรรมด้ำ นผลิ ตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิต จะสำมำรถสร้ ำ งมูลค่ำ เพิ่ม ให้กับ
ผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิ ทธิ ภำพของกำรดำเนิ นกำรได้ หำกสำมำรถตอบสนองควำมคำดหวังของลูกค้ำ หรื อ
ผูบ้ ริ โภคได้ ทั้งยังช่วยส่ งเสริ มควำมสำมำรถในเชิงกำรแข่งขัน ทั้งยังเป็ นกำรส่ งเสริ มให้เกิดควำมยัง่ ยืนกับธุ รกิจ
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยที่ เพิ่มขึ้นจำกสิ นค้ำนวัตกรรมเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี 2561 โดยส่ งผลดี
ชัดเจนมำกขึ้น ด้วยสิ นค้ำที่ออกใหม่น้ นั ตรงใจผูบ้ ริ โภค ประกอบกับแผนงำนส่ งเสริ มกำรขำยสิ นค้ำใหม่และ
สิ นค้ำเดิมที่สม่ำเสมอตลอดปี สำมำรถสร้ำงกำรเติบโตให้กบั บริ ษทั ฯ ได้อย่ำงน่ำพอใจ
นวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์
บะหมี่กึ่งสาเร็จรู ป กำรเติบโตของบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปตรำมำม่ำ กลุ่ม ออเรี ยนทัลคิตเชน (OK Series)
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องและได้รับกำรตอบรับจำกผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่ำงดี ในปี 2562 ต่อเนื่ องจำกปี ก่อนที่บริ ษทั ฯ ได้
ออกผลิตภัณฑ์รสชำติใหม่ ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคมำกขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่ก่ ึง
สำเร็ จรู ป ออเรี ยนทัลคิตเชน รสผัดไข่เค็ม ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกผูบ้ ริ โภคอย่ำงสู งทั้งออนไลน์และออฟไลน์
และสำมำรถผลักดันยอดขำยในกลุ่มสิ นค้ำ OK Series เติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80
ก๋ วยเตี๋ยวกึ่งสาเร็จรู ปแบบถ้ วย ในไตรมำสสุ ดท้ำยของปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้พฒั นำเส้นก๋ วยเตี๋ยวกึ่ง
สำเร็จรู ปแบบถ้วย (คัพ) เพิ่มขึ้นอีก 2 รสชำติ เพื่อมำเสริ มยอดขำยต่อจำกรสชำติเล้งแซบ ที่ประสบควำมสำเร็ จใน
ปี 2561 ที่ผ่ำนมำ คือ มำม่ำเส้นเล็กน้ ำยำปู และมำม่ำเส้นเล็กผัดหอยลำย ซึ่ งบริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่ำกระแสกำรตอบรับ
จะดีเช่นเดียวกับรสชำติเล้งแซบ เนื่องจำกเป็ นรสชำติเข้มข้นตำมรสนิยมของคนไทย และผูบ้ ริ โภคสำมำรถหำซื้ อ
ได้สะดวกเพรำะมีวำงจำหน่ำยในซูเปอร์มำร์เก็ต และร้ำนสะดวกซื้อทัว่ ไป
❖

ข้ าวต้ มกึ่งสาเร็จรู ปแบบถ้ วย ควำมสำเร็ จของข้ำวต้มคัพรสหมูกระเทียมที่ไม่เพียงแต่ให้ควำมอร่ อย
และสะดวกเท่ำนั้น แต่ยงั ได้เพิ่มควำมต้องกำรสิ นค้ำกลุ่มนี้ เพิ่มขึ้น เนื่ องจำกเป็ นสิ นค้ำที่ย่อยง่ำย ไขมันน้อยอิ่ม
สบำยท้องเหมำะกับผูร้ ักสุขภำพ บริ ษทั ฯ จึงมีกำรพัฒนำรสชำติใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3 รสชำติ คือ ข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ป
รสซุปไข่สำหร่ ำย ข้ำมต้มกึ่งสำเร็ จรู ปรสกุง้ และข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ปรสเล้งแซบ ซึ่งกระแสตอบรับต่อผลิตภัณฑ์
นั้นดีมำก สำมำรถสร้ำงกำรเติบโตของยอดขำยสิ นค้ำกลุ่มข้ำวต้มคัพนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100
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โดยในปี 2562 บริ ษ ทั ฯ ได้รับรำงวัล นวัตกรรม 2 รำงวัล ชมเชย ประเภท สิ นค้ำ คือ ผลิ ตภัณฑ์
ข้ำวต้มคัพกึ่งสำเร็จรู ป และข้ำวกึ่งสำเร็จรู ป จำกโครงกำรประกวดนวัตกรรมเครื อสหพัฒน์ ประจำปี 2562

นวัตกรรมรักษ์โลก
คาร์ บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีถึงปัญหำของกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะในบรรยำกำศของโลก ที่เป็ นหน้ำที่ของทุก
คนในทุ ก ประเทศต้อ งช่ วยกันดู แล บริ ษ ทั ฯ จึ งยังคงดำเนิ นกำรเรื่ อ งฉลำกคำร์ บอนในผลิ ต ภัณฑ์ อำหำรกึ่ ง
สำเร็ จรู ปอย่ำงต่อเนื่ องทุกปี รวมถึงแนวคิดกำรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์รีไซเคิลให้มำกขึ้น ลดปริ มำณกำรใช้พลำสติก ใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่เท่ำที่มีโอกำส ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์เข้ำร่ วมโครงกำร “คำร์ บอนฟุตพริ้ นท์ผลิตภัณฑ์”
จำนวน 4 รำยกำร ได้แก่ เส้นหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปมำม่ำรสน้ ำใส รสต้มยำ รสเย็นตำโฟ และรสเย็นตำโฟต้มยำหม้อไฟ

นวัตกรรมการผลิต
นอกเหนื อจำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ในรสชำติใหม่ๆ ให้อร่ อยถูกใจผูบ้ ริ โภคแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้มี
กำรปรับปรุ งสำยกำรผลิตเพื่อเพิ่มควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขันด้ำนต้นทุนกำรผลิตประกอบด้วย ซึ่งในปี 2562
บริ ษทั ฯ ได้พิจำรณำใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มำปรับปรุ งขบวนกำรผลิตโดยลดกำรใช้พลังงำน และลดกำรใช้แรงงำน
ดังนี้
❖ ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) บริ ษ ท
ั ฯ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญและประโยชน์ใ นกำร
ดำเนิ นธุ รกิจที่ยงั่ ยืน โดยสอดคล้องกับเป้ ำหมำย SDGs ที่ 9 “Industry, Innovation and Infrastructure” ด้ำนกำร
พัฒ นำกระบวนกำรผลิ ต โดยน ำ ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) หรื อ ปั ญ ญำประดิ ษ ฐ์ หรื อ กำรท ำให้
คอมพิวเตอร์ มีควำมสำมำรถคล้ำยมนุษย์มำประยุกต์ใช้งำน เบื้องต้นได้พฒั นำนำหุ่นยนต์ (ROBOT) มำทำงำนใน
กำรจับซองผลิตภัณฑ์บรรจุลงกล่องแทนตำแหน่งคนที่ตอ้ งทำงำนซ้ ำๆ เป็ นเวลำนำนๆ เพื่อแก้ปัญหำภำวะกำร
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ขำดแคลนแรงงำน กำรเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำน และปัญหำควำมผิดพลำดที่เกิดจำกควำมเหนื่อยล้ำ เนื่องจำกกำร
ทำงำนซ้ ำๆ เป็ นเวลำนำน นอกจำกนี้ กำรใช้ ROBOT ยังช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิ ต และลดกำรสู ญเสี ย
เนื่ องจำกลดควำมผิดพลำด ทำให้ปริ มำณงำนที่ได้มีคุณภำพสม่ำเสมอและแน่นอน ในปี 2562 ต่อเนื่ องจำกปี
ก่ อ นที่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้เ ลื อ กสำยกำรผลิ ต สำยหนึ่ ง ในโรงงำนผลิ ต ที่ จัง หวัด ล ำพู น ให้เ ป็ น MODEL LINE หรื อ
สำยกำรผลิ ตต้นแบบ ซึ่ ง ถื อเป็ นโครงกำรนำร่ องที่ จะใช้เทคโนโลยีที่ เหมำะสมเข้ำมำปรั บปรุ งพัฒนำ และ
หลังจำกทำกำรทดลองแล้ววัดประสิ ทธิ ภำพได้ผลเป็ นที่น่ำพอใจ สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยต่อปี ได้ประมำณ
131,000 บำทต่อสำยกำรผลิต และลดกำรสู ญเสี ยได้ร้อยละ 50 ดังนั้นจึ งดำเนิ นกำรขยำยผลโดยนำไปใช้กับ
สำยกำรผลิตอื่นๆ ที่โรงงำนผลิตจังหวัดรำชบุรี จำนวน 2 เครื่ อง และที่จงั หวัดชลบุรี จำนวน 5 เครื่ อง โดยมีแผน
จะติดตั้งเพิ่มเติมอีกในปี ต่อไป

• สำยกำรผลิ ต บะหมี่ ก่ ึ ง ส ำเร็ จ รู ป ใหม่ ข องโรงงำนศรี รำชำ จัง หวัด ชลบุ รี เป็ นกำรลงทุ น
สำยกำรผลิตใหม่เพื่อทดแทนสำยกำรผลิตเดิมที่มีอำยุกว่ำ 30 ปี โดยเครื่ องจักรสำยกำรผลิตใหม่น้ ีมีกำลังกำรผลิต
ที่ 300 ซอง / นำที และมีจุดเด่น 3 ประกำร เมื่อเทียบกับเครื่ องจักรชุดเดิม คือ 1) ลดกำรใช้พลังงำนไอน้ ำร้อยละ
40 ในส่ วนนึ่งเส้นด้วยระบบ stream Ejector 2) ลดแรงงำน 2 คน/กะ กำรผลิตในส่ วนที่ตอ้ งใช้คนจัดก้อนบะหมี่
ก่อนลงกระทะทอด 3) ลดปริ มำณน้ ำมันที่ใช้ทอดก้อนบะหมี่ร้อยละ 12.5 ด้วยกำรออกแบบกระทะทอดใหม่
• สำยกำรผลิตข้ำวต้มกึ่งสำเร็จรู ปแบบอัตโนมัติที่โรงงำนผลิตบ้ำนโป่ ง จังหวัดรำชบุรี บริ ษทั ฯ มี
กำรวิจยั และพัฒนำสำยกำรผลิตจำกรู ป แบบกึ่งอัตโนมัติเป็ นแบบอัตโนมัติที่ ต่อเนื่ อง ลดขั้นตอนกำรผลิ ตที่
ซับซ้อนยุ่งยำกให้ง่ำยขึ้นและสำมำรถควบคุมพำรำมิเตอร์ ต่ำงๆ ได้อย่ำงแม่นยำ และปลอดภัยต่อผูค้ วบคุมงำน
โดยสำมำรถเพิ่มปริ มำณกำรผลิตได้ 3 เท่ำ เมื่อเทียบกับสำยกำรผลิตเดิม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดที่
เติบโตอย่ำงรวดเร็ ว ส่ งผลให้มียอดขำยสิ นค้ำกลุ่มข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ปเติบโตเป็ น 2 เท่ำจำกปี ก่อน
8. การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยดำเนิ นธุ รกิจควบคู่ไปพร้อมกับกำรทำงำนร่ วมกับชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้น
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชี วิตผูด้ อ้ ยโอกำส กำรศึกษำและเยำวชน กำรอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของชุมชน กำรอยู่ร่วมกับชุมชนอย่ำงยัง่ ยืน กำรอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นสนับสนุน
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กิ จกรรมวันสำคัญทำงศำสนำ รวมไปถึ งกำรมี ส่วนร่ วมในกำรแก้ปัญหำในชุ มชน อี กทั้งยังมี กำรส่ งเสริ มให้
พนักงำนได้มีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำสังคมในทุกโอกำส
1. ด้ า นพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ ด้ อ ยโอกาส บริ ษ ัท ฯ ให้ ค วำมส ำคัญ ในกำรพัฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ของ
ผูด้ อ้ ยโอกำส ได้มีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพอิสระ สร้ำงรำยได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์ สร้ำงคุณค่ำให้กบั ตนเอง
• กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ร่ วมส่ งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 โดยให้กำรสนับสนุ นกำรสร้ำงอำชี พแก่คนพิกำร ตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 มำตรำ 35 จำนวน 32 สิ ทธิ์ ได้แก่
- อำชีพช่ำงซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ 4 สิ ทธิ์
- อำชีพช่ำงวำดภำพ 3 สิ ทธิ์
- สนับสนุนอำชีพร้ำนค้ำของชำ 2 สิ ทธิ์
- สนับสนุนอำชีพเครื่ องซักผ้ำหยอดเหรี ยญ 1 สิ ทธิ์
- สนับสนุนอำชีพรถสำมล้อพ่วงขำยอำหำรสำเร็จรู ป 1 สิ ทธิ์
- จ้ำงงำนมูลนิธิช่วยคนปัญญำอ่อน 10 สิ ทธิ์ ได้แก่
1. โรงเรี ยนปัญญำวุฒิกร
ได้รับกำรจ้ำงงำนจำนวน 7 สิ ทธิ์
2. ศูนย์ฝึกอำชีพปัญญำคำร ได้รับกำรจ้ำงงำนจำนวน 3 สิ ทธิ์
- โครงกำรมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม 11 สิ ทธิ์ ได้แก่
1. นวดผ่อนคลำยพนักงำนบริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) จำนวน 3 สิ ทธิ์
2. สำธำรณสุขและรพ.ส่งเสริ มสุขภำพตำบล (จ.เชียงรำย) จำนวน 5 สิ ทธิ์
3. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษและรร.รำชประชำนุเครำะห์ (จ.ลำพูน) จำนวน 4 สิ ทธิ์
• โครงกำร “มำม่ำจิตอำสำ”

บริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นโครงกำร “จิตอำสำช่วยเหลือเสริ มสร้ำงพัฒนำกำรเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ” ให้กบั
เด็กๆ ที่มูลนิ ธิเด็กอ่อนในสลัม บ้ำนแห่ งควำมหวัง อ่อนนุช 88 กรุ งเทพฯ ในปี 2562 ได้ดำเนิ นโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
วันที่
27 กุมภำพันธ์ 2562
29 เมษำยน 2562
28 มิถุนำยน 2562
7 สิ งหำคม 2562
26 กันยำยน 2562
25 ธันวำคม 2562

กิจกรรมจิตอาสา
เล่ำนิทำนกระต่ำยกับเต่ำ
ศิลปประดิษฐ์ผีเสื้ อร่ ำเริ ง
ศิลปประดิษฐ์ ป.ปลำ ปันรัก ปั นสุ ข
ศิลปประดิษฐ์นกฮูกของหนู
เสริ มทักษะกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อวิดีทศั น์
Mini Party Merry Christmas
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โครงกำรดังกล่ำวมุ่งหวังเพื่อให้เด็กๆ สำมำรถเข้ำสังคมกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้ดี มีกำรพัฒนำกำร
เรี ยนรู ้ ในแต่ละด้ำน เช่น ด้ำนร่ ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ จิตใจและสังคม กำรพัฒนำกำรที่ ล่ำช้ำให้ได้รับกำร
กระตุน้ ให้มีพฒั นำกำรที่สมวัย และได้รับกำรรักษำที่ถูกต้องในรำยที่มีควำมผิดปกติมำก ซึ่ งจะทำให้เด็กๆ นั้น
เติ บโตเป็ นผูใ้ หญ่ ที่มีคุ ณภำพในอนำคต อี กทั้งเพื่อให้เด็ กมี ร่ำงกำยแข็ง แรงสมบู รณ์ เคลื่ อนไหวคล่ องแคล่ ว
สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ มีอำรมณ์แจ่มใส รู ้จกั ควบคุมอำรมณ์ เข้ำกับผูอ้ ื่นได้ดี มีควำมมัน่ ใจ กล้ำแสดงควำม
คิดเห็น ฝึ กสมำธิ ให้กบั เด็กๆ มีค วำมฉลำดทั้งทำงปั ญญำ (IQ) อี กทั้งควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) เสริ มสร้ำง
สภำพจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส และมีควำมสนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว

2. ด้านพัฒนาการศึกษาและเยาวชน บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำเยำวชน เพื่อเป็ นกำลังสำคัญใน
อนำคตและเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภำพ
• สนับสนุนกิจกรรมทำงกำรศึกษำ โครงกำรโรงเรี ยนวันเสำร์ “Saturday School Season 8”

