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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
บริ ษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 1 : การประกอบธุ รกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) “TFMAMA” เป็ นบริ ษทั มหำชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ไทย จำกกำรจดทะเบียนควบบริ ษทั เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 ระหว่ำง บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
“TF” และบริ ษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน) “PR” ได้รับมำซึ่งทรัพย์สิน หนี้ สิ ทธิ หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริ ษทั ดังกล่ำวโดยผลของกฎหมำย โดยมีบริ ษทั สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ้ ง จำกัด
(มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหำชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจ
ด้ำนกำรผลิตและจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์อำหำร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอำหำรกึ่งสำเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ขนมปังกรอบ น้ ำผลไม้ และบรรจุภณ
ั ฑ์
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเท่ำกับ 329,704,014 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ
จำนวนทั้งสิ้ น 329,704,014 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท
1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
• วิสัยทัศน์

“ เป็ นผูน้ ำระดับโลกในกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรและแบรนด์สินค้ำที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับ และพึงพอใจให้
มีอยูใ่ นทุกครัวเรื อน โดยเป็ นผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีควำมปลอดภัย และคุณภำพตำมมำตรฐำนระดับสำกล ภำยใต้กำร
ดำเนินธุรกิจที่สร้ำงสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อควำมยัง่ ยืน ”
• พันธกิจ

1) มุ่งเน้นให้ผูบ้ ริ โภคได้รับประโยชน์สูงสุ ด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ รสชำติอร่ อย คำนึ งถึงหลัก
โภชนำกำรที่ดี รวมทั้งควำมสะดวก และปลอดภัย ด้วยรำคำที่เหมำะสม
2) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อพัฒนำองค์กรไปสู่ องค์กรแห่ง
กำรเรี ยนรู ้สำหรับทุกๆ คน
3) เพิ่มศักยภำพในกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย ควบคู่กบั กำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ำง
นวัตกรรมทำงอำหำร พร้อมด้วยระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพบนพื้นฐำนของข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data)
4) มองหำโอกำส และช่องทำงกำรตลำด เพื่อขยำยธุ รกิจให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง ครอบคลุมในทุก
ภูมิภำคทัว่ โลก
5) สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และให้ควำมสำคัญอย่ำงจริ งจังในกำรรับผิดชอบต่อ
สังคม กำรดูแลรักษำทรัพยำกรทำงธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อมโดยใช้หลักธรรมำภิบำลเพื่อพัฒนำ
อย่ำงยัง่ 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
1.2.1 ควำมเป็ นมำ
บริ ษทั ฯ จดทะเบียนควบบริ ษทั ต่อกระทรวงพำณิชย์และกรมสรรพำกร เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 และ
ในวัน เดี ย วกัน นี้ บริ ษ ัท ฯ ได้น ำหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ฯ เข้ำ จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน เริ่ มทำกำรซื้อขำยวันแรกในวันที่ 18 ตุลำคม 2560 โดยมีขอ้ มูลสำคัญ ดังนี้
• ชื่อบริ ษท
ั
: 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 ษท
ั ฯ จำนวนรวม 6 แห่ง
สำนักงำนใหญ่
(กรุ งเทพมหำนคร)
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
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• โรงงำนผลิตของบริ ษท
ั ฯ ได้รับกำรรับรองด้ำนคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ดังนี้
•

1.
2.
3.

ระบบมาตรฐาน (Standard)
มาตรฐานสุ ขลักษณะที่ดีในการผลิต GMP
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารHACCP
มาตรฐานสากล ระบบการบริ หารคุณภาพ ISO9001

โรงงานที่ได้ รับการรับรอง
โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง
โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง
โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง

4.
5.

มาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO14001
มาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ ISO/IEC 17025

โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง
โรงงานศรี ราชา

6.

มาตรฐานระบบการจัดการสุ ขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
GMP/HACCP (กรมปศุสัตว์)

โรงงานระยอง ลาพูน

7.

BRC Global Standard for Food Safety มาตรฐานความปลอดภัย
อาหารขั้นสู ง
8. CSR-DIW มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
9. Workplace Conditions Assessment (WCA) มาตรฐานการ
ประเมินสภาพการทางาน
10. มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน

โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง
โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง
โรงงานศรี ราชา
โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง

11. การรับรองสถานภาพการเป็ นผูน้ าของเข้า และผูส้ ่ งของออกระดับ โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง บ้านโป่ ง
มาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)
12. มาตรฐานด้านหลักจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจในระดับสากล
Sedex Members Ethical Trade Audit/ Ethical Trading Initiative
(SMETA -4 Pillars) จาก SGS (Thailand) Limited

โรงงานระยอง บ้านโป่ ง

13. มาตรฐานการผลิตสิ นค้าฮาลาล (HALAL)

โรงงานระยอง บ้านโป่ ง 1

14. มาตรฐานการผลิตสิ นค้าโคเชอร์ (KOSHER)
15. มาตรฐานฉลากคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ (Carbon Footprint)

โรงงานระยอง บ้านโป่ ง 2
โรงงานบ้านโป่ ง

16. มาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑ (TLS 8001)
17. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI -มอก.271)

โรงงานศรี ราชา ลาพูน และระยอง
โรงงานศรี ราชา และลาพูน

18. มาตรฐานการผลิตสิ นค้าแฟร์เทรด (Fair Trade)
19. มาตรฐานการผลิตสิ นค้าออแกนิคหรื อสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์
(EU/NOP Organic)

โรงงานบ้านโป่ ง 2
โรงงานบ้านโป่ ง 2
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1.2.2 เหตุกำรณ์สำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
• ปี

2561 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

1) ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั เพรซิ เดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) - บริ ษทั ย่อย “PB” ตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 15 สิ งหำคม 2561 โดยกำรเข้ำทำคำเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดโดย
สมัค รใจ (Voluntary Tender Offer) ผลกำรรั บ ซื้ อ หุ ้ น สำมัญ เพิ่ ม ท ำให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี สั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้น ในบริ ษ ทั
ดังกล่ำว คิดเป็ นร้อยละ 51.99 ของทุนจดทะเบียน
2) จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23
กรกฎำคม 2561 ชื่ อบริ ษทั เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ จำกัด ประเภทธุ รกิจ ลงทุน และ/หรื อ ให้ กู้ยืมเงิน ในธุ รกิ จ
อสังหำริ มทรัพย์ โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
3) ออกผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ หลำยรำยกำรเพื่ อจำหน่ ำ ยทั้ง ในประเทศและส่ ง ออกไปยัง ต่ ำ งประเทศ
ประกอบด้วย
- กลุ่มบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป ได้แก่ บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็ จรู ปแบบแห้ง ตรำมำม่ำออเรี ยนทัลคิตเชน 3
รสชำติ คือ รสฮอตโคเรี ยน รสกุง้ ผัดซอสต้มยำ รสผัดไข่เค็ม และ Mama Brand Oriental Style
Instant Noodles Yellow Curry Flavour (Jumbo Pack)
- กลุ่มเส้นขำวและโจ๊กกึ่งสำเร็จรู ปตรำมำม่ำ ได้แก่ ก๋ วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรู ปชนิดถ้วยตรำมำม่ำรสเล้ง
แซ่บ โจ๊กคัพชนิดซองตรำมำม่ำรสต้มยำกุง้
- กลุ่มขนมปั ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวเฟอร์ ตรำบิสชิ น 2 รสชำติ คือ ไส้ครี มกลิ่ นเมลอนญี่ ปุ่นและ
กลิ่นบลูเบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์บิสกิตตรำโฮมมี 3 รสชำติ คือ รสบัตเตอร์กำลิค รสต้มยำกุง้ และรสออ
ริ กำโน่
4) ได้รับกำรประเมินจำกสมำคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ในกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุ้นประจำปี
2561 (AGM 2561) ในระดับ “ดีเยีย่ ม” โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
5) ได้รับผลกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ประจำปี
2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD) ในระดับ “ดีมำก” (Very Good CG Scoring)
6) ได้รับรำงวัลแห่ งควำมสำเร็ จด้ำนควำมรั บผิดชอบต่อสังคม ด้วยควำมมุ่งมัน่ ในกำรประกอบ
ธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นสำคัญมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนี้
- ได้รับกำรคัดเลือกจำกสถำบันไทยพัฒน์ให้เข้ำอยูใ่ น Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีควำมโดด
เด่นในกำรดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงยัง่ ยืน ESG 100 for 2018 (Environmental, Social and Governance)
ประจำปี 2561
- ได้รับกำรรับรอง “มำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐำน” จำกคณะผูแ้ ทน
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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- ได้รับมอบใบรับรอง “มำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำร
(มยส.)” จำกกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
- ผลิตภัณฑ์ “มำม่ำ” ได้รับรำงวัลกำรจัดอันดับให้เป็ นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย
ประเภทบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป “ Marketeer No.1 Brand Thailand 2018” จำกกำรสำรวจผูบ้ ริ โภค
โดยนิตยสำรมำร์เก็ตเธียร์ ร่ วมกับ VDO Research
- แบรนด์ “มำม่ำ” ได้รับรำงวัลกำรยอมรับให้เป็ นแบรนด์ที่ครองควำมน่ำเชื่อถืออันดับ 1 ในกลุ่ม
สิ นค้ำบะหมี่ก่ ึงสำเร็จรู ป “ Thailand’s Most Admired Brand 18” จำกกำรสำรวจของนิตยสำร
แบรนด์เอจ ร่ วมกับสถำบันกำรศึกษำชั้นนำของประเทศ
• ปี

2562 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

1) ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จำกัด ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่
6/2562 เมื่ อ วัน ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2562 โดยกำรซื้ อ หุ ้ น สำมัญ เพิ่ ม มำจำกบริ ษ ัท สหพัฒ นำอิ น เตอร์ โ ฮลดิ้ ง จ ำกัด
(มหำชน) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) ทำให้บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั
ดังกล่ำวคิดเป็ นร้อยละ 59.67 ของทุนจดทะเบียน (เดิมบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนกำรถือหุ้นที่ร้อยละ 8.67) และส่ งผลให้มี
สถำนะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
2) ร่ วมลงทุนกับบริ ษทั ในกลุ่มสหพัฒน์ จดั ตั้งบริ ษทั ใหม่ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ครั้ งที่ 9/2562 เมื่ อ วัน ที่ 18 กัน ยำยน 2562 ชื่ อ บริ ษ ัท สห แคปปิ ตอล ทำวเวอร์ จ ำกัด ประเภทธุ ร กิ จ พัฒ นำ
อสังหำริ มทรัพย์ โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน
3) จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ในประเทศเมี ยนมำ ตำมมติ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้ งที่
9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559 ชื่อบริ ษทั อิระวดี ซัคเซส เวนเจอร์ ฟูดส์ จำกัด ประเภทธุ รกิจ ผลิตบะหมี่ก่ ึง
สำเร็จรู ป โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
4) ออกผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ หลำยรำยกำรเพื่ อจำหน่ ำ ยทั้ง ในประเทศและส่ ง ออกไปยัง ต่ ำ งประเทศ
ประกอบด้วย
- กลุ่มบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป ได้แก่ บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็ จรู ป แบบซองตรำมำม่ำออเรี ยนทัลคิตเชน 2
รสชำติ คือ รสโคเรี ยนสไปซ์ รสฮอตแอนด์สไปซี และบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปแบบถ้วยตรำมำม่ำออ
เรี ยนทัลคิตเชน 2 รสชำติ คือ รสฮอตโคเรี ยน รสผัดไข่เค็ม
- กลุ่มเส้นขำว โจ๊ก และข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ปตรำมำม่ำ ได้แก่ ก๋ วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็ จรู ปแบบซองชนิ ด
แห้งตรำมำม่ำรสผัดไทย ก๋ วยเต๋ ยวเส้นเล็กกึ่งสำเร็ จรู ปแบบถ้วยชนิ ดแห้งตรำมำม่ำรสผัดหอย
ลำย ชนิ ดน้ ำรสน้ ำยำปู โจ๊กคัพกึ่งสำเร็ จรู ป ตรำมำม่ำ รสไข่เค็ม ข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ป ตรำมำม่ำ
(ข้ำวต้มคัพ) รสซุปไข่สำหร่ ำย รสเล้งแซบ รสกุง้ กระเทียม
- กลุ่มขนมปัง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บิสกิตตรำบิสชินรสบัตเตอร์กำลิค รสออริ กำโน รสต้มยำกุง้ และ
ผลิตภัณฑ์เวเฟอร์ตรำบิสชิน ไส้ครี มรสผัดไข่เค็ม ไส้ครี มรสผัดไขเค็มเผ็ด
5) ได้รับกำรประเมินจำกสมำคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ในกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562
(AGM 2562) ในระดับ “ดีเยีย่ ม” โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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6) ได้รับผลกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ประจำปี
2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD) ในระดับ “ดีมำก” (Very Good CG Scoring)
7) ได้รับใบประกำศนี ยบัตรรับรอง กำรต่ออำยุกำรเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนทุจริ ต จำกคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต (CAC)
8) ได้รับรำงวัลนวัตกรรม 2 รำงวัล ในกำรประกวดนวัตกรรมเครื อสหพัฒน์ ประจำปี 2562 (ครั้งที่
15) ได้แก่
- รำงวัลชมเชย ประเภท Product “ข้ำวต้มคัพ ข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ปรสหมูสับกระเทียมพริ ก ไทย
ตรำมำม่ำ”
- รำงวัล ชมเชย ประเภท Product “MAMA HANDI RICE INSTANT FRIED RICE (ข้ ำ วกึ่ ง
สำเร็จรู ป) ตรำมำม่ำ 4 รสชำติ”
9) ได้รับรำงวัลแห่ งควำมสำเร็ จด้ำนควำมรั บผิดชอบต่อสังคม ด้วยควำมมุ่งมัน่ ในกำรประกอบ
ธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นสำคัญมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนี้
- ได้รั บ คัด เลื อ กให้อ ยู่ใ นรำยชื่ อ “หุ ้ น ยัง่ ยื น ” Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019
จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับรำงวัลกิตติกรรมประกำศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ในกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลควำมยัง่ ยืนต่อสำธำรณะและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง จำกสถำบันไทยพัฒน์
- ได้รับกำรรับ รอง “ มำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐำน” จำกคณะ
ผูแ้ ทนสำนักงำนสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
- ได้รับกำรรับรอง “มำตรฐำนกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกิ จกำร
(มยส.)” จำกกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
- ผลิตภัณฑ์ “มำม่ำ” ได้รับรำงวัลกำรจัดอันดับให้เป็ นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย
ที่ครองใจผูบ้ ริ โภค ประเภทบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป “Marketeer No.1 Brand Thailand 2018-2019”
จำกกำรสำรวจผูบ้ ริ โภคโดยนิตยสำรมำร์เก็ตเธียร์
- แบรนด์ “มำม่ำ” ได้รับรำงวัลกำรยอมรับให้เป็ นแบรนด์ที่ครองควำมน่ำเชื่อถืออันดับ 1 ในกลุ่ม
สิ นค้ำบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป “Thailand’s Most Admired Brand 19” จำกกำรสำรวจของนิ ตยสำร
แบรนด์เอจ ร่ วมกับสถำบันกำรศึกษำชั้นนำของประเทศ
• ปี

2563 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1) ร่ วมลงทุนกับบริ ษทั ในกลุ่มสหพัฒน์จดั ตั้งบริ ษทั ใหม่ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 ชื่อบริ ษทั เอ็กซ์อีที จำกัด ประเภทธุรกิจ โรงเรี ยนนำนำชำติ ภำยใต้ชื่อ
King’s College International School Bangkok (“KCSB”) โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 2.17 ของทุนจดทะเบียน
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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2) ออกผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ หลำยรำยกำรเพื่ อจำหน่ ำ ยทั้ง ในประเทศและส่ ง ออกไปยัง ต่ ำ งประเทศ
ประกอบด้วย
- กลุ่มบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป ได้แก่ บะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป แบบถ้วยตรำมำม่ำ รสไปซี่ คำโบนำร่ ำ และ
บะหมี่ ก่ ึ ง ส ำเร็ จรู ป แบบซองตรำมำม่ำ ออเรี ย นทัล คิตเช่ น รสหมูบะช่ อทรงเครื่ อง บะหมี่ ก่ ึ ง
สำเร็จรู ปแบบซองตรำรุ สกี รสซอสศรี รำชำ
- กลุ่มเส้นขำว โจ๊ก และข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ปตรำมำม่ำ ได้แก่ เส้นหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปตรำมำม่ำรสไก่
รสหอยเป๋ ำฮื้อ ข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ปตรำแบบถ้วยรสปลำทรงเครื่ อง ข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ปแบบซอง
รสเล้งแซบ รสกุง้ กระเทียม รสซุปไข่สำหร่ ำย
3) ได้รับกำรประเมินจำกสมำคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ในกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี
2563 (AGM 2563) ในระดับ “ดีเยีย่ ม” โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
4) ได้รับผลกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ประจำปี
2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)
5) ได้รับรำงวัลแห่ งควำมสำเร็ จด้ำนควำมรั บผิดชอบต่อสังคม ด้วยควำมมุ่งมัน่ ในกำรประกอบ
ธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นสำคัญมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนี้
- ได้รับ คัดเลื อกให้อยู่ใ นรำยชื่ อ “หุ ้นยัง่ ยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020
จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับประกำศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลควำมยัง่ ยืน
ต่อสำธำรณะและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง จำกสถำบันไทยพัฒน์
- ได้รับรำงวัลเกียรติยศ “บริ ษทั ยอดเยีย่ มแห่งปี กลุ่มเกษตรและอุตสำหกรรม” จำกงำน Money &
Banking Awards 2020 โดยวำรสำรกำรเงินธนำคำร สำหรับเกณฑ์กำรพิจำรณำให้รำงวัลบริ ษทั
จดทะเบียนที่มีผลประกอบกำรรวมยอดเยี่ยมในรอบปี วัดจำก 4 ปัจจัย ประกอบด้วยขนำดของ
บริ ษทั ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน และสภำพคล่องในกำรลงทุน
- มำสคอต “น้องม่ำ” คว้ำรำงวัล The best corporate character of the year 2020 ในงำนมหกรรม
ดิจิทลั คอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2020” ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็ นเวทีที่
แสดงศัก ยภำพและผลงำนด้ำ นอุ ต สำหกรรมดิ จิ ทัล Bangkok International Digital Content
Festival
- แบรนด์ “มำม่ำ” ได้รับรำงวัลกำรยอมรับให้เป็ นแบรนด์ที่ครองควำมน่ำเชื่อถืออันดับ 1 ในกลุ่ม
สิ นค้ำบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป “2020 Thailand’s Most Admired Brand” จำกกำรสำรวจของนิตยสำร
แบรนด์เอจ ร่ วมกับสถำบันกำรศึกษำชั้นนำของประเทศ
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จด้ำนกำรผลิ ตและจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์อำหำร ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์บะหมี่ และ
อำหำรกึ่งสำเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปังกรอบ น้ ำผลไม้ และบรรจุภณ
ั ฑ์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อยรวมทั้งสิ้ น
11 บริ ษทั และมีบริ ษทั ร่ วมรวมทั้งสิ้ น 6 บริ ษทั ซึ่ งประกอบธุ รกิจด้ำนอำหำร ด้ำนวัตถุดิบ ด้ำนบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้ำน
ลงทุน และด้ำนอื่นๆ โดย ณ ปัจจุบนั โครงสร้ำงกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯ มีโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ในกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่ม ดังนี้

หมำยเหตุ: (1) บริ ษทั ย่อย (2) บริ ษทั ร่ วม
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย (งบกำรเงินรวม) ดังต่อไปนี้
สาย
ผลิตภัณฑ์

กลุ่ม
ธุรกิจ

บะหมี่และ
อำหำรกึ่ง
สำเร็ จรู ป

อำหำร

เบเกอรี่
อำหำร
ขนมปังกรอบ อำหำร
น้ ำผลไม้
อำหำร
บรรจุ
บรรจุภณั ฑ์
ภัณฑ์
วัตถุดิบ
อื่นๆ
ลงทุน
ตัวแทน
รวม

รายได้ จากการขาย
%การ
สาหรับรอบปี สิ้นสุ ด
ถือหุ้น
ดาเนินการโดย
ของ 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2561
บริษัท ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA) บจก.คำลอลไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี) 55.00
บจก.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังกำรี )
65.00 13,499 57.25 13,126 54.69 11,961 53.31
บจก.เพรซิเดนท์ โครำคุเอ็น
70.00
บจก.อิระวดี ซัคเซส เวนเจอร์ฟูดส์
51.00
บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
51.99 7,143 30.29 7,744 32.27 7,495 33.40
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA) 840 3.56
856 3.57
852 3.80
บจก.ไทซันฟูดส์
52.08
870 3.69 1,013 4.22
975 4.35
บจก.ไทยอันเป่ ำ ผลิตภัณฑ์กระดำษ
51.00
1,046 4.44 1,076 4.48
983 4.38
บจก.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง
50.10
บจก.เพรซิเดนท์ ฟลำวมิลล์
60.00
บจก.เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์
70.00
182 0.77
184 0.77
171 0.76
บจก.เพรซิเดนท์ อินเตอร์ฟูด
59.67
23,580 100 23,999 100 22,437 100

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ บะหมี่และอาหารกึง่ สาเร็จรู ป
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยบะหมี่และอำหำรกึ่งสำเร็ จรู ปสำหรับจำหน่ำยทั้งในประเทศ
และส่งออกไปต่ำงประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
1.1 ผลิตภัณฑ์ก่ ึงสำเร็จรู ปที่ใช้แป้งสำลีเป็ นวัตถุดิบหลัก
ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์บ ะหมี่ ก่ ึ ง สำเร็ จรู ป ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ มำม่ำ ซึ่ งเป็ นที่ รู้จัก และยอมรั บของ
ผูบ้ ริ โภคมำนำนกว่ำ 47 ปี โดยครองส่วนแบ่งกำรตลำดมำกกว่ำร้อยละ 48 เป็ นผูน้ ำอันดับ 1 ในประเทศไทย รวมทั้ง
กำรรับจ้ำงผลิตบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปให้กบั บริ ษทั ชั้นนำของทวีปยุโรป อเมริ กำ และออสเตรเลีย เพื่อกำรส่ งออก โดยมี
กำลังกำรผลิตทั้งสิ้ นประมำณ 6 ล้ำนซองต่อวัน
1.2 ผลิตภัณฑ์ก่ ึงสำเร็จรู ปที่ใช้ขำ้ วเป็ นวัตถุดิบหลัก
1.2.1 ผลิตภัณฑ์อำหำรกึ่งสำเร็จรู ปพร้อมรับประทำน
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เช่น เส้นหมี่ขำวกึ่งสำเร็ จรู ป ก๋ วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็ จรู ป ก๋ วยจับ๊ กึ่งสำเร็ จรู ป โจ๊กกึ่งสำเร็ จรู ป ข้ำวต้ม
กึ่งสำเร็ จรู ป ข้ำวขำวและข้ำวหอมกึ่งสำเร็ จรู ป ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของตัวเส้น
หรื อข้ำวพร้ อมด้วยเครื่ องปรุ งรสที่ มี รสชำติครบถ้วน ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำมำม่ำ และ
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ ต่ ำ งประเทศ ได้ แ 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 และ
โรงเรี 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 นธุ รกิจภำยใต้บริ ษทั เพรซิ เดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (PB) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TFMAMA
โดยประกอบธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยขนมปั งและเบเกอรี่ ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำของบริ ษทั (PB)โดยส่ วนมำก
เป็ นกำรจำหน่ำยภำยในประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
2.1 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คำ้ ส่ง
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมปั งชนิ ดแผ่น ขนมปั งสำหรับเบอร์ เกอร์ ขนมปั งสำหรับฮอทดอก ขนมปังพร้อม
ทำน เช่น ขนมปังสอดไส้ แซนด์วิชสำเร็ จรู ป เค้ก และเบเกอรี่ อื่นๆ ซึ่งจัดจำหน่ำยให้กบั ช่องทำง/ร้ำนค้ำต่ำงๆ โดย
กลุ่มลูกค้ำหลัก คือ ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ำ “ฟำร์มเฮ้ำส์”
2.2 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คำ้ ปลีก
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่จำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกของบริ ษทั ได้แก่ ร้ำนเดลิย่ำ และร้ำนเค้กมำดำมมำร์ โก้
นอกจำกนั้นยังมีแฟรนไชส์ขำยแซนวิช กู๊ดมอร์นิ่งฟำร์มเฮ้ำส์ และตูจ้ ำหน่ำยขนมปังอัตโนมัติ
2.3 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ สำหรับธุรกิจฟำสต์ฟู้ด และร้ำนอำหำร/ภัตตำคำร
ได้แก่ ขนมปั งสำหรับเบอร์ เกอร์ ขนมปังสำหรับฮอทดอก ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปั งฝรั่งเศส ครัว
ซองต์ ขนมปังกรอบและแป้งพิซซ่ำ ที่จำหน่ำยให้แก่ร้ำนฟำสต์ฟู้ดต่ำงๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิซซ่ำฮัท เบอร์
เกอร์คิง และอื่นๆ รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุบทอด ได้แก่ เกล็ดขนมปัง
3. ผลิตภัณฑ์ ขนมปังกรอบ
ผลิ ตขนมปั ง กรอบภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำบิส ชิ น และโฮมมี่ โดยแต่ล ะเครื่ องหมำยกำรค้ำจะมี
ผลิตภัณฑ์ท้ งั บิสกิต แครกเกอร์ และเวเฟอร์ หลำยรสชำติ อำทิ บัตเตอร์โคโคนัต บัตเตอร์โคโคนัตครี มส้ม บัตเตอร์
โคโคนัตเคลือบชอคโกแลต โฮลวีทแครกเกอร์ เลมอนเชอร์เบท เวเฟอร์รสโกโก้ กำแฟ มะพร้ำว สตรอเบอร์รี่ บลู
เบอร์รี่ แบล็คเคอเรนท์ แครกเกอร์รสงำ ไก่ ชีส และมะพร้ำว
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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)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 12

บัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ยได้ รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษทำงด้ ำ นภำษี อ ำกรจำกกำรส่ ง เสริ มกำรลงทุ น ตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนภำยใต้เงื่อนไข
ต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ สิ ทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีอำกรที่มีสำระสำคัญมีดงั ต่อไปนี้
รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
ได้รับโอนกิจกำรจำกบัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุ ทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ
100 ของเงิ นลงทุ นและได้รั บ ยกเว้น ไม่
ต้องนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำร
ส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงิ น ได้นิ ติ
บุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
4.2 ไ ด้ รั บ ย ก เ ว้ น อ ำก ร ข ำ เ ข้ ำ ส ำห รั บ
เครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมตั ิ
4.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบ
แ ละ วั ส ดุ จ ำเ ป็ น ที่ ต้ อ ง น ำเ ข้ ำ จ ำ ก
ต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิ ตเพื่อกำร
ส่งออกนับตั้งแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม

บริ ษทั ฯ
60-1162-0-00-1-2 60-1163-0-00-1-2 60-1164-0-00-1-2 60-1165-0-00-1-2
16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560
1388(2)/2552
2201(2)/2553
2535(2)/2554
1045(2)/2555
26 พฤษภำคม 2552 9 พฤศจิกำยน 28 ธันวำคม 2554 19 มกรำคม 2555
2553
ผลิตขนมปัง
ผลิตบะหมี่
ผลิตบะหมี่
ผลิตบะหมี่
กรอบ
กึ่งสำเร็ จรู ป
กึ่งสำเร็ จรู ป
กึ่งสำเร็ จรู ป
ระยอง
จนถึงวันที่
3 มีนำคม 2561
(ยกเลิกบัตร 21
ตุลำคม 2563)

ชลบุรี

ชลบุรี

จนถึงวันที่
จนถึงวันที่
9 มิถุนำยน 2562 31 ตุลำคม 2563

ชลบุรี
จนถึงวันที่
1 กรกฎำคม
2564
(หยุดกำรใช้สิทธิ
10 เมษำยน 2562)

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

4 มีนำคม 2553

10 มิถุนำยน
2554

1 พฤศจิกำยน
2555

2 กรกฎำคม
2556

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 13

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 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุ ทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ
100 ของเงิ นลงทุ นและได้รั บ ยกเว้น ไม่
ต้องนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำร
ส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงิ น ได้นิ ติ
บุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
4.2 ไ ด้ รั บ ย ก เ ว้ น อ ำก ร ข ำ เ ข้ ำ ส ำห รั บ
เครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมตั ิ
4.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบ
แ ละ วั ส ดุ จ ำเ ป็ น ที่ ต้ อ ง น ำเ ข้ ำ จ ำ ก
ต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิ ตเพื่อกำร
ส่งออกนับตั้งแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
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 14

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 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่
ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100
ของเงินลงทุนและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงิน
ปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มซึ่ง
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คำนวณเพื่อเสี ยภำษี
4.2 ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ
50 สำหรับกำไรสุทธินบั แต่วนั ที่สิทธิพิเศษ
ในข้อ 4.1 สิ้นสุดลง
4.3 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่
ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 50
ของมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภำพกำรผลิตและได้รับยกเว้นไม่
ต้องนำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำร
ส่งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
4.4 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักร
ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
4.5 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและ
วัสดุจำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อ
ใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกนับตั้งแต่วนั
นำเข้ำครั้งแรก
4.6 ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำ
ร้อยละ 75
ของอัตรำปกติสำหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุ
จำเป็ นที่นำเข้ำมำใช้ผลิตเพื่อจำหน่ำยใน
ประเทศนับตั้งแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ 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
3 กรกฎำคม 13 สิ งหำคม 2562
2560
2561
1017(2)/2558 1018(2)/2558 58-2216-0-00-1-0
6 มกรำคม 2558 6 มกรำคม
22 กันยำยน
2558
2558
ผลิตบะหมี่
ผลิตบะหมี่ ผลิตก๋ วยเตี๋ยวกึ่ง ผลิตอำหำรกึ่ง ผลิตผลิตภัณฑ์
กึ่งสำเร็จรู ป กึ่งสำเร็จรู ป สำเร็จรู ปและ
สำเร็จรู ป
จำกข้ำว
เส้นก๋ วยเตี๋ยว
อบแห้ง
ระยอง

ลำพูน

รำชบุรี

รำชบุรี

รำชบุรี

จนถึงวันที่
31 สิ งหำคม
2567

จนถึงวันที่
31 มกรำคม
2567

จนถึงวันที่
6 พฤษภำคม
2567

5 ปี

-

5 ปี

5 ปี

-

-

-

-

-

-

-

3 ปี
(หยุดกำรใช้
สิ ทธิ 31
พฤษภำคม
2563)

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

1 ปี

-

-

-

-

-

1 ปี

-

-

-

1 กันยำยน
2559

1 กุมภำพันธ์
2559

7 พฤษภำคม
2559

3 มกรำคม
2563

1 ตุลำคม 2562

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 15

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

3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุ ทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มและได้รับ ยกเว้น ไม่
ต้องนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำร
ส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงิ น ได้นิ ติ
บุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี

4.2 ไ ด้ รั บ ย ก เ ว้ น อ ำก ร ข ำ เ ข้ ำ ส ำห รั บ
เครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมตั ิ
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
(สิ้นสุ ด 5
(ไม่เกิน
8 กันยำยน
กันยำยน
ร้อยละ 100
2561)
2563)
ของเงิน
(ไม่เกิน
(ไม่เกิน
ลงทุนไม่รวม
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ค่ำที่ดินและ
ของเงิน
ของเงิน
ทุน
ลงทุนไม่รวม ลงทุนไม่รวม หมุนเวียน)
ค่ำที่ดินและ ค่ำที่ดินและ
ทุน
ทุน
หมุนเวียน) หมุนเวียน)
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ

9 กันยำยน
2554

6 กันยำยน
2556

2 เมษำยน
2562
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บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้รั บ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส ำหรั บ ก ำไรสุ ท ธิ ที่ ได้จ ำกกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั น
ผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
4.2 ได้รั บ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส ำหรั บ ก ำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ำกกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภำพกำรผลิต
4.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมตั ิ
4.4 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่ งออกนับตั้งแต่วนั นำเข้ำครั้ง
แรก
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม

บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด
1855(2)/2555
62-0295-1-04-1-0
6 กรกฎำคม 2555
22 มีนำคม 2562
ผลิตสิ่ งพิมพ์ต่ำงๆ และ ผลิตฟิ ล์มและบรรจุ
ฟิ ล์มหรื อกระดำษ
ภัณฑ์พลำสติกชนิด
เคลือบพลำสติกและ
มำกกว่ำ 3 ชั้น
บรรจุภณ
ั ฑ์เคลือบ
พลำสติก
ฉะเชิงเทรำ

ฉะเชิงเทรำ

7 ปี

3 ปี

ได้รับ

ได้รับ

1 ปี

30 มิถุนำยน 2557

ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
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บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
3. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
3.1 ไ ด้ รั บ ย ก เ ว้ น อ ำ ก ร ข ำ เ ข้ ำ ส ำ ห รั บ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ต ำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
3.2 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำก
กำรประกอบกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ ม (นับแต่วนั ที่ เริ่ ม มี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
นำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
3.3 ได้รับอนุ ญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิ ดขึ้นในระหว่ำง
ได้รั บ ยกเว้น ภำษี เ งิ นได้ไ ปหัก ออกจำกก ำไรสุ ท ธิ ที่ เกิ ดขึ้น
ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่
วันพ้นกำหนดเวลำตำมข้อ 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 ปในปี 2563 (ที่ ม ำข้อ มู ล Nielsen (Thailand):
พฤศจิกำยน 2563) มีกำรเติบโตลดลงร้อยละ 2.2 โดยมีมูลค่ำตลำดรวมอยู่ที่ประมำณ 17,241 ล้ำนบำท โดยแยก
รำยละเอียดตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
• ตลาดบะหมี่กงึ่ สาเร็จรู ป

สำหรับสถำนกำรณ์ภำพรวมมูลค่ำตลำดบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปในประเทศปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตลดลง
คิดเป็ นร้อยละ 1.8 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผำ่ นมำโดยคิดเป็ นมูลค่ำตลำดรวมประมำณ 16,223 ล้ำนบำท โดยแบรนด์
มำม่ำสำมำรถรักษำควำมเป็ นผูน้ ำอันดับ 1 ด้วยส่ วนแบ่งกำรตลำดรวมร้อยละ 47.8 โดยแยกเป็ นสิ นค้ำประเภทซอง
มีแบ่งส่วนกำรตลำดคิดเป็ นร้อยละ 46 และสิ นค้ำประเภทถ้วยมีส่วนแบ่งกำรตลำดคิดเป็ นร้อยละ 53.8
สำหรับนโยบำยกำรตลำดของผลิตภัณฑ์บะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปภำยใต้ตรำสิ นค้ำมำม่ำนั้น ในปี นี้ ได้มีกำร
พัฒนำรสชำติใหม่ภำยใต้แบรนด์มำม่ำ OK Series ซึ่ งเป็ นกลุ่มสิ นค้ำประเภทพรี เมี่ยม ที่ได้ผลตอบรับเป็ นอย่ำงดี
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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จำกผูบ้ ริ โภค และในปี หน้ำเรำวำงแผนที่จะวำงสิ นค้ำ ในรสชำติที่หลำกหลำยมำกขึ้น เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ยอดขำย
แบรนด์มำม่ำ โดยใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ทุกรู ปแบบ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ แผนกำรโปรโมท
สิ นค้ำ มำม่ ำ ออเรี ย นทัลคิ ตเชนทั้ง ช่ องทำงออฟไลน์ และออนไลน์ โดยจะเน้นสร้ ำงกำรรั บรู ้ ใ ห้ผูบ้ ริ โภคเข้ำถึง
ผลิ ตภัณฑ์ออเรี ย นทัล คิ ตเชนในรู ป แบบซองควบคู่กับกำรจัดแคมเปญต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่ อง เช่ น แคมเปญกำร
ออกแบบแพคเกจพิเศษของ “มำม่ำโอเคเจเนอเรชั่น” เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ และเป็ นกำรกระตุ้น
ยอดขำยของสิ นค้ำในกลุ่มมำม่ำโอเค รวมไปถึงแคมเปญกำรขำยในทุกช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
นอกเหนื อจำกนี้ สิ นค้ำบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปแบรนด์มำม่ำ ได้มีกำรออกผลิตภัณฑ์มำม่ำในรสชำติใหม่
เพื่อเป็ นทำงเลือกกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคและเพื่อกระตุน้ กำรเติบโตและสร้ำงควำมหลำกหลำยให้กบั ตลำดสิ นค้ำบะหมี่ก่ ึง
สำเร็ จรู ป โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้วำงจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ใหม่ท้ งั หมด 2 รำยกำร ได้แก่ บะหมี่ถว้ ยกึ่งสำเร็ จรู ป
รสสไปซี่คำโบนำร่ ำ และบะหมี่ออเรี ยนทัลคิตเชน รสหมูบะช่อทรงเครื่ อง
อย่ำงไรก็ตำมในปี 2564 แบรนด์มำม่ำมีแผนที่จะทำกำรพัฒนำสิ นค้ำรสชำติใหม่ๆ ออกสู่ ตลำดอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยจะมุ่ ง เน้น ไปที่ ต ลำดบะหมี่ ก่ ึ ง ส ำเร็ จ รู ป แบบพรี เ มี่ ย มรวมไปถึ ง ตลำดบะหมี่ ก่ ึ ง ส ำเร็ จ รู ป ที่ ใ ห้
ควำมสำคัญกับเรื่ องของสุขภำพ เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ยอดขำยและเป็ นทำงเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีกทำงหนึ่งด้วย
• ตลาดเส้ นหมี่ ก๋ วยเตี๋ยว และวุ้นเส้ นกึง่ สาเร็จรู ป

ปี 2563 ตลำดเส้นหมี่ ก๋ วยเตี๋ยว และวุน้ เส้นกึ่งสำเร็ จรู ปในประเทศไทย มีมูลค่ำรวม 1,018 ล้ำนบำท มี
อัตรำกำรเติ บ โตลดลงคิ ดเป็ นร้ อยละ 8.1 แบรนด์มำม่ำยังคงสำมำรถรั กษำส่ วนแบ่งตลำดอันดับหนึ่ งที่ร้อยละ
70.2 เพิม่ ขึ้นจำกปี ที่แล้ว ซึ่งมีส่วนแบ่งกำรตลำดที่ร้อยละ 68.9
ส่ วนกำรจัดจำหน่ ำยของบริ ษทั ฯ ในปี 2563 มำม่ำเส้นหมี่ขำวและก๋ วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็ จรู ป บริ ษทั ฯ มี
ยอดขำยลดลงจำกปี ก่ อ น ประมำณร้ อ ยละ 3 ซึ่ ง เป็ นกำรลดลงที่ น้อ ยกว่ำ กำรลดลงของตลำดรวม เนื่ อ งจำก
สถำนกำรณ์โควิดทำให้ปริ มำณจำหน่ำยสิ นค้ำประเภทถ้วยลดลงมำก
• ตลาดโจ๊ กกึง่ สาเร็จรู ปและข้ าวต้ มกึง่ สาเร็จรู ป

ปี 2563 ตลำดของโจ๊กกึ่งสำเร็ จรู ปในประเทศ มีมูลค่ำรวม 1,781 ล้ำนบำท ตลำดมีกำรเติบโตลดลงคิด
เป็ นร้อยละ 15.7 มำม่ำมีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 5.5 ลดลงจำกปี ที่แล้วที่มีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 6.7
กำรจัดจำหน่ำยของบริ ษทั ฯ ในปี 2563 โจ๊กกึ่งสำเร็จรู ปตรำ “มำม่ำ” มียอดขำยลดลงร้อยละ 26 จำกปี
ก่อน เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ทำให้ตลำดสิ นค้ำประเภทนี้ ลดลง เนื่องจำกส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้ำประเภทถ้วย
ซึ่ งรำคำสู งกว่ำประเภทซอง ผูบ้ ริ โภคไม่นิยมซื้ อเพื่อตุน หรื อหำกเป็ นกำรซื้ อเพื่อบริ จำคก็นิยมซื้ อประเภทซอง
มำกกว่ำ เพื่อควำมสะดวกในกำรบรรจุและขนส่ง
ปี 2563 ตลำดของข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ปในประเทศมีมูลค่ำรวม 119 ล้ำนบำท ตลำดมีกำรเติบโตเพิ่มขึ้น
คิดเป็ นร้อยละ 14.2 มำม่ำมีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 96.5 ลดลงจำกปี ที่แล้วที่มีส่วนแบ่งกำรตลำด ร้อยละ 99
ข้ำ วต้ม กึ่ งส ำเร็ จ รู ปตรำมำม่ ำ มี ย อดขำย ปี 2563 เติ บ โตลดลงเล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งจำกสิ น ค้ำ ใหม่
3 รำยกำร ได้แก่ ข้ำวต้มคัพรสไข่สำหร่ ำย ข้ำวต้มคัพรสเล้งแซบ ข้ำวต้มคัพรสกุ้งกระเทียม ประเภทซองยังวำง
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จำหน่ำยไม่ครบทุกช่องทำง และสิ นค้ำเดิมส่วนมำกเป็ นประเภทถ้วย ซึ่งสิ นค้ำประเภทถ้วยทุกชนิดได้รับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์โควิด-19
• ตลาดบิสกิต

