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“เปนผูนำในอุตสาหกรรมเคร�องปรุงรส และอาหารแปรรูประดับประเทศ

ซึ่งเปนที่รูจักอยางกวางขวางทั่วโลก”

001

 ในป 2564 เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวจากวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคโควิท 19 โดยเฉพาะในประเทศไทยในระหวางไตรมาสที่ 2 

และ 3 สำหรับในไตรมาสที่ 4 สถานการณเริ่มคลี่คลาย สงผลใหความตองการซื้อ ในกลุมสินคาอุปโภคบริโภครวมทั้งอุตสาหกรรมบริการอาหาร

กลับมาเติบโตขึ้นได อีกทั้งยังมีสัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ทำใหความตองการสินคาและบริการตาง ๆ ปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ดี

ระบบการขนสงทางเรือระหวางประเทศยังคงเปนปญหาใหญในป 2564 ทำใหเกิดขอจำกัดในการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารเพ�อการสงออก

 ทามกลางวิกฤตการณท่ีตองเผชิญ JDF ยังคงสามารถดำเนินกลยุทธระยะยาวไดตามเปาหมาย โดยเฉพาะการผลักดันใหบริษัทสามารถเขา

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดภายในป 2565 แมวาในป 2564 น้ีลูกคาหลักของบริษัทหลายรายยังคงมีอัตราการเติบโตท่ีติดลบ 2 หลัก แตตลอด

ป 2564 บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับความเติบโตไดใกลเคียงกับปกอนหนา และดวยการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไวในการรับมือกับผลกระทบท่ี

เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจอยางระมัดระวัง ดวยกลยุทธการขยายฐานการผลิตและขยายชองทางธุรกิจเพ�อเพ่ิมความแข็งแกรงผานความ

รวมมือกับพันธมิตร (Partnership) และการเนนย้ำการทำงานรวมกับลูกคา โดยสงเสริมใหลูกคาไดรับประสบการณท่ีดีในการพัฒนาสินคาใหมรวม

กัน รวมท้ังการใหความใสใจในรายละเอียดของคุณภาพของสินคาและบริการท่ีสงมอบใหกับลูกคา เพ�อรวมกันพัฒนาธุรกิจในระยะยาว อีกท้ังไดเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและการเขาถึงตลาดใหมท่ีมีโอกาสเติบโตสูงท้ังในประเทศและตางประเทศ ทำให JDF สามารถขยายฐานลูกคาและขยายขอบเขต

การทำธุรกิจไดมากยิ่งขึ้น

 ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงมุงเนนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตและการดำเนินงาน อยางตอเน�องโดยการนำระบบ

การบำรุงรักษาทวีผล แบบทุกคนมีสวนรวมมาปรับใชในองคกร และนำเทคโนโลยีระบบก่ึงอัตโนมัติ (Semi-Automation) มาใชในขบวนการผลิตเพ�อ

สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และผลิตผล (Productivity) เพ�อตอบรับกับความตองการของลูกคาและเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันขององคกรใหเพิ่มมากขึ้น

 นอกจากนั้นบริษัทไดใหความสำคัญกับ การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนตามกรอบแนวคิด ESG ดวยการดำเนินธุรกิจอยางซ�อสัตยเปนธรรม 

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดทางการคา บริหารจัดการองคกรให เปนไปตามหลักสากลรวมถึงการสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรับช่ัน 

การปองกันการแสวงหาผลประโยชนและการใชอำนาจในทางมิชอบเพ�อประโยชนสูงสุด และเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย สงเสริมการดำเนินกิจกรรม

ทางธุรกิจตามแนวทางปฏิบัติและกรอบการดำเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : 

SDGs) โดยมุงเนนการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลในทุกหนวยงาน การบริหารงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได สนับสนุนการมีสวนรวมและการ

ส�อสารกับผูมีสวนไดเสียทุกฝายท่ีเก่ียวของ การดูแลชวยเหลือสังคมและส่ิงแวดลอมผานกิจกรรมและโครงการสำคัญตาง ๆ รวมถึง การกำหนด

เปาหมายระยะยาวในการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (Net Zero) ในป 2593 และดวยความมุงม่ันทุมเทของบริษัทในการท่ีจะมีสวนชวยยกระดับ

มาตรฐานและรวมสรางความเจริญเติบโตแกเศรษฐกิจและสังคมไทยไดอยางยั่งยืนในระยะยาว

 คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน คูคา ลูกคาและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งสถาบันการเงิน ที่สนับสนุนการดำเนินงานของ 

JDF ดวยดีตลอดมา รวมถึงพนักงานทุกคนของเราที่ทุมเทสรรพกำลัง ทำใหภารกิจขององคกรบรรลุเปาหมายเปนที่ยอมรับจากนักลงทุน ทั้งนี้ 

บริษัทยังคงมุงม่ันในการพัฒนาองคกรและบุคลากรใหเจริญกาวหนาสูระดับโลก คิดคน วิจัยและพัฒนาสินคาใหมท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน

สากล เพ�อความพอใจสูงสุดของลูกคา พรอมทั้งเคียงขางลูกคาและยกระดับประสบการณของผูบริโภคใหดียิ่งขึ้น โดยมี ESG เปนหัวใจสำคัญใน

การดำเนินธุรกิจใหเติบโตแข็งแกรง เนนความมั่นคงอยางยั่งยืนตอไป

สมุทรสาคร วันท่ี 23 มีนาคม 2565

(ศาสตราจารย ดร สุรพล นิติไกรพจน)

ประธานกรรมการ

(นางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ)

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
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รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำปบัญชี 2564

 คณะกรรมการตรวจสอบ (กตส.) ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน โดยมี นายสรสิทธ์ิ สุนทรเกศ นายจิรวัฒน ล้ิวประเสริฐ และ นายดนัย 

วัฒนจริยา เปนกรรมการตรวจสอบ

 ในรอบปบัญชี 2564 กตส. ไดจัดใหมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไดเขารวมประชุมครบทุกครั้ง การ

ประชุมดังกลาวรวมถึงการประชุมรวมกับ ผูสอบบัญชีผูตรวจสอบภายใน และผูบริหารของบริษัท

 กตส. ไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระและเที่ยงธรรมภายใตขอบเขตอำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไวในกฎบัตรของคณะ

กรรมการตรวจสอบและตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพ�อสนับสนุนและสงเสริมใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการจัดทำ

รายงานการเงินและการบัญชีเปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดของทางการ มีการบริหารจัดการที่โปรงใส 

และมีธรรมาภิบาล 

 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของ กตส. ไดดังนี้

 1. การสอบทานรายงานการเงิน กตส.ไดสอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานการเงินประจำปของบริษัท และพิจารณารายงานการเงิน

รวมทั้งขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการเงินทุกไตรมาสพรอมทั้งไดใหขอแนะนำในการปรับปรุงแกไขเพ�อใหระบบการจัดทำรายงานการเงินและการบัญชีมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน กตส. เห็นวารายงานการเงินประจำปของบริษัทไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอยางถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญและ

เช�อถือได และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ สอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและการรายงานการ

เงินเกี่ยวของ

 2. การกำกับดูแลแผนการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามรายงานการตรวจสอบ กตส. ไดกำกับและติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามแผนการตรวจสอบ กตส. เห็นวาไดมีการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนการตรวจสอบที่สำคัญไดครบถวน รวมทั้งฝายบริหารของบริษัทไดใหความ

สำคัญและมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบไดเปนอยางดี

 3. การติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กตส. ไดติดตามการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีนัย

สำคัญจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผูตรวจสอบภายในและจากฝายบริหารอยางสม่ำเสมอ

 4. การแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาตอบแทน และการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี กตส. ไดพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง

ผูสอบบัญชีพรอมท้ังคาตอบแทนการสอบบัญชีประจำป และไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางสม่ำเสมอ รวมท้ังมีการประชุมรวมกับผูสอบ

บัญชีโดยไมมีฝายบริหารของบริษัทเขารวมในการประชุม 1 ครั้ง

 5. การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กตส. ไดมีการสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอตอคณะ

กรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 

 6. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ กตส. ไดทำการประเมินตนเองเก่ียวกับ บทบาท และหนาท่ีของ กตส. และแจงผลการ

ประเมินตอคณะกรรมการบริษัท 

 7. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กตส. ไดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ กตส. เสนอตอคณะกรรมการบริษัทและ

เปดเผยตอบุคคลภายนอกเปนประจำทุกป   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป

 กตส. ไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตของบทบาท อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกำหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยใชความรูและประสบการณ ดวยความระมัดระวังและรอบคอบและไดใหความเห็นและขอเสนอแนะอยางเปนอิสระและเปนกลาง กตส.มีความเห็นวา

บริษัทมีกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการกำกับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมท้ัง มีการปรับเปล่ียนกระบวนการ

ทำงานภายใตสถานการณวิกฤติของโรคระบาดโควิด 19 ไดเปนอยางดี 

(นายสรสิทธ์ิ สุนทรเกศ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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 บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “JDF”) ประกอบธุรกิจผลิตเคร�องปรุงรสอาหาร (Food 

Seasoning) และอาหารแปรรูปแบบครบวงจรตามความตองการของลูกคาแตละราย (Made to Order) เพ�อนำ

ไปเปนสวนผสมในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑหลักของลูกคาในและตางประเทศ  โดยลูกคาสวนใหญอยูในกลุมธุรกิจ

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย อาทิเชน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว และกลุมธุรกิจรานอาหาร 

(Food Service) อีกทั้ง มีการผลิตและจำหนายสินคาภายใตตราสินคาของบริษัท ผงเขยาปรุงรสและไสเบเกอรี่ 

ตรา ‘โอเค’ ผลิตภัณฑเคร�องแกงปรุงรสและอาหารไทยก่ึงสำเร็จรูป ตรา ‘กินดี’ หรือ ‘Kindee’ มะพราวอบกรอบ 

ตรา ‘Crispconut’ และซุปกึ่งสำเร็จรูปไมใสผงชูรสทุกชนิด ตรา ‘GOOD EATS’ ดวยความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณในอุตสาหกรรมอาหารกวา 40 ป โดยบริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรอาหารที่มีความ

เชี่ยวชาญและประสบการณสูงในการสนับสนุนการบริการพัฒนาสินคาและสูตรอาหารของลูกคาใหมีเอกลักษณ 

รสชาติ กล่ิน และลักษณะตามท่ีลูกคาตองการ นอกจากน้ี บริษัทไดรับการรับรองคุณภาพการผลิตในระดับสากล 

อาทิเชน มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร (British Retail Consortium หรือ BRC) ของสมาคมผูประกอบ

ธุรกิจคาปลีกแหงสหราชอาณาจักร (The British Standards Institution ) มาตรฐานความปลอดภัยอาหารระหวาง

ประเทศ (Food Safety Modernization Act. หรือ FSMA) ขององคการอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. FDA) ซ่ึงได

รับการยอมรับสำหรับผูผลิตอาหารในระดับนานาชาติ รวมถึงมาตรฐานการผลิตจากสถาบันในประเทศไทยตาง ๆ 

เชน มาตรฐานรับรองเก่ียวกับสุขลักษณะและขอกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) 

มาตรฐานรับรองวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points 

หรือ HACCP) มาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) เปนตน



จุดประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และคานิยมในการดำเนินธุรกิจ
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-  ชวยผูบริโภคใหคนพบรสชาติที่เปนเอกลักษณของตนเอง

-  เปนผูนำในอุตสาหกรรมเคร�องปรุงรส และอาหารแปรรูประดับประเทศซึ่งเปนที่รูจักอยางกวางขวางทั่วโลก 

-  ชวยผูบริโภคใหคนพบรสชาติที่เปนเอกลักษณของตนเอง ดวยการผลิตเคร�องปรุงรสและอาหารแปรรูปที่มี     

   คุณภาพสูง ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพ�อความพอใจสูงสุดของลูกคา 

คานิยมหลักของบริษัท

1. เราปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียและลูกคาเสมือนเปนหุนสวนของเราที่จะเติบโตไปพรอมกันดวยความเคารพและ 

    ความไววางใจ

2. เราปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอยางตอเน�อง เพ�อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

3. เราทำงานดวยความใสใจในรายละเอียดเพ�อสงมอบผลลัพธที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน เพ�อ

    ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา

พันธกิจ

  “ชวยผูบริโภคใหคนพบรสชาติที่เปนเอกลักษณของตนเอง ดวยการผลิตเคร�องปรุงรสและอาหาร

แปรรูปที่มีคุณภาพสูง ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพ�อความพอใจสูงสุดของลูกคา”

วิสัยทัศน

“เปนผูนำในอุตสาหกรรมเคร�องปรุงรส และอาหารแปรรูประดับประเทศ ซึ่งเปนที่รูจักอยางกวางขวางทั่วโลก”



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ
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 บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน) หรือเดิมคือ บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด ไดถูกจัดตั้งขึ้นโดย

นายธีรบุล หอสัจจกุล และนางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและอยูในวงการอาหารมา

ยาวนาน ดวยทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท ในป 2542 โดยเริ ่มตนจากการประกอบธุรกิจผลิตและ

จำหนายวัตถุดิบสวนผสม (Food Ingredients) ตามสูตรที่พัฒนาขึ้นเองเพ�อจำหนายใหกับลูกคาอุตสาหกรรม

ประเภทขนมขบเคี้ยวและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และดวยความมุงมั่นที่ตองการเปนผูนำในดานเคร�องปรุงรสอาหารใน

ประเทศผนวกกับประสบการณและทีมบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีอาหาร บริษัทจึงมุงเนน

ที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลใหกับลูกคาทั้งในและตางประเทศและ โดยการสรางทีมวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑที่มีความเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรอาหาร เพ�อใหคำปรึกษาและรวมการพัฒนาสินคาให

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา 

 ตอมา ในป 2544 ดวยประสบการณในดานการผลิตเคร�องปรุงรส นายธีรบุล ไดกอตั้ง บริษัท ใหม 

ฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เพ�อประกอบธุรกิจสงออกอาหารสำเร็จรูปและผงปรุงรสอาหารไปยังตาง

ประเทศ บริษัทพัฒนาจากการผลิตและจำหนายวัตถุดิบสวนผสม มาเปนการผลิตและจำหนายผงปรุงรสอาหาร 

(Food Seasoning) โดยบริษัทเริ่มดำเนินการจัดซื้อพื้นที่บริเวณตำบลลาดใหญ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม จากผูถือหุนเดิม เพ�อขยายโรงงานและพัฒนาคุณภาพสินคาของบริษัทอีกทั้งเริ่มมีการ

ผลิตสินคาประเภทอาหารไทยกึ่งสำเร็จรูปภายใตตราสินคา “กินดี” หรือ “Kindee” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา

บริษัทยึดม่ันในปณิธานท่ีจะผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสำหรับลูกคาและยังมุงม่ันท่ีจะพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑอยาง

ตอเน�อง เพ�อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคเพ�อใหเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ

 บริษัทเร่ิมดำเนินการผลิตขนมอบกรอบประเภทมะพราวอบแหงในป 2552 โดยเร่ิมแรกผลิตเปนสินคาภาย

ใตตราสินคาของบริษัทช�อ “Cripsconut” พรอมกับการขยายโรงงานเพ�อรองรับการขยายตัวของการเพิ่มขึ้น

ของประเภทสินคา และในป 2554 จัดตั้ง บริษัท โอเค ฟูด ซัพพลาย จำกัด เพ�อขยายการขายสินคาประเภทผง

ปรุงรสและไสเบเกอรี่ภายใตตราสินคาของบริษัทไปยังผูคาสง ภายใตตราสินคา “โอเค (OK)” บริษัทขยาย

ตัวอยางตอเน�อง และไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถานบันตางๆ ทั้งการรับรองมาตรฐานโรงงาน และ

มาตรฐานสินคา 

 ในชวงป 2563 บริษัทมีการยายสายการผลิตของเดิมมายังโรงงานใหม “โรงงานบางโทรัด” ตั้งอยูที่ 

ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บนพื้นที่กวา 33 ไร ทั้งหมดพรอมกับสั่งซื้อ

เคร�องจักรใหมโดยเนนระบบการผลิตแบบตอเน�อง (Continuous Production System) กึ่งอัตโนมัติ (Auto-

mation) ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากการลดระยะเวลาการขนสงระหวางโรงงานและลดอัตราการสูญ

เสีย โดยจะชวยเพ่ิมกำลังการผลิตไดมากย่ิงข้ึน โดยโรงงานเดิมไดหยุดการผลิตสินคาทุกประเภทต้ังแตชวงปลาย

ป 2563



พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในชวงที่ผานมา 
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พัฒนาการที่สำคัญป
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จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.00 ลานบาท เพ�อประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายวัตถุดิบสวนผสม (Food Ingredients) 

แรกเริ่ม บริษัทดำเนินการผลิตวัตถุดิบสวนผสม (Food Ingredients) ภายใตโรงงานแหงแรกที่ตั้งอยูถนนลาดเปง-บางตะบูน ตำบลลาดใหญ 

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (“โรงงานแมกลอง”)

จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ใหม ฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เพ�อประกอบธุรกิจสงออกอาหารสำเร็จรูปและผงปรุงรสอาหารไปตางประเทศ

ขยายโรงงานแหงที่สอง “โรงงานเอกชัย” โดยตั้งอยูที่ ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เพ�อใชในการผลิตอาหารไทยกึ่งสำเร็จรูป 

ไดรับรางวัล Consolation Prize MIT Design Award 2006 สำหรับสินคาประเภทผัดไทกึ่งสำเร็จรูปภายใตตราสินคาของบริษัท

จากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท โอเค ฟูด ซัพพลาย จำกัด สำหรับขยายการขายสินคาประเภทผงปรุงรสและ ไสเบเกอรี่ (ฟลลิ่ง) 

เพ�อจำหนายแกผูคาสงในประเทศ ภายใตตราสินคาของบริษัท “โอเค หรือ “OK”

บริษัทเริ่มผลิตและจำหนายสินคาประเภทมะพราวอบกรอบภายใตตราสินคาของบริษัทช�อวา“Cripsconut” 

บริษัทไดรับรางวัล ASEAN Health Food & Beauty Product Recognition Awards (AHBRA 2012) สาขาสวนผสมอาหารเพ�อสุขภาพ

บริษัทไดรับรางวัล “Good Performance and Service Award 2014” จากบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จำกัด

ขยายโรงงานแหงที่สาม “โรงงาน 227” โดยตั้งอยูที่ ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เพ�อใชในการขยายกำลังการผลิตของบริษัท 

บริษัทไดรับรางวัล “The Outstanding Partnership Throughout Years” จากบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด 