บริ ษทั ฯ ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์บะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปตรำ “มำม่ำ” และขนมปังกรอบตรำ “โฮมมี”
เพื่ อ เป็ นอำหำรว่ ำ งในกิ จ กรรมกำรเรี ยนกำรสอนโครงกำรโรงเรี ยนวัน เสำร์ Saturday School Season
8 ประจำปี 2562 โดยระยะเวลำ 10 วัน โดยมีโรงเรี ยนที่เข้ำร่ วมกิจกรรมกับทำงมูลนิธิโรงเรี ยนวันเสำร์ จำนวน 9
โรงเรี ยน อันได้แก่ โรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์ โรงเรี ยนเพี้ยนพินอนุสรณ์ โรงเรี ยนแจงร้อนวิทยำ โรงเรี ยนมัธยม
วัดดุสิตำรำม โรงเรี ยนวัดปทุมวรำรำม โรงเรี ยนวัดเกำะสุ วรรณำรำม โรงเรี ยนวัดอ่ำงแก้ว โรงเรี ยนรำชวินิต
ประถมบำงแค และโรงเรี ยนวัดดวงแข
โครงกำรโรงเรี ย นวัน เสำร์ Saturday School เป็ นกลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่ ที่ ไ ด้จัด ตั้ง มู ล นิ ธิ โ รงเรี ย นวัน
เสำร์ Saturday School โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำกำรศึกษำไทยนอกเหนือจำกวิชำที่เรี ยน
ในโรงเรี ยน ซึ่ งทำให้กบั เด็กไทยที่ดอ้ ยโอกำสในเขตพื้นที่กรุ งเทพฯ ได้มีโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพที่แท้จริ ง
ของตัวเองสู งสุ ด ทั้งทำงด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ ตลอดจนไปถึงควำมฝันในสิ่ งที่เขำอยำกจะเป็ นผ่ำนกิจกรรมที่พวกเขำ
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อยำกจะเรี ยนรู ้ กำรให้กำรสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรศึกษำกับเยำวชนของประเทศ จึงถือเป็ นส่ วนหนึ่งในกำร
ร่ วมพัฒนำสังคมที่ยงั่ ยืน ซึ่ งส่ งผลให้เยำวชนได้มีโอกำสในกำรพัฒนำตนเอง เติบโตเป็ นพลเมืองที่มีคุณธรรม มี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถและมีศกั ยภำพในกำรดำเนินชีวิตในสังคม
• Summer Kids

บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำโครงกำร Summer Kids โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ลูกของพนักงำนบริ ษทั ฯ ใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ในด้ำนต่ำงๆ ทั้งเชิงวิชำกำรและทักษะชี วิต เน้นกำรรู ้จกั แก้ปัญหำ
กล้ำแสดงออก และกำรแบ่งปันน้ ำใจ นอกจำกนี้ ยังเป็ นกำรส่งเสริ มให้พนักงำนบริ ษทั ฯ ที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ
ได้แสดงศักยภำพในกำรเป็ นครู อำสำถ่ำยทอดควำมรู ้ให้เด็กๆ ในกิจกรรมต่ำงๆ โดยได้จดั โครงกำรนี้ที่สำนักงำน
ใหญ่และโรงงำนทั้ง 5 แห่ง

3. ด้ า นการอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ บริ ษ ทั ฯ ได้ใ ห้ควำมส ำคัญกำรดู แลรักษำ
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชนให้น่ำอยู่ โดยได้ดำเนินโครงกำรต่ำงๆ ร่ วมกับชุมชนดังนี้
• กิจกรรมสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ
ในวันที่ 28 กันยำยน 2562 ตัวแทนพนักงำนโรงงำนศรี รำชำร่ วมกิจกรรม โครงกำรสร้ำงฝำยชะลอ
น้ ำ ตำมรอยพ่อ "รักษ์ป่ำ สร้ำงฝำย สร้ำงสำยน้ ำ คืนชีวิตสู่ ป่ำ" ร่ วมกับศูนย์วิจยั และเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำค
ตะวันออก และชมรม IRPC off Road Club ในพื้นที่ป่ำต้นน้ ำบริ เวณเขำสำนักชะมด ซึ่ งอยู่ในพื้นที่รอยต่อของ
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ศูนย์วิจยั และเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคตะวันออก และเขตรักษำพันธุ์ สัตว์ป่ำเขำเขียวเขำชมภู่ โดยทำฝำยน้ ำล้น
บริ เวณเชิงเขำ และบริ เวณน้ ำตกบนเขำ เพื่อเพิ่มควำมชุ่มชื้ นให้กบั พื้นที่ ลดควำมแห้งแล้ง และลดอัตรำกำรเกิด
ไฟป่ ำ
• งำนปรับปรุ งฝำท่อระบำยน้ ำของชุมชน

เมื่ อวันที่ 10 เมษำยน 2562 ตัวแทนบริ ษ ทั ฯ ได้ล งพื้ นที่ บ ริ เวณหน้ำ โรงงำนบ้ำ นโป่ ง 1 ร่ วมกับ
ชำวบ้ำนหมู่ 14 และหมู่ 15 ต.ปำกแรต อ.บ้ำนโป่ ง จ.รำชบุรี เนื่ องจำกเกิ ดปั ญหำท่อระบำยน้ ำอุดตัน จึ งได้
ประสำนงำนกับทำง อบต. ปำกแรต โดยได้ส่งรถดับเพลิงมำดำเนินกำรเป่ ำท่อระบำยน้ ำ เพื่อให้น้ ำไหลได้สะดวก
โดยดำเนิ นกำรเปิ ดฝำท่อ และแก้ไขปรับปรุ งฝำท่อที่ชำรุ ด เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยและควำมสะดวกในกำร
เดินทำง
• สนับสนุนกำรขุดลอกคูคลองในชุมชน

เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯ สนับสนุนกำรลอกคูคลองของชุมชน หมู่ 15 ต.ปำกแรต อ.
บ้ำนโป่ ง จ.รำชบุรี ซึ่งอยูบ่ ริ เวณรอบโรงงำนบ้ำนโป่ ง โดยขุดลอกคูคลอง เพื่อให้เป็ นคลองที่ระบำยน้ ำได้สะดวก
นอกจำกนี้ ยงั มี ส.ส. เขตพื้นที่บำ้ นโป่ ง และสมำชิก อบต.ปำกแรต ได้มำช่วยดูแลติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำร
ด้วย

4. ด้ านพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนใน
ชุ ม ชน ซึ่ ง เน้นในพื้ นที่ ช นบทห่ ำ งไกลควำมเจริ ญ เพื่ อให้คนในชุ มชนสำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อ ย่ำ ง
เหมำะสมและสงบสุ ข ไม่เป็ นภำระและไม่เกิดปั ญหำแก่สังคม โดยบริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มและสนับสนุนปั จจัยควำม
จำเป็ นขั้นพื้นฐำนให้ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ นึ เข้มแข็งและยัง่ ยืน
• สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริ ษท
ั ฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชำติ

ทำงบริ ษทั ฯ ได้ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กบั โรงเรี ยนต่ำงๆ หน่วยรำชกำร องค์กรภำยนอกและ
ชุมชน เพื่อนำไปจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชำติประจำปี 2562 ในวันเสำร์ที่ 12 มกรำคม 2562 จำนวน 24
แห่ง โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์รวม 49 หีบ
• สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริ ษท
ั ฯ กิจกรรม “ ส่งน้องเดินทำงปลอดภัย ไป-กลับ รับเทศกำลสงกรำนต์

และกำรรณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย คำดเข็มขัดนิรภัย 100%”
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บริ ษทั ฯ ได้ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์จำนวน 1,000 ถ้วย ให้กบั ศูนย์ควำมปลอดภัยเครื อสหพัฒน์
ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ กิจกรรม“ ส่ งน้องเดินทำงปลอดภัย ไป-กลับ รับเทศกำลสงกรำนต์ และกำรรณรงค์ขบั
ขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิ รภัย คำดเข็มขัดนิ รภัย 100%” เพื่อส่ งเสริ มให้ตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่ องควำม
ปลอดภัย เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2562 ที่ผำ่ นมำ
• สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริ ษท
ั ฯ กิจกรรม “มุ่งมัน่ แก้ไข ขจัดภัยยำเสพติด” วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก

บริ ษทั ฯ ได้ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์จำนวน 72 ถ้วย และส่ งตัวแทนพนักงำนเข้ำร่ วมกิจกรรมกับ
ทำงอำเภอศรี รำชำ ในวันต่อต้ำ นยำเสพติ ดโลก วันที่ 26 มิ ถุนำยน 2562 เพื่อรณรงค์ใ ห้ทุก ภำคส่ วนเล็ง เห็ น
ควำมสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
• กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 2562

เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้ให้กำรสนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬำ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ยบ์ อล
และแบดมินตัน ให้กบั ทำงโรงเรี ยนบ้ำนห้วยปรำบ ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อให้เด็กนักเรี ยนได้ใช้
ในกำรเรี ยนกำรสอน หรื อเพื่อใช้เล่นออกกำลังกำยให้เกิดประโยชน์ในเวลำว่ำง
• โครงกำรแต้มฝัน-ปั นรัก จำกพี่สู่นอ้ ง

เนื่ องจำกเป็ นโครงกำรต่ อ เนื่ อง เมื่ อวันที่ 15 กันยำยน 2562 บริ ษ ทั ฯ ได้ร่วมเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ใน
“โครงกำรแต้มฝันปั นรัก พี่ไม่ทิ้งน้อง ณ โรงเรี ยนบ้ำนเต้ำปูนหำย ต.ห้วยยำง อ.แกลง จ.ระยอง ประจำปี 2562”
ในปี นี้พี่ๆ หลำยท่ำนได้กลับไปไปหำน้อง ในกิจกรรมที่วำ่ “ซ่ อมแซม แต้มสี พีไ่ ม่ทงิ้ น้ อง” ในครั้งนี้ทำงบริ ษทั
ฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอำสำในกำรซ่อมแซม และทำสี อุปกรณ์เครื่ องเล่น ที่สนำมเด็กเล่นของทำงโรงเรี ยน และ
ยังได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็ นหมี่ประหยัดของบริ ษทั ฯ ให้กับทำงโรงเรี ยนได้ทำอำหำร เช่น ผัดมำม่ำ และ
ก๋ วยเตี๋ยว เลี้ ยงเด็กๆ และผูเ้ ข้ำร่ วมกิ จกรรมในมื้ ออำหำรเที่ ย งของวันนั้น พร้ อมทั้งมอบเครื่ องนุ่ งห่ ม ตุ๊กตำ
อุปกรณ์เครื่ องเขียน รวมถึงขนม ที่พนักงำนร่ วมกันบริ จำค เพื่อให้น้องๆ นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
และถือเป็ นกำรสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรี ยนและชุมชนอีกด้วย
• แบ่งปัน : เพื่อน้อง ณ โรงเรี ยนผำต้ำย ต.แม่ลำน อ.ลี้ จ.ลำพูน

วันที่ 21 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั ฯ ร่ วมกับบริ ษทั เอกชน หน่ วยงำนรำชกำรในจังหวัดลำพูน ร่ วม
กิ จกรรมแบ่ ง ปั นเพื่ อน้อง โรงเรี ย นผำต้ำ ย ต.แม่ ล ำน อ.ลี้ จ.ล ำพู น ซึ่ งเด็ก นัก เรี ย นส่ วนใหญ่ เป็ นเด็กยำกจน
ครอบครัวแตกแยก มี นักเรี ยนรวม 51 คน บริ ษทั ฯ ได้ร่วมสมทบอำหำรกลำงวัน มำม่ำผัดไทย และร่ วมปลูก
ต้นไม้ พืชผักสวนครัว เพื่อเป็ นอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรี ยน
• กิจกรรมวันเด็กร่ วมกับเทศบำลเมืองบ้ำนโป่ ง จ.รำชบุรี

เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ งชำติ ประจำปี 2562 ร่ วมกับ
เทศบำลเมืองบ้ำนโป่ ง โดยจัดขึ้นที่บริ เวณเทศบำลเมื องบ้ำนโป่ ง จ.รำชบุรี บริ ษทั ฯ ได้ให้กำรสนับสนุ นเลี้ ยง
อำหำร ได้แก่ ไอศกรี ม ผลไม้ และน้ ำ พร้ อมทั้งยังจัดกิ จกรรมต่ำงๆ ให้เด็กๆ ร่ วมเล่น และลุน้ รับของรำงวัล
มำกมำย โดยมีตวั แทนพนักงำนเป็ นผูร้ ่ วมจัดกิจกรรม
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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• สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริ ษท
ั ฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชำติ

บริ ษ ทั ฯ ได้ใ ห้ก ำรสนับ สนุ นผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษ ทั ฯแก่ โรงเรี ยน หน่ วยงำนรำชกำร และชุ มชน
ใกล้เคียง เพื่อนำไปเป็ นรำงวัลจัดกิจกรรมในแต่ละสถำนที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้ น
32 หน่วยงำน
• บริ จำคผลิตภัณฑ์บริ ษท
ั ฯ ให้กบั หน่วยงำน / มูลนิธิ

เพื่อนำไปเลี้ยงเด็กและเยำวชน
เมื่อวันที่ 9 – 10 ตุลำคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้บริ จำคผลิตภัณฑ์ “ ข้ำวต้มคัพ รสหมูกระเทียม” ให้กบั
หน่วยงำนหรื อมูลนิ ธิที่ไม่แสวงหำผลกำไร ในเขตพื้นที่และใกล้เคียง เพื่อนำไปจัดทำเป็ นอำหำรเลี้ยงเด็กและ
เยำวชน จำนวน 9 แห่ ง ได้แก่ 1. บ้ำนธำรหทัย (บ้ำนเลี้ยงเด็กด้อยโอกำส) 2. บ้ำนสิ ทธิ ดำ (ศูนย์พฒั นำกำรเด็ก
พิกำร) 3. สถำนสงเครำะห์เด็กพิกำรทำงสมองและปัญญำ จ.รำชบุรี 4. มูลนิธิบำ้ นมำนำโพธำรำมเพื่อสตรี และเด็ก
5. สถำนพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยำวชน จ.รำชบุรี 6. บ้ำนพักเด็กและคอบครัว จ.รำชบุรี 7. ศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยำวชน จ.รำชบุรี 8. ศูนย์พฒ
ั นำเด็กพิเศษ วัดห้วยหมู 9. โรงเรี ยนหมู่บำ้ นเด็ก มูลนิ ธิเด็ก
จ.
กำญจนบุรี รวมจำนวนทั้งหมด 2,370 แพ็ค
• กิจกรรมตลำดนัดปั นบุญ บริ จำคเงินให้โรงเรี ยนผูส้ ู งอำยุในชุมชน

บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมตลำดนัด ปันบุญ ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 และ 2 ตุลำคม 2562 ที่โรงงำนศรี
รำชำ โดยมีพนักงำนเข้ำร่ วมกิจกรรม นำของมือสองมำขำย และมีกำรบริ จำคเงิน จำกกิจกรรมนี้ ได้เงินบริ จำค
ทั้งสิ้ นจำนวน 27,169 บำท บริ ษทั ฯได้นำเงินส่ วนนี้ ไปบริ จำคให้กบั โรงเรี ยนผูส้ ู งอำยุชุมชนบ้ำนไร่ หนึ่ ง อ.ศรี
รำชำ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2562 เพื่อนำไปสร้ำงห้องเก็บอุปกรณ์ทำครัวต่อไป
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5. ด้ านการอนุ รักษ์ ประเพณีและวั ฒนธรรมท้ อ งถิ่ น บริ ษทั ฯ ตระหนักและเห็ นควำมสำคัญของกำร
อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมในชุมชน
• กิจกรรมผูส้ ู งอำยุในวันสงกรำนต์

บริ ษทั ฯ ได้ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และส่งตัวแทนเข้ำร่ วมกิจกรรมผูส้ ูงอำยุ ประเพณี สงกรำนต์
โดยมี กำรรดน้ ำดำหัวผูส้ ู งอำยุในชุ มชน ในอำเภอศรี รำชำ เพื่อเป็ นกำรสื บสำนประเพณี ไทย ในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์
• ถวำยเทียนพรรษำ

เพื่อเป็ นกำรสื บสำนประเพณี เข้ำพรรษำ บริ ษทั ฯ ได้ร่วมงำนถวำยเทียนพรรษำในวันเข้ำพรรษำ โดย
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนได้ร่วมถวำยเทียนพรรษำ ผ้ำอำบน้ ำฝน และปั จจัยร่ วมถวำย ณ วัดหนองคล้ำ อ.ศรี รำชำ จ.
ชลบุรี, ณ วัดเนินตอง อ.ศรี รำชำ จ.ชลบุรี, ณ วัดพระยืน จังหวัดลำพูน
• สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริ ษท
ั ฯ กิจกรรมงำนประเพณีบุญสำรทเดือนสิ บ

บริ ษทั ฯ ได้ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ จำนวน 72 ถ้วย ให้กบั คณะกรรมกำรบริ หำรชมรมชำวใต้
ศรี รำชำ สำหรับใช้ในกิจกรรมงำนประเพณี บุญสำรทเดือนสิ บ วันที่ 22 กั นยำยน 2562 เพื่อร่ วมสื บสำนและ
อนุรักษ์วฒั นธรรมประจำถิ่นของพี่นอ้ งชำวใต้ให้คงไว้ในสังคมไทย
• กิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี ณ วัดผึ้งหลวง อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี

เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี เพื่อสมทบทุนสร้ำงพระอุโบสถ
ณ วัดผึ้งหลวง ต.อุโลกสี่ หมื่ น อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี โดยมี ผูบ้ ริ หำรและตัวแทนพนักงำนบริ ษทั ฯ เข้ำร่ วม
ทำบุญ และร่ วมบริ จำคเงินทำบุญ รวมทั้งสิ้ น 105,842 บำท

6. กิจกรรมสาธารณกุศลต่ อสั งคมและชุ มชน บริ ษทั ฯได้ปลูกจิตสำนึกให้พนักงำนมีจิตสำธำรณะพร้อม
ที่จะมีส่วนร่ วมในกำรช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน จึงได้สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมในรู ปแบบ
ต่ำงๆ ดังนี้
• สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริ ษท
ั ฯ งำนกำชำดประจำปี

2562
บริ ษทั ฯ ได้ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หี บ เพื่อ
เป็ นของรำงวัลสนับสนุนงำนกำชำดประจำปี 2562 วันที่ 21 ตุลำคม 2562
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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• สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริ ษท
ั ฯ งำนวิ่งกำรกุศล “ พระพรหม Charity Run 2019 ” กบินทร์บุรี

บริ ษทั ฯ ได้ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (หมี่ประหยัด) จำนวน 1,500 ก้อน ให้กบั บมจ.สหพัฒนำ
อินเตอร์ โฮลดิ้ง สำหรับใช้ในกำรประกอบอำหำรให้กบั นักวิ่ง ในงำนวิ่งกำรกุศล “ พระพรหม Charity Run 2019
” กบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2562
• สนับสนุนงำนกำชำด ประจำปี

2562 จังหวัดรำชบุรี
บริ ษทั ฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริ ษทั เพื่อนำไปจัดงำน "ท่องเที่ยวรำชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงำน
กำชำดประจำปี 2562” โดยจัดขึ้น ณ โรงยิมเนเซี่ ยม อ.เมือง จ.รำชบุรี ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มอบให้กบั 2 หน่ วยงำน
ได้แก่ ที่ว่ำกำร อ.บ้ำนโป่ ง จ.รำชบุรี ในงำน "วันรวมน้ ำใจ ชำวบ้ำนโป่ ง ช่วยกำชำด" เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2562
และสำนักงำนเหล่ำกำชำด อ.เมือง จ.รำชบุรี ในงำน “วันสำยธำรน้ ำใจ สำยใยกำชำด" เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2562
• กิจกรรมบริ จำคล็อตเตอรี่ ที่ไม่ถูกรำงวัล

บริ ษทั ฯ จัดกิจกรรมรับบริ จำคล็อตเตอรี่ ที่ไม่ถูกรำงวัล โดยรวบรวมจำกพนักงำนของบริ ษทั ฯ แต่ละ
โรงงำน เพื่อนำไปมอบให้ศู นย์พ ฒ
ั นำเด็ก พิ เศษวัดห้วยหมู จังหวัดรำชบุรี ซึ่ งทำงศูนย์ฯ จะนำล็อตเตอรี่ มำ
ประดิษฐ์เป็ นพัด ดอกไม้จนั ทน์ และพวงหรี ด เพื่อนำไปจำหน่ำยเป็ นรำยได้เข้ำศู นย์พฒั นำเด็กพิเศษฯ ต่อไป ถือ
ว่ำเป็ นกำรนำวัสดุเหลือใช้มำสร้ำงเป็ นรำยได้ให้กบั ผูอ้ ื่น ซึ่งทำงบริ ษทั ฯ ได้นำไปมอบให้ในวันที่ 6 มีนำคม 2562
และดำเนินกำรรับบริ จำคอย่ำงต่อเนื่อง
• สนับสนุนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อกำรศึกษำให้โรงเรี ยนที่ขำดแคลน

เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรี ยนในเขตพื้นที่
ใกล้เ คี ย งโรงงำนบ้ำ นโป่ ง จ.รำชบุ รี จ ำนวน 3 โรงเรี ย น ได้แ ก่ 1.โรงเรี ย นวัด หนองกบ (ขุน ทองประชำนุ
เครำะห์) 2.โรงเรี ยนวัดโคกหม้อ (ประชำสำมัคคี) 3.โรงเรี ยนวัดบึงกระจับ (รัฐประชำตันติธนำนนท์) ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน และส่ งเสริ มพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย โดยมีตวั แทน
บริ ษทั ฯ นำเครื่ องคอมพิวเตอร์ไปมอบให้แต่ละโรงเรี ยน รวมจำนวนทั้งหมด 16 ชุด
• กิจกรรมบริ จำคโลหิ ต

บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้พนักงำนเข้ำร่ วมกิจกรรมบริ จำคโลหิ ต ให้กบั สภำกำชำดไทย ของโรงพยำบำล
สมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรี รำชำ จ.ชลบุรี และสภำกำชำดไทย จังหวัดรำชบุรี เป็ นประจำทุกปี โดยมีพนักงำน
ให้ควำมสนใจเข้ำร่ วมบริ จำคโลหิตเป็ นจำนวน 49 คน
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GRI Content Index
Disclosures
GRI 102: General Disclosures
1. Organizational profile
102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees and other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
2. Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities
3. Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics
4. Governance
102-18 Governance structure
102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental,
and social topics
102-22 Composition of the highest governance body and its committees
102-24 Nominating and selecting the highest governance body
102-25 Conflicts of interest
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, vales and
strategy
102-27 Collective knowledge of highest governance body
102-28 Evaluating the highest governance body’s performance
102-29 Identifying and manage economic, environmental, and social
impacts
102-30 Effectiveness of risk management processes
102-35 Remuneration policies
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Omission

35
12 - 14, 32
35
35
42 - 44
20-23
24 - 25, 59, 138
143 - 144
129
1 - 14
3-4, 151, 157 - 158
125, 141 - 142
123
132 - 137
78, 124 - 125
139, 141, 151, 94 - 95
48, 63 - 76
34, 94, 151
48-55
70 - 76
76 – 77, 86 - 88
50 -51, 110-112
117 – 121
115 – 117
28 – 30, 131
132 – 134
56 – 57
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Disclosures
102-36 Process for determining remuneration
102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration
5. Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised
6. Reporting practice
102-45 Entities included in the consolidated financial statements
102-46 Defining report content and topic boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 200 : Economic
GRI 201 : Economic Performance
201-1 Direct economic value generated and distributed
GRI 204 : Procurement Practices
204-1 Proportion of spending on local suppliers
GRI 300 : Environmental
GRI 302 : Energy
302-1 Energy consumption within the organization
302-4 Reduction of energy consumption
GRI 303 : Water
303-1 Water withdrawal by source
303-2 Water recycled and reused
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57, 83
56

Omission

127 - 128
131
127 – 128
127 - 128
35 - 40
126, 131
131 - 132
127 – 132
126, 131 - 132
126
126
126
126
126, 129 – 130, 138,
143 – 144, 147
125 -126, 132, 138, 141,
149, 153, 157 - 160
138, 147, 157 – 160

138
139 - 140

152 - 154
152 - 154
155
155
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Disclosures
GRI 305 : Emissions
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
305-3 Other indirect GHG emissions intensity
305-5 Reduction of GHG emissions
GRI 306 : Effluents and Waste
306-1 Water discharge by quality and destination
306-2 Waste by type and disposal method
GRI 308: Supplier Environmental Assessment
308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria
GRI 400 : Social
GRI 401: Employment
401-1 New employee hires and employee turnover
GRI 403: Occupational Health and Safety
403-2 Type of injury and rates of injury, occupational disease, lost
days, and absenteeism, and number of work-related fatalities
GRI 404: Training and Education
404-1 Average hours of training per year per employee
404-2 Programs for upgrading employee skills and transition
assistance programs
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
405-1 Diversity of governance bodies and employees
GRI 412: Human Rights Assessment
412-2 Employee training on human rights policies or procedures
GRI 414: Supplier Social Assessment
414-1 New suppliers that were screened using social criteria
GRI 416: Customer Health and Safety
416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety
impacts of products and services
GRI 417: Marketing and Labeling
417-1 Requirements for product and service information and labeling
Healthy and Affordable Food
Innovation
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153 – 154, 156 - 158
153 – 154, 156 - 158
153 – 154, 156 - 158
153 – 154, 156 - 158
155
155
140