มูลค่ำตลำดรวมปี 2563 อยู่ที่ 12,025 ล้ำนบำทโดยแบ่งเป็ น Biscuit, Cracker จำนวน 4,738 ล้ำนบำท
Wafer จำนวน 3,680 ล้ำนบำท และ Cookie จำนวน 3,607 ล้ำนบำท โดยเติบโตลดลงจำกปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 4.9
ในส่ วนของกำรจัดจำหน่ำยของบริ ษทั ฯ Biscuit เติบโตลดลงร้อยละ 2.01 โดยแบ่งเป็ น Biscuit และ
Cracker มีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 2.76 Wafer เติบโตลดลงคิดเป็ นร้อยละ 8.11 และ Cookie เติบโตลดลง
คิดเป็ นร้อยละ 18.57 โดยตรำสิ นค้ำ Bissin เติบโตลดลง คิดเป็ นร้อยละ 0.88 และตรำสิ นค้ำ Homey เติบโตลดลง คิด
เป็ นร้อยละ 2.22
ในปี 2563 สิ นค้ำ Bissin และ Homey มีกำรเติบโตในกลุ่ม Biscuit ทั้ง 2 ตรำสิ นค้ำ ซึ่ งในส่ วนของ
โรงงำนก็มีกำรเพิ่มเครื่ องจักรใหม่ในไลน์ Wafer โดยจะสำมำรถทำกำรผลิต สิ นค้ำได้ในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 นี้
เพื่อรองรับกำรขำยที่จะเติบโตขึ้น อีกทั้งในปี 2563 ทั้ง 2 ตรำสิ นค้ำมีกำรพัฒนำสิ นค้ำใหม่ท้ งั ในส่ วน Biscuit Wafer
และ Cookie เพื่อจะนำออกสู่ตลำดในปี 2564 นี้อีกด้วย
ตลาดต่างประเทศ
ในปี 2563 เป็ นปี ที่ ท ้ ำ ทำยส ำหรั บ ธุ ร กิ จ จำกกำรระบำดของ Corona Virus (Covid-19) ซึ่ งได้
แพร่ กระจำยไปทัว่ โลก ส่ งผลกระทบต่อทุกภำคธุรกิจ ในส่ วนของบริ ษทั เองได้รับผลกระทบในช่วงของกำรระบำด
โดยลูกค้ำในหลำยๆ ประเทศไม่สำมำรถนำเข้ำสิ นค้ำให้ทนั ตำมควำมต้องกำรที่ เพิ่มขึ้นและไม่สำมำรถกระจำย
สิ นค้ำไปยังร้ำนค้ำได้ตำมปกติ เนื่องจำกกำร Lock Down ในหลำยประเทศ ทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไปพบลูกค้ำ
เพื่อขยำยตลำด ทำงบริ ษทั ฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบกำรติดต่อสื่ อสำรกับลูกค้ำผ่ำนช่องทำง Online และ Social
media ต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้น เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดให้ลูกค้ำยังคงจดจำบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้ให้กำรสนับสนุนสิ นค้ำกับสถำนทูตของประเทศต่ำงๆ เพื่อนำไปจัดทำถุงยังชีพให้กบั คน
ไทยในต่ำงเทศ และจัดทำ Mama Mask ซึ่งเป็ นหน้ำกำกผ้ำสะท้อนน้ ำ จัดส่งให้กบั ลูกค้ำตำมประเทศต่ำงๆ
ทำงด้ำนกำรตลำด บริ ษทั ฯ ได้ทำกำรตลำดในรู ปแบบ Digital Marketing เพื่อต้องกำรสร้ำง Awareness
และ Engagements กับลูกค้ำผ่ำนทำง Platform ต่ำงๆ คือ Facebook, Instagram และ YouTube ภำยใต้ชื่อ “MAMA
Global” โดยกิจกรรมบนเพจจะเน้นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ร่วมกันระหว่ำง Brand กับลูกค้ำ ผ่ำนทำงกิจกรรมอำทิ
เช่น กำรทำ Campaign “Mama Stay Home Challenge” ให้ลูกค้ำได้เข้ำร่ วมสร้ำงสรรค์เมนู จำกผลิ ตภัณฑ์ Mama
และ Campaign “Mama Snap Cup Challenge” ให้ลูกค้ำได้ถ่ำยรู ปร่ วมกับ Mama cup ในอริ ยำบถต่ำงๆ โดยทั้ง 2
กิจกรรมจะให้ลูกค้ำเข้ำร่ วมโดยกำรส่ งรู ปเข้ำมำร่ วมสนุกบน Platform ที่จดั กิจกรรม ในส่ วนกำรขำย ทำงบริ ษทั ฯ
ได้สมัครเข้ำร่ วมกับ Alibaba.com และ ThaiGroove เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรหำลูกค้ำรำยใหม่
ทำงด้ำนกลยุทธ์ ทำงบริ ษทั ฯ ดำเนินงำนโดยเน้นควำมร่ วมมือกับทำงลูกค้ำ เพื่อผลักดันสิ นค้ำให้เข้ำสู่
ตลำดใหม่ๆ ที่ยงั คงมีโอกำสทำงกำรขำยให้กบั สิ นค้ำของบริ ษทั ฯ ผ่ำนวิธีกำรหลำยๆ อย่ำง ดังต่อไปนี้
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กำรส่งเสริ มกิจกรรมทำงกำรตลำดช่องทำง Offline และ Online อำทิเช่น กำรจัดวำงสิ นค้ำบนพื้นที่
พิเศษ, กำรจัดโปรโมชัน่ รำคำพิเศษ และกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยโดยร่ วมกับกรมส่ งเสริ ม
กำรค้ำระหว่ำงประเทศในกำรผลักดันสิ นค้ำเข้ำสู่ Online channel คือ Amazon และ Coupang
กำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยออกสิ นค้ำใหม่ 2 รำยกำรคือ Mama rice vermicelli chicken abalone
flavor และ Ruski Sriracha flavor
กำรเพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย โดยร่ วมมือกับลูกค้ำนำสิ นค้ำเข้ำ Local Supermarket รำยใหญ่ใน
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอังกฤษ

ตลาดรวม
ปี 2563 บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนรำยได้รวมจำกกำรขำยในประเทศต่อกำรส่ งออกไปจำหน่ำยต่ำงประเทศ
และกลุ่มประเทศที่ส่งออก โดยเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผำ่ นมำ ดังนี้
สายผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจ

บะหมี่และอำหำรกึ่ง
สำเร็จรู ป

อำหำร

เบเกอรี่

อำหำร

ขนมปังกรอบ

อำหำร

น้ ำผลไม้

อำหำร

บรรจุภณ
ั ฑ์

บรรจุภณ
ั ฑ์

อื่น ๆ

วัตถุดิบ
รวม

ตลาด
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ

รวมทั้งสิ้น

31 ธ.ค. 2563
ล้านบาท
%
9,218 39.09
4,281 18.16
7,143 30.29
810
3.43
30
0.13
202
0.86
668
2.83
1,044
4.43
2
0.01
182
0.77
18,599 78.87
4,981 21.13
23,580
100

รายได้จากการขาย
สาหรับรอบปี สิ้นสุ ด
31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท
%
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

31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท
%
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

กลุ่มประเทศที่ส่งออก*
ตลำดต่ำงประเทศ
เอเชีย
ออสเตรเลีย
ยุโรป
แคนำดำ
สหรัฐอเมริ กำ
แอฟริ กำ

ปี 2563
50%
4%
23%
4%
19%
-

ปี 2562
51%
3%
28%
3%
15%
-

ปี 2561
46%
4%
30%
3%
16%
1%

* จากข้อมูลในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษ ทั ฯ มี โรงงำนผลิ ต 5 แห่ ง ได้แก่ โรงงำนจัง หวัดชลบุ รี โรงงำนจัง หวัดล ำพู น ผลิ ตบะหมี่ ก่ ึ ง
สำเร็จรู ป โรงงำนจังหวัดระยอง ผลิตบะหมี่ก่ ึงสำเร็จรู ปและขนมปังกรอบ โรงงำนบ้ำนโป่ ง 1 และโรงงำนบ้ำนโป่ ง 2
ผลิตผลิตภัณฑ์ก่ ึงสำเร็จรู ปที่แปรรู ปจำกข้ำว โดยมีกำลังกำรผลิตและกำรผลิตจริ ง ดังนี้
บะหมี่และอาหารกึ่งสาเร็จรูป (ตัน/วัน)
โรงงาน

กาลังการผลิต(1)

ผลิตจริง

โรงงานศรีราชา
ปี 2563
254.84
283.22
ปี 2562
232.84
273.56
โรงงานลาพูน
ปี 2563
84.24
105.29
ปี 2562
84.24
84.58
โรงงานระยอง
ปี 2563
84.26
84.28
ปี 2562
71.22
81.50
โรงงานบ้ านโป่ ง 1 และโรงงานบ้ านโป่ ง 2
ปี 2563
59.76
49.97
ปี 2562
58.21
49.71
รวม
ปี 2563
483.10
522.76
ปี 2562
446.51
489.35

ขนมปังกรอบ (ตัน/วัน)

อัตราการใช้
กาลังการผลิต
ประโยชน์ (%)

ผลิตจริง

อัตราการใช้
ประโยชน์ (%)

111.14
117.49

-

-

-

124.99
100.40

-

-

-

100.02
114.43

45.00
45.00

31.58
31.88

70.18
70.84

83.62
85.40

-

-

-

108.21
109.59

45.00
45.00

31.58
31.88

70.18
70.84

หมำยเหตุ: (1) กำลังกำรผลิตที่ 2 กะ หักช่วงซ่อมแซมเครื่ องจักร 10% และ 1 ปี มี 300 วันกำรผลิต

เนื่องจำกวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำส่ วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบเกษตร เช่น แป้งสำลี ข้ำว และน้ ำมัน
ปำล์ม ซึ่ งสำมำรถสั่งซื้ อได้ท้ งั จำกภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มำเลเซี ย ญี่ปุ่น ดังนั้นจึงไม่มี
ปั ญหำกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบและกำรขำดวัตถุดิบป้ อนเข้ำโรงงำน นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ มีซัพพลำยเออร์ (Supplier)
ด้ำนวัตถุดิบและวัสดุหลำยรำย ทำให้ช่วยลดควำมเสี่ ยงในกำรจัดหำวัตถุดิบหำกสู ญเสี ยรำยใดรำยหนึ่ ง รวมทั้ง
สำมำรถต่อรองรำคำและคัดเลือกคุณภำพได้เต็มที่
อีกทั้งไม่มีผูจ้ ดั จำหน่ ำยรำยใดที่มีสัดส่ วนมูลค่ำยอดซื้ อมำกกว่ำร้อยละ 30 ของยอดซื้ อรวม สำหรั บ
วัตถุดิบบำงประเภทที่ มีสัดส่ วนกำรใช้มำก เช่ น แป้ งสำลี และน้ ำมันปำล์ม จะมีกำรทำสัญญำล่วงหน้ำกับผูจ้ ัด
จำหน่ำยบำงส่วน เพื่อลดควำมเสี่ ยงเรื่ องรำคำและปริ มำณส่ งมอบ โดยในสัญญำจะมีระบุ จำนวน รำคำ และเวลำใน
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กำรส่งมอบ โดยจะทำสัญญำเป็ นรำยไตรมำสและรำยปี อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำโครงสร้ำงต้นทุนวัตถุดิบ พบว่ำไม่
มีวตั ถุดิบใดที่มีสัดส่วนกำรใช้มำกกว่ำร้อยละ 50
สัดส่ วนมูลค่ำกำรซื้อวัตถุดิบวัสดุในประเทศและต่ำงประเทศเป็ น 97 : 3
กระบวนกำรผลิตหรื อกำรกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ มีแนวทำงกำร
ดำเนินกำร ดังนี้
1) ขยะและของเสีย (Waste)
บริ ษทั ฯ มีกำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกวิธีตำมระบบกำรจัดกำรสิ่ ง แวดล้อม(Environment Management
System) โดยขยะอุตสำหกรรมที่ไม่อนั ตรำยแต่สภำพปนเปื้ อนจะส่ งให้ผรู ้ ับกำจัดนำไปฝังกลบ ส่ วนขยะที่นำไปใช้
ประโยชน์ได้ จะคัดแยกและจำหน่ ำยเพื่อนำไปหมุนเวียนใช้ซ้ ำ (Reuse) หรื อแปลงสภำพ (Recycle) เช่น ถุง , ถัง
พลำสติก, ปี๊ ป, แกนกระดำษ, ฟิ ล์มพลำสติก เป็ นต้น สำหรับขยะอันตรำยจะคัดแยกและกำจัดโดยบริ ษทั ผูร้ ับกำจัด
ของเสี ยอันตรำยหรื อส่ งคืนให้กบั Supplier เพื่อจัดกำรอย่ำงถูกวิธี ขยะทุกประเภทของโรงงำน จะถูกจัดกำรและ
กำจัดโดยผูป้ ระกอบกำรที่ได้รับอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
2) น้าเสีย (Waste Water)
บริ ษทั ฯ มีระบบบำบัดน้ ำเสี ยที่ได้มำตรฐำนและสำมำรถรองรับปริ มำณน้ ำเสี ยรวมกันทุกโรงงำนที่
ประมำณ 8,000-14,000 ลูกบำศก์เมตร/เดือน โดยมีระบบกำรแยกสิ่ งเจือปนประเภทไขมันด้วยบ่อดักไขมันและแยก
ของแข็งที่ปะปนมำด้วยตะแกรงกรอง จำกนั้นน้ ำเสี ยจะถูกปรับสภำพให้เป็ นกลำง และใช้กระบวนกำรบำบัดน้ ำเสี ย
ทำงชี ว ภำพเพื่ อ ลดควำมสกปรกในน้ ำ ทิ้ ง โดยใช้ถ ัง กรองไร้ อ ำกำศ (Anaerobic Filter) และระบบตะกอนเร่ ง
(Activated Sludge) ซึ่ ง ช่ วยลดค่ ำ Grease & Oil, COD และ BOD ออกจำกน้ ำ เสี ย น้ ำ ที่ ผ่ำ นกำรบ ำบัด แล้ว จะถู ก
ตรวจวัดคุณภำพน้ ำทิ้ง ซึ่ งผ่ำนตำมมำตรฐำนน้ ำทิ้งของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดยโรงงำนศรี รำชำและโรงงำน
ลำพูนจะปล่อยน้ ำทิ้งที่ผำ่ นกำรบำบัดแล้วออกสู่ ระบบส่ วนกลำงของสวนอุตสำหกรรมเครื อสหพัฒน์ และบำงส่วน
จะนำกลับมำใช้เป็ นน้ ำ Recycle ภำยในโรงงำน ส่ วนโรงงำนบ้ำนโป่ งและโรงงำนระยองจะมีกำรกักเก็บน้ ำเสี ยที่
ผ่ำนกำรบำบัดแล้วไว้ในบ่อพักน้ 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 ส่ วนที่โรงงำนระยอง บริ ษทั ฯ มีกำรปรับใช้ก๊ำซธรรมชำติ (NG) เป็ นพลังงำน
แทนน้ ำ มันเตำ จึ ง ท ำให้ลดผลกระทบต่ อสิ่ ง แวดล้อมในเรื่ องกำรเผำไหม้จำกเชื้ อเพลิง เนื่ องจำก NG จัดเป็ น
เชื้อเพลิงที่สะอำด และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยกว่ำน้ ำมันเตำมำก ส่ วนโรงงำนบ้ำนโป่ ง มีกำรใช้
ถ่ำนหิ นเป็ นเชื้ อเพลิงหลัก และมีระบบบำบัดมลพิษทำงอำกำศที่มีประสิ ทธิ ภำพ ตรวจวัดคุณภำพอำกำศได้ตำม
มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
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นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษ ทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) มี ค วำมมุ่ ง มั่นที่ จะผลิ ตสิ นค้ำให้มี คุณภำพและควำม
ปลอดภัย ตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบัง คับ และข้อก ำหนดของลูกค้ำ โดยไม่ส่ง ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมอำชี ว
อนำมัยและควำมปลอดภัยของพนักงำนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้ำ ทั้งนี้ พนักงำนทุก
ระดับชั้น ต้องมีส่วนรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
บริ ษทั ฯ ขำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย โดยที่ตวั แทนจำหน่ำยจะต้องมีใบสัง่ ซื้อล่วงหน้ำเข้ำมำก่อนประมำณ
1 เดือน และบริ ษทั ฯ จะผลิตสิ นค้ำตำมใบสั่งซื้ อโดยไม่ตอ้ งผลิตสิ นค้ำไว้ล่วงหน้ำนำน ส่ วนกำรขำยสิ นค้ำส่ งออก
ไปต่ำงประเทศ ลูกค้ำจำกต่ำงประเทศจะแจ้งปริ มำณที่ตอ้ งกำรตลอดจนวัน เวลำ ที่ ลงเรื อให้ล่วงหน้ำเช่นเดียวกัน
ดังนั้นกำรที่บริ ษทั ฯ ผลิตสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสำมำรถส่งของออกจำกโรงงำนได้ทนั ที จึงทำให้บริ ษทั ฯ ไม่มีสินค้ำ
ค้ำงในกำรส่งมอบ
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
1) ความเสี่ ยงเกีย่ วกับราคาและความพอเพียงของปริมาณวัตถุดิบ
ปั จจัยควำมเสี่ ยงด้ำนวัตถุดิบหลักของบริ ษทั ฯ คือ แป้ งสำลี ข้ำว และน้ ำมันปำล์ม ซึ่ งเป็ นสิ นค้ำเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจำกหลำยปั จจัย อำทิ ปริ มำณผลผลิตทัว่ โลก ควำมต้องกำรใช้ และสภำวะอำกำศ ทำให้มีควำม
เสี่ ยงในด้ำนปริ มำณวัตถุดิบ ที่จัดหำได้และควำมผันผวนของรำคำ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อต้นทุนขำยของบริ ษ ัทฯ
โดยเฉพำะสิ นค้ำบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปซึ่งเป็ นสิ นค้ำที่ถูกควบคุมรำคำโดยกรมกำรค้ำภำยใน ทำให้บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถ
ขึ้นรำคำเพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่ำวได้ หำกไม่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำ โดยจะยังคงใช้กลยุทธ์กำรทำสัญญำล่วงหน้ำ
ในกำรซื้ อข้ำวสำลีและน้ ำมันปำล์มในจังหวะที่รำคำมีกำรอ่อนตัวลง และติดตำมปั จจัยที่มีผลกระทบต่อรำคำอย่ำง
ใกล้ชิ ด นอกจำกนั้นส ำหรั บ ด้ำ นปริ ม ำณวัตถุ ดิบ บริ ษ ทั ฯ จะมี ก ำรซื้ อวัตถุ ดิบ ในปริ ม ำณมำกและซื้ อจำกผูจ้ ัด
จำหน่ำย (supplier) หลำยรำย ทำให้สำมำรถลดควำมเสี่ ยงในกำรขำดแคลนวัตถุดิบ นอกจำกนั้น ยังทำให้มีอำนำจ
ในกำรเจรจำต่อรองกับผูจ้ ดั จำหน่ำยได้
2) ความเสี่ยงเกีย่ วกับช่ องทางการจัดจาหน่ าย
2.1) ความเสี่ยงจากการพึง่ พาผู้จัดจาหน่ ายรายใหญ่ ในประเทศของผลิตภัณฑ์ บะหมี่และอาหารกึง่ สาเร็จรู ป
และขนมปังกรอบ
กำรจำหน่ำยสิ นค้ำภำยในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมี่และอำหำรกึ่งสำเร็ จรู ปและขนมปังกรอบของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นสองกลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนรำยได้รวมกันเป็ นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับธุ รกิจอื่นของบริ ษทั ฯ เป็ นกำร
จัดจำหน่ำยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยใหญ่ คือ SPC ซึ่ งมีสัดส่ วนกำรสั่งซื้อสิ นค้ำสู งสุ ดคิดเป็ นสัดส่ วนประมำณเกินกว่ำ
กึ่งหนึ่งของยอดขำยรวมในประเทศของผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่ำว แต่เนื่องจำก SPC เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ และ
มีกำรติดต่อกำรค้ำมำเป็ นเวลำนำน ทำให้บริ ษทั ฯ มีควำมมัน่ ใจในควำมมัน่ คงของลูกค้ำรำยนี้ มำก อย่ำงไรก็ดีเพื่อ
เป็ นกำรลดควำมเสี่ ยงในกำรพึ่งพิงผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยใหญ่ของตลำดภำยในประเทศ บริ ษทั ฯ ได้พยำยำมขยำยสัดส่ วน
กำรส่ ง ออกเพิ่ ม ขึ้ น นอกจำกนั้ น บริ ษ ัท ย่ อ ยของบริ ษัท ฯ ยัง มี ช่ อ งทำงกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและคณะท ำงำนที่ มี
ควำมสำมำรถในกำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำได้
2.2) ความเสี่ ยงจากการพึง่ พาผู้จัดจาหน่ ายรายใหญ่ ในประเทศของผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
นอกจำกนั้นผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ยงั มี กำรพึ่งพิงผูจ้ ดั จำหน่ ำยรำยใหญ่ ได้แก่ บริ ษทั ซี .พี.ออลล์ จำกัด
(มหำชน) ซึ่งประกอบธุรกิจร้ำนสะดวกซื้ อ ซึ่งมียอดจำหน่ำยให้แก่คู่คำ้ รำยนี้คิดเป็ นประมำณร้อยละ 40 ของรำยได้
ธุรกิจเบเกอรี่ ของบริ ษทั ฯ โดยหำกสู ญเสี ยคู่คำ้ รำยนี้ จะส่ งผลกระทบต่อรำยได้ในส่ วนดังกล่ำว นอกจำกนั้นคู่คำ้ รำย
นี้ยงั มีกำรผลิตสิ นค้ำเบเกอรี่ บำงประเภทเพื่อจัดจำหน่ำยในร้ำนสะดวกซื้ อของตนเองอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำก
ผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ของบริ ษทั ฯ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ มีคุณภำพสู งได้มำตรฐำนและเป็ นที่ยอมรั บของผูบ้ ริ โภคอย่ำง
กว้ำงขวำงทำให้เป็ นสิ นค้ำที่ทำรำยได้ให้กบั ร้ำนสะดวกซื้อดังกล่ำวในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งแบรนด์อื่นและ
แบรนด์ของร้ ำนสะดวกซื้ อดังกล่ำวเอง ทำให้บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่ำจะสำมำรถรั กษำคู่คำ้ รำยนี้ ไว้ได้ เนื่ องจำกเป็ น
กำรค้ำที่ได้รับผลประโยชน์ท้ งั 2 ฝ่ ำย
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3) ความเสี่ยงเกีย่ วกับอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ มีกำรจำหน่ำยสิ นค้ำไปต่ำงประเทศและขำยเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศทำให้มี ควำม
เสี่ ยงต่อรำยได้ของบริ ษทั ฯ หำกเกิดควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงเงินบำทและเงินดอลลำร์ สหรัฐ
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ฯ ไม่มีภำระจำกกำรกูย้ ืมเงินจำกต่ำงประเทศและมีกำรดูแลและป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน โดยใช้เครื่ องมือทำงกำรเงิน ได้แก่ กำรตกลงทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward)
เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยไม่มีนโยบำยกำรเก็งกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน นอกจำกนั้นบริ ษทั
ฯ สำมำรถลดควำมเสี่ ยงโดยกำร Squared Position ระหว่ำงเงินที่เป็ นรำยรับจำกกำรส่งออกและรำยจ่ำยในกำรนำเข้ำ
วัตถุดิบ เครื่ องจักร และอุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ
4) ความเสี่ ยงจากการมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 25
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯ มี ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ คือ บริ ษทั สหพัฒนำอิ นเตอร์ โฮลดิ้ ง จำกัด
(มหำชน) ถือหุ้นจำนวน 84,314,021 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 25.57 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งสัดส่ วนกำรถือหุ้น
ดังกล่ำวมีผลต่อกำรตัดสิ นใจอย่ำงมีสำระสำคัญในที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้นผูถ้ ือหุน้ รำยอื่นของบริ ษทั ฯ อำจมี
ควำมเสี่ ยงในกำรรวบรวมคะแนนเสี ยง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอได้
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรถ่วงดุลอำนำจ จึงได้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีในกำรปกป้ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นและกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน อำทิเช่น กำรเปิ ด
โอกำสให้ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่ งหรื อหลำยคน ซึ่ งถือหุ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
จำนวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ สำมำรถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อ
บุคคล เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ฯ ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี เป็ นต้น
นอกจำกนี้ ทำงคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้มีกำรอนุมตั ิหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไข
กำรค้ำโดยทัว่ ไปในกำรทำธุ รกรรมระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกันทุกปี
โดยได้ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดไว้
และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมเป็ นอิสระ ซึ่งเป็ นคณะกรรมกำรชุดย่อยร่ วมทำงำนในคณะกรรมกำรบริ ษทั
เพื่อควำมโปร่ งใสและเพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นว่ำจะสำมำรถสอบทำนกำรทำงำนและมีกำรถ่วงดุลอำนำจ
ในฐำนะตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยได้ในระดับหนึ่ง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย
5) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมเป็ นเรื่ องที่บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่ บริ ษทั ฯ จึงจัดตั้งให้มีหน่วยงำนสิ่ งแวดล้อม
ที่มีหน้ำที่ในกำรควบคุมดูแล ประเมินผลกระทบด้ำนสิ่ งแวดล้อม และประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ อำทิเช่น ภัยแล้ง ซึ่งเป็ นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจในเรื่ องของกำรขำดแคลน
วัตถุดิบหรื อวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อกำรผลิต หรื อส่ งผลกระทบต่อรำคำต้นทุนของวัตถุดิบที่อำจสู งขึ้น และบริ ษทั ฯ
ยังได้มีโครงกำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกวิธีตำมระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม มีระบบบำบัดน้ ำเสี ยที่ได้มำตรฐำน และ
บริ ษทั ฯ มีกำรใช้พลังงงำนไอน้ ำจำกก๊ำซธรรมชำติ (NG) เป็ นพลังงำนแทนน้ ำมันเตำ จึงทำให้ลดผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม และใช้ถ่ำนหิ นเป็ นเชื้ อเพลิ งโดยมี ระบบบำบัดมลพิษทำงอำกำศที่ มีประสิ ทธิ ภำพ ตรวจวัดคุณภำพ
อำกำศได้ตำมมำตรฐำนที่กฏหมำยกำหนด
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6) ความเสี่ ยงในสิ นค้ าด้ านคุณภาพและความปลอดภัย
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งและเป็ นหนึ่ งในภำรกิจที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือ กำร
สร้ำงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพดี สม่ำเสมอ และมีควำมปลอดภัย ในฐำนะที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตอำหำร กำรคำนึงถึงเรื่ อง
ควำมสะอำดและควำมปลอดภัยในทุกๆ กระบวนกำรผลิต จึงเป็ นสิ่ งจำเป็ นที่ตอ้ งใส่ ใจเป็ นพิเศษ บริ ษทั ฯ จึงได้
ดำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้ได้รับกำรรับรองที่เป็ นมำตรฐำนสำกล เช่น ระบบ GMP, HACCP, BRC เป็ น
ต้น ตั้งแต่กำรสรรหำวัตถุดิบไปจนถึงกำรขนส่ งสิ นค้ำสำเร็ จรู ปเพื่อให้สินค้ำมีควำมปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค และ
ลงทุนค้นคว้ำวิจยั ในขั้นตอนกำรผลิตและในเครื่ องจักรเพื่อให้คุณภำพของผลิตภัณฑ์มีควำมสม่ำเสมอและแม่นยำ
มำกยิง่ ขึ้น รวมทั้งจัดช่องทำงให้รับข้อร้องเรี ยนจำกลูกค้ำเพื่อรับทรำบปั ญหำและชี้แจงสำเหตุ ซึ่งกระบวนกำรต่ำงๆ
เหล่ำนี้เพื่อสร้ำงให้ผบู ้ ริ โภคเกิดควำมมัน่ ใจและควำมพึงพอใจสู งสุ ดต่อผลิตภัณฑ์
7) ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิ จ ค่ำนิ ยมในสังคม กำรสื่ อสำร เทคโนโลยีต่ำงๆ ส่ งผลให้ควำม
ต้องกำรในกำรอุปโภคบริ โภคในผลิตภัณฑ์มีกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว ซึ่ งมีผลกระทบต่อกำรเติบโตของธุ รกิจ
บริ ษทั ฯ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงต้องพยำยำมพัฒนำผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ให้ทนั กับกำรเปลี่ยนแปลง โดยได้ทำกำรศึกษำ
ติดตำมพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อบริ ษทั ฯ จะได้พฒั นำปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในตลำด สร้ำงควำมประทับใจแก่ลูกค้ำ อีกทั้งกำรนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่
ตลำดเพื่อลดควำมเสี่ ยงดังกล่ำวและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรื อควำมพึงพอใจต่อผูบ้ ริ โภคได้เหมำะสม
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีทรัพย์สินถำวร ประเภทที่ดิน อำคำร เครื่ องจักร ระบบ
สำธำรณูปโภค และอุปกรณ์อื่น ที่สำคัญเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี้
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
1) ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
ที่ต้งั : กรุ งเทพฯ ชลบุรี ลำพูน ระยอง รำชบุรี น่ำน เชียงใหม่
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)
1,526.67

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน
เป็ นเจ้ำของ
ไม่มี

2,354.36

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

4,101.26

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

1,069.60

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

9,051.89

ล้านบาท

เครื่ องหมายการค้า
บริ ษทั ฯ มีเครื่ องหมำยกำรค้ำสำคัญที่จดทะเบียนไว้ท้ งั ในประเทศ และต่ำงประเทศ ได้แก่ เครื่ องหมำย
กำรค้ำ “มำม่ ำ โฮมมี MAMA, THAI CHEF, RUSKI, BAMEE, HOMEMY, BISSIN, PAMA, PAPA, MAMY,
PRESIDENT RICE และ HANDI RICE ฯลฯ ” เป็ นต้น
ณ 31 ธั น วำคม 2563 บริ ษัท ฯ มี เ ครื่ องหมำยกำรค้ ำ ต่ ำ งๆ ที่ จ ดทะเบี ย นไว้แ ล้ ว ในประเทศ
ไทย จำนวน 196 ทะเบียน และในต่ำงประเทศ จำนวน 303 ทะเบียน โดยเครื่ องหมำยกำรค้ำต่ำงๆ ดังกล่ำว มีอำยุ 10
ปี นับจำกวันที่จดทะเบียนและอำจต่ออำยุได้ทุก 10 ปี
ภาพเครื่ องหมายการค้ าที่สาคัญส่ วนหนึ่งของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษ ทั ฯ มี นโยบำยกำรลงทุ นโดยกำรขยำยกำรเติ บโตในธุ รกิจเดิ มด้วยกลยุทธ์ในกำรรวมตัวตำม
แนวดิ่ง ควำมหมำย คือ กำรเป็ นเจ้ำของหรื อกำรควบคุม ตั้งแต่สิ่งป้อนเข้ำ (Input) ไปยังกระบวนกำร (Process) หรื อ
ช่องทำงต่ำงๆ ไปยังสิ นค้ำสำเร็ จรู ป (Output) กำรขยำยธุรกิจย้อนกลับไปเป็ นผูจ้ ดั หำหรื อผูจ้ ดั จำหน่ำยกลับมำให้
ธุรกิจปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ ซึ่งจะมีประโยชน์ในกำรช่วยให้เกิดกำรครอบคลุมธุ รกิจได้ครบวงจร รวมถึงกำรได้รับ
ผลประโยชน์จำกเงินลงทุนในรู ปของเงินปั นผลรับที่เกิดรำยได้ส่วนเพิ่มให้กบั บริ ษทั ฯ และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม รวมมูลค่ำ 3,940.92 ล้ำนบำท
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
5.1 หนีส้ ินที่อาจเกิดจากการประเมินภาษี
ตำมที่ “TF” และ “PR” อำจถูกกรมสรรพำกรตรวจสอบภำษียอ้ นหลังก่อนกำรหมดสภำพนิ ติบุ คคล
ตำมขั้นตอนของกำรควบบริ ษทั ซึ่ งอยู่ในอำนำจของกรมสรรพำกรที่จะพึงกระทำ ถึงแม้ว่ำขั้นตอนกำรควบบริ ษทั
ตำม พ.ร.บ. บริ ษทั มหำชนฯ ไม่ได้ระบุให้ท้ งั สองบริ ษทั ต้องชำระบัญชีก่อนจดทะเบียนควบแต่อย่ำงใด จึงอำจมีผล
ให้บ ริ ษ ทั ใหม่ “TFMAMA” ต้องรั บ ภำระหนี้ สิ นที่ อำจเกิ ดจำกกำรประเมิ น ภำษี ข อง “TF” และ “PR” ทั้ง นี้ ใน
ปัจจุบนั “TF” และ “PR” ไม่ได้เป็ นลูกหนี้ภำษีอำกรค้ำงต่อกรมสรรพำกรแต่อย่ำงใด
สำหรับคดีควำมที่ “TF” ได้เป็ นโจทก์ฟ้องกรมสรรพำกรเป็ นจำเลยต่อศำลภำษีอำกรกลำง เป็ นคดี
หมำยเลขดำที่ ภ. 30/2559 ขอให้เพิกถอนกำรประเมินภำษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2546 ของ
เจ้ำพนักงำนประเมินกรมสรรพำกร และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ มีทุน
ทรัพย์ที่พิพำทในคดีจำนวน 527,808.90 บำท และ คดีหมำยเลขดำที่ ภ. 21/2561 ขอให้เพิกถอนกำรประเมินภำษีเงิน
ได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2547-2549 และปี 2551-2553 และภำษีเงินได้นิติบุคคลครึ่ งปี สำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีปี 2548–2549 และปี 2552-2553 ของเจ้ำพนักงำนประเมินกรมสรรพำกร และให้เพิกถอนคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ มีทุนทรัพย์ที่พิพำทในคดี จำนวน 56,108,386.58 บำท ซึ่งศำล
ภำษีอำกรกลำงได้พิจำรณำคดีและวินิจฉัยว่ำกำรประเมินของเจ้ำพนักงำนประเมินกรมสรรพำกร และคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมำย แล้วจึงได้พิพำกษำยกฟ้องทั้งสองคดี แต่ “TF” ไม่
เห็นพ้องด้วยกับคำพิพำกษำของศำลภำษีอำกรกลำงดังกล่ำวจึงได้ยื่นอุทธรณ์คดั ค้ำนคำพิพำกษำของศำลภำษีอำกร
กลำงไปยังศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ซึ่ งศำลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษได้พิจำรณำและมีคำพิพำกษำ โดยพิพำกษำยืน
ตำมศำลภำษีอำกรกลำง ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็ นพับทั้งสองคดี คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ “TFMAMA” ได้
พิ จำรณำแล้วมี ค วำมเห็ นว่ำ ควรยุติ ค ดี และดำเนิ นกำรช ำระค่ ำ ภำษี และเงิ น เพิ่ ม ให้ก รมสรรพำกร เมื่ อวันที่ 26
มิถุนำยน 2563 “TFMAMA” ได้ดำเนิ นกำรชำระค่ำภำษีอำกรและเงินเพิ่ม จำนวนรวมทั้งสิ้ น 56,636,195.48 บำท
ให้กบั กรมสรรพำกรเป็ นที่เรี ยบร้อยทั้งสองคดี และในวันดังกล่ำวนั้น “TFMAMA” จึงได้ยื่นคำร้องขอถอนฎีกำ
และศำลฎี ก ำได้มี ค ำสั่ ง อนุ ญ ำตให้ โ จทก์ ถ อนฎี ก ำและจ ำหน่ ำ ยคดี อ อกจำกสำรบบควำมเป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ย ซึ่ ง
“TFMAMA” ได้ดำเนิ นกำรถอนหลักประกันเพื่อขอทุเลำกำรเสี ยภำษี ที่วำงไว้ต่อกรมสรรพำกรเป็ นที่ เรี ย บร้ อย
ดังนั้น “TFMAMA” จึงไม่มีภำระหนี้สินที่อำจเกิดจำกกำรประเมินภำษีในดคีท้ งั สองดังกล่ำวอีกต่อไป
5.2 อื่นๆ
ในเดือนมีนำคม 2563 บริ ษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) – บริ ษทั ย่อย “PB” ถูกกรมส่งเสริ ม
และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรฟ้องร้องเรี ยกให้ส่งเงินเข้ำกองทุนส่งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พร้อม
กับดอกเบี้ย เป็ นจำนวนเงินรวม 7.7 ล้ำนบำท ซึ่งปัจจุบนั คดีควำมอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล
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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 ถนนสุขำภิบำล 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 033 101 500-9 โทรสำร 033 101 599
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
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-731-7247
หมำยเลขโทรสำร : 02-374-7738
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: 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
สัดส่วนกำรถือหุน้
: ร้อยละ 35.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว : 100 ล้ำนบำท
11) บริษัท ซันโก แมชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบเครื่ องจักรบรรจุภณ
ั ฑ์อตั โนมัติ
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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 : 263 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
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
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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 : 1,100 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
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
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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 : 10 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
(3) ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ
นำยทะเบียน
: บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
: เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
: โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9992
ผูต้ รวจสอบบัญชี
: นำงสำยฝน อินทร์แก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4434
: นำงสำวสำธิดำ รัตนำนุรักษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4753
: นำยวิชำติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4451
: บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
: ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่
: แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
: โทรศัพท์ 0-2264-0777
ที่ปรึ กษำกฎหมำย
: บริ ษทั ชมพูและเพื่อน จำกัด
: เลขที่ 5 ถนนบุญศิริ แขวงศำลเจ้ำพ่อเสื อ เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200
: โทรศัพท์ 0-2221-8111-3 โทรสำร 0-2224-1997
ธนำคำร
: ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน), ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน),
ธนำคำรซิต้ ีแบงก์, ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์, ธนำคำรมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด,
ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน), ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน),
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน), ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย,
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน), ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน),
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน), ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
-ไม่มี-
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ส่ วนที่ 2 : การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 329,704,014 บำท ทุนชำระแล้ว 329,704,014 บำท
โดยแบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ 329,704,014 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท จดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวง
พำณิชย์ วันที่ 16 ตุลำคม 2560
บริ ษทั ฯ ไม่มีกำรออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่หุน้ สำมัญ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ใน SET : “TFMAMA” : ซื้อขำยครั้งแรก วันที่ 18 ตุลำคม 2560
7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
รำยชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุ้นสู งสุ ด 10 รำยแรก โดยรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องตำม
มำตรำ 258 ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตำมข้อมูลกำรปิ ดสมุดทะเบีย นของ
บริ ษทั ครั้งล่ำสุ ด ณ สิ้ นงวดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 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
3.16

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
นายอรรถพล พูนศักดิ์อุดมสิ น
นายชลวิทย์ พูนศักดิ์อุดมสิ น
น.ส.ญาณิ ดา พูนศักดิ์อุดมสิ น

จำนวนหุ้น
84,314,021
55,534,253
51,892,295
21,862,034
7,602,387
5,521,076
3,161,166
3,027,820
2,927,128
1,992,248
554,000
1,016,838
1,016,838
913,938
1,016,838
573,055
166,500
166,300
166,300

ร้ อยละของทุนชำระแล้ว
25.57
16.84
15.74
6.63
2.31
1.67
0.96
0.92
0.89
0.60
0.17
0.31
0.31
0.28
0.31
0.17
0.05
0.05
0.05
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3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
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

รำยชื่ อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (1)
นายจักรภูมิ พูนศักดิ์อุดมสิ น
บริ ษทั ไทย อาร์เช่ คอสเมติคส์ จากัด
บริ ษทั ยูนิคแฟชัน่ จากัด
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

หน้ ำ 37
จำนวนหุ้น
166,300
23,364
13,113
2,538
1,331
1,183
47,714,425
22,202,905
3,110,923
3,074,051
3,078,246
3,063,710
3,058,552
3,058,551
3,058,551
1,658,955
1,174,175
1,061,750
53,467
52,918
4,000
2,479
1,192
28,623,488
5,792,527
3,931,432
1,522,944
2,409,824
2,631,926
2,032,075
1,274,784
1,274,784
979,521
952,000
930,757
1,274,702
199,702
444

ร้ อยละของทุนชำระแล้ว
0.05
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
14.47
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
1.19
0.46
0.73
0.80
0.62
0.39
0.39
0.30
0.29
0.28
0.39
0.06
0.00
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5.15
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)
นาย กิตติธชั ตติยกวี
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 38
จำนวนหุ้น
1,076,917
2,339,149
10,470,274
7,483,133
4,062,643
3,004,301
59,500
91,860
76,264
73,964
53,311
48,529
8,469
2,959
888
445
6,431,151
4,135,628
3,489,168
3,334,336
118,342
36,490
300,087,836

ร้ อยละของทุนชำระแล้ว
0.33
0.71
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
91.02

หมำยเหตุ: (1) ไม่นบั รวมกำรถือหุ้นของบริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด จำนวน 236,382 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.07 ของทุนชำระแล้ว
(2) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD เป็ นบริ ษ ทั มหำชนจดทะเบี ยนซื้ อ ขำยในตลำดหลักทรั พย์โตเกี ย ว (Tokyo Stock
Exchange, Inc., “TSE”) ประเทศญี่ปุ่น ชื่อย่อหลักทรัพย์ 2897 (Ticker Code: 2897) ข้อมูลเผยแพร่ ล่ำสุ ด (ณ วันที่ 31 มีนำคม
2563) มีผถู้ ือหุ้นรำยใหญ่ 5 อันดับแรกดังนี้
รายชื่ อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Ando Foundation
Mitsubishi Corp.
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Account in Trust)
ITOCHU Corp.
Ando International Y.K.