ดำเนินการกอสรางโรงงานแหงใหม “โรงงานบางโทรัด” ตั้งอยูที่ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บนพื้นที่กวา 33 ไร 

บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (USDA Organic) สำหรับการผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทมะพราวอบกรอบซึ่งอนุญาตใหใชสัญลักษณ 

“USDA Organic” บนผลิตภัณฑ

บริษัทไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับผลิตภัณฑเคร�องเทศอบแหง เคร�องปรุงรส อาหารกึ่งสำเร็จรูป

และผลิตภัณฑอาหารจากพืชผักผลไม ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 63-0322-1-00-1-0 

บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเปนบริษัทมหาชน โดยมีการเปลี่ยนช�อเปน "บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)" หรือ 

“JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED”

เริ่มดำเนินการที่โรงงานบางโทรัด อีกทั้งการผลิตที่โรงงานแหงใหมไดการรับรองมาตรฐานการผลิตมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและ

ขอกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) มาตรฐานรับรองวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 

(Hazard Analysis & Critical Control Points หรือ HACCP) และมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) สำหรับทุกสายการผลิต

สิ้นป 2563 โรงงานเดิมหยุดการผลิตทั้งหมดและยายการผลิตและพนักงานแตละสวนงานทั้งหมดไปยังโรงงานแหงใหม

โรงงานบางโทรัดไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)

บริษัทไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว เชน โปรตีนอบกรอบ พืชผักผลไมอบกรอบ

อยูระหวางการดำเนินการย�นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย



ประวัติการระดมทุน และรายละเอียดการใชเงินทุน

รายละเอียดของแผนการใชเงินทุนขางตน มีดังนี้ 

• รายละเอียดการใชเงินทุน
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 บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน) อยูระหวางการดำเนินการย�นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยคาดวาจะมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก ในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2565 

จำนวน 150,000,000 หุน โดยมีแผนการใชเงินทุนดังนี้

1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับตลาดที่มีการเติบโตสูง 

 จากการติดตามสถานการณของตลาดในอุตสาหกรรมอาหารอยางตอเน�อง บริษัทจึงมีนโยบายในการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมในสายผลิตภัณฑใหมท่ีสามารถตอบสนองความตองการของตลาดท่ีมีโอกาสเติบโตสูงท้ังในและตางประเทศ บริษัทจึง

มีแผนในการลงทุนในอุปกรณการวิจัยและพัฒนาพรอมเคร�องจักรการผลิตขนาดเล็ก รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวของในสายการ

ผลิตผลิตภัณฑกลุมแปงชุบทอดสำเร็จรูป (Batter Mix) เพ�อรองรับการขยายการใหบริการสำหรับธุรกิจรานอาหาร และธุรกิจ

อาหารประเภทอาหารพรอมรับประทานแชแข็ง (Frozen Food) และอาหารพรอมรับประทานแชเย็น (Chilled Food)

 อีกท้ัง บริษัทเล็งเห็นถึงทิศทางการเติบโตในเทรนดสุขภาพและจากพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะอยางย่ิง

จาก COVID-19 ท่ีทำใหผูบริโภคใหความสนใจผลิตภัณฑเพ�อสุขภาพและทำอาหารทานเองท่ีบานเพ่ิมมากข้ึน บริษัทจึงมีแผนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหม อาทิเชน ผลิตภัณฑเคร�องแกงปรุงรสและอาหารไทยสำเร็จรูป รสชาติเขมขนไมใสผงชูรสทุกชนิด และ

ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวอบกรอบเพ�อสุขภาพ (Healthy Snack Products)

 โดยท่ีผานมาในป 2564 บริษัทไดมีการปรับภาพลักษณผลิตภัณฑตรา “กินดี” หรือ “Kindee” ใหมีความทันสมัย  มีการ

ปรับสูตรและออกรสชาติใหม ไมใสผงชูรสทุกชนิด ทั้งโมโนโซเดียมกลูตาเมต (MSG) และ I+G (Disodium-5'-Inosinate หรือ 

IMP และ Disodium-5'-Guanylate หรือ GMP) ซ่ึงเปนสารปรุงแตงท่ีมีคุณสมบัติเดนเชนเดียวกับผงชูรส แตยังคงความอรอย 

รสชาติเขมขน สูตรไทยตนตำรับ ภายใตสโลแกนที่วา “เพราะเราอยากใหคุณ กินดี” อีกทั้ง บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑภายใต

แบรนด “กูดอีทส” หรือ “GOOD EATS” ซึ่งเปนผลิตภัณฑซุปเห็ดทรัฟเฟลและซุปล็อบสเตอรกึ่งสำเร็จรูป รสชาติพรีเมียม ไม

ใสผงชูรสทุกชนิดและไมใสวัตถุกันเสีย ไดรับตราทางเลือกสุขภาพ

แผนการใชเงินทุน

ประมาณการ

จำนวนเงิน

(ลานบาท)

ระยะเวลาที่ใชเงิน

โดยประมาณ

1. เพ�อชำระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

2. เพ�อวิจัยและพัฒนากลุมผลิตภัณฑใหมที่มีอัตราการเติบโตสูง

3. เพ�อขยายตลาดไปในกลุมประเทศ CLMV+2 (จีนตอนใตกับอินเดีย) 

4. เพ�อพัฒนากระบวนการผลิตและจัดซื้อเคร�องจักรระบบเทคโนโลยี

   แบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับสายการผลิตใหม

5. เพ�อจัดซื้อระบบการพัฒนาการเช�อมโยงขอมูล 

   Electronic Data Interchange (EDI) เพ�อรองรับการขยายกำลัง

   การผลิตและยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

6. เพ�อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
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ป 2565

ป 2565 ถึงป 2567

ป 2565 ถึงป 2567

ป 2565 ถึงป 2567

ป 2565 ถึงป 2567

ป 2565 ถึงป 2567



ผลิตภัณฑเคร�องแกงปรุงรสและอาหารไทยกึ่งสำเร็จ

รูปตรา “กินดี” หรือ “Kindee”

ซุปกึ่งสำเร็จรูปตรา “กูดอีทส” หรือ “GOOD EATS”
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 สำหรับแผนการพัฒนาผลิตภัณฑในอนาคต บริษัทยังคงมุงเนนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสำหรับตลาด

ผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพเพ�อใหสอดคลองกับแนวโนมความตองการของตลาดซ่ึงใหความสำคัญกับอาหารท่ีสงเสริมสุขภาพมาก

ย่ิงข้ึน โดยการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑใหมีหนาท่ีเฉพาะเจาะจงในการสงเสริมสุขภาพ (Functional Products) เพ่ิมเติม

จากคุณประโยชนทางโภชนาการของอาหารทั่วไป เชน ผลิตภัณฑอาหารที่มีสวนผสมของโปรตีนและผักผลไมอบกรอบ เปนตน 

ซึ่งบริษัทคาดวาจะใชงบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากลุมผลิตภัณฑดังกลาวประมาณ 40 ลานบาท โดยปจจุบัน

บริษัทมีการลงทุนในเคร�องจักรท่ีใชสำหรับการผลิตโปรตีนอบกรอบและผักผลไมอบกรอบแลว จำนวน 16 ลานบาท แตอยางไร

ก็ตาม บริษัทยังคงตองมีการลงทุนในการวิจัยตลาดและดานบุคลากรที่เกี่ยวของเพิ่มเติม โดยบริษัทคาดวาการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑขางตนจะกอใหเกิดรายไดเชิงพาณิชยในป 2565 

2. การขยายฐานลูกคาของเคร�องปรุงรสอาหารไปยังกลุมลูกคาใหม

 ปจจุบันกลุมลูกคาหลักของธุรกิจเคร�องปรุงรสอาหารของบริษัท ไดแก กลุมผูผลิตบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป ขนมขบเค้ียว และ

กลุมรานอาหาร ในป 2564 โรงงานผลิตเคร�องปรุงรสของบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารจาก

สมาคมผูประกอบธุรกิจคาปลีกแหงสหราชอาณาจักร (The British Retail Consortium) สงผลใหโรงงานมีมาตรฐานการ

ผลิตระดับสากลและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจครอบคลุมกลุมผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหารกลุมอ�น อาทิ อาหารสำเร็จรูป

แชแข็ง อาหารสำเร็จรูปพรอมทาน และธุรกิจเนื้อสัตวปรุงรสแปรรูป อาทิเชน ไสกรอก เปนตน บริษัทจึงกำหนดแผนการเติบโต

ของธุรกิจในการขยายไปยังกลุมลูกคาใหมทั้งในและตางประเทศ โดยอาศัยประสบการณและผลงานที่ผานมาในการพัฒนาสูตร

เคร�องปรุงรสอาหารมากกวา 2,000 รสชาติ ใหแกลูกคามากกวา 300 ราย เพ�อสรางความมั่นใจใหแกลูกคากลุมใหม โดยมีเปา

หมายในการเพ่ิมสวนแบงการตลาดของกลุมลูกคาหลักในปจจุบัน และการขยายกลุมลูกคาในอุตสาหกรรมอาหารกลุมอ�นในอนาคต 

เคร�องตมยำน้ำขน

กึ่งสำเร็จรูปชนิดผง

ซุปเห็ดทรัฟเฟลกึ่งสำเร็จรูป ซุปล็อบสเตอรกึ่งสำเร็จรูป

เคร�องแกงเขียวหวาน

กึ่งสำเร็จรูปชนิดผง

ซอสลาบ-น้ำตก

ปรุงสำเร็จชนิดผง 
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3. การขยายตลาดไปในกลุมประเทศ CLMV ประเทศจีนตอนใต และประเทศอินเดีย

 บริษัทพิจารณาท่ีจะลงทุนในประเทศท่ีมีความเหมาะสมในดานอุปสงคและอุปทานท้ังในกลุมประเทศ CLMV ประเทศจีนตอน

ใต และประเทศอินเดีย โดยบริษัทมีแผนในการสรรหาและคัดเลือกบริษัททองถิ่นในแตละประเทศขางตนในการเปนตัวแทนจำหนาย

สินคาภายใตแบรนดของบริษัทและเปนพันธมิตรในการขยายตลาดของบริษัท และในป 2566 ถึงป 2567 บริษัทมีแผนที่จะจัดตั้ง

สำนักงานในประเทศขางตนเพิ่มเติม เพ�อลงทุนในการเปดสำนักงานสาขาที่มีหองทดลองเบื้องตนสำหรับใชในการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑรวมกับทางลูกคาในประเทศนั้นๆ และลงทุนในดานบุคลากรงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการรวมมือกับพันธมิตรในการ

พัฒนาทีมงานขายอยางเปนระบบ ซึ่งบริษัทคาดวาจะเกิดรายไดเชิงพาณิชยจากสำนักงานสาขาในปลายป 2566 ซึ่งหากปริมาณ

การสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น บริษัทอาจพิจารณาในการลงทุนในโรงงานและเคร�องจักรเพ�อตอบสนองตอปริมาณการสั่งซื้อดังกลาว

ตอไป

4. การลงทุนในระบบเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิตระบบกึ่งอัตโนมัติ 

 จากแผนการเติบโตอยางตอเน�องของบริษัท บริษัทจึงมีแผนงานการพัฒนาระบบการผลิตแตละสายการผลิตใหเปนระบบ

กึ่งอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เพ�อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดดีและรวดเร็วขึ้น 

ดังน้ัน บริษัทมีแผนท่ีจะลงทุนในระบบเทคโนโลยีและเคร�องจักรเพ่ิม เพ�อปรับปรุงใหทันสมัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังนี้

 สำหรับสายการผลิตผลิตภัณฑเคร�องปรุงรส บริษัทมีแผนท่ีจะลงทุนติดต้ังระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม เพ�อใหบุคลากร

ของบริษัทสามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยคาดวาจะใชงบประมาณในการซื้อเคร�องจักรประมาณ 2.50 ลาน

บาท และจะดำเนินการติดตั้งแลวเสร็จภายในป 2565

 สำหรับผลิตภัณฑใหมกลุมแปงชุบทอดสำเร็จรูป (Batter Mix) บริษัทคำนึงปนเปอนของสารกอภูมิแพ (Allergen) ท่ีอาจ

เกิดจากแปงซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตดังกลาว ซ่ึงอาจทำใหเกิดการแพอาหาร (Food Allergy) แกผูบริโภค รวมไป

ถึงการฟุงกระจายที่อาจกอใหเกิดความไมสะดวกตอการทำงานของบุคลากรของบริษัท บริษัทจึงมีแผนการลงทุนในเคร�องจักร 

รวมถึงจัดทำหองผสมและหองบรรจุสำหรับผลิตภัณฑกลุมแปงชุบทอดโดยเฉพาะ ซ่ึงบริษัทคาดวาจะใชงบประมาณในการลงทุน

ประมาณ 4.50 ลานบาท และจะดำเนินการติดต้ังแลวเสร็จภายในป 2565 และสำหรับผลิตภัณฑใหมกลุมขนมท่ีมีสวนผสมของโปรตีน

และผักผลไมอบกรอบนั้น บริษัทไดมีการลงทุนสำหรับเคร�องจักรในการผลิตแลวบางสวน ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการทดสอบ

เคร�องจักรและวิจัยพัฒนาสินคา ซ่ึงบริษัทมีแผนในการลงทุนในเคร�องจักรบรรจุอัตโนมัติเพ่ิมเติมประมาณ 18.00 ลานบาท เพ�อ

ประสิทธิภาพในการทำงาน การลดตนทุนคาแรง และรองรับการผลิตในอนาคต โดยบริษัทคาดวาภายหลังการจัดซื้อ ติดตั้ง และ

ทดสอบระบบประมาณ 9-12 เดือน และสายผลิตภัณฑดังกลาวจะสามารถกอใหเกิดรายไดเชิงพาณิชยไดในป 2566

5. การลงทุนในระบบการพัฒนาการเช�อมโยงขอมูล (Electronic Data Interchange : EDI) เพ�อรองรับการขยายกำลัง

การผลิตและยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

 บริษัทมีแผนในการพัฒนาระบบการเช�อมโยงดานขอมูลในบริษัท เพ�อบริหารจัดการหวงโซอุปทานใหสามารถบริหารจัดการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการบริหารจัดการดานอุปสงค การวางแผนการขายและการดำเนินงาน (Sales and Operation 

Planning) การวางแผนการผลิต (Production Planning/Scheduling) ระบบการจัดการคลังสินคาและการขนสง (Warehouse 

and Logistic Management System) โดยการใชเคร�องมือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมจัดเก็บและจัดการกับขอมูล 

อาทิเชน โปรแกรม SAP S4 HANA ระบบ Warehouse and Logistic Management System รวมถึงระบบ Salesforce เปนตน 

เพ�อใหขอมูลน้ันสามารถนำไปใชในการประกอบการตัดสินใจไดในเวลาอันรวดเร็วและถูกตอง รวมถึงระบบการบริหารความสัมพันธ

กับลูกคา (Customer Relationship Management-CRM) เพ�อเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการแกลูกคาโดยการจัดระบบฐานขอมูล

ของลูกคาขนาดใหญใหอยูภายใตระบบเดียวกัน ใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถติดตามและจัดการขอมูลของลูกคาแบบเชิงรุก

ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนำขอมูลมาวิเคราะหเพ�อพัฒนาการใหบริการและรักษาความสัมพันธของ

ลูกคาเดิมและสรางฐานลูกคา เพ�อสรางความเช�อมั่น และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา

 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจะดำเนินการตามแผนการลงทุนโครงการในอนาคตตามท่ีกลาวมาขางตน บริษัทอาจมีการจัดหาแหลง

เงินทุนเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจรวมถึง การนำเงินสวนหน่ึงท่ีไดรับการจากเสนอขายหลักทรัพยคร้ังน้ี และ/หรือ เงินกูจากสถาบันการเงิน 

และ/หรือ ใชกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ/หรือ โดยวิธีการอ�นตามความเหมาะสม

 



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดของบริษัทจำแนกตามประเภทผลิตภัณฑสำหรับรอบปบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 - ป 2564 ดังนี้
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หมายเหตุ : 

/1
 สินคาอ�นภายใตตราสินคาบริษัท ไดแก สินคาตรา “กินดี” หรือ “Kindee” เคร�องปรุงรสอาหาร “Little Monkey” กลวยและผักอบกรอบ และ

ผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูปพรอมเคร�องปรุงรส “Inuliv” อาหารเสริมทำจากเสนใยอาหาร(ปจจุบันไมมีการผลิต

เพ�อจำหนายแลว)

/2
 รายไดอ�น ประกอบดวย กำไรจากการจำหนายและตัดจำหนายสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดดอกเบี้ย 

และกำไรจากตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน

ประเภทผลิตภัณฑ

1. สินคาตามคำสั่งซื้อของลูกคาและสินคารับจางผลิต

1.1 ผลิตภัณฑปรุงรสอาหาร

1.2 ขนมขบเคี้ยว

2. สินคาภายใตตราสินคาของบริษัท

2.1 โอเค (OK)

2.2 Crispconut

2.3 สินคาอ�น
/1

รวมรายไดจากการขาย

รายไดอ�น
/2

รายไดรวม

610.30

478.83

131.47

47.55

33.59

12.87

1.09

657.85

3.60 

661.45

92.27

 72.39

 19.88

7.19

 5.08

1.95

0.16

 99.46

 0.54

 100.00

539.46

435.56

103.90

42.75

34.54

7.67

0.54

582.21

9.97

592.18

91.10

 73.55

 17.55

7.22

 5.83

1.30

0.09

 98.32

 1.68

 100.00

537.99 

413.07 

124.92 

38.94 

30.57 

7.97 

0.39 

576.92 

8.78

585.70

91.85

70.53

21.33

6.65

5.21

1.36

0.07

98.50

1.50

100.00

ป 2562

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ป 2563 ป 2564

สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินคารับจางผลิต - ขนมคบเขี้ยวประเภทผักและผลไมอบกรอบ

สินคาภายใตตราสินคาของบริษัท

สินคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา - ผลิตภัณฑปรุงรสอาหาร

ป 2564

รายไดจากการขาย 576.92 ลบ.