143 - 144
148

147
60 - 61, 146 - 147

142 - 144
129, 60 – 61
140
149 - 151

150
151
157 - 159
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้ป ระเมิ น ควำมเพี ย งพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุ ม
ภำยใน และกำรบริ หำรจัด กำรควำมเสี่ ย งของบริ ษ ัท สรุ ป ได้ดั ง นี้
1. งบกำรเงินของบริ ษทั จัดทำขึ้นภำยใต้นโยบำยของบริ ษทั ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบตั ิและสอดรับกับ
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยหรื อเพิม่ เติมตำมมำตรฐำนบัญชี ตลอดจนกำร
ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรและวินิจฉัยในส่ วนต่ำงๆ ที่จำเป็ น เพื่อสะท้อนผลกำรดำเนิ นงำนที่เป็ นจริ งให้
ถูกต้องตำมที่ควร
2. บริ ษทั มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนและเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
มีกำรแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรอนุ มตั ิสั่งจ่ ำย กำรบันทึกรำยกำรด้ำนบัญชี ข้อมูลสำรสนเทศ และกำร
ดูแลทรัพย์สิน ตำมหลักกำรดูแลควบคุมกิจกำรที่ดี เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบรำยกำรที่เกิดขึ้นได้
3. บริ ษทั กำหนดวิธีกำรป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลควำมลับของบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตน หรื อควำมตั้งใจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อบริ ษทั และกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อลูกค้ำ ผูแ้ ทนจำหน่ำย
ผูใ้ ห้บริ กำร คู่แข่งหรื อบุคคลภำยนอกอื่น นอกเหนือจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่โดยปกติของธุรกิจ หรื อข้อมูลที่เผยแพร่
ทัว่ ไป
4. บริ ษ ทั มี ก ำรก ำหนดวิธี ก ำรปฏิ บัติงำนพนัก งำน เพื่ อป้ องกันกำรปฏิ บัติงำนในลัก ษณะที่ อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั กิจกำร
5. บริ ษทั มีกำรประเมินและติดตำมข่ำวสำรเหตุกำรณ์ปัจจุบนั ที่อำจเป็ นสำเหตุของปัจจัยควำมเสี่ ยง
เพื่อพิจำรณำหำมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ ยง
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ได้จ ัด ตั้ ง ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในขึ้ น เป็ นหน่ ว ยงำนภำยในของบริ ษ ัท ที่ มี ค วำม
เป็ นอิ ส ระ ในกำรปฏิ บ ัต ิ ห น้ ำ ที ่ และรำยงำนตรงต่ อ คณะกร รมกำรต รวจส อบของบริ ษัท ซึ่ ง
คณะกรรมกำรบริ ษัท จะได้ร ั บ ทรำบรำย งำนที ่ เ กี ่ ย วกับ ร ะ บบกำรควบคุ ม ภำยใน และผล กำร
ตรวจสอบภำยในของบริ ษ ัท จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ ำ งสม่ำ เสมอ โดยกรอบกำรควบคุ ม
ภำยในที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษ ัท ได้ยึ ด ถื อ และใช้ อ้ำ งอิ ง ในกำร
ป ร ะ เ มิ น ก ำ ร ค ว บ คุ ม ภ ำ ย ใ น ข อ ง ห น่ ว ย ง ำ น ต ำ ม ห ลัก ม ำ ต ร ฐ ำ น ส ำ ก ล ข อ ง The Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรื อ COSO ในด้ำ นต่ ำ งๆ 5 ด้ำ น ดัง นี้
1. การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
บริ ษทั ฯ มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรโดยเน้นกำรแบ่งแยกตำมหน้ำที่อย่ำงชัดเจน รวมทั้งตำรำงอำนำจ
กำรอนุมตั ิตำมสำยกำรบังคับบัญชำ และได้ให้ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจัดให้พนักงำนทุก
ระดับในองค์กรรับทรำบบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ตน ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ มี เ จตนำรมณ์ ใ นกำรปฏิ บัติ ง ำนโดยยึ ด หลัก กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี (Good Corporate
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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Governance) อย่ำงชัดเจน มีแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่อยู่บนหลักควำมซื่ อตรง และกำรรักษำจรรยำบรรณ และ
เรื่ องจริ ยธรรมทำงธุรกิจ ตลอดจน มีกำรส่งเสริ มสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นควำมซื่อสัตย์และจริ ยธรรม
เป็ นตัว อย่ ำ งที่ ดี (Role Model) ส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด จิ ต ส ำนึ ก ที่ ดี เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกรในกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ขององค์ก ร
ปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และสนับสนุนกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในทุกส่ วนงำน เพรำะเป็ นส่ วนสำคัญที่
ช่วยสนับสนุนให้กำรปฏิบตั ิงำนขององค์กรประสบผลสำเร็ จตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมได้ดว้ ยทรัพยำกร
ที่มีอยูอ่ ย่ำงจำกัดเพื่อให้เกิดควำมยัง่ ยืนต่อองค์กร
บริ ษทั ฯ ได้เข้ำร่ วมลงนำมในกำรแสดงเจตนำรมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่ อ ต้ำ นทุ จ ริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่ งเป็ นโครงกำรระดับ ชำติ ที่
ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลและสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติ (ป.ป.ช)
และได้เข้ำ ร่ วมกิ จกรรมของแนวร่ ว มปฏิ บัติภำคเอกชนไทยในกำรต่ อต้ำ นทุ จ ริ ต (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) อย่ำงต่อเนื่ อง ในปี 2561 บริ ษทั ได้มีกำรเผยแพร่ และ
สื่ อสำรยังคงมุ่งมัน่ ในกำรดำเนิ นธุ รกิจ “มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน” ให้แก่คู่คำ้ หรื อผูท้ ี่ตอ้ งกำรเข้ำ
เป็ นคู่คำ้ กับบริ ษทั ในรู ปแบบต่ำงๆ โดยแสดงถึงเจตนำรมณ์ของบริ ษทั ฯ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน และ
ได้เชิ ญวิทยำกรมำให้ควำมรู ้แก่คู่คำ้ ในเรื่ องดังกล่ำว ตลอดจนทำกำรสื่ อสำร “นโยบำยกำรรับของขวัญ” ให้กบั
ผูบ้ ริ หำรทุกระดับ พนักงำน รวมทั้งพนักงำนเข้ำใหม่ทุกรำย ได้เข้ำใจวัตถุประสงค์และสำระสำคัญของมำตรกำร
ฯ เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ เตือนให้ทุกคนในองค์กรได้ต ระหนักและปฏิบตั ิตำม ในปี 2562 บริ ษทั ได้ดำเนินกำรขอต่อ
อำยุกำรรับรองครั้งที่ 1 โดยกำรยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน และเมื่อวันที่ 18
ตุลำคม 2562 บริ ษทั ได้เข้ำรับมอบเกีย รติบัตรสำหรับบริ ษ ทั ที่ ผ่ำนกำรรับรองจำกโครงกำรแนวร่ วมปฏิ บัติ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำ นกำรคอร์ รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
Committee : CAC)
2. การบริหารประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทำหน้ำที่ดูแลให้มีกำรจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่จะเป็ นอุปสรรคต่อกำร
บรรลุเป้ ำ หมำยเชิ ง กลยุท ธ์ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรธรรมำภิ บำลและบริ หำรควำมเสี่ ย งของบริ ษทั
กำหนดนโยบำย และกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั มี
ประสิ ท ธิ ภำพ พิ จ ำรณำควำมเสี่ ย งที่ มี นัย ส ำคัญ ในระดับองค์ก รและมี ก ำรติ ด ตำมอย่ำงต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้เกิ ด
ประสิ ทธิผลสู งสุ ด โดยถือเป็ นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ
บริ ษ ทั ฯ ได้บ ริ ห ำรควำมเสี่ ย งในเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ำรโดยดำเนิ น กำรผ่ำ นระบบกำรรั บ รองต่ ำ งๆ
ตำมมำตรฐำนสำกลและด้ำ นควำมปลอดภัย ของอำหำร ได้แ ก่ มำตรฐำน ISO 9001 (ระบบกำรบริ หำรงำน
คุ ณ ภำพ), ISO 14001 (ระบบบริ หำรจัด กำรสิ่ ง แวดล้ อ ม), ISO/IEC 17025 (ระบบบริ หำรจัด กำรคุ ณ ภำพ
ห้องปฏิบตั ิกำร), GMP (วิธีกำรปฏิบตั ิที่ดีในกำรผลิตอำหำร), HACCP (กำรวิเครำะห์อนั ตรำยวิกฤตในกำรผลิต
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อำหำร), BRC (Global Standard for Food Safety), Kosher (กำรผลิตอำหำรโคเชอร์ ) , Halal (กำรผลิตอำหำรฮำ
ลำล), AEOs (มำตรฐำนควำมปลอดภัยของผูป้ ระกอบกำรส่งออก-กรมศุลกำกร)
ควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ถื อ เป็ นหนึ่ ง ในควำมเสี่ ย งหลัก ที่ สำคัญ ขององค์ก ร ซึ่ ง
บริ ษ ทั ได้มี ก ำรประเมิ น และระบุถึ ง มำตรกำรจัด กำรควำมเสี่ ย งดัง กล่ำ ว รวมทั้ง ติ ด ตำมผลและรำยงำน
สถำนะควำมเสี่ ย งอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ม ั่น ใจว่ำ บริ ษ ทั ฯ สำมำรถจัด กำรควำมเสี่ ย งได้ท ัน ท่ ว งที แ ละดู แล
กำรบริ หำรควำมเสี่ ย งให้อยู่ใ นระดับ ที่ ย อมรั บได้
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
ในภำพรวมของบริ ษ ัท ฯ มี กิ จ กรรมกำรควบคุ ม กำรสอบทำนกำรปฏิ บัติ ง ำนให้ เ ป็ นไปตำม
กฎระเบี ยบ ข้อบังคับ และคู่มือกำรปฏิ บตั ิ งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งกำรวัดประเมิ นผลกำรปฏิ บ ัติงำน เป็ น
เครื่ องมือในกำรวำงแผนและควบคุ มผลกำรปฏิบัติงำนในทุก ระดับ เพื่อให้สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ โดยมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และวงเงินอำนำจอนุมตั ิในแต่ละระดับ
ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีกำรรักษำควำมปลอดภัยและดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริ ษทั ไม่ให้สูญหำย หรื อใช้ไป
ในทำงที่ไม่เหมำะสม มีมำตรกำรป้องกันไม่ให้นำโอกำสหรื อประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งกำหนดบุคลำกรภำยในองค์กร เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบกำรควบคุมภำยในของแต่ละระบบงำนอย่ำง
ชัดเจน ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯและมีกำรติดตำมให้กำรดำเนินงำนของบริ ษทั
เป็ นไปตำมกฎระเบียบของบริ ษทั และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
บริ ษทั ฯ มีกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จำเป็ นและเพียงพอต่อกำรตัดสิ นใจ
และจัดส่ งให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด มีกำรประเมินประสิ ทธิภำพกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกครั้งที่มีกำรประชุม มีกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่มีรำยละเอียด
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรบริ ษทั มีกำรจัดเก็บเอกสำร
ประกอบกำรบันทึกบัญชีไว้เป็ นหมวดหมู่ และเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด มีระบบกำรสำรองข้อมูล และมีกำร
ประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี และฝ่ ำยบริ หำรเกี่ยวกับรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั นโยบำยกำรบัญชี กำรควบคุมภำยใน และกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร โดยมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและ
สื่ อสำรอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้มีกระบวนกำรสื่ อสำรสำรสนเทศที่ดี และมีประสิ ทธิภำพเพียงพอในกำรตัดสิ นใจ
ทั้งในระดับหน่ วยงำน และในระดับองค์กร เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำกำรสื่ อสำรนั้นถูกต้องเหมำะสมเป็ นประโยชน์
น่ำเชื่อถือ มีช่องทำงกำรติดต่อสื่ อสำรที่มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลสำมำรถติดต่อสื่ อสำรได้ทวั่ ทั้งบริ ษทั ใน
ข้อมูลที่สำคัญ เช่น นโยบำยและกฎระเบียบต่ำงๆ อำนำจกำรอนุ มตั ิสั่งกำร กำรกำกับดูแลกิจกำร และข้อมูลที่
เกี่ยวกับพนักงำน จะถูกถ่ำยทอดจำกผูบ้ ริ หำรระดับสู งลงสู่ พนักงำน รวมทั้งมีระบบรักษำควำมปลอดภัยของ
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ระบบสำรสนเทศและข้อมูลที่มีประสิ ทธิภำพเพียงพอ ตลอดจนมีกำรกำหนดแผนสำรองฉุกเฉิ นสำหรับป้ องกัน
ในเรื่ องควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศขณะที่มีอุบตั ิภยั ร้ำยแรงจนระบบไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ สำหรับ
ระบบกำรสื่ อสำรภำยนอกบริ ษทั ได้จดั ให้มีแผนกลูกค้ำสัมพันธ์เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรสื่ อสำรรับเรื่ องร้องเรี ยน
หรื อข้อเสนอแนะจำกบุคคลภำยนอก
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษทั ฯ ได้มีกำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนเป็ นประจำทุกเดือน และมีกำรเปรี ยบเทียบกับผลกำร
ดำเนิ นงำนในปี ก่อน มีกำรวิเครำะห์สำเหตุของควำมแตกต่ำงและปรับกลยุทธ์ให้เป็ นไปตำมที่ตอ้ งกำร เพื่อให้
สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยได้ นอกจำกนี้ เพื่อให้บริ ษทั ฯ มี กำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ โดยกำหนดให้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในทำกำรตรวจสอบตำมแผนงำนประจำปี และประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยใน และตรวจติดตำมผลกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่ อง โดยกำหนดให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบข้อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย ส ำคัญ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อ งรำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้มีกำรปรับปรุ งแก้ไข และติดตำมกำรแก้ไขดังกล่ำวให้บรรลุผล
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำงคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุ งแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบให้
เป็ นไปตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับ กรรมกำรอิส ระและกรรมกำรตรวจสอบ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ ได้มีกำรเพิ่มเติมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องกำรพิจำรณำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน ให้
มี ค วำมเหมำะสมกับ รู ป แบบธุ ร กิ จ สภำพแวดล้อ มบริ ษ ัท วัฒ นธรรมองค์ก ร เพื่ อ น ำเสนอขออนุ มัติ กับ
คณะกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้งทำกำรสอบทำนกำรประเมิ นควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรทุจริ ต ตำมที่ ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในได้เสนอ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำระบบดังกล่ำว มีควำมเสี่ ยงที่จะทำให้เกิดโอกำสกำรทุจริ ตที่มีผลกระทบต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั น้อยที่สุด ตลอดจนสำมำรถรับเรื่ องแจ้งเบำะแส กำรกระทำอันทุจริ ต ที่
คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริ งตำมที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่ องให้คณะกรรมกำรบริ ษทั
ร่ วมกันพิจำรณำลงโทษหรื อแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมอิสระในกำรดำเนิ นงำน
เพื่ อให้ก ำรตรวจสอบภำยในเกิ ด ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด ทั้ง นี้ ไ ด้จัดให้มี ก ำรประชุ ม ระหว่ ำ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตโดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรเข้ำร่ วมประชุมด้วย
จำกกำรประเมิ นระบบกำรควบคุ มภำยในของบริ ษ ทั ฯ ทั้ง 5 ด้ำน ดังกล่ำวข้ำงต้น และจำกกำร
รำยงำนผลกำรตรวจสอบประจำทุกไตรมำส คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ในภำพรวมบริ ษทั มีระบบ
กำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีเครื่ องมือที่ใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำง
ต่อเนื่ องจนบรรลุผลสำเร็ จของงำน ถึงแม้ว่ำมีกิจกรรมบำงกิจกรรมที่ควรปรับปรุ ง หน่วยงำนผูร้ ับกำรตรวจได้
ตรวจสอบและดำเนินกำรปรับปรุ งในเรื่ องดังกล่ำว ตลอดจนได้แจ้งผลกำรตรวจสอบต่อฝ่ ำยบริ หำรให้รับทรำบ
เพื่อป้ องกันหรื อลดควำมเสี่ ยงอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบตั ิงำนหรื อระบบงำนในหน่วยงำนของตน ซึ่งผูต้ รวจสอบ
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ได้มีกำรเข้ำตรวจติดตำมผลอีกครั้งพบว่ำ หน่ วยงำนที่เข้ำตรวจติดตำมผลนั้นได้มีกำรปรับปรุ งและแก้ไข อย่ำง
เหมำะสมและมีแนวโน้มที่ดีข้ นึ ดังนั้นจึงสำมำรถให้ควำมเชื่อมัน่ ได้อย่ำงเพียงพอว่ำ หน่วยงำนผูร้ ับกำรตรวจจะ
สำมำรถดำเนิ นงำน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ ำหมำยในหน่ วยงำนของตนตำมที่ได้ต้ งั ไว้ อย่ำงไรก็ตำม
ประสิ ทธิภำพของกำรควบคุมภำยในอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมปัจจัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งอำจจะส่ งผลต่อ
บทบำทหน้ำที่หรื อกำรปฏิบตั ิงำนได้
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็นร่ วมกันกับกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบว่ำ : บริ ษทั มี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่มีควำมเหมำะสมเพียงพอกับสภำพกำรดำเนินงำนในปัจจุบนั และตระหนักดีว่ำระบบ
กำรควบคุมภำยในใดๆ ก็ตำม อำจจะไม่สำมำรถรับประกันได้ท้ งั หมดต่อควำมเสี ยหำยอันเกิดจำกควำมผิดพลำด
ที่เป็ นสำระสำคัญ แต่ก็สำมำรถป้องกันหรื อรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในมีควำมเป็ นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส่วนงำนด้ำนกำรบริ หำร
ภำยในขึ้นตรงต่อกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรของบริ ษทั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรแต่งตั้งโยกย้ำย หรื อเลิ กจ้ำง และประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ งำนหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ปั จจุ บนั คือ
นำงสำวอริ ยำ ตั้งชีวินศิริกุล ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน และฝ่ ำยตรวจสอบภำยในสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูล
ที่จำเป็ นในกำรตรวจสอบ ดำเนิ นกำรตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอ เหมำะสม และประสิ ทธิ ภำพของ
ระบบกำรควบคุม ภำยในของกระบวนกำรและระบบงำนต่ำงๆ ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในที่ อนุ มตั ิ โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี จัดทำขึ้นตำมแนวควำมเสี่ ยง (Risk-Based
Audit) และรำยงำนผลกำรตรวจสอบและผลกำรติดตำมโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอ
ข้อมูลคุณสมบัติของผูด้ ำรงตำแหน่งผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยในตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 3
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12. รายการระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำหรื อเกณฑ์ตำมที่ตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจกำรที่
เกี่ยวข้องเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติทำงธุรกิจ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินประจำปี (ข้อ 9. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน) โดยมีรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญสรุ ป
ได้ดงั นี้

ชื่ อบริษัท

ความสัมพันธ์

1. บริ ษัท เคอรี่ ฟลำวมิล ล์ บริ ษทั ร่ วม
จำกัด
เงินลงทุน 39%
2. บริ ษทั ซันโก
แมชชีน เนอรี่ จำกัด

3. บริ ษทั เพรซิ เดนท์ฟูดส์
(คัมโบเดีย) จำกัด
4. บริ ษัท ไทยอิ น สแตนท์
โพรดักส์ จำกัด

บริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุน 35%

บริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุน 30%
บริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุน 25%

5. บริ ษั ท คิ ว พี (ประเทศ บริ ษทั อื่น
ไทย) จำกัด
เงินลงทุน 10%
6. บ ริ ษั ท เ พ ร ซิ เ ด น ท์ บริ ษทั อื่น*
อินเตอร์ฟูด จำกัด
เงินลงทุน
8.67% /
กรรมกำรร่ วม
7. บริ ษทั สหพัฒนำ
ผูถ้ ือหุ้นรำย
อินเตอร์โฮลดิ้ง
ใหญ่/
กรรมกำรร่ วม
(มหำชน) (“SPI”)
8. บ ริ ษั ท ส ห พั ฒ นพิ บู ล ผูถ้ ือหุ้น/
จำกัด (มหำชน) (“SPC”) กรรมกำรร่ วม

ลักษณะรายการ

งบการเงินรวม : มูลค่ ารายการ (ล้าน
บาท)
สาหรับงวดปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

2560

ซื้อวัตถุดิบ
และวัสดุ
เงินปันผลรับ
ซื้อสิ นค้ำ

612

599

638

68
1

66
0.7

76
0.5

ซื้อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
ขำยสินค้ำ
รำยได้อื่น
ซื้อวัตถุดิบ

0.9

6

0.3

75
10
22

98
9
21

106
14
17

ดอกเบี้ยรับ
ซื้อวัตถุดิบ
และวัสดุ
เงินปันผลรับ
ค่ำนำยหน้ำและ
ค่ำใช้จ่ำยส่งออก
ค่ำเช่ำรับ/บริ กำร
เงินปันผลรับ
ค่ำพลังงำนและ
สำธำรณูปโภค
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ขำยสินค้ำ
ค่ำส่งเสริ มกำร
ขำย

0.1
1

0.1
30

0.1
32

7
9

6
69

5
61

1
212

1
3
209

1
0.4
173

5
9,222
3

5
0.2
8,498
3

3
0.2
8,213
10

นโยบายการกาหนดราคา
และความสมเหตุสมผล
ของรายการ
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยคำนึงถึงปริ มำณกำรซื้อ
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยคำนึงถึงปริ มำณกำรซื้อ
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำม
เงื่อนไขทำงธุรกิจปกติ
รำคำทุนบวกกำไรขั้นต้น
รำคำทุนบวกกำไรขั้นต้น
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยคำนึงถึงปริ มำณกำรซื้อ
ตำมอัตรำปกติในสัญญำ
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยคำนึงถึงปริ มำณกำรซื้อ
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
รำคำตำมสัญญำที่เป็ นไปตำม
เงื่อนไขธุรกิจปกติ
รำคำตำมสัญญำ
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยคำนึงถึงปริ มำณกำรซื้อ
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
รำคำทุนบวกกำไรขั้นต้น
รำคำตำมสัญญำที่เป็ นไปตำม
เงื่อนไขธุรกิจปกติ
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9. บริ ษทั จิมส์กรุ๊ ป จำกัด

ความสัมพันธ์

ผูถ้ ือหุ้น/
กรรมกำรร่ วม

10. บริ ษทั นอร์ ทเทิร์นเทค ผูถ้ ือหุ้น/
โนโลยี่ จำกัด
กรรมกำรร่ วม
11. บริ ษัท ฟำร์ อี ส ท์ เฟม ผูถ้ ือหุ้น/
ไ ล น์ ดี ดี บี จ ำ กั ด กรรมกำรร่ วม
(มหำชน)

ลักษณะรายการ
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งบการเงินรวม : มูลค่ ารายการ (ล้าน
บาท)
สาหรับงวดปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

2560

ขำยสินค้ำ
ซื้อวัตถุดิบ

4
184

14
196

13
196

ซื้อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำงำนวิจยั /
โฆษณำสินค้ำ

59

19

3

2
212

2
206

2
71

นโยบายการกาหนดราคา
และความสมเหตุสมผล
ของรายการ
รำคำทุนบวกกำไรขั้นต้น
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยคำนึงถึงปริ มำณกำรซื้อ
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำม
เงื่อนไขทำงธุรกิจปกติ
รำคำทุนบวกกำไรขั้นต้น
รำคำตำมสัญญำที่เป็ นไปตำม
เงื่อนไขธุรกิจปกติ

*รายการระหว่างกันปี 2562 (งวด 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป บริ ษทั เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
จากัด มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ โดยมีสัดส่วนการลงทุนที่ร้อยละ 59.67

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ ำงกัน
รำยกำรระหว่ำ งกัน ที่ มี ส ำระสำคัญระหว่ำงบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย กับบริ ษ ทั ร่ วมและบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำวนั้น ผูต้ รวจสอบบัญชี ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำว เป็ นรำยกำรซึ่งส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่ องกับกำรซื้อขำยสิ นค้ำและบริ กำร ซึ่ งรำยกำรธุรกิจดังกล่ำว
เป็ นไปตำมเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกัน โดยเป็ นไปตำมธุ รกิจปกติทำงกำรค้ำ และได้รำยงำนธุรกรรม
ดังกล่ำวที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็ นประจำทุกไตรมำส
ทั้ง นี้ คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ได้มี ม ติ อนุ ม ัติใ นหลัก กำรตำมพระรำชบัญญัติห ลัก ทรั พ ย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มำตรำ 89/12 (1) ให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมตั ิกำรทำธุ รกรรมดังกล่ำวหำก
ธุ ร กรรมเหล่ ำ นั้ น มี ข ้อ ตกลงทำงกำรค้ำ ในลัก ษณะเดี ย วกับ ที่ วิ ญ ญู ช นจะพึ ง กระท ำกับ คู่ สั ญ ญำทั่ว ไปใน
สถำนกำรณ์ เดี ย วกัน ด้วยอำนำจต่ อ รองทำงกำรค้ำที่ ป รำศจำกอิ ทธิ พ ลในกำรที่ ต นมี ส ถำนะเป็ นกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนรำยกำรธุ รกิ จกับ กิ จกำรที่ เกี่ ย วข้องที่ เกิ ดขึ้ นใน
ระหว่ำงปี /งวด ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบพร้อมกับงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับรายการที่เกิดขึน้
ในกรณี ที่ เป็ นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ มี นัย ส ำคัญ บริ ษ ทั ฯ มี นโยบำยนำเรื่ องดังกล่ำวเข้ำ ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิหรื อให้
ควำมเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมขนำดรำยกำรที่เกิดขึ้น
ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ไม่มีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่
แตกต่ำงจำกควำมเห็นของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน กรณี ที่บริ ษทั ฯ มีรำยกำรซื้ อ/ขำย สิ นค้ำและบริ กำรระหว่ำงกัน ให้ใช้
รำคำเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภำยนอก กรณี ที่ไม่มีรำคำดังกล่ำว บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำเปรี ยบเทียบรำคำสิ นค้ำ
หรื อบริ กำรกับรำคำภำยนอก ภำยใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรื อคล้ำยคลึงกัน หรื ออำจใช้ประโยชน์จำกรำยงำนของผู ้
ประเมินอิสระซึ่งว่ำจ้ำงโดยบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในกลุ่มมำทำกำรเปรี ยบเทียบรำคำสำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่
ส ำคัญ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ ำ รำคำดั ง กล่ ำ วสมเหตุ ส มผลและเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษัท ฯ นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญ และกำรเปิ ดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันทุกรำยไตรมำส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกัน
นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริ ษทั ฯ จะร่ วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวที่อำจเกิดขึ้ นใน
อนำคตว่ำจะเป็ นไปด้วยควำมสมเหตุสมผลและมีอตั รำผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่ำงไรก็ตำมเนื่ องจำกรำยกำร
ระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นรำยกำรที่ดำเนิ นไปตำมธุ รกิจปกติ ประกอบกับบริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรทำ
รำยกำรในธุรกิจที่เสริ มซึ่งกันและกัน ดังนั้นรำยกำรระหว่ำงกันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยบริ ษทั ฯ ยังคงยึดถือควำมสมเหตุสมผลและคำนึงถึงควำมเหมำะสมในเงื่อนไขและ
รำคำที่เป็ นธรรมเป็ นหลัก