จานวนหุ้น (ร้ อยหุ้น)
79,043
78,000
55,734
54,000
39,455

ร้ อยละของจานวนหุ้นทั้งหมด
7.58
7.48
5.35
5.18
3.78

(3) เป็ นกำรจัดกลุ่มผูถ้ ือหุ้นโดยบริ ษทั ซึ่ งได้จดั กลุ่มตำมนำมสกุลและรวมญำติสำยตรงของคนในนำมสกุลนั้นๆ เช่น บิดำ มำรดำ
และคู่สมรส และนิติบุคคลที่บุคคลในกลุ่มดังกล่ำวมีสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 50
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การกระจายการถือหุ้น
กำรกระจำยกำรถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 (วันปิ ดสมุดทะเบียนครั้งล่ำสุ ดของบริ ษทั ฯ)
ประเภทผูถ้ ือหุน้
นิติบุคคล
-สัญชำติไทย
-สัญชำติต่ำงด้ำว
รวมนิติบุคคล
บุคคลธรรมดำ
-สัญชำติไทย
-สัญชำติต่ำงด้ำว
รวมบุคคลธรรมดำ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนรำย

จำนวนหุ้นรวม

%

39
26
65

127,670,773
68,884,382
196,555,155

38.72%
20.89%
59.61%

2,790
8
2,798
2,863

132,916,598
232,261
133,148,859
329,704,014

40.32%
0.07%
40.39%
100.00%

7.2.2 กำรถือหุน้ ของนักลงทุนสถำบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนหุ้น
%
NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C
10,470,274 3.18%
กลุ่มนักลงทุนสถำบัน รวม 21 รำย (แต่ละรำยถือหุน้ < 0.50%) 3,907,064
1.19%
14,377,338 4.36%
รวม 19 รำย
กลุ่มนักลงทุนสถาบัน

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 เกินกว่ำร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่ำร้อยละ 50
(ก) บริ ษทั อื่นเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ฯ เกินกว่ำร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่ำร้อยละ 50
บริ ษทั ฯ ต้องไม่ถือหุน้ ไขว้ในบริ ษทั อื่นเกินกว่ำร้อยละ 10 -ไม่มี(ข) บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อื่น เกินกว่ำร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่ำร้อยละ 50
บริ ษทั อื่นต้องไม่ถือหุน้ ไขว้ในบริ ษทั ฯ เกินกว่ำร้อยละ 10 -ไม่มีข้อมูลกำรถือหุน้ ระหว่ำงกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ชื่อบริ ษทั
บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง

สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ)
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นบริ ษทั อื่น บริ ษทั อื่นถือหุน้ บริ ษทั ฯ
1.23
25.57
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7.2.4 ข้อตกลงระหว่ำงผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (shareholders’agreement)
กรณี ที่ ผูถ้ ื อ หุ้น รำยใหญ่ มี ข ้อ ตกลงระหว่ำ งกัน ในเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรออกและเสนอขำย
หลักทรัพย์ หรื อกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั โดยข้อตกลงดังกล่ำวบริ ษทั ได้ร่วมลงนำมด้วย
บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี ดงั กล่ำวเกิดขึ้น
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี –
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทฯ “TFMAMA”
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจัดสรรจำกกำไรสุ ทธิประจำปี บนงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50
นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่)
บริ ษทั ย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุ ทธิหลังหักภำษีเงินได้และหลัง
หักสำรองตำมกฎหมำย (โดยมีเงื่อนไขเพิม่ เติม)
ประวัติการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทฯ “TFMAMA”
เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ที่เกิดจำกกำรควบรวมบริ ษทั ระหว่ำงบริ ษทั “TF” และบริ ษทั “PR” เมื่อ
วันที่ 16 ตุลำคม 2560 โดยจดทะเบียนนิติบุคคลเป็ นบริ ษทั ใหม่ ชื่อ บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) ชื่อ
ย่อหลักทรัพย์ “TFMAMA” และจ่ำยเงินปันผลจำกบริ ษทั ใหม่ “TFMAMA” ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561
ข้ อมูลประวัติการจ่ ายเงินปันผล ในปี ที่ผ่านมา
ปี
2560
2561
2562

เงินปั นผลระหว่ำงกำล เงินปั นผลงวดสุ ดท้ำย
(บำท/หุน้ )
(บำท/หุน้ )
1.98*
1.63
1.91
2.01
2.26
2.20

รวม
(บำท/หุน้ )
3.61
3.92
4.46

วันที่จ่ำยเงินปันผล
15 ก.ย. 2560 / 23 พ.ค. 2561
25 ต.ค. 2561 / 23 พ.ค. 2562
17 ต.ค. 2562 / 8 พ.ค. 2563

*อัตรำเทียบเท่ำ กำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษทั “TF” และบริ ษทั “PR” เดิมก่อนกำรควบบริ ษทั :- ในปี 2560
บริ ษทั “TF” และบริ ษทั “PR” ได้จ่ำยเงินสดปันผลระหว่ำงกำลให้กบั ผูถ้ ือหุ้นก่อนควบรวมบริ ษทั ตำมนโยบำยเดิม
ของแต่ละบริ ษทั เป็ นจำนวนเงิน 507.60 ล้ำนบำท และ 146.71 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รวมเป็ นเงินสดปันผลระหว่ำง
กำล 654.31 ล้ำนบำท
ปี 2563 บริ ษทั ฯ จ่ำยเงินปันผลงวดระหว่ำงกำลไปแล้ว อัตรำหุน้ ละ 2.70 บำท เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2563
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8. โครงสร้ างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย จำนวน 3
ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 สิ งหำคม 2563
มีมติแต่งตั้งกรรมกำรที่ดำรงตำแหน่ งในคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ คณะกรรมกำรชุดย่อยและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง โดย
กรรมกำรในจำนวน 15 คน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 5 คน มีรำยละเอียดดังนี้
รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริษัท
1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา

2. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

ตำแหน่ ง
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
- รองประธานกรรมการบริ ษทั
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ประเภทกรรมกำร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
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รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริษัท
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 สิ โรดม
12. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

13. นายกนิช บุณยัษฐิติ
14. ศาสตราจารย์ ดร.สุ วิมล กีรติพิบูล

15. นางทองอุไร ลิ้มปิ ติ
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ตำแหน่ ง
- รองประธานกรรมการบริ ษทั
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
- กรรมการผูอ้ านวยการ
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมกำร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

- กรรมการบริ ษทั

กรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระ

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

[ข้อมูลรำยชื่อของกรรมกำรและตำแหน่ง ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1]
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัทฯ : กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่ อร่ วมกันและประทับตรำ
สำคัญของบริ ษทั ยกเว้น ดร.กุลภัทรำ สิ โรดม, นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ, นำยกนิช บุณยัษฐิติ, ศำสตรำจำรย์
ดร.สุวิมล กีรติพิบูล และนำงทองอุไร ลิม้ ปิ ติ ซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระของบริ ษทั

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) กำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และนโยบำยทำงธุรกิจของบริ ษทั
2) อนุ มตั ิแผนงำนและงบประมำณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย นโยบำยและแผนงำนที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
3) ส่งเสริ มให้จดั ทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
เพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิในกำรดำเนิ นธุรกิจและ
ติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงจริ งจัง
4) จัดให้มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ กำรทำรำยกำรต่ำงๆ ได้รับอนุมตั ิจำก
ผูม้ ีอำนำจ มีกำรสอบทำนและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่ำงๆ ที่สำมำรถป้ องกันกำรนำ
ทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ในทำงมิชอบ
5) กำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ มีแนวทำงที่
ชัดเจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีส่วนร่ วมในกำร
ตัดสิ นใจ และปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6) ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนทำงกำรเงินที่ผสู ้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรื อสอบทำนแล้ว และได้ผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
7) รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ้น และผูล้ งทุนอย่ำง
ถูกต้อง มีมำตรฐำนและโปร่ งใส
8) รับทรำบรำยงำนกำรบริ หำรกิจกำรจำกคณะกรรมกำรบริ หำร
9) เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ตลอดจน
กำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล (หำกมี) และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ยวกับเรื่ องที่เสนอ
ต่อผูถ้ ือหุน้ ในระหว่ำง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ ้น
ก็ได้ โดยประกำศให้ผูถ้ ือหุ้นทรำบ ณ สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริ ษทั ไม่น้อยกว่ำ 14
วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ้น หรื อ กำหนดวันเพื่อกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date :
RD) ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิ ทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น และสิ ทธิ
ในกำรรับเงินปันผล
10) จัดทำรำยงำน “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน” โดยเปิ ดเผยไว้ใน
รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11) ติดตำมดูแลเอกสำรที่จะยื่นต่อหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ำได้แสดงข้อควำม หรื อ
ลงรำยกำรเป็ นไปโดยถูกต้องตรงตำมข้อมูลที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชีทะเบียน หรื อเอกสำรอื่นใดของ
บริ ษทั
12) อนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมกำรชุดอื่น
13) ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำรหรื อตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควร
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ
1) แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนำจหน้ำที่ ให้แก่ที่ปรึ กษำคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมกำรอื่น
ใดไปปฏิบตั ิ
2) อนุมตั ิกำรให้กูย้ ืมเงินแก่บริ ษทั ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐำนะผูถ้ ือหุ ้น หรื อบริ ษทั ที่มี
กำรประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
3) อนุมตั ิกำรเข้ำค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อแก่บริ ษทั ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั ในฐำนะผูถ้ ือหุ้น
หรื อบริ ษทั ที่มีกำรประกอบธุ รกิจทำงกำรค้ำต่อกันหรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินส่ วนที่เกินอำนำจคณะ
กรรมกำรบริ หำร
4) อนุมตั ิกำรเข้ำทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทำงกำรเงินในวงเงินส่วนที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ 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 ซึ่งสิ นทรัพย์ถำวรและสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่เลิกใช้ ชำรุ ดสู ญ
หำย ถูกทำลำย เสื่ อมสภำพ หรื อล้ำสมัยไม่สำมำรถใช้งำนได้ มีมูลค่ำทำงบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกิน
อำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
10) อนุมตั ิกำรปรับสภำพรำคำ กำรทำลำย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรื อสิ นค้ำคงเหลือที่เสื่ อมสภำพ หรื อล้ำสมัยซึ่ง
จะทำให้มีมูลค่ำทำงบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
11) อนุมตั ิกำรประนีประนอม กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร กำรร้องทุกข์ กำรฟ้องร้องคดี และ/
หรื อ กำรดำเนิ นกำรตำมกระบวนพิ จำรณำคดีใ ดๆ ในนำมบริ ษทั สำหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติ วิสัย ทำง
กำรค้ำ และ/หรื อ ที่เป็ นปกติวิสัยทำงกำรค้ำ ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
ในกรณี ที่มีควำมจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรเป็ นกำรรี บด่วน มอบอำนำจให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ในเรื่ องดังกล่ำว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบในครำวถัดไป
12) บรรดำอำนำจดำเนิ นกำรของคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง กำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์และกำรทำรำยงำนที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
13) เสนอกำรเพิ่มทุน หรื อลดทุน หรื อกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้น กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ข้อบังคับ และ/หรื อ วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุน้
14) อนุมตั ิกำรก่อตั้ง ควบรวม หรื อเลิกบริ ษทั ย่อย
15) อนุมตั ิให้ประธำนกรรมกำรบริ หำรหรื อคณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผูก้ ำหนดคู่มืออำนำจดำเนินกำร
16) มอบอำนำจให้แก่ฝ่ำยจัดกำร พนักงำนระดับบริ หำรของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นใดทำกำรแทนได้ ภำยใต้
ระเบียบที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดไว้
17) มีอำนำจเชิญฝ่ ำยจัดกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็นร่ วมประชุม
หรื อส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจำเป็ น
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18) ปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญ หรื อ ที่ปรึ กษำของบริ ษทั (ถ้ำมี) หรื อ จ้ำงที่ปรึ กษำ หรื อผูเ้ ชี่ยวชำญภำยนอก ใน
กรณีจำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั
19) แต่งตั้งและถอดถอนเลขำนุกำรบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้อยเดือนละ
1 ครั้ง โดยกำหนดกำรประชุมเป็ นประจำทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็ น
โดยมีกำรกำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และ
เอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน ปกติกำรประชุมแต่ละครั้งใช้เวลำประมำณ
1.30 – 2 ชัว่ โมง
การเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563
ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีกำรประชุมตำมวำระปกติจำนวน 12 ครั้ง โดยมีขอ้ มูล
กำรเข้ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็ นรำยบุคคล ดังนี้

รายชื่ อคณะกรรมการบริษัทฯ

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
9. นำงสำวพจนำ พะเนียงเวทย์
10. นำงอรทัย ทองมีอำคม
11. ดร.กุลภัทรำ สิ โรดม
12. นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
13. นำยกนิช บุณยัษฐิติ
14. ศำสตรำจำรย์ ดร.สุ วิมล กีรติพิบูล
15. นำงทองอุไร ลิ้มปิ ติ

เฉลี่ยร้ อยละของกรรมการเข้ าประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท

การประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง

ทั้งหมด 12 ครั้ง/ปี
11/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
11/12
12/12
12/12
12/12
12/12
11/12
10/12
12/12
11/12

ทั้งหมด 6 ครั้ง/ปี
6/6
6/6
6/6
-

ทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี
2/2
2/2
2/2
-

ทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี
4/4
4/4
4/4

97

100

100

100

4/4
4/4

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯ มีผูบ้ ริ หำร จำนวน 20 คน ประกอบด้วย กรรมกำรบริ หำรและ
ผูบ้ ริ หำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดจำนวน 7 คน และผูบ้ ริ หำรระดับผูจ้ ัดกำรฝ่ ำยขึ้ นไป หรื อ
เทียบเท่ำ จำนวน 13 คน ดังนี้
รายชื่ อผู้บริหาร
1. นำยพิพฒั พะเนียงเวทย์*
2. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์*
3. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์*
4. นำงสดใส หำญชนะ*
5. นำงสำวหทัยรัตน์ กว้ำงจิตต์อำรี ย*์
6. นำงสุ ชำดำ พะเนียงเวทย์*
7. นำยเพชร พะเนียงเวทย์*
8. นำยพันธ์ พะเนียงเวทย์
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. นำยนิรันดร์ ภู่ทอง
18. นำงสำวนิมล กิจขันธ์
19. นำยชัชพล บุญเติม
20. นำยกิจไพบูลย์ คงสุ ภำพศิริ

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
รองผูอ้ ำนวยกำร
ผูช้ ่วยรองผูอ้ ำนวยกำร
ผูช้ ่วยรองผูอ้ ำนวยกำร
ผูช้ ่วยรองผูอ้ ำนวยกำร สำยงำนกำรผลิต
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนลำพูน
ผูช้ ่วยรองผูอ้ ำนวยกำร สำยงำนพัฒนำธุรกิจและ
กำรลงทุนต่ำงประเทศ
ผูจ้ ดั กำรสำนักกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี (ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชีของบริ ษทั ฯ)
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน (CFO)
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้อ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยประกันคุณภำพ
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนศรี รำชำ
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนระยอง
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และองค์กร
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย Intelligence Production

หมำยเหตุ : * ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ตำมคำนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

[โดยข้อมูลของผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั รำยละเอียดปรำกฎในเอกสำรแนบ 1]
การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ มีกำรถือหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ (รวมหุ้นของคู่สมรส และบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ดังนี้
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

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
นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
นายกนิช บุณยัษฐิติ
ศาสตราจารย์ ดร.สุ วิมล กีรติพิบูล
นางทองอุไร ลิ้มปิ ติ
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
นางสดใส หาญชนะ
นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารี ย ์
นางสุ ชาดา พะเนียงเวทย์
นายเพชร พะเนียงเวทย์
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล
นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
นายอิทธิพล คูหะรัตน์
นางสาวประพิณ ลาวัณย์ประเสริ ฐ
นายสรยุทธ รักษาศรี
นางสาวอริ ยา ตั้งชีวินศิริกุล
นายชุมพล เตมียสถิต
นางสาวสวิตา สกุลธนสมบัติ
นายนิรันดร์ ภู่ทอง
นางสาวนิมล กิจขันธ์
นายชัชพล บุญเติม
นายกิจไพบูลย์ คงสุ ภาพศิริ
รวมทั้งหมด

จำนวนหุ้น
ณ 31 ธันวำคม 2563
3,126,794
23,861,860
3,058,552
8,424,453
158,972
76,264
888
3,066,189
1,016,838
150,147
27,426
3,110,923
25,574
51,144
52,918
3,131,713
3,074,051
32,297
430
60,628
52,394,085
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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
27,426
3,100,923
25,574
51,144
52,918
3,115,713
3,072,331
32,297
430
60,628
52,357,465

เพิม่ (ลด)
ระหว่างปี
8,900
10,000
16,000
1,720
36,620

% กำรถือหุ้น
บริษัทฯ ปี 2563
0.95
7.24
0.93
2.56
0.05
0.023
0.0003
0.93
0.31
0.05
0.008
0.94
0.008
0.016
0.016
0.95
0.93
0.010
0.0001
0.018
15.88
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8.3 เลขานุการบริษัท
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 สิ งหำคม 2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้
นำงสำวสรำรั ตน์ ตั้ง ศิ ริม งคล ผูจ้ ัดกำรฝ่ ำยบัญชี เป็ นเลขำนุ ก ำรบริ ษ ทั ซึ่ งผ่ำนกำรอบรมหลัก สู ตร Company
Secretary Program (CSP) รุ่ น 42/2011 หลัก สู ต ร Board Reporting Program (BRP) รุ่ น 31/2019 และหลัก สู ต ร
Asean CG Scorecard Coaching จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย โดยมีวำระในกำรดำรงตำแหน่ง
ครำวละ 1 ปี (โดยคุ ณสมบัติข องผูด้ ำรงตำแหน่ ง เป็ นเลขำนุ ก ำรบริ ษ ทั ปรำกฎในเอกสำรแนบ 1) เพื่ อให้ก ำร
บริ หำรงำนของบริ ษทั ดำเนิ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้
อนุมตั ิกฎบัตรของเลขำนุกำรบริ ษทั โดยกำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
หน้ าที่
1) จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
2) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำร
3) จัดส่ ง ส ำเนำรำยงำนกำรมี ส่ ว นได้เสี ย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรบริ ษ ทั และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรำยงำนนั้น
4) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ของบริ ษทั
5) ติดต่อและสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทรำบสิ ทธิต่ำงๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่ำวสำรของบริ ษทั
6) สนับสนุนให้กำรบริ หำรงำนของบริ ษทั เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
7) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
ความรับผิดชอบ
เลขำนุกำรบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต
รวมทั้งต้องปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมกำรตลอดจนมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยใช้เกณฑ์พิจำรณำเกี่ยวกับกรรมกำรบริ ษทั มำตรำ 89/23 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ในกรณี ที่เลขำนุ กำรบริ ษทั พ้นจำกตำแหน่ งหรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
แต่งตั้งเลขำนุกำรบริ ษทั คนใหม่ภำยในเก้ำสิ บวันนับแต่วนั ที่เลขำนุกำรบริ ษทั คนเดิมพ้นจำกตำแหน่ ง หรื อไม่อำจ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ และให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรบริ ษทั คนใดคนหนึ่งปฏิบตั ิหน้ำที่แทน
ในช่วงเวลำดังกล่ำว
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เลขำนุกำรบริ ษทั ได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่
ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรของบริ 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 อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรควรเหมำะสมกับระดับควำมรั บผิดชอบของกรรมกำร รวมทั้งควรใกล้เคียงกับอัตรำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้กลัน่ กรองถึงควำมเหมำะสม รวมถึงผลกำรดำเนิ นงำนและกำรขยำยตัวทำง
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ และเปรี ยบเทียบกับ ค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เห็นชอบตำมกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ได้เสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน
20 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 รวม 5 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เพื่อควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับภำระหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ ซึ่ งที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิ งหำคม 2563 ได้อนุมตั ิแล้ว โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
1) ค่ำเบี้ ยประชุ ม : จ่ำยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ 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 : คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนนำไปพิจำรณำจัดสรร และเสนอ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ อนุมตั ิ
4) ค่ำตำแหน่ง : จ่ำยให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั 200,000 บำท/เดือน
5) ผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรื อสวัสดิกำรที่กรรมกำรบริ ษทั ได้รับในฐำนะพนักงำน หรื อลูกจ้ำงของ
บริ ษทั ฯ
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุ ดย่ อย ประกอบด้วย ค่ำเบี้ย
ประชุมกรรมกำร ค่ำ บำเหน็จรำยปี และค่ำตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ ษทั โดยมีขอ้ มูลค่ำตอบแทนในรอบปี
2563 ดังนี้
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รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท
1. นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ

ตาแหน่ ง

- ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
- ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
2. นำยพิพฒั พะเนียงเวทย์
- รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
- กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
3. นำยสุชยั รัตนเจียเจริ ญ
- รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ยง
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
- กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ยง
5. นำยกำธร ตติยกวี
- กรรมกำรบริ ษทั
6. นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย
- กรรมกำรบริ ษทั
7. นำยบุญชัย โชควัฒนำ
- กรรมกำรบริ ษทั
8. นำยเวทิต โชควัฒนำ
- กรรมกำรบริ ษทั
9. นำงสำวพจนำ พะเนียงเวทย์ - กรรมกำรบริ ษทั
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ยง
10. นำงอรทัย ทองมีอำคม
- กรรมกำรบริ ษทั
11. ดร.กุลภัทรำ สิโรดม
- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
12. นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ - กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
13. นำยกนิช บุณยัษฐิติ
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
14. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรธรรมำ
ภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ยง
15. นำงทองอุไร ลิ้มปิ ติ
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ยง

กรรมการ
บริษัท
3,532,000

หน้ ำ 50
ค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการธรรมา
ตรวจสอบ และกาหนด ภิบาลและบริหาร รวม (บาท)
ค่าตอบแทน
ความเสี่ยง
24,000
3,556,000

1,120,000

-

20,000

-

1,140,000

920,000

-

-

40,000

960,000

920,000

-

-

40,000

960,000

820,000
920,000
810,000
820,000
920,000

-

-

40,000

820,000
920,000
810,000
820,000
960,000

820,000
820,000

240,000

-

-

820,000
1,060,000

810,000

120,000

20,000

-

950,000

800,000

120,000

-

-

920,000

820,000

-

-

48,000

868,000

810,000

-

-

40,000

850,000

16,414,000
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8.4.2 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของผู้บริหาร หมำยถึง กรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำรตำมคำนิยำมที่ประกำศ
กำหนดฯ ของสำนักงำน ก.ล.ต. และผูบ้ ริ หำรระดับตั้งแต่ผจู ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ ที่ได้รับค่ำตอบแทนและ
ค่ำตอบแทนอื่นในฐำนะผูบ้ ริ หำร จำนวน 20 คน ดังนี้
หน่วย : บำท

ค่ำตอบแทน
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รวม

ปี 2563
73,024,423
37,276,140
1,959,989
112,260,552

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

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ ตัวเงิน ได้แก่ รถประจำตำแหน่งของกรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำร
8.5 บุคลากร
8.5.1 ข้ อมูลพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯ มีพนักงำนทั้งหมด 5,777 คน มีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำน
จำนวนทั้งสิ้ น 1,799.22 ล้ำนบำท ซึ่ งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ เงินโบนัส
เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิกำรพนักงำน และผลประโยชน์พนักงำน
ปี 2563
สำนักงำนใหญ่
โรงงำนศรี รำชำ
โรงงำนลำพูน
โรงงำนระยอง
โรงงำนบ้ำนโป่ ง 1, 2
รวมจานวนพนักงาน
ค่ าตอบแทนพนักงาน

ปี 2562

162 คน
1,995 คน
659 คน
1,502 คน
1,459 คน
5,777 คน
1,799.22 ล้านบาท

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

8.5.2 การเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานในรอบปี ที่ผ่านมา
จำนวนพนักงำนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีจำนวนพนักงำนทั้งสิ้ น 5,777 คน
และ 5,780 คน ตำมลำดับ
8.5.3 ข้อพิพาททางด้านแรงงาน
ตั้งแต่บริ ษทั ฯ เปิ ดดำเนินงำนมำจนถึง ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีปัญหำข้อพิพำทด้ำนแรงงำน
8.5.4 ความสัมพันธ์ กบั สหภาพแรงงาน
-ไม่มี-

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 52

8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำนโดยเล็งเห็นว่ำ บุคลำกรเป็ นทรัพยำกรสำคัญในกำรที่จะทำ
ให้องค์ก รมี ค วำมพร้ อมทั้ง ด้ำ นควำมรู ้ และควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นกิ จกำรได้อย่ำ งยัง่ ยืนในระยะยำว จึ ง มี
นโยบำยส่งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงำนเข้ำรับกำรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้ฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่ ทำแผนงำนกำรพัฒนำพนักงำนประจำปี ในกำรจัดหำหลักสู ตรกำรฝึ กอบรมส่ งไปยังทุก
หน่วยงำนเพื่อให้จดั ส่ งพนักงำนในสังกัดเข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสู ตรที่กำหนดในกำรทำงำน และหลักสู ตรเพื่อ
พัฒนำควำมรู ้เพิ่มเติมในกำรทำงำน
บริ ษทั ฯ ได้กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำพนักงำน โดยมีเป้ำหมำยว่ำพนักงำนจะต้องเข้ำรับกำรฝึ กอบรม
อย่ำงน้อย 70% ขึ้นไป ของพนักงำนในแต่ละพื้นที่ หลักสู ตรที่จดั ต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนำศักยภำพของพนักงำน มี
ระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 6 ชัว่ โมง นับผูเ้ ข้ำฝึ กอบรมแบบไม่ซ้ ำหัว เพื่อให้มนั่ ใจว่ำพนักงำนได้รับกำรหมุนเวียนเข้ำรับ
กำรฝึ กอบรม โดยกำรฝึ กอบรมจัดให้มีท้ งั กำรฝึ กอบรมภำยใน กำรฝึ กอบรมระหว่ำงปฏิบตั ิงำน และกำรฝึ กอบรม
ภำยนอก รวมถึงกำรศึกษำดูงำนในที่ต่ำงๆ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
“บุคลำกรทุกคน” ถือเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีค่ำมำกที่สุดของบริ ษทั ฯ เพรำะเป็ นกำลังสำคัญในกำรผลักดัน
กำรดำเนิ นงำนให้สำเร็ จตำมเป้ ำหมำยที่ได้ต้ งั ไว้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มุ่งพัฒนำธุ รกิจให้เติบโต
และขยำยกำรลงทุนไปทัว่ โลก จึงจำเป็ นต้องเฟ้นหำ “ผูน้ ำรุ่ นใหม่” มำสำนต่อค่ำนิ ยมของบริ ษทั ฯ ควบคู่ไปกับกำร
เตรี ยมควำมพร้อมของบุคลำกรให้มีควำมรู ้ของพนักงำน (Knowledge) สร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง (Understanding)
เพิ่ ม ทัก ษะในกำรท ำงำน (Skill) และกำรปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติ (Attitude) ที่ พ ร้ อ มรั บ มื อ และปรั บ ตัว กับ กำร
เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้นา
Leadership Competency Model
Setting Direction - กำรกำหนดวิสัยทัศน์ ทิ ศทำง และตัวชี้ วดั ควำมสำเร็ จของกำรดำเนิ น
ธุรกิจ โดยกำหนดกลยุทธ์และเป้ำหมำยที่ชดั เจน จัดลำดับควำมสำคัญของงำนต่ำง ๆ ให้สอด
รับกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และตัดสิ นใจกำหนดแนวทำงอย่ำงมีหลักกำร เพื่อ
วำงกรอบให้พนักงำนทุกระดับสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน ตอบโจทย์กลยุทธ์และสร้ำง
ธุรกิจที่เติบโตแข่งขันได้ในเวทีสำกล
Delivering Results - กำรทำงำนเชิงรุ ก ให้สัมฤทธิ์ ผลตำมเป้ ำหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
ของตนเอง โดยกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน จัดสรรงำน จัดหำทรัพยำกร กระตือรื อร้นในกำร
ลงมือปฏิบตั ิงำน แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ป้องกันปัญหำระยะยำว ผลักดันและติดตำมผล เพื่อให้
ผลงำนครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลำ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้
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Driving Change and Innovation - ยกระดับมำตรฐำนกำรทำงำน พัฒนำผลงำนและคุณภำพ
ให้มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลสู งขึ้นอยู่เสมอ โดยศึกษำนวัตกรรมและกำรทำงำนใน
มำตรฐำนสำกล เปิ ดรับ ปรับตัว คิดริ เริ่ ม ท้ำทำยกำรทำงำนแบบเดิม ๆ ด้วยวิธีใหม่ที่ดีกว่ำ
และลงมือพัฒนำปรับเปลี่ยนงำนของตน เพื่อให้บริ ษทั ฯ สำมำรถก้ำวทันนวัตกรรมคู่แข่ง
และโลกที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
Leading Winning Teams - สร้ ำงที มงำนที่ ส ำมำรถในกำรขับเคลื่ อ นได้ด้วยตนเอง และ
แสดงบทบำทผูน้ ำ โดยลงมือคัดเลือกและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
พูดคุยรับฟั งควำมคิดเห็น สอนงำน สร้ำงโอกำสกำรเรี ยนรู ้ มอบหมำยบทบำทหน้ำที่เพื่อ
พัฒนำพนักงำน และสร้ ำงสิ่ งแวดล้อมที่ ดีในกำรทำงำน เพื่อสร้ ำงและรั กษำพนักงำนที่ มี
ศักยภำพในกำรเติบโตไปพร้อมกับบริ ษทั ฯ
Engaging Stakeholders - ผนึกกำลัง สร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรทำงำนที่ ดีกบั เพื่อนร่ วมงำน
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องภำยนอก โดยกำรสื่ อสำรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ร่ วมประสำนงำน สร้ำง
แรงจูงใจ และสำนต่อเครื อข่ำยธุรกิจ เพื่อผลักดันผลงำนของบริ ษทั ฯ ให้กำ้ วไปข้ำงหน้ำและ
ส่งเสริ มกำรเติบโตของบริ ษทั ฯ ในอนำคต
หลักสู ตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรฝึ กอบรมและพัฒนำบุคลำกร เริ่ มต้นตั้งแต่กระบวนกำรในกำรสำรวจหำ
ควำมต้องกำร ควำมจำเป็ นในกำรฝึ กอบรม และนำมำสร้ำงและพัฒนำหลักสู ตรฝึ กอบรมให้กบั พนักงำน รวมถึง
มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรฝึ กอบรม ซึ่ งกระบวนกำรดังกล่ำวสำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรโดย
วิธีกำรฝึ กอบรมได้ทุกตำแหน่งงำน และสอดคล้องกับเป้ ำหมำยของบริ ษทั ฯ สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยของบริ ษทั ฯ
ได้เป็ นอย่ำงดี บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั เป้ ำหมำยของกำรฝึ กอบรมอยู่ที่ 14 ชัว่ โมง/คน/ปี
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกำรฝึ กอบรมของพนักงำน คิดเป็ นจำนวนชัว่ โมงเฉลี่ย 20.16 ชัว่ โมง/คน/ปี
โดยแบ่งประเภทของหลักสู ตรกำรฝึ กอบรมไว้ 8 ประเภท ดังนี้
1. หลักสู ตรความจาเป็ นสาหรั บทุกตาแหน่ ง (พนักงานใหม่ )
• ควำมรู ้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิ ยม ฯลฯ
• ระเบียบ กฎเกณฑ์ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
• ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยในกำรทำงำน
• ต่อต้ำนคอร์ รัปชัน
• หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2. หลักสู ตรความจาเป็ นเฉพาะตาแหน่ ง (OJT)
• ควำมรู ้เฉพำะตำแหน่ง
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3. หลักสู ตรที่หน่ วยงานให้ ความสนใจในการอบรม
• กำรวำงแผนเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Planning)
• กำรวิเครำะห์ปัญหำและตัดสิ นใจ (Problem Solving and Decision Making Techniques)
• กำรจัดซื้ อจัดหำเชิ งกลยุทธ์
• กำรจัดกำรระบบและบริ หำรคลังสิ นค้ำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
• กลยุทธ์กำรสรรหำบุคลำกรอย่ำงมืออำชี พ
4. หลักสู ตรด้ านระบบคุณภาพ สิ่ งแวดล้ อม และมาตรฐานห้ องปฏิบัติการ
• Food Defense Plan
• Advance GMP
• มำตรฐำนกำรผลิตฮำลำล Halal Standard
• ISO 19011 (มำตรฐำนกำรตรวจสอบประเมินระบบบริ หำรจัดกำร)
5. หลักสู ตรด้ านความปลอดภัยในการทางาน
• ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (สำหรับลูกจ้ำง)
• เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับหัวหน้ำงำน
• เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับบริ หำร
• ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนสำหรับผูร้ ับเหมำ
• คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
• ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับเครื่ องจักรใหม่
• กำรลดอุบต
ั ิเหตุดว้ ยเทคนิค KYT
• กำรดับเพลิงขั้นต้นและกำรซ้อมหนี ไฟ
6. หลักสู ตรตามนโยบายของบริษัทฯ
• กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
• กำรขยำยแนวร่ วมกำรต่อต้ำนกำรคอรั ปชัน
่ สู่ กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยัง่ ยืน
7. หลักสู ตรด้ านสารสนเทศ (IT)
• กำรใช้งำน Microsoft Office 365-Power BI
• กำรใช้งำน Microsoft Office 365-Word, Excel, Point Online
• กำรใช้งำนโปรแกรมประยุกต์เพื่อกำรทำงำน
8. โครงการ HR-OD
• หลักสู ตรอบรม โครงกำร HR-OD
ด้ำนกำรเตรี ยมควำมพร้อมของผูส้ ื บทอดตำแหน่งสำคัญของหน่วยงำน บริ ษทั ฯ ได้กำหนดแผนสื บ
ทอดตำแหน่งงำนที่สำคัญของธุรกิจ และจัดเตรี ยมควำมพร้อมของพนักงำน โดยจัดให้มีกำรประเมิน 360 องศำ
และจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคลของพนักงำนระดับบริ หำร มุ่งเน้นหลักกำรเรี ยนรู ้ตำมแนวคิด 70:20:10 เพื่อให้
เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรพัฒนำและเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนสู งสุ ด
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงคุณประโยชน์และควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีภำยใน
บริ ษทั เพื่อสร้ำงควำมโปร่ งใส สร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับกิจกำร
และสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริ ษทั อย่ำงยัง่ ยืน โดยหลักกำรกำกับดู แลกิจกำรที่ ดีของบริ ษทั ประกอบด้วยนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี 8 หลักปฏิบตั ิ จริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจ จรรยำบรรณ
กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กำหนดให้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมเป็ นประจำทุกปี
และเพื่อให้ทุกหน่วยงำนได้มีส่วนร่ วมในกำรเสริ มสร้ำงธรรมำภิบำลที่ดีในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ร่วมกัน บริ ษทั ฯ จึงได้เผยแพร่ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีดงั กล่ำวที่เว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th (หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ ) และได้จดั ทำข้อมูลหลัก กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดี
เผยแพร่ และสื่ อสำรให้กบั กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน เพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน
ทุ ก คนได้รับ ทรำบ และเป็ นหลัก ยึด ถื อในกำรปฏิบัติใ ห้เป็ นไปในแนวทำงเดี ย วกันในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ โดยมี
สำระสำคัญดังนี้
9.1.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
กำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ฯ ถูกขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่ องและเป็ นระบบ โดย
คณะกรรมกำรธรรมำภิ บ ำลและบริ หำรควำมเสี่ ย ง ซึ่ งประกอบด้วย กรรมกำรอิ ส ระเป็ นประธำนกรรมกำรฯ
กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ เข้ำมำร่ วมขับเคลื่อนกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ฯ โดยมีกำรประชุม
หำรื อ ทบทวน และให้ขอ้ เสนอแนะในกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนโครงสร้ ำง หลักกำรและนโยบำย ทั้งนี้ ได้มีกำร
กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทั้ง 11 ประกำร เป็ นแนวทำงในกำรบริ หำรจัดกำร โดยมีคณะกรรมกำรบริ ษทั
ฯ ทำหน้ำที่กำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และตัดสิ นใจในสิ่ งที่จะเป็ นประโยชน์ระยะยำวแก่บริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ด้วยกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงครอบคลุม มีควำมรับผิดชอบ โปร่ งใสในกำรดำเนิ นงำน และปฏิบตั ิตำม
จรรยำบรรณทำงธุ รกิ จ นอกจำกนี้ ยังส่ งเสริ มและสนับสนุ นผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคนให้มี ควำมเข้ำใจและ
ตระหนักถึงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่ำงถูกต้องและเคร่ งครัด
1) กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน มุ่งมัน่ ที่จะนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมในกำร
ดำเนิ นธุ รกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนไปปฏิบตั ิในกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั
2) กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์
สุจริ ต โดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริ ษทั และประกำศที่เกี่ยวข้อง
3) ดำเนิ นกำรให้โครงสร้ ำ งกำรจัดกำรของบริ ษ ทั มี ก ำรก ำหนดอำนำจหน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบของ
คณะกรรมกำรแต่ละคณะและผูบ้ ริ หำรอย่ำงชัดเจน
4) ดำเนินกำรให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม รวมถึงกำร
มีระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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5) ดำเนินกำรให้มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ ตรำบเท่ำที่ไม่กระทบ
ต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
6) ตระหนักและเคำรพในสิ ทธิแห่งควำมเป็ นเจ้ำของของผูถ้ ือหุ้น ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
7) ดำเนินกำรโดยคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
8) มุ่งมัน่ สู่ ควำมเป็ นเลิศในกำรดำเนินธุ รกิจ โดยยึดมัน่ ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำด้วยกำรรับฟั ง
และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรบริ หำรและสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยูเ่ สมอ
9) ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม สร้ำงจิตสำนึ กอันดีงำม ปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมเป็ นธรรม ตลอดจน
มุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
10) ต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต กำรคอร์ รั ป ชัน ไม่ ล่ ว งละเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทำงปั ญ ญำ เคำรพต่ อ กฎหมำยและสิ ท ธิ
มนุษยชน
11) ดำเนิ นกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ 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 ิอย่ำงเหมำะสมในฐำนะผูน้ ำ
องค์กรและผูร้ ับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ประกอบด้วย 8 ข้อหลัก คือ
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในฐำนะผูน้ ำองค์กร
ที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ 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 ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้กำหนดเพื่อเป็ นแนวทำงในกำร
ดำเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้นกำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วน
ได้เ สี ย อย่ ำ งเสมอภำคและเป็ นธรรม รวมถึ ง กำรค ำนึ ง ถึ ง ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม โดย
คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง
ซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใสและตรวจสอบได้
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 57

องค์ประกอบที่สำคัญของจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ คือ กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริ ต
กำรคอร์รัปชัน คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดำเนินธุ รกิจตำมหลักธรรมมำภิบำลที่ดี จึง
กำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิที่ชัดเจน โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้
อนุมตั ิ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 และ
ปี 2562 มีกำรทบทวนนโยบำยใหม่และได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่
19 มิถุนำยน 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบนั สำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนทุกคน ได้ยึดถือปฏิบติโดยทัว่ กันและเผยแพร่ ไปยังบุคคลภำยนอกองค์กร อำทิเช่น บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
คู่คำ้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมถึงสื่ อสำรผ่ำนเว็บไซด์ของบริ ษทั www.mama.co.th
9.1.3 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
กำรกำกับดูแลกิจกำรในด้ำนจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน บริ ษทั ฯ ได้กำหนด
ขึ้นเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนิ นธุ รกิจที่ดีให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ โดย
มุ่งเน้นกำรสร้ำงจิตสำนึกที่ดีในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย รวมถึงบริ ษทั ฯ จะรับฟั งและดำเนิ นกำรกับทุกข้อร้องเรี ยนอย่ำงเสมอภำพ
โปร่ งใสและเป็ นธรรม
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน และคณะกรรมกำรธรรมำภิ บำลและบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง เพื่ อ
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ มกำรบริ หำรจัด กำรในแต่ ล ะส่ ว นงำนขององค์ ก รให้ ก ำรด ำเนิ น งำนเป็ นไปอย่ ำ งมี
ประสิ ทธิภำพและสอดคล้องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้อ งประกอบด้ว ย กรรมกำรอิ ส ระของบริ ษ ัท ไม่น้อ ยกว่ำ 3 คนและมี
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ หรื อมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบัญชีหรื อกำรเงินอย่ำง
เพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน และคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมกำร
ที่มีควำมอิสระ และมีคุณสมบัติเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน จำนวน 3 คน
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 คน โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้
1. ดร.กุลภัทรำ

สิ โรดม

2. นำยชัยวัธ
3. นำยกนิช
4. นำงสำวอริ ยำ

มะระพฤกษ์วรรณ
บุณยัษฐิติ
ตั้งชีวินศิริกุล

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)
(มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและกำรเงิน)
กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)
กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน อย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Control) และ
ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระ
ของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็ นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่ อนขั้น
ตำแหน่งและ เลิกจ้ำง รวมทั้งประเมินผลงำน หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรื อหน่วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
(3) สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(4) พิจำรณำ คัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งกำรบอกเลิกจ้ำงผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ตลอดจนเข้ำร่ วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(5) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฏหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
(6) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี ของบริ ษ ทั ซึ่ งรำยงำน
ดัง กล่ำ วต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่ำ งน้อ ย
ดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แต่ละคน
(ช) ควำมเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับ จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
(7) ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำร หรื อกำรกระทำ
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอำจมี ผลกระทบอย่ำงมี นัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ให้
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คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อดำเนิ นกำรปรับปรุ งแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่ องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
หำกคณะกรรมกำรบริ ษ ทั หรื อ ผูบ้ ริ หำร ไม่ดำเนิ นกำรให้มี ก ำรปรั บปรุ งแก้ไขภำยในเวลำที่
ก ำหนด กรรมกำรตรวจสอบ รำยใดรำยหนึ่ ง อำจรำยงำนว่ำ มี ร ำยกำรหรื อ กำรกระท ำดัง กล่ ำ วต่ อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(8) สนับสนุนและติดตำมให้บริ ษทั มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
(9) ปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขกฎบัต รคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้ง นำเสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท เพื่ อ
พิจำรณำอนุมตั ิ
(10) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยอำศัยอำนำจตำมข้อบังคับของบริ ษทั และกฏหมำย
(11) พิจำรณำนโยบำยต่อต้ำ นกำรคอร์ รัปชัน หรื อทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ย นแปลงนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน ให้มีควำมเหมำะสมกับรู ปแบบของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
เพื่ออนุมตั ิ
(12) สอบทำนกำรประเมินควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีควำมเสี่ ยงที่จะทำให้เกิด
โอกำสกำรทุจริ ตที่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั น้อยที่สุดและมีควำม
เหมำะสมกับรู ปแบบธุรกิจของบริ ษทั
(13) รั บ เรื่ องแจ้ง เบำะแส กำรกระท ำอันทุจริ ตคอร์ รัปชัน ที่ คนในบริ ษ ทั มี ส่วนเกี่ย วข้อง และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งตำมที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่ องให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ร่ วมกันพิจำรณำลงโทษหรื อแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำว
ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั โดยตรงและคณะกรรมกำรบริ ษทั ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ต่อบุคคลภำยนอก โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับจำกวันที่มีมติแต่งตั้ง
ในรอบปี 2563 (ม.ค.- ธ.ค. 2563) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีขอ้ มูลกำร
ดำเนินกำรตำมที่ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมกำรบริ ษทั 3 คน เป็ นกรรมกำร
อิสระ 1 คน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน 1 คน โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 1 ปี
ดังนี้
1. นำยบุณยสิ ทธิ์
2. นำยพิพฒั
3. นำยชัยวัธ
4. นำงสำวสรำรัตน์

โชควัฒนำ
พะเนียงเวทย์
มะระพฤกษ์วรรณ
ตั้งศิริมงคล

ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน (กรรมกำรอิสระ)
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
การสรรหา
(1) พิจำรณำสรรหำคัดเลือกบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
(2) ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่ำงๆ ของบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือก โดยคำนึงถึงควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ มีคุณสมบัติที่เหมำะสม โดยเป็ นไปตำมข้อบัง คับ
ของบริ 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 โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั วงเงินค่ำตอบแทนที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น และจำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปี ที่
ผ่ำนมำ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำและนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
(3) พิจำรณำจัดสรรค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริ ษทั โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตั ิงำน อำนำจหน้ำที่และ
ปริ มำณควำมรับผิดชอบ ภำยในวงเงินที่ผูถ้ ือหุ้นได้อนุมตั ิและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษ ทั เพื่ อ
อนุมตั ิ
(4) พิจำรณำจัดสรรค่ำตอบแทนแก่ กรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ (ที่มิได้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ 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 ิ
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(5) ปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขกฎบัต รคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน และน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(6) ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
ในรอบปี 2563 (ม.ค. – ธ.ค. 2563) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีกำรประชุมรวม 2
ครั้ ง และได้ ร ำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ โดยมี ข้อ มู ล กำรด ำเนิ น กำรตำมที่ ป รำกฏในรำยงำนของ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
9.2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยงประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 2 คน กรรมกำรบริ ษทั
3 คน ผูบ้ ริ หำร 1 คน รวมจำนวน 6 คน โดยมีกรรมกำรอิสระเป็ นประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำม
เสี่ ยง และมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง 1 คน โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 1 ปี
ดังนี้
1. ศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
2. นำงทองอุไร

ลิ้มปิ ติ

3. นำยสุชยั
4. ดร.พจน์
5. นำงสำวพจนำ
6. นำงสำวหทัยรัตน์
7. นำงสำวปิ ยดำ

รัตนเจียเจริ ญ
พะเนียงเวทย์
พะเนียงเวทย์
กว้ำงจิตต์อำรี ย์
ดิศวัฒน์

ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
(กรรมกำรอิสระ)
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
(กรรมกำรอิสระ)
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง

หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ธรรมาภิบาล
(1) กำหนด ทบทวน และปรับปรุ งนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมในกำร
ดำเนินธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน และ
ระเบียบปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง
(2) กำหนดแนวทำงกำรปฏิบ ัติตำมหลักกำรกำกับดู แลกิ จกำร นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัป ชัน พร้ อมทั้ง
ติดตำมดูแล และประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
(3) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำร และนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
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(4) ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(5) ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มอบหมำย
การบริหารความเสี่ยง
(1) พิจำรณำสอบทำน และนำเสนอนโยบำยและกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั
เพือ่ พิจำรณำอนุมตั ิ
(2) พิ จ ำรณำสอบทำนและให้ ค วำมเห็ น ชอบควำมเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อรั บทรำบ รวมทั้งรำยงำนควำมเสี่ ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่ สำคัญต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ
(3) กำกับดูแลกิจกำรกำรพัฒนำและกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภำพทัว่ ทั้งองค์กรและมีกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำง
ต่อเนื่อง
(4) สอบทำนรำยงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อติดตำมควำมเสี่ ยงที่มีสำระสำคัญ และดำเนิ นกำรเพื่อให้
มัน่ ใจว่ำ องค์กรมีกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
(5) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงที่สำคัญ และมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็ น
ผูส้ อบทำนเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ บริ ษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ เหมำะสมต่อกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
รวมทั้งกำรนำระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมำปรับใช้อย่ำงเหมำะสมและมีกำรปฏิบตั ิตำมทัว่ ทั้งองค์กร
(6) ให้คำแนะนำและคำปรึ กษำกับคณะอนุกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (RM team) เพื่อพัฒนำระบบกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง รวมทั้งพิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรื อเพื่อทำหน้ำที่จดั กำรกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
(7) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
ในรอบปี 2563 (ม.ค.- ธ.ค. 2563) คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง มีกำรประชุมรวม
4 ครั้ง โดยมีขอ้ มูลกำรดำเนินกำรตำมที่ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรเสี่ ยง
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย คือ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อทำ
หน้ำที่ในกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสู งสุ ด ซึ่งคณะกรรมกำร
สรรหำฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ
1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตำม พ.ร.บ. บริ ษทั มหำชนฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ กฎเกณฑ์
ต่ ำ งๆ ของคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์ และกฎเกณฑ์ต่ ำงๆ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2) มีคุณสมบัติ และทักษะควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมองค์ประกอบที่
จัดทำ Board Skills Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงของธุรกิจ
3) มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ โดยสอดรับกับธุ รกิจ
ด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกัน รวมถึงรองรับแผนธุ รกิจด้ำนกำรลงทุน
ต่ำงๆ ที่เพิ่มโอกำสกำรเติบโตให้กบั บริ ษทั ฯ ในอนำคต เพื่อเสริ มประโยชน์และเพิ่มมูลค่ำให้แก่บริ ษทั
4) มีภำวะผูน้ ำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติกำรทำงำนที่โปร่ งใส
5) สรรหำกรรมกำรอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ
1) คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีหน้ำที่สรรหำบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริ ษทั โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำก่อนเสนอให้ที่ประชุม
สำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี เลื อกตั้ง ด้วยคะแนนเสี ย งข้ำงมำกของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ม ำประชุ ม และออกเสี ยง
ลงคะแนน เว้นแต่ในกรณี ที่มิใช่เป็ นกำรออกตำมวำระและยังคงเหลือวำระไม่น้อยกว่ำ 2 เดือน ที่
ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท เป็ นผู ้เ ลื อ กบุ ค คลที่ ค ณะกรรมกำรสรรหำเสนอเข้ำ ด ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำรบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่ำกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนกรรมบริ ษทั ที่ยงั เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคล
ที่ เ ข้ำ มำเป็ นกรรมกำรบริ ษ ัท ดัง กล่ ำ วจะมี ว ำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง เท่ ำ กับ วำระที่ ย งั เหลื ออยู่ข อง
กรรมกำรบริ ษทั ที่ตนแทน ซึ่งเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั
2) คณะกรรมกำรสรรหำฯ ดำเนิ นกำรตำมข้อบังคับบริ ษ ัท ข้อ 17 “ ในกำรประชุ มสำมัญ ผูถ้ ื อ หุ้น
ประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
อนึ่ ง กรรมกำรที่ออกตำมวรรคหนึ่ งชอบที่จะได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรได้อีก หำก
ที่ ป ระชุ ม ได้เ ลื อ กเข้ำ ด ำรงต ำแหน่ ง ใหม่ อี ก ครั้ ง” ดัง นั้น ในกำรประชุ ม สำมัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ประจ ำปี
คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะทำหน้ำที่พิจำรณำดำเนิ นกำรตำมกระบวนกำรสรรหำสำหรับกรรมกำร
บริ ษทั ที่ครบวำระตำมเกณฑ์ขอ้ บังคับบริ ษทั ข้ำงต้น เพื่อเสนอรำยชื่อกรรมกำรบริ ษทั ดังกล่ำว ให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำก่อนเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี เลือกตั้ง
3) คณะกรรมกำรสรรหำฯ ในกรณี กำรสรรหำบุคคลที่ จะมำตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ จะพิจำรณำตำม
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระที่บริ ษทั ฯ กำหนดไว้ ซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ดังนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนดังต่อไปนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ ง ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้น
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 ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะ
ดัง กล่ ำ วมำแล้วไม่ น้อ ยกว่ ำ สองปี ก่ อ นวัน ที่ ไ ด้รั บ แต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมกำรอิ ส ระ ทั้ง นี้ ลัก ษณะ
ต้องห้ำ มดัง กล่ำ วไม่ รวมถึ งกรณี ที่ ก รรมกำรอิ ส ระ เคยเป็ นข้ำรำชกำร หรื อที่ ปรึ ก ษำของส่ วน
รำชกำรซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่
เป็ นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริ หำร ผู ้
ถือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อผู ้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มี หรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อ ำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำง
อิ ส ระของตน รวมทั้ง ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย หรื อ ผู ้มี อ ำนำจควบคุ ม ของผู ้ที่ มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจตำมวรรคหนึ่ ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติ เพื่ อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำ หรื อให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อ
กำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับ หรื อให้กูย้ ืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อ คู่สัญญำมี
ภำระหนี้ ที่ตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั หรื อ
ตั้งแต่ยสี่ ิ บล้ำนบำทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรคำนวณภำระหนี้ ดงั กล่ำวให้เป็ นไป
ตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ ดงั กล่ำว
ให้ นับ รวมภำระหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ ำ งหนึ่ ง ปี ก่ อ นวัน ที่ มี ค วำมสั ม พัน ธ์ ท ำงธุ ร กิ จ กับ บุ ค คล
เดียวกัน
5) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่
หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของ
สำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
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6) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น ผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริ กำรที่เป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำย
หรื อที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่ งได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่
มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุมหรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริ ษัท หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่ วนที่มีนยั ในห้ำงหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน
ลูกจ้ำง พนักงำนที่ปรึ กษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มี
นัยกับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั
ทั้งนี้ หำกคณะกรรมกำรตลำดทุน ได้มีประกำศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ
ของบริ 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 โดยมีกำรตัดสิ นใจใน
รู ปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
ในรอบปี 2563 กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรื อกำรให้บริ กำรทำงวิชำชีพ
หรื อบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นกรรมกำรอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรื อกำรให้บริ กำรทำงวิชำชีพใน
มูลค่ำเกินกว่ำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ ข้ำงต้น
การให้ สิทธิผ้ถู ือหุ้นรายย่ อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ด้วยบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิ และควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ้นตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริ ษทั ฯ จึงเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจ ำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กำหนด ซึ่ งสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกเว็บไซด์
ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th ภำยใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ”
ในปี 2563 ตำมที่ บ ริ ษ ทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ้น เสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อรั บ กำรพิ จำรณำเลื อกตั้ง เป็ น
กรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ธันวำคม - 30 ธันวำคม 2562
โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
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(1) เลขำนุ กำรบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำกลัน่ กรองในเบื้ องต้น หำกข้อมูลและเอกสำรครบถ้วนจะ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเพื่อพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำว และนำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด
(2) บุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั จะได้รับกำรบรรจุชื่อในกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ในหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุม พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั
(3) บุคคลที่ไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทรำบในกำรประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุเหตุผล
อนึ่ ง เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลำที่กำหนด บริ ษทั ฯ ได้แจ้งผลสรุ ปกำรเปิ ดโอกำสให้สิทธิผูถ้ ือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี เผยแพร่ ข่ำวผ่ำนตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สำหรับในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ข่ำว
สรุ ปผล มีผูถ้ ือหุ้น 1 รำย เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม แต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์กำร
ให้สิทธิผูถ้ ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม ของบริ ษทั ฯ และรำยงำนให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบอีกครั้งในวัน
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 3 สิ งหำคม 2563
หลักเกณฑ์ การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
บริ ษทั ฯ กำหนดกำรลงคะแนนเสี ยงสำหรับกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั ในที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 16. กำหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับ 1 หุน้
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลำยคน
เป็ นกรรมกำรได้ แต่จะแบ่งคะแนนให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับ กำรเลื อกตั้ง เป็ นกรรมกำรเท่ ำ
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัด
ลงมำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกันเกิ นจำนวนกรรมกำรที่ จะพึงมี หรื อพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ น
ประธำนเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด
ในปี 2563 บริ ษ ัท ฯ จัด ประชุ ม สำมัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 3/2563 ตำมข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ข้อ 17.
กำหนดให้ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรำ ถ้ำจำนวน
กรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 และกรรมกำรที่
ออกไปนั้นจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยมีกรรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 5 คน คือ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

1. นำยสุชยั

รัตนเจียเจริ ญ

2. นำยกำธร ตติยกวี
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5. นำยชัยวัธ
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รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั /
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

ทั้งนี้ ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกจำกจำนวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด เลือกตั้งกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง
การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
บริ ษทั ฯ สรรหำผูบ้ ริ หำรระดับสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ จำกผูบ้ ริ หำรปัจจุบนั หรื อบุคคลอื่น ที่มีคุณสมบัติที่
เหมำะสม มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่ำงดี และสำมำรถ
บริ หำรจัดกำรนำพำองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดไว้
สำหรับผูบ้ ริ หำรระดับ สู งสุ ดของบริ ษ ทั ฯ เป็ นผูด้ ำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษ ทั ที่ ผ่ำนกำรพิ จำรณำ
คัดเลือกจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั จะพิจำรณำควำม
เหมำะสมในกำรแต่งตั้งตำแหน่งทำงกำรบริ หำรต่อไป
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจ และกำรดำเนินกำรของบริ ษทั ฯ
รวมถึงกำรกำกับดูแลกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำย แผนกำรดำเนิ นงำน
และกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ภำยใต้กฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
มีกำรพิจำรณำโครงสร้ำงองค์กร และกำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมให้มีประสิ ทธิภำพ และเอื้อ
ต่อสภำพกำรดำเนิ นธุ รกิจ เพื่อมุ่งพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ให้มีระบบกำรกำกับดูแล
กิจกำร มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ดี และกำรเข้ำร่ วมลงนำมในคำประกำศเจตนำรมณ์ แนวร่ วมปฏิบตั ิในกำรต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชันกับบริ ษทั ฯ พร้อมทั้ง มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเพื่อกำรเติบโตในอนำคต โดย
บริ ษทั ฯ จะได้รับรำยงำนผลกำรดำเนินงำนจำกบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมและมีกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
สม่ำเสมอ เพื่อวำงแผนงำนและเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนต่อไป
บริ ษทั ฯ ได้รับข้อมูลงบกำรเงินจำกบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมประจำทุกเดือน เพื่อบริ ษทั ฯ สำมำรถ
ติดตำมและรับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมได้ และได้นำเสนอข้อมูลผลกำรดำเนิ นงำน
ดังกล่ำวให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ รับทรำบทุกเดือนเช่นเดียวกับกำรรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ฯ นอกจำกนี้มีบริ ษทั ย่อยที่สำคัญ 3 แห่ง ซึ่งมีมูลค่ำสิ นทรัพย์รวมกันร้อยละ 40 ของสิ นทรัพย์รวม ในปี 2563
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ใช้สำนักงำนตรวจสอบบัญชี เดียวกันกับบริ ษทั ฯ เพื่อ สร้ ำงควำมมัน่ ใจในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิ นเสร็ จได้
ทันเวลำที่กำหนด
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษ ทั ฯ มี ม ำตรกำรดู แลกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยกำหนดไว้ในจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ และ
จรรยำบรรณ กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ในเรื่ อง ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ และกำรนำข้อมูลของ
บริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนที่สำคัญ ดังนี้
• กรรมกำรบริ ษท
ั และผูบ้ ริ หำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
• กรรมกำรบริ ษท
ั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนซึ่งอยูใ่ นหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยใน ห้ำมทำกำรซื้ อ
ขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน และภำยหลัง
งบกำรเงินเปิ ดเผยแล้ว 24 ชัว่ โมง
ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรส่ งจดหมำยแจ้งเป็ นทำงกำรให้กรรมกำร และผูบ้ ริ หำรทุก
คนได้ทรำบช่วงระยะเวลำที่ประกำศกำหนดเป็ นช่วงวันที่หำ้ มซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ก่อน
กำรเผยแพร่ งบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี ผ่ำนช่องทำงระบบออกข่ำวของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ก ำหนดให้ก รรมกำรบริ ษ ท
ั ผูบ้ ริ หำร รวมทั้ง คู่ ส มรสและบุ ตรที่ ย งั ไม่ บ รรลุ นิติภำวะ มี หน้ำ ที่
รำยงำนกำรถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์แ ละกำรเปลี่ ย นแปลงกำรถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขำนุ กำรบริ ษทั เพื่ อ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งต่อไป
• ไม่ เ ปิ ดเผยหรื อส่ ง ผ่ ำ นข้อ มู ล หรื อควำมลับ ของบริ ษัท ที่ ต นเองทรำบ หรื อได้ รั บ ทรำบต่ อ
บุคคลภำยนอกหรื อผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง
• กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ต้อ งเป็ นไปโดยพนัก งำนของบริ ษ ท
ั ที่ มี อำนำจหน้ำ ที่ อำจมี ก ำรก ำหนดชั้น
ควำมลับของข้อมูลตำมควำมสำคัญของข้อมูล และกำรให้ขอ้ มูลต้องอยู่ในกรอบของหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย
• บริ ษ ท
ั ได้กำหนดนโยบำยให้ก รรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรระดับสู งแจ้งต่อประธำนกรรมกำร
บริ ษทั ทรำบเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหุน้ ของบริ ษทั อย่ำงน้อย 1 วันล่วงหน้ำก่อนทำกำรซื้อขำย
• มำตรกำรลงโทษ บริ ษท
ั ฯ มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนและกำหนดบทลงโทษทำงวินัย
ไว้สูงสุด คือ กำรเลิกจ้ำง
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ ได้มี ติ ด ประกำศข้อ พึ ง ปฏิ บัติ ด้ำ นจริ ย ธรรมในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และจรรยำบรรณ
กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ให้ทรำบทัว่ กัน รวมถึงกำรเผยแพร่ ผ่ำนระบบ Intranet ภำยในบริ ษทั และ
เผยแพร่ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั www.mama.co.th
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ในปี 2563 เลขำนุกำรบริ ษทั ได้รำยงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบกำหนดระยะเวลำห้ำม
ซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ก่อนกำรเผยแพร่ งบกำรเงินของแต่ละไตรมำสรวม 3 ไตรมำส จำนวน 3 ครั้ง และ
งบกำรเงินประจำปี จำนวน 1 ครั้ง และได้ส่งจดหมำยแจ้งเป็ นทำงกำรให้กบั กรรมกำร และผูบ้ ริ หำรทุก คนทรำบ
ด้วย รวมจำนวน 4 ครั้ง
9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ให้กับบริ ษทั สำนักงำน อีวำย
จำกัด ซึ่งเป็ นสำนักงำนสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำนัก
งำนสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปี บัญชี 2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีเฉพำะบริ ษทั ฯ
ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย 3 รำย
รวม

ปี 2563
2,900,000 บำท
2,310,807 บำท
5,210,807 บาท

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

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของบัตรกำรส่งเสริ ม
กำรลงทุน (BOI) จำนวนเงิน 1,005,000 บำท และค่ำบริ กำรอื่นๆ จำนวนเงิน 60,000 บำท สำหรับรอบปี บัญชี 2563
ให้แก่ บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ซึ่ งเป็ นสำนักงำนสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัด รวมถึงบุคคลหรื อกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
สำหรับค่ำตอบแทนที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตอันเกิดจำกกำรตกลงที่ย งั ให้บริ กำรไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชี
2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกิดขึ้น
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้
บริ ษทั ฯ มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิภำพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้ำงควำมเชื่อมัน่ และควำมมัน่ ใจ
ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย เพื่อนำพำองค์กรไปสู่ กำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ส่งเสริ มระบบกำรบริ หำรงำน กำรควบคุมภำยใน และกำร
บริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิภำพดียงิ่ ขึ้นและอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้
- ระบบกำรบริ หำร มุ่งมัน่ ในกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ บริ ษทั ด้วยควำมรอบคอบ และระมัดระวัง
บริ หำรงำนด้วยควำมสำมำรถและมีประสิ ทธิภำพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ้น วำงแนวทำง
กำรบริ หำรจัดกำรที่เหมำะสม มีระเบียบปฏิบตั ิที่กำหนดกำรแยกอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยจัดกำรไว้
ชัดเจนเป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษร รวมทั้ง ต้องด ำเนิ นกำรเพื่ อให้ม ั่นใจว่ำ ระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงิ น และกำร
ตรวจสอบบัญชี มีควำมน่ำเชื่อถือ
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- กำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง ด้วยกำรรักษำไว้ซ่ ึ งระบบกำรควบคุมกำร
ตรวจสอบภำยในและกำรประเมินควำมเสี่ ยง โดยไม่เจำะจงหรื อมุ่งเน้นกำรควบคุมภำยในเฉพำะเรื่ อง หำกแต่
ครอบคลุมให้เกิดควำมถูกต้อง สุ จริ ต ควำมเป็ นธรรม และสร้ำงควำมปลอดภัยต่อข้อมูลอั นเป็ นควำมลับทำงธุรกิจ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ติดตำมและดูแลในเรื่ องกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
- กำรดำเนิ นกำรด้วยควำมโปร่ งใส ชัดเจน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิด้วยกำรกำหนดข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี ที่
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกระดับพึงมีจิตวิญญำณที่ดีต่อผูถ้ ือหุน้ ลูกค้ำ บริ ษทั คู่คำ้ และสังคมอย่ำงมีจริ ยธรรมต่อต้ำน
กำรทุจริ ต กำรคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ เคำรพต่อกฎหมำยและสิ ทธิมนุษยชน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับผลประเมินในเรื่ องกำรกำกับดูแลกิจกำร ดังนี้
• บริ ษ ท
ั ฯ ได้รับ กำรประเมิ นจำกสมำคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ในกำรจัดประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ้น
ประจำปี 2563 (AGM 2563) ในระดับ “ดีเยีย่ ม” โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
• บริ ษ ท
ั ฯ ได้รับผลกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) ซึ่งจัดโดยสมำคม
ส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)
• บริ ษ ท
ั ฯ ได้รับ รำงวัล แห่ ง ควำมส ำเร็ จด้ำนควำมรั บ ผิดชอบต่ อสังคม ด้วยควำมมุ่ ง มั่นในกำร
ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยเป็ นสำคัญมำอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับรำงวัลต่ำงๆ ในปี 2563 ดังนี้
- บริ ษทั ฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรำยชื่ อ“หุ ้นยัง่ ยืน” Thailand Sustainability Investment (THIS)
2020 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริ ษทั ฯ ได้รับประกำศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition ในกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ควำมยัง่ ยืนต่อสำธำรณะและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง จำกสถำบันไทยพัฒน์
รำยงำนกำรปฏิ บตั ิ ตำมหลักกำรกำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดีข องบริ ษทั ฯ ฉบับนี้ ได้นำเสนอและผ่ำ นกำร
พิจำรณำทบทวนจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2564
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) สาหรับปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติในแต่ละเรื่ อง ดังนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ คำนึ งถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น ส่ งเสริ มกำรใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนของผูถ้ ื อหุ ้น ได้แก่ กำรซื้ อขำย หรื อโอนหุ ้น กำรมีส่วนแบ่งในกำไร กำรได้รับข่ำ วสำร
ข้อมูล ของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิ ทธิ กำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อใช้สิทธิ ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและร่ วม
ตัดสิ นใจโดยกำรออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น กำรเลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริ ษทั กำรอนุมตั ิเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ และกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
นอกจำกสิ ท ธิ ข้ นั พื้ นฐำน บริ ษ ทั ฯ ยังดำเนิ นกำรในเรื่ องต่ำงๆ โดยค ำนึ งถึ งสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ้น ไม่
ลิดรอนสิ ทธิ ส่ งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
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1.1 สิ ทธิ ใ นการรั บ ทราบข้ อ มู ล ผูถ้ ื อหุ้นมี สิ ทธิ รับทรำบข้อมูล อย่ำงเท่ำเที ย มกัน โดยบริ ษ ทั ฯ ได้
เผยแพร่ ท้ งั ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
www.mama.co.th เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นมีช่องทำงที่จะได้รับข่ำวสำรข้อมูลของบริ ษทั ฯได้มำกขึ้น เช่น ผลกำรดำเนิ นงำน
รำยไตรมำส และประจำปี ข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรซื้ อขำยสิ นทรัพย์ที่สำคัญ กลุ่มผูถ้ ือหุ้นสูงสุด 10
อันดับแรกของบริ ษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น (ข้อมูลล่ำสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563) จำนวนกำรถือหุ้น
ของผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อย รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุม ผูถ้ ือหุ้น และข้อมูลที่จำเป็ น
ต่อกำรตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้
1.2 สิ ทธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น บริ ษ ทั ฯ มี นโยบำยส่ งเสริ มสนับสนุ นและอำนวยควำม
สะดวกต่อผูถ้ ือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถำบันในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นประจำปี กับบริ ษทั ฯ ด้วยดี
อย่ำงสม่ำเสมอ โดยบริ ษทั ฯ กำหนดกำรจัดให้มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชีของบริ ษทั (รอบบัญชีบริ ษทั ฯ วันที่ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม) คณะกรรมกำรบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์
ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) ได้มีมติ กำหนดวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษำยน 2563 เวลำ
9.00 น. เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ที่สำคัญ ตำมรำยละเอียดสำรสนเทศที่เปิ ดเผยผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563 แต่เนื่ องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทย ซึ่ งมีกำรแพร่ ระบำดเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง และกระจำยในวงกว้ำงมำกขึ้น ประกอบกับรั ฐบำลได้มี
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ นในทุกเขตท้องที่ทวั่ รำชอำณำจักร เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2563 และข้อกำหนดออกตำม
ควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชกำหนดกำรบริ หำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกำศ
กรุ งเทพมหำนคร เรื่ อง สั่งปิ ดสถำนที่เป็ นกำรชัว่ ครำว (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 และขอควำมร่ วมมือให้
พิจำรณำถึงควำมจำเป็ นในกำรจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะของกำรรวมกลุ่มคนเป็ นจำนวนมำก ซึ่งมีควำมเสี่ ยงที่จะทำ
ให้กำรแพร่ ระบำดเกิดขึ้น และกระจำยสู่ บุคคลทัว่ ไปโดยง่ำย
ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 เมษำยน 2563 ได้
พิจำรณำแล้วมีมติอนุมตั ิให้เลื่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริ ษทั ฯ ออกไปไม่มีกำหนด โดย
ยกเลิกกำหนดวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษำยน 2563 รวมถึงสถำนที่ประชุม วำระ
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น และวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้ำประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่
3/2563 ในวันพุธที่ 1 เมษำยน 2563
เมื่อสถำนกำรณ์คลี่คลำย ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนำยน
2563 จึงมีมติ กำหนดวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 3/2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิ งหำคม 2563 เวลำ 13.00 น. ณ ห้อง
MOON ชั้น 10 โรงแรมอวำนี พลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 257 ถนนเจริ ญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
กรุ งเทพมหำนคร 10600 และได้กำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบตั ิในกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของไวรัสโคโรนำ (Covid-19) ไว้ล่วงหน้ำ สื่ อสำรผ่ำนหนังสื อนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุน้ และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2563
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บริ ษทั ฯ นำระบบสำรสนเทศในกำรลงทะเบียน และบันทึกกำรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นในแต่ละ
วำระได้อย่ำงเปิ ดเผย ซึ่ งเป็ นระบบโปรแกรมที่มีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่ องเพื่ อให้สอดคล้องและเป็ นไปตำม
กฎระเบียบกำรประชุมที่มีควำมโปร่ งใสและน่ ำเชื่ อถือ มำใช้ดำเนิ นกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น อำทิเช่น กำรปรับปรุ ง
โปรแกรมกำรบันทึกกำรลงคะแนนเสี ยงย้อนหลังได้หำกมีผถู ้ ือหุน้ ท้วงติงจึงทำให้เกิดควำมคล่องตัวของกำรใช้งำน
ของระบบมำกขึ้น หรื อหำกผูถ้ ือหุ้นต้องกำรจะดู คะแนนเสี ยงย้อนหลังในวำระก่ อนหน้ำ นี้ ก็ทำได้แม้ว่ำ ก ำลัง
ประชุมในวำระอื่นอยูก่ ็ตำม บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรแยกข้อย่อยของระเบียบวำระกำรประชุมออกเป็ นแต่ละวำระ
อย่ำงชัดเจน เพื่อเพิ่มโอกำสกำรลงคะแนนเสี ยงให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นที่เข้ำร่ วมประชุมในระหว่ำงเวลำกำรประชุม โดยผู ้
ถือหุน้ ไม่ถูกจำกัดสิ ทธิในกำรลงคะแนนเสี ยงหำกเข้ำประชุมไม่ทนั เวลำในระเบียบวำระหลักนั้นๆ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่ อนวันประชุ มผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ ได้แจ้งมติกำหนดกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ได้
ทรำบล่ ว งหน้ำ ไม่ น้อ ยกว่ำ 5 สั ป ดำห์ ก่ อ นวัน ประชุ ม คื อ ในวัน ที่ 17 มิ ถุ น ำยน 2563 ผ่ำ นช่ อ งทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นสำมำรถจัดเวลำในกำรเข้ำร่ วมประชุม และกำหนดตำรำงเวลำในกำร
ได้เผยแพร่ หนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมทั้งหมดที่มีขอ้ มูลเหมื อนกับข้อมูลที่
บริ ษทั ฯ ที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ้นในรู ปแบบเอกสำร ผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำ 35 วัน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นได้
ศึ ก ษำเป็ นกำรล่ วงหน้ำ ก่ อนจัดส่ ง เอกสำรดัง กล่ ำ ว โดยบริ ษ ทั ฯ มอบหมำยให้บริ ษ ทั ศูนย์รับฝำกหลัก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็ นนำยทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 24 วัน
รวมทั้งได้ลงประกำศโฆษณำหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลำติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 7 วัน คือ ในวันที่ 24 วันที่
29 และวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 ซึ่ งในแต่ละวำระมี ขอ้ เท็จจริ งและเหตุผลรวมทั้งควำมเห็ นของคณะกรรมกำร
บริ ษทั ประกอบ พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม เช่น รำยงำนประจำปี หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของ
บุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั แผนที่ของสถำนที่จดั ประชุม คำอธิ บำยเอกสำรและหลักฐำนที่ผู ้
ถือหุน้ ต้องนำมำแสดงในกำรเข้ำร่ วมประชุม ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และขั้นตอน
กำรเข้ำร่ วมประชุม นอกจำกนี้ ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ทำ และปฏิบตั ิตำมประกำศ
ของกระทรวงพำณิ ชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสำมำรถเลือกหนังสื อมอบฉันทะแบบใด
แบบหนึ่ง ที่ website ของบริ ษทั www.mama.co.th
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มสิ ทธิ ให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวำระกำรประชุ ม
และ/หรื อ เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรั บกำรพิจำรณำเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่
3/2563 เป็ นกำรล่วงหน้ำก่ อนกำรประชุ ม โดยให้จดั ทำเป็ นหนังสื อตำมแบบที่ กำหนด ส่ งถึ งเลขำนุ กำรบริ ษทั
ตั้ง แต่ วนั ที่ 1 ธันวำคม ถึ ง วันที่ 30 ธันวำคม 2562 เพื่ อพิ จำรณำดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนต่ อไป โดยบริ ษ ทั ฯ ได้
เผยแพร่ ข่ำวทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริ ษทั www.mama.co.th เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ซึ่ งเมื่อครบกำหนดตำมระยะเวลำดังกล่ำว มีผูถ้ ือหุ้น
จ ำนวน 1 รำย เสนอเรื่ องเพื่ อ บรรจุ เ ป็ นวำระกำรประชุ ม ในกำรประชุ ม สำมั ญ ผู ้ถื อ หุ้ น ของบริ ษัท ฯ
ประจำปี 2563 แต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำร
ประชุม และ/หรื อ เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ประจำปี 2563 ของบริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ให้ทรำบแล้วในหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้ง
ที่ 3/2563 ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ www.mama.co.th เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563
อนึ่ง ตำมที่บริ ษทั ฯ ได้ให้สิทธิกบั ผูถ้ ือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี ข้ำงต้นนั้น สำหรับคุณสมบัติของผูถ้ ือ
หุ้นให้เป็ นไปตำมที่ก ฎหมำยกำหนด คือ เป็ นผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่ งหรื อหลำยคน ซึ่ งถือหุ้นและมีสิทธิ ออกเสี ย งนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 (16,485,200 หุน้ ) ของจำนวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นส่งคำถำมล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้ ื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 3/2563 เมื่ อ วัน ที่ 3 สิ ง หำคม 2563 ได้ท ำง E-mail : sararath@mama.co.th หรื อ ทำงไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนมำยัง นำงสำวสรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล (เลขำนุ กำรบริ ษทั ) บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 304 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240 หรื อโทรสำร 0-2374-7743
ก่อนวันประชุม ตำมที่บริ ษทั ฯ จะแจ้งไว้ในหนังสื อนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น แล้วนั้น ปรำกฎว่ำไม่มีผูถ้ ือหุ้นส่ ง
คำถำมล่วงหน้ำมำยังบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้แจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นได้รับทรำบ ก่อนกำร
ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 3/2563 เมื่ อ วั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2563 ภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) เพื่อลดควำมเสี่ ยงกำรแพร่ ระบำดและสุ ขอนำมัย
ของส่ วนรวม บริ ษทั ฯ ได้ขอให้ผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ เข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนแทนกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง ตำมรำยชื่อกรรมกำรอิสระที่ ระบุในหนังสื อมอบฉันทะที่จดั ส่ งให้
เพื่อเป็ นกำรลดควำมแออัดของผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมในพื้นที่กำรประชุม โดยจัดที่นงั่ ในห้องประชุม จะสำมำรถรองรับ
ผูถ้ ือหุ้น และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ (“ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม”) ได้ประมำณ 30 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่ นั่งให้ผูเ้ ข้ำ ร่ วม
ประชุมที่ลงทะเบียนเรี ยบร้อย ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมทุกท่ำนจะต้องปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรดำเนินกำรจัดประชุมสำมัญผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ อย่ำงเคร่ งครัดเพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ ยงของกำรแพร่ ระบำดของไวรัส COVID-19 เช่น สวม
หน้ำกำกอนำมัย ผ่ำนกำรตรวจวัดอุณหภูมิ ร่ำงกำย ทำแบบคัดกรองโรค และเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ้นได้ซักถำม
ข้อมูลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ โดยกำรเขียนคำถำมลงบนกระดำษล่วงหน้ำในแต่ละวำระ ส่งให้เจ้ำหน้ำที่เพื่อส่ ง
ให้ประธำนในที่ประชุม
กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมสำมำรถลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ชัว่ โมง โดย
เปิ ดรับลงทะเบียนในเวลำ 11.00 น. ก่อนกำรประชุมในเวลำ 13.00 น. และยังคงให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ้นที่มำร่ วมประชุม
ภำยหลังจำกที่ได้เริ่ มกำรประชุมแล้วมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวำระที่ยงั ไม่มีกำรพิจำรณำและให้นับเป็ นองค์
ประชุมตั้งแต่วำระที่ใช้สิทธิ ในกำรออกเสี ยงเป็ นต้นไป โดยในกำรลงทะเบียน บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีบุคลำกรอย่ำง
เพียงพอสำหรับกำรลงทะเบียนเข้ำประชุม พร้อมกับจัดเตรี ยมอำกรแสตมป์ สำหรับติดหนังสื อมอบฉันทะไว้
บริ กำรแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมำประชุมแทนตน มีกำรแจกป้ำยคะแนนและบัตรลงคะแนนเสี ยงสำหรับผู ้
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ถือหุ้นทุกรำยเพื่อใช้ในกำรลงคะแนนเสี ยง โดยบริ ษทั ฯ ได้นำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสี ยงมำใช้ใน
กำรลงทะเบียน และในกำรนับเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น เพื่อให้เกิดควำมสะดวก
รวดเร็ วและโปร่ งใส ซึ่ งกำรลงคะแนนเสี ยงดังกล่ำว ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ภำยหลังกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
หำกมีขอ้ สงสัยหรื อข้อโต้แย้ง
โดยในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 3/2563 วันที่ 3 สิ งหำคม 2563 กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ที่
เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ 3 คน คือ
1) ดร.กุลภัทรำ สิ โรดม
2) ศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
3) นำงทองอุไร ลิม้ ปิ ติ

กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง

คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญต่อกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น โดยถือเป็ นหน้ำที่ที่ตอ้ ง
เข้ำร่ วมประชุมยกเว้นป่ วยหรื อติดภำรกิจสำคัญ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิ งหำคม
2563 มีกรรมกำรบริ ษทั เข้ำร่ วมประชุม จำนวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยมีประธำนกรรมกำรบริ ษทั ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำลและ
บริ หำรควำมเสี่ ยงเข้ำร่ วมประชุมครบทุกคน นอกจำกนี้มีผจู ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี (ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชีของบริ ษทั ฯ)
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน (CFO) ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต จำกบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เพื่อให้ผูถ้ ือ
หุ้นสำมำรถซักถำมในเรื่ องงบกำรเงิน และจัดให้มีผเู ้ ป็ นสักขีพยำนกำรนับคะแนน (Inspector) โดยเป็ นที่ปรึ กษำ
กฎหมำยภำยนอก จำกบริ ษทั ชมพูและเพื่อน จำกัด เพื่อจะทำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเป็ นไปอย่ำง
โปร่ งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรจัดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นได้ใช้
สิ ทธิในฐำนะผูถ้ ือหุ้นได้ทรำบถึง ผลกำรดำเนินงำน พร้อมผลกำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร(MD&A)
กำรดำเนินกำรด้ำนมำตรกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์รัปชัน อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล กำรพิจำรณำและออกเสี ยงลงคะแนน
ในเรื่ องต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับ บริ ษทั กำหนด เมื่อถึงเวลำที่กำหนด 13.00 น. เปิ ดประชุมโดยประธำน
กรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร ได้แจ้ง จำนวน/สัดส่ วนผูถ้ ือหุ้นที่เข้ำ
ประชุม แนะนำกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ ป็ นสักขีพยำนนับคะแนน โดยเลขำนุกำรบริ ษทั เป็ น
ผูแ้ จ้งให้ทรำบถึงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขั้นตอนกำรออกเสี ยงลงคะแนน และกติกำรกำรนับคะแนน
เสี ยงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย (ถ้ำมี) และได้ดำเนินกำรประชุมให้เป็ นไปตำมลำดับวำระ
กำรประชุม ไม่มีกำรเพิ่มวำระหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ และมีกำร
สรุ ปผลกำรลงมติจำกกำรนำระบบ Barcode ที่ใช้นบั คะแนนเสี ยงในแต่ละวำระพร้อมทั้งแสดงผลกำรลงมติผ่ำน
ทำง Projector ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทรำบในแต่ละมติสำหรับวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ที่สำคัญ มีดงั นี้
(1) การแต่ งตั้งกรรมการบริ ษั ท : บริ ษ ทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ้น ใช้สิ ท ธิ เลื อกตั้ง กรรมกำรเป็ น
รำยบุคคล โดยมีขอ้ มูลรำยละเอียดของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง ประกอบด้วย [ชื่อ นำมสกุล อำยุ สัญชำติ ประเภท
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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กรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง กำรศึกษำ กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร ตำแหน่ งปั จจุบนั ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำร กำรดำรงตำแหน่ ง กรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษ ทั จดทะเบี ยนอื่ น /กิ จกำรอื่ น /กิ จกำรที่ แข่งขันหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษทั ประสบกำรณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี คุณสมบัติตอ้ งห้ำม กำรถือหุ้นในบริ ษทั ฯ และกำรเข้ำร่ วม
ประชุมในปี 2563] ตำมที่ปรำกฏในหนังสื อนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้ำก่อน
กำรประชุมแล้ว และในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ ได้แจ้ง กำรดำรงตำแหน่งในบริ ษทั ที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั อีกครั้ง เพื่อผูถ้ ือหุ ้นได้รับทรำบและเป็ นไปตำมข้อบังคับ
ของบริ ษ ทั ทั้ง นี้ กรรมกำรแต่ล ะคนได้ผ่ำ นกระบวนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ ซึ่ งดู ถึ งควำม
เหมำะสมด้ำนคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ รวมถึงผลกำรปฏิบตั ิงำนในฐำนะ
กรรมกำรบริ ษ ัท ในช่ ว งเวลำที่ ผ่ำ นมำ หำกเป็ นกำรพิ จ ำรณำกรรมกำรบริ ษ ัท ที่ ค รบตำมวำระ ในแต่ ล ะปี จะ
ดำเนินกำรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษ ัทเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรพิจำรณำคัดเลือกผู ้
มีคุณสมบัติเหมำะสมจำกรำยชื่อที่คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน นำเสนอตำมจำนวนที่ตอ้ งกำร
เพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมกำรต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิ งหำคม 2563
นอกจำกนี้ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิ งหำคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มสิ ทธิ
ให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 3/2563 โดยให้จดั ทำเป็ นหนังสื อตำมแบบที่กำหนดส่งถึงเลขำนุกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม ถึงวันที่ 30
ธัน วำคม 2562 เพื่ อ น ำเสนอคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน โดยเผยแพร่ ท้ ัง ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ website ของบริ ษทั www.mama.co.th เพื่อ
พิจำรณำดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนต่อไป ซึ่ งในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งนี้ ก่อนกำรพิจำรณำเลื อกตั้งกรรมกำรบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งผลให้ทรำบอีกครั้งว่ำ ตำมที่บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้สิทธิ ดงั กล่ำวแก่ผถู ้ ือหุ ้นปรำกฏว่ำไม่มีผูถ้ ื อ
หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ตำมช่วงเวลำที่กำหนดไว้
(2) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริ ษทั ฯ ได้มีกำรเสนอวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษทั ต่อ ที่
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิ งหำคม 2563 ในวงเงิน
รวมไม่เกิน 20 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 รวม 5 ล้ำนบำท ทั้งนี้เพื่อควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับภำระหน้ำที่
และควำมรับผิด ชอบ โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้เห็นชอบตำมกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทนของบริ ษทั ฯ ที่ได้กลัน่ กรองถึงควำมเหมำะสม รวมถึงผลกำรดำเนินงำนและกำรขยำยตัวทำง
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ และเปรี ยบเทียบกับ ค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้
ทรำบว่ำในปี ที่ผ่ำนมำวงเงินค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ได้รับกำรอนุมตั ิเป็ นจำนวนเงินเท่ำไร และมี
กำรจ่ำยไปจริ งเป็ นจำนวนเงินเท่ำไร ประกอบด้วย ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำบำเหน็จ ค่ำตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ ษทั
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนกรรมกำรธรร
มำภิ บ ำลและบริ หำรควำมเสี่ ย ง (ทั้ง นี้ ไ ม่ รวมถึ ง ค่ ำ ตอบแทนหรื อสวัส ดิ ก ำรที่ ก รรมกำรบริ ษ ทั ได้รับ ในฐำนะ
พนักงำน หรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั ) ส่ วนในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1 มีกำรอธิ บำยรำยละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 76

ค่ ำ ตอบแทนอื่ น ๆ รวมทั้ง แจกแจงรำยกำรค่ ำ ตอบแทนและจ ำนวนเงิ น ที่ จ่ ำ ยให้ แ ก่ กรรมกำรบริ ษ ัท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยเป็ นรำยบุคคล รวมถึงค่ำตอบแทนเฉพำะกรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำร
(3) การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี : บริ ษทั ฯ ได้ให้ขอ้ มูลของผูส้ อบบัญชี
รับอนุญำต ดังนี้ ชื่อผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำต สำนักงำนสอบบัญชี ควำมเป็ นอิสระ จำนวนปี ที่ทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบ
บัญชีให้กบั บริ ษทั ค่ำสอบบัญชีระหว่ำงปี ปั จจุบนั และค่ำบริ กำรอื่นที่มีกำรรับบริ กำรจำกสำนักงำนสอบบัญชี ที่
ผูส้ อบบัญชีสังกัดอยู่ โดยข้อมูลดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ฯ สำหรับ
ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี และค่ำบริ กำรอื่นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่จ่ำยให้กบั บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
ที่เป็ นสำนักงำนตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
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 2563