21.33%

6.65%

70.53%



ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ 

ตัวอยางผงปรุงรส

ตัวอยางสูตรอาหารที่

บริษัทพัฒนาและรับจาง

ผลิตใหลูกคา
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1. สินคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา (Made to Order) และสินคารับจางผลิต (OEM)

 บริษัทมีบริการใหคำปรึกษาในการพัฒนาสินคาใหตรงตามสูตรหรือคิดคนรสชาติใหมใหสอดคลองกับความหลากหลาย

ตามความตองการของลูกคา โดยสำหรับสินคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา (Made to Order) เปนผลิตภัณฑที่ลูกคานำไปใชในการ

ผสมกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑของลูกคาเพ�อใหเกิดรสชาติ และสำหรับสินคารับจางผลิต (OEM) เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปท่ีบริษัท

ผลิตภายใตตราสินคาของลูกคา โดยสามารถแบงตามลักษณะออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก 

 1.1) ผลิตภัณฑเคร�องปรุงรสอาหาร ซ่ึงสามารถนำไปใชสำหรับปรุงรสอาหารทุกประเภทไมวาจะเปนการโรย การหมัก  

  และการปรุงรส เพ�อเพิ่มรสชาติ กลิ่น สี หรืออ�นๆ ตามวัตถุประสงคการใชงาน และ 

 1.2) ขนมขบเค้ียวประเภทผักหรือผลไมอบกรอบ ซ่ึงบริษัทสามารถดำเนินการผลิตไดหลากหลายรูปแบบ ท้ังลักษณะ

  เปนแบบแผน แบบแทง หรือแบบชิ้นคลัสเตอร (Cluster) เปนตน

 1.1 กลุมผลิตภัณฑเคร�องปรุงรสอาหาร

  แบงไดเปน 4 ลักษณะ ไดแก ผงปรุงรส อาหารอบแหง ซอสน้ำจิ้ม และไสเบเกอรี่ (ฟลลิ่ง)

  1) ผงปรุงรส

   บริษัทรับจางพัฒนาสูตรและผลิตผงปรุงรสตามสูตรการผลิตเฉพาะสำหรับใชกับทั้งอาหารคาว และ 

  อาหารหวาน ใหแกผูประกอบการโรงงานผลิตอาหาร อาทิเชน อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว เปนตน และ 

  ธุรกิจรานอาหารหลากหลายรายท่ีมีสาขากระจายตามหางสรรพสินคาหรือรานอาหารแบบแฟรนไซส (Franchise)  

  โดยลูกคาสามารถนำเคร�องปรุงรสอาหารดังกลาวไปใชเปนสวนประกอบในการปรุงอาหารของลูกคาซ่ึงจะทำให 

  เนื้อสัมผัส รสชาติ กลิ่น สี ของอาหารคงที่และไมเปลี่ยนแปลงในการผลิตอาหารในแตละครั้ง บริษัทไดมีการ 

  พัฒนาสูตรอาหารรวมถึงการผลิตผงปรุงรสอาหารใหแกผูประกอบการดานอาหารหลากหลายประเภท ไดแก 

   1) ผงปรุงรสประเภทอาหารคาวสามารถใชเปนสวนผสมในการหมักอาหาร หรือเคลือบอาหารกอนอบ  

    โดยที่ผงปรุงรสสามารถทนความรอนไดโดยรสชาติไมเปลี่ยนแปลง  

   2) ผงปรุงรสอาหารหวานสำหรับเปนวัตถุดิบในการทำเบเกอรี่หรือใชเพ�อโรยหนาขนม  

   3) ผงซุปท้ังน้ำขนและน้ำใสท่ีนำไปประกอบอาหารไดงายและสะดวกสบาย ซ่ึงเหมาะกับรานอาหารท่ีตองการ 

    ใหมีรสชาติของน้ำซุปที่คงที่ และ 

   4) ผงผลไม นมและชาเคร�องด�ม เพ�อทำเคร�องด�มหรือผสมในการทำเบเกอรี่
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  2) อาหารอบแหง

   บริษัทสามารถผลิตผักอบแหง เน้ือสัตวหลากชนิดอบแหง สมุนไพร 

  อบแหง และเคร�องเทศอบแหง เพ�อ นำไปใชเปนวัตถุดิบของอาหารจานสำคัญ  

  เชน ในอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในปจจุบันที่มีการใสผักอบแหงหรือ 

  อาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทอ�น ๆ ที่มีการใสเนื้อสัตวอบแหงเปนวัตถุดิบ

  เพ�อเพิ่มคุณคาทางอาหาร สีสันและเพิ่มรสชาติ

  4) ไสเบเกอรี่ (ฟลลิ่ง)

   บริษัทไดพัฒนาการผลิตไสขนมใหตรงตามความตองการของลูกคา 

  ของบริษัท เพ�อชวยใหสามารถนำ เสนอผลิตภัณฑที่ตรงใจกับผูบริโภคได  

  ไมวาจะเปนไสขนมเนื้อสัมผัสแบบละลายไดอยางซาลาเปาไสลาวา หรือไส 

  ขนมเนื้อสัมผัสคงตัวเหมือนไสโดนัทที่ ใชเทคโนโลยีในการผลิตที่ตางกัน  

  นอกจากนี้ ทีมนักวิทยาศาสตรการอาหารของบริษัทยังสามารถใหคำ 

  แนะนำเกี่ยวกับการทำไสขนมรูปแบบอ�นไดอีกดวย

  1.2 ขนมขบเคี้ยวประเภทผักและผลไมอบกรอบ (Fruit Snack) 

   บริษัทเปนผูใหบริการครบวงจรในการรับจางผลิตสินคาขนมขบเค้ียวประเภทผักและผลไมอบกรอบภาย 

  ใตตราสินคาของลูกคา โดยบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการผลิตและควบคุมคุณภาพสินคาตลอดทุก 

  กระบวนการ รวมถึงการใหบริการติดตอบริษัทจัดทำบรรจุภัณฑ (Packaging) และดำเนินการบรรจุใหแกลูกคา 

  กอนนำสงแกลูกคา ซึ่งปจจุบันบริษัทรับจางผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทมะพราวอบกรอบแกลูกคาทั้งในและตาง 

  ประเทศเปนหลัก โดยรูปแบบสินคาของมะพราวอบกรอบท่ีบริษัทสามารถดำเนินการผลิตไดมีหลากหลายรูปแบบ  

  ทั้งลักษณะแผนมะพราวอบกรอบ มะพราวกอนอบกรอบเคลือบช็อคโกแลต และมะพราวแทงอบกรอบ 

ตัวอยางอาหารอบแหง

ตัวอยางซอสน้ำจิ้ม 

ตัวอยางรสชาติของซอส

ตัวอยางอาหารที่

สามารถใชไสเบเกอรี่ (ฟลลิ่ง)

  3) ซอสน้ำจิ้ม 

   ลูกคาสามารถรวมพัฒนารสชาติของซอส 

  กับนักวิจัยและพัฒนาดานอาหารของบริษัท เพ�อให 

  ไดผลิตภัณฑที่เหมาะสมมากที่สุดได และดวยกรรมวิธี 

  ผลิตซอสของบริษัทท่ีทันสมัย ทำใหซอสสามารถเก็บ 

  รักษาไดนานซึ่งชวยลดตนทุนในการกำจัดวัตถุดิบที่ 

  หมดอายุเร็วได โดยลูกคาสามารถเลือกชนิดของ 

  ผลิตภัณฑไดถึง 3 ประเภท ไดแก แบบซอส แบบน้ำมัน 

แ  ละแบบเคร�องแกงผสมน้ำมันซึ่งจะชวยเพิ่มทั้งเนื้อ 

  สัมผัสและกลิ่นใหกับเมนูอาหารอีกดวย 
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2. สินคาภายใตตราสินคาของบริษัท (Brand)

ผงเขยาปรุงรสและไสเบเกอร่ี (ฟลล่ิง) ตรา “โอเค” หรือ “OK” ท่ีมีการคิดคนสูตรเฉพาะใหเหมาะกับราน

อาหารและรานเบเกอร่ี ผลิตภายใตเคร�องจักรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีทำใหลูกคาสามารถม่ันใจในรสชาติ

ท่ีคงท่ี ดวยมาตรฐานท้ังดานรสชาติความอรอยและความปลอดภัย จำหนายแกผูประกอบการรานอาหาร 

รานเบเกอร่ีและลูกคาท่ัวไป โดยวางจำหนายทางชองทาง Traditional Trade หางคาสง

ช�อดังและรานอุปกรณเบเกอรี่ทั่วประเทศ 

ตราสินคาของบริษัท (Brand) ผลิตภัณฑ

2.1 โอเค (OK)

ผลิตภัณฑตรา “Crispconut” และตรา “Little Monkey” เปนขนมขบเคี้ยวประเภทมะพราว อบกรอบ 

และมะพราวอัดกอน สำหรับรับประทานเปนอาหารวางหรือของทานเลนสำหรับผูบริโภคท่ีรักสุขภาพ โดย

บริษัทมีการคัดสรรมะพราวทึนทึกที่มีคุณภาพ มีรสชาติเขมขนและมีกลิ่นหอมจากแหลงปลูกมะพราวที่ดี

ท่ีสุดในประเทศไทย เพ�อนำมาผลิตผานการอบโดยไมใชน้ำมัน และไมใสวัตถุกันเสีย ทำใหมะพราวอบกรอบ

มีรสชาติอรอย หอมหวาน ดีตอสุขภาพ นอกจากน้ี มะพราวอบกรอบของบริษัทยังสามารถนำไปโรยบน

สลัด ใสในโยเกิรต และนำไปทานกับอาหารจานหลักไดหลากหลายเมนู ตามแตความตองการของผูบริโภควาง

จำหนายในซุปเปอรมารเก็ตและไฮเปอรมารเก็ตชั้นนำทั่วประเทศ 

ภายใตความตั้งใจของบริษัทในการรังสรรคและสงมอบรสชาติความอรอยใหแกผูบริโภคดวยแนวคิด

ของผลิตภัณฑและความใสใจของบริษัทที่วา “เพราะเราอยากใหคุณ กินดี”บริษัทจึงคิดคนและพัฒนา 

“กินดี” หรือ “Kindee” ซึ่งเปนผลิตภัณฑเคร�องแกงปรุงรสและอาหารไทยกึ่งสำเร็จรูป รสชาติเขมขน 

สูตรไทยตนตำรับ ไมใสผงชูรสทุกชนิด และไมใสวัตถุกันเสีย โดยมีจุดเดนในดานรสชาติที่เขมขน อรอย 

งายๆ ไมใสผงชูรส ในราคาคุมคาสามารถหาซ้ือไดท่ีซุปเปอรมารเก็ตช้ันนำท่ัวประเทศ และชองทางออนไลน 

นอกจากน้ี บริษัทงมีแผนเพ่ิมรสชาติใหมไดแก พะโล แกงสม และกะเพราในป 2565 อีกท้ังขยายสินคาภายใต

ตราสินคา “กินดี” ในกลุมผลิตภัณฑอาหารแบบตางๆ สูทองตลาดมากข้ึนในอนาคต อาทิเชน กลุมขาวก่ึง

สำเร็จรูป กวยเต๋ียวก่ึงสำเร็จรูป เพ�อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคตอไป

ผลิตภัณฑซุปก่ึงสำเร็จรูปภายใตแบรนด “กูดอีทส” หรือ “GOOD EATS” ซ่ึงเปนแบรนดใหมลาสุด ภายใต

แนวคิด “EAT GOOD FEEL GOOD” ออกผลิตภัณฑใหมลาสุด โดยเนนจุดขาย Healthy & Tasty  ซุปเห็ด

ทรัฟเฟลและซุปล็อบสเตอรก่ึงสำเร็จรูปรสชาติพรีเมียม โดยใชวัตถุดิบท่ีเลือกสรรมาอยางดี ไดรับตราทาง

เลือกสุขภาพ ไมใสผงชูรสทุกชนิด ไมใสวัตถุกันเสีย และโซเดียมต่ำ เพ�อผูบริโภคท่ีใสใจสุขภาพ โดยจัดจำหนาย

ท่ัวไปท้ังซุปเปอรมารเก็ตช้ันนำ และชองทางออนไลน 

2.2 Crispconut

2.3 กินดี (Kindee)

2.4 GOOD EATS

เคร�องตมยำน้ำขน

ก่ึงสำเร็จรูปชนิดผง

เคร�องแกงเขียวหวาน

ก่ึงสำเร็จรูปชนิดผง

ซอสลาบ-น้ำตก

ปรุงสำเร็จชนิดผง 

ผงเขยาปรุงรส ตรา OK ฟลล่ิง และมายองเนส ตราOK

มะพราวอบกรอบ มะพราวอัดกอน รส พัฟไรซ โกโก

แอนดแครนเบอรร่ี

รส ดารกช็อคโกแลต

แอนดแครนเบอรร่ี

รส ซีด เมดเลย

ซุปเห็ดทรัฟเฟล

ก่ึงสำเร็จรูป

ซุปล็อบสเตอร

ก่ึงสำเร็จรูป
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การตลาดและการแขงขัน

1. นโยบายและกลยุทธการตลาด

 1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ

  • พัฒนาสูตรอาหารไดหลากหลายตามความตองการ

   บริษัทมุงเนนการตอบโจทยลูกคากลุมอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจรานอาหารใหครอบคลุมความ 

  ตองการแบบครบวงจร (One-Stop Service) โดย ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนากวา 22  

  คนซ่ึงมีประสบการณทางดานอาหารสำหรับรวมพัฒนาสินคาและสูตรอาหารกับลูกคา โดยมุงเนนการตอบโจทย 

  ความตองการ ตั้งแตการวิจัยและพัฒนารสชาติ การทดลองกับสินคาของลูกคา การพิจารณากฎหมายที่ 

  เกี่ยวของกับสินคา การผลิต ตลอดจนถึงการดำเนินการบรรจุสินคาใหแกลูกคา โดยที่ผานมาบริษัทไดมีการ 

  พัฒนานวัตกรรมผงปรุงรสอาหารรวมถึงสูตรอาหารท้ังดานรสชาติ รูปแบบ และสินคาท่ีเปล่ียนแปลงไปตามแนว 

  โนมตลาด และตามกระแสความนิยมของผูบริโภคมากกวา 2,000 รายการ ซ่ึงแตละสินคามีความหลากหลายตอบ 

  โจทยลูกคาหลายประเภทท้ังลูกคาอุตสาหกรรม ลูกคาขายปลีก และผูบริโภค ซ่ึงบริษัทเช�อวาการพัฒนาและตอย 

  อดผลิตภัณฑอยางตอเน�องจะเปนจุดแข็งและสามารถสรางผลประกอบการที่ดีไดตอไปในอนาคต

  • คุณภาพของผลิตภัณฑ

   บริษัทไดรับมาตรฐานการรับรองคุณภาพในการผลิตและจัดการคุณภาพกวา 5 รายการสำหรับโรงงาน 

  ผลิตเคร�องปรุงรส และมากกวา 10 รายการสำหรับโรงงานผลิตมะพราวอบกรอบ อาทิ มาตรฐานรับรองเก่ียว 

  กับสุขลักษณะและขอกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) มาตรฐานรับรองวิเคราะห 

  อันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points หรือ HACCP) มาตรฐาน 

  ความปลอดภัยทางอาหาร (British Retail Consortium หรือ BRC) มาตรฐานอาหารปราศจากกลูเตน  

  (Gluten-Free Certification) เปนตน ซึ่งเปนมาตรฐานที่รับรองทั้งจากในประเทศและตางประเทศ 

   บริษัทใหความสำคัญเก่ียวกับการผลิตและการจัดการคุณภาพเปนอันดับแรก เน�องจากผลิตภัณฑของ 

  บริษัทเปนสวนสนับสนุนการผลิตอาหารซ่ึงตองเปนสินคาท่ีตองมีคุณภาพท่ีดี สามารถนำไปใชในการประกอบการ 

  ปรุงอาหารหรือรับประทานได ดังน้ันการใหความสำคัญดานคุณภาพเปนส่ิงท่ีบริษัทตระหนักและใหความสำคัญมา 

  โดยตลอด บริษัทจึงมีขั้นตอนการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ และรสชาติของสินคาในทุกกระบวนการ เริ่ม 

  ตั้งแตการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเม�อไดรับการจัดสงที่โรงงาน โดยจะตรวจสอบทั้งสภาพ ขนาด สี  

  กลิ่น รสชาติ และสารเคมีอ�นๆ รวมดวย โดยบริษัทจะมีฝายตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control หรือ QC)  

  ท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญทางดานอาหารตรวจสอบวัตถุดิบทุกคร้ังกอนนำมาเขาสูข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบ 

  และการผลิต โดยวัตถุดิบท่ีบริษัทใชตองมีมาตรฐานและไมมีสารเจือปนท่ีอยูในระดับท่ีขัดตอกฎหมาย โดยระหวาง 

  กระบวนการผลิต บริษัทจะมีการสุมทดสอบสินคาทุกข้ันตอน เพ�อเปนการตรวจสอบคุณภาพ และเม�อถึงข้ันตอน 

  การสงมอบ บริษัทจะมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา เพ�อใหถูกตองตามคำส่ังซ้ือของลูกคา โดยแตละกระบวนการ 

  ตรวจสอบ บริษัทจะมีการจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพสินคาซึ่งจะไดรับการลงนามทุกครั้ง เพ�อเปนการควบคุม 

  การทำงานตรวจสอบคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีต้ังไว ซ่ึงบริษัทเช�อวาคุณภาพมาตรฐานท่ีดีของสินคาจะ 

  สงเสริมใหบริษัทไดรับงานอยางตอเน�อง และเปนจุดแข็งท่ีจะตอยอดใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางย่ังยืนและจะได 

  รับความไววางใจจากลูกคาอยางตอเน�อง 

  • การพัฒนาตราสินคาของบริษัท

   บริษัทตอยอดจากประสบการณการเปนผูผลิตและผูพัฒนาสูตรอาหารใหแกลูกคาอยางยาวนาน บริษัท 

  มีเปาหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ อาทิ เคร�องปรุงรสสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  

  มะพราวอบกรอบ ภายใตตราสินคาของบริษัท เพ�อกระจายความเส่ียงและเสริมสรางความย่ังยืนในการประกอบ 

  ธุรกิจ โดยบริษัทจะเนนการพัฒนาสินคาใหตรงแนวโนมของตลาดท้ังดานรสชาติ และความสะดวกสบายในการนำ 

  ไปรับประทาน โดยสินคาของบริษัทครอบคลุมกลุมผูใชงานหลากหลายกลุมลูกคา เชน ผงปรุงรสตรา ‘OK’ ท่ี 

  มุงเนนผูประกอบอาหารขนาดเล็กเพ�อใชประกอบการปรุงอาหาร ขนมขบเคี้ยวประเภทมะพราวอบกรอบตรา  

  ‘Crispconut’ และตรา ‘Little Monkey’ ที่เนนกลุมผูบริโภคขนมขบเคี้ยวที่คำนึงถึงเร�องสุขภาพ ผงปรุงรส 

  สำเร็จรูปตรา ‘กินดี’ หรือ ‘Kindee’ ท่ีมีจุดเดนเปนสินคาปราศจากผงชูรส เพ�อคนรักสุขภาพอยางแทจริง และ 

  ซุปกึ่งสำเร็จรูปตรา ‘GOOD EATS’ ที่เนนวัตถุดิบที่มีความหรูหราและที่ดีตอสุขภาพ ในราคาที่ยอมเยา
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 1.2 นโยบายดานการกำหนดราคา 