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ส่ วนที่ 3 : ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
จำนวนเงิน
ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรไม่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
เงินลงทุนในบริ ษทั อืน่
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุ้นในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่ องจักร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ ทธิกำรเช่ำ
ค่ำควำมนิยม
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
จำนวนเงิน ร้อยละ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
จำนวนเงิน ร้อยละ

3,320
5,932
3,635
1
1,455
24
14,367

9.69
17.32
10.61
0.00
4.25
0.07
41.94

3,344
4,643
3,694
48
250
1,376
38
13,393

10.84
15.05
11.98
0.16
0.81
4.46
0.12
43.42

2,777
5,516
3,626
1
1,352
61
13,333

9.46
18.79
12.35
0.00
4.60
0.21
45.41

36
2,984
28
192
7,695
102
8,521
136
30
1
42
82
37
19,886
34,253

0.11
8.71
0.08
0.56
22.47
0.30
24.88
0.40
0.09
0.00
0.12
0.24
0.11
58.06
100.00

53
2,670
29
194
5,601
98
8,565
53
37
1
46
64
38
17,449
30,842

0.17
8.66
0.09
0.63
18.16
0.32
27.77
0.17
0.12
0.00
0.15
0.21
0.12
56.58
100.00

36
1,533
29
207
5,134
77
98
8,791
17
40
1
6
31
30
16,030
29,363

0.12
5.22
0.10
0.70
17.48
0.26
0.33
29.94
0.06
0.14
0.00
0.02
0.11
0.10
54.59
100.00

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
จำนวนเงิน ร้อยละ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
โบนัสค้ำงจ่ำย
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้นจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน-สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกกรรมกำร
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกพนักงำน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสำมัญ 329,704,014 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
ทุนออกจำหน่ำยและชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
ส่วนเกินมูลค่ำเงินลงทุนที่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ บ.ย่อย
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
จำนวนเงิน ร้อยละ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
จำนวนเงิน ร้อยละ

1,823
35

5.32
0.10

1,933
66

6.27
0.21

1,788
83

6.09
0.28

390
357
92

1.14
1.04
0.27

307
313
-

1.00
1.01
-

243
159
-

0.83
0.54
-

346
60
3,103

1.01
0.18
9.06

333
52
3,004

1.08
0.17
9.74

285
70
2,628

0.97
0.24
8.95

55

0.16

46

0.15

94

0.32

990
61
1,106
4,209

2.89
0.18
3.23
12.29

71
40
797
61
1,015
4,019

0.23
0.13
2.58
0.20
3.29
13.03

78
40
806
60
1,078
3,706

0.27
0.14
2.74
0.20
3.67
12.62

330
330
713
(1,378)

0.96
0.96
2.08
(4.02)

330
330
713
(1,377)

1.07
1.07
2.31
(4.46)

330
330
713
-

1.12
1.12
2.43
-

39
0.11
23,466 68.51
222
0.65
23,392 68.29
6,652 19.42
30,044 87.71
34,253 100.00

39
20,995
200
20,900
5,923
26,823
30,842

0.13
68.07
0.65
67.76
19.20
86.97
100.00

39
18,459
336
19,877
5,780
25,657
29,363

0.13
62.86
1.14
67.69
19.68
87.38
100.00

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2562
จำนวนเงิน ร้อยละ
รายได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รวมค่าใช้ จ่าย
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และกำรร่ วมค้ำ
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ

สำหรับปี สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561
จำนวนเงิน ร้อยละ

31 ธ.ค. 2560
จำนวนเงิน ร้อยละ

23,999
735
24,734

97.03
2.97
100.00

22,437
447
22,884

98.05
1.95
100.00

21,631
375
22,006

98.30
1.70
100.00

15,301
1,734
2,090
19,125

14,528
1,791
1,837
18,156
4,728

63.49
7.83
8.03
79.34
20.66

14,355
1,444
2,167
17,966

5,609

61.86
7.01
8.45
77.32
22.68

4,040

65.23
6.56
9.85
81.64
18.36

274

1.11

217

0.95

212

0.96

5,883

23.79

4,945

21.61

4,252

19.32

(11)
5,872
(729)
5,143

(0.04)
23.74
(2.95)
20.79

(13)
4,932
(590)
4,342

(0.06)
21.55
(2.58)
18.97

(17)
4,235
(430)
3,805

(0.08)
19.24
(1.95)
17.29

3,943
1,200

15.94
4.85

3,404
938

14.88
4.10

2,853
951

12.96
4.32

11.96

10.33

8.65

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
(หน่วย : พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
ปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จาก
กิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
หนี้สงสัยจะสู ญ
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินปันผลรับจากบริ ษทั อื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

5,872,274

4,932,523

4,235,107

1,191,872
10,044
(202,334)
(27,555)

1,216,211
9,345
(10,606)
(18)
(36,505)

1,188,891
9,962
(2,125)
(52,053)
(65,957)

159

246

3,859

(359)
(9,678)
9,242
6,283
(3,625)
(270,040)
(4,124)
(128,096)
(222,777)
4,986
170,486

2,532
3,178
12,332
(212,159)
(5,205)
(56,595)
(218,519)
6,620
79,145

(77)
6,500
15,609
13,931
(207,307)
(4,708)
(35,216)
(177,748)
10,404
122,686

6,396,759

5,722,524

5,061,758

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
(หน่วย : พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์จากการดาเนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน

31 ธันวาคม 2560

78,606
(78,434)
16,967
(3,681)

(42,311)
(25,917)
28,385
(7,770)

(394,372)
(129,662)
8,636
(10,314)

(135,842)
8,416
18,624
(92,723)
6,208,689
(665,445)
5,543,245

308,011
(18,365)
468
(88,214)
5,876,813
(524,451)
5,352,362

(226,399)
(14,111)
199
(137,218)
4,158,516
(465,430)
3,693,086

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
(หน่วย : พันบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกันลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิม่ ขึ้น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่นเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่นลดลง
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับจากการร่ วมค้า
เงินปันผลรับจากบริ ษทั อื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
เงินปันผลรับโดยส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจาเพื่อซื้อเครื่ องจักรเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เพิ่มขึ้นสุ ทธิจากการเปลี่ยนสัดส่ วนเงินลงทุนของบริ ษทั
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายค่าหุ้นจากการควบกิจการ
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

31 ธันวาคม 2560

(5,818,208)
4,529,032
17,051
(1,000)
47,636
250,000
(125,000)
(6,752)
(7,836,220)
5,878,167
76,327
5,207
111,344
-

(3,831,269)
4,927,510
(17,051)
(47,636)
1,000
(250,000)
(1,009,444)
(6,256,794)
5,658,963
76,907
74,684
4,680
40,399
(41,272)

(4,937,628)
3,951,148
(13,907)
(138,013)
400
(4,354,721)
4,073,554
11,875
76,732
819
34,890
-

(459,519)
(1,218,721)
(82,650)
379,447
(3,034)

(448,504)
(953,528)
(36,079)
10,958
56
(5,510)

(451,200)
(553,693)
(1,272)
8,544
54,000
(5,702)

-

(22,889)

-

91,599
7,274
(303)
212,665
(3,945,656)

10,100
(1,377,292)
209,951
(3,282,062)

20,678
(52)
182,565
(2,040,983)

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
(หน่วย : พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกรรมการลดลง
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากพนักงานลดลง
ชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด
เงินปันผลค้างรับ
เงินปันผลค้างจ่าย
ลูกหนี้จากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี

9,793
(81,185)
(39,547)
(70,947)
(1,407,081)
(4,986)
(1,593,952)

88,972
(95,564)
(80)
(83,228)
(1,166,959)
(6,620)
(1,263,479)

42,645
(48,818)
(5,546)
(74,184)
(1,228,066)
(10,404)
(1,324,373)

(27,979)
(24,343)
3,344,574
3,320,231

(16,100)
790,722
2,553,853
3,344,574

4,686
332,416
2,444,963
2,777,379

16,751
755
82,156
43,243

16,197
193
748
38,780
15,650

326
103
28,048
53,148

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (Quick Ratio)

เท่า
เท่า

4.63
4.15

4.46
3.90

5.07
4.54

เท่า
เท่า

0.77
2.93

0.77
2.66

0.78
2.44

เท่า

6.55

6.13

6.29

วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

56
8.15
45
10.81
34
45

60
7.81
47
10.65
34
47

58
7.85
47
11.15
33
44

อัตรำส่ วนที่แสดงถึงควำมเสี่ยงจำกกำรกู้ยืม (Leverage Ratios)
12. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (D/E Ratio)
13. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม (L/E Ratio)
14. ความสามารถชาระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)

เท่า
เท่า
เท่า

0.004
0.18
534.82

0.01
0.19
380.38

0.01
0.19
250.12

อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (Profitability Ratios)
15. อัตรากาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
16. อัตรากาไรสุ ทธิ
17. อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
18. อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%
%
%
%

36.24
15.77
18.08
17.80

35.25
14.74
16.43
16.70

33.64
12.84
15.01
15.07

อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรใช้ สินทรัพย์
3. อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (Total Asset Turnover)
4. อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)
5. อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Account Receivable
Turnover)
6. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period)
7. อัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (Account Payable Turnover)
8. ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (Average Payment Period)
9 .อัตราการหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)
10 .ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period)
11. วงจรเงินสด (Cash cycle)

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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คานิยามของอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
1. อัตรำส่วนสภำพคล่อง
2. อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว

= รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน / รวมหนี้สินหมุนเวียน
= (เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด + เงินลงทุนชัว่ ครำว +
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อนื่ ) / รวมหนี้สินหมุนเวียน

(เท่ำ)
(เท่ำ)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้ สินทรัพย์
3. อัตรำกำรหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
4. อัตรำกำรหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถำวร
5. อัตรำกำรหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
6. ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย
7. อัตรำกำรหมุนเวียนเจ้ำหนี้กำรค้ำ
8. ระยะเวลำชำระหนี้เฉลี่ย
9. อัตรำกำรหมุนเวียนสิ นค้ำคงเหลือ
10. ระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ย
11. วงจรเงินสด

= (รำยได้รวม+ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ)
/ รวมสิ นทรัพย์ (เฉลี่ย)
(เท่ำ)
= (รำยได้รวม+ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ)
/ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ (เฉลี่ย)
(เท่ำ)
= ขำยสุ ทธิ / ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (เฉลี่ย)
(เท่ำ)
= 365 / อัตรำกำรหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
(วัน)
= ต้นทุนขำย / เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อนื่ (เฉลี่ย)
(เท่ำ)
= 365 / อัตรำกำรหมุนเวียนเจ้ำหนี้กำรค้ำ
(วัน)
= ต้นทุนขำย / สิ นค้ำคงเหลือ (เฉลี่ย)
(เท่ำ)
= 365 / อัตรำกำรหมุนเวียนสิ นค้ำคงเหลือ
(วัน)
= ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ย –ระยะเวลำ
ชำระหนี้เฉลี่ย
(วัน)

อัตราส่ วนที่แสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม
12. อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น

= รวมหนี้สินที่บริ ษทั มีภำระดอกเบี้ยจ่ำย / รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ใหญ่ (เฉลี่ย)
(เท่ำ)
13. อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม = หนี้สินรวม / รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ (เฉลี่ย)
(เท่ำ)
14. ควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย
= กำไร (ขำดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเงินได้ / ดอกเบี้ยจ่ำย
(เท่ำ)
อัตราส่ วนที่แสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม
15. อัตรำกำไรขั้นต้น
16. อัตรำกำไรสุ ทธิ
17. อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์
18. อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

= (รำยได้จำกกำรขำย – ต้นทุนสินค้ำ) x 100 / รำยได้จำกกำรขำย
(%)
= ส่วนของกำไร (ขำดทุน) ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ x 100 /
(รำยได้รวม+ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ) (%)
= กำไร (ขำดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเงินได้ x 100 / รวม
สิ นทรัพย์ (เฉลี่ย)
(%)
= ส่วนของกำไร(ขำดทุน)ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่ x 100
/ รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ (เฉลี่ย)
(%)

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยรายปี = (ยอดสิ้นสุ ดงวดปี ก่อนหน้ า + ยอดสิ้นสุ ดงวดปี ปัจจุบัน ) / 2
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14. กำรวิเครำะห์ และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
1. ผลกำรดำเนินงำน
1.1 รำยได้จำกกำรขำย
บริ ษทั ฯ มียอดขำยรวมสำหรับปี 2562 จำนวน 23,999.08 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,562.19 ล้ำนบำท หรื อ
ร้อยละ 6.96 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยยอดรำยได้จำกกำรขำยนี้ประกอบด้วย ยอดขำยจำก
บริ ษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (PB) จำนวน 7,743.87 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 32.27 ของ
ยอดขำยรวม โดยยอดขำยในส่ วนของเฉพำะกิจกำร (TFMAMA) มีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน
หน้ำร้อยละ 9.41 สำเหตุหลักมำจำกกำรที่สินค้ำใหม่ได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกผูบ้ ริ โภค และตลำดต่ำงประเทศมี
กำรขยำยตัวต่อเนื่องจำกปี ที่ผำ่ นมำ ในขณะที่ยอดขำยของ PB มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.31 เนื่องจำกมีกำรจัด
รำยกำรส่งเสริ มกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง
รายได้จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ แต่ละบริษัท
1. ธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย ดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์

บะหมี่และ
อำหำรกึ่ง
สำเร็ จรู ป

กลุ่ม
ธุรกิจ

อำหำร

ดาเนินการโดย

%การ
ถือหุ้น
ของ
บริษัท

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)

-

บจก.คำลอลไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี)

55.00

บจก.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังกำรี )

65.00

บจก.เพรซิเดนท์ โครำคุเอ็น

70.00

บจก.อิระวดี ซัคเซส เวนเจอร์ฟูดส์

51.00

สาหรับรอบปี สิ้นสุ ด

สาหรับรอบปี สิ้นสุ ด

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

54.69

11,961

53.31

11,273

52.11

51.99

7,744

32.27

7,495

33.40

7,449

34.44

-

856

3.57

852

3.80

873

4.04

1,013

4.22

975

4.35

890

4.11

1,076

4.48

983

4.38

1,023

4.73

184

0.77

171

0.76

123

0.57

23,999

100.00

22,437

100.00

21,631

100.00

อำหำร

บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่

ขนมปังกรอบ

อำหำร

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)

น้ ำผลไม้

อำหำร

บจก.ไทซันฟูดส์

52.08

บรรจุภณ
ั ฑ์

บรรจุ
ภัณฑ์

บจก.ไทยอันเป่ ำ ผลิตภัณฑ์กระดำษ

51.00

บจก.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง

50.10

วัตถุดิบ

บจก.เพรซิเดนท์ ฟลำวมิลล์

60.00

ลงทุน

บจก.เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์

70.00

ตัวแทน บจก.เพรซิเดนท์ อินเตอร์ฟูด

59.67

รวม

สาหรับรอบปี สิ้นสุ ด

13,126

เบเกอรี่

อื่นๆ

รายได้ จากการขาย
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2. รายได้จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ แต่ละบริษัทและพื้นที่