ปี 2562

2,900,000 บำท
740,000 บำท
3,640,000 บำท

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

2,310,807 บำท
325,000 บำท
2,635,807 บำท
6,275,807 บำท

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

บำท
บำท
บำท
บำท

(4) การจ่ ายเงินปันผล : ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล “จัดสรรจำกกำไรสุทธิประจำปี บนงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50” บริ ษทั ฯ เสนอรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดสรรกำไร อัตรำเงินปันผลที่เสนอจ่ำย
พร้อมเหตุผลและข้อมูลกำรเปรี ยบเทียบกำรจ่ำยเงินปั นผลของปี ที่ผ่ำนมำ โดยในปี 2563 ได้เสนอจ่ำยเงินปั นผล
ประจำปี 2562 ในอัตรำหุน้ ละ 4.46 บำท เป็ นจำนวนเงิน 1,470.48 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลร้อย
ละ 50.10 ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่บริ ษทั ฯ กำหนดไว้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุ มผู้ถือหุ้ น บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุ้น
อย่ำงละเอียด มีรำยชื่อกรรมกำรบริ ษทั ที่เข้ำ/ไม่เข้ำร่ วมประชุม รวมทั้งสำเหตุกำรลำ คำชี้ แจงที่เป็ นสำระสำคัญ
คำถำมและคำตอบหรื อข้อคิดเห็นโดยสรุ ป
ในปี 2563 มีผถู ้ ือหุ ้นซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ตอบคำถำมจน
เป็ นที่น่ำพอใจของผูถ้ ือหุ้น และเนื่องจำกต้องบริ หำรเวลำให้กระชับ คำถำมของผูถ้ ือหุ้นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมฯ
บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกคำถำมคำตอบไว้ในรำยงำนกำรประชุ มฯ อย่ำงครบถ้วน รำยละเอียดในแต่ละวำระเป็ นไปตำม
ข้อเท็จจริ งในที่ประชุม มีรำยงำนผลกำรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวำระ โดยแยกคะแนนเสี ยงพร้อมสัดส่ วน ร้อยละ
ของคะแนนเสี ยงในแต่ละมติคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ซึ่งรำยงำนกำรประชุมฯ มีกำรลง
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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นำมจำกประธำนกรรมกำรบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ฯ ดำเนิ นกำรจัดส่ งให้ตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย และ
กระทรวงพำณิ ชย์ภำยในเวลำที่กฎหมำยกำหนด (ภำยใน 14 วัน นับจำกวัน ที่มีกำรประชุม สำมัญผูถ้ ือหุ้น) โดย
บริ ษ ัท ฯ ได้เ ผยแพร่ ร ำยงำนกำรประชุ ม ทั้ง ฉบับ ภำษำไทยและภำษำอัง กฤษผ่ ำ นทำงเว็บ ไซด์ ข องบริ ษัท ฯ
www.mama.co.th ตั้งแต่วนั ที่ 13 สิ งหำคม 2563 พร้อมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลกำรบันทึกภำพกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ตลอดระยะเวลำกำรประชุมในลักษณะสื่ อวีดิทศั น์ และเผยแพร่ ในรู ปแบบ clip file เพื่อเป็ นช่องทำงให้ผูถ้ ือหุ้น
สำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็ นต้องรอให้ถึงกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งต่อไป
1.3 การกระจายการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ บริ ษทั ฯ ได้กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date : RD)
ที่มีสิทธิ เข้ำร่ วมประชุม สำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้ งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎำคม 2563 โดยมีขอ้ มูลตำมแบบแสดง
รำยงำนกำรกระจำยหุ้น ประกอบด้วย กรรมกำร ผูจ้ ดั กำร และผูบ้ ริ หำร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์
ถือหุ้นสำมัญของบริ ษทั รวมกันร้อยละ 19.08 ของทุนที่ชำระแล้ว (ซึ่งมีสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 25) มีผถู ้ ือหุ้นที่ถือ
หุน้ สำมัญมำกกว่ำร้อยละ 5 คิดเป็ นร้อยละ 56.18 และมีผถู ้ ือหุน้ สำมัญรำยย่อยคิดเป็ นร้อยละ 24.73 (% free float)
2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น ซึ่งผูถ้ ือหุ้นทุกรำยมีสิทธิเท่ำเทียมกันใน
เรื่ องต่ำงๆ เช่น กำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น กำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน กำรกำหนดเรื่ องกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั
กำรดำเนินกำรกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2.1 การประชุ มผู้ถือหุ้น : บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ มอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่น หรื อกรรมกำรอิสระ เข้ำร่ วมประชุมแทน โดยจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ้นกำหนด
ทิ ศทำงกำรลงคะแนนได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ ยวกับเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะไว้อย่ำงชัดเจนในกำรประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิ งหำคม 2563 บริ ษทั ฯ เสนอชื่อกรรมกำรอิสระ 3 คนเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
สำหรับกำรออกเสี ยงลงคะแนน กำหนดสิ ทธิเป็ นไปตำมจำนวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ ถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ เท่ำกับหนึ่งคะแนน
(ตำมข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 41) และเพื่อควำมโปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ
ได้มีนโยบำยกำหนดวิธีกำรลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และนับคะแนนเสี ยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์
สำหรับทุกวำระในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งกำรลงคะแนนเสี ยงโดยวิธีน้ ี ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบได้กรณี ที่มีขอ้
โต้แย้งในภำยหลัง สำหรับวำระของกำรแต่งตั้งกรรมกำร บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถเลือกกรรมกำร
เป็ นรำยบุคคล
▪ เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นพร้อมเอกสำร
ประกอบกำรประชุมทั้งหมดที่มีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลที่บริ ษทั จะส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบเอกสำร บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำ 35 วัน ก่อนวันประชุมในวันที่ 3 สิ งหำคม 2563 และมอบหมำยให้บริ ษทั ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ งเป็ นนำยทะเบียนหุ้นของบริ ษทั เป็ นผู ้จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุมฯ ให้ผูถ้ ือหุ้น
ล่วงหน้ำทำงไปรษณี ย ์ 24 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งกำรลงประกำศโฆษณำหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลำติดต่อกัน 3 วัน
ในวันที่ 24 วันที่ 29 วันที่ 30 กรกฎำคม 2563 ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 7 วัน
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▪ หำกเป็ นผูถ้ ือหุ้นต่ำงชำติ หนังสื อนัดประชุม สำมัญผูถ้ ือหุ้นรวมทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุม
และรำยงำนกำรประชุมฯ บริ ษทั ฯ มีกำรแปลเป็ นภำษำอังกฤษและจัดส่งเอกสำรผ่ำนบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงจัดส่ งให้กบั ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำน ก.ล.ต. สำมำรถดูขอ้ มูล
ทั้งหมดได้จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th ทั้งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
▪ หำกผูถ้ ื อ หุ้น ไม่ ส ำมำรถเข้ำ ร่ ว มประชุ ม ก็ ส ำมำรถมอบฉัน ทะให้บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ที่ เ ป็ น
กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ คนใดคนหนึ่งเข้ำประชุมแทน เพื่อเป็ นตัวแทนรักษำสิ ทธิของตน ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ให้ชื่อ
ประเภทกรรมกำร อำยุ สัญชำติ ที่อยู่ และกำรมีส่วนได้เสี ยในวำระกำรประชุมของกรรมกำรอิสระทั้ง 3 คน ไว้ใน
หนังสื อนัดประชุม ฯ (ยกเว้น หำกปี ใดที่กรรมกำรอิสระออกตำมวำระ กรรมกำรคนนั้นก็จะไม่ถูกนำเสนอเพื่อ
ป้องกันกำรมีส่วนได้เสี ย) ในกรณี ที่ ประสงค์จะเลือกกรรมกำรตรวจสอบหรื อกรรมกำรอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถดูขอ้ มูลอื่นที่เกี่ยวกับกรรมกำรตรวจสอบหรื อกรรมกำรอิสระทั้ง 3 คน ได้ในรำยงำนประจำปี ที่ได้
ส่ งไปพร้อมหนังสื อนัดประชุมฯ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ฯ แนบไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมซึ่งเป็ น
แบบ ข. เพื่อสนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะที่สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสี ยงได้ หรื อ
สำมำรถ Download หนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ทำและปฏิบตั ิตำมประกำศของกระทรวงพำณิ ชย์จำกเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพำะกรณี ผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและ
แต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ ้น) โดยสำมำรถเลือกหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบ
หนึ่ ง นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมอำกรแสตมป์ ไว้สำหรับติดหนังสื อมอบฉันทะที่จุดลงทะเบียนเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิ งหำคม 2563 มีผูถ้ ือหุ้น 24 รำย ถือหุ้นรวม
12,719,350 หุน้ ได้มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ ที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะและออกเสี ยงแทน ดังนั้นใน
วันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นดังกล่ำวมีผถู ้ ือหุ้นเข้ำประชุมด้วยตนเอง 37 รำย จำนวนหุ้น 48,912,750 หุ้น และผูถ้ ือหุ้น
มอบฉันทะ 62 รำย จำนวนหุ้น 227,392,613 หุ ้น รวมผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทั้งสิ้ นที่เข้ำร่ วมประชุม 48 คน
จำนวนหุน้ ที่ถือรวมกัน 276,305,363 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 83.80 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
▪ กำรกำหนดสิ ทธิออกเสี ยงในที่ประชุม เป็ นไปตำมจำนวนหุ้นที่ผถู ้ ือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิ
เท่ำกับหนึ่งเสี ยง
▪ บริ ษทั ฯ ดำเนิ นกำรประชุมตำมลำดับระเบียบวำระกำรประชุมทั้ง 8 วำระ ไม่มีกำรสลับวำระและ
ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ
▪ กำรลงคะแนนเสี ย งในแต่ล ะวำระได้ก ระทำโดยเปิ ดเผยด้วยระบบ Barcode มี ก ำรเตรี ย มป้ ำ ย
คะแนนและบัตรลงคะแนนเสี ยงให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกวำระ ซึ่งกำรนับคะแนนจะนับเฉพำะผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยและ/หรื องดออก
เสี ยงเท่ำนั้น และจะนำมำหักออกจำกจำนวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้ำร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนที่เห็น
ด้วย ดัง นั้นหำกในแต่ ล ะวำระมี ผูถ้ ื อหุ ้ น คนใดที่ ไ ม่เ ห็ นด้วยหรื อ งดออกเสี ย ง จะยกป้ ำยคะแนนที่ ไ ด้รั บ ตอน
ลงทะเบียนขึ้น ซึ่ งป้ ำยคะแนนดังกล่ำวจะมีชื่อของผูเ้ ข้ำประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรื อที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ
Barcode เจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ จะทำกำรยิง Barcode จำกป้ำยคะแนนผลกำรลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้ำจอที่อยู่
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ในห้องประชุมทันที เพื่อควำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้นผูถ้ ือหุ ้นทุกคนสำมำรถทรำบคะแนนในแต่ละ
วำระว่ำมีผถู ้ ือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงเป็ นจำนวนคะแนนเท่ำไรไปพร้อมกันทันที โดยให้ผถู ้ ือหุน้
ลงนำมในบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อเก็บไว้หลักฐำน นอกจำกนี้ โปรแกรมได้รองรับกำรบันทึกกำรลงคะแนนเสี ยง
ย้อนหลังเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวมำกขึ้นหำกมีผถู ้ ือหุ ้นร้องขอ หรื อต้องกำรดูคะแนนเสี ยงย้อนหลังในวำระก่ อน
หน้ำนี้
2.2 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายในและการรักษาความลับ : บริ ษทั ฯ มีมำตรกำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
โดยกำหนดไว้ในจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ระหว่ำงบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย และกำหนดไว้ใน
จรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผู บ้ ริ หำรและพนักงำน ให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์ มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย
และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่แสวงหำประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรื อผูอ้ ื่นโดย
มิชอบ รักษำผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริ ษทั โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริ ษ ัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองและ / หรื อผูอ้ ื่น และห้ำมกระทำกำรอันเป็ นกำรสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุ รกิจแข่งขันกับบริ ษทั ฯ
ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้แจกจ่ำยคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบด้วย นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี 8 หลักปฏิบตั ิ จริ ยธรรมในกำรดำเนินธุ รกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำน ให้แก่ กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน โดยได้เผยแพร่ คู่มือดังกล่ำวผ่ำนระบบสารสนเทศทั้ง
ภายในองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ต และภายนอกองค์กรผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th รวมถึงกำร
จัดทา QR code ปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัว่ ถึงกัน เพื่อแนวทำงกำรปฏิบตั ิตนในกำรดำเนินธุรกิจและเป็ นหลักยึดถือ
ในกำรทำงำน แก่กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมที่กำหนด
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบำยดำเนินกำรด้ำนกำรรักษำควำมลับของข้อมูล มีระบบกำรจัดเก็บ ข้อมูล
อันเป็ นควำมลับทำงธุรกิจซึ่งถือเป็ นเอกสำรควบคุมจะถูกเข้ำถึงเฉพำะผูเ้ กี่ยวข้องเท่ำนั้นและไม่อนุญำตให้มีกำรทำ
สำเนำสำหรับข้อมูลสำคัญดังกล่ำว มีกำรกำหนดผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำว
บริ ษทั ฯ ได้กำหนดมำตรกำรกำกับดูแลในเรื่ องดังกล่ำวไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของ
บริ ษทั ฯ โดยกำหนดโทษทำงวินยั ไว้สูงสุด คือ กำรเลิกจ้ำง
2.3 การกาหนดเรื่ องการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัท : บริ ษทั ฯ ห้ำมมิให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร
และพนักงำน ซึ่ งอยู่ในหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยในทำกำรซื้ อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน
ก่ อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิ นต่ อสำธำรณชน นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร รำยงำนกำร
เปลี่ ยนแปลงกำรถื อหลักทรั พย์ต่อสำนักงำนกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ทุกครั้ งที่ มีกำรเปลี่ ยนแปลง
ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 59 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และส่ งสำเนำให้
เลขำนุ กำรบริ ษทั เพื่อ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ในวำระเรื่ องกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำร ซึ่งได้บนั ทึกเป็ นข้อมูลไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกครั้ง ในปี 2563 กรรมกำรบริ ษทั
และผูบ้ ริ หำร ได้ปฏิ บตั ิ ตำมอย่ำงเคร่ งครั ด ไม่ปรำกฏว่ำมี กำรซื้ อขำยหลักทรั พย์ใ นช่ วงที่ ห้ำ มมิ ใ ห้ซ้ื อและขำย
หลักทรัพย์
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ในปี 2563 ผูบ้ ริ หำร 2 คน มีขอ้ มูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ โดยรำยงำนผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตำมระยะเวลำที่
กำหนด เพื่อแจ้งกำรได้มำ/จำหน่ำยไปของหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ ซึ่งนอกเหนือจำกกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรตำม
หลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. แล้ว และเพื่อปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน บริ ษทั ฯ จึงกำหนด
นโยบำยให้ผูบ้ ริ หำรตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปแสดงข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ
ด้วย และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ประจำทุกเดือน เลขำนุกำรบริ ษทั จะทำหน้ำที่รำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรทุกคนดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบพร้อมกับบันทึกไว้ใน
รำยงำนกำรประชุม
2.4 การด าเนินการกับ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ :
บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิจด้วยควำมรอบคอบ มีเหตุและผล คำนึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยมีขอ้ ตกลงทำง
กำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ ไป เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ประเภทรำยกำรเป็ นรำยกำรธุ รกิจปกติ
และรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ และกำหนดให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ยต้องออกจำกห้องประชุมและไม่ออกเสี ยง
ในวำระนั้น เพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั ที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่และมีอิสระในกำรลง
มติ เมื่อเสร็ จสิ้ นกำรประชุม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยชื่อ ควำมสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ขนำดของรำยกำร และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่ำวที่เว็บไซต์ของบริ ษทั www.mama.co.th
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะที่เป็ นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในกำรให้
กูย้ มื เงินแก่บริ ษทั ร่ วม 1 แห่ง เป็ นจำนวนเงิน 8 ล้ำนบำท ซึ่งได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร
นอกจำกนี้ กรรมกำรบริ ษ ทั และผูบ้ ริ หำร มี หน้ำที่ รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรมีส่ วนได้เสี ย ของ
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรต่อเลขำนุกำรบริ ษทั ภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และเลขำนุกำรบริ ษทั มี
หน้ำที่จดั ส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วันทำกำร
นับแต่วนั ที่ได้รับรำยงำนดังกล่ำว ตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551
ในปี 2563 เลขำนุ กำรบริ ษทั ได้รับรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรมีส่วนได้เสี ยจำกกรรมกำรบริ ษ ทั
จำนวน 9 คน และผูบ้ ริ หำรจำนวน 1 คน
3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิและประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่ม
ต่ำงๆ ทั้งภำยในภำยนอกองค์กร ภำครัฐ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ
สิ่ งแวดล้อมตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงควำมมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำบริ ษทั ฯ ให้เจริ ญก้ำวหน้ำ
มัน่ คงอย่ำงยัง่ ยืน สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนแก่ผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงเหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ ได้จดั ทำจริ ยธรรมในกำร
ดำเนิ นธุ รกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยได้เผยแพร่ ผ่ำนกำรอบรม
พนักงำนทุกคน และจัดปฐมนิเทศให้กบั พนักงำนใหม่ มีกำรสื่ อสำรผ่ำนระบบ Intranet และเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
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ที่ www.mama.co.th เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิตนของกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุก
ระดับ ในกำรทำหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริ ษทั ด้วยจิตสำนึกที่ดียึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิในควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยกลุ่มต่ำงๆ คือ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้ำ พนักงำน คู่คำ้ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำครัฐ และสิ่ งแวดล้อม
และส่ งผลให้ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรำยชื่ อ “หุ ้นยัง่ ยืน” Thailand Sustainability
Investment (THSI) 2020 จำก ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในฐำนะบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่มีผลคะแนนกำรประเมินควำมยัง่ ยืนที่ผ่ำนหลักเกณฑ์ท้ งั 3 มิติ ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติ
สิ่ งแวดล้อม และมิติสังคม, ประกำศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลควำม
ยัง่ ยืนต่อสำธำรณะและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง จำกสถำบันไทยพัฒน์, รำงวัล “บริ ษทั ยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มเกษตร
และอุตสำหกรรม” จำกงำน MONEY & BANKING AWARDS 2020, รำงวัล The best corporate character of the
year 2020 ในงำนมหกรรม ดิจิทลั คอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2020” ครั้ งที่ 7 ซึ่ ง
เป็ นเวทีที่แสดงศักยภำพและผลงำนด้ำนอุตสำหกรรมดิจิทลั Bangkok International Digital Content Festival
ต่ อผู้ถือหุ้น : บริ ษทั ฯ มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำให้บริ ษทั มีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ มัน่ คง สำมำรถ
แข่งขันได้ในระยะยำว เพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงต่อเนื่ อง โดยกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
ให้กบั ผูถ้ ือหุ้นและเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูส้ นใจทัว่ ไปเข้ำเยี่ยมชมโรงงำนได้ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมกำรสำน
สัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับนักลงทุนสถำบัน เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล คือ “จัดสรรจำกกำไรสุ ทธิประจำปี บนงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50” ซึ่ งได้รับกำรอนุ มตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม
2560
ถึงแม้จะมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ต้อง
เลื่อนกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นออกไป แต่เพื่อลดผลกระทบจำกกำรเลื่อนประชุมดังกล่ำว คณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ จึงได้มีมติอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ครั้งที่ 2 แทนกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้น
ได้รับเงินปั นผลตำมช่วงเวลำเดิม และได้แจ้งในที่ ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิ งหำคม 2563
ได้รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตรำหุน้ ละ 4.46 บำท เป็ นจำนวนเงินรวม 1,470.48 ล้ำนบำท คิด
เป็ นสัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ 50.10 ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่บริ ษทั ฯ กำหนดไว้
ต่ อลูกค้ า : บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิจอยู่บนควำมซื่ อสัตย์ ยุติธรรม ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้ำ และทำกำร
แข่งขันเสรี ตำมกลไกของตลำด โดยคำนึ งถึงควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้ำเป็ นสำคัญ มีควำม
รั บ ผิดชอบต่อลูก ค้ำและดู แลรั ก ษำควำมลับ ทำงกำรค้ำของลูกค้ำ รวมถึ ง กำรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภำพในกำรผลิตสิ นค้ำเพื่อควบคุมต้นทุนให้สำมำรถแข่งขันได้ โดยมุ่งเน้นกำรผลิตสิ นค้ำที่มีคุณภำพ
มำตรฐำนตำมหลักสำกล และมุ่งมัน่ พัฒนำให้โรงงำนผลิ ตอำหำรของบริ ษทั ฯ ผ่ำนกำรรับรองจำกหน่ วยงำน
ตรวจสอบด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรต่ำงๆ และได้รับใบรับรองมำตรฐำนสำกล ดังนี้
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BRC Global Standard for Food Safety มำตรฐำนควำมปลอดภัยอำหำรขั้นสู ง
GMP มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสุขลักษณะที่ดีในกำรผลิต
HACCP มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำร
HALAL มำตรฐำนกำรผลิตสิ นค้ำฮำลำล
KOSHER มำตรฐำนกำรผลิตสิ นค้ำโคเชอร์
TISI -มอก.271 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
Fair Trade มำตรฐำนกำรผลิตสิ นค้ำแฟร์เทรด
Organic มำตรฐำนกำรผลิตสิ นค้ำออแกนิคหรื อสิ นค้ำเกษตรอินทรี ย ์

นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทำงหลำกหลำยเพื่อรับฟั งควำมคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรี ยนจำก
ลูกค้ำหรื อผูบ้ ริ โภค และมีกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยนที่รวดเร็วและมีประสิ ทธิภำพ เพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุ งและ
พัฒนำระบบต่อไปโดยจัดให้มีบริ กำรลูกค้ำสัมพันธ์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั www.mama.co.th และระบบ Call
center โทรศัพท์ 02-3747955
ต่ อพนักงาน : บริ ษทั ฯ เล็งเห็นควำมสำคัญของบุคลำกรซึ่ งเป็ นทรัพยำกรที่เป็ นหัวใจสำคัญ และมี
ค่ำที่จะนำพำบริ ษทั บรรลุเป้ำหมำยที่ต้ งั ไว้ จึงให้ควำมสำคัญกับพนักงำนทุกระดับชั้น ไม่วำ่ จะทำงำนอยูใ่ นส่ วนใด
ฝ่ ำยใด โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตั ิ ดูแลอย่ำงเท่ำเทียมกัน และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยพระรำชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงำน ตลอดจนข้อ ก ำหนดตำมมำตรฐำนในกำรบริ ห ำรและจัด กำรด้ำ นควำมปลอดภัย อำชี ว อนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนมำตรฐำนแรงงำนไทย มรท.๘๐๐๑
(TLS 8001) มำตรฐำนกำรประเมินสภำพกำรทำงำน (Workplace Conditions Assessment (WCA)) มำอย่ำงต่อเนื่อง
▪ จัดให้มีผลตอบแทนที่เป็ นธรรม ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่ำล่วงเวลำ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ
จัด ให้ มี ส วัส ดิ ก ำรที่ ดี อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และใส่ ใ จต่ อ คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี ข องพนั ก งำนนอกเหนื อ จำก
ผลตอบแทนที่ได้รับตำมปกติ ประกอบด้วย กำรตรวจสุ ขภำพประจำปี 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
มุ่งเน้นส่ งเสริ มศักยภำพของพนักงำนด้วยกำรจัดกิจกรรมฝึ กอบรมให้ตรงกับสำยงำนที่สำมำรถนำไป
ประยุกต์ในงำนได้ และยังคำนึงถึงควำมปลอดภัยต่อชีวิต สุขภำพของพนักงำน อำทิเช่น กำรจัดอบรมด้ำนหลักสู ตร
กำรพัฒนำผูบ้ ริ หำรและพนักงำน หลักสู ตรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและลดต้นทุนกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีกำรผลิตแบบ
อัตโนมัติ โครงการพัฒนาศักยภาพ ทีมจัดการสุ ขภาพ เพื่อลดความเสี่ ยงโรคเรื้ อรั งของผูป้ ระกันตนในสถาน
ประกอบการ หลักสู ตรกำรซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น กำรซ้อมอพยพหนี ไฟ และกำรใช้อุปกรณ์ที่จำเป็ น รวมทั้งสร้ำง
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ส่ งเสริ มให้พนักงำนรู ้ รักและสำมัคคีกัน ด้วยกำรทำกิจ กรรมร่ วมกันเพื่ อกระชับ
ควำมสัมพันธ์ และให้รู้จกั ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ในปี 2563 บริ ษทั ฯ เห็นควำมสำคัญในกำรดูแลสุ ขภำพของพนักงำน จึงกำหนดแนวทำงเริ่ มจำกกำร
ปลูกฝังให้พนักงำนมีควำมรู ้และใส่ ใจในสุ ขภำพที่ดีของตนเองก่อนในเบื้องต้นโดย
• สื่ อสำรและประชำสัมพันธ์เพื่อให้ควำมรู ้ เรื่ องโรค และกำรปฏิบต
ั ิตนเพื่อให้ห่ำงไกลจำกไวรัส
โคโรน่ำ (COVID–19) และได้เชิญแพทย์มำให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรดูแลและป้ องกันตัวเองจำก
ไวรัสโคโรน่ำ (COVID–19) เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563
• กำรจัดแพทย์มำบรรยำยเพื่อให้เกิ ด ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเรื่ องโรค กำรเกิ ดโรคและควำมเจ็บป่ วย
ต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรสังเกตและดูแลตัวเองมำกยิ่งขึ้นเมื่ อวันที่ 14 กรฏำคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้
เชิญแพทย์จำกโรงพยำบำลมำให้ควำมรู ้เรื่ อง “กลเม็ดเด็ด พิชิตออฟฟิ สซินโดรม”
• จัดให้มีกำรตรวจสุ ขภำพพนักงำนประจำปี
▪ กำรพัฒนำและกำรฝึ กอบรมบุคคลำกรในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีนโยบำยมุ่งเน้นกำรส่ งเสริ มควำมรู ้
ควำมเข้ำใจ เพื่อเพิ่มศักยภำพให้แก่พนักงำนให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบได้
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพสำมำรถดำเนินกิจกรรมขององค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมทิศทำงที่ต้ งั ไว้ให้สำเร็ จร่ วมกัน และ
ตระหนักถึงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อรักษำระบบมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้รับกำรรับรองให้มีพฒั นำกำรที่
ดี ยิ่งขึ้น รวมถึ งกำรเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรั บ กฎระเบี ยบข้อบังคับต่ำงๆ เกี่ ยวกับกำรส่ งออกสิ นค้ำไปยังตลำด
ต่ ำ งประเทศ เช่ น กฎหมำยว่ ำ ด้ว ยควำมปลอดภัย ด้ำ นอำหำรให้ ทัน สมัย ของสหรั ฐ อเมริ กำ Food Safety
Modernization Act (FSMA) โดยกำรดูแลระบบ Food Safety Plan ของบริ ษทั ฯ ให้มีควำมถูกต้องเหมำะสม บน
พื้ นฐำนของกำรประเมิ นควำมเสี่ ยงด้ำนต่ ำ งๆ รวมถึ ง กำรเตรี ย มควำมพร้ อมเพื่อรองรั บกำรเปลี่ยนแปลงของ
มำตรฐำนต่ำงๆ ของแต่ละประเทศที่มีโอกำสเกิ ดขึ้นในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นกำรวิเครำะห์บริ บทขององค์กร กำร
เข้ำใจถึงควำมจำเป็ นและควำมคำดหวังของผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย และกำรนำแนวควำมคิดเรื่ องควำมเสี่ ยง มำประยุกต์กบั
กำรวำงแผนงำนเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั ฯ ได้มีกำรจัดหลักสู ตรกำรอบรมย่อยๆ ให้กบั
พนัก งำนเพื่ อเพิ่ ม ควำมรู ้ ควำมเข้ำ ใจ และควำมสำมำรถในกำรเรี ย นรู ้ พ ฒ
ั นำงำนอย่ำ งต่ อเนื่ อง รวมถึ ง กำรส่ ง
พนักงำนไปอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำยงำนอำชีพของแต่ละหน่วยงำน ประกอบด้วย หลักสู ตรพัฒนำ
วิชำชี พ หลักสู ตรพัฒนำผูบ้ ริ หำร หลักสู ตรเสริ มสร้ำงศักยภำพในกำรทำงำน หลักสู ตรเกี่ยวข้องกับกฎหมำย
มำตรฐำน และข้อกำหนด ด้ำนสิ่ งแวดล้อม และหลักสู ตรเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ตำมรำยละเอียดข้อ
แต่ละหลักสูตรที่พนักงำนอบรมในข้อ 8.5.4 นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน)
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มพัฒนำบุคลำกรโดยจัดฝึ กอบรมพนักงำนทั้งภำยในและภำยนอก คิดเป็ น
จำนวนชัว่ โมงฝึ กอบรมรวม 107,072 ชัว่ โมง หรื อโดยเฉลี่ยต่อพนักงำน 20.16 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 ซึ่ งอยู่นอกเหนื อเงื่อนไขหรื อข้อตกลงทำงกำรค้ำ
รวมทั้งส่ งเสริ มกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี ตรงไปตรงมำ และยุติธรรม โดยให้ควำมสำคัญกับคู่คำ้ อย่ำงเสมอ
ภำคบนพื้นฐำนกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม เคำรพสิ ทธิ ซ่ ึงกันและกัน สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ตลอดจนมีกำรเข้ำ
เยีย่ มชมกิจกำรของคู่คำ้ เพื่อประเมินศักยภำพในกำรดำเนินงำน และบริ ษทั ฯ ยังมีกำรสื่ อสำรให้คู่คำ้ รับทรำบถึงกำร
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ปฏิบตั ิตนตำมข้อกำหนดในกำรทำงำนร่ วมกัน และบริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำ เพรำะเป็ น
ขบวนกำรสำคัญในกำรควบคุมคุณภำพของวัตถุดิบและวัสดุ กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้มี
กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนให้มีควำมโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ตลอดระยะเวลำ
ที่ผ่ำนมำ รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรทำงำนต่ำงๆเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรตรวจสอบเรื่ องกำรจัดหำ
วัตถุดิบอย่ำงยัง่ ยืนของลูกค้ำ อำทิเช่น Unilever (Unilever Responsible Sourcing Audit - URSA) เพื่อเชื่อมโยงควำม
เสี่ ยงด้ำนสิ ทธิมนุษยชนกับประเทศที่จดั หำสิ นค้ำโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก ให้แก่ลูกค้ำหรื อกลุ่มธุรกิจที่มีนโยบำย
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Partner Policy) เป็ นต้น
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำที่มีต่อคู่คำ้
ต่ อเจ้ าหนี้ : เจ้ำหนี้ ส่วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นเจ้ำหนี้ กำรค้ำ ซึ่ งมีเงื่อนไขและข้อตกลงกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
และชำระเงินที่ชดั เจน บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อตกลง และชำระหนี้ตรงตำมกำหนดเวลำ ตลอดระยะเวลำที่
ผ่ำนมำ บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพำทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรผิดนัดชำระหนี้ โดยบริ ษทั ฯ จ่ำยเงินให้กบั เจ้ำหนี้ ทุก
รำยตรงตำมเงื่อนไขกำรชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้ำ และอำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหนี้ โดยใช้วิธีกำรโอนเงิน
ผ่ำนธนำคำรในระบบ Pay link
ต่ อคู่แข่ งทางการค้ า : บริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจอย่ำงเป็ นธรรมภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำย และแข่งขัน
ทำงกำรค้ำตำมกรอบกติกำที่เป็ นธรรม รักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบตั ิในกำรแข่งขัน ไม่ละเมิดควำมลับหรื อ
ล่วงรู ้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพำทใดๆ ในเรื่ อง
ที่เกี่ยวกับคู่แข่งทำงกำรค้ำ
ต่ อภาครัฐ : บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิจโดยปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของภำครัฐ ซึ่ งกำหนดเป็ นนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบตั ิกบั ภำครัฐไว้ในจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้กำหนดนโยบำยด้ำนภำษีไว้
เพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ ในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี และ
กำรจัดกำรด้ำนภำษีได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ชำระภำษีครบถ้วน ตรงเวลำ เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำย ทั้งภำษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่ำย ภำษีเงินได้นิติบุคคล ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษีศุลกำกร ภำษีป้ำย ภำษีโรงเรื อน ตลอดจนอำกร
แสตมป์ รวมถึ ง ข้อก ำหนดต่ำ งๆ ที่ ท ำงโรงงำนเกี่ ย วข้อง เช่ น กฎหมำยทำงด้ำนกำรผลิ ตอำหำร กฎหมำยด้ำน
พลังงำนและสิ่ งแวดล้อม กฎหมำยด้ำนแรงงำน ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย เป็ นต้น
ต่ อชุ มชนและสั งคม : บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มกำรดำเนิ นกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึ ก
ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่ วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริ ษทั ตลอดจนร่ วมให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำทุกข์
แก่ผปู ้ ระสบควำมเดือดร้อนจำกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
ต่ อสิ่ งแวดล้ อม : บริ ษทั ฯ มีควำมรับผิดชอบและให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อสิ่ งแวดล้อม โดยปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด และให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำสภำพแวดล้อมใน
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ทุกขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน และยึดแนวปฏิบตั ิ ตำมมำตรฐำนสำกลของระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม ISO-14001
พร้อมทั้งฝึ กอบรมพนักงำนทุกระดับชั้นให้เข้ำใจถึงควำมสำคัญของสิ่ งแวดล้อมอย่ำงถูกต้อง
ด้วยบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอันเนื่ องมำจำกกระบวนกำรผลิต ซึ่งอำจจะส่ งผล
ทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อชุมชนและธุ รกิจได้ ดังนั้นจึงได้กำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อควบคุมของเสี ยจำกกำรผลิต
ก่อนปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม โดยดำเนิ นกำรป้ องกันและติดตำมควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอ ดังเช่น มำตรกำร
บำบัดน้ ำเสี ยเพื่อนำมำหมุนเวียนใช้ในโรงงำน มำตรกำรบำบัดอำกำศจำกกำรเผำไหม้ของเชื้ อเพลิงก่อนปล่อยสู่
บรรยำกำศ มำตรกำรป้องกันสำรเคมี น้ ำมันเตำ มิให้รั่วไหลออกสู่ สิ่งแวดล้อม กำรสั่งซื้อถ่ำนหิ นที่บรรจุดว้ ย Big
Bag เพื่อลดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่ นถ่ำนหิน เป็ นต้น
และจำกกำรด ำเนิ น กำรตำมมำตรกำรต่ ำ งๆ ดั ง กล่ ำ ว ประกอบกั บ ควำมมุ่ ง มั่น เพื่ อ พัฒ นำให้
โรงงำนผลิตอำหำรของบริ ษทั ฯ มีมำตรฐำนในระดับสำกล ส่ งผลให้ผ่ำนกำรรับรองจำกหน่วยงำนตรวจสอบด้ำน
มำตรฐำนสำกลต่ำงๆ โดยได้ออกใบรับรองมำตรฐำนสำกลให้กบั บริ ษทั ฯ อำทิ เช่น มำตรฐำนระบบกำรจัดกำร
สิ่ งแวดล้อม ISO 14001 และมำตรฐำนฉลำกคำร์บอนฟุตพริ้ นท์ (Carbon Footprint)
การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสี ยในการแจ้ งเบาะแส : บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดช่องทำงให้ผถู ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยสำมำรถติดต่อสื่ อสำร แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ รวมถึงพนักงำนหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่พบเห็น หรื อ
มีหลักฐำน หรื อมีขอ้ สงสัยว่ำมีพนักงำนหรื อบุคคลซึ่ งกระทำในนำมบริ ษทั ได้เข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรให้สินบน
หรื อคอร์ รัปชันทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อม กำรทุจริ ตกระทำผิดกฎหมำย กำรฝ่ ำฝื นกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบำย
ของบริ ษทั กำรไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน กำรไม่ได้รับควำมเป็ นธรรมใน
กำรปฏิบตั ิ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
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4) ผ่ำนทำงไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูร้ ับข้อร้องเรี ยน :
บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 304 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
5) ในกรณี ผูร้ ้ องเรี ย นเลื อกที่ จะไม่เปิ ดเผยชื่ อ ต้องระบุรำยละเอีย ดข้อเท็จจริ งหรื อหลัก ฐำนที่
ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำมีกำรเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรให้สินบน
หรื อคอร์รัปชัน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นควำมลับ และคำนึงถึงควำมปลอดภัยของผูร้ ้องเรี ยน เว้น
แต่กรณีที่ตอ้ งเปิ ดเผยตำมที่กฎหมำยกำหนด
กระบวนการรับข้อร้ องเรียนหรื อแจ้ งเบาะแส
บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรตรวจสอบเรื่ องที่ ร้องเรี ยนตำมหลักเกณฑ์อย่ำงระมัดระวัง โดยมิให้เกิดผล
กระทบต่อผูแ้ จ้งข้อร้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบำะแส สำหรับข้อร้องเรี ย นที่ผ่ำนกำรพิจำรณำแล้วจะรำยงำนต่อผูบ้ ริ หำร
ระดับ สู ง เพื่ อ รำยงำนคณะกรรมกำรธรรมำภิ บ ำลและบริ หำรควำมเสี่ ย ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริ ษทั
บริ ษทั ฯ กำหนดนโยบำยในกำรให้ควำมคุม้ ครองแก่ผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบำะแส ตลอดจน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผแู ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนมีควำมมัน่ ใจว่ำเมื่อมีกำรแจ้งเบำะแสที่เกิดขึ้น พนักงำนจะได้รับควำม
เป็ นธรรมและปลอดภัย เช่น ไม่มีกำรเลิกจ้ำง พักงำน และโยกย้ำยตำแหน่งงำน โดยข้อมูลที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งชื่อผู ้
แจ้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลดังกล่ำวไว้เป็ นควำมลับ และคำนึ งถึงควำมปลอดภัยของผู แ้ จ้ง
เบำะแส เว้นแต่กรณีที่ตอ้ งเปิ ดเผยตำมที่กฎหมำยกำหนดเท่ำนั้น
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยน เกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชัน
การส่ งเสริมให้ ใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิ ทธิภาพ : บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงำนใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพด้วยกำรควบคุมปริ มำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ น้ ำประปำ น้ ำมันเชื้อเพลิง กำรสนับสนุนกำรใช้เอกสำร
และแบบฟอร์ มอิเล็ก ทรอนิ กส์ เพื่ อลดกำรใช้ก ระดำษ และมีกำรประชุมเรื่ องพลั งงำนเป็ นประจำทุก เดื อน เพื่ อ
ควบคุมกำรใช้พลังงำนแต่ละประเภท รวมถึงกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์สิ่งแวดล้อมภำยในโรงงำน ที่เกี่ยวกับกำร
อนุ รัก ษ์สิ่ ง แวดล้อมที่ จัดเป็ นประจำต่ อเนื่ องทุ ก ๆ ปี ส่ งผลให้บริ ษ ทั ฯ ได้รับใบรั บรองมำตรฐำนกำรอนุ รั ก ษ์
พลังงำน จำกกระทรวงพลังงำน
การไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา : บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิจบนพื้นฐำนของจริ ยธรรมและคุณธรรม
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ แต่มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำนวัตกรรมอำหำร โดยนำเทคโนโลยีเครื่ องจักรที่ทนั สมัยมำ
ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำ ควบคู่กบั กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของตลำดและลูกค้ำ ตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีประวัติหรื อคดีข้ นึ ศำลเกี่ยวกับกำรล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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การไม่ ล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชน : บริ ษทั ฯ เคำรพในสิ ทธิมนุษยชนของพนักงำนทุกคน ให้ควำมเสมอ
ภำค และให้เกียรติ พนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ในด้ำนควำมปลอดภัยส่ วนบุคคล ตลอดจนสิ ทธิ ในสถำนที่
ทำงำน รวมถึงปรำศจำกกำรล่วงละเมิดหรื อกำรข่มเหงในทุกรู ปแบบ ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริ ษทั ฯ ไม่เคยมี
ประวัติหรื อคดีข้ ึนศำลเกี่ยวกับกำรล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบกำรพิจำรณำทบทวนระเบียบข้อบังคับ
ต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในโรงงำนที่ไม่ล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชนของพนักงำนหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
อื่นๆ เช่น กำรติดกล้องทีวีวงจรปิ ดหรื อกำรตรวจค้นยำนพำหนะก่อนออกจำกโรงงำน เป็ นต้น
กำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญและควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงโปร่ งใส ซื่ อสัตย์สุจริ ต โดย
นำเอำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร ปลูกฝังเป็ นรำกฐำนในกำรดำเนิ นงำนแก่พนักงำนและผูบ้ ริ หำรทุกระดับ ซึ่ งเป็ น
หนึ่งในพันธกิจของบริ ษทั ฯ ที่ว่ำด้วยเรื่ อง “กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจให้กบั ผูม้ ีส่ วนได้ส่วนเสี ย และให้ควำมสำคัญ
อย่ำงจริ งจังในกำรรับผิดชอบต่อสังคม กำรดูแลรักษำทรัพยำกรทำงธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมำภิ
บำลเพื่อพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน” คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง จึงได้อนุมตั ินโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัป
ชัน โดยมีผลบังคับใช้กบั คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และคู่คำ้ ทุกคน ตลอดจนส่งเสริ มให้บุคลำกรยึดถือเป็ น
แนวทำงปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรม อีกทั้งยังได้มีกำรทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน เป็ นประจำทุกปี เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของ TFMAMA ปรำศจำกกำรคอร์รัปชัน ตลอดห่วงโซ่อุปทำน
นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยปฏิบตั ิตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์
และควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยที่ได้กำหนดไว้ในหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของบริ ษทั ฯ ซึ่ งห้ำมกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ยอมรับหรื อสนับสนุนกำรคอร์ รัปชันทุก
รู ปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) บริ ษ ทั ฯ ไม่ ก ระท ำ และ/หรื อ ไม่ส นับสนุ นกำรให้สิ นบน หำกมี ก ำรบริ จำคเพื่ อกำรกุ ศล กำร
บริ จำคให้แก่พรรคกำรเมือง รวมถึงกำรให้ของขวัญทำงธุ รกิจ บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรด้วยควำมโปร่ งใส ชี้แจงและ
ตรวจสอบได้
2) ส่ งเสริ มกำรสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน ให้แก่ กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร
และพนักงำน ให้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ประกำศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสำรเพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิ
3) ห้ำมกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน กระทำกำรใด หรื อเป็ นตัวกลำงในกำรเรี ยก รับ
ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใด จำกหน่วยงำนของรัฐ หรื อหน่วยงำนเอกชน เพื่อจูงใจหรื อกระทำกำรผิดกฎหมำย
รวมถึงกำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่ และ/หรื อ นำข้อมูลของบริ ษทั ฯ ไปแสวงหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
4) จัดให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินที่โปร่ งใสและถูกต้อง มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มี
ประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้เหมำะสม เพื่อป้ องกันมิให้เกิดกำร
ทุจริ ตหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริ ต กำรคอร์รัปชัน

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 88

5) กำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชันอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจน
กำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตั ิ และข้อกำหนดในกำรดำเนินกำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ
กฎหมำย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6) จัดให้มีช่องทำงในกำรสื่ อสำรเพื่อให้ผแู ้ จ้งเบำะแสสำมำรถที่จะแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย โดยให้
ควำมมัน่ ใจว่ำผูแ้ จ้งเบำะแสจะได้รับกำรคุม้ ครอง
การสื่ อสารและฝึ กอบรมพนักงาน/คู่ค้าต่ อการต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ ได้ริเริ่ มดำเนิ นกำรฝึ กอบรมแก่ คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกระดับเกี่ยวกับ
นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจให้ คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนทุกระดับรับทรำบถึงกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ มีควำมรับผิดชอบ และมีส่วนร่ วมต่อกำรต่อต้ำนคอร์ รัป
ชันในทุกรู ปแบบ ซึ่งในหลักสูตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันครอบคลุมถึงกำรกระทำใดที่เป็ นกำรทุจริ ตต่อหน้ำที่ วิธีกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยฯ เพื่อให้บุคลำกรของบริ ษทั ฯ ตระหนักรู ้ถึงผลกระทบของกำรทุจริ ต คอร์รัปชัน และเข้ำใจต่อ
วิธีกำรปฏิบตั ิตนให้เป็ นพลเมืองทำงธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ โดยกำรฝึ กอบรมจะดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
และปี 2563 บริ ษทั ฯ ยังคงแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ในการดาเนินนโยบายด้านการต่อต้าน
ทุจริ ตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่ อง โดยจัดอบรมให้ความรู ้กบั พนักงานใหม่ทุกคน สาหรับแผนการขยายคู่คา้ ของ
บริ ษทั ฯ เดิมทีได้กาหนดในวันที่ 20 มีนาคม 2563 แต่ดว้ ยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด – 2019 ทา
ให้ทางบริ ษทั ฯ ต้องแจ้งยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน อย่างไรก็ตามแผนการขยายคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ จะมีการ
ดาเนิ นการ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 แบบ Online ผ่านระบบ Microsoft teams ต่อไป นอกจากนี้ ในระหว่างปี
ได้ดาเนินการในเรื่ องสาคัญต่างๆ ดังนี้
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

วันที่ 7 สิ งหาคม 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563

บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมกิจกรรมกับ แนวร่ วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
(CAC) จัดทา QUOTE เพื่อแชร์ ประสบการณ์มุมมองเกี่ยวกับ CAC โดย ดร.
พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผูอ้ านวยการ เพื่อประชาสัมพันธ์ใน FACEBOOK
Thai CAC และเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.mama.co.th
คณะทางานต่อต้านการคอร์รัปชัน เข้าร่ วมอบรม Live -Open House Checklist
4.0 (แบบประเมินตนเอง 71 ข้อ version 4.0) ผ่านระบบ WebEx จัดโดยแนว
ร่ วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
คณะท างานต่อต้านการคอร์ รัปชัน เข้าร่ วมอบรม Live – Road to Join CAC
3/2020" ผ่านระบบ Webex จัดโดยแนวร่ วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน
ไทย (CAC)
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 3 ในการแจ้งประกาศนโยบาย NO Gift
Policy โดยเผยแพร่ ทางสื่ อสาธารณะ ได้ แ ก่ เว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่
www.mama.co.th และ Intranet พร้อมออกจดหมายขอความร่ วมมืองดการให้
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 89

ของขวัญ ส่งไปยังคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ เพื่อแสดงเจตนารมย์และร่ วมรณรงค์การงด
มอบของขวัญในช่วงเทศกาลปี ใหม่รวมถึงเทศกาลต่างๆ
วันที่ 3 ธันวาคม 2563

บริ ษ ทั ฯ จัดกิ จกรรมสื่ อสารภายในเรื่ อ งนโยบาย และข้อปฎิ บัติฯ รวมถึ ง
ทบทวนการปฏิบตั ิเรื่ องนโยบายงดรับของขวัญให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ประจาปี 2563 ในรู ปแบบการตอบคาถาม และรับของรางวัลจากคณะทางาน
ต่อต้านการคอร์รัปชัน

วันที่ 28 ธันวาคม 2563

บริ ษ ทั ฯ ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมพิ เศษกับทาง แนวร่ วมต่อต้า นคอร์ รัปชัน ของ
ภาคเอกชนไทย (CAC) ส่งภาพ NO Gift Policy ของบริ ษทั ฯ เข้าประกวด เพื่อ
เป็ นการเผยแพร่ และประกาศให้สาธารณะชนร่ วมรับทราบ ถึงความมุ่งมัน่ ใน
การต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชัน ของบริ ษ ัท อย่ า งทั่ว ถึ ง ผ่ า นการประชาสั ม พัน ธ์ ใ น
FACEBOOK Thai CAC

อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในการรับของขวัญ /ของที่ระลึก และแนวปฏิบตั ิในการ
จัดการของขวัญ/ของที่ระลึก ตามประเพณี ปฏิบตั ิช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานได้ถือปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัป ชันได้ถูกต้อง โดยได้สื่อสารเป็ นหนังสื อเวียนและแจ้งประกาศให้ทราบทัว่ ทั้งองค์กร
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ที่สอดรับกับหน่วยงานกากับดูแลและหน่วยงานของภาครัฐ ด้วยการประกาศขอ
ความร่ วมมื อกับ ผูบ้ ริ หารและพนัก งานในการงดรั บ ของขวัญ พร้ อมทั้ง ส่ ง หนัง สื อแจ้ง ไปยัง บริ ษ ทั คู่ ค ้า และ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ เพื่อขอความร่ วมมืองดมอบของขวัญให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ในทุกเทศกาล
เช่นกัน นอกจากนี้ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการประกาศ
บนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯที่ www.mama.co.th เพื่อส่งเสริ มการตระหนักรู ้และเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการกากับดูแล
กิจการที่ดีต่อไป
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน บริ ษทั ฯ จัดให้มีผูร้ ับข้อร้องเรี ยนในทุกสถานที่ประกอบการของ
บริ ษทั ฯ และมีหลายช่องทางในการร้องเรี ยน อาทิ โดยตรงด้วยวาจา ทาเป็ นหนังสื อ แจ้งผ่านทาง E-mail ถึงผูร้ ับข้อ
ร้องเรี ยนโดยตรง กล่องรับความคิดเห็ น และผ่านทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลที่
บริ 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 ใจได้ว่าจะ
ได้รับความเป็ นธรรมและปลอดภัย
ควำมปลอดภัยและอำชี ว อนำมัย : บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงผลกระทบต่อสุ ขภาพของพนักงาน โดยกาหนดระเบียบ วิธีการปฏิบตั ิ และ
มาตรฐานการทางานที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
ป้องกันและลดความสู ญเสี ยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริ ษทั พนักงาน คู่คา้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
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บริ ษทั ฯ ตระหนักว่ำกำรดำเนิ นงำนจะต้องดำเนิ นควบคู่ไปกับควำมตระหนักในเรื่ องควำมปลอดภัย
และอำชีว อนำมัย เป็ นสำคัญ โดยนโยบำยด้ำ นควำมปลอดภัย เป็ นหนึ่ ง ในนโยบำยหลัก ของบริ ษ ทั ฯ เพื่อ ใช้
ควบคุมกำรดำเนิ นงำนให้มีควำมปลอดภัย และทำให้กำรดำเนิ นงำนมีประสิ ทธิ ภำพในทุกๆ ขั้นตอน ตลอดจน
เพื่อ ป้ อ งกัน และลดกำรสู ญ เสี ย จำกกำรเกิด อุบ ตั ิเ หตุที่อ ำจเกิด ขึ้ น กับ พนัก งำน ภำยใต้พ ระรำชบัญ ญัติค วำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริ ษทั ฯ ปลูกฝั งจิ ตสำนึ กด้ำ นควำมปลอดภัยและอำชี วอนำมัย ของบุคลำกรในบริ ษทั ฯ ทุกคน ซึ่ง
บุ ค ลำกรทุ ก คนจะต้องมี ค วำมตระหนัก ถึ ง กำรเอำใจใส่ เรื่ องกำรดู แลรั ก ษำสุ ขภำพและควำมปลอดภัย ในกำร
ปฎิบตั ิงำน นอกจำกนั้นคู่คำ้ ของบริ ษทั ฯ จะต้องมีกำรปฎิบตั ิตำมข้อกำหนดของแผนงำนควำมปลอดภัยและอำชี
วอนำมัย อย่ำ งเคร่ ง ครั ด และเพื่ อให้ก ำรดำเนิ นงำนด้ำนควำมปลอดภัยฯ เป็ นไปอย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ ในทุกๆ
กระบวนกำรทำงำนของบริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ ได้ดำเนิ นกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ของสถำนประกอบกิจกำรขึ้น โดยมีผูบ้ ริ หำรและพนักงำนจำนวน 103 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.80 ของบุคลำกรทั้งหมด ที่อยูใ่ นคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำหนดมำตรฐำน
และดำเนินกำรด้ำนนโยบำยให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยและยังเป็ น
กำรควบคุมกำรสูญเสี ยจำกกำรเกิดอุบตั ิเหตุในกำรทำงำน
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ของสถำนประกอบกิจกำร
ของบริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งด้ำ นสุ ข ภำพของบุ ค ลำกรในบริ ษ ัท ฯ พร้ อ มทั้ง ตรวจสอบ ติ ด ตำม
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่ อหำแนวทำงป้องกัน และแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสม โดยบุคลำกรของ
บริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิงำนในสภำพแวดล้อมที่มีควำมเสี่ ยงในกำรทำงำน มีควำมเสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุ และโรคที่เกิดจำก
กำรทำงำน ดังนี้
ลักษณะงาน
งำนสำยกำรผลิต

•

ความเสี่ ยงต่ อโรค/ ภัยจากการทางาน
เสี ยงดังจำกเครื่ องจักรเกิน 85 เดซิ เบล

•
•

ปฏิบตั ิงำนใน
ออฟฟิ ศ

•

ออฟฟิ ศซิ นโดรม

•

การดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ ยง
จัดทำโครงกำรอนุรักษ์กำรได้ยิน
ปรับปรุ งสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
จัดอบรมให้ควำมรู ้ในเรื่ องกำรยืด
เหยียดกล้ำมเนื้ อ

ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีสถิติกำรเกิดอุบตั ิเหตุอนั เนื่ องมำจำกกำรทำงำนคำนวณตำม TCIR เท่ำกับ 0.89
รำยต่อพนักงำน 100 คนต่อปี ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เกินจำกค่ำมำตรฐำน (TCIR : Total Case Incident Rate คือ จำนวน
อุบ ัติเหตุจำกกำรทำงำน ค ำนวณเฉลี่ ย ที่พ นัก งำน 100 คน ในช่ วงระยะเวลำ 1 ปี ซึ่ งองค์ก รที่ มี มำตรฐำนควำม
ปลอดภัยที่ดี 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 ดเผยข้อมูลตำมที่กำหนดโดย
กฎหมำยหรื อข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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(1) สำรสนเทศที่รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี ได้แก่ งบกำรเงินรำยไตรมำส 3 ไตรมำส งบกำรเงิน
ประจำปี พร้ อมรำยงำนกำรวิเครำะห์และค ำอธิ บำยของฝ่ ำยจัดกำร แบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
(2) สำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตุกำรณ์ ได้แก่ กำรได้มำและจำหน่ำยไปซึ่งสิ นทรัพย์ รำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน กำรเข้ำร่ วมลงทุน กำรจ่ำย/ไม่จ่ำยปันผล กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เป็ นต้น
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำว ดำเนิ นกำรโดยผ่ำนระบบ SET Community Portal ของตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และจัดส่ งในรู ปแบบเอกสำรสิ่ งพิมพ์ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภำยในเวลำ
ที่ ก ำหนดเพื่ อเผยแพร่ ต่อไป พร้ อมทั้ง เผยแพร่ ข ้อมู ลที่ เว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั www.mama.co.th ทั้ง ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ
รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
• คณะกรรมกำรบริ ษ ท
ั ฯ ได้ดูแลให้มีระบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
สำคัญต่ำงๆ โดยบริ ษทั ฯ จัดให้มีบุคคลำกรผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงบกำรเงิน และข้อมูล
สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงิน ประกอบด้วย ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี (ทำหน้ำที่ เป็ นผูค้ วบคุมดูแลกำรทำ
บัญชี) ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน (ผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน) ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยใน ส ำหรั บ กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ของบริ ษ ัท ฯ และข้อ มู ล ตำมที่ ไ ด้รั บ มอบหมำย ท ำหน้ำ ที่ โ ดย กรรมกำร
ผู ้อ ำนวยกำร นัก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ และเลขำนุ ก ำรบริ ษ ัท (โดยผู ้มี ต ำแหน่ ง งำนดัง กล่ ำ วมี คุ ณ สมบัติ ควำมรู ้
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับหน้ำที่ ตำมข้อมูลที่แสดงในหัวข้อรำยละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หำร)
• คณะกรรมกำรบริ ษท
ั ฯ จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกเดือน โดยกำหนดให้มีวำระกำร
ประชุ ม เรื่ อ ง กำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษ ัท ฯ ประจ ำทุ ก เดื อ น เพื่ อ กำรติ ด ตำมและวิ เ ครำะห์ ผ ล
ประกอบกำรในแต่ละเดือนอย่ำงต่อเนื่ อง รวมถึงสถำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่องของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มี
อัตรำส่ วนสภำพคล่องอยูใ่ นระดับดี มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ อยูใ่ นระดับสู งมำอย่ำงต่อเนื่ อง ประกอบกับไม่
มีภำระหนี้สินระยะยำวของเงินกูย้ มื ที่ตอ้ งชำระคืน
• คณะกรรมกำรบริ ษท
ั ฯ ได้จดั ทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อรำยงำนทำง
กำรเงิน เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งครอบคลุมเรื่ องสำคัญตำมข้อ
พึงปฏิบตั ิสำหรับกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียนที่ตลำดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชี ใ นรำยงำนประจำปี เพื่ อแสดงควำมรั บผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินว่ำมีควำมถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่ งใส อย่ำงเพียงพอ และเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมัน่ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อรำยงำนงบกำรเงินที่บริ ษทั
จัดทำขึ้น
• ในปี 2563 บริ ษท
ั ฯ ได้จดั ทำรำยงำนทำงกำรเงินโดยถูกต้องและโปร่ งใส ตำมที่ควรในสำระสำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองจำกผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตแล้ว โดยได้
รำยงำนแบบไม่ มี เงื่ อนไขและได้แสดงควำมเห็ นต่องบกำรเงิ นของบริ ษ ทั ว่ ำถูก ต้องตำมที่ ควรในสำระส ำคัญ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่เคยถูกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำด
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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หลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.) หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินกำรเนื่องมำจำกกำรเปิ ดเผยข้อมูลไม่
เป็ นไปตำมข้อกำหนดและไม่เคยถูกสั่งแก้ไขงบกำรเงิน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ สำมำรถจัดส่ งงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบ
กำรเงินประจำปี พร้อมรำยงำนกำรวิเครำะห์และคำอธิ บำยของฝ่ ำยจัดกำร ได้ก่อนเวลำหรื อภำยในกำหนดเวลำ
ทั้งหมด เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปได้รับทรำบข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนี้ ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ยังมีกำรเปิ ดเผยเรื่ องต่ำงๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่ำเทียมกัน
และเพื่อแสดงถึงควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินธุรกิจ ดังนี้
(1) โครงสร้ำงองค์กรและกำรจัดกำร มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงโครงสร้ำงองค์กร รำยละเอียดกำร
จัดกำร กำรทำหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย ในรอบปี ที่ผ่ำนมำเช่น
จำนวนครั้งกำรประชุม จำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่ วมประชุม มีกำรเปิ ดเผย นโยบำย
กำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนแก่ ก รรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับ สู ง ตลอดจนรู ป แบบและลัก ษณะของ
ค่ำตอบแทน
(2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั และธุรกิจ ของ
บริ ษทั ในกลุ่ม
(3) รำยกำรระหว่ำงกันมีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึง แนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ชดั เจนในกำรดูแลเพื่ อขจัด
ปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ และเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผู ้
ถื อ หุ้ น โดยกำรท ำรำยกำรระหว่ ำ งกั น ที่ ส ำคั ญ ต้ อ งได้ รั บ กำรพิ จ ำรณำและอนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ ส่ วนกำรทำธุ รกรรมเกี่ ย วกับ ข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ มี เ งื่ อนไขกำรค้ำ
โดยทัว่ ไป ระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย กับกรรมกำรผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มอบหมำยให้ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ พิจำรณำกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวได้
แต่ต้องรำยงำนให้ค ณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ ทรำบเป็ นรำยไตรมำส ทั้ง นี้ ไ ด้ผ่ำ นกำรสอบทำน
รำยกำรระหว่ำงกันจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว และหำกมีขนำดรำยที่มีนยั สำคัญ
เมื่อได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรแจ้งข่ำวต่อตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(4) เปิ ดเผยข่ำวสำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์และกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ในปี 2563
ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 มีมติอนุมตั ิ
ให้บริ ษทั ฯ จ่ำยคืนเงินมัดจำค่ำที่ดินโฉนดเลขที่ 82317 เลขที่ดิน 320 ตำบลสุ รศักดิ์ อำเภอศรี
รำชำ จังหวัดชลบุรี พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่บริ ษทั สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) ซึ่ง
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริ ษทั สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) ได้จ่ำยเงินค่ำมัด
จำไปก่อน
(5) รำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงกำรปฏิบตั ิตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำร โดยเผยแพร่ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ผ่ำนข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ www.mama.co.th
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึ่ งสอดคล้องกับ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code
for listed Companies 2017) ของสำนักงำน ก.ล.ต. และเผยแพร่ ไว้ใ น แบบ 56-1 และรำยงำน
ประจำปี ผ่ำนบนเว็บไซด์ของบริ ษทั www.mama.co.th
กำรดูแลกิจกรรมสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม และกำรจัดกิจกรรมทำงสังคมเพื่อดูแลกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่ำงต่อเนื่อง
ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือเป็ นนโยบำยหนึ่งในกำรดำเนินธุรกิจ และได้จดั ทำเป็ นรำยงำนควำมยัง่ ยืนประจำปี
2563 เผยแพร่ ไ ว้ใ นแบบ 56-1 รำยงำนประจ ำปี และเผยแพร่ ผ่ ำ นบนเว็บ ไซด์ ข องบริ ษัท
www.mama.co.th
นโยบำยด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง บริ ษทั ฯได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรธรรมำภิ บำลและบริ หำร
ควำมเสี่ ย ง เพื่ อ ท ำหน้ำ ที่ ก ำกับ ดู แ ลและบริ หำรควำมเสี่ ย งขององค์ก รอย่ ำ งเป็ นระบบ มี
ประสิ ทธิ ภำพและครอบคุมในทุกด้ำนอย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง กำรเปิ ดเผยปั จจัยควำมเสี่ ยง ให้ทรำบถึงปั จจัยเสี่ ยงและแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
ด้ำนต่ำงๆ รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึ กษำกับคณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อพัฒนำระบบ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงรำยชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ้น 10 อันดับแรกของบริ ษทั ฯ กำร
กระจำยกำรถือหุน้ ตำมสัญชำติ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี
รำยงำนกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงกำรถือหุ้นของ
กรรมกำรบริ ษ ัท ฯ (รวมคู่ ส มรส และบุ ต รที่ ย งั ไม่ นิ ติ ภ ำวะ) ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำบัญชี
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ กำหนดนโยบำยให้ กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร มีหน้ำที่จดั ทำรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำฉบับใหม่ (แบบ 59) โดยส่งผ่ำนระบบ
กำรรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแนวทำงที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ต้อ งรำยงำนภำยใน 3 วัน ท ำกำร โดยเริ่ ม รำยงำนตำมแบบ 59 ที่ ป ระกำศใช้ใ หม่ ตั้ง แต่ 15
สิ งหำคม 2561 เป็ นต้นไป
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับหนังสื อตักเตือนกำรกระทำควำมผิด จำกสำนักงำน ก.ล.ต.
รำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร บริ ษทั ฯ กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
รำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ในแบบรำยงำน
กำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร ภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร นำส่ งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ย โดยจัด
ส่ งไปที่เลขำนุกำรบริ ษทั ภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และให้เลขำนุกำรบริ ษทั
จัด ส่ ง ส ำเนำรำยงำนกำรมี ส่ ว นได้เ สี ย ให้ป ระธำนกรรมกำรบริ ษ ัท และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ ภำยใน 7 วันทำกำร
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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(10) กำรพัฒนำกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำควำมรู ้
แก่บุคคลำกรบริ ษทั ฯ ในทุกหน่วยงำน โดยกำหนดให้มีแผนงำนกำรจัดฝึ กอบรมเพิ่มพูนควำมรู ้
ควำมสำมรถในหลักสู ตรด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับแต่ละหน่ วยงำนอย่ำงต่อเนื่ องมีท้ งั จัดอบรม
ภำยในบริ ษทั ฯ และกำรส่งไปอบรมนอกสถำนที่ โดยเปิ ดเผยข้อมูลกำรอบรมประจำปี ไว้ในเรื่ อง
นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำนและกำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
(11) นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรี ยนกำรกระทำควำมผิด คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีนโยบำย
เปิ ดโอกำสให้พ นัก งำนและผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ในกำรแจ้ง เบำะแส หรื อข้อร้ องเรี ย น เมื่ อพบว่ำ
พนักงำนหรื อบุคคลซึ่ งกระทำในนำมบริ ษทั ฯ ได้เข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรให้สินบนหรื อ หรื อ
คอร์ รัปชันทั้งทำงตรงและทำงอ้อม กำรทุจริ ต กระทำผิดกฎหมำย ฝ่ ำฝื นกฎระเบียบ ข้อบังคับ
เป็ นต้น โดยผ่ำนหลำยช่องทำงตำมที่บริ ษทั ฯ ประกำศเผยแพร่ ให้ทรำบโดยทัว่ กัน โดยบริ ษทั ฯ
จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นควำมลับ และคำนึงถึงควำมปลอดภัยของผูร้ ้องเรี ยน เว้นแต่กรณี ที่
ต้องเปิ ดเผยตำมกฎหมำยกำหนด ทั้งนี้ กำรดำเนิ นกำรเป็ นไปตำมกระบวนกำรควำมโปร่ ง ใส
ชัดเจน และเป็ นธรรม ตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัป
ชัน” ที่บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ให้ทรำบโดยทัว่ กันบนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ (www.mama.co.th)
(12) รำยงำนผลสรุ ปกำรเปิ ดโอกำสให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมและ/
หรื อ เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจำปี 2563
(13) กำรสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุน บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ และนักลงทุนได้ติดต่อสื่ อสำร
สอบถำมข่ำวสำร ข้อมูลสำคัญ เพื่อสิ ทธิประโยชน์และควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริ ษทั ฯ จำกนัก
ลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ ที่ทำหน้ำที่กำรเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ในกำรสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุ้น
และให้ค วำมสะดวกแก่ นัก ลงทุ น และนัก วิ เครำะห์ หลัก ทรั พ ย์ท ั่วไปอย่ำ งเท่ ำ เที ย มกัน ตำม
ช่องทำงดังนี้
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
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ งดกำรจัดกิจกรรม "นักวิเครำะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" จำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)
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5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่ในกำรจัดกำรบริ ษทั ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริ ษทั มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น จัดให้มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมธุรกิจ
และจรรยำบรรณพนักงำน และกำกับดูแลกำรบริ หำรงำนของฝ่ ำยจัดกำรให้ดำเนิ นงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร 1
คน กรรมกำรที่ ไ ม่ เป็ นผูบ้ ริ หำร 12 คน (เป็ นกรรมกำรอิ ส ระ 5 คน เป็ นสัดส่ วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด) และกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร 2 คน ประวัติของกรรมกำรแต่ละคน อยู่ที่เอกสำรแนบ 1 บริ ษทั ฯ ได้มีกำร
ก ำหนดคุ ณ สมบัติ ข องกรรมกำรอิ ส ระซึ่ ง เข้ม งวดกว่ำข้อ ก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั มีควำมเป็ นอิสระ
อย่ำงแท้จริ ง นอกจำกนี้บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ให้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำนของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยบริ หำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน และได้มอบหมำยให้นำงสำวสรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี เป็ นผูร้ ับผิดชอบหน้ำที่เลขำนุกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีวำระกำรดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตำมข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดไว้ว่ำ ใน
กำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรจำนวน 1 ใน 3 ออกจำกตำแหน่ง โดยให้กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่ง
นำนที่สุดเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ ง โดยกรรมกำรผูอ้ อกไปนั้นจะถูกเลื อกกลับเข้ำรับตำแหน่ งอีกก็ได้ บริ ษทั ฯ ได้
เปิ ดเผยรำยละเอียดข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรแต่ละคนในบริ ษทั อื่นไว้ในเอกสำรแนบ 1 ของแบบ 56-1
และในรำยงำนประจำปี ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีกรรมกำรบริ ษทั ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียน
มำกกว่ำ 5 บริ ษทั ทั้งนี้ กรรมกำรทุกคนได้อุทิศเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้กับบริ ษ ัทอย่ำงเต็มที่ โดยได้เข้ำ ร่ วม
ประชุมอย่ำงสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริ ษทั มำโดยตลอด
การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริ หาร บริ ษทั ฯ กำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริ ษทั ไม่น้อยกว่ำ 5
คน โดยมีคุณสมบัติของกรรมกำร ตำม พ.ร.บ. มหำชน ดังนี้
1. เป็ นบุคคลธรรมดำ
2. บรรลุนิติภำวะ
3. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดย
ทุจริ ต
5. ไม่เคยถูกลงโทษจำคุก ไล่ออก หรื อปลดออกจำกรำชกำร หรื อองค์กร หรื อหน่วยงำนของรัฐ ฐำน
ทุจริ ตต่อหน้ำที่
6. จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีจานวน 15 คน ประกอบด้วย
- ประธำนกรรมกำรบริ ษทั (ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำร)
- กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร
(เป็ นกรรมกำรจำกบริ ษทั ในกลุ่ม และเป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ)
- กรรมกำรอิสระ
(เป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 คน ประธำนคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
1 คน กรรมกำรตรวจสอบ 1 คน กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน 1 คน
และกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง 1 คน)
- กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
(เป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร 1 คน และกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 1คน)

1 คน
7 คน
5 คน

2 คน

คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของกรรมกำรทั้งคณะ
และกรรมกำรอิสระเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ 3 คน ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และมี
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรคิดเป็ นร้อยละ 53.33 ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระ
ตำมเกณฑ์กำหนดของบริ ษทั ฯ กรรมกำรอิสระที่ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ มี จำนวน 2 คน โดยมี คนที่ถือหุ้นบริ ษทั ฯ
สู งสุ ดคิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 0.05 (ต่ำกว่ำเกณฑ์กำหนด) และกำรไปดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่นของกรรมกำรอิสระมี 1 คน จำนวน 4 แห่ง สำหรับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ
(ตำมรำยละเอียดในหัวข้อ กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง)
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรทุก ชุดไว้อย่ำงชัด เจน
นอกจำกนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำร เพื่อทำหน้ำที่ดูแลกำรดำเนินธุรกิจบริ หำรกิจกำรงำนของบริ ษทั และกำร
ปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั ให้บ รรลุตำมวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย และสอดคล้องกับนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษ ทั
กำหนด
คณะกรรมกำรบริ หำร มีฐำนะเป็ นฝ่ ำยจัดกำรจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้ำที่บริ หำรจัดกำรกิจกำรของบริ ษทั
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริ ต เยี่ยงวิญญูชนผู ้
ประกอบธุ รกิ จเช่ นนั้น จะพึงกระทำภำยใต้สถำนกำรณ์ อย่ำงเดี ยวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ ป รำศจำก
อิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำรบริ หำร
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1) แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำย พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตลอดจนกำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร แก่
พนักงำนระดับต่ำงๆ
2) แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงำนอื่นใดเพื่อดำเนินกิจกำรต่ำงๆ ในกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั
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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 ือหุ้น หรื อบริ ษทั ที่มีกำร
ประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 50 ล้ำนบำท
5) อนุ มตั ิกำรเข้ำค้ ำประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อแก่บริ ษทั ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐำนะผูถ้ ือหุ ้น
หรื อบริ ษทั ที่มีกำรประกอบธุ รกิจทำงกำรค้ำต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินแห่ งละไม่เกิน จำนวน 50
ล้ำนบำท
6) อนุมตั ิกำรเข้ำทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทำงกำรเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้ำนบำท
7) อนุมตั ิกำรได้รับหรื อยกเลิกวงเงินสิ นเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้ำนบำท
8) อนุมตั ิกำรลงทุน ขำยเงินลงทุนในหุน้ สำมัญและ/หรื อหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 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 สู ญ
หำย ถูกทำลำย เสื่ อมสภำพหรื อล้ำสมัยไม่สำมำรถใช้งำนได้ มีมูลค่ำทำงบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน
50 ล้ำนบำท
12) อนุมตั ิกำรปรับสภำพ รำคำ กำรทำลำย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรื อ สิ นค้ำคงเหลือที่เสื่ อมสภำพ หรื อล้ำสมัยซึ่ง
จะทำให้มีมูลค่ำทำงบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 50 ล้ำนบำท
13) อนุมตั ิกำรประนีประนอม กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร กำรร้องทุกข์ กำรฟ้องร้องคดี และ/
หรื อกำรดำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำคดีใดๆ ในนำมบริ ษทั สำหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวิสัยทำงกำรค้ำ ที่
มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 2 ล้ำนบำท และ/หรื อ ที่เป็ นปกติวิสัยทำงกำรค้ำที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 50
ล้ำนบำท

14)
15)
16.
17)
18)

ในกรณีที่มีควำมจำเป็ นต้องดำเนินกำรเป็ นกำรรี บด่วน มอบอำนำจให้ก รรมกำรผูอ้ ำนวยกำร เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ในเรื่ องดังกล่ำว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรทรำบในครำวถัดไป
บรรดำอำนำจดำเนิ นกำรของคณะกรรมกำรบริ หำรที่ เกี่ย วข้องกับเรื่ องกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์และกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
มอบอำนำจให้แก่พนักงำนระดับบริ หำรของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นใดทำกำรแทนได้
มี อำนำจเชิ ญผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องมำชี้ แจง ให้ควำมเห็ นร่ วมประชุ ม หรื อส่ ง
เอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจำเป็ น
ปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญ หรื อ ที่ปรึ กษำของบริ ษทั (ถ้ำมี) หรื อ จ้ำงที่ปรึ กษำ หรื อผูเ้ ชี่ยวชำญภำยนอก ในกรณี
จำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั
ออกระเบียบปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่เห็นสมควร
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) เสนอเป้ำหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณประจำปี ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
2) รับผิดชอบในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมทิศทำง เป้ำหมำย นโยบำยทำงธุรกิจของบริ ษทั
3) รับผิดชอบในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริ ษทั และส่ งเสริ มให้มีกำรคิดค้นนวัตกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง
4) รับผิดชอบกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
5) กรรมกำรบริ หำรอำจแบ่งงำนกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรำยงำนควำมเป็ นไปของกิจกำรที่ตนดูแล ต่อ ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรให้ทรำบ
6) ดูแลให้มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิ น เพื่อให้ผูส้ อบบัญชี ทำกำรตรวจสอบ และ/หรื อ สอบทำน ก่อน
เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมลำดับ
7) พิจำรณำเรื่ องที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรื ออนุมตั ิต่อไป
8) ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ หำร และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ อพิจำรณำ
อนุมตั ิ
9) ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
คณะกรรมกำรบริ หำร กำหนดกำรประชุมสำหรับผูบ้ ริ หำรเป็ นประจำทุกสัปดำห์ โดยส่ งตำรำงกำร
ประชุมประจำปี ล่วงหน้ำให้กบั ผูบ้ ริ หำรได้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
และเป้ ำหมำย ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด สำหรับในปี 2563 (มกรำคม – ธันวำคม 2563) มีกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรบริ หำร จำนวน 51 ครั้ง
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 และผู ้บ ริ ห ำร ระดับ สู ง สุ ด
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้กำหนดแนวทำงกำรสรรหำคัดเลื อกโดยพิ จำรณำจำกคุณวุฒิที่มีพ้ื นฐำน และควำม
เชี่ ยวชำญจำกหลำยสำขำอำชี พ มี ภำวะผูน้ ำ มี วิสัยทัศน์ มี คุณธรรมและจริ ยธรรมรวมทั้งมี ป ระวัติกำรทำงำนที่
โปร่ ง ใส ซึ่ ง มี คุ ณสมบัติเหมำะสมและไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ำ มตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษ ทั มหำชนจำกัด เข้ำ เป็ น
กรรมกำร เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และที่ประชุม สำมัญผูถ้ ือหุ้น ในกรณี ที่กรรมกำรลำออกด้วยสำเหตุอื่นใน
ระหว่ำงปี คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะดำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำร เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั แต่งตั้ง ซึ่งบุคคล
ที่เข้ำเป็ นกรรมกำรดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทนเท่ำนั้น
ในส่วนของกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพิจำรณำผูท้ รงคุณวุฒิและมิได้เป็ นลูกจ้ำงหรื อ
พนักงำนที่ได้รับเงินเดือนจำกบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรงำนประจำและมี
อิสระจำกกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ โดยถือหุ้นในบริ ษทั ฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
และสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรำยย่อยได้ ซึ่ งเป็ นไปตำมคุณสมบัติที่ประกำศโดยสำนัก งำน
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และที่ประชุม สำมัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจำปี (รำยละเอียดตำมหัวข้อ 9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสูง)
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนได้ ดารงตาแหน่ ง อายุกรรมการและจานวนวาระ
ที่จะดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ตระหนักถึงควำมเหมำะสมของจำนวนบริ ษทั ที่กรรมกำรบริ ษทั ได้ดำรง
ตำแหน่ง และจำนวนวำระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่ อกัน ซึ่งกรรมกำรแต่ละคนได้ ให้ควำมสำคัญต่อบทบำทหน้ำที่
ของตนในกำรดูแลรับผิดชอบกิจกำรของบริ ษทั ฯ และกำรจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นๆ และกำรปฏิบตั ิตำมหลักธรรมมำภิบำลที่ดีในกำรดำรงตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน
รวมกันไม่เกิน 5 แห่ง ข้อมูลกรรมกำรบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กรรมกำรบริ ษทั แต่ละคนดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นรวมสูงสุดไม่เกิน 4 แห่ง ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
12
14
15

รายนามกรรมการบริ ษทั
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
นายชัยวัธ
มะระพฤกษ์วรรณ
นายกนิช
บุณยัษฐิติ
ศาสตราจารย์ ดร.สุ วิมล กีรติพิบูล
นางทองอุไร
ลิ้มปิ ติ

จานวนบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
4 แห่ง
1 แห่ง
4 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
2 แห่ง

บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรำยละเอียดข้อมูลกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรแต่ละคนในบริ ษทั อื่นไว้ใ น
เอกสำรแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่ งในปี 2563 กรรมกำรของบริ ษทั ทั้ง 15 คน มีกรรมกำร 2 คน ที่ดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นมีจำนวนสู งสุ ด 4 แห่ง และสำหรับกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร มิได้ไปดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ดังนั้นคณะกรรมกำรบริ ษทั มัน่ ใจว่ำไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่แต่อย่ำง
ใด กรรมกำรแต่ล ะคนได้อุทิ ศ เวลำในกำรปฏิ บัติห น้ำที่ ใ ห้กับบริ ษ ทั อย่ำงเต็มที่ โดยได้เข้ำร่ วมประชุ ม อย่ำ ง
สม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริ ษทั มำโดยตลอด
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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การไปดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั 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 ิที่กำหนดและแยก
อำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยจัดกำร มีกฎบัตรคณะกรรมกำรแต่ละคณะ เพื่อแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรกำกับ
ดูแลและกำรบริ หำรงำนออกจำกกัน ไว้อย่ำงชัดเจนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อสำมำรถตรวจสอบได้และเพื่อควำม
โปร่ งใสในกำรบริ หำรจัดกำร
ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร รวมทั้งไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร โดย
ประธำนมี ค วำมเป็ นอิ สระจำกฝ่ ำยบริ หำรมี กำรแบ่งแยกหน้ำที่ ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดู แลและกำร
บริ หำรงำนประจ ำออกจำกกัน อย่ ำ งชัด เจน ประธำนกรรมกำรบริ ษัท มี ห น้ ำ ที่ เป็ นประธำนในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ รับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรกำกับติดตำมดูแลกำรปฏิบตั ิงำน
ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย กำรลงคะแนนเสี ยงในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำน
กรรมกำรบริ ษ ทั ออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เสี ย งหนึ่ ง เป็ นเสี ย งชี้ ขำด เรี ย กประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ทั หรื อ อำจ
มอบหมำยให้บุคคลอื่นดำเนิ นกำรแทน เป็ นประธำนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น และปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดในคณะผูบ้ ริ หำรทำหน้ำที่กำกับดูแลกำรบริ หำรของ
บริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิ ยมองค์กร และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรบริ หำร
ติดตำมกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยบริ หำร โดยกำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรประจำทุกสัปดำห์ เพื่อ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของผลกำรดำเนินงำนของแต่ละฝ่ ำย และผลประกอบกำรของบริ ษทั ฯ ประจำเดือนทุกเดือน
มีกำรกระจำยอำนำจไปยังฝ่ ำยบริ หำรในแต่ละตำแหน่งงำนโดยกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและ
วงเงินอนุมตั ิ
กรรมการผู้ อ านวยการ ไม่ ไ ด้เป็ นบุคคลเดี ย วกับประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร โดยถื อเป็ นผูบ้ ริ ห ำร
ระดับสูงในส่วนของฝ่ ำยจัดกำร โดยทำหน้ำที่กำหนดกลยุทธ์ในกำรบริ หำรงำนและกำหนดแนวนโยบำยกำรลงทุน
ธุรกิจอย่ำงเป็ นระบบ รวมถึงกำรกำหนดกลยุทธ์เพื่อบริ หำรและควบคุมควำมเสี่ ยงในภำพรวมของบริ ษทั วิเครำะห์
ตัดสิ นใจ และนำเสนอแนวนโยบำยแผนกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ พิจำรณำอนุมตั ิ วำงกล
ยุทธ์กำรตลำด และสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ รวมถึงกำรบริ หำรกลุ่มลูกค้ำและกำรสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำในระยะ
ยำว กำหนดกลยุทธ์ในด้ำนบุคลำกร และสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็ นระบบ ติดตำม ตรวจสอบ ควบคุม
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กำรบริ หำรงำนในสำยงำนต่ ำ งๆ พร้ อมทั้ง ก ำหนดนโยบำยกำรสร้ ำ งวัฒนธรรมองค์ก รที่ ย งั่ ยืนให้กับ บริ ษ ัท ฯ
สนับสนุนและส่งเสริ มนวัตกรรมใหม่ๆ ในกำรบริ หำรจัดกำรองค์กร
เลขานุการบริษัท
บริ ษ ทั ฯ ได้แต่ ง ตั้ง ให้นำงสำวสรำรั ต น์ ตั้ง ศิ ริมงคล ผูจ้ ัดกำรฝ่ ำยบัญชี ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มี คุณวุ ฒิ แ ละ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม เป็ นผูร้ ับผิดชอบและทำหน้ำที่เลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อให้กำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ดำเนิน
ไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (รำยละเอียดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอยู่ในหัวข้อ
โครงสร้ำงกำรจัดกำร_ เลขำนุกำรบริ ษทั )
5.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมัน่ ใจในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ว่ำมีกำรดำเนิ นงำนที่โปร่ งใส มีผกู ้ ลัน่ กรอง สอบ
ทำน และให้คำแนะนำอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เพื่อทำหน้ำที่ตำม
ควำมรับผิดชอบและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ปัจจุบนั คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 3 คน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ
1 ปี โดยมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ตำมกฏบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
กำหนดให้มีกำรประชุมกันอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอำจเรี ยกประชุมเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น
บริ ษทั ฯ มิได้กำหนดจำนวนวำระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นำนที่สุดของกรรมกำรตรวจสอบ
ขึ้นอยู่กบั กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำฯ และคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยดูจำกประวัติกำรปฏิบตั ิงำนและ
ผลงำนในรอบปี ที่ผำ่ นมำ ในปี 2563 (เดือนมกรำคม – ธันวำคม 2563) ได้มีกำรประชุม 6 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 วำระในกำรดำรงตำแหน่งครำว
ละ 1 ปี โดยมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ตำมกฏบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน และกำหนดให้มีกำรประชุมกันอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง และอำจเรี ยกประชุมเพิ่มเติมตำมควำม
จำเป็ น ในปี 2563 (เดือนมกรำคม – ธันวำคม 2563) ได้มีกำรประชุม 2 ครั้ง
(3) คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง ประกอบด้วย กรรมกำร 6 คน โดยมีกรรมกำร
อิสระ ทำหน้ำที่ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง กรรมกำรประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 2 คน
กรรมกำรบริ ษทั 1 คน กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 1 คน กรรมกำรบริ หำร 1 คน และผูบ้ ริ หำร 1 คน ที่มีควำมรู ้ ควำม
เข้ำใจในธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีวำระในกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 1 ปี โดยมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำม
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ตำมกฏบัตรคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง และอำจเรี ยกประชุมเพิ่มเติม
ตำมควำมจำเป็ น ในปี 2563 (เดือนมกรำคม – ธันวำคม 2563) ได้มีกำรประชุม 4 ครั้ง
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5.3 บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์หลำกหลำย มี
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ มีภำวะผูน้ ำ มีกำรกำหนด
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ไว้อย่ำงชัดเจน มีควำมเป็ นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตัดสิ นใจ กำกับดูแลกิจกำรของ
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ในกำรกำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และนโยบำยทำง
ธุรกิจของบริ ษทั อนุมตั ิแผนงำนและงบประมำณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย นโยบำยและแผนงำนที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล และส่งเสริ มให้จดั ทำนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริ ยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร
และพนักงำน ใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิในกำรดำเนินธุรกิจและติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงจริ งจัง เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำให้แก่กิจกำรและผูถ้ ือหุน้ อย่ำงยัง่ ยืน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ดูแลกระบวนกำร
สรรหำผูท้ ี่จะดำรงตำแหน่ งกรรมกำรให้เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดโอกำสให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ้นในกำร
แต่งตั้งกรรมกำร และเมื่อมีกรรมกำรใหม่ บริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ โดยมีกำรบรรยำยให้ทรำบ
ถึงลักษณะและแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั พร้อมทั้งมอบเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญและจำเป็ นต่อ
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำร ได้แก่ คู่มือกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียน บทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรบริ ษทั จด
ทะเบียน และข้อเตือนใจในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียน โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD) ในด้ำนบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำย
บริ หำร บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกำรแบ่งแยกกันอย่ำงชัดเจนทั้งด้ำนโครงสร้ำง และกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ ทั้งนี้ มีกำร
จัดทำหนังสื อ มอบอำนำจระบุขอบเขตที่ชดั เจนให้ผบู ้ ริ หำร และมีกำรกำหนดระดับอำนำจดำเนินกำรในแต่ละด้ำน
ไว้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งได้มีกำรสื่ อสำรบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังกล่ำวต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ำเสมอ
5.3.1 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำ
องค์กร เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยกำหนดยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรดำ เนิ น
ธุ รกิจทั้งในปั จจุบนั และในระยะยำว กำหนดกระบวนกำรตรวจสอบ และกำรกำกับดูแลให้กำรดำเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กรสู่ ควำมยัง่ ยืน โดยกำหนดให้มีกำรพิจำรณำทบทวนเป็ น
ประจำทุกปี
ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2564 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้
ทำกำรทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ แล้วเห็นว่ำ ยังคงมีควำมเหมำะสมต่อกำรนำมำกำหนด
แนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจให้สำมำรถเติบโตได้อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน ดังนี้
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วิสัยทัศน์ “ เป็ นผูน้ ำระดับโลกในกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรและแบรนด์สินค้ำที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับ และ
พึงพอใจให้มีอยู่ในทุกครัวเรื อน โดยเป็ นผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีควำมปลอดภัย และคุณภำพตำมมำตรฐำนระดับ
สำกล ภำยใต้กำรดำเนินธุรกิจที่สร้ำงสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อควำมยัง่ ยืน ”
พันธกิจ
1. มุ่งเน้นให้ผูบ้ ริ โภคได้รับประโยชน์สูงสุ ด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ รสชำติอร่ อยคำนึ งถึงหลัก
โภชนำกำรที่ดี รวมทั้งควำมสะดวก และปลอดภัย ด้วยรำคำที่เหมำะสม
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อพัฒนำองค์กรไปสู่ องค์กรแห่ง
กำรเรี ยนรู ้สำหรับทุกๆ คน
3. เพิ่มศักยภำพในกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย ควบคู่กบั กำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ำง
นวัตกรรมทำงอำหำร พร้อมด้วยระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่มีประสิ ท ธิ ภำพบนพื้นฐำนของข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data)
4. มองหำโอกำส และช่องทำงกำรตลำด เพื่อขยำยธุ รกิจให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่ องครอบคลุมในทุก
ภูมิภำคทัว่ โลก
5. สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และให้ควำมสำคัญอย่ำงจริ งจังในกำรรับผิดชอบต่อ
สังคม กำรดูแลรักษำทรัพยำกรทำงธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมำภิบำลเพื่อพัฒนำ
อย่ำงยัง่ ยืน
ค่านิยม (Core Value) : Powers of
Participation
Organization that learns
World class
Ethics
Responsibility
Sustainability

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

บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำหนดให้จดั ประชุมประจำปี ในกำรสื่ อสำรเป้ ำหมำย กลยุทธ์ในกำรดำเนิ น
ธุรกิจ โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรของบริ ษทั ฯ แจ้งให้คณะกรรมกำรบริ หำร และผูบ้ งั คับบัญชำของทุกหน่วยงำน
ได้รับทรำบนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้เป็ นไปในทิศทำงเดียวกันและสำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยของ
บริ ษทั ฯ ร่ วมกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีประชุมกำหนดแนวทำงในกำรจัดทำ Budget ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21
กันยำยน 2563 และกำรจัดประชุม Budget ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563
•

บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำหนดให้จดั ประชุมพนักงำนประจำทุกเดือน โดยจัดให้ผบู ้ ริ หำรระดับสู งได้
พบปะสื่ อสำรกับพนักงำนทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อแจ้งนโยบำยและข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ในกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ให้
ทรำบและนำไปปฏิบตั ิในทิศทำงเดียวกัน รวมถึงส่ งเสริ มให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนิน
•
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ธุ รกิจของบริ ษทั ให้เติ บโตอย่ำงยัง่ ยืน สำหรับในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้มีกำรจัดประชุมพนักงำนประจำเดือน รวม
จำนวน 12 ครั้ง
5.3.2 ด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจให้ดำเนินกำรตำมหลักกำร
กำกับกิจกำรที่ดี จึงได้กำหนดให้จดั ทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ข้อพึงปฏิบตั ิทำงจริ ยธรรม ในกำรดำเนิน
ธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2564 เพื่อเป็ นคู่มือให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำนของบริ ษทั ฯ ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุภำรกิจในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั โดยได้เน้น
ถึงหลักควำมรับผิดชอบ หลักควำมโปร่ งใส หลักควำมซื่อสัตย์สุจริ ต คุณธรรม และจริ ยธรรม ซึ่งได้มีกำรกำหนด
เกี่ยวกับจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ข้อพึงปฏิ บตั ิของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
กลุ่มต่ำงๆรวมทั้งข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงำนต่อบริ ษทั
5.3.3 ความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรดูแลเรื่ องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรื อรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน ด้วยควำมรอบคอบ เป็ นธรรม มีกระบวนกำรที่โปร่ งใสในกำรอนุมตั ิเข้ำทำรำยกำรโดยต้องปฏิบตั ิตำม
ขั้นตอนกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน จึงได้กำหนดนโยบำยที่เกี่ยวกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็ นส่วนหนึ่ง
ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส่ วนของจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เมื่อบริ ษทั ฯ มีกำรทำ
ธุรกรรมที่เป็ นรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ได้กำหนดให้กรรมกำรบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีสิทธิออกเสี ยง และต้องเปิ ดเผย
ข้อมู ล อย่ำ งครบถ้วน ตำมหลัก เกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั พย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย มีกำรเปิ ดเผยกำรทำรำยกำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวเป็ นหัวข้อรำยกำร
ระหว่ำงกันที่ปรำกฏอยู่ในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) ของบริ ษทั ฯ
ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้สรุ ปควำมเห็นในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ 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 ทธิ ผลของระบบกำรควบคุมภำยในที่ได้กำหนดไว้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่ งเป็ น
หน่ ว ยงำนอิ ส ระ เพื่ อ ท ำหน้ำ ที่ ต รวจสอบ ประเมิ น และให้ข ้อ เสนอแนะ รวมทั้ง สนับ สนุ นให้มี ก ำรปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ผลของกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรควบคุม และกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมมำตรฐำนสำกลกำร
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ปฏิ บ ัติ ง ำนวิ ช ำชี พ กำรตรวจสอบภำยใน (International Standard for the Professional Process of Internal
Auditing) โดยมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หน่วยงำนฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษทั ฯ โดยมี นำงสำวอริ ยำ ตั้งชีวินศิริกุล ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยใน เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยใน นำผลกำรตรวจสอบที่ประชุมร่ วมกับฝ่ ำยบริ หำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุ ง
แก้ไ ขแลกเปลี่ ย นข้อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ แนวควำมคิ ด ในกำรตรวจสอบและผลของกำรตรวจสอบรำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้ ได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต เพื่อทรำบรำยงำน
ทำงกำรเงินเกี่ยวกับผลกำรสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี ของบริ ษทั ฯ
และจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุบภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ โดยสรุ ปควำมเห็นว่ำ บริ ษทั ฯ
มีกำรจัดทำงบกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมกับสภำพธุ รกิจ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ
วันที่ 17 มีนำคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบ (รำยละเอียดข้อมูลในหัวข้อ กำรควบคุมภำยในและ
กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง)
5.3.5 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่ดูแลให้มีกำรจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่จะเป็ นอุปสรรคต่อกำรบรรลุ
เป้ ำ หมำยเชิ ง กลยุทธ์โดยมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรธรรมำภิ บำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง ของบริ ษ ทั ก ำหนด
นโยบำยและกรอบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง ก ำกับ ดู แ ลและสนับ สนุ น ให้ ก ำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งของบริ ษ ัท มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพพิ จ ำรณำควำมเสี่ ย งที่ มี นัย ส ำคัญ ในระดับ องค์ก รและมี ก ำรติ ด ตำมอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด โดยถือเป็ นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่อ คณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ ภำยใต้กรอบ
ของ COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2017 (รำยละเอียดข้อมูลใน
หัวข้อ กำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง)
ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ำที่สอบทำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ได้สรุ ปควำมเห็นใน
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ บริ ษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมกับ
สภำพธุรกิจ
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรเข้ำร่ วมประชุมและถื อเป็ นหน้ำที่ เพื่อรับทรำบและร่ วม
ตัดสิ นใจในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั โดยกำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำตลอดทั้งปี ในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน ซึ่ ง
เลขำนุ กำรบริ ษทั จะส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมพร้ อมทั้งระเบียบวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุ มครั้งก่อน และ
เอกสำรประกอบกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน
คณะกรรมกำรบริ ษทั สำมำรถเสนอเรื่ องเพิม่ เติมในวำระกำรประชุมและสำมำรถอภิปรำยให้ควำมเห็น
ได้โดยเปิ ดเผย เลขำนุกำรบริ ษทั จะจัดทำรำยงำนกำรประชุมและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำก
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คณะกรรมกำรบริ ษทั พร้อมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในกำรพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งทำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมได้เปิ ดโอกำสให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรแสดงควำมคิดเห็น
ได้อย่ำงอิสระ เมื่ อสิ้ นสุ ดกำรประชุ ม เลขำนุ กำรบริ ษทั เป็ นผูม้ ี หน้ำที่ จดั ทำรำยงำนกำรประชุม และจัดส่ งให้
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร พิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในกำรประชุ มครั้ งถัดไป ทั้งนี้ กรรมกำรบริ ษทั สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติ ม
รำยงำนกำรประชุมให้มีควำมละเอียดถูกต้องมำกที่สุดได้ หลังจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั รับรองรำยงำนกำ
ระประชุมแล้ว จึงเสนอให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั หรื อประธำนที่ประชุมลงนำมต่อไป
รำยงำนกำรประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่ำงเป็ นระบบ ณ สำนักงำนบริ ษทั และจัดเก็บใน
รู ปแบบเอกสำรต้นฉบับ พร้อมกับเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรสื บค้นอ้ำงอิง
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ ยังมีนโยบำยเปิ ดโอกำสให้ก รรมกำรที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรประชุ ม
ระหว่ำงกันเองตำมควำมจำเป็ น และมีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบ โดยในปี 2563
เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีวำระกำรประชุมโดยไม่มี กรรมกำรบริ หำร และได้รำยงำนผลกำร
ประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบ เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2564 เพื่อเสริ มสร้ำงประสิ ทธิ ภำพกำร
บริ หำรและกำรพัฒนำบริ ษทั ฯ ให้สำมำรถเติบโตได้อย่ำงมัง่ คงและยัง่ ยืน
ในปี 2563 (มกรำคม - ธันวำคม 2563) คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรประชุมทั้งสิ้ น จำนวน 12 ครั้ง โดย
กรรมกำรปั จจุบนั มีจำนวน 15 คน เข้ำร่ วมประชุมทุกครั้งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 จำนวน 10 คน และเข้ำร่ วม
ประชุมมำกกว่ำร้อยละ 80 จำนวน 5 คน ซึ่ งปรำกฏตำมข้อมูล 8.1 จำนวนกำรเข้ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำร
บริ ษทั แต่ละคน
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตนเองเป็ นประจำทุกปี โดยกรรมกำรแต่
ละคน ได้ท ำกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บ ัติง ำนของคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ทั้ง คณะ กรรมกำรเป็ นรำยบุ ค คล และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะโดยรวมอย่ำงระมัดระวัง และเป็ นอิสระต่อกัน โดยใช้ แนวคิดตำมแบบประเมินตำม
ตัวอย่ำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ ไว้ กำรประเมินดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) ช่วยให้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปี ที่ผำ่ นมำ
(2) ให้กำรทำงำนของคณะกรรมกำรมีประสิ ทธิ ผลมำกขึ้น เพรำะทรำบถึงควำมรับผิดชอบของตนได้
ชัดเจน
(3) ช่วยปรับปรุ งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั กับฝ่ ำยจัดกำร
กระบวนกำรและหลักเกณฑ์ในกำรประเมิน
• คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จัดให้มีกำรทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบต
ั ิงำน
ของกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำทุกปี เพื่อควำมสอดคล้อง และมีควำมเหมำะสมเป็ นปัจจุบนั
• แบบประเมินผลกำรปฏิบต
ั ิงำนของบริ ษทั ฯมีจำนวนรวม 5 ชุด คือ แบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำหรับคณะกรรมกำรบริ ษทั 1 ชุด สำหรับกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล 1 ชุด และคณะกรรมกำรชุด
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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ย่อย 3 คณะ รวม 3 ชุด (คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง)
กำหนดตำรำงเวลำทุกสิ้ นรอบกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี เลขำนุกำรฯของแต่ละคณะทำหน้ำที่ส่งแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนให้กบั กรรมกำรทุกคน และเมื่อกรรมกำรทำแบบประเมินเสร็จเรี ยบร้อย
แล้วให้ส่งคืนกับเลขำนุกำรฯเพื่อทำกำรรวบรวมคะแนน
รำยงำนผลคะแนนเฉลี่ ย ในแต่ ล ะเรื่ อ งที่ ป ระเมิ น พร้ อ มสรุ ป ผลคะแนนเฉลี่ ย ภำพรวม โดยมี
เลขำนุ กำรฯของแต่ละคณะ เป็ นผูร้ ำยงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรแต่ละคณะรับทรำบ และ
บันทึกข้อมูลไว้ในรำยงำนกำรประชุม
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ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

(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 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 กรรมกำรแต่ละ
คนได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งคณะ โดยแบ่งกำรประเมินเป็ น 3 ด้ำนคือ
1. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
2. ควำมเป็ นอิสระของกรรมกำร
3. ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยบริ หำรและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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• ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งคณะ
สรุ ป ผลกำรประเมินภำพรวมของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.22 จัดอยู่
ในระดับดี
5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 กรรมกำรแต่ละ
คนได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ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 ร้อยละ 86.75 จัดอยู่ใน
ระดับดี
5.5.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดประจำปี 2563 โดย
กรรมกำรชุดย่อยแต่ละคนได้ประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่ งอยู่ โดยแบ่งกำร
ประเมินเป็ น 3 ด้ำน คือ
1. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริ ษทั
2. กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำรบริ ษทั
3. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรบริ ษทั
• ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยทั้งคณะ
สรุ ป ผลกำรประเมินในภำพรวมของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ ได้ดงั นี้
คณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
93.33
78.33
83.82

จัดอยูใ่ นระดับ
ดีมำก
ดี
ดี

5.6 ค่ าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจำรณำวงเงินและจัดสรรค่ำตอบแทน เพื่อ
นำเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิวงเงินค่ำตอบแทนดังกล่ำว โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และ
อำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ซึ่งค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษทั อยู่ในระดับเดียวกั บธุรกิจในอุตสำหกรรม
หรื อธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพตำมที่ตอ้ งกำร
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ปี 2563 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิ งหำคม 2563 ได้อนุมตั ิวงเงินค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริ ษทั ฯ รวมไม่เกิน 20 ล้ำนบำทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรื อสวัสดิกำรที่กรรมกำรบริ ษทั รับใน
ฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั (รำยละเอียดข้อมูลอยูใ่ นหัวข้อ 8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร)
สำหรับค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำอนุมตั ิ และ
กำรปรับค่ำตอบแทนประจำปี ก็เป็ นอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรพิจำรณำ โดยเป็ นไปตำมสัญญำจ้ำงซึ่ง
ได้มีกำรกำหนดไว้ โดยมีกำรประเมินผลประจำปี ทุกๆ ปี ซึ่ งรวมถึงกำรประเมินผลกำรประกอบกำรของบริ ษทั ฯ
และแผนกลยุท ธ์ข องบริ ษ ทั ซึ่ ง ประกอบด้ว ยมุม มองด้ำนกำรเงิ น ด้ำนลูก ค้ำและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทุก กลุ่ม ด้ำน
กระบวนกำรภำยใน ด้ำนกำรเรี ยนรู ้และพัฒนำ ด้ำนสังคม สิ่ งแวดล้อม และอื่นๆ
ส่ วนค่ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำร บริ ษทั ฯ ได้กำหนดค่ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำรโดยเป็ นไปตำมหลักกำร
และนโยบำย ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด ซึ่ งเชื่ อมโยงกับผลกำรประกอบกำรของบริ ษทั ฯ ในแต่ละปี และผล
กำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำรแต่ละคน
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ส่ ง เสริ ม ให้ก รรมกำรและผูบ้ ริ ห ำรทุ ก คนมี โ อกำสพัฒ นำควำมรู ้ โดยให้
ควำมสำคัญต่อกำรเข้ำ ร่ วมสัม มนำหลักสู ตรที่ เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิ บัติหน้ำที่ก รรมกำร กำรเข้ำร่ วมอบรม
หลั ก สู ตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee
Program (ACP), Director Certification Program Update (DCPU) และ IT Governance and Cyber Resilience Program
(ITG) เป็ นต้น ซึ่งจัดโดยสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ตลอดจนกำรจัดสัมมนำหลักสู ตรสั้นๆ
อันเป็ นประโยชน์แก่ กำรปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และรวมถึ งหลักสู ตรต่ำงๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอี ก
ต่อไปในอนำคต
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

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
-Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
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หลักสู ตรที่เข้ าอบรม

5. นำยกำธร ตติยกวี

-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)

6. นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย

-Director Certification Program (DCP) 68/2005
-Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)

7. นำยบุญชัย โชควัฒนำ

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

8. นำยเวทิต โชควัฒนำ

-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

9. นำงสำวพจนำ พะเนียงเวทย์

-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)

10. นางอรทัย ทองมีอาคม

-Director Certification Program (DCP) 227/2019
-Boards That Make a Difference (BMD) 10/2020
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

11. ดร.กุลภัทรำ สิ โรดม

-Director Certification Program (DCP) 1/2000
-Audit Committee Program
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)

12. นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

-Director Certification Program (DCP) 105/2008
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)

13. นำยกนิช บุณยัษฐิติ

-Director Accreditation Program (DAP) 164/2019
จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
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15. นางทองอุไร ลิ้มปิ ติ
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หลักสู ตรที่เข้ าอบรม
-Director Accreditation Program (DAP) 97/201
-Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)
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 ได้รับกำรอบรมเพิ่ม พูน
ควำมรู ้ในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเสริ มสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจในประเด็นสำคัญ อันจะทำให้กำรปฏิบตั ิงำน
ของกำรด ำรงต ำแหน่ ง เป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุ ด ย่อ ยที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษ ทั มี
ประสิ ทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
ในระหว่ำงปี 2563 กรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้เข้ำร่ วมกำรอบรมและสัมมนำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ
ในบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร ในกำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรงำนให้มีประสิ ทธิภำพ ดังนี้
รำยชื่อกรรมกำรบริ ษทั
1 นำยสุชยั รัตนเจียเจริ ญ
2 ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

3 นำงสำวพจนำ พะเนียงเวทย์
4 นำงอรทัย ทองมีอำคม
5 ศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล

ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนำ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเชิงปฎิบตั ิกำร
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเชิงปฎิบตั ิกำร
รู ้ทนั ภำคปฎิบตั ิจริ งตำมพรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รู ้ทนั ภำคปฎิบตั ิจริ งตำมพรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
Boards That Make a Difference (BMD)
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

และในระหว่ำงปี 2563 ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ได้เข้ำร่ วมกำรอบรมและสัมมนำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ ควำม
เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของผูบ้ ริ หำร ในกำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรงำนให้มีประสิ ทธิภำพ ดังนี้
หลักสู ตรอบรม
กำรเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรบริ หำร 4 เสำหลักของระบบ TPM
Cash Flow Management for Executives
CFO Refresher
Effective Procurement Strategy & Supply Chain
Internal Audit for BRC Global Standard for Food Safety Issue 8
ISO 14001:2015 Requirements and Implementation
Kosher Training Essential Course

ผูบ้ ริ หำร (คน)
1
1
1
1
1
1
7
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หลักสู ตรอบรม

ผูบ้ ริ หำร (คน)
RSPO : Requirement and Internal Auditor
6
TF People Effectiveness Project: Job Description Development Workshop
1
TFRS 9 และมำตรกำรผ่อนปรนทำงบัญชีจำกCovid 9
1
TFRS ใหม่ กระทบงบกำรเงินอย่ำงไรและผลกระทบของมำตรกำรผ่อนปรนทำงบัญชีจำก Covid 19
1
Thailand HR Day 2020 (Online Conference by Zoom)
1
TPM AM Step 1 เรื่ องกำรจัดทำมำตรฐำนดูแลรักษำเครื่ องจักรและกำรรำยงำนผลฯ
2
TPM AM Step 3 กำรจัดทำมำตรฐำนเชิงตรวจสอบเรื่ องกำรบำรุ งรักษำตำมแผน
1
TPM AM Step 1 ส่วนขยำยและTPM 4 เสำหลัก (AM,FI,PM,ET)
1
TPM Audit AM Spet 3 และติดตำมงำน 4 เสำหลักของระบบ
1
YourNextU OnLine & Yirtual
1
กลเม็ดเด็ดพิชิตออฟฟิ ศซินโดรม
1
กำรเตรี ยมควำมพร้อมกำรฝึ กอบรมพนักงำนเครื่ องจักรส่วนขยำย
1
กำรกำหนด HCP และตรวจพิสูจน์เกณฑ์กำรยอมรับ HL (Identified HCP and Validation Halal Limit)
2
กำรจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนงำนที่มีประสิทธิภำพ
12
กำรทวนสอบและตรวจพิสูจน์มำตรกำรควบคุมฮำลำล
1
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเชิงปฎิบตั ิกำร
16
ดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยจัดกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ เมื่อมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรสรร
หำฯ มอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรเป็ นผูป้ ระสำนงำนในด้ำนต่ำงๆ เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำร
บริ ษทั และเมื่อเข้ำรับตำแหน่งก็สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ทนั ที ดังนี้
1. ดำเนินกำรจัดให้มีกำรแนะนำอธิบำยรำยละเอียดข้อมูลของบริ ษทั ฯ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ที่จะดำรงตำแหน่ง และกรรมกำรชุดย่อย (ถ้ำมี) พร้อมทั้งจัดเอกสำร
เกี่ ย วกับ กฎบัตรของกรรมกำรที่ เกี่ ย วข้อ ง หนังสื อบริ คณห์ส นธิ ข้อบังคับของบริ ษ ัท คู่มื อ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจำปี
และตอบข้อซักถำมเพื่อสร้ำงเข้ำใจต่อกัน
2. จัดให้มีกำรพบประธำนกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร และกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร เพื่อรับทรำบนโยบำย วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูล
เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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3. เปิ ดโอกำสในกำรเข้ำเยี่ยมชมโรงงำนผลิตของบริ ษทั ฯ เพื่อให้กรรมกำรคนใหม่มีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้ดียงิ่ ขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
ในปี 2563 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิ งหำคม 2563 มีมติเลือกตั้งกรรมกำรที่
ออกตำมวำระกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ต่ออีกวำระหนึ่ง จำนวน 5 คน โดยกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทุกคนมี
ควำมรู ้และเข้ำใจในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และได้รับเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรจำก
บริ ษทั ฯ แล้ว
5.8 แผนการสื บทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรสื บทอดตำแหน่ ง บริ ษทั ฯ จึงได้ดูแลให้มีก ำร
ทบทวนสภำพกำรปฏิบตั ิงำนของแต่ละตำแหน่งในปัจจุบนั และประเด็นที่ควรเติมเต็มในอนำคตอย่ำงต่อเนื่อง โดย
กำรทบทวนโครงสร้ำงเงินเดือนและผลตอบแทนในอัตรำตลำด ตลอดจนแต่งตั้งบุคลำกรในระดับรองลงมำเพื่อ
รองรับกำรถ่ำยทอดงำนรุ่ นต่อรุ่ น โดยมีแนวทำงเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรดังนี้
• กระจำยอำนำจในกำรตัดสิ นใจ และอำนำจในกำรสั่งจ่ ำยในแต่ละระดับสำยงำน ตำมวงเงิ น ที่
กำหนดผ่ำนกำรอนุมตั ิวงเงินจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
• จัดให้ผบ
ู ้ ริ หำรระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกำสใกล้ชิดและได้ทำงำนร่ วมกับผูบ้ ริ หำร
• กำหนดผูบ
้ ริ หำรระดับรองที่มีศกั ยภำพเป็ นผูส้ ื บทอดและวำงตำแหน่งให้เหมำะสม
• มอบหมำยงำน หรื อโครงกำรต่ำงๆ เพื่อนำควำมรู ้ควำมสำมำรถจำกกำรอบรม ไปฝึ กฝนให้เกิ ด
ทักษะในกำรบริ หำรและจัดกำรของผูบ้ ริ หำรระดับกลำงและระดับสูง
• กำหนดระดับชั้นงำนของแต่ละตำแหน่งให้เกิดควำมชัดเจน ในแต่ละสำยงำน
9.8 การปฎิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่ องที่ยังไม่ ได้ ปฏิบัติ
สำหรับในเรื่ องที่บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับบริ ษทั จดทะเบียน
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 2563 กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ
ไม่มีคนใดที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ข้อที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิ

หน้ ำ 114

เหตุผล

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 ยกว่ำ 5 คน ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯพิ จ ำรณำจ ำนวนกรรมกำร
บริ ษทั โดยคำนึ งถึงควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับขนำด
ของธุรกิจ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 115

10. รายงานความยั่งยืน
บริ ษ ัท ไทยเพรซิ เ ดนท์ฟู ด ส์ จ ำกัด (มหำชน) จัด ท ำรำยงำนควำมยัง่ ยื น (Corporate Sustainability
Report) ปี 2563 เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนของ Global
Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard 2018 น ำเสนอผลกำรด ำเนิ น งำนเพื่ อ แสดงควำม
มุ่ ง มั่น ขององค์ก รในกำรสนับ สนุ น เป้ ำ หมำยกำรพัฒ นำที่ ย งั่ ยื น ตำมกรอบของสหประชำชำติ (Sustainability
Development Goals : SDGs) นอกจำกนี้ ย งั จัดให้มี ก ำรสอบทำนรำยงำนฯ เพื่ อสร้ ำ งควำมเชื่ อมั่นต่ อข้อมู ล โดย
หน่ ว ยงำนอิ ส ระภำยนอก ทั้ ง นี้ ได้ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ล รำยงำนควำมยั่ง ยื น ปี 2563 ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
www.mama.co.th
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ประเมินควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน และ
กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
1. งบกำรเงินของบริ ษทั จัดทำขึ้นภำยใต้นโยบำยของบริ ษทั ซึ่ งกำหนดให้ถือปฏิบตั ิและสอดรับกับ
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยหรื อเพิ่มเติมตำมมำตรฐำนบัญชี ตลอดจนกำร
ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรและวินิจฉัยในส่ วนต่ำงๆที่ จำเป็ น เพื่อสะท้อนผลกำรดำเนิ นงำนที่ เป็ นจริ งให้
ถูกต้องตำมที่ควร
2. บริ ษทั มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนและเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มี
กำรแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรอนุ มตั ิสั่งจ่ำย กำรบันทึกรำยกำรด้ำนบัญชี ข้อมูลสำรสนเทศ และกำรดูแล
ทรัพย์สิน ตำมหลักกำรดูแลควบคุมกิจกำรที่ดี เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบรำยกำรที่เกิดขึ้นได้
3. บริ ษทั กำหนดวิธีกำรป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลควำมลับของบริ ษทั ไม่วำ่ จะเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วน
ตน หรื อควำมตั้งใจก่ อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยต่อบริ ษทั และกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อลูกค้ำ ผูแ้ ทนจำหน่ ำย ผู ้
ให้บริ กำร คู่แข่งหรื อบุคคลภำยนอกอื่น นอกเหนื อจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่โดยปกติของธุ รกิจ หรื อข้อมูลที่เผยแพร่
ทัว่ ไป
4. บริ ษ ัท มี ก ำรก ำหนดวิ ธี ก ำรปฏิ บัติ ง ำนพนัก งำน เพื่ อ ป้ อ งกัน กำรปฏิ บัติ ง ำนในลัก ษณะที่ อ ำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั กิจกำร
5. บริ ษทั มีกำรประเมินและติ ดตำมข่ำวสำรเหตุกำรณ์ปัจจุบนั ที่อำจเป็ นสำเหตุของปั จจัยควำมเสี่ ยง
เพื่อพิจำรณำหำมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ ยง
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ตั้งฝ่ ำยตรวจสอบภำยในขึ้นเป็ นหน่ วยงำนภำยในของบริ ษทั ที่มีควำมเป็ นอิสระใน
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษทั จะได้รับทรำบ
รำยงำนที่เกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน และผลกำรตรวจสอบภำยในของบริ ษทั จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงสม่ำเสมอ โดยกรอบกำรควบคุมภำยในที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษทั ได้
ยึดถือและใช้อำ้ งอิงในกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนตำมหลักมำตรฐำนสำกลของ The Committee
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรื อ COSO ในด้ำนต่ำงๆ 5 ด้ำน ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
บริ ษทั ฯ มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรโดยเน้นกำรแบ่งแยกตำมหน้ำที่อย่ำงชัดเจน รวมทั้งตำรำงอำนำจ
กำรอนุมตั ิตำมสำยกำรบังคับบัญชำ และได้ให้ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจัดให้พนักงำนทุกระดับ
ในองค์กรรับทรำบบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิ ดชอบของตน ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ มีเจตนำรมณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนโดยยึดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) อย่ำง
ชัดเจน มีแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่อยูบ่ นหลักควำมซื่อตรง และกำรรักษำจรรยำบรรณ และเรื่ องจริ ยธรรมทำงธุ รกิจ
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ตลอดจน มีกำรส่ งเสริ มสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นควำมซื่ อสัตย์และจริ ยธรรม เป็ นตัวอย่ำงที่ดี (Role
Model) ส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด จิ ต ส ำนึ ก ที่ ดี เพื่ อ ให้บุ ค ลำกรในกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ขององค์ก รปฏิ บัติ ง ำนอย่ ำ งมี ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถ และสนับ สนุ นกำรปฏิ บ ัติหน้ำที่ ใ นทุก ส่ วนงำน เพรำะเป็ นส่ วนส ำคัญที่ ช่ วยสนับสนุ นให้ก ำร
ปฏิบตั ิงำนขององค์กรประสบผลสำเร็ จตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมได้ดว้ ยทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัดเพื่อให้
เกิดควำมยัง่ ยืนต่อองค์กร
บริ ษ ัท ได้เ ข้ำ เป็ นแนวร่ ว มต่ อ ต้ำ นคอร์ รั ป ชัน ของภำคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective
Action Against Corruption หรื อ CAC) และปี 2563 บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) มี ควำมมุ่งมัน่
อย่ำงต่อเนื่ อง โดยมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู ้กบั พนักงำนเข้ำใหม่ จัดกิจกรรมสื่ อสำรภำยในเพื่อเป็ นกำรทบทวน
นโยบำยและข้อปฎิ บ ัติเกี่ ย วกับ มำตรกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน มี ก ำรสื่ อสำรทั้ง ภำยในและภำยนอกเพื่ อประกำศ
นโยบำยงดรับของขวัญในช่วงเทศกำลปี ใหม่หรื อเทศกำลสำคัญหลำกหลำยช่องทำง เช่น ติดบอร์ดภำยใน สื่ อสำร
ผ่ำนระบบอินทรำเน็ต เว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ส่ งจดหมำยแจ้งไปยังคู่คำ้ ของบริ ษทั เพื่อขอควำมร่ วมมือ ทั้งนี้ บริ ษทั มี
แผนกำรขยำยแนวร่ วมโดยกำรชักชวนกลุ่มคู่คำ้ ของบริ ษทั มำเป็ นแนวร่ วมด้วย รวมทั้งในปี นี้ บริ ษทั ได้เข้ำร่ วม
กิจกรรมกับทำง CAC ในกำรส่ งคำขวัญของผูบ้ ริ หำรเพื่อเป็ นกำรประชำสัมพันธ์และถ่ำยทอดมุมมองเกี่ยวกับกำร
ต่อต้ำนคอร์รัปชัน ตลอดจนให้ควำมร่ วมมือกับทำง CAC ในกำรเข้ำร่ วมรับฟังสัมมนำออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ต่อต้ำนคอร์รัปชันทุกครั้งที่ได้รับทรำบ
2. การบริหารประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทำหน้ำที่ดูแลให้มีกำรจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่จะเป็ นอุปสรรคต่อกำรบรรลุ
เป้ ำ หมำยเชิ ง กลยุทธ์ โดยมอบหมำยให้ค ณะกรรมกำรธรรมำภิ บำลและบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ก ำหนด
นโยบำย และกรอบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง ก ำกับ ดู แ ล และสนับ สนุ น ให้ก ำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งของบริ ษ ัท มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ พิ จ ำรณำควำมเสี่ ย งที่ มี นัย ส ำคัญ ในระดับ องค์ก รและมี ก ำรติ ด ตำมอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด โดยถือเป็ นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษทั
อย่ำงสม่ำเสมอ
บริ ษ ทั ได้บ ริ ห ำรควำมเสี่ ย งในเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ำรโดยดำเนิ น กำรผ่ำ นระบบกำรรั บ รองต่ำ งๆ ตำม
มำตรฐำนสำกลและด้ำ นควำมปลอดภัย ของอำหำร ได้แ ก่ มำตรฐำน ISO 9001 (ระบบกำรบริ หำรงำน
คุ ณ ภำพ), ISO 14001 (ระบบบริ หำรจั ด กำรสิ่ งแวดล้ อ ม), ISO/IEC 17025 (ระบบบริ หำรจั ด กำรคุ ณ ภำพ
ห้องปฏิบตั ิกำร), GMP (วิธีกำรปฏิบตั ิที่ดีในกำรผลิตอำหำร), HACCP (กำรวิเครำะห์อนั ตรำยวิกฤตในกำรผลิต
อำหำร), BRC (Global Standard for Food Safety), Kosher (กำรผลิตอำหำรโคเชอร์), Halal (กำรผลิตอำหำรฮำลำล),
AEOs (มำตรฐำนควำมปลอดภัยของผูป้ ระกอบกำรส่งออก-กรมศุลกำกร)
ควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ถื อ เป็ นหนึ่ ง ในควำมเสี่ ย งหลัก ที่ ส ำคัญ ขององค์ก ร ซึ่ ง
บริ ษ ทั ได้มี ก ำรประเมิ น และระบุ ถึ ง มำตรกำรจัด กำรควำมเสี่ ย งดัง กล่ ำ ว รวมทั้ง ติ ด ตำมผลและรำยงำน
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สถำนะควำมเสี่ ย งอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ม ั่น ใจว่ำ บริ ษ ทั ฯ สำมำรถจัด กำรควำมเสี่ ย งได้ท ัน ท่ว งที แ ละดู แ ล
กำรบริ หำรควำมเสี่ ย งให้อยู่ใ นระดับ ที่ ย อมรั บได้
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
ในภำพรวมของบริ ษทั มีกิจกรรมกำรควบคุมกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำมกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งกำรวัดประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน เป็ นเครื่ องมือในกำร
วำงแผนและควบคุมผลกำรปฏิบตั ิงำนในทุก ระดับ เพื่อให้สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพ โดยมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และวงเงินอำนำจอนุ มตั ิในแต่ละระดับไว้เป็ นลำยลักษณ์
อัก ษร มี ก ำรรั ก ษำควำมปลอดภัย และดู แ ลป้ อ งกัน ทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท ไม่ ใ ห้สู ญ หำย หรื อ ใช้ไ ปในทำงที่ ไ ม่
เหมำะสม มีมำตรกำรป้องกันไม่ให้นำโอกำสหรื อประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำหนด
บุคลำกรภำยในองค์กร เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบกำรควบคุมภำยในของแต่ละระบบงำนอย่ำงชัดเจน ตลอดจนกำร
ปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯและมีกำรติ ดตำมให้กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั เป็ นไปตำมกฎระเบียบของ
บริ ษทั และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
บริ ษทั มีกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จำเป็ นและเพียงพอต่อกำรตัดสิ นใจ และ
จัด ส่ ง ให้ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท ภำยในระยะเวลำที่ ก ฎหมำยก ำหนด มี ก ำรประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกครั้งที่มีกำรประชุม มีกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่มีรำยละเอี ยด
เพื่อให้ผูถ้ ื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 ให้ควำมสำคัญต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร โดยมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและ
สื่ อสำรอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้มีกระบวนกำรสื่ อสำรสำรสนเทศที่ดี และมีประสิ ทธิ ภำพเพียงพอในกำรตัดสิ นใจ ทั้ง
ในระดับ หน่ ว ยงำน และในระดับ องค์ก ร เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจได้ว่ ำ กำรสื่ อ สำรนั้น ถู ก ต้อ งเหมำะสมเป็ นประโยชน์
น่ำเชื่อถือ มีช่องทำงกำรติดต่อสื่ อสำรที่มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลสำมำรถติดต่อสื่ อสำรได้ทวั่ ทั้งบริ ษทั ใน
ข้อมูลที่ สำคัญ เช่ น นโยบำยและกฎระเบี ยบต่ำงๆ อำนำจกำรอนุ มตั ิ สั่งกำร กำรกำกับดู แลกิ จกำร และข้อมูลที่
เกี่ยวกับพนักงำน จะถูกถ่ำยทอดจำกผูบ้ ริ หำรระดับสู งลงสู่ พนักงำน รวมทั้งมีระบบรักษำควำมปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศและข้อมูลที่มีประสิ ทธิภำพเพียงพอ ตลอดจนมีกำรกำหนดแผนสำรองฉุกเฉิ นสำหรับป้ องกันในเรื่ อง
ควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศขณะที่มีอุบตั ิภยั ร้ำยแรงจนระบบไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ สำหรับระบบกำร
สื่ อ สำรภำยนอกบริ ษ ัท ได้จัด ให้มี แ ผนกลู ก ค้ำ สั ม พัน ธ์ เ พื่ อ เป็ นช่ อ งทำงในกำรสื่ อ สำรรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นหรื อ
ข้อเสนอแนะจำกบุคคลภำยนอก
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5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษทั ฯ ได้มีกำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนเป็ นประจำทุก เดื อน และมีกำรเปรี ยบเทียบกับผลกำร
ดำเนิ นงำนในปี ก่อน มีกำรวิเครำะห์สำเหตุของควำมแตกต่ำงและปรับกลยุทธ์ให้เป็ นไปตำมที่ตอ้ งกำร เพื่อให้
สำมำรถบรรลุ เป้ ำ หมำยได้ นอกจำกนี้ เพื่ อให้บ ริ ษ ทั ฯ มี ก ำรควบคุ ม ภำยในอย่ำ งเพี ย งพอ โดยก ำหนดให้ฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยในทำกำรตรวจสอบตำมแผนงำนประจำปี และประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
และตรวจติ ด ตำมผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยก ำหนดให้ ร ำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่อให้มีกำรปรับปรุ งแก้ไข และติดตำมกำรแก้ไขดังกล่ำวให้บรรลุผล
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำงคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุ งแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบให้
เป็ นไปตำมข้อก ำหนดเกี่ ย วกับ กรรมกำรอิ ส ระและกรรมกำรตรวจสอบ ของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ได้มีกำรเพิ่มเติมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องกำรพิจำรณำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน ให้มีควำม
เหมำะสมกับรู ปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้อมบริ ษทั วัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอขออนุมตั ิกบั คณะกรรมกำรบริ ษทั
รวมทั้งทำกำรสอบทำนกำรประเมินควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรทุจริ ต ตำมที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้เสนอ เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ำระบบดังกล่ำว มีควำมเสี่ ยงที่จะทำให้เกิดโอกำสกำรทุจริ ตที่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั น้อยที่สุด ตลอดจนสำมำรถรับเรื่ องแจ้งเบำะแส กำรกระทำอันทุจริ ต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งตำมที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่ องให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ร่ วมกันพิจำรณำลงโทษหรื อแก้ไข
ปั ญหำดัง กล่ำว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมอิ ส ระในกำรดำเนิ นงำนเพื่อให้ก ำรตรวจสอบภำยในเกิด
ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภำพสูงสุด ทั้งนี้ได้จดั ให้มีกำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญำตโดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรเข้ำร่ วมประชุมด้วย
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ ทั้ง 5 ด้ำน ดังกล่ำวข้ำงต้น และจำกกำรรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบประจำทุกไตรมำส คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ในภำพรวมบริ ษทั มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เพียงพอและมีเครื่ องมือที่ใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม สำมำรถดำเนิ นงำนได้อย่ำงต่อเนื่ องจน
บรรลุผลสำเร็ จของงำน ถึงแม้ว่ำมีกิจกรรมบำงกิจกรรมที่ควรปรับปรุ ง หน่วยงำนผูร้ ับกำรตรวจได้ตรวจสอบและ
ดำเนินกำรปรับปรุ งในเรื่ องดังกล่ำว ตลอดจนได้แจ้งผลกำรตรวจสอบต่อฝ่ ำยบริ หำรให้รับทรำบ เพื่อป้องกันหรื อ
ลดควำมเสี่ ยงอันเนื่ องมำจำกกำรปฏิบตั ิงำนหรื อระบบงำนในหน่วยงำนของตน ซึ่ งผูต้ รวจสอบได้มีกำรเข้ำตรวจ
ติ ดตำมผลอี ก ครั้ ง พบว่ำ หน่ วยงำนที่ เข้ำ ตรวจติ ดตำมผลนั้นได้มี กำรปรั บปรุ ง และแก้ไ ข อย่ำงเหมำะสมและมี
แนวโน้มที่ดีข้ นึ ดังนั้นจึงสำมำรถให้ควำมเชื่อมัน่ ได้อย่ำงเพียงพอว่ำ หน่วยงำนผูร้ ับกำรตรวจจะสำมำรถดำเนินงำน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ ำหมำยในหน่วยงำนของตนตำมที่ได้ต้ งั ไว้ อย่ำงไรก็ตำม ประสิ ทธิ ภำพของกำร
ควบคุมภำยในอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมปั จจัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่ งอำจจะส่ งผลต่อบทบำทหน้ำที่หรื อกำร
ปฏิบตั ิงำนได้
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11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็นร่ วมกันกับกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบว่ำ : บริ ษทั มีระบบ
กำรควบคุมภำยในที่มีควำมเหมำะสมเพียงพอกับสภำพกำรดำเนิ นงำนในปั จจุบนั และตระหนักดีว่ำระบบกำร
ควบคุมภำยในใด ๆ ก็ตำม อำจจะไม่สำมำรถรับประกันได้ท้ งั หมดต่อควำมเสี ยหำยอันเกิดจำกควำมผิดพลำดที่เป็ น
สำระสำคัญ แต่ก็สำมำรถป้องกันหรื อรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในมีควำมเป็ นอิสระขึ้นตรงต่อคระกรรมกำรตรวจสอบ ส่ วนงำนด้ำนกำรบริ หำร
ภำยในขึ้นตรงต่อกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรของบริ ษทั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจำรณำให้ควำมเห็นชอบใน
กำรแต่งตั้งโยกย้ำย หรื อเลิกจ้ำง และประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ปัจจุบนั คือนำงสำวอริ
ยำ ตั้งชี วินศิริกุล ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน และฝ่ ำยตรวจสอบภำยในสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่จำเป็ นใน
กำรตรวจสอบ ดำเนินกำรตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอ เหมำะสม และประสิ ทธิภำพของระบบกำรควบคุม
ภำยในของกระบวนกำรและระบบงำนต่ำงๆ ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี จัดท ำขึ้ นตำมแนวควำมเสี่ ย ง (Risk-Based Audit) และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบและผลกำรติดตำมโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอ
ข้อมูลคุณสมบัติของผูด้ ำรงตำแหน่งผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยในตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 3
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12. รายการระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจ
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำหรื อเกณฑ์ตำมที่ตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจกำรที่
เกี่ยวข้องเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติทำงธุรกิจ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินประจำปี (ข้อ 11.รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน) โดยมีรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่ อบริษัท

ความสัมพันธ์

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

3. บริ ษัท เพรซิ เ ดนท์ฟู ด ส์
(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. บริ ษทั สหพัฒนำ
อินเตอร์โฮลดิ้ง
(มหำชน) (“SPI”)

ผูถ้ ือหุ้นรำย
ใหญ่/
กรรมกำรร่ วม

7. บ ริ ษั ท ส ห พั ฒ น พิ บู ล ผูถ้ ือหุ้น/
จำกัด (มหำชน) (“SPC”) กรรมกำรร่ วม
8. บริ ษทั จิมส์กรุ๊ ป จำกัด

ผูถ้ ือหุ้น/
กรรมกำรร่ วม

9. บริ ษัท นอร์ ทเทิ ร์นเทค ผูถ้ ือหุ้น/
โนโลยี่ จำกัด
กรรมกำรร่ วม
10. บริ ษั ท ฟำร์ อี ส ท์ เฟม ผูถ้ ือหุ้น/
ไ ล น์ ดี ดี บี จ ำ กั ด กรรมกำรร่ วม
(มหำชน)

ลักษณะรายการ
ซื้อวัตถุดิบ
และวัสดุ
เงินปันผลรับ
ซื้อสิ นค้ำ
ซื้อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
ขำยสินค้ำ
รำยได้อื่น
ซื้อวัตถุดิบ

งบการเงินรวม : มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)
สาหรับงวดปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

2561

638

612

599

78
3

68
1

66
0.7

3

0.9

6

116
10
16

75
10
22

98
9
21

0.1
30

0.1
1

0.1
30

ดอกเบี้ยรับ
ซื้อวัตถุดิบ
และวัสดุ
เงินปันผลรับ
ค่ำพลังงำนและ
สำธำรณูปโภค
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ขำยสินค้ำ
ค่ำส่งเสริ มกำรขำย

7
181

7
212

6
209

5
0.1
9,363
2

5
9,222
3

5
0.2
8,498
3

ขำยสินค้ำ
ซื้อวัตถุดิบ

0.2
176

4
184

14
196

ซื้อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำงำนวิจยั /
โฆษณำสินค้ำ

53

59

19

2
79

2
212

2
206

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

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 122

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ ำงกัน
รำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย กับบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำวนั้น ผูต้ รวจสอบบัญชี ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรระหว่ำงกัน
ดังกล่ำว เป็ นรำยกำรซึ่ งส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่ องกับกำรซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำร ซึ่ งรำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกัน โดยเป็ นไปตำมธุ รกิ จปกติทำงกำรค้ำ และได้รำยงำนธุ รกรรมดังกล่ำวที่
เกิดขึ้นให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็ นประจำทุกไตรมำส
ทั้ง นี้ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ นหลัก กำรตำมพระรำชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มำตรำ 89/12 (1) ให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุ มัติกำรทำธุ รกรรมดังกล่ำ วหำก
ธุ รกรรมเหล่ำนั้น มีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์
เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลที่
มีควำมเกี่ยวข้อง
ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนรำยกำรธุ รกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่ำง
ปี /งวด ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบพร้อมกับงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับรายการที่เกิดขึน้
ในกรณี ที่เป็ นกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่มีนยั สำคัญ บริ ษทั ฯ มีนโยบำยนำเรื่ องดังกล่ำวเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิหรื อให้ควำมเห็นชอบ
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมขนำดรำยกำรที่เกิดขึ้น
ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ไม่มีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่
แตกต่ำงจำกควำมเห็นของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน กรณี ที่บริ ษทั ฯ มีรำยกำรซื้ อ/ขำย สิ นค้ำและบริ กำรระหว่ำงกัน ให้ใช้
รำคำเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภำยนอก กรณี ที่ไม่มีรำคำดังกล่ำว บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำเปรี ยบเทียบรำคำสิ นค้ำหรื อ
บริ กำรกับรำคำภำยนอก ภำยใต้เงื่อนไขที่ เหมือนหรื อคล้ำยคลึ งกัน หรื ออำจใช้ประโยชน์จำกรำยงำนของผู ้
ประเมินอิสระซึ่ งว่ำจ้ำงโดยบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในกลุ่มมำทำกำรเปรี ยบเทียบรำคำสำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่
สำคัญ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำคำดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบยังทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญ และกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันทุกรำย
ไตรมำส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกัน
นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริ ษ ทั ฯ จะร่ วมกันดู แลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ ำวที่ อำจเกิ ด ขึ้ น ใน
อนำคตว่ำจะเป็ นไปด้วยควำมสมเหตุสมผลและมีอตั รำผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่ำงไรก็ตำมเนื่ องจำกรำยกำร
ระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นรำยกำรที่ ดำเนิ นไปตำมธุ รกิจปกติ ประกอบกับบริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรทำ
รำยกำรในธุ รกิจที่เสริ มซึ่ งกันและกัน ดังนั้นรำยกำรระหว่ำงกันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
อย่ำงต่อเนื่ องในอนำคต โดยบริ ษทั ฯ ยังคงยึดถือควำมสมเหตุสมผลและคำนึ งถึงควำมเหมำะสมในเงื่อนไขและ
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)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลุกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยุ้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยุ้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรไม่เกี่ยวข้องกัน
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุ้นในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่ องจักร
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิทธิกำรเช่ำ
ค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
(ปรับปรุ งใหม่)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

3,695
3,238
1,421
7,767
104
16,225

9.88
8.65
3.80
20.76
0.28
43.36

3,320
5,932
3,554
1
1,455
105
14,367

9.70
17.33
10.39
0.00
4.25
0.31
41.98

3,344
4,643
3,652
48
250
1,376
80
13,393

10.85
15.07
11.85
0.16
0.81
4.47
0.26
43.47

8
3,019
30
8,461
406
9,052
93
1
24
42
41
15
21,192
37,417

0.02
8.07
0.08
22.61
1.09
24.19
0.25
0.00
0.06
0.11
0.11
0.04
56.64
100.00

36
2,984
29
192
7,695
102
8,488
136
30
1
42
82
37
19,854
34,221

0.11
8.72
0.08
0.56
22.49
0.30
24.80
0.40
0.09
0.00
0.12
0.24
0.11
58.02
100.00

53
2,670
29
194
5,601
98
8,532
53
37
1
46
64
38
17,416
30,809

0.17
8.67
0.09
0.63
18.18
0.32
27.69
0.17
0.12
0.00
0.15
0.21
0.13
56.53
100.00

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 124

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (ต่อ)

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ส่ วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
โบนัสค้ำงจ่ำย
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้นจำกผูม้ ีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน-สุ ทธิจำก
ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ-สุทธิจำก
ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกกรรมกำร
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกพนักงำน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจำหน่ำยและชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
ส่ วนเกินมูลค่ำเงินลงทุนที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
สุ ทธิของ บ.ย่อย
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
(ปรับปรุ งใหม่)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

1,781
-

4.76
-

1,813
35

5.30
0.10

1,921
66

6.24
0.21

37
321
368
0.04

0.10
0.86
0.98
0.00

390
357
91

1.14
1.04
0.27

307
313
0.04

1.00
1.01
0.00

336
95
2,938

0.90
0.25
7.85

346
71
3,103

1.01
0.21
9.07

333
64
3,004

1.08
0.21
9.75

-

-

55

0.16

46

0.15

57

0.15

-

-

-

-

1,005
21
4
1,087
4,025

2.69
0.06
0.01
2.91
10.76

990
61
1,106
4,209

2.89
0.18
3.23
12.30

71
40
797
61
1,015
4,019

0.23
0.13
2.58
0.20
3.29
13.04

330
330
713
(1,378)

0.88
0.88
1.91
(3.68)

330
330
713
(1,378)

0.96
0.96
2.08
(4.03)

330
330
713
(1,377)

1.07
1.07
2.31
(4.46)