  การกำหนดราคาสินคาตามคำส่ังซ้ือของลูกคาและสินคาจางผลิตข้ึนกับการเจรจาตกลงระหวางบริษัทกับลูกคา 

 ตามลักษณะของผลิตภัณฑท่ีพัฒนา รวมถึงปริมาณในการส่ังผลิต โดยบริษัทจะคำนึงถึงตนทุนการผลิต ตนทุนจากการ 

 วิจัยและพัฒนา หรืออาจรวมคาดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและการขออนุญาตเพิ่มเติมตามขอกำหนดมาตรฐานที่ 

 ลูกคารองขอใหตรวจวิเคราะหจากหนวยงานภายนอก อีกท้ัง บริษัทสามารถปรับสูตรวัตถุดิบ เพ�อจัดสรรตนทุนการผลิต 

 ใหสอดคลองกับงบประมาณการสั่งซื้อของลูกคาได 

  กรณีสินคาภายใตตราสินคาของบริษัท บริษัทจะพิจารณาการต้ังราคาตามราคาตลาดและกลุมเปาหมายของสินคา 

 ดังกลาว โดยบริษัทมีผลิตภัณฑท่ีขายในราคาท่ีแขงขันไดในตลาด รวมถึงผลิตภัณฑท่ีมีจุดเดนกวาตลาดซ่ึงสามารถกำหนด 

 ราคาที่สูงกวาทองตลาดได 

 1.3 ชองทางการจัดจำหนาย 

  ปจจุบันผลิตภัณฑชองทางการจัดจำหนายสินคาของบริษัทสามารถแบงไดเปน 4 ชองทาง ไดแก 

  1) การจำหนายผานทางฝายขายของบริษัท 

  2) การจำหนายผานผูคาสง 

  3) การจำหนายผานผูคาปลีกขนาดใหญ และ 

  4) การขายผานชองทางออนไลน

  การจำหนายผานทางฝายขายของบริษัท เปนชองทางการจำหนายหลักของบริษัท เน�องจากลูกคาสวนใหญของ 

 บริษัทเปนลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและกลุมรานอาหารขนาดใหญ บริษัทมีพนักงานขายซึ่งมีความรูและ 

  ประสบการณดานการวิจัยและพัฒนาอาหารในการติดตอกับลูกคาโดยตรง เพ�อการนำเสนอแนวโนมตลาดและ 

 รวมพัฒนาสูตรอาหารใหแกลูกคาในแตละชวงของการเพิ่มหรือเปลี่ยนรสชาติหรือผลิตภัณฑของลูกคา 

  สำหรับสินคาภายใตตราสินคาของบริษัท มีการจำหนายทั้งผานผูคาสง ผูคาปลีกขนาดใหญ อีกทั้งในปจจุบัน  

 บริษัทมีเร่ิมมีการจัดจำหนายสินคาภายใตตราสินคาของบริษัทผานทางออนไลนแพลตฟอรม หรือ E-commerce ตางๆ  

 อาทิเชน Shopee, Lazada หรือทาง Social media หลัก เชน Facebook, Line เพ�ออำนวยความสะดวกแกลูกคา

2. กลยุทธดานการตลาดประชาสัมพันธ 

  บริษัทมีการวางแผนในการทำการตลาดและประชาสัมพันธทั้งสำหรับลูกคาปจจุบัน และการขยายกลุมลูกคาเพิ่ม 

 เติม โดยบริษัทมีการทำการตรวจสอบตลาด (Market Survey) ในผลิตภัณฑที่เปนที่นิยม รวมถึงแนวโนมผลิตภัณฑใน 

 อนาคต เพ�อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของลูกคาและผูบริโภครายยอย โดยบริษัทมีการนำเสนอ 

 ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของทางบริษัท ท้ังผลิตภัณฑท่ีผลิตตามความตองการของลูกคา ผลิตภัณฑรับจางผลิต และ 

 ผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัทผานชองทางตางๆ เชน ผานทาง Website ของทางบริษัทเอง การออกงานแสดง 

 สินคา รวมถึงการใชชองทาง E-Commerce เปนตน

  สำหรับการออกงานแสดงสินคา บริษัทมีเขารวมงานแสดงสินคาเกี่ยวกับอาหารและอุตสาหกรรมอาหารทั้งใน 

 ประเทศไทยและตางประเทศอยางตอเน�อง อาทิเชน งาน ThaiFex ที่จัดขึ้นในประเทศไทย งาน Food Ingredients Asia  

 (Fi Asia) ท่ีจัดข้ึนสำหรับแสดงธุรกิจและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารของแตละประเทศในทวีปเอเชียซ่ึงโดยปกติจัดข้ึน 

 ท่ีประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ี บริษัทมีการนำผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัทนำเสนอในงานแสดง 

 สินคาในตางประเทศ เพ�อพบปะลูกคารายใหม สำหรับขยายฐานลูกคาของตลาดตางประเทศ ท้ังน้ี บริษัทไมเพียงแตเขารวม 

 งานแสดงสินคาอาหารทั่วไปเทานั้น บริษัทยังเล็งเห็นถึงโอกาสของงานแสดงสินคาเจาะจงอยางสินคามาตรฐานเกษตร 

 อินทรีย เน�องจากในปจจุบันนี้แนวโนมการเติบโตของสินคามาตรฐานเกษตรอินทรียเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นในป 2564 ถึงป  

 2565 บริษัทจึงตัดสินใจเขารวมงาน Natural & Organic Products Europe ที่ประเทศอังกฤษ โดยตองการนำเสนอ 

 ผลิตภัณฑมะพราวอบกรอบภายใตมาตรฐานเกษตรอินทรียของสหภาพยุโรป (Organic) เพ�อขยายกลุมลูกคาของ 

 ผลิตภัณฑมะพราวอบกรอบและผงปรุงรสแบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย



  อีกทั้ง การเปนพันธมิตรการคาที่ดีกับทางคูคาและลูกคา ทำใหเกิดการแนะนำตอ บริษัทจึงมุงเนนในการพัฒนา 

 ความสัมพันธกับพันธมิตรและคูคาอยางย่ังยืน รวมท้ัง พัฒนาคุณภาพ และควบคุมการผลิตใหไดมาตรฐานสากลซ่ึงเปน 

 ท่ียอมรับจากประเทศตางๆ ท่ัวโลก ท่ีจะทำใหบริษัทไดรับการไววางใจจากบริษัทช้ันนำตางๆ ใหรวมพัฒนาผลิตภัณฑและ 

 ทำสัญญาการผลิตกับบริษัทในระยะยาว

  นอกจากน้ี เพ�อรองรับพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางมากหลังสถานการณการแพรระบาดของไวรัส 

 โควิด 19 รวมถึง โอกาสในการเพ่ิมผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมจากผูบริโภคในระบบออนไลนและสามารถเสริมสรางความ 

 หลากหลายใหกับกลุมผลิตภัณฑของบริษัทได เพ�อสรางยอดขายและทำใหกลุมลูกคาทุกกลุมสามารถเขาถึงผลิตภัณฑ 

 ของบริษัทไดงายและสะดวกย่ิงข้ึน อีกท้ังอัตราการเติบโตของตลาดซ้ือขายสินคาผานชองทางการจำหนายทางออนไลน  

 (E-Commerce) ยังเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน�อง ทางบริษัทจึงวางแผนจัดจำหนายสินคาผานแพลตฟอรม E-Commerce  

 อ�นๆ เพิ่มเติมเพ�อใหเขาถึงกลุมลูกคาใหไดมากที่สุด ผานการโปรโมทสินคาของบริษัทในแตละแพลตฟอรม

3. การจัดหาผลิตภัณฑ และขั้นตอนการผลิต

 การจัดหาวัตถุดิบ

  วัตถุดิบหลักของบริษัท ไดแก สินคาเกษตรและวัตถุดิบอาหารแปรรูป เชน พริก ใบมะกรูด ปลาหมึก มะพราว  

 เปนตน และบรรจุภัณฑ โดยบริษัทจัดซื้อวัตถุดิบสวนใหญจากผูคาภายในประเทศ โดยบริษัทมีการเปรียบเทียบราคาและ 

 คุณสมบัติอ�นของวัตถุดิบกอนการจัดซ้ืออยางสม่ำเสมอ เพ�อรักษาระดับคุณภาพในการจัดซ้ือวัตถุดิบ อีกท้ัง บริษัทมี 

 การประเมินคูคาในทะเบียนรายช�อเปนประจำทุกป เพ�อการลดความเส่ียงในการจัดซ้ือวัตถุดิบท่ีอาจไมมีคุณภาพ ซ่ึงคุณภาพ 

 และสุขอนามัยถือเปนหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจอาหาร

 วัตถุดิบของบริษัท สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้

 1) วัตถุดิบที่ใช ในการผลิต

  วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิต ไดแก วัตถุดิบทางการเกษตร อาทิ แปงสาลี น้ำตาล เกลือ พริก มะพราว กุงแหง  

 หมึกแหง เปนตน และสารปรุงแตงอาหาร อาทิ วัตถุแตงกล่ิน สีผสมอาหาร สารใหความหนืด เปนตน บริษัทส่ังซ้ือวัตถุ

 ดิบท้ังหมดจากผูจัดจำหนายในประเทศท้ังจากเกษตรกร พอคาคนกลางหรือผูคาสง (ลง) และผูผลิตสินคาเกษตรแปรรูป 

 2) บรรจุภัณฑ

  บรรจุภัณฑที่ใช ไดแก กระสอบ ลัง ถัง ถุงพลาสติก เพ�อใชในการจัดเก็บสินคาและการบรรจุสินคาสงใหลูกคา 

 ตามประเภทสินคาและปริมาตรที่ลูกคาสั่งซื้อ บริษัทจัดซื้อบรรจุภัณฑจากผูจัดจำหนายในประเทศ

 การผลิต

  ปลายป 2563 บริษัทไดยายฐานการผลิตจากเดิมท่ีบริษัทมีโรงงานผลิตยอยจำนวน 3 โรงงานต้ังอยูในบริเวณ 

 จังหวัดสมุทรสาคร มายังโรงงานแหงใหมตั้งอยูที ่ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

 (“โรงงานบางโทรัด”) ซึ่งไดรวมสายการผลิตทุกผลิตภัณฑไปในพื้นที่โรงงานเดียวกัน และไดติดตั้งเคร�องจักรใหมซึ่ง 

 เคร�องจักรใหมบางสวนเปนระบบก่ึงอัตโนมัติ ซ่ึงสามารถเพ่ิมกำลังการผลิต และสามารถรองรับการเติบโตในอนาคตได  

 โรงงานแหงใหมดังกลาวน้ี ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ท้ังในสาย 

 งานเคร�องปรุงรสอาหารและขนมขบเค้ียว โดยรายละเอียดอางอิงหัวขอ สิทธิประโยชนท่ีไดรับจากการสงเสริมการลงทุน  

 (BOI)

JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

017



  สำหรับการผลิตสินคาของบริษัทสวนใหญจะเปนการเจรจารวมกับลูกคาในแตละป เพ�อประเมินปริมาณสินคาที่ 

 ลูกคาตองการ โดยจะเปนการผลิตตามคำสั่งของลูกคา (Made to order) ทั้งนี้บริษัทมีฝายขายเปนผูเจรจากับลูกคา  

 และเปนผูประสานงานจำนวนการผลิตท่ีลูกคาตองการเพ�อใหฝายวางแผนการผลิตจัดทำแผนการส่ังวัตถุดิบ และแผนการ 

 ผลิตสินคา (Production Planning) โดยจะประสานงานรวมกับฝายที่เกี่ยวของไดแก ฝายจัดซื้อ ฝายผลิต ฝายคลัง 

 สินคา เพ�อเตรียมพรอมสำหรับการดำเนินการดังกลาว โดยระยะเวลาในการผลิตสินคาจะข้ึนอยูกับประเภทสินคาหลังจาก 

 ลูกคายืนยันคำสั่งซื้อแลว อยางไรก็ดี ในการควบคุมคุณภาพสินคา บริษัทมีฝายตรวจสอบคุณภาพสินคา (Quality 

 Control หรือ QC) ในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนการรับวัตถุดิบจนถึงการตรวจสอบสินคาทั้งสภาพ

 ความสมบูรณ ความสะอาด กอนทำการจัดสงใหแกลูกคา

  ในข้ันตอนการผลิต ฝายผลิตเบิกและจัดเตรียมวัตถุดิบ สารปรุงแตง และบรรจุภัณฑ โดยฝายผลิตจะนำวัตถุดิบ 

 มาคัดขนาด ลาง และตัดแตงใหไดตามท่ีตองการ วัตถุดิบบางชนิดอาจมีการน่ึง อบ ตม ลวก น่ึง หรือผสมตามสูตร โดย 

 สวนผสมที่เปนสูตรลับเฉพาะจะถูกจัดเตรียมโดยฝายพัฒนาผลิตภัณฑ (Pre-mixed) เพ�อปองกันการรั่วไหลของสูตร  

 ซ่ึงจะมีการกำหนดรหัสลับของสูตรและเก็บไวในหองท่ีปดกุญแจ โดยมีการกำหนดผูท่ีสามารถเขาออกหองดังกลาว และจะ 

 ตองจดบันทึกการเขาออกเปนหลักฐาน 

  วัตถุดิบจะถูกสงใหฝายผลิตนำไปผสมรวมกันตามคูมือที่ไดรับจากฝายพัฒนาผลิตภัณฑเพ�อใหไดผลิตภัณฑ 

 ตามความตองการของลูกคา ในระหวางขั้นตอนการผลิต พนักงานฝายตรวจสอบคุณภาพจะสุมทดสอบลักษณะของ 

 สินคาวามีเนื้อสัมผัส รสชาติ กลิ่น สี ตามที่กำหนดหรือไม โดยหากไมเปนไปตามที่กำหนดก็จะแจงแนวทางใหฝายผลิต 

 ปรับปรุงแกไขสวนผสมตอไป หลังจากน้ันจะนำวัตถุดิบบางชนิดมาบด ปน หรือรอนใหไดตามแบบท่ีตองการ และสินคาจะ 

 ผานเคร�องตรวจจับโลหะเพ�อความปลอดภัยของสินคา ดำเนินการบรรจุใสบรรจุภัณฑตามชนิดของผลิตภัณฑและตาม 

 แบบและขนาดท่ีตองการ โดยฝายควบคุมคุณภาพจะตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ คุณภาพและความถูกตองของ 

 การพิมพฉลาก พรอมทั้งตรวจสอบผลิตภัณฑสำเร็จรูปใหอยูในสภาพที่ดี จากนั้นฝายผลิตจะทำการสงผลิตภัณฑ 

 สำเร็จรูปใหฝายคลังสินคา เพ�อดำเนินการจัดเก็บหรือจัดสงใหลูกคาตอไป 
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การผลิตเคร�องปรุงรสอาหาร

(Food Seasoning)

การผลิตขนมขบเคี้ยวอบกรอบ

จากผักและผลไม(มะพราวอบกรอบ)

ไดรับวัตถุดิบ

ของสด วัตถุดิบหลัก (Major)

ลางและตัดแตงตามขนาด

ลางและตัดแตงตามขนาด

ไดรับวัตถุดิบ

นึ่งใหความรอนหรือตมตามสูตร

อบดวยความรอนใหแหง (Dehydration)

บรรจุใสบรรจุภัณฑ

บรรจุใสบรรจุภัณฑ

*- ระยะเวลาการดำเนินการขึ้นกับแผนการผลิต

ในบางครั้งบริษัทมีการดำเนินการจัดเตรียม

วัตถุดิบอบแหงไวลวงหนากอนดำเนินการผสมกับวัตถุดิบหลัก

ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 วัน

บดผง ตีปน รอน

ทำการผสมตามสูตร

รวนใหความรอนเพ�อฆาเชื้อ

ผสมรสชาติตามสูตร

อบแหง และคัดขนาด

บรรจุใสบรรจุภัณฑ

ตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจสอบคุณภาพ

ต
ร
ว
จ
ส
อ
บ
ค
ุณ

ภ
า
พ



มาตรฐานระบบคุณภาพและผลิตภัณฑ

 สุขลักษณะเปนส่ิงท่ีสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทจึงใหความสำคัญกับเร�องสุขลักษณะอยางมากท่ีสุด โดยบริษัท

ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารมากมาย รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตสากลที่

เพ่ิมเติมจากบรรษัทขามชาติ ซ่ึงเปนผูผลิตอาหารขนาดใหญซ่ึงมีการจัดจำหนายสินคาไปท่ัวโลก โดยจะมีการเขาตรวจโรงงานเปน

ประจำทุกป ทั้งนี้ การตรวจสอบระบบการผลิต จะเริ่มตั้งแตแหลงวัตถุดิบ ซึ่งใหความสำคัญทั้งสารปนเปอน รวมถึงการทำการ

คาอยางเปนธรรมกับเกษตรกร โดยบริษัทมีฝายควบคุมคุณภาพ ซ่ึงจะกำหนดลักษณะของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และสินคา

สำเร็จรูป โดยอางอิงกับมาตรฐานที่บริษัทไดรับการรับรอง ซึ่งจะตองมีการสุมตรวจสอบทุกครั้ง โดยมีมาตรฐานการผลิตที่

อางอิง สรุปไดดังนี้
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มาตรฐานที่ ไดรับการรับรองคุณภาพ สถาบันที่รับรอง

โรงงานผลิต

เคร�อง

ปรุงรส
มะพราว

มาตรฐานการผลิตอาหาร

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ

มาตรฐานแรงงานและความปลอดภัย

มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและขอกำหนดการผลิต 

(Good Manufacturing Practice : GMP)

Costco’s Good Manufacturing Practices (Costco’s GMP)

มาตรฐานรับรองวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 

(Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP)

มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร British Retail Consortium (BRC)

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารระหวางประเทศ 

(Food Safety Modernization Act : FSMA)

มาตรฐานอาหารปราศจากกลูเตน (Gluten-Free Certification)

มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย (Organic)

มาตรฐานอาหารโคเชอร

(Kosher Dietary Law)

มาตรฐานอาหารฮาลาล 

(HALAL)

AIB Consolidated Standard

สถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ 

Costco

สถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ 

The British Standards

Institution สมาคมผูประกอบ

ธุรกิจคาปลีกแหงสหราช

อาณาจักร

องคการอาหารและยาสหรัฐฯ

(U.S. FDA)

The Gluten-Free Certification

Organization (GFCO) และ

The Gluten-Free Certification

Program (GFCP)

European Commission

Kosher Certification Agency

สำนักงานคณะกรรมการกลาง

อิสลามแหงประเทศไทย

AIB International, Inc.

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)

The British Standards

Institution (bsi.)

The British Standards

Institution (bsi.)