•

บะหมี่และอาหารกึง่ สาเร็จรู ป

ตลาดในประเทศ
มี อตั รำกำรเติ บโตสำหรั บรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ร้อยละ 8.70 เมื่ อเที ยบกับปี ก่อน
หน้ำ โดยบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป เติบโตร้อยละ 8.13 เส้นขำว โจ๊กและข้ำวต้ม เติบโตร้อยละ 13.67 โดยมีสำเหตุมำ
จำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และกำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง และบริ ษทั มีกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ซึ่งได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกผูบ้ ริ โภค
ตลาดต่างประเทศ
มีอตั รำกำรเติบโตสำหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 อยูท่ ี่ร้อยละ 12.17 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้ำ โดยบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป เติบโตร้อยละ 13.52 เส้นขำว โจ๊ก และข้ำวต้ม มีอตั รำกำรเติบโตร้อยละ 6.14 โดย
ยอดขำยสำหรับตลำดในภูมิภำคเอเชียยังคงมีอตั รำกำรเติบโตและมีสัดส่ วนต่อยอดขำยทั้งหมดสู งสุ ด ในขณะที่
ภูมิภำคอเมริ กำเหนื อและยุโรปมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อ ง ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรปรับกลยุทธ์ ดำ้ นกำรตลำดและ
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยร่ วมกับตัวแทนจำหน่ำยในต่ำงประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นที่รู้จกั และ
ยอมรับในตลำดโลกมำกขึ้น
ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
ยอดขำยของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มียอดขำยสำหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.31 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรที่บริ ษทั ได้มีกำรจัดทำโฆษณำและรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขำยและกระจำยสิ นค้ำให้ทวั่ ถึงผูบ้ ริ โภคมำกขึ้น
•
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ผลิตภัณฑ์ อื่น
สำหรับยอดขำยโดยรวมของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย สิ นค้ำกลุ่มขนมปังกรอบ บรรจุภณ
ั ฑ์
น้ ำผลไม้ และอื่นๆ สำหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีอตั รำกำรเติบโตที่ร้อยละ 4.96 โดยยอดขำยน้ ำ
ผลไม้ในต่ำงประเทศยังคงมีกำรขยำยตัวที่ดีมำก ในขณะที่สินค้ำกลุ่มขนมปั งกรอบ บรรจุภณ
ั ฑ์ มียอดขำยที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีกำรออกสิ นค้ำใหม่ และปรับกลยุทธ์ทำงกำรตลำด
•

1.2 ต้ นทุนขำย
ต้นทุนขำยสำหรับงวดปี 2562 มีจำนวน 15,300.60 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 772.27 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ
5.32 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจำกกำรใช้วตั ถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ในกำรผลิตเพิ่มขึ้น
ตำมยอดขำยที่เพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำมเนื่ องจำกรำคำน้ ำมันปำล์มมีกำรปรับตัวลดลงต่อเนื่ องจำกปี ก่อนหน้ำ ทำให้
เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย เท่ำกับร้อยละ 63.75 ซึ่ งต่ำกว่ำปี ก่อนหน้ำร้อยละ
1.00
1.3 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่ ำ ใช้จ่ำ ยในกำรขำยและบริ หำร มี จำนวน 3,824.53 ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ น 196.75 ล้ำนบำท คิดเป็ น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.42 ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย รำยกำรปรับสำรองผลประโยชน์พนักงำนย้อนหลัง จำกกำร
เปลี่ ย นกฎหมำยแรงงำนซึ่ ง ได้ก ำหนดอัตรำค่ ำชดเชยเพิ่ ม เติ ม กรณี นำยจ้ำ งเลิ ก จ้ำง ส ำหรั บ ลู ก จ้ำ งซึ่ ง ท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ที่ดินของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนที่สูงขึ้นตำมจำนวนพนักงำนและฐำนเงินเดือนที่
เพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรต่อรำยได้จำกกำรขำยอยูท่ ี่ร้อยละ 15.94 ซึ่งลดลงเพียง
เล็กน้อยจำกปี ก่อนหน้ำ
1.4 กำไรสุ ทธิ
ปี ที่ผ่ำนมำเป็ นอีกปี ที่บริ ษทั มีผลประกอบกำรที่ดี โดยบริ ษทั สำมำรถทำกำไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นจำนวน 3,943.07 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้น 538.67 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 15.82 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน และมีอตั รำกำไรสุ ทธิ อยู่ที่ระดับร้อยละ 15.77 ของรำยได้รวม และสำหรับกำไรในส่ วน
ของงบเฉพำะกิจกำร (TFMAMA) จำนวน 2,935.00 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.67 ประกอบด้วยกำไร
จำกกิจกำรปกติจำนวน 2,234.17 ล้ำนบำท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.20) กำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกองทุน
ส่ ว นบุ ค คล จ ำนวน 624.42 ล้ำ นบำท (เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 37.54) และ 76.41 ล้ำ นบำท (เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 20.67)
ตำมลำดับ
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2. ฐานะการเงิน
2.1 สินทรัพย์
สิ น ทรั พ ย์ร วม ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 มี จ ำนวน 34,253.43 ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ น จำกสิ้ นปี ก่ อน
จำนวน 3,411.86 ล้ำ นบำท หรื อร้ อยละ 11.06 ซึ่ ง ประกอบด้วย สิ นทรั พ ย์หลัก ที่ ส ำคัญ ได้แก่ สิ นทรั พ ย์ไ ม่
หมุนเวียนรวม 19,886.08 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 58.06 ของสิ นทรัพย์รวม สิ นทรัพย์หมุนเวียน 14,367.35 ล้ำน
บำท คิดเป็ นร้อยละ 41.94 ของสิ นทรัพย์รวม โดยรำยกำรหลักที่เพิ่มขึ้นมำจำกรำยกำรเงินลงทุนชัว่ ครำว ซึ่ งเป็ น
กำรจัดสรรเงินที่ได้มำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำน
ลูกหนี้ กำรค้ำของบริ ษทั ในปี 2562 มีจำนวน 3,635.62 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 10.61 ของ
สิ นทรัพย์รวม ลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 1.57 โดยลูกค้ำรำยใหญ่ของบริ ษทั ฯ สำหรับกำรขำยในประเทศยังคงเป็ น
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหำชน) มีระยะเวลำในกำรเก็บหนี้ เฉลี่ย 56 วัน ซึ่งลดลงจำกปี ก่อน 4 วัน นอกจำกนี้
บริ ษทั ฯ ได้กนั สำรองค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นจำนวน 21.52 ล้ำนบำท ซึ่ งเพียงพอสำหรับหนี้ ที่มีอำยุมำกกว่ำ 3
เดือน โดยภำพรวมลูกหนี้กำรค้ำส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ ชำระหนี้กำรค้ำตรงตำมกำหนด ถึงแม้วำ่ จะมีลูกหนี้กำรค้ำ
ต่ำงประเทศบำงรำยที่ชำระเงินล่ำช้ำกว่ำกำหนดบ้ำง แต่ก็นบั เป็ นสัดส่ วนต่ำมำกเมื่อเทียบกับลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด
สำหรับรำยกำรสิ นค้ำคงเหลือของบริ ษทั ในปี 2562 มีจำนวน 1,454.72 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 4.25 ของสิ นทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนร้อยละ 5.73 โดยในส่ วนของสิ นค้ำประเภทบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปมี
อำยุกำรเก็บเฉลี่ย (Shelf life) 180 วัน ในขณะที่ระยะเวลำกำรขำยสิ นค้ำเฉลี่ยของบริ ษทั อยูท่ ี่ 34 วัน
2.2 หนีส้ ิน
หนี้ สิ นรวมของบริ ษ ทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มี จำนวน 4,208.69 ล้ำ นบำท ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ นจำก
ปลำยปี 2561 จำนวน 190.07 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 4.73 โดยสำเหตุหลักมำจำกรำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำและค่ำใช้จ่ำย
ค้ำงจ่ำยอื่นเพิ่มขึ้น จำกกำรที่บริ ษทั ฯ มียอดขำยสิ นค้ำที่เพิ่มขึ้น และรำยกำรที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่จะเป็ นรำยกำรค้ำง
จ่ำยเนื่องจำกยังไม่ถึงกำหนดกำรชำระเงิน และรำยกำรปรับสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน อย่ำงไรก็
ตำมหนี้สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดเป็ นหนี้สินหมุนเวียน ในขณะที่รำยกำรหนี้สินระยะยำวมีสัดส่ วนเพียง ร้อย
ละ 26.27 ของหนี้สินทั้งหมด และอัตรำส่ วนของหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่ เท่ำกับ 0.18 เท่ำ
2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม มีจำนวน 30,044.74 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี
2561 เป็ นจำนวน 3,221.78 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 12.01 เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิเข้ำมำในระหว่ำงงวด ในปี
2562 บริ ษทั ฯมีกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2561 งวดครึ่ งปี หลังจำนวน 662.71 ล้ำนบำท
และจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล จำกผลกำรดำเนินงำนงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 จำนวน 745.13
ล้ำนบำท บริ ษทั ฯ มีมูลค่ำตำมบัญชีรวมต่อหุ ้นเพิ่มขึ้น 9.77 บำท จำก 81.35 บำท เป็ น 91.12 บำท คิดเป็ นร้อยละ
12.01
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3. สภาพคล่องและความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
3.1 สภำพคล่อง
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน จำนวน 5,543.24 ล้ำนบำท
และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และจำกกำรจัดหำเงิน จำนวน 3,945.66 ล้ำนบำท และ 1,593.95
ล้ำนบำท ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำนวน 3,320.23 ล้ำนบำท
ต่ำกว่ำปี 2561 เป็ นเงิน 24.34 ล้ำนบำท โดยมีสำระสำคัญดังนี้
กระแสเงินสดสุทธิรับจำกกิจกรรมดำเนินงำน จำนวน 5,543.24 ล้ำนบำท สำเหตุหลักได้มำจำกกำไร
จำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 5,872.27 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกำรลงทุน
เป็ นจำนวน 3,945.66 ล้ำ นบำท ส่ วนใหญ่ จะเป็ นกำรจัดสรรกระแสเงิ นสดที่ เพิ่ม ขึ้นไปในรำยกำรเงิ นลงทุน
ชัว่ ครำวและระยะยำว ในขณะเดียวกันยังคงมีกำรลงทุนในรำยกำรซื้ ออุปกรณ์และเครื่ องจักรกำรผลิตเพิ่ม ขึ้น
นอกจำกนี้กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงินมีจำนวน 1,593.95 ล้ำนบำท โดยมีรำยจ่ำยหลักจำกกำร
จ่ำยเงินปันผลจำนวน 1,407.08 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี อัตรำส่ วนสภำพคล่องโดยรวมของบริ ษทั อยูใ่ นระดับที่ดีมำ
โดยตลอด โดยในปี 2562 อัตรำส่ วนสภำพคล่องและอัตรำส่ วนสภำพคล่องหมุนเร็ วอยู่ที่ 4.63 เท่ำ และ 4.15 เท่ำ
ตำมลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนหน้ำ และCASH CYCLE ของบริ ษทั อยูท่ ี่ 45 วัน
3.2 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ ำงเงินทุน
อัตรำส่ วนหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คิดเป็ น 0.18 เท่ำ
ซึ่งอยูใ่ นระดับต่ำ ในขณะที่ควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระดับสู ง โดยอยูท่ ี่ 534.82 เท่ำ
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภำพของโครงสร้ำงเงินทุนของบริ ษทั ฯ ในกำรชำระหนี้
4. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริ ษทั มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ดังนี้
• ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี จำนวน 2,900,000 บำท
• ค่ำบริ กำรอื่น ประกอบด้วย
- ค่ ำ ตรวจสอบตำมเงื่ อนไขเฉพำะของบัตรส่ งเสริ มที่ ก ำหนดโดยส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริ มกำรลงทุน จำนวน 800,000 บำท
5. รายจ่ ายส่ วนงานวิจัยและพัฒนา
บริ ษทั ฯ มีหน่วยงำนวิจยั และพัฒนำ ซึ่งเป็ นหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนงำนวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำรกึ่งสำเร็ จรู ป ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีดำ้ นเครื่ องจักรที่ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำ และด้ำนนวัตกรรมอำหำร
โดยในปี 2562 มีรำยจ่ำยโดยภำพรวมของหน่วยงำนวิจยั และพัฒนำของบริ ษทั ฯ เป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 30.30 ล้ำน
บำท
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษ ทั ได้ส อบทานข้อมู ลในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจาปี ฉบับ นี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควร
แจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่
เป็ นสาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผูส้ อบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่ มิ ชอบที่ อาจมี ผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริ ษ ทั และ
บริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ได้รับ รองความ
ถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับ
รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ

กรรมการ

2. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

กรรมการ

ผู้รับมอบอำนำจ
นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ

ลายมือชื่อ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและการลงทุน (CFO)
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการงิน ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการงิน ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
(กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร ลาดับที่ 1-15, ผูบ้ ริ หาร ลาดับที่ 16-31, ผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ลาดับที่ 22,
ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีและเลขานุการบริ ษทั ลาดับที่ 21)
ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
- ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

82 ปริ ญญำดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
-สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยบูรพำ
-สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-สำขำบริ หำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
-สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
-สำขำวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
-สำขำกฎหมำย มหำวิทยำลัยวำเซดะ ประเทศญี่ปนุ่
-สำขำวิทยำศำสตร์ (สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล กรุ งเทพฯ

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
ช่ วงเวลำ
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั (%) กรรมกำร
บริษทั จดทะเบียนอื่น
ทำงตรง พี่ชำย
0.91% บุคคลลำดับที่ 7 2558 - ต.ค. 2560
ทำงอ้อม อำ
0.03% บุคคลลำดับที่ 8 2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทีป่ รึ กษากิตติมศักดิ์
2559 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 กรรมการทีป่ รึ กษากิตติมศักดิ์
รองประธานกรรมการ
2557 - พ.ค. 2559
กรรมการ
2557 - เม.ย. 2561
ทีป่ รึ กษาคณะกรรมการ
ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2553 - ก.ค. 2559 กรรมการทีป่ รึ กษา
ทีป่ รึ กษาคณะกรรมการ
2558 - ปัจจุบนั
ทีป่ รึ กษา
2558 - ปัจจุบนั

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ. สหพัฒนพิบลู
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
บมจ. ธนู ลกั ษณ์
บมจ. ธนู ลกั ษณ์
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยวาโก้

ประเภทธุรกิจ

จำหน่ ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค
จำหน่ ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค
ธุรกิจลงทุน
จำหน่ ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค

ผลิตและจำหน่ ำยไฟฟ้ ำ และไอน้ ำ
ผลิตเสื้อผ้ำสำเร็จรู ป และเครื่ องหนัง
ผลิตและจำหน่ ำยสิ่งทอ
ผลิตเสื้อผ้ำสำเร็จรู ป

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 12 แห่ ง
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทผี่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
2. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
- รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
- กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
- ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริ หำร
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

อำยุ
(ปี )
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ในบริ ษทั (%) กรรมกำร
80 ปริ ญญำวิทยำศำสตร์ดษุ ฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
ทำงตรง บิดำ
2558 - ปัจจุบนั
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร
6.73% บุคคลลำดับที่
2558 - ปัจจุบนั
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
ทำงอ้อม 4,9,16,19,20
2558 - ปัจจุบนั
ปริ ญญำศิลปศำสตร์ดษุ ฏีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
0.50%
สำขำวิชำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยนอร์ท เชี ยงใหม่
บริษทั จดทะเบียนอื่น
ปริ ญญำดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำพัฒนคหเศรษฐศำสตร์
2558 - ต.ค. 2560
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2558 - ปัจจุบนั
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 39/2004

2557 - ส.ค. 2561
2558 - ปัจจุบนั
2556 - ต.ค. 2560

ตำแหน่ ง
กรรมการกิตติมศักดิ์
เหรัญญิก
ผูท้ รงคุณวุฒิ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

หอการค้าไทย
สหพันธ์วา่ ยน้ านานาชาติ (FINA)
คณะกรรมการโอลิมปิ คแห่ งประเทศไทย

รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร/ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
ประธานกรรมการ
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
ประธานกรรมการ
บมจ. ไทย โอ.พี.พี.
กรรมการ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
ทีป่ รึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั
บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่
ธุรกิจบรรจุภณั ฑ์พลำสติก
ธุรกิจลงทุน
ผลิตและส่งออกอำหำรกึ่งสำเร็จรู ปทีแ่ ปรรู ปจำกข้ำว

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 6 แห่ ง
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทผี่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ
3. นายสุ ชัย รัตนเจียเจริญ
- รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ยง
- ทีป่ รึ กษำ

67 ปริ ญญำโท กำรบริ หำรธุรกิจ คณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 45/2004

- ไม่มี ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

บริษทั จดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560 รองประธำนกรรมกำร
2558 - เม.ย. 2560
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
2558 - ต.ค. 2560
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 6 แห่ ง

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทผี่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