39
25,885
387
25,976
7,416
33,392
37,417

0.10
69.18
1.03
69.42
19.82
89.24
100.00

39
23,434
222
23,360
6,652
30,012
34,221

0.11
68.48
0.65
68.26
19.44
87.70
100.00

39
20,963
200
20,867
5,923
26,791
30,809

0.13
68.04
0.65
67.73
19.20
86.96
100.00

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รวมค่าใช้ จ่าย
กำไรจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และกำรร่ วมค้ำ
รำยได้ทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหม่

31 ธ.ค. 2563
จำนวนเงิน ร้อยละ

สำหรับปี สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562
จำนวนเงิน ร้อยละ

31 ธ.ค. 2561
จำนวนเงิน ร้อยละ

23,580 98.78
291
1.22
23,871 100.00

23,999 97.91
513
2.09
24,512 100.00

22,437 98.05
447
1.95
22,884 100.00

14,850
1,749
1,862
18,461
5,410
295

62.21
7.33
7.80
77.34
22.66
1.24

15,301
1,734
2,097
19,132
5,380
274

62.42
7.07
8.55
78.05
21.95
1.12

14,528
1,791
1,837
18,156
4,728
217

63.49
7.83
8.03
79.34
20.66
0.95

276
(3)
5,978
(726)
5,252

1.16
(0.01)
25.04
(3.04)
22.00

223
(5)
5,872
(729)
5,143

0.91
(0.02)
23.96
(2.97)
20.98

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

(0.06)
21.55
(2.58)
18.97

4,090
1,162

17.13
4.87

3,943
1,200

16.09
4.90

3,404
938

14.88
4.10

12.41

11.96

10.33

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 126

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวำคม 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษี
ปรับกระทบยอดกำไรก่อนภำษีเป็ นเงินสดรับ(จ่ำย)จำก กิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
กำไรจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนบริ ษทั อื่น
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนระยะยำวอื่น
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
โอนกลับค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (โอนกลับ)
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
กำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
เงินปันผลรับจำกบริ ษทั อื่นและเงินลงทุนระยะยำวอื่น
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

5,977,820

5,872,274

4,932,523

1,207,202
8,860
(10,173)
(18,131)
2,740
12
(26,776)
(2,217)
(20,096)
304
(291,536)
(3,443)
(74,901)
(275,902)
2,831
83,715

1,191,872
10,044
(202,334)
(27,555)
159
(359)
(9,678)
9,242
6,283
(3,625)
(270,040)
(4,124)
(128,096)
(222,777)
4,986
170,486

1,216,211
9,345
(10,606)
(18)
(36,505)
246
2,532
3,178
12,332
(212,159)
(5,205)
(56,595)
(218,519)
6,620
79,145

6,560,311

6,396,759

5,722,524

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)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
สินทรัพย์จำกกำรดำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
เงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

302,572
35,993
2,212
22,287

118,174
(78,434)
(22,601)
(3,681)

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

(118,335)
24,318
(57,340)
(68,274)
6,703,743
(775,628)
5,928,115

(133,874)
6,448
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

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 128

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวำคม 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ ครำวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนชัว่ ครำวลดลง
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกันเพิ่มขึ้น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกันลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิม่ ขึ้น
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่นเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนระยะยำวอื่นเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนระยะยำวอื่นลดลง
เงินปันผลรับจำกบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับจำกกำรร่ วมค้ำ
เงินปันผลรับจำกบริ ษทั อื่นและเงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินปันผลรับโดยส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
สิ ทธิกำรเช่ำลดลง
ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ซื้ออสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่ องจักรลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เพิม่ ขึ้นสุ ทธิจำกกำรเปลี่ยนสัดส่ วนเงินลงทุนของบริ ษทั
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้นจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนเกินมูลค่ำเงินลงทุนที่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

36,348
(1,000)
2,000
(9,882,495)
8,047,855
(8,000)
(7,367,182)
7,004,422
(150,000)
347,581
86,372
2,048
74,777
(542,824)
451
(1,747,542)
(304,521)
134,991
14,878
(3,043)

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

(3,831,269)
4,927,510
(17,051)
(47,636)
1,000
(250,000)
(1,009,444)
(6,256,794)
5,658,963
74,684
4,680
40,399
(448,504)
(953,528)
(36,079)
10,958
(5,510)

153,968

-

(22,889)

(91,602)
272,471
(3,920,048)

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

10,100
(1,377,292)
209,951
(3,317,753)

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)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกกรรมกำรเพิ่มขึ้น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกกรรมกำรลดลง
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกพนักงำนลดลง
ชำระคืนหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินปันผลจ่ำย
จ่ำยดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด
เงินปันผลค้ำงรับ
เงินปันผลค้ำงจ่ำย
ลูกหนี้จำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิจำกดอกเบี้ยรอกำรตัดบัญชี

31 ธันวำคม 2561

(25,414)
(1,614,408)
(2,831)
(1,642,653)

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)

9,771
375,186
3,320,231
3,695,417

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

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

124
1,142
86,988
22,922

16,751
755
82,156
43,243

16,197
193
748
38,780
15,650

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 130

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
1.อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio)(เท่ำ)
=รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน/รวมหนี้สินหมุนเวียน
2.อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว (Quick Ratio)(เท่ำ)
=(เงินสดฯ+เงินลงทุนชัว่ ครำว+ลูกหนี้ฯ+เงินกูร้ ะยะสั้นฯ+
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น)/รวมหนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้ สินทรัพย์
3.อัตรำกำรหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (Total Asset Turnover)(เท่ำ)
=(รวมรำยได้**+ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมฯ)/รวมสิ นทรัพย์(เฉลี่ย)
4.อัตรำกำรหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถำวร (Fixed Asset Turnover)(เท่ำ)
=(รวมรำยได้**+ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมฯ)/ที่ดินฯ(เฉลี่ย)
5.อัตรำกำรหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (Account Receivable Turnover)(เท่ำ)
=ขำยสุ ทธิ/ลูกหนี้ฯ(เฉลี่ย)
6.ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย(Average Collection Period)
=365/อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
7.อัตรำกำรหมุนเวียนเจ้ำหนี้กำรค้ำ (Account Payable Turnover)(เท่ำ)
=ต้นทุนขำย/(เจ้ำหนี้กำรค้ำ+ตัว๋ เงินจ่ำย)(เฉลี่ย)
8.ระยะเวลำชำระหนี้เฉลี่ย(Average Payment Period)(วัน)
=365/อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้กำรค้ำ
9.อัตรำกำรหมุนเวียนสิ นค้ำคงเหลือ(Inventory Turnover)(เท่ำ)
=ต้นทุนขำย/สิ นค้ำคงเหลือ(เฉลี่ย)
10.ระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ย(Average Inventory Period)(วัน)
=365/อัตรำกำรหมุนเวียนสิ นค้ำคงเหลือ
11.วงจรเงินสด(Cash cycle)(วัน)
=ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย+ระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ย-ระยะเวลำชำระหนี้เฉลี่ย
อัตราส่ วนที่แสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม (Leverage Ratios)
12.อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น(Interest Bearing Debt Ratio)(เท่ำ)
=รวมหนี้สินที่บริ ษทั มีภำระดอกเบี้ยจ่ำย/รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบ.ใหญ่
13.อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น(D/E Ratio)(เท่ำ)
=รวมหนี้สิน/รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบ.ใหญ่
14.ควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย(Interest Coverage Ratio)(เท่ำ)
=กำไร(ขำดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเงินได้/ดอกเบี้ยจ่ำย*
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5.52
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0.77

2.79

2.93

2.66

6.94

6.62

6.13

53

55

60

8.26
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44
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47

10.33

10.81

10.65

35

34
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44

44
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0.004

0.004

0.011

0.15

0.18

0.19

2,112.26

1,178.77

385.13
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อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร(Profitability Ratios)
15.อัตรำกำไรขั้นต้น(Gross Profit Margin)(%)
=(รำยได้จำกกำรขำย-ต้นทุนสิ นค้ำขำย)x100/รำยได้จำกกำรขำย
16.อัตรำกำไรสุ ทธิ(%)
=ส่วนของกำไร(ขำดทุน)ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่ x 100 / (รวมรำยได้**
+ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม )
17.อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์(%)
=กำไร(ขำดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษี x100/รวมสิ นทรัพย์ (เฉลี่ย)
18.อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น(%)
=ส่วนของกำไร(ขำดทุน)ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่x100/
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่(เฉลี่ย)
19. มูลค่ำหุน้ ตำมบัญชี
= (สิ นทรัพย์รวม-หนี้สินรวม)/จำนวนหุ้นที่เรี ยกชำระแล้ว

2563

2562

2561

37.02

36.25

35.25

16.73

15.77

14.74

16.70

18.07

16.43

16.58

17.82

16.70

101.28

91.03

81.35

* จัดประเภทรำยกำรใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน TFRS9 และ TFRS16
** รวมรำยได้ คำนวณจำก รวมรำยได้+รำยได้ทำงกำรเงิน
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14. กำรวิเครำะห์ และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
1. ผลกำรดำเนินงำน
1.1 รำยได้จำกกำรขำย
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโควิด -19 ทำให้ยอดขำยรวมของบริ ษทั ฯสำหรับปี 2563 จำนวน
23,580.48 ล้ำนบำท ลดลง 418.60 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 1.74 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดย
ยอดขำยในส่วนของเฉพำะกิจกำร (TFMAMA) มีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ำร้อยละ 2.51 ซึ่ง
เป็ นกำรเติบโตจำกสิ นค้ำประเภทบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปเท่ำนั้น ในขณะที่สินค้ำประเภทอื่นได้รับผลกระทบเชิงลบจำก
กำรแพร่ ระบำดดังกล่ำว
1.1.1 รายได้จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ แต่ละบริษัท
สาย
ผลิตภัณฑ์

กลุ่ม
ธุรกิจ

บะหมี่และ
อำหำรกึ่ง
สำเร็ จรู ป

อำหำร

เบเกอรี่
อำหำร
ขนมปังกรอบ อำหำร
น้ ำผลไม้
อำหำร
บรรจุ
บรรจุภณั ฑ์
ภัณฑ์
วัตถุดิบ
อื่นๆ
ลงทุน
ตัวแทน
รวม

รายได้ จากการขาย
%การ
สาหรับรอบปี สิ้นสุ ด
ถือหุ้น
ดาเนินการโดย
ของ 31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2561
บริษัท ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA) บจก.คำลอลไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี) 55.00
บจก.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังกำรี )
65.00 13,499 57.25 13,126 54.69 11,961 53.31
บจก.เพรซิเดนท์ โครำคุเอ็น
70.00
บจก.อิระวดี ซัคเซส เวนเจอร์ฟูดส์
51.00
บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
51.99 7,143 30.29 7,744 32.27 7,495 33.40
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA) 840 3.56
856 3.57
852 3.80
บจก.ไทซันฟูดส์
52.08
870 3.69 1,013 4.22
975 4.35
บจก.ไทยอันเป่ ำ ผลิตภัณฑ์กระดำษ
51.00
1,046 4.44 1,076 4.48
983 4.38
บจก.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง
50.10
บจก.เพรซิเดนท์ ฟลำวมิลล์
60.00
บจก.เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์
70.00
182 0.77
184 0.77
171 0.76
บจก.เพรซิเดนท์ อินเตอร์ฟูด
59.67
23,580 100 23,999 100 22,437 100
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1.1.2 รายได้จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ แต่ละบริษัทและพื้นที่

▪ บะหมี่และอาหารกึง่ สาเร็จรู ป
ตลาดในประเทศ
มีอตั รำกำรเติบโตสำหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ร้อยละ 1.56 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ โดย
บะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป เติบโตร้อยละ 2.40 โดยมีสำเหตุมำจำก เป็ นสิ นค้ำจำเป็ นและเป็ นที่ตอ้ งกำรของลูกค้ำ
ในช่วงที่มีกำรLock-down ประกอบกับบริ ษทั มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง
ซึ่งได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกผูบ้ ริ โภค ในขณะที่เส้นขำว โจ๊ก และข้ำวต้ม มียอดขำยลดลงร้อยละ 5.41
•

ตลาดต่างประเทศ
มีอตั รำกำรเติบโตสำหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 5.71 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ
โดยบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป เติบโตร้อยละ 4.28 โดยยอดขำยสำหรับตลำดในภูมิภำค ออสเตรเลียและอเมริ กำ
เหนือมีอตั รำกำรเติบโตสู งสุ ด ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำร ควำมต้องกำรกักตุนสิ นค้ำในช่วงกำรแพร่ ระบำดของ
โควิด-19
•

ผลิตภัณฑ์ อื่น
ยอดขำยของผลิตภัณฑ์อื่นล้วนได้รับผลกระทบเชิงลบจำกกำรแพร่ ระบำดของโควิด-19 โดยในส่ วนของ
สิ นค้ำประเภทเบเกอรี่ มียอดขำยสำหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ลดลงร้อยละ 7.75 เมื่อเทียบ
กับปี ก่ อนหน้ำ สิ นค้ำกลุ่มขนมปั งกรอบ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ น้ ำผลไม้ และอื่ นๆมี ยอดขำยลดลงที่ ร้อยละ 6.10
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ฯ ได้มีกำรจัดทำโฆษณำและรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกระตุน้ ยอดขำย
และกระจำยสิ นค้ำให้ทวั่ ถึง
•
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1.2 ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขำยสำหรับงวดปี 2563 มีจำนวน 14,849.96 ล้ำนบำท ลดลง 450.64 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 2.95
เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเวลำเดี ยวกันของปี ก่ อน เนื่ องจำกรำคำวัตถุดิบโดยรวมปรับตัวลดลง ประกอบกับมี กำร
บริ หำรต้นทุนกำรผลิตอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ทำให้เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย
เท่ำกับร้อยละ 62.98 ซึ่งต่ำกว่ำปี ก่อนหน้ำร้อยละ 0.77
1.3 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร มีจำนวน 3,611.08 ล้ำนบำท ลดลง 219.79 ล้ำนบำท คิดเป็ นลดลง
ร้ อยละ 5.74 เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ช่ วงเวลำเดี ยวกั นกับ ปี ก่ อน ค่ำใช้จ่ำยที่ ล ดลงสำเหตุหลัก เกิดจำก กำรควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยและกำรลดลงของกิจกรรมกำรตลำดจำกผลกระทบของโควิด-19 เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำยและบริ หำรต่อรำยได้จำกกำรขำยสำหรับปี 2563 และ2562 เท่ำกับร้อยละ 15.31 และ 15.96 ตำมลำดับ
1.4 ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
ในปี 2563 บริ ษทั ฯได้รับส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำตำมวิธีส่วนได้ส่วน
เสี ย จำนวน 294.98 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 จำนวน 20.81 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 7.59 ส่ วนใหญ่เป็ นส่ วนแบ่ง
กำไรจำกบริ ษทั เคอรี่ ฟลำวมิลล์ จำกัด จำนวน 200.05 ล้ำนบำท และบริ ษทั อันเปำ เอ็นไวรอนเมนท์ ไซน์เอ็นซ์
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 35.74 ล้ำนบำท
1.5 กาไรสุ ทธิ
ปี ที่ผำ่ นมำเป็ นอีกปี ที่บริ ษทั ฯ มีผลประกอบกำรที่ดี โดยบริ ษทั ฯ สำมำรถทำกำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผู ้
ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นจำนวน 4,090.01 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 146.94 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.73 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน และมีอตั รำกำไรสุ ทธิ อยู่ที่ระดับร้อยละ 16.73 ของรำยได้รวม และสำหรับกำไรในส่ วนของ
งบเฉพำะกิจกำร (TFMAMA) จำนวน 3,138.88 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.95
2. ฐานะการเงิน
2.1 สินทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 37,416.57 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี ก่อน จำนวน
3,195.47 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 9.34 ซึ่งประกอบด้วย สิ นทรัพย์หลักที่สำคัญ ได้แก่ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
21,191.38 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 56.64 ของสิ นทรัพย์รวม สิ นทรัพย์หมุนเวียน 16,225.19 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ
43.36 ของสิ นทรัพย์รวม โดยรำยกำรหลักที่เพิ่มขึ้นมำจำกรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น ซึ่งเป็ นกำรบันทึกตำม
มำตรฐำนบัญชีใหม่
ลูกหนี้ กำรค้ำของบริ ษทั ในปี 2563 มีจำนวน 3,237.73 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 8.65 ของ
สิ นทรัพย์รวม ลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 8.91 โดยลูกค้ำรำยใหญ่ของบริ ษทั ฯสำหรับกำรขำยในประเทศยังคงเป็ น
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหำชน) มี ระยะเวลำในกำรเก็บหนี้ เฉลี่ย 53 วัน ซึ่ งลดลงจำกปี ก่อน 3 วัน นอกจำกนี้
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริ ษทั ฯได้กนั สำรองค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นจำนวน 21.82 ล้ำนบำท ซึ่ งเพียงพอสำหรับหนี้ ที่มีอำยุมำกกว่ำ 3
เดือน โดยภำพรวม ลูกหนี้ กำรค้ำส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯชำระหนี้ กำรค้ำตรงตำมกำหนด ถึงแม้ว่ำจะมีลูกหนี้ กำรค้ำ
ต่ำงประเทศบำงรำยที่ชำระเงินล่ำช้ำกว่ำกำหนดบ้ำง แต่ก็นบั เป็ นสัดส่ วนต่ำมำกเมื่อเทียบกับลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด
สำหรับรำยกำรสิ นค้ำคงเหลือของบริ ษทั ในปี 2563 มีจำนวน 1,420.94 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 3.80 ของสิ นทรัพย์รวม ลดลง จำกปี ก่อนร้อยละ 2.32 โดยระยะเวลำกำรขำยสิ นค้ำเฉลี่ยของบริ ษทั อยู่ที่ 35
วัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้ำ แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรบริ หำรสิ นค้ำคงเหลือให้อยูใ่ นระดับที่เหมำะสม
2.2 หนีส้ ิน
หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 4,025.12 ล้ำนบำท ซึ่ง ลดลงจำกปลำยปี
2562 จำนวน 183.57 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 4.36 โดยสำเหตุหลักมำจำกรำยกำรเจ้ำหนี้ กำรค้ำและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
อื่นลดลง ในปี 2563อัตรำส่ วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ กำรค้ำอยู่ที่ 8.26 เท่ำ และระยะเวลำกำรชำระหนี้ เฉลี่ย 44 วัน ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้ำ โดยหนี้ สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดเป็ นหนี้ สินหมุนเวียน ในขณะที่รำยกำรหนี้ สินระยะ
ยำวมีสัดส่ วนเพียง ร้อยละ 27.00 ของหนี้สินทั้งหมด และอัตรำส่ วนของหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
เท่ำกับ 0.15 เท่ำ
2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม มีจำนวน 33,391.45 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี 2562
เป็ นจำนวน 3,379.04 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 11.26 เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ เข้ำมำในระหว่ำงงวด ในปี 2563
บริ ษทั ฯมีกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2562 งวดครึ่ งปี หลังจำนวน 725.35 ล้ำนบำท และ
จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล จำกผลกำรดำเนินงำนงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 จำนวน 890.20 ล้ำน
บำท บริ ษทั ฯ มีมูลค่ำตำมบัญชีรวมต่อหุน้ เพิ่มขึ้น 10.25 บำท จำก 91.03 บำท เป็ น 101.28 บำท คิดเป็ นร้อยละ 11.26
3. สภาพคล่ องและความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
3.1 สภาพคล่อง
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน จำนวน 5,928.11 ล้ำนบำท และ
มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และจำกกำรจัดหำเงิน จำนวน 3,920.05 ล้ำนบำท และ 1,642.65 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำนวน 3,695.42 ล้ำนบำท สู งกว่ำ
ปี 2562 เป็ นเงิน 375.19 ล้ำนบำท โดยมีสำระสำคัญดังนี้
กระแสเงินสดสุ ทธิรับจำกกิจกรรมดำเนินงำน จำนวน 5,928.11 ล้ำนบำท สำเหตุหลักได้มำจำกกำไร
จำกกำรดำเนิ นงำนก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 5,977.82 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯมีกระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกำรลงทุน
เป็ นจำนวน 3,920.05 ล้ำนบำท ส่ วนใหญ่จะเป็ นกำรจัดสรรกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นไปในรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำร
เงินอื่น ในขณะเดียวกันยังคงมีกำรลงทุนในรำยกำรซื้ออุปกรณ์และเครื่ องจักรกำรผลิตเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้กระแสเงิน
สดสุ ทธิใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงินมีจำนวน 1,642.65 ล้ำนบำท โดยมีรำยจ่ำยหลักจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลจำนวน
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1,614.41 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี อัตรำส่ วนสภำพคล่องโดยรวมของบริ ษทั อยู่ในระดับที่ดีมำโดยตลอด โดยในปี
2563 อัตรำส่ วนสภำพคล่องและอัตรำส่ วนสภำพคล่องหมุนเร็ วอยู่ที่ 5.52 เท่ำ และ 5.00 เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่ งเพิ่มขึ้น
จำกปี ก่อนหน้ำ และCASH CYCLE ของบริ ษทั อยูท่ ี่ 44 วัน
3.2 ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
บริ ษทั มีเสถียรภำพทำงกำรเงินที่มนั่ คง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 อัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อ
หุ้นของบริ ษทั ฯ (D/E Ratio) คิดเป็ น 0.15 เท่ำ ลดลงเล็กน้อยจำก 0.18 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 หนี้ สินที่ มี
ภำระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จำนวน 93.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก 90.10 ล้ำนบำท อัตรำส่ วน
หนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นอยู่ในระดับต่ำ 0.004 เท่ำ แสดงให้เห็นถึงโครงสร้ำงเงินทุนว่ำอยู่ใน
ระดับที่เหมำะสม
4. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริ ษทั มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ดังนี้
• ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี จำนวน 2,900,000 บำท
• ค่ำบริ กำรอื่น ประกอบด้วย
- ค่ำตรวจสอบตำมเงื่อนไขเฉพำะของบัตรส่งเสริ มที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริ มกำรลงทุนจำนวน 720,000 บำท
- ค่ำตรวจสังเกตกำรณ์ทำลำยวัสดุหีบห่อที่หมดอำยุและยกเลิกกำรผลิต จำนวน 20,000 บำท
5. รายจ่ ายส่ วนงานวิจัยและพัฒนา
บริ ษทั ฯ มีหน่วยงำนวิจยั และพัฒนำ ซึ่งเป็ นหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนงำนวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำรกึ่งสำเร็ จรู ป ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีดำ้ นเครื่ องจักรที่ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำ และด้ำนนวัตกรรมอำหำร
โดยในปี 2563 มีรำยจ่ำยโดยภำพรวมของหน่วยงำนวิจยั และพัฒนำของบริ ษทั ฯ เป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 30.92 ล้ำนบำท
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผูอ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และ กระแสเงินสดของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ น
สาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผูส้ อบบัญชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ ง ครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย
ในการนี้ เพื่ อเป็ นหลัก ฐานว่า เอกสารทั้ง หมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับ ที่ บ ริ ษทั ได้รับ รองความ
ถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับ
รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายสุ ชยั 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 16-33, ผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ลาดับที่ 23,
ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีและเลขานุการบริ ษทั ลาดับที่ 22)
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

83 ปริ ญญำดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
-สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชี ยงใหม่
-สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยบูรพำ
-สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-สำขำบริ หำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
-สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
-สำขำวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
-สำขำกฎหมำย มหำวิทยำลัยวำเซดะ ประเทศญี่ป่ นุ
-สำขำวิทยำศำสตร์ (สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล กรุ งเทพฯ

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ในบริ ษทั (%) กรรมกำร
ทำงตรง พี่ชำย
บริษทั จดทะเบียนอื่น
0.91% บุคคลลำดับที่ 7
2559 - ต.ค. 2560
ทำงอ้อม อำ
0.04% บุคคลลำดับที่ 8
2559 - ปัจจุบนั
ก.ย. 2563 - ปัจจุบนั

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2559 - ก.ย. 2563
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2559 - ปัจจุบนั
ทีป่ รึ กษากิตติมศักดิ์
พ.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 กรรมการทีป่ รึ กษากิตติมศักดิ์
2557 - พ.ค. 2559
รองประธานกรรมการ
2559 - เม.ย. 2561
กรรมการ
ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั
ทีป่ รึ กษาคณะกรรมการ
พ.ค. 2553 - ก.ค. 2559 กรรมการทีป่ รึ กษา
2559 - ปัจจุบนั
ทีป่ รึ กษำคณะกรรมกำร
2559 - ปัจจุบนั
ทีป่ รึ กษำ

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. 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. ไทยวำโก้

ประเภทธุรกิจ

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

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

81 ปริ ญญำวิทยำศำสตร์ดษุ ฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
ปริ ญญำศิลปศำสตร์ดษุ ฏีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิชำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยนอร์ท เชี ยงใหม่
ปริ ญญำดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำพัฒนคหเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ในบริ ษทั (%)
กรรมกำร
ทำงตรง บิดำ
2559 - ปัจจุบนั
6.73% บุคคลลำดับที่
2559 - ปัจจุบนั
ทำงอ้อม 4,9,16,20,21
2559 - ปัจจุบนั
0.50%
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ต.ค. 2560
2559 - ปัจจุบนั

อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 39/2004

2559 - ส.ค. 2561
2559 - ปัจจุบนั
2559 - ต.ค. 2560

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

กรรมการกิตติมศักดิ์
เหรัญญิก
ผูท้ รงคุณวุฒิ

หอการค้าไทย
สหพันธ์วา่ ยน้ า นานาชาติ (FINA)
คณะกรรมการโอลิมปิ คแห่ งประเทศไทย

รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ทีป่ รึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บมจ. ไทย โอ.พี.พี.
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ

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

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

68 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 รองประธานกรรมการบริ ษทั
2559 - เม.ย. 2560
กรรมการผูอ้ านวยการ
2559 - ต.ค. 2560
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 7 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

53 วิทยำศำสตรดุษฎีบณั ฑิต สำขำกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่
MBA คณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004
- Director Certification Program (DCP) 72/2006
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 21/2020

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

66 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

71 Mini MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
- Director Accreditation Program ปี 2003

หน้ า 140

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั (%)
กรรมกำร
ทำงตรง บุตรชำย
0.93% บุคคลลำดับที่ 2
ทำงอ้อม คูส่ มรส
บุคคลลำดับที่ 19
น้องชำย
บุคคลลำดับที่ 9,16
พี่ชำย
บุคคลลำดับที่ 20,21

ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

บริษทั จดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560 กรรมการผูอ้ านวยการ
2557 - เม.ย. 2560
กรรมการรองผูอ้ านวยการ
2559 - ต.ค. 2560
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

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
บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่
ขนส่งและโลจิสติกส์

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

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

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 15 แห่ ง

- ไม่มี ทำงตรง
1.76%
ทำงอ้อม
0.80%

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ต.ค. 2560
กรรมการ
2559 - มี.ค. 2561
กรรมการ
พ.ค. 2562 - ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 1 แห่ ง

- ไม่มี ทำงตรง
0.05%
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ต.ค. 2560
2562 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2559 - 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

73 ปริ ญญำดุษฎี บณั ฑิตกิตติมศักดิ์
-สำขำศิลปศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
- สำขำนิ เทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
- สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ ้น 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

56 ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
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

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ
9. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
- กรรมกำรบริ ษทั
- กรรมกำรธรรมำภิ บำลและ
บริ หำรควำมเสี่ยง

55 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

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ต.ค. 2560
2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
ก.พ. 2562 - ปัจจุบนั

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ประเภทธุรกิจ

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

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็ จรู ป ขนมปังกรอบ
ธุรกิจลงทุน
จำหน่ ำยสิ นค้ำอุปโภค - บริ โภค

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

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็ จรู ป ขนมปังกรอบ
จำหน่ ำยสิ นค้ำอุปโภค - บริ โภค

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

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็ จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็ จรู ป ขนมปังกรอบ

ธุรกิจให้บริ กำรโฆษณำ
ธุรกิจประกันภัย

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 20 แห่ ง
- ไม่ มี ทำงตรง หลำน
0.0003% บุคคลลำดับที่ 1, 7
ทำงอ้อม
-

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ต.ค. 2560
2560 - ปัจจุบนั
2559 - 2560

กรรมการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 15 แห่ ง
- ไม่ มี 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

ช่ วงเวลำ

บุตรสำว
บุคคลลำดับที่ 2
น้องสำว
บุคคลลำดับที่ 16
พี่สำว
บุคคลลำดับที่ 4,20,
21

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ต.ค. 2560
2559 - ต.ค. 2560

กรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

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

- ไม่ มี -

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 )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

60 เนติบณั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณั ฑิตยสภา
ปริ ญญาตรี นิ ตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง)
มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ
ประกาศนี ยบัตรชั้นสูง การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ
สำหรับนักบริ หำรระดับสูง สถำบันพระปกเกล้ำ
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สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ในบริ ษทั (%)
กรรมกำร
ทำงตรง
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
0.31%
ไม่มี
ทำงอ้อม
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 4 แห่ ง

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 2772019
- Boards That Make a Difference (BMD) 10/2020
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ
11. ดร.กุล ภัทรา สิ โรดม
- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

64 ปริ ญญำเอก (สำขำกำรเงิน) มหำวิทยำลัยพิทส์เบอร์ก
รัฐเพนซิลวำเนี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (สาขาการเงิน) West Viriginia University USA

- ไม่มี ทำงตรง
0.05%
ทำงอ้อม
-

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 1/2000
- Audit Committee Program

ไม่มี

2560 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ต.ค. 2560
2545 - 2560
2559 - ปัจจุบนั
2552 - เม.ย. 2561
2559 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั

กรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรนโยบำย
ให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง

หน่ วยงำนรำชกำร
หน่ วยงำนรำชกำร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

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

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่
ผลิตเสื้อผ้ำสำเร็จรู ป
ธุรกิจกำรเงิน
ธุรกิจกำรท่องเทีย่ วและสันทนำกำร
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. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

74 นิ ตศิ ำสตร์มหำบัณฑิต คณะนิ ตศิ ำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 105/2008
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สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ในบริ ษทั (%)
กรรมกำร
ทำงตรง
ไม่มี
2559 - ปัจจุบนั
ทำงอ้อม
2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั

2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

รองประธานกรรมการ
ทีป่ รึ กษา คณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการไทย
สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
กรรมการ
คณะกรรมการเอกสารเพื่อการส่งออก
มาตรฐานสินค้า และ ATA Carnet
กรรมการ
คณะกรรมการกิจการ APEC/APAC/ASEM
กรรมการ
คณะทางานพิจารณาแก้ไขปรับปรุ งข้อบังคับ
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
งานว่าความ อรรถคดีและงานทีป่ รึ กษากฎหมายธุรกิจ บจก.สานักงานทนายความชัยวัธ-บัณฑูรย์
ผูเ้ ชี่ ยวชำญประจำตัวสมำชิ กสภำนิ ตบิ ญั ญัตแิ ห่ งชำติ

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

ประเภทธุรกิจ
องค์กรส่งเสริ มธุรกิจ
องค์กรส่งเสริ มธุรกิจ
มหำวิทยำลัย
องค์กรส่งเสริ มธุรกิจ
หน่ วยงำนรำชกำร
หน่ วยงำนรำชกำร
องค์กรส่งเสริ มธุรกิจ
มหำวิทยำลัย
ธุรกิจกฎหมำย

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ

บริ ษทั ฐิตกิ ร จำกัด (มหำชน)

ธุรกิจกำรเงิน

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 1 แห่ ง
13. นายกนิช บุณยัษฐิติ
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ

51 นิ ตศิ าสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยเลอเวิร์น, เบลเยีย่ ม
นิ ตศิ าสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมิชิแกน (แอนอาร์เบอร์), สหรัฐอเมริ กา
นิ ตศิ าสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, สหรัฐอเมริ กา
นิ ตศิ าสตร์บณั ฑิต (เกียรตินิยม), คณะนิ ตศิ าสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 15 มกรำคม 2563
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 164/2019
- หลักสูตรผูบ้ ริ หำรกระบวนกำรยุตธิ รรมระดับสูง รุ่ นที่ 17,
วิทยำลัยกำรยุตธิ รรม, สำนักงำนศำลยุตธิ รรม
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

ไม่มี

2561 - ปัจจุบนั
2559 - 2563

กรรมการ
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ คณะนิ ตศิ าสตร์

บริษทั จดทะเบียนอื่น
พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 1 แห่ ง

- 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 )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

66 ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการหมัก
สาขาเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยฮิ โรชิ มา ประเทศญี่ปนุ่
ปริ ญญาตรี เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-Director Accreditation Program (DAP) 97/2012
-Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)
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สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ในบริ ษทั (%)
กรรมกำร
ทำงตรง
ไม่มี
2559 - ก.ย. 2563
2559 - ปัจจุบนั
ทำงอ้อม
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - เม.ย. 2562
2559 - 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

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

ธุรกิจกำรเงิ น

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

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

- ไม่ มี ทำงตรง
0.008%
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

2560 - ปัจจุบนั

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
ม.ค. 2563 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิ บาล
ประธานกรรมการ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี
- 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

56 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,
20,21

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
17. นางสาวหทัยรัตน์ กว้ างจิตต์ อารีย์
- ผูช้ ่ วยรองผูอ้ ำนวยกำร
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

62 ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
ปริ ญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 – ต.ค. 2560
2559 – ปัจจุบนั
2559 - ต.ค. 2560

รองผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

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

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็ 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
0.016%
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 – ต.ค. 2560

ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การ, กรรมการบริ หาร

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
18. นางสดใส หาญชนะ
- ผูช้ ่ วยรองผูอ้ ำนวยกำร

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

61 ปริ ญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางอาหารและชี วภาพ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
19. นางสุ ชาดา พะเนียงเวทย์
- ผูช้ ่ วยรองผูอ้ านวยการ สายงานการผลิต

53 MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER AND ENGINEERING
MANAGEMENT MS.(CEM), ASSUMPTION UNIVERSITY

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

20. นายเพชร พะเนียงเวทย์
- ผูช้ ่ วยรองผูอ้ านวยการสายงาน
พัฒนำธุรกิจและกำรลงทุนต่ำงประเทศ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

46 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนี ย ์
ออสเตรเลีย
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ ง
ในบริ ษทั (%)
กรรมกำร
ทำงตรง
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
0.008%
2559 – ต.ค. 2560
ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การ, กรรมการบริ หาร
ทำงอ้อม
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 1 แห่ ง

ทำงตรง คูส่ มรส
0.016% บุคคลลำดับที่ 4
ทำงอ้อม
-

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 – ต.ค. 2560
ผูจ้ ดั การโรงงานลาพูน

ทำงตรง
0.93%
ทำงอ้อม
0.016%

บุตรชำย
บุคคลลำดับที่ 2
พี่ชำย
บุคคลลำดับที่ 21
น้องชำย
บุคคลลำดับที่ 4,9
16

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2559 – ต.ค. 2560
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
2559 – ต.ค. 2560
กรรมการ

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

2559 – ปัจจุบนั

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program

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

45 นิ ตศิ าสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
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ทำงตรง
0.93%
ทำงอ้อม
-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

ผลิตและส่งออกอำหำรกึ่งสำเร็จรู ปทีแ่ ปรรู ปจำกข้ำว

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ

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)
จำนวน 1 แห่ ง

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 5 แห่ ง

2559 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั
2559 – 2560

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

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2559 – 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 7 แห่ ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

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

23. นายวสั นต์ บุญสั มพันธ์ กจิ
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน
- Chief Financial Officer (CFO)
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
24. นายอิทธิพล คูหะรัตน์
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

56 ปริ ญญำโท หลักสูตรวิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-Company Secretary Program (CSP) รุ่ น 42/2011
-Board Reporting Program (BRP) รุ่ น 31/2019 - ระยะเวลาอบรม 1 วัน
-Asean CG Scorecard Coaching
-มาตรฐานบัญชี TFRS9 เครื่ องมือทางการเงินสาหรับกิจการทีไ่ ม่ใช่
สถำบันกำรเงิน จำนวน ชัว่ โมง CPD กำรบัญชี 7 ชม.
-มาตรฐานบัญชี TFRS ใหม่ กระทบงบการเงินอย่างไร
(มุมมองของการวิเคราะห์) จานวน ชัว่ โมง CPD การบัญชี 7 ชม.
50 ปริ ญญำโท คณะบริ หำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน
University of Colorado, USA.
อบรมจากศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
Insight Financial Management
55 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

25. นางสาวประพิณ ลาวัณย์ ประเสริฐ
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้อ

58 ปริ ญญาโท (วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

26. นายสรยุทธ รักษาศรี
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุ ษย์และธุรกำร
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

49 ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
มหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่
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สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ในบริ ษทั (%)
กรรมกำร
ทำงตรง
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
พ.ค. 2555 – ต.ค. 2560 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ทำงอ้อม
เม.ย. 2555 - ต.ค. 2560 เลขานุ การบริ ษทั
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
0.010%
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ตำแหน่ ง

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 – 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

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
27. นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิ ริกลุ
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

48 ปริ ญญาโท คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชาการกากับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

28. นายชุมพล เตมียสถิ ต
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำ

56 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่ ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

29. นางสาวสวิตา สกุล ธนสมบัติ
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยประกันคุณภำพ

59 ศิลปศาสตร์บณั ฑิต การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ ฉะเชิ งเทรา

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

30. นายนิรันดร์ ภู่ทอง
-ผูจ้ ดั กำรโรงงำนศรี รำชำ

68 MBA มหาวิทยาลัยบูรพา

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

31. นางสาวนิมล กิจขันธ์
-ผูจ้ ดั กำรโรงงำนระยอง

59 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

32. นายชัชพล บุญเติม
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
และองค์กร

46 ครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ ง
ในบริ ษทั (%)
กรรมกำร
ทำงตรง
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ต.ค. 2560
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ทำงอ้อม
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี
ทำงตรง
0.0001%
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
0.018%
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 1 กันยำยน 2563

47 ปริ ญญาโท วศม. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

บริษทั จดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2559 - ต.ค. 2560 รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั พัฒนาและประกันคุณภาพ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็ จรู ป และขนมปังกรอบ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2550 - ต.ค. 2560

ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั พัฒนาและประกันคุณภาพ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็ จรู ป และขนมปังกรอบ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็ จรู ป และขนมปังกรอบ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตบะหมีก่ ่ งึ สำเร็ จรู ป และขนมปังกรอบ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 – ต.ค. 2560

ผูจ้ ดั การโรงงานระยอง

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
จำนวน 1 แห่ ง
บริษทั จดทะเบียนอื่น
ม.ค. 2559 - ต.ค. 2560 ผูจ้ ดั การโรงงานศรี ราชา
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 1 มกรำคม 2563
33. นายกิจไพบูล ย์ คงสุ ภาพศิ ริ
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย Intelligence Production

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ไม่มี
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1.2 หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท
การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ
แต่งตั้งให้ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี เป็ นเลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งผ่านการอบรมหลักสู ตร
Company Secretary Program (CSP) รุ่ น 42/2011 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร Board Reporting Program (BRP) รุ่ น
31/2019 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยโดยมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี (โดย
คุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษ ทั ปรากฎในเอกสารแนบ 1) เพื่ อให้การบริ หารงานของ
บริ ษทั ดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิกฎบัตร
เลขานุการบริ 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
นายชัยวัธ
นายกนิ ช
ศ.ดร.สุวมิ ล
นางทองอุไร

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

X
//
//
**
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2

3

4

5
/

+

6
X

/
/

/

/
X

บริ ษทั ย่อยต่างปท.

7

8
//
X
/

//,**

++

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 /// /
/
/ ++ / / / /
/
///
/
/
/
/
/
/
/
/ /
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

บริ ษทั ย่อยในประเทศ

บริ ษทั

ลำดับที่

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

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

1

2
/

/

/
/

3

4
++

5

บริ ษทั ย่อยต่างปท.

6
/

7

/
/

/

++

8
/
/

/
/

9

10

11

บริ ษทั ร่วมในประเทศ

12
/

13

14

บริ ษทั อื่น

บริ ษทั ร่วม

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 เนื่ องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน
มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายใน
และการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน, หลักสูตรกระดาษทาการเพื่อมาตรการต่อต้านการ
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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 153

เอกสำรแนบ 4 : รำยละเอียดเกีย่ วกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
-ไม่มี-
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เอกสำรแนบ 5 : รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจำปี 2563
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษ ัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ด ส์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้ว ย
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 6 ครั้ ง โดยมี ร ายละเอี ย ดการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. ดร.กุลภัทรา สิ โรดม
2. นายกนิช บุณยัษฐิติ
3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่ วมประชุม / ประชุมทั้งหมด
(จานวนครั้ง)
6/6
6/6
6/6

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี และมีนางสาวอริ ยา ตั้งชีวินศิริกุล
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้ นรวม 6 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 2563
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
2. สอบทานประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) โดยได้สอบทานการ
ประเมินความเพี ยงพอของระบบการควบคุมภายในร่ วมกับหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุก ปี
พิจารณาในเรื่ องการดาเนิ นงาน การใช้ท รัพยากร รวมทั้งด้านการบัญชี และการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ซึ่ งมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเป็ นอิสระให้มีประสิ ทธิภาพ
เพี ยงพอในการปกป้ องดู แลผลประโยชน์ ของผูถ้ ื อหุ้น และผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่ อสร้ างความมั่นใจได้ว่าบริ ษ ัท ฯ
สามารถดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
3. พิ จารณาคัดเลื อก แต่ งตั้ง และเสนอค่ าตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชี โดยพิ จารณาถึ งความรู ้
ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบตั ิงานและการบริ การของผูส้ อบบัญชี ในปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด ซึ่งได้นาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และได้รับอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
4. สอบทานรายการเกี่ ยวโยง โดยดู แลให้ บ ริ ษ ัท มี ข้ นั 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 ทธิภาพ โดยสอบ
ทานการบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) และมีการประชุมหารื อร่ วมกับคณะกรรมการธรร
มาภิ บ าลและบริ ห ารความเสี่ ย งและตัว แทนคณะท างานบริ ห ารความเสี่ 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
8. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั /เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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9. กากับ ดูแลมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน โดยมุ่งเน้นปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และไม่มีความเสี่ ยงที่ อาจจะทาให้เกิดโอกาสใน
การคอร์รัปโดยบริ ษทั ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัป
ชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามขอบเขต อ านาจหน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน
ประจาปี 2563 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
19 กุมภาพันธ์ 2564
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เอกสำรแนบ 6 : รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2563
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี โดยในปี 2563 มี
การประชุมรวม 2 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่ วมประชุม ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

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

ในปี 2563 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
20 มกราคม 2564
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)
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เอกสารแนบ 7 : รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ ยง

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ ยง ประจาปี 2563
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ซึ่ งมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน และได้มีการประชุม
ทั้งสิ้ น 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุ วิมล กีรติพิบูล
2. นางทองอุไร ลิ้มปิ ติ
3. นายสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
5. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
6. นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารี ย ์

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง

เข้าร่ วมประชุม /ประชุม
ทั้งหมด (จานวนครั้ง)
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี และมี
นางสาวปิ ยดา ดิศวัฒน์ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง โดยมีหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบเป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิ บาลและบริ หารความเสี่ ยง สรุ ปสาระสาคัญในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดงั นี้
1. พิจารณาแต่งตั้งคณะทางานธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วยบุคลากรที่ มี
ความรู ้ความสามารถที่เป็ นตัวแทนจากฝ่ ายงาน / โรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสม
2. กาหนดและทบทวนหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี การขับเคลื่ อนธุ รกิ จเพื่อความยัง่ ยืน การ
ดาเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการบริ หารความเสี่ ยง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของบริ ษทั ฯ
3. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยงของคณะทางาน
ธรรมาภิบาลและบริ ห ารความเสี่ ยง โดยมีการกาหนดกลยุทธ์ แผนการดาเนิ นงาน และประเมินระดับความ
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
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
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ใช้ความรู ้ความสามารถและความรอบคอบในการกากับดูแลกิจการ การพัฒนา และการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบ
(ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง
14 มกราคม 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)
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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 2563 ได้จดั ทา
และเปิ ดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั

นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
รองประธานกรรมการบริ ษทั และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 161

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

รับรองสำเนำถูกต้ อง

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