มาตรฐานแรงงานไทย

Supplier Code of Conduct

กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานไทย

Costco
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สินทรัพยถาวรที่ใช ในการประกอบธุรกิจ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเปนรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ

หลังหักคาเส�อมราคาสะสมท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน จำนวนรวม 602.15 ลานบาท และมีอสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุน

จำนวนรวม 44.47 ลานบาทจากที่ดินเปลาของโรงงาน 48/227 ที่ดินและอาคารของโรงงานเอกชัยและโรงงานแมกลอง ซึ่งเปน

โรงงานเดิมของบริษัทกอนยายมาดำเนินการท่ีโรงงานบางโทรัด โดยมีรายละเอียดสรุปรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณของบริษัท

ไดดังนี้

หมายเหตุ : 

/1
 รายการสวนปรับปรุงท่ีดินของบริษัทรวมจำนวน 4.50 ลานบาท แบงเปนสวนปรับปรุงท่ีดินของโรงงานบางโทรัดในการจัดทำสะพานทางเขาโรงงาน

และบอดินพักน้ำ จำนวน 4.19 ลานบาท และสวนปรับปรุงท่ีดินของรายการอสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุนจำนวน 0.31 ลานบาทซึ่งเปนการปรับปรุง

พื้นถนนโดยรอบของโรงงานแมกลอง

รายการ

ที่ดิน

สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เคร�องจักรและอุปกรณ

เคร�องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย – สิทธิการใชยานพาหนะ

สินทรัพยระหวางกอสราง

รวม

123.72

4.50
/1

299.97

168.81

30.72

0.30

8.26

10.34

646.62

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

ติดภาระผูกพันธนาคาร

ไมมีภาระผูกพัน ยกเวน เคร�องจักรที่

ไมมีทะเบียนยี่หอ AZO ซึ่งเปนเคร�อง

จักรในสายงานผลิตเคร�องปรุงรส

อาหารตั้งอยูที่โรงงานบางโทรัด 

มูลคา 40.00 ลานบาท 

ไมมีภาระผูกพัน

ไมมีภาระผูกพัน

ติดภาระสัญญาเชาซื้อรถยนต

-

มูลคาตามบัญชีสุทธิ

31 ธันวาคม 2564

(ลานบาท)

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน



สิทธิประโยชนที่ ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

 สำหรับโรงงานบางโทรัด บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 2 ฉบับ 

ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
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การสงเสริมผลิตภัณฑ

วันที่มีรายไดครั้งแรก

สิทธิและประโยชนทางภาษี

ผลิตภัณฑเคร�องเทศอบแหง เคร�องปรุงรส

อาหารกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑอาหารจากพืช

ผักผลไม และไสขนม

1 มกราคม 2564

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไร

สุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ

สงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน

ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลา 5 ป

แตอยางไรก็ตาม การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

ดังกลาวตองไมเกิน 417.00 ลานบาท

ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว เชน โปรตีนอบกรอบ

พืชผักผลไมอบกรอบ

1 ตุลาคม 2564

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ

ที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม

รวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวม

คาที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลา 5 ป

แตอยางไรก็ตาม การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

ดังกลาวตองไมเกิน 16.71 ลานบาท

รายละเอียด
บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่

63-0322-1-00-1-0

บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่

64-0790-1-00-1-0

BOI



โครงสรางการถือหุน

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2564 เม�อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติเร�องตางๆ ท่ีสำคัญท่ีเก่ียวของ

กับการเพิ่มทุนและการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน เพ�อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก 

(Initial Public Offering (IPO)) 

 ปจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 

600,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแลว 225,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 

450,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนเปนครั้งแรก

จำนวน 150,000,000 หุน บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแลวทั้งสิ้น 300,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญชำระแลวจำนวน 

600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท สรุปดังนี้

หมายเหตุ: 

/1
 การจัดกลุมนี้เปนไปตามนิยามบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 

ลงวันที ่ 15 ธันวาคม 2551 เทานั ้น มิใช การจัดกลุ มตามมาตรา 258 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

(รวมถ ึงท ี ่ม ีการแก  ไข ) อ ีกท ั ้ง ผ ู ถ ือห ุ น ในกล ุ มครอบคร ัวหอส ัจจก ุลท ุกท าน ม ิ ใช บ ุคคลท ี ่กระทำการร วมก ัน (Act ing in 

Conce r t )  ของปร ะกาศคณะกรรมการกำก ับตลาดท ุนท ี ่  ทจ .  7 /2552 เร �อง  การกำหนดล ักษณะความส ัมพ ันธ   หร ือ

พฤติกรรมที่เขาลักษณะเปนการกระทำรวมกับบุคคลอ�น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 แตอยางใด
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 ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 โครงสรางผูถือหุนของบริษัทกอนและหลังการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปใน

ครั้งนี้มีรายละเอียดดังตอไปนี้

รายละเอียด

รายช�อผูถือหุน

จำนวนหุน (หุน) รอยละ จำนวนหุน (หุน) รอยละ

กอนการเสนอขายหุนสามัญ

ใหแกประชาชน 

ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญ

ใหแกประชาชน

กอนการเสนอขาย

หุนสามัญแกประชาชน 

ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564

ภายหลังการเสนอขาย

หุนสามัญแกประชาชน

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนชำระแลว

มูลคาที่ตราไวตอหุน 

1. กลุมครอบครัวหอสัจจกุล
/1

 1.1. นายธีรบุล หอสัจจกุล

 1.2. นางสุดศรี หอสัจจกุล

 1.3. นายปวิณ หอสัจจกุล

 1.4. นางสาวธีรดา หอสัจจกุล

รวมครอบครัวหอสัจจกุล

2. นางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์

3. เสนอขายตอประชาชน

รวม

 

126,000,000

112,500,000

54,000,000

45,000,000

337,500,000

112,500,000

-

450,000,000

 

28.00

25.00

12.00

10.00

75.00

25.00

-

100.00

 

126,000,000

112,500,000

54,000,000

45,000,000

337,500,000

112,500,000

150,000,000

600,000,000

 

21.00

18.75

9.00

7.50

56.25

18.75

25.00

100.00

300,000,000 บาท

(600,000,000 หุน)

225,000,000 บาท

(450,000,000 หุน)

0.50 บาท

300,000,000 บาท

(600,000,000 หุน)

300,000,000 บาท

(600,000,000 หุน)

0.50 บาท



ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมรวมกันเกิน

กวารอยละ 10 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกลาว

 ไมมีเน�องจากบริษัทไมมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวม 

การออกหลักทรัพยอ�น

 ไมมี 

นโยบายการจายเงินปนผล

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2563 เม�อวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 อนุมัตินโยบายการจายเงินปนผล โดยบริษัทมีน

โยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจาก

หักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอ�น (ถามี) อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลง

ได โดยจะข้ึนอยูกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง การขยายธุรกิจ ความจำเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน

งาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจจัยอ�นๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานและการ

บริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเง�อนไขที่วา บริษัทจะตองมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดัง

กลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร

 ทัง้น้ี มติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติจายเงินปนผลจะตองนำเสนอเพ�อขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน เวนแต เปนการจาย

เงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได แลวรายงานใหที่ประชุมผูถือหุน

ทราบในการประชุมคราวตอไป
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2. การบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
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 การบริหารความเส่ียงเปนเคร�องมือท่ีสำคัญหน่ึงท่ีจะชวยปองกัน รักษา สงเสริม และ สรางโอกาสใหองคกรสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายได  รวมทั้งแสดงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององคกรที่มุงเนนใหทุกกระบวนการดำเนินงาน

ดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ สงผลดีตอภาพลักษณ และการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกรท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  บริษัท

จึงใหความสำคัญตอการบริหารความเส่ียง โดยบริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยระบุข้ันตอนในการบริหารความ

เสี่ยง ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้

 1. กำหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)

ในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน รวมทั้งผูปฏิบัติงานพึงกำหนดวัตถุประสงคทางธุรกิจหรือวัตถุประสงคของงานที่ทำให

ชัดเจนโดยใหสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ และความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยผานการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการ

บริษัทที่มหีนาท่ีในการกำกับดูแลกลยุทธขององคกร รวมถึงรับผิดชอบดานการกำกับดูแลดานการบริหารความเส่ียงขององคกร 

เพ�อใหสามารถดำเนินธุรกิจใหบรรลุตามกลยุทธและวัตถุประสงคทางธุรกิจที่ไดกำหนดไว อีกทั้งมีการตรวจสอบโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง เพ�อใหมีการติดตามผลภายหลังในการดำเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาวอยางยั่งยืนและ

มีประสิทธิภาพ

 2. ระบุเหตุการณ (Event Identification)

หนวยงานรวมทั้งผูปฏิบัติงานพึงทำความเขาใจความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และระบุเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเปนเหตุการณ

ทั้งที่เปนผลดีและผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจสามารถบริหารจัดการไดโดยอำนาจหนาที่ของ

ผูจัดการฝาย หรือเปนความเสี่ยงที่ไมเกิดผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอวัตถุประสงคและเปาหมายหลักในการดำเนินงานของ

บริษัทหรือสามารถควบคุมไดโดยกระบวนการควบคุมภายใน เชน ความเสี่ยงในการเกิดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 

ความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดในการทำงาน โดยเจาของความเส่ียงจะทำการพิจารณาวาการควบคุมท่ีมีอยูเพียงพอหรือ

ไม และระดับความเส่ียงอยูในระดับท่ียอมรับได (ต่ำ,ปานกลาง) หากการควบคุมท่ีมีอยูไมเพียงพอและความเส่ียงยังอยูในระดับท่ี

ยอมรับไมได  (สูง,สูงมาก) เจาของความเส่ียงตองจัดทำแผนในการลดระดับความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได (ต่ำ,ปานกลาง) 

เชน กำหนดวิธีการสุมตรวจสอบคุณภาพระหวางผลิต การตรวจทานความถูกตองในระหวางการทำงานกอนสงมอบผูรับ

บริการในกระบวนการถัดไปตามหลักการควบคุมมาตรฐานคุณภาพ/ควบคุมภายในที่ดี เปนตน

 3. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

หนวยงานรวมทั้งผูปฏิบัติงานพึงประเมินความเส่ียง 2 มิติ คือ ความเปนไปไดท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรง

ของผลกระทบจากเหตุการณ (Impact) ) เพ�อจัดลำดับความสำคัญในการพิจารณาจากผลกระทบท้ังท่ีประเมินคาเปนตัวเลขได 

และที่ไมสามารถประเมินคาเปนตัวเลขได เพ�อจะไดใชประกอบการเลือกมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแตละความ

เส่ียงและสภาวะแวดลอม โดยมุงม่ันใหบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการบริหารความเส่ียงองคกร (ERM : Enterprise 

Risk Management) ของแนวทางกรอบการบริหารความเส่ียงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission) ซ่ึงเปนแนวทางการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานในระดับสากลมาใชเปนแนวทางในการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท

 4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

หนวยงานรวมทั้งผูปฏิบัติงานพึงพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความเสี่ยง

ที่ยอมรับได ตนทุนที่เกิดขึ้นกับผลประโยชนที่จะไดรับ การตอบสนองความเสี่ยงอาจเลือกวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

วิธีรวมกัน เพ�อลดระดับความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณ และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ คือ

 • การหลีกเลี่ยง (Avoid)

 • การกระจายหรือการถายโอน (Share/Transfer)

 • การลด (Reduce)

 • การยอมรับ (Risk Acceptance)

ทั้งน้ีองคกรจะคำนึงบริบทในการประกอบธุรกิจ ตนทุนและประโยชนท่ีจะไดรับความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียขององคกรระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได และความรุนแรงของความเสี่ยง เพ�อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งบริษัทพิจารณาวาเปนความเสี่ยงที่อาจ

กระทบตอแผนธุรกิจและกลยุทธของบริษัทจะอยูในระดับความเสี่ยงสูงถึงสูงมากทั้งหมด โดยคณะทำงานตองรายงานใหคณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ตามข้ันตอน

สายการรายงาน
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 5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ผูรับผิดชอบหนวยงาน รวมทั้งผูปฏิบัติงานพึงพิจารณาการจัดการความเสี่ยง หรือกิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและ

กระบวนการปฏิบัติงานท่ีนำมาใช เพ�อใหม่ันใจวาบริษัทไดมีการจัดการความเส่ียง ตามสภาพแวดลอมภายในบริษัท ลักษณะธุรกิจ 

โครงสรางและวัฒนธรรมขององคกร ซึ่งอาจมีความแตกตางกันไป

 6. ติดตามและประเมินผล (Monitoring)

ผูรับผิดชอบหนวยงาน รวมท้ังผูปฏิบัติงานพึงจัดใหมีการติดตามและทบทวนผลการบริหารความเส่ียง และรายงานตอผูบังคับ

บัญชา เพ�อใหมั่นใจวาการบริหารจัดการความเสี่ยงไดนำไปประยุกตใชในทุกระดับของบริษัทอยางเหมาะสม และความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบที่สำคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทไดรับการรายงานตอผูรับผิดชอบกำหนดการติดตามและประเมินผล 

ดังนี้

 • ใหทุกหนวยงานดำเนินการทบทวนการประเมินความเส่ียงในแตละหนวยงานเปนประจำทุกป และดำเนินการจัดสงใหคณะ

ทำงานบริหารความเส่ียงปละคร้ัง เพ�อนำเสนอแกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอไป

 • การรายงานผลการบริหารความเส่ียงของผูรับผิดชอบ ใหมีการรายงานแกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับทราบใน

ทุกไตรมาส

 • ความเสี่ยงเกิดขึ้นในกรณีเกิดเหตุการณไมปกติและสงผลกระทบอยางรุนแรงแกองคกร ใหมีการรายงานใหกับคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงทันที เพ�อหามาตรการในการแกไขตอไป

ความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 บริษัทมีความเส่ียงในการดำเนินธุรกิจเชนเดียวกับความเส่ียงท่ัวไปท่ีอาจเกิดข้ึนกับธุรกิจทุกประเภทและความเส่ียงท่ีสำคัญ

ตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

  1.1. ความเส่ียงจากโรคระบาดและผลกระทบจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ตั้งแตชวงตนป 2563  มีเหตุการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยยังสงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและภาคการผลิตของแตละประเทศ โดยสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยน้ันไดรับ

ผลกระทบเปนไปในทิศทางเดียวกันกับทั่วโลก และเพ�อลดความเสี่ยงของการแพรระบาดในหลายพื้นที่ ทำใหรัฐบาลไทยไดมีการ

ออกมาตรการตางๆ เพ�อควบคุมสถานการณ เชน ในชวงปลายเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลไทยไดขอความรวมมือจากประชาชนใน

การอยูบานหยุดเช้ือเพ�อชาติ และการหยุดการดำเนินกิจกรรมบางประเภท รวมท้ังนโยบายการล็อกดาวน (Lock Down) ในชวง

กลางป 2564 ซ่ึงมาตรการตาง ๆ สงผลกระทบตอบางอุตสาหกรรม ท้ังกลุมธุรกิจรานอาหารท่ีเปนกลุมลูกคาของบริษัท ทำให

ไดรับกระทบในดานยอดขายจากลูกคาในกลุมธุรกิจดังกลาวอยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว จึงมีการกำหนด

แผนการขายโดยการขยายกลุมลูกคาไปยังธุรกิจใหม ๆ อาทิเชน ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว หรือธุรกิจอาหารสำเร็จรูปพรอม

รับประทาน รวมท้ังการเพ่ิมสวนแบงในสายธุรกิจเดิมท่ีมีการเติบโต อาทิเชน กลุมธุรกิจบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป และสำหรับเขารวมงาน

แสดงสินคาตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เพ�อติดตามขาวสารในอุตสาหกรรม และสรางการรับรูและขยายตลาดใหเปนที่ยอมรับ

และเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง บริษัทมีการวางแผนดำเนินการจัดจำหนายสินคาภายใตตราสินคาของบริษัทบางสวนผาน

แพลตฟอรมออนไลน (E-Commerce Platform) ตางๆ เพ�อการขยายตลาดโดยการเขาถึงกลุมลูกคาออนไลนและใหเปนท่ีรูจัก

มากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ สถานการณโควิด-19 ที่มีการล็อกดาวนในหลายประเทศยังสงผลกระทบตอการขนสงทั่วโลกและทำใหเกิด

วิกฤติขาดแคลนตูคอนเทนเนอร (Container Shortage) ท่ีเกิดจากการหมุนเวียนของสายเรือขนสงท่ีลาชาและพ้ืนท่ีระวางสินคา

บนเรือมคีวามแออัด ทำใหเกิดภาวะอุปสงค หรือความตองการลนอุปทาน สงผลกระทบตอการสงออก ซ่ึงสถานการณดังกลาว

สามารถกอใหเกิดผลกระทบกับบริษัทในการสงสินคา แตอยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการติดตามสถานการณการขนสงและมีการ

เจรจากับลูกคาในตางประเทศเกี่ยวกับการขนสงและตนทุนอยางสม่ำเสมอ 
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 นอกจากน้ี จากเหตุการณการระบาดของโควิด-19 บริษัทตระหนักและใหความสำคัญแกเร�องดังกลาวเปนอยางมาก โดย

บริษัทมีมาตรการในการระวัง ปองกัน และควบคุมเชื้ออยางเขมงวด มีการใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพ�อปองกันการติด

เช้ือ ซ่ึงหากในกรณีพบพนักงานติดเช้ือไวรัส COVID-19 หนวยงานท่ีเก่ียวของจะดำเนินการตามแผนฉุกเฉินโควิดของบริษัทโดย

การสงพนักงานท่ีทำงานกะเดียวกับผูติดเช้ือตรวจหาเช้ือ อีกท้ังพักการปฏิบัติงานเพ�อทำความสะอาดพ้ืนท่ีและฆาเช้ือไวรัส และ

ดำเนินการใหพนักงานกะอ�นเขามาทำงานแทน แตหากกรณีพนักงานฝายการผลิตติดเช้ือจำนวนมาก บริษัทมีแผนในการยายฐาน

การผลิตไปท่ีโรงงานเอกชัยและโรงงานแมกลองซ่ึงเปนโรงงานเดิมและสรรหาพนักงานช่ัวคราวมาปฏิบัติงานภายใตแผนบริหาร

ความตอเน�องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) โดยที่ผานมาบริษัทสามารถปฏิบัติตามแผนปองกันและควบคุม

เชื้อไวรัส COVID-19 ไดเปนอยางดีและไมมีเหตุที่ทำใหตองหยุดการผลิตหรือยายฐานการผลิต

  1.2. ความเส่ียงในการลงทุนโรงงานใหม

 ในป 2562 ถึง ป 2563 บริษัทมีการลงทุนในการสรางโรงงานใหม บนพ้ืนท่ี 33 ไร ท่ีอำเภอบางโทรัด จังหวัดสมุทรสาคร 