ไม่มี

- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
- กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ยง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ ง
ในบริ ษทั (%) กรรมกำร
52 วิทยำศำสตรดุษฎีบณั ฑิต สำขำกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่
ทำงตรง บุตรชำย
บริษทั จดทะเบียนอื่น
MBA คณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 0.93% บุคคลลำดับที่ 2 เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560 กรรมการผูอ้ านวยการ
ทำงอ้อม คูส่ มรส
2557 - เม.ย. 2560
กรรมการรองผูอ้ านวยการ
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
บุคคลลำดับที่ 30 2558 - ต.ค. 2560
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004
น้องชำย
- Director Certification Program (DCP) 72/2006
บุคคลลำดับที่ 9,16 กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
พี่ชำย
จำนวน 15 แห่ ง
บุคคลลำดับที่ 19,20

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ
5. นายกาธร ตติยกวี
- กรรมกำรบริ ษทั
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

65 ปริ ญญำโท คณะบริ หำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน
University of Bridgeport Connecticut, U.S.A.
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) 12/2006
- Directors Certification Program (DCP) 46/2004
- Directors Accreditation Program (DAP) 3/2003
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 7/2018

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ
6. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
- กรรมกำรบริ ษทั
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
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70 Mini MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
- Director Accreditation Program ปี 2003

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่
ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่
ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่
ผลิตและส่งออกอำหำรกึ่งสำเร็จรู ปทีแ่ ปรรู ปจำกข้ำว

- ไม่มี ทำงตรง
1.76%
ทำงอ้อม
0.80%

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 - ต.ค. 2560
กรรมการ
2558 - มี.ค. 2561
กรรมการ
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 2 แห่ ง

- ไม่มี ทำงตรง
0.05%
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 - ต.ค. 2560
2562 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 - ต.ค. 2560

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 2 แห่ ง
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
7. นายบุญชัย โชควัฒนา
- กรรมกำรบริ ษทั
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

72 ปริ ญญำดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
-สำขำศิลปศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
- สำขำนิ เทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
- สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน้ า 198

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั (%) กรรมกำร
ทำงตรง น้องชำย
0.023% บุคคลลำดับที่ 1
ทำงอ้อม อำ
บุคคลลำดับที่ 8

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ
8. นายเวทิต โชควัฒนา
- กรรมกำรบริ ษทั
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

9. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
- กรรมกำรผูช้ ่ วยรองผูอ้ ำนวยกำร
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ยง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ประเภทธุรกิจ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
บมจ. สหพัฒนพิบลู
บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
บมจ. เมืองไทยประกันภัย

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ธุรกิจลงทุน
จำหน่ ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค
ธุรกิจให้บริ กำรโฆษณำ
ธุรกิจประกันภัย

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.สหพัฒนพิบลู
บมจ.สหพัฒนพิบลู

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
จำหน่ ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค
จำหน่ ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ

- ไม่มี ทำงตรง หลำน
0.0003% บุคคลลำดับที่ 1, 7
ทำงอ้อม
-

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 75/2008
- Director Certification Program (DCP) 251/2018
อบรมจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ น 21/2558

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 - ต.ค. 2560
กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการผูอ้ านวยการ
2551 - 2560
กรรมการ
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 15 แห่ ง

- ไม่มี -

54 ปริ ญญำบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต สถำบันบัณพิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
Master Of Art (MA) in Communication Art and Design
New York Institute of Technology (NYIT),New York,USA
ปริ ญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ (นิ เทศศิลป์ )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทำงตรง
0.93%
ทำงอ้อม
0.0008%

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 212/2015
-Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 29/2017)
-Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017)
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 - ต.ค. 2560
2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
ก.พ. 2562 - ปัจจุบนั

ตำแหน่ ง

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 20 แห่ ง

55 ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

ช่ วงเวลำ

บุตรสำว
บุคคลลำดับที่ 2
น้องสำว
บุคคลลำดับที่ 16
พี่สำว
บุคคลลำดับที่ 4,19,
20

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 - ต.ค. 2560
กรรมการ
2559- ต.ค. 2560
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 7 แห่ ง

- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
10. นางอรทัย ทองมีอาคม
- กรรมกำรบริ ษทั
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 24 เมษำยน 2562

อำยุ
(ปี )

หน้ า 199

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั (%) กรรมกำร
59 เนติบณั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณั ฑิตยสภา ทำงตรง
ไม่มี
ปริ ญญาตรี นิ ตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง)
0.31%
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำงอ้อม
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง)
มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ
ประกาศนี ยบัตรชั้นสูง การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ
สำหรับนักบริ หำรระดับสูง สถำบันพระปกเกล้ำ

ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558-ปัจจุบนั
กรรมการผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการ ด้านทรัพย์สิน
และงานคดีให้คาปรึ กษาด้านกฎหมาย

บริ ษทั ยูนีเวอร์สบิวตี้ จากัด

ประเภทธุรกิจ

จำหน่ ำยเครื่ องสำอำง

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 15 แห่ ง

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 2772019
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ
11. ดร.กุล ภัทรา สิ โรดม
- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

- ไม่มี -

63 ปริ ญญำเอก (สำขำกำรเงิน) มหำวิทยำลัยพิทส์เบอร์ก
ทำงตรง
รัฐเพนซิลวำเนี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
0.05%
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (สาขาการเงิน) West Viriginia University USAทำงอ้อม
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 1/2000
- Audit Committee Program

ไม่มี

2560 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

กรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรนโยบำย กระทรวงกำรคลัง
ให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 - ต.ค. 2560
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2545 - 2560
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2558 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
2552 - เม.ย. 2561
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2558 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ก.ค. 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บมจ. ไทยวาโก้
บมจ. ไทยวาโก้
บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป
บมจ.เครื อไทย โฮลดิง้ ส์

หน่ วยงำนรำชกำร
หน่ วยงำนรำชกำร

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่
ผลิตเสื้อผ้ำสำเร็จรู ป
ธุรกิจกำรเงิน
ธุรกิจกำรท่องเทีย่ วและสันทนำกำร
ธุรกิจกำรเงิน
ธุรกิจกำรเงิน

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 3 แห่ ง
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

อำยุ
(ปี )

หน้ า 200

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ในบริ ษทั (%)
กรรมกำร
85 ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริ หารการศึกษา)
ทำงตรง
ไม่มี
ปัจจุบนั
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
0.05%
ปริ ญญาพุทธศาสตรดุษฏีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธบริ หารการศึกษา) ทำงอ้อม
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริ ญญำโททำงกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริ กำ
บริษทั จดทะเบียนอื่น
ปริ ญญาตรี อักษรศาสตร์บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558 - ต.ค. 2560
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ
13. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

73 นิ ตศิ ำสตร์มหำบัณฑิต คณะนิ ตศิ ำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 105/2008

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

ทีป่ รึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ทีป่ รึ กษากิตติมศักดิ์อธิการบดีวทิ ยาลัย

โรงเรี ยนจิตรลดา สายวิชาชี พ
สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจติ รลดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีจติ รลดา

สถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 1 แห่ ง
- ไม่มี ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

2558 - ปัจจุบนั

2558 - ปัจจุบนั

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการ
ทีป่ รึ กษา คณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

หอการค้าไทย
องค์กรส่งเสริ มธุรกิจ
สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
องค์กรส่งเสริ มธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหำวิทยำลัย
สถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการไทย
องค์กรส่งเสริ มธุรกิจ
สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
กรรมการ
คณะกรรมการเอกสารเพื่อการส่งออก
หน่ วยงำนรำชกำร
มาตรฐานสินค้า และ ATA Carnet
กรรมการ
คณะกรรมการกิจการ APEC/APAC/ASEM
หน่ วยงำนรำชกำร
กรรมการ
คณะทางานพิจารณาแก้ไขปรับปรุ งข้อบังคับ
องค์กรส่งเสริ มธุรกิจ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหำวิทยำลัย
งานว่าความ อรรถคดี และงานทีป่ รึ กษา
ธุรกิจกฎหมำย
กฎหมายธุรกิจ/ บจ.สานักงานทนายความชัยวัธ-บัณฑูรย์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญประจาตัวสมาชิ กสภานิ ตบิ ญั ญัตแิ ห่ งชาติ
อนุ ญาโตตุลาการในการพิจารณาชี้ ขาดคดี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 - ต.ค. 2560
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 1 แห่ ง
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
14. ศาสตราจารย์ ดร. สุ วิมล กีรติพบิ ูล
- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรธรรมำภิ บำลและ
บริ หำรควำมเสี่ยง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 24 เมษำยน 2562

อำยุ
(ปี )

หน้ า 201

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ในบริ ษทั (%)
กรรมกำร
65 ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการหมัก ทำงตรง
ไม่มี
2558 - ปัจจุบนั
สาขาเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยฮิ โรชิ มา ประเทศญี่ปนุ่
ปริ ญญาตรี เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำงอ้อม
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
บริษทั จดทะเบียนอื่น
-Director Accreditation Program (DAP) 97/2012
2558 - เม.ย. 2562
2558 - ปัจจุบนั

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีป่ รึ กษาระบบ GMP, HACCP
วิทยากรด้านความปลอดภัยของอาหาร การตรวจติดตามสุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ผูว้ จิ ยั หลักด้านกลิ่นและรสชาติในอาหาร

มหำวิทยำลัย

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ.ฝาจีบ

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็ จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์

บมจ. บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์

ธุรกิจกำรเงิ น

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ
15. นางทองอุไร ลิ้มปิ ติ
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรธรรมำภิ บำลและ
บริ หำรควำมเสี่ยง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 24 เมษำยน 2562

63 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ (การเงิ น การลงทุนและการบัญชี )
University of Wisconsin, Madison
ปริ ญญาตรี บัญชี บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ไม่ มี ทำงตรง
0.008%
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ประธานกรรมการ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี

อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-Director Certification Program (DCP) 8/2001
-Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2560 - ปัจจุบนั

- ไม่ มี -

กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษทั : กรรมการสองท่านลงลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ยกเว้น ดร.กุลภัทรา สิ โรดม, ท่านผูห้ ญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ต,ิ นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ, ศาสตราจารย์ ดร.สุวมิ ล กีรติพิบลู และนางทองอุไร ลิม้ ปิ ติ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั
16. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
- รองผูอ้ ำนวยกำร
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

55 Ph.D. in Agricultural and Environmental Chemistry
with emphasis on Food Sciences, University of California, Davis
Master of Management, SASIN Graduate Institute of Business
Administration, Bangkok

ทำงตรง
0.94%
ทำงอ้อม
-

บุตรสำว
บุคคลลำดับที่ 2
พี่สำว
บุคคลลำดับที่ 4,9,
19,20

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
17. นางสดใส หาญชนะ
- ผูช้ ่ วยรองผูอ้ ำนวยกำร

60 ปริ ญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางอาหารและชี วภาพ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 – ต.ค. 2560
2558 - ปัจจุบนั
2558 - ต.ค. 2560

รองผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็ จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่
ผลิตและส่งออกอำหำรกึ่งสำเร็ จรู ปทีแ่ ปรรู ปจำกข้ำว

บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

ผลิตและส่งออกอำหำรกึ่งสำเร็ จรู ปทีแ่ ปรรู ปจำกข้ำว

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 7 แห่ ง

ทำงตรง
0.008%
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 – ต.ค. 2560

ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การ, กรรมการบริ หาร

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 1 แห่ ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
18. นางสาวหทัยรัตน์ กว้ างจิตต์ อารีย์
- ผูช้ ่ วยรองผูอ้ ำนวยกำร
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

19. นายเพชร พะเนียงเวทย์
- ผูจ้ ดั กำรสำนักกำรลงทุนต่ำงประเทศ

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั (%) กรรมกำร
61 ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์ ทำงตรง
ไม่มี
ปริ ญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
0.016%
ทำงอ้อม
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
45 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนี ย ์
ออสเตรเลีย
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

ทำงตรง
0.93%
ทำงอ้อม
0.016%

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program

20. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
- ผูจ้ ดั กำรสำนักกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

หน้ า 202

44 นิ ตศิ าสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program

ทำงตรง
0.93%
ทำงอ้อม
-

บุตรชำย
บุคคลลำดับที่ 2
พี่ชำย
บุคคลลำดับที่ 20
น้องชำย
บุคคลลำดับที่ 4,9
16

ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 – ต.ค. 2560
ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การ, กรรมการบริ หาร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

ผลิตและส่งออกอำหำรกึ่งสำเร็จรู ปทีแ่ ปรรู ปจำกข้ำว

บมจ.สหพัฒนพิบลู
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

จำหน่ ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค
ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและส่งออกอำหำรกึ่งสำเร็จรู ปทีแ่ ปรรู ปจำกข้ำว

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2558 – ต.ค. 2560
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
2558 – ต.ค. 2560
กรรมการ
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 4 แห่ ง

บุตรชำย
2558 – ปัจจุบนั
บุคคลลำดับที่ 2
น้องชำย
2558 – ปัจจุบนั
บุคคลลำดับที่ 4,9,
16, 19
2558 – ปัจจุบนั
2558 – 2560

กรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ตามพระราชบัญญติชงั่ ตวงวัด
คณะอนุ กรรมการเชื่ ยวชาญ
เฉพาะเรื่ องธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
คณะอนุ กรรมการพิจารณาผูพ้ ิพากษา
สมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2558 – ต.ค. 2560
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย องค์กรทีก่ อ่ ตั้งเพื่อส่งเสริ มกำรดำเนิ นวิสำหกิจ
มีอานาจหน้าทีเ่ กี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริ การ
ทรัพย์สินทางปัญญา
สานักส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน
มีอานาจหน้าทีเ่ กี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริ การ
ทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงยุตธิ รรม
องค์กรหลักของกระบวนการยุตธิ รรม
องค์กรหลักของกระบวนการยุตธิ รรม
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์

บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่
ผลิตและส่งออกอำหำรกึ่งสำเร็จรู ปทีแ่ ปรรู ปจำกข้ำว

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 6 แห่ ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
21. นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
(ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี )
- เลขำนุ กำรบริ ษทั
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

22. นายวสั นต์ บุญสั มพันธ์ กจิ
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน
- Chief Financial Officer (CFO)
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

23. นายอิทธิพล คูหะรัตน์
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ ง
ในบริ ษทั (%) กรรมกำร
55 ปริ ญญำโท หลักสูตรวิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต
ทำงตรง
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
สำขำวิชำกำรตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
พ.ค. 2555 – ต.ค. 2560 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ทำงอ้อม
เม.ย. 2555 - ต.ค. 2560 เลขานุ การบริ ษทั
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-Company Secretary Program (CSP) รุ่ น 42/2011
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
-Board Reporting Program (BRP) รุ่ น 31/2019 - ระยะเวลาอบรม 1 วัน
ไม่มี
-Transfer Pricing ปี 62 การกาหนดราคาโอนระหว่างบริ ษทั
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ - จานวนชม. CPD อื่นๆ 7 ชม.
-สัญญาเช่ าตาม TFRS 16 และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ (เฉพาะผูเ้ ช่ า)
จำนวนชม. CPD กำรบัญชี 7 ชม.
49 ปริ ญญำโท คณะบริ หำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน
University of Colorado, USA.
อบรมจากศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
Insight Financial Management

54 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

24. นางสาวประพิณ ลาวัณย์ ประเสริฐ
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้อ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
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57 ปริ ญญาโท (วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
0.010%
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 – ต.ค. 2560
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและการลงทุน

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ
ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ
ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ก.ค. 2559 - ต.ค. 2560 ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 1 แห่ ง
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 - ต.ค. 2560
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 1 แห่ ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

25. นายสรยุทธ รักษาศรี
48 ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุ ษย์และธุรกำร
มหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
26. นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกลุ
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน

47 ปริ ญญาโท คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชาการกากับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
27. นายชุมพล เตมียสถิต
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำ

55 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
28. นางสาวสวิตา สกุล ธนสมบัติ
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยประกันคุณภำพ

58 ศิลปศาสตร์บณั ฑิต การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ ฉะเชิ งเทรา

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
29. นางสาวนิมล กิจขันธ์
-ผูจ้ ดั กำรโรงงำนศรี รำชำ

58 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
30. นางสุ ชาดา พะเนียงเวทย์
-ผูจ้ ดั กำรโรงงำนลำพูน
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
31. นายนิรันดร์ ภู่ทอง
-ผูจ้ ดั กำรโรงงำนระยอง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
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สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ ง
ในบริ ษทั (%) กรรมกำร
ทำงตรง
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 - ต.ค. 2560
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์และธุรการ
ทำงอ้อม
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี
ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
0.0001%
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 - ต.ค. 2560
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประเภทธุรกิจ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2559 - ต.ค. 2560 รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั พัฒนาและประกันคุณภาพบมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2550 - ต.ค. 2560
ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั พัฒนาและประกันคุณภาพ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
ม.ค. 2559 - ต.ค. 2560 ผูจ้ ดั การโรงงานศรี ราชา

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี

52 MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER AND ENGINEERING ทำงตรง คูส่ มรส
MANAGEMENT MS.(CEM), ASSUMPTION UNIVERSITY
0.016% บุคคลลำดับที่ 4
ทำงอ้อม
-

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 – ต.ค. 2560
ผูจ้ ดั การโรงงานลาพูน

67 MBA มหาวิทยาลัยบูรพา

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2558 – ต.ค. 2560
ผูจ้ ดั การโรงงานระยอง