โดยรวมการผลิตจากโรงงานผลิตเดิมของบริษัทท้ัง 3 แหง เพ�อลดระยะเวลาในข้ันตอนการผลิตและตนทุนท่ีเกิดจากการขนสง

ระหวางโรงงาน ซึ่งโรงงานใหมวางระบบการผลิตในลักษณะระบบการผลิตแบบตอเน�อง (Continuous Production System) 

และมีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามการลงทุนดังกลาวอาจทำใหเกิดตนทุนการสรางและการพัฒนาระบบที่มากขึ้น 

อาทเิชน คาเส�อมราคาเคร�องจักรใหม คาวางระบบและการทดสอบระบบ ซ่ึงอาจกระทบตออัตรากำไรของบริษัท นอกจากน้ี การ

เริ่มกระบวนการผลิตตางๆ ทำใหบริษัทตองมีการเก็บขอมูลการดำเนินงานใหมเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำใหเกิดอุปสรรคในการการ

บริหารประสิทธิภาพการผลิตและการกำหนดกำลังการผลิต แตอยางไรก็ตาม บริษัททราบถึงความเสี่ยงและอุปสรรคดังกลาว 

และไดมีการวางแผนการลงทุนรวมถึงกำหนดกระบวนการการควบคุมการกำหนดตนทุนมาตรฐานอยางเปนข้ันตอน และผูบริหาร

และหัวหนาฝายงานมีการติดตามขอมูลและประเมินผลเปนประจำ รวมทั้ง มีการพัฒนากระบวนการผลิตเพิ่มเติม เพ�อรองรับ

ความตองการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

  1.3. ความเส่ียงในการรักษาความลับของขอมูลท่ีสำคัญ

 จากความเชี่ยวชาญของบริษัทในการพัฒนาเคร�องปรุงรสอาหารกวา 20 ป โดยผูบริหารที่มีประสบการณและความ

ชำนาญในวงการอุตสาหกรรมอาหารและทีมวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการอาหารของบริษัทจนทำใหบริษัทเปนหนึ่งในผูอยู

เบื้องหลังความสำเร็จของสินคาของลูกคาหลายรายการท่ีไดรับความนิยมต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน  บริษัทอาจมีความเส่ียง

จากการรั่วไหลของขอมูลที่สำคัญ อาทิเชน รายช�อลูกคา สูตรและโครงสรางตนทุนการผลิตเฉพาะผลิตภัณฑของลูกคาแตละ

ราย ซึ่งอาจสงผลลบตอความเช�อมั่นตอบริษัทของลูกคา และอาจกระทบตอดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

 อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงจากการร่ัวไหลของขอมูลท่ีสำคัญดังกลาว ท้ังจากฝายบริหารหรือพนักงาน

ที่เกี่ยวของที่อาจไดรับการทาบทามหรือเขารวมงานกับบริษัทคูแขง บริษัทจึงไดมีการทำสัญญาจางงานและสัญญาเก็บรักษา

ความลับ แตบริษัทอาจไมสามารถบังคับใชสัญญาเหลาน้ี ไดเปนผลสำเร็จ บริษัทจึงมีการแบงการจัดเก็บขอมูลสำคัญของแตละ

ฝายงานท่ีเปนความลับ และมีการจัดการการจัดเก็บสูตรในหองเก็บสูตรเฉพาะและท่ีจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร โดยผูท่ีจะเขาถึง

ขอมูลตองเปนผูไดรับการอนุมัติ โดยสำหรับหองเก็บสูตรเฉพาะจะมีการตรวจเช็คลายน้ิวมือและมีกลองวงจรปดภายในหองเก็บ

สูตร และในระบบคอมพิวเตอรนั้นจะมีการเขารหัสการเปดไฟลในทุกไฟลที่เกี่ยวของเพิ่มเติม

  1.4. ความเส่ียงในการจัดหาวัตถุดิบท่ีเปนสินคาเกษตร

 สำหรับการผลิตของบริษัทมีการใชวัตถุดิบหลักสวนหน่ึงเปนสินคาท่ีมาจากภาคเกษตรกรรม อาทิเชน น้ำตาล มะพราว 

อาหารทะเล พริกสด เปนตน โดยเคร�องปรุงรสอาหารมีการใชวัตถุดิบหลักในสัดสวนกวารอยละ 60 เปนสินคาที่มาจากภาค

เกษตรกรรมและสินคาแปรรูปเกษตรกรรม  สำหรับการผลิตขนมขบเค้ียวประเภทมะพราวอบกรอบบริษัทมีการใชมะพราวทึนทึก

ในสดัสวนอัตรารอยละกวา 95 ถึง 100 ซ่ึงสินคาท่ีมาจากภาคเกษตรกรรมน้ันเปนวัตถุดิบท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากในเร�องของ

ตนทุน ปริมาณ และคุณภาพตามการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล สภาพอากาศ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ รวมท้ังความตองการของ

ตลาด ซ่ึงอยูนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท บริษัทจึงอาจมีความเส่ียงในการจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบสำหรับการ

ผลิตใหสอดคลองกับความตองการใชในแตละชวงเวลาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 
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 แตอยางไรก็ตาม บริษัทมีการลดความเส่ียงดังกลาวดวยความรวมมือของทุกฝายในบริษัท ท้ังการวางแผนการจัดซ้ือ

และการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกัน การจัดซื้อวัตถุดิบสวนใหญของบริษัททำการซื้อจากผูคาภายในประเทศ โดยบริษัท

จัดทำทะเบียนรายช�อผูจำหนายวัตถุดิบแตละประเภทอยางชัดเจน เพ�อใชในการพิจารณาจัดซื้อ มีการเปรียบเทียบราคาและ

คุณสมบัติอ�นของวัตถุดิบกอนการจัดซ้ืออยางสม่ำเสมอ เพ�อรักษาระดับคุณภาพของวัตถุดิบ และมีการประเมินคูคาในทะเบียน

รายช�อเปนประจำทุกป เพ�อการลดความเสี่ยงในการจัดซื้อวัตถุดิบที่อาจไมมีคุณภาพ ซึ่งบริษัทเช�อมั่นวาคุณภาพของวัตถุดิบ

เปนปจจัยหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจอาหาร 

 นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบนั้น บริษัทมีการติดตามราคาของวัตถุดิบแตละประเภท หรือวัตถุดิบ

การเกษตรหลักในการแปรรูปเปนสารดังกลาวอยางสม่ำเสมอ อาทิเชน น้ำตาลท่ีราคามีความผันผวนของตามฤดูกาลและสภาพ

อากาศ บริษัทมีการวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบเก็บเขาคลังไวลวงหนาอยางนอย 3 เดือน บริษัทจะมีการวางแผนลวงหนาและทำ

สัญญาส่ังซ้ือในราคาและปริมาณ ณ จุดท่ีจองซ้ือ และสำหรับวัตถุดิบมะพราวทึนทึก บริษัทมีมาตรการในการลดความเส่ียงของ

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบโดยมีการจัดหาผูคาวัตถุดิบหลายรายเพ�อลดการพึ่งพาผูคารายใดรายหนึ่ง อีกทั้งมีการเก็บ

วัตถุดิบเขาคลังไวใชสำหรับนอกฤดูกาลเพิ่มเติม โดยที่ผานมาบริษัทไมมีการพึ่งพิงผูจำหนายวัตถุดิบทั้งสินคาทางการเกษตร

รายใดเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาการส่ังซ้ือวัตถุดิบท้ังหมดของบริษัท อยางไรก็ตาม ตามนโยบายการกำหนดราคาของสินคา 

บริษัทมีการปรับปรุงราคาวัตถุดิบและตนทุนอ�นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแกลูกคากอนผลิตเพ�อปรับราคาขายตามการปรับ

ราคาของวัตถุดิบที่เหมาะสม หรือพูดคุยกับลูกคาในการใชวัตถุดิบที่สามารถใชทดแทนได เพ�อจัดการใหตนทุนเปนไปตามความ

ตองการของลูกคา ราคาขายท่ีบริษัทกำหนดใหแกลูกคาจะมีการกำหนดความถ่ีในการเปล่ียนแปลง บริษัทจะมีการเสนอราคาใหม

ทุกครั้งสำหรับสินคาท่ีไมมีการขายตอเน�อง หรือเสนอราคาใหมในระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 6 เดือนข้ึนอยูกับประเภทสินคา ซ่ึงจะ

ทำใหบริษัทไมไดรับผลกระทบมากนัก หากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสำคัญ

  1.5. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ

 บริษัทเช�อวาการประสบความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยูกับประสิทธิภาพและความสามารถของฝายบริหารและพนักงาน

ทุกฝายที่สนับสนุนในทุกกระบวนการ โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายวิจัยและพัฒนาที่มีหนาที่ในการคิดคน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหตอบสนองความตองการของลูกคาสูงสุด และฝายขายท่ีมีหนาท่ีนำเสนอสินคาแกลูกคา ซ่ึงการขายของบริษัทตองอาศัยความ

เชี่ยวชาญและประสบการณในผลิตภัณฑ บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากแรงงานหรือบุคลากรที่สำคัญในกระบวนการตาง ๆ คนใด

คนหนึ่งไมสามารถหรือไมประสงคที่จะทำงานกับบริษัท ซึ่งบริษัทอาจไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทนไดอาจกระทบตอการ

ดำเนินงานของบริษัท หรือบริษัทอาจมีคาใชจายในการสรรหาบุคลากรมาทดแทนท่ีมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม หรือ

เพ�อรักษาบุคลากรดังกลาวไว 

 แตอยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว จึงไดมีการจัดทำแบบสำรวจพนักงานโดยวัดความพึงพอใจใน

งานของพนักงานในทุกระดับ ประเมินปจจัยที่อาจกระทบตอการทำงานของพนักงานบริษัทและนำมาปรับปรุงแกไข เพ�อการดำเนนิ

งานของบริษัทตอไปอยางย่ังยืน รวมท้ังบริษัทมีการพิจารณากำหนดคาตอบแทนและใหความสำคัญดานสวัสดิการท่ีเหมาะสม เพ�อ

สรางแรงจูงใจใหกับพนักงานมาอยางตอเน�อง นอกจากน้ี บริษัทยังมีการจัดใหมีการหมุนเวียนเปล่ียนงาน (Job Rotation) และทำการ

จัดการความรู (Knowledge Management) อยางสม่ำเสมอ เพ�อใหบุคลากรมีการสงตอความรูเพ�อปองกันการทำงานท่ีผิด

พลาด นอกจากน้ี บริษัทยังเช�อวา แผนในการพัฒนาสูตรตางๆ ท่ีทำใหบริษัทสามารถเติบโตอยางย่ังยืนยังข้ึนกับบุคลากรระดับ

สูงและผูบริหารท่ีสำคัญ ซ่ึงมีประสบการณความเช่ียวชาญในการทำงานในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและปฏิบัติงานกับบริษัทมาเปน

เวลานานเชนกัน
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 2) ความเส่ียงดานการบริหารจัดการ

  2.1. ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุมครอบครัวหอสัจจกุล เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ซ่ึงมีการถือหุนท้ังหมดในบริษัท

คิดเปนรอยละ 75.00 ของสัดสวนหุนกอนการเสนอขายหุนใหแกประชาชน โดยภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอ

ประชาชนในครั้งนี้ กลุมครอบครัวหอสัจจกุล ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญจะถือหุนในบริษัท รวมกันทั้งสิ้น รอยละ 56.25 ของ

ทุนจดทะเบียนชำระแลว ซ่ึงสัดสวนการถือหุนดังกลาวเปนสัดสวนท่ีสามารถควบคุมบริษัทและมติท่ีประชุมผูถือหุนไดเกือบท้ังหมด 

รวมท้ังสามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได ไมวาจะเปนการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเร�องอ�นท่ีตอง

ใชเสียงสวนใหญของท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวนเร�องท่ีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองไดรับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของ

ทีป่ระชุมผูถือหุน ดังน้ันผูถือหุนรายอ�นของบริษัทอาจมีความเส่ียงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ�อถวงดุลเร�องท่ี

ผูถือหุนใหญเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา อีกท้ัง โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทอาจไมเปนไปตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี

 อยางไรก็ตาม เพ�อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางโปรงใส และมีการถวงดุลอำนาจดังกลาว บริษัทไดกำหนด

โครงสรางองคกร โครงสรางกรรมการ ผูบริหาร และคูมืออำนาจอนุมัติท่ีชัดเจน รวมท้ังมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยซึ่ง

ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

คณะทำงานอ�น เชน คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยคณะ

กรรมการแตละชุดไดมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาท่ีอยางชัดเจน อีกท้ัง บริษัทไดมีการแตงต้ังบุคคลภายนอกท่ีเปนอิสระเขารวม

ในคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ทาน จากจำนวนกรรมการท้ังส้ิน 11 ทาน และมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีประกอบไปดวย

กรรมการอิสระ 3 ทาน ซ่ึงเปนผูมีความรูความสามารถ ทำหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลการตัดสินใจ รวมท้ังพิจารณาอนุมัติรายการ

ตางๆ กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน และบริษัทไดมีการกำหนดนโยบายรายการระหวางกัน ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับการเขาทำ

รายการของบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยจำกัดการออกเสียงอนุมัติรายการของผูที่เกี่ยวของ

 นอกจากน้ี บริษัทยังจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในโดยการวาจางบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซ่ึงเปน

บริษัทผูชำนาญการจากภายนอกเปนผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายในซึ่งเปนอิสระและขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

มีหนาที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพ�อใหเปนไปตามระบบที่ไดกำหนดไว ทั้งนี้เพ�อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนถึง

ความโปรงใสและถวงดุลอำนาจในการบริหารงานของบริษัท

  2.2. ความเสี่ยงตอการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ

 บริษัทไมไดลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศใดๆ



3. การขับเคล�อนธุรกิจเพ�อความยั่งยืน

นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน
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 บริษัทมีการดำเนินงานควบคู ก ับตระหนักถึงการพัฒนาที ่ย ังยืนมาโดยตลอด ซึ ่งในการประชุมคณะกรรม

การบริษัทคร้ังท่ี 3 ป 2565 วันท่ี 18 มีนาคม 2565 ไดมีการอนุมัตินโยบายในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน

อยางเปนกิจลักษณะ เพ�อแสดงเจตนารมณในการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทในมิติตางๆ โดยมีการพิจารณาถึงความเสี่ยง

และโอกาสในการปรับปรุงงานในทุกระดับขององคกร ความตองการและความคาด

หวังทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุม รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) 

และการนำขอมูลมาใชประกอบการกำหนดกลยุทธ การดำเนินธุรกิจ เพ�อใหธุรกิจสามารถเติบโตไดอยาง ยั่งยืนในสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยคำนึงถึงสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอมภายใตบรรษัทภิบาล 

 คูมือบรรษัทภิบาลของบริษัทไดเผยแพรนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน นโยบายบรรษัทภิบาล นโยบาย ดานสิทธิ

มนุษยชน นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัด หาคัดเลือกคูคา

/คู ธุรกิจของบริษัท และจรรยาบรรณคูธุรกิจ รวมถึงนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน นอกจาก นี้บริษัทยังไดจัดทำ

นโยบายดานการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกตางของบุคคลนโยบายดานภาษี รวมถึงการกำกับดูแล

การปฏิบัติงาน และมีการเปดเผยนโยบายดานสิ่งแวดลอม 

 บริษัทมีการวางแนวทางพัฒนาความยั่งยืนตามแนวทางขององคการสหประชาชาติ 17 ประการ (Sustainable 

Development Goals, SDGs) ประกอบกับแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาขององคกรอยางย่ังยืน (ESG: Environment, Social, 

and Governance) ที่ครอบคลุมทั้งดานสิ่งแวดลอมสังคม และเศรษฐกิจสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ โดยถายทอดสูสาย

งานระดับปฏิบัติการตาง ๆ ขององคกร และบูรณาการแผนการปฏิบัติงานใหมีความเช�อมโยงกัน เพ�อสรางสมดุลตลอดหวงโซ

คุณคาอันจะนำมาซึ่งประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม



โดยมีการกำหนดแนวทางและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท ไดแก
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เปาหมาย

การจัดการพลังงานและการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• ไดรับเคร�องหมายคารบอนฟุตพรินทของ

องคกรภายในป 2565

เพิ่มความทาทาย

• ตั้งเปาลดการปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ 40

ภายในป 2573 เทียบกับปฐาน 2565

• ศึกษาขอมูลรองรับการตรวจ เพ�อรับเคร�องหมายคารบอน

ฟุตพรินทขององคกรการ เปนปฐาน 2565

• เพิ่มปริมาณการใชพลังงานจากแหลงพลังงานสะอาด เชน 

พลังงานจากแสงอาทิตย จากโครงการ Solar Rooftop 

• ปรับปรุงการใชพลังงานของเคร�องจักร เพ�อลดลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก

การบริหารจัดการน้ำ

• จัดเก็บขอมูลการใชน้ำและบริหารน้ำในองคกร 

เพ�อเปนขอมูลปฐาน 2565

• เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ

• บำบัดน้ำใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ติดตาม

ปริมาณและคุณภาพ รายงานอุบัติการณ สอบสวนสาเหตุ 

แกไข และลดการปลอยน้ำ

• นำน้ำผานการบำบัดกลับมาใชงานภายในโรงงาน 

การจัดการของเสีย

• ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตนำไปฝง

กลบเปนศูนยทุกป 

• ไมใหเกิดปริมาณของเสียตอตันผลิตภัณฑที่ตอง

กำจัดโดยการเผาทำลาย โดยไมไดพลังงานในป 2565 

• มุงลดหรือขจัดปริมาณของเสียจากแหลงกําเนิด และ

กำหนดเปนตัววัดเพ�อการประเมิน ติดตาม วัดผลตอเน�อง 

• การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ�อนําวัตถุดิบและของเสีย

กลับมาใชใหมใหเปนผลิตภัณฑ ที่มีมูลคาเพิ่ม

• บริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมตามหลัก 3R และหลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) ทั้งของเสียอันตราย

และไมอันตรายภายใน บริษัท ใหมากที่สุด โดยใชมาตรการ 

มาตรฐาน ที่กำหนดจากภาครัฐหรือองคกรมาตรฐานโลก 

เปนบรรทัดฐาน 

สุขภาพและความปลอดภัย 

• จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงาน

เทากับ 0 ทุกป 

• สงเสริมภาวะผูนำดานความปลอดภัยของพนักงานและคู

ธุรกิจทุกบริษัท และสรางความ ตระหนักเพ�อแสดงออกถึง

พฤติกรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองคกร (Safety Leadership 

and Safety Culture) 