ทำงตรง
0.018%
ทำงอ้อม
-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

ไม่มี

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 1 แห่ ง

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 1 แห่ ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)
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1.2 หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมมี มติแต่งตั้งให้
นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี เป็ นเลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งผ่านการอบรมหลักสู ตร Company
Secretary Program (CSP) รุ่ น 42/2011 และหลั ก สู ตร Board Reporting Program (BRP) รุ่ น 31/2019 จาก
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย โดยมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี (โดยคุณสมบัติของ
ผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั ปรากฎในเอกสารแนบ 1) เพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั ดาเนิ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมัติกฎบัตรเลขานุการบริ ษทั
โดยกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
หน้ ำที่
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร
3. จัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
4. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริ ษทั
5. ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั
6. สนับสนุนให้การบริ หารงานของบริ ษทั เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ควำมรับผิดชอบ
เลขานุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต
รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับกรรมการบริ ษทั มาตรา 89/23 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั คนใหม่ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษทั คนเดิมพ้นจากตาแหน่ง หรื อไม่
อาจปฏิบตั ิหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจมอบหมายให้กรรมการบริ ษทั ท่านใดท่านหนึ่งปฏิบตั ิ
หน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
เลขานุ การบริ ษ ทั ได้มีการจดบันทึ กการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุม ที่ ผ่านการรับ รองจากคณะกรรมการของบริ ษ ทั โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับรายงานการประชุ ม
ล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริ ษทั ย่อยในประเทศ

บริ ษทั

ลำดับที่

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

นายบุณยสิทธิ์
นายพิพฒั
นายสุชัย
ดร.พจน์
นายกาธร
นายอภิชาติ
นายบุญชัย
นายเวทิต
นางสาวพจนา
นางอรทัย
ดร.กุลภัทรา
ท่านผูห้ ญิงอังกาบ
นายชัยวัธ
ศ.ดร.สุวมิ ล
นางทองอุไร

โชควัฒนา
X
พะเนี ยงเวทย์
//
รัตนเจียเจริ ญ
//
พะเนี ยงเวทย์
**
ตติยกวี
/
ธรรมมโนมัย
/
โชควัฒนา
/
โชควัฒนา
/
พะเนี ยงเวทย์
/
ทองมีอาคม
/
สิโรดม
/
บุณยัษฐิติ
/
มะระพฤกษ์วรรณ /
กีรติพิบลู
/
ลิม้ ปิ ติ
/

2

3

4

5
/

+

6
X

/
/

/

/
X

//,**

บริ ษทั ย่อยต่างปท.

7

8

บริ ษทั ร่วมในประเทศ

บริ ษทั ร่วม

บริ ษทั อื่น

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
X
//
/
X X / X /// /
/
/ / ++ / / / /
/
///
/
/
/
/
/
/
/
++
/ /
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

บริ ษทั ย่อยในประเทศ

บริ ษทั

ลำดับที่

ดร.พจนี
นางสดใส
นางสาวหทัยรัตน์
นายเพชร
นายพันธ์
นายวสันต์
นางสาวสรารัตน์
นายอิทธิพล
นางสาวประพิณ
นายสรยุทธ
นางสาวอริ ยา
นายชุ มพล
นางสาวสวิตา
นางสาวนิ มล
นางสุชาดา
นายนิ รันดร์

พะเนี ยงเวทย์
หาญชนะ
กว้างจิตต์อารี ย ์
พะเนี ยงเวทย์
พะเนี ยงเวทย์
บุญสัมพันธ์กิจ
ตั้งศิริมงคล
คูหะรัตน์
ลาวัณย์ประเสริ ฐ
รักษาศรี
ตั้งชี วนิ ศิริกลุ
เตมียสถิต
สกุลธนสมบัติ
กิจขันธ์
พะเนี ยงเวทย์
ภู่ทอง

1

2
/

/

/
/

3

4
++

/

5

บริ ษทั ย่อยต่างปท.

6
/

/

7

++

8
/
/
/
/

9

บริ ษทั ร่วมในประเทศ

บริ ษทั ร่วม

บริ ษทั อื่น

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
/
/

/

/
/

/
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หมำยเหตุ
X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ

// = รองประธานกรรมการ
/// = ทีป่ รึ กษาคณะกรรมการ

รำยชื่อบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมของบริษทั
บริษทั ย่ อยในประเทศ
1. บริ ษทั ไทซันฟูดส์ จากัด
2. บริ ษทั ไทย อันเป่ า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จากัด
3. บริ ษทั ไดอิชิ แพคเกจจิง้ จากัด
4. บริ ษทั เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จากัด
5. บริ ษทั เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จากัด
6. บริ ษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
7. บริ ษทั เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด
8. บริ ษทั เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จากัด
บริษทั ร่ วมในประเทศ
12. บริ ษทั เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จากัด
13. บริ ษทั ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์ จากัด
14. บริ ษทั ซันโก แมชชิ นเนอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
15. บริ ษทั ไทยอินสแตนท์โพรดักส์ จากัด
บริษทั อื่น
18. บริ ษทั คิวพี (ประเทศไทย) จากัด
19. บริ ษทั วินสโตร์ รี เทล เน็ ตเวิร์ค จากัด
20. บริ ษทั บางกอกคลับ จากัด
21. บริ ษทั โนเบิล เพลซ จากัด
22. บริ ษทั สหลอว์สนั จากัด

** = กรรมการผูอ้ านวยการ
* = กรรมการรองผูอ้ านวยการ

+ = ประธานกิตติมศักดิ์
++ = กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั ย่ อยต่ ำงประเทศ
9. บริ ษทั คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีด)ี จากัด
10. บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี ) จากัด
11. บริ ษทั อิระวดี ซัคเซสเวนเจอร์ ฟูดส์ จากัด

บริษทั ร่ วมต่ ำงประเทศ
16. บริ ษทั อันเปา เอ็นไวรอนเมนท์ไซน์ เอ็นซ์ แอนด์เทคโนโลยี จากัด
17. บริ ษทั เพรซิเดนท์ฟูดส์ (คัมโบเดีย) จากัด

23. บริ ษทั อเมริ กนั ฟู้ด จากัด
24. บริ ษทั สหชลผลพืช จากัด
25. บริ ษทั เทรชเชอร์ฮิลล์ จากัด
26. บริ ษทั สห แคปปิ ตอล ทาวเวอร์ จากัด
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เอกสำรแนบ 3 : รำยละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งนางสาวอริ ยา ตั้งชี วินศิริกุล ให้ดารงตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในมา
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายใน และ
การประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน , หลักสู ตรกระดาษทาการเพื่อมาตรการต่อต้านการ
คอร์ รัป ชัน ในองค์ก ร รวมทั้งมี ค วามเข้า ใจในกิ จกรรมและการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ซึ่ ง มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมตั ิ
แต่งตั้ง หรื อเลื่อนขั้นตาแหน่ง หรื อโยกย้าย หรื อเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1
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เอกสำรแนบ 4 : รำยละเอียดเกีย่ วกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
-ไม่มี-
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เอกสำรแนบ 5 : รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจำปี 2562
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษ ทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟู ดส์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่ งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่เป็ นไปตาม
ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี ก ารประชุ ม ทั้ ง สิ้ น 5 ครั้ ง โดยมี ร ายละเอี ย ดการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ชื่อ
1. ดร.กุลภัทรา สิ โรดม
2. ท่านผูห้ ญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่ วมประชุม / ประชุมทั้งหมด
(จานวนครั้ง)
5/5
5/5
5/5

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี และมีนางสาวอริ ยา ตั้งชีวินศิริกุล
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้ นรวม 5 ครั้ง
โดยได้มี ก ารหารื อ ร่ ว มกับ ฝ่ ายบริ ห าร ผู ้ต รวจสอบภายใน และผู ้ส อบบัญ ชี ใ นเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารื อกับผูส้ อบบัญ ชี โดยไม่มี ฝ่ายบริ หารของบริ ษ ทั เข้าร่ วมประชุ มด้วย
เกี่ ย วกับ ขอบเขต หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นกฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมิ นผลการปฏิ บ ัติหน้าที่ ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนปฏิ บัติห น้าที่ ตามที่ ไ ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และนาเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยทั้งรายไตรมาส และประจาปี 2562
ที่ผ่านการสอบทานและการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แล้ว เพื่อให้มนั่ ใจว่างบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ตามข้อกาหนด
ของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป มีความเป็ นอิสระใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้งบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งได้มีการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง
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2. สอบทานประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) โดยได้สอบทานการ

ประเมินความเพี ยงพอของระบบการควบคุมภายในร่ วมกับหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุก ปี
พิจารณาในเรื่ องการดาเนิ นงาน การใช้ท รัพยากร รวมทั้งด้านการบัญชี และการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ซึ่ งมีกลไกการตรวจสอบถ่ วงดุลอย่างเป็ นอิสระให้มีประสิ ทธิภาพ
เพี ยงพอในการปกป้ องดู แลผลประโยชน์ ของผูถ้ ื อหุ้น และผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่ อสร้ างความมั่นใจได้ว่าบริ ษ ัท ฯ
สามารถดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
3. พิ จ ารณาคัด เลื อ ก แต่ งตั้ง และเสนอค่ าตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชี โดยพิ จ ารณาถึ งความรู ้
ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบตั ิงานและการบริ การของผูส้ อบบัญชี ในปี 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด ซึ่งได้นาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และได้รับอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
4. สอบทานรายการเกี่ ยวโยง โดยดู แ ลให้ บ ริ ษ ัท มี ข้ น
ั ตอนปฏิ บ ัติก ารท ารายการเกี่ ย วโยงให้
ถูกต้องตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
ค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษ ัท เป็ นส าคัญ เสมื อ นท ารายการกับ บุ ค คลภายนอก และค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) รวมถึงดูแลให้มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่ งบริ ษทั ได้ดาเนิ นการตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของทางการ
5. กากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้อนุ มตั ิแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี ที่จดั ทาชึ้
นตามความเสี่ ยงพื้นฐานที่ สาคัญในธุ รกิ จของบริ ษทั การปฏิ บตั ิ งานตามแผนงานของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน และสอบทานผลการตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุก ไตรมาส ซึ่ งได้ให้ขอ้ แนะนาและติ ดตามการ
ดาเนิ นการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในในประเด็นที่มีนัยสาคัญ ตลอดจนทบทวนกฏบัตรของ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละมี ก ารควบคุ ม ภายในที่ เพี ย งพอ
ตลอดจนพิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลื่อนขั้นตาแหน่ง และเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงาน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
6. สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสอบ
ทานการบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) และมีการประชุมหารื อร่ วมกับคณะกรรมการธรร
มาภิ บ าลและบริ ห ารความเสี่ ย งและตัว แทนคณะท างานบริ หารความเสี่ ย งของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ สอบทาน
ประสิ ทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงและให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุ ง
ให้ดียงิ่ ขึ้น
7. ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ อย่างเป็ นอิสระ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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8. สอบทานการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั โดยเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
9. กากับ ดู แ ลมาตรการต่อต้านคอร์ รัป ชัน โดยมุ่ งเน้นปรั บ ปรุ งระบบการควบคุ มภายในของ
บริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และไม่มีความเสี่ ยงที่ อาจจะทาให้เกิดโอกาสใน
การคอร์รัปชัน ในปี 2562 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการขอต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 โดยการยื่นแบบประเมินตนเอง
เกี่ ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์ รัป ชัน และเมื่อวันที่ 18 ตุล าคม 2562 บริ ษ ทั ได้เข้ารับมอบเกี ยรติ บัตร
สาหรับบริ ษทั ที่ผ่านการรับ รองจากโครงการแนวร่ วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์ รัปชัน
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC)
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามขอบเขต อ านาจหน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน
ประจาปี 2562 ของบริ ษทั ฯ มีการจัดทางบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ในสาระสาคัญตามตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่าง
กันหรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายในและ
การบริ หารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมกับ สภาพธุ รกิ จ รวมทั้งมี ก ารปฏิ บ ัติตามกฏหมาย ข้อก าหนดของตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ละกฏหมายที่ เกี่ ย วข้อ งอย่า งถู ก ต้อ งครบถ้ว นและไม่ พ บข้อ บกพร่ อ งหรื อ สิ่ ง ผิ ด ปกติ ที่ เป็ น
สาระสาคัญ
(ดร.กุลภัทรา สิ โรดม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
21 กุมภาพันธ์ 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 214

เอกสำรแนบ 6 : รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี โดยในปี 2562 มี
การประชุมรวม 2 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่ วมประชุม ดังนี้
รายชื่อ
1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
2. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

เข้าร่ วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
2/2
2/2
2/2

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
การสรรหา
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชี พ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
การกาหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณากาหนดวงเงินค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา
จากความเหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
ควรใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
2. เสนอวงเงินค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณา
โดยสรุ ป คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน

(นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
15 มกราคม 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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เอกสารแนบ 7 : รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ ยง

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ ยง ประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการ บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ซึ่ งมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน และได้มีการประชุม
ทั้งสิ้ น 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ

ตาแหน่ง

1.ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หาร
ความเสี่ ยง
2.นางทองอุไร ลิ้มปิ ติ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง
3.นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง
4.ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง
5.นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง
6.นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารี ย ์ กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง
7.ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริ หารความเสี่ ยง

เข้าร่ วมประชุม / ประชุม
ทั้งหมด(จานวนครั้ง)
3/3
2/2
4/4
4/4
3/4
4/4
1/1

หมายเหตุ : ลาดับที่ 1 ดารงตาแหน่งในเดือนเมษายน 2562
ลาดับที่ 2 ดารงตาแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2562
ลาดับที่ 7 พ้นจากตาแหน่งในเดือนเมษายน 2562
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี และมี
นางสาวปิ ยดา ดิศวัฒน์ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง สรุ ปสาระสาคัญในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดงั นี้
1. พิจารณาแต่งตั้งคณะทางานธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วยบุคลากรที่ มี
ความรู ้ความสามารถที่เป็ นตัวแทนจากฝ่ ายงาน / โรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสม
2. กาหนดและทบทวนหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี การขับ เคลื่ อนธุ รกิ จเพื่อความยัง่ ยืน การ
ดาเนิ นงานด้านการต่อต้านการคอรัปชัน และการบริ หารความเสี่ ยง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของบริ ษทั ฯ
3. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยงของคณะทางาน
ธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง โดยมีการกาหนดกลยุทธ์ แผนการดาเนิ นงาน และประเมินระดับความ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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เสี่ ย งในปั จจุบ ัน รวมถึงการประเมิ น ความเสี่ ยงล่วงหน้า เพื่ อให้บริ ษ ทั ฯ มี ก ารบริ ห ารจัดการความเสี่ ยงที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาบุคลากรภายในบริ ษทั ฯ ให้มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการบริ หาร
ความเสี่ ยง เพื่อมุ่งไปสู่วฒั นธรรมองค์กรที่มีความตระหนักต่อความเสี่ ยงอยูต่ ลอดเวลา
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยงได้ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุ
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดย
ใช้ความรู ้ความสามารถและความรอบคอบในการกากับดูแลกิจการ การพัฒนา และการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ภายใต้ห ลัก ธรรมาภิ บ าลและบริ ห ารความเสี่ ย งอย่างต่ อ เนื่ อง และรายงานผลให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
รับทราบ

(ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง
19 กุมภาพันธ์ 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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เอกสำรแนบ 8 : รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่ อรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษทั
จดทะเบียน ในการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย ซึ่ งงบการเงิ นดังกล่าวได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้
นโยบายบัญ ชี ที่ เหมาะสมและถือปฏิ บตั ิอย่างสม่าเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ
ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ตลอดจนแสดงคาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษ ัท
ย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุนทัว่ ไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและ
ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนจัดให้มี ระบบการบริ หารความเสี่ ยง ระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เพื่ อให้ม นั่ ใจได้ว่า การบันทึ ก ข้อมู ล ทางบัญ ชี มี ค วามถูก ต้อง ครบถ้วน และเพี ย งพอที่ จะดารงรั กษาไว้ซ่ ึ ง
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมถึงป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระ ทาหน้าที่
สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า การกากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และ
ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ฯ มี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสม สามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่น อย่ า ง
สมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จดั ทา
และเปิ ดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั

นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
รองประธานกรรมการบริ ษทั และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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เอกสำรแนบ 9 : สำเนำหนังสื อรับรองกระทรวงพำณิชย์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

รับรองสำเนำถูกต้ อง

(นำยสุ ชัย รัตนเจียเจริ ญ, ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์)
เพื่อประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
ลงวันที่

รับรองสำเนำถูกต้ อง

(นำยสุ ชัย รัตนเจียเจริ ญ, ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์)
เพื่อประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
ลงวันที่

เอกสารประกอบแบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (56-1) เท่านัน
้

เอกสารประกอบแบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (56-1) เท่านัน
้