• มุงมั่นยกระดับระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยทั้งในและตางประเทศ เพ�อกาวสูความเปนเลิศดาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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การจัดการดานสิทธิมนุษยชน 

• สนับสนุนและสงเสริมคูธุรกิจในหวงโซคุณคา 

ทางธุรกิจและกิจการรวมทุน ใหตระหนัก คุมครอง 

และเคารพตอสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ

• บูรณาการดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชน การบริหารความ

หลากหลายและยอมรับความแตกตาง ของบุคคลใหเปนสวน

หนึ่งในการดำเนินธุรกิจตลอดหวงโซคุณคา 

• เสริมสรางคุณคา พัฒนาและตอยอดโครงการการมีสวน

รวมที่ยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน ใหกับผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุมตลอดหวงโซคุณคาทางธุรกิจ

การดูแลและพัฒนาพนักงาน 

• พนักงานไดรับการประเมินสมรรถนะ และการจัด

ทำแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) ครบทุกคน

• สรางวัฒนธรรมการเรียนรู โดยพนักงานรับผิดชอบการ

เรียนรูและการพัฒนาของ ตนเอง มีผูบังคับบัญชาเปน

ผูสนับสนุน 

• พัฒนาความสามารถของพนักงานใหตอบโจทยการแขงขัน

ทางธุรกิจ และพัฒนาผูนำใหมี ทัศนคติ ความรูและความ

สามารถ และสามารถพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีศักยภาพ

ขึ้นเปน กำลังสำคัญของ บริษัท

• ดูแลพนักงานอยางทั่วถึงและเปนธรรมเพ�อสรางความ

ผูกพันตอองคกร

การพัฒนาและการมีสวนรวมกับชุมชน 

• สรางความพึงพอใจตอชุมชน โดยการมีสวน

รวมในกิจกรรมตางๆ รวมกับชุมชน และตั้งเปาไม

ใหมีขอรองเรียนในป 2567

• สรางการมีสวนรวมของพนักงาน ชุมชน และผูเกี่ยวของ

ทุกภาคสวนเพ�อสรางสรรคคุณคาที่ยั่งยืนสูสังคม 

• สรางนวัตกรรมเพ�อตอบสนองความตองการของชุมชน

และแกไขปญหาของสังคม 

ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ 

• มุงเนนการผลิตสินคาการเกษตร อยกรอบ/

อบแหง เพ�อสรางมูลคาใหกับเกษตรกร ตลอด

หวงโซอุปทาน  

• สินคาใหมทุกตัวมุงเนนใหไดตราทางเลือกเพ�อ

สุขภาพ (Healthier Choice Logo) 

• แนวทางเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบ

สนองความ

ตองการของผูบริโภค ยกระดับความเปนอยูที่ดี โดยคำนึงถึง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียน และสรางโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ

• มุงเนนที่ผลิตภัณฑที่ใหคุณประโยชนหรือตอบสนอง

ความตองการกับลูกคาโดยตรง

การสรางประสบการณของลูกคา

• รอยละ 90 ความพึงพอใจโดยรวมของลูกคาใน

ป 2566

• สรางการมีสวนรวมกับลูกคากลุมธุรกิจเพ�อลูกคากลุม

ผูบริโภค (B2B2C)

• สรางการมีสวนรวมกับลูกคากลุมผูบริโภค (B2C)
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 การพัฒนาหวงโซคุณคาเปนยุทธศาสตรสำคัญที่จะสงผลสำเร็จใหกับธุรกิจ บริษัทจึงใหความสำคัญกับกระบวนการ

ของหวงโซคุณคาทุกขั้นตอน เพ�อเสริมสรางความเช�อมั่นในผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน โดย

กิจกรรมหลักในหวงโซคุณคาของบริษัทมีดังนี้

การสรางคุณคาที่ยั่งยืนสูคูธุรกิจ

• คูธุรกิจรอยละ 85 ของมูลคาการจัดหาแสดง

ความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคูธุรกิจของ 

บริษัท ในป 2566

• คัดเลือกและตรวจประเมินคูธุรกิจที่มีศักยภาพในการ

ดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

• ประเมินความเสี่ยงและจัดกลุมคูธุรกิจเพ�อกำหนดกลยุทธ

และวางแผนพัฒนาคูธุรกิจใหสอดคลองกับความเสี่ยง

• พัฒนาและยกระดับศักยภาพคูธุรกิจสูความยั่งยืน

• สรางความตระหนัก ความรูความสามารถของพนักงานใน

การจัดหาและจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย แนวทางบริหารการจัดการ

1. การพัฒนาสินคาใหม บริษัทใหความสำคัญและใสใจตอความตองการของลูกคาทุก

กลุมเปาหมาย  เพ�อใหสามารถสรางสรรผลิตภัณฑใหม ที่

ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหลูกคา

และผูบริโภคอยางตอเน�อง โดยมีการดำเนินการดังนี้

o สรางสรรคผลิตภัณฑใหมที่ตอบเทรนดผูบริโภคที่ใสใจ

เร�องสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีโดยเฉพาะในยุค COVID-19 

ซึ่งผลิตภัณฑใหมภายใตแบรนด “GOOD EATS” ของบริษัท 

ไดรับรองตราทางเลือกเพ�อสุขภาพ 

o คัดสรรและเลือกใชวัตถุดิบหลากหลายที่มีคุณภาพดี 

ปลอดภัยตอผูบริโภค เพ�อพัฒนาสินคาใหมที่สรางความ

พึงพอใจตอลูกคาทั้งในประเทศและลูกคาปลายทางที่ตางประเทศ 

o นวทางในการพัฒนาสินคาใหม ตองถูกตองตามกฎหมาย

อาหารของประเทศลูกคาปลายทางเปนหลัก

2. การจัดซื้อจัดหา
กระบวนการจัดซื้อจัดหาของบริษัทตองมีประสิทธิภาพ มี

ความโปรงใส และมุงเนนใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพ�อรักษา คุุณภาพ

ของสินคาและบริการ โดยมีการดำเนินการดังนี้

o มีการพัฒนาศักยภาพของคูคาเพ�อใหบรรลุเปาหมาย และ

เติบโตไปพรอมกันอยางยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ

สำหรับคูคา การบริหารจัดการ ความเสี่ยงดานสินคาและบริการ

โดยมีการตรวจสอบ ผลงานใหเปนไปตามมาตรฐานและกระบวน

การจัดการที่เหมาะสม และสงเสริมใหมีการปรับปรุงคุณภาพ

อยางยั่งยืนโดยกำหนดเกณฑการประเมินอยางเปนระบบ

o มีการวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบและทำงานอยางใกลชิดกับ

คูคา รวมทั้งการจัดเตรียมวัตถุดิบทดแทนในกรณีฉุกเฉิน 

เพ�อความตอเน�องของธุุรกิจ โดยจัดใหมีการประชุมอยางสม่ำ

เสมอกับคูคาหลัก ในการจัดหาวัตถุดิบ

o มีกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัย

ทางดานสิ่งแวดลอมและสังคม เชน การบริหาร จัดการพลังงาน

อาชีวออนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ 

เพ�อใหมั่นใจวาสินคาสงถึงมือลูกคาและผูบริโภคอยางปลอดภัย

และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรมหลัก รายละเอียด
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3. การผลิต บริษัทใหความสำคัญและใสใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอยาง

พิถีพิถัน และเปนมืออาชีพเพ�อสงมอบสินคาที่ดี มีคุณภาพแกผู

บริโภค ทั้ง

o มีการควบคุมคุณภาพของสินคาใหถูกตองตามขอกำหนดทาง

กฎหมายและมาตรฐานการจัดการตาง ๆ ตามหลักสากล ซึ่งครอบ

คลุมดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และผูบริโภค เชน มาตรฐาน 

ISO 9001 ISO 14001 BRC Version 8 GHP HACCP HALAL 

KOSHER เปนตน  

o เลือกใชวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค 

o มีการจัดการดานความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดี ภายในโรงงาน

o ใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคา และใหเกิดประโยชนสูงสุดโดย

ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมและสังคม ทั้งดานทรัพยากรน้ำ

และพลังงานตาง ๆ มีการใชพลังงานทดแทน การติดตั้งระบบ 

Solar Rooftop เพ�อนำพลังงานหมุนเวียนมาใชในการผลิต 

กระแสไฟฟา รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีในดาน

ตาง ๆ อยางตอเน�อง

5. การขายและการตลาด ธุุรกิจอาหารของบริษัทสงมอบผลิตภัณฑใหกับลูกคาโดยตรง

และผูบริโภคผานชองการจัดจำหนายที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

ทั้ง Offline และ Online พรอมปรับกลยุทธการขายและการตลาด

ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยมีการดำเนินการโดยสรุป

ดังนี้

o มีการวางแผนกลยุทธเพ�อรักษาสวนแบงการตลาด และสราง

การเติบโตอยางตอเน�อง และมีการปรับแผนกลยุทธเพ�อรองรับ

พฤติกรรมผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤต COVID-19 

o เจาะกลุมลูกคาใหม และขยายฐานลูกคาเดิม เปนหนึ่งในกลยุทธ

สรางการเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ 

o มีการส�อสารที่ชัดเจนและสรางความสัมพันธกับลูกคาและผู

บริโภคอยางใกลชิด พรอมทั้งรับฟง ความคิดเห็นจากลูกคาและ

ผูบริโภคผานชองทางติดตอส�อสาร เพ�อนำมาพัฒนาและตอบ

สนองความตองการของลูกคามากที่สุด

กิจกรรมหลัก รายละเอียด

4. การขนสงและกระจายสินคา บริษัทใหความสำคัญกับการรักษาคุณภาพสินคา และการสงมอบ

ผลิตภัณฑทีดีมีคุณภาพใหแกลูกคา โดยสงเสริมการขับขี่อยาง

ปลอดภัยใหแกพนักงานขับรถ และการบริหารการใชพลังงานเชื้อ

เพลิง เพ�อใหเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด 
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การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

ตารางการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียบนหวงโซคุณคาของธุรกิจ

 บริษัทไดกำหนดแนวทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย โดยมุงเนนสงเสริมการมีสวนรวมอยางสรางสรรคของผู

มีสวนไดเสีย โดยทุุกฝายผานกิจกรรมและชองทางการส�อสารตาง ๆ อยางตอเน�อง เพ�อรับฟงความตองการ ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะตาง ๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการกำหนดกลยุทธ ทิศทาง แผนการดำเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให

เกิดความยั่งยืน  รวมถึงปองกันความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจอีกดวย

ผูสวนได

สวนเสียของ JDF

พนักงาน

คูคาองคกรพัฒนา

เอกชน

ลูกคา

ผูบริโภค
หนวยงานรัฐ

นักลงทุนชุมชน สังคม

กลุมผูมีสวนไดเสีย

พนักงาน • คาตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการ

• ความมั่นคงในอาชีพ และโอกาสกาวหนา

ในสายงาน

• ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีว

อนามัย

• การไดเรียนรูและพัฒนาทักษะ

(Reskill and Upskill)และเพิ่มพูนศักยภาพ 

• ทิศทางการดำเนินงานขององคกร 

และแนวทางในการปรับตัว 

• การเคารพสิทธิมนุษยชน

• ประเมินคาตอบแทนและผลประโยชนที่ใหกับ 

พนักงานอยางเปนธรรมเปนประจำทกป 

• สรางแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มี 

ความสามารถ 

• เพิ่มหลักสูตรพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ 

ใหกับบุคลากร

• ดูแลดานความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีใน

การทำงาน

• ส�อสารขอมูลใหพนักงานทราบอยาง 

สม่ำเสมอผานชองทางการ ส�อสารภายในตางๆ 

ไดแก อีเมลล ไลนกรุป บอรดประชาสัมพันธ 

• การแจงขอมูลขาวสารเพ�อสรางการรับรู 

และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพในชวง 

วิกฤตการณการแพรระบาดของโรค โควิด 19
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ลูกคา-ผูบริโภค • ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ

ของ ผูบริโภค 

• ความชัดเจนของนโยบายในการดำเนิน

ธุรกิจ 

• ความโปรงใสในการประกอบธุรกิจ 

• การรับผิดชอบตอการบริโภคของ

ผูบริโภค 

• คุณภาพและความปลอดภัยของสินคา 

• การใหบริการทั้งกอนและหลังการขาย 

• ราคาสินคาที่เปนธรรมและเหมาะสม 

• ความสามารถในการตอบสนองตอความ

ตองการ ของผูบริโภคและสภาวะตลาด 

• ความรับผิดชอบตอการจัดการดาน

สิ่งแวดลอม

• การจัดทำโครงการที่เปนประโยชนตอ

สังคม

• การสำรวจประเด็นการมีสวนรวมของลูกคา 

ในฐานะผูมีสวนไดเสีย 

• กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงาน

• การบริหารความสัมพันธลูกคา

• พัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑอยางตอเน�อง 

• การประกอบธุรกิจดวยความโปรงใส 

และมีจรรยาบรรณ 

• การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม อยางมี

ประสิทธิภาพ 

• การจัดโครงการที่เปนประโยชนตอชุมชน 

และสังคม

คูคา • ความยืดหยุนและความตอเน�อง ในการ

ดำเนินธุรกิจ 

• วิสัยทัศนของผูบริหารและแนวทาง 

การดำเนินธุรกิจ 

• แนวทางปฏิบัติสำหรับคูคา 

• กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่สะดวก 

รวดเร็ว ถูกตองโปรงใส เปนธรรม 

และไมเลือกปฏิบัติ 

• การรักษามาตรฐานดานคุณภาพ 

การสงมอบ บริการและความยั่งยืนใน

การดำเนินธุรกิจ ของคูคา 

• การรวมมือกันระหวางบริษัทและคูคา

ในการ บริหารจัดการความเสี่ยงตลอด

ทั้งหวงโซอุปทาน 

• การพัฒนาศักยภาพของคูคา

• การจัดประชุมรวมกับคูคา 

• การประเมินความเสี่ยงดานความตอเน�อง 

ในการดำเนินธุรกิจ 

• การริเริ่มโครงการดานการพัฒนาอยางยั่งยืน

ในมิติตาง ๆ รวมกับคูคา 

• การสนับสนุน แบงปนองคความรู และพัฒนา

คูคา

นักลงทุน • ผลประกอบการของบริษัท 

• ขอมูลดานธุรกิจของ บริษัท

• เปาหมายและวิสัยทัศนของบริษัท 

• ความโปรงใสในการประกอบธุรกิจ 

• การดำเนินงานที่รับผิดชอบตอสิ่ง

แวดลอม และสังคม 

• การใหขอมูลดานธุรกิจอยางโปรงใส

• การจัดประชุมผูถือหุนประจำป 

• การจัดประชุมนักวิเคราะหรายไตรมาส 

(Analyst Meeting) 

• การรวมกิจกรรมพบนักลงทุนรายยอยกับ

ตลท. รายป (Opportunity Day) 

• การเขาเยี่ยมชมโรงงาน

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย



การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอม

 สิ่งแวดลอมที่ดีจะนำไปสูความเปนอยูที่ดีของคนในสังคม และสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวม บริษัท ตระหนักถึงผลกระทบ 

ตอสิ่งแวดลอมและคำนึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา จึงใหความสำคัญและมีการบริหารจัดการ เพ�อพัฒนาความ

ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
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ชุมชน-สังคม • การสรางงานและสงเสริมอาชีพใหแก

ชุมชน 

• การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

• การสงเสริมคุณภาพชีวิตสุขอนามัยที่ดี

ใหกับชุมชน 

• การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม และดูแล

เร�องสภาพแวดลอมในชุมชน

• สรางงาน สงเสริมอาชีพใหแกชุมชน

และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

• ทำกิจกรรมรวมกับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน 

• มีการลงพื้นที่และประชุมรวมกับชุมชน

เพ�อติดตามความคืบหนาโครงการ ที่รวมมือกัน

ดำเนินงาน 

• การจัดโครงการเพ�อสังคมชวยเหลือชุมชน

และสังคม

หนวยงานกำกับดูแล • การบริหารและจัดการดานภาษีอยาง

โปรงใส 

• การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม 

• การโฆษณาและการขายสินคาเปนไป

อยางถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 

• การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ดานแรงงาน 

• การเคารพสิทธิมนุษยชน

• ดำเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณและปฏิบัติ 

ตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และนโยบาย 

ของหนวยงานกำกับดูแล 

• รายงานผลการดำเนินธุรกิจและผลปฏิบัติงาน 

ตอหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของตามความถี่ที่

หนวยงานกำหนด 

• เขารับการอบรมในหลักสูตรดานตาง ๆ ที่จัด

โดยหนวยงานรัฐหรือหนวยงานอ�นที่รัฐใหการ

รับรอง 

• บริหารจัด การดานสังคมและสิ่งแวดลอม

อยางเหมาะสม

องคกรพัฒนาเอกชน • การดำเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ 

และเปนไปตามขอบังคับและกฎหมาย 

• การเปดเผยขอมูลผลการดำเนินงาน 

ใหไดรับทราบ 

• ความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม

• การสรางความสัมพันธกับองคกรตาง ๆ 

• การสำรวจประเด็นดานความยั่งยืนประจำป 

• บริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอม

อยางเหมาะสม

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย



 1. นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม

 บริษัทตระหนักวาการดูแล รักษา สิ่งแวดลอม เปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่ง จึงใหความสำคัญตอการพัฒนาการดำเนินงาน

ดานส่ิงแวดลอมอยางตอเน�อง ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ และมาตรฐานสากล โดยท่ีบริษัทฯมีการบริหารจัดการ

กระบวนการตามหวงโซคุณคาเพ�อไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีการจัดการ กำกับ ดูแล ติดตาม ปรับปรุง และพัฒนาใน

กระบวนการและทุกข้ันอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากน้ี บริษัท ยังไดรับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม 

(ISO 14001) และไดกำหนดแนวทางปฏิบัติไวดังตอไปนี้  

 • ตั้งเปาหมายลดการใชพลังงาน การปลอยมลพิษ ลดการใชน้ำ ควบคุมน้ำทิ้ง และของเสีย โดยกำหนดกรอบนโยบาย

และ แนวปฏิบัติที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการ

สราง ความตระหนักและมีสวนในความรับผิดชอบตอการ จัดการดานสิ่งแวดลอม

 • ดำเนินการควบคุมใหการผลิตสินคา มีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 

ภายใตแนวคิดการใสใจและรักษาสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนดูแลและพัฒนากระบวนการผลิต และเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

 • สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพเพ�อใหเกิดสมดุลทางสิ่งแวดลอม 

และสังคมในวิถีอันยั่งยืน และการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางสม่ำเสมอทั้งภายในและภายนอกองคกร 

 • ปลูกฝงจิตสำนึกในเร�องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยาง จริงจังและตอเน�อง 

 2. การจัดการเพ�อลดปญหากาซเรือนกระจก  

การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศโลกอันเกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจกซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดภาวะโลกรอน บริษัท จึงมีความมุงม่ันใน

การรวมแกไขปญหาดังกลาว โดยต้ังนโยบายการบริหารจัดการการปลอยกาซเรือนกระจก (Carbon Footprint) เพ�อประโยชนรวม

กันของพนักงานทุกระดับในองคกรรวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ เพ�อลดการปลอย

กาซเรือนกระจกใหมากท่ีสุด  โดยการดำเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และขอกำหนดอ�นๆท่ีเก่ียวของในสวน

ของการบริหารจัดการการปลอยกาซเรือนกระจก  สงเสริมและรณรงคการใชทรัพยากรอยางคุมคา รวมถึงการลดปริมาณของ

เสียจากกระบวนการผลิต และพิจารณาควบคุมผลกระทบตลอดชวงระยะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ เพ�อใหเกิดความยั่งยืนในการทำ

ธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม  และเสริมสรางความรูเพ�อสรางจิตสำนึก และความรับผิดชอบตอพนักงาน สังคมรอบขางโรงงาน 

โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน

ผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม

 บริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและไดมีการจัดการของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยจัดการและ

กำจัดวัสดุท้ิงโดยรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม รวมถึงกำหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผลบังคับใชอยาง

เครงครัด

 1. การบริหารจัดการพลังงาน

  พลังงานไฟฟาถือเปนทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงไดใหความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน 

 ไฟฟา เชนการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ไดแก การกำหนดระยะเวลาการปด-เปดไฟ ปดคอมพิวเตอรของ 

 พนักงาน ในชวงพักกลางวัน และใชเคร�องปรับอากาศ รุนประหยัดพลังงาน นอกจากน้ี บริษัทยังมุงม่ันหาเทคโนโลยีและ 

 นวัตกรรมตางๆ เพ�อลดการใชพลังงานภายในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสูการพัฒนาธุรกิจท่ีย่ังยืนตอไป

  บริษัท มุงม่ันท่ีจะลดการใชกระแสไฟฟาท่ีซ้ือจากการไฟฟาท่ีเปนพลังงานในการขับเคล�อนเคร�องจักรในกระบวนการ 

 ผลิต โดยบริษัทฯ อยูระหวางศึกษาการติดต้ังแผงโซลาเซลลบนหลังคาของโรงงานโดยจะใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย 

 ทดแทนการใชกระแสไฟฟาตามปกติในกระบวนการผลิต เพ�อลดการใชไฟฟาซ่ึงใชแหลงเช้ือเพลิงฟอสซิล ท้ังน้ี พลังงาน 

 แสงอาทิตยเปนพลังงานสะอาดท่ีไมกอใหเกิดมลภาวะ การใชพลังงานแสงอาทิตยจึงเปนการชวยลดภาวะโลกรอนดวยอีก 

 ทางหนึ่ง

 2. การบริหารจัดการใชน้ำ 

  ทรัพยากรน้ำถือเปนหน่ึงในปจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เน�องจากการผลิตภัณฑหลักของบริษัท 

 คือการพัฒนาคุณภาพของน้ำด�ม โดยตองใชน้ำเพ�อดำเนินกิจกรรมตางๆ เพ�อใหมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค และ

 เปาหมายท่ีกำหนดไว บริษัทจึงมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีตองใชทรัพยากรน้ำอยางคุมคา อีกท้ังยังใชน้ำโดยไม 

 ใหกระทบกับการใชน้ำของชุมชน  มีเปาหมายที่จะใชน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 การตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงจากกระบวนการผลิต บริษัท มีระบบบำบัดน้ำเสียท่ีไดมาตรฐาน เพ�อใชบำบัดน้ำเสียท่ีเกิดข้ึน 

จากกระบวนการผลิต โดยเปนระบบบำบัดน้ำเสียแบบตกตะกอน (Activated sludge) อีกทั้งมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังจาก

ทำการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียอีกข้ัน เพ�อใหม่ันใจวาน้ำท่ีโรงงานปลอยออกสูลำรางสาธารณะน้ันมีคุณภาพผานตามมาตรฐาน

ที่กำหนด  โดยจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต ทุก เดือน โดยการตรวจสอบอัตรา

ช้ีวัดตาง ๆ ประกอบไปดวย ความเปนกรดและดาง (pH) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) สารแขวนลอย (SS) ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) 

และน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)
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 3. การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ 

  บริษัท มุงเนนท่ีจะลดการกอใหเกิดขยะ ของเสีย และมลพิษจากกระบวนการผลิตตอสังคมและชุมชนโดยรอบโดย 

 มีการตรวจประเมินคุณภาพของการกำจัดขยะ ของเสีย และมลพิษทั้งหมด บริษัทมีการคัดแยกกากของเสีย ขยะ และ 

 รวบรวมไปกำจัดโดยผานศูนยบริการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม ที่ไดรับใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย เพ�อใหมั่นใจ 

 วาการกำจัดของเสียของบริษัทฯ จะไมกอมลพิษหรือสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอชุมชนที่อยูใกลเคียงโรงงาน   

 นอกจากน้ี บริษัทยังใหความสำคัญกับการจัดการใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการนำผลพลอยได 

 หรือของเหลือจากการผลิต กลับมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด รวมทั้งมีการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มี 

 คุณภาพ ไดมาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง

  บริษัท มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ปฏิบัติงานสำนักงาน และรอบสถานประกอบการ อยางนอย  

 1 ครั้ง/ป โดยในป 2564 พบวาผลการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม อยูในเกณฑที่กฎหมายกำหนด 

 4. การจัดการเพ�อลดปญหากาซเรือนกระจก  

  บริษัท มีแผนการทำประเมินและรายงานผลการจัดการกาซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมิน Carbon Foot 

 print ขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) หรือมาตรฐานสากลอ�นหรือเทียบเทา รวมถึงดำเนินการใหมี 

 การทวนสอบความถูกตองของขอมูลจากผูเช่ียวชาญภายนอกเปนประจำทุกป  ต้ังเปาจะเร่ิมทำการเปดเผยรายงานขอมูล 

 การปลอยกาซเรือนกระจกหลังจากการประเมินการใชพลังงานในป 2564 พรอมกับไดรับเคร�องหมายคารบอนฟุตพริ 

 นทขององคกรภายในป 2565 และใชขอมูลดังกลาวเปนขอมูลปฐาน 

  บริษัท ตั้งเปาลดการปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ 40 ภายในป 2573 เทียบกับปฐาน โดยมีแผนการเพิ่ม 

 ประสิทธิภาพการ ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา โดยการปรับปรุงการใชพลังงานของเคร�องจักรอยางเหมาะสม  

 รวมถึงแผนการผลิตโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ในโครงการ Solar Rooftop เพ�อลดผลกระทบจากการปลอยกาซเรือน 

 กระจก อยางไรก็ตาม ท้ัง 2 โครงการยังอยูในระหวางการศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม เพ�อกำหนดแนวทางในการลดปญหา 

 กาซเรือนกระจกที่เหมาะสมตอไป

  การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

 บริษัทมีการจัดทำนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมในดานตาง ๆ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2564 เม�อ

วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ไดมีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility Policy) ดังกลาว 

โดยมีกรอบหลักการแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

 1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม

 บริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะดำเนินธุรกิจดวยความซ�อสัตยสุจริต เปนธรรม โปรงใส เปดเผยขอมูลท่ีสำคัญ และสามารถตรวจ

สอบได ตลอดจนต้ังม่ันท่ีจะแขงขันทางการคาอยางเสมอภาค โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ และหลักจรรยาบรรณใน

การดำเนินธุรกิจท่ีเปนสากล รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม เชน การแสวงหาขอมูลที่

เปนความลับของคูแขงทางการคา การเรียก รับ และการใหผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตทางการคา เปนตน 

 2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

 บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปรงใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การใหหรือรับสินบนกับเจาหนาท่ีของรัฐหรือภาคเอกชน โดย

บรษัิทไดกำหนดโครงสรางองคกรใหมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแตละหนวย

งานใหมีความชัดเจน เพ�อใหมีการถวงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท

ยังไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท โดยหามมิใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน

ของบริษัทตองไมเรียกรอง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม เพ�อประโยชน

ตอองคกร ตนเอง ครอบครัว เพ�อน และคนรูจัก หรือเพ�อประโยชนทางธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและตาง

ประเทศ รวมทั้งทุกหนวยงานที่เกี่ยวของของบริษัท และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันนี้

อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกำหนดในการดำเนินการเพ�อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

ระเบยีบ ขอบังคับ และขอกำหนดของกฎหมาย ท้ังน้ี หากมีการฝาฝนกระทำการใด ๆ อันเปนการสนับสนุนชวยเหลือ หรือใหความ

รวมมือกับการคอรรัปชั่น จะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท

 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติตอผูท่ีมีสวนเก่ียวของไมวาจะเปนพนักงาน 

ชุมชน และสังคมรอบขางดวยความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเทาเทียมกัน ไมละเมิด

สทิธิข้ันพ้ืนฐาน และไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเร�องของเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทาง

รางกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดใหมีการดูแลไมใหธุรกิจของบริษัทเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน 

ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced Labour) การตอตานการใชแรงงานเด็ก (Child Labour) และการคุกคามทางเพศ เปนตน 
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 นอกจากน้ี บริษัทไดสงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิทธิมนุษยชน โดยจัดใหมีการมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น และชองทางในการรองเรียนสำหรับผูที่ไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร 

 4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม อันเปนปจจัยที่จะ

ชวยเพิ่มมูลคาของกิจการและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันและการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของ บริษัทในอนาคต ทั้งนี้ 

บริษัทไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

 4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

 4.2 จัดใหมีกระบวนการจางงาน และเง�อนไขการจางงานเปนธรรม รวมถึงการกำหนดคาตอบแทน และการพิจารณา

 ผลงานความดีความชอบภายใตกระบวนการประเมินผลการทำงานที่เปนธรรม 

 4.3 สงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการจัดอบรม สัมมนา ฝกอบรม รวมถึงสงบุคลากรเขารวมสัมมนา และฝก 

 อบรมวิชาการดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ�อพัฒนาความรู ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝงทัศนคติ 

 ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเปนทีมแกบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาองคกรและ 

 ทรัพยากรบุคคล โดยเนนกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหนาท่ีของพนักงานใหชัดเจน การกำหนด 

 ผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน

 4.4 จัดใหมีสวัสดิการดานตาง ๆ สำหรับพนักงานตามท่ีกฎหมายกำหนด เชน ประกันสังคม เปนตน และนอกเหนือจากท่ี 

 กฎหมายกำหนด เชน กองทุนสำรองเล้ียงชีพ รวมถึงการใหเงินชวยเหลือประเภทตาง ๆ แกพนักงาน เชน เงินชวยเหลือ 

 พนักงานสำหรับพิธีสมรส คาพิธีฌาปนกิจบิดามารดา คูสมรสและบุตรที่เสียชีวิตของพนักงาน เปนตน

 4.5 ดำเนินการใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานท่ีทำงานท่ีดี โดยจัดใหมีมาตรการปองกัน 

 การเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสรางใหพนักงานมีจิตสำนึกดานความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝกอบรม และสงเสริมให 

 พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานใหถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเสมอ

 4.6 เปดโอกาสใหพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือรองเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอยางไมเปนธรรมหรือการกระทำที่ 

 ไมถูกตองในบริษัท รวมถึงใหการคุมครองพนักงานที่รายงานเร�องดังกลาว 

 5) ความรับผิดชอบตอลูกคา

  บริษัทมุงม่ันท่ีจะพัฒนาสินคาและบริการของบริษัท เพ�อความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดของลูกคาและยึดม่ันใน 

การปฏิบัติตอลูกคาดวยความรับผิดชอบ ความซ�อสัตย และเอาใจใสลูกคา ดังนี้

 5.1 บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินคาและประสิทธิภาพในการผลิต โดยบริษัทมุงเนนผลิตสินคาที่มีความ 

 ปลอดภัยและไดมาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาระบบการบริการเพ�อใหลูกคาไดบริโภคสินคาและไดรับบริการที่มีคุณภาพ  

 และไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

 5.2 บริษัทยึดม่ันในการตลาดท่ีเปนธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการใหลูกคาไดรับขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการของ 

 บริษัทที่ถูกตอง ไมบิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ�อใหลูกคามีขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอในการตัดสินใจ 

 5.3  บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกคา และมุงมั่นที่จะใหลูกคาไดรับสินคาและบริการที่มีคุณภาพ โดยมีความ 

 ปลอดภัย ตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง 

 ออกแบบ สรางสรรค และพัฒนาสินคาและบริการอยูเสมอ เพ�อใหลูกคามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความ 

 ปลอดภัยของสินคาและบริการของบริษัท

 5.4 บริษัทจัดใหมีระบบลูกคาสัมพันธเพ�อใชในการส�อสารติดตอกับลูกคา รวมถึงการรับเร�องรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพ 

 ของสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ ผานทางเว็บไซต www.บริษัทthailand.com เพ�อใหสามารถตอบสนองความ 

 ตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

 5.5 บริษัทจะรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ และจะไมใชขอมูลดังกลาวไปใชในทางที่มิชอบ

 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

 บริษัทใหความสำคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยบริษัทดำเนินการและควบคุมใหการ

ผลิตสินคาและการใหบริการของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ซึ่งที่

ผานมาบริษัทมีการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ นอกจากน้ี บริษัทยัง

ใหความสำคัญกับการจัดการใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังมีการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มี

คุณภาพ ไดมาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
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 7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ 

และสังคม และยึดม่ันการปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางครบถวน โดยบริษัท

มุงม่ันท่ีจะพัฒนาสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเปนท่ีท่ีบริษัทต้ังอยูใหมีคุณภาพดีข้ึนพรอม ๆ กับการ

เติบโตของบริษัท เพ�อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและตอบแทนคืนสูสังคมอยางแทจริง  

 นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม โดยมีระบบการผลิตและการดำเนินงานที่ใช

ทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมปองกันมิใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งไดดำเนินการบริหาร

จัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพ�อการพัฒนาอยางตอเน�อง โดยบริษัทมีหนวยงานความ

ปลอดภัย ซ่ึงรับผิดชอบการดูแลดานความปลอดภัยและชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมของโรงงานและอาคารสำนักงาน นอกจากน้ี มี

การวาจางบุคคลภายนอกสำหรับตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม ท้ังปริมาณฝุนละออง สารเคมี ระดับเสียงภายในโรงงาน ความ

รอน ความเพียงพอของแสงสวาง คุณภาพน้ำและอากาศ เพ�อจัดทำรายงานการตรวจคุณภาพส่ิงแวดลอมปละ 1 คร้ัง ซ่ึงตรง

ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ บริษัทจัดใหมีระบบการบำบัดน้ำเสียใน

โรงงานอยางเปนระบบ เพ�อไมใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม โดยมีการจัดพ้ืนท่ีบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะใน

การจัดการบำบัดน้ำเสียจากภายในกอนระบายน้ำเสียออกสูภายนอกโรงงานตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและ

ผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทจะสนับสนุนใหมีนวัตกรรมในดานตาง ๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมดานกระบวนการทำงานทั้งในระดับภายในองคกรและ

ระดับความรวมมือระหวางองคกร โดยเนนนวัตกรรมเชิงสรางสรรคท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน สรางผลิตผลและ

มูลคาเพิ่ม ทั้งนี้เพ�อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม ทั้งนี้บริษัทถือเปนนโยบายวาการเผยแพรนวัตกรรมเปนหนึ่งในความรับผิด

ชอบตอสังคม โดยจะมีการส�อสารและเผยแพรนวัตกรรมใหกับกลุมผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรงทางออมรับทราบผานชองทางที่

หลากหลาย เพ�อใหม่ันใจวาขอมูลขาวสารดานนวัตกรรมเหลาน้ีจะส�อสารไปถึงกลุมผูมีสวนไดเสียอยางท่ัวถึงกลุมผูมีสวนไดเสีย

อยางทั่วถึง

ผลการดำเนินงานดานสังคม

ความสำเร็จทางธุรกิจไมใชเพียงเปาหมายเดียวของบริษัท แตบริษัทมีความเช�อม่ันในการเติบโตท่ียังยืน โดย บริษัทมุงม่ันใสใจดาน

สังคม ทั้งลูกคา พนักงาน ชุมชน และสังคมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดหวงโซคุณคาของธุรกิจ เพ�อยกระดับคุณภาพสังคมและ

วิถีชีวิตโดยรวมอยางยั่งยืน โดยบริษัทมีการดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงดานสังคมหลากหลายประเภท ดังนี้

บริจาคน้ำด�ม แอลกฮอลเจล รวมถึงทุนทรัพยเพ�อจัดซื้ออุปกรณทางการแพทยแกโรงพยาบาล วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

บริษัทไดบริจาคน้ำด�ม แอลกฮอลเจล รวมถึงทุนทรัพยสมทบทุนเพ�อสูวิกฤตโควิค-19 ในการซ้ือเคร�องมือแพทยและ สำหรับโรง

พยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม และเคร�องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดำ สำหรับโรงพยาบาลบานแพว
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บริจาคขาวกลองปรุงสุกจากผลิตภัณฑ 'กินดี' แกโรงพยาบาลตาง ๆ ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564

 บริษัทรวมบริจาคขาวกลองปรุงสุกจากผงปรุงรสภายใตตราสินคาของบริษัทแบรนด 'กินดี' ภายใตสโลแกน 

"เพราะเราอยากใหคุณกินดี" เน�องจากเปนผลิตภัณฑท่ีไมมีการผสมวัตถุกันเสียและไมมีผงชูรส ใหแกโรงพยาบาลตางๆ ท้ัง โรง

พยาบาลสนาม ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบานแพว และโรงพยาบาล

วัดเกตุมดีศรีวราราม
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โรงพยาบาลสนาม

ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบานแพว โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม

โรงพยาบาลตำรวจ



 สนับสนุนการจัดทำสาธารณสมบัติและพัฒนาชุมชนรวมกับองคการบริหารสวนตำบลบางโทรัด ทำสแลนจอดรถยนต

 ดำเนินการเพ�อปรับปรุงสภาพแวดลอมและอบรมขอมูลแกบริเวณใกลเคียงโรงงาน

 บริษัทไดดำเนินการตัดหญา ถางหญา ปูพ้ืนดวยทรายและหิน ทาสีกำแพงศูนยเด็กเล็ก อบต.บางโทรัด เพ�อปรับปรุงสภาพ

แวดลอม  อีกท้ัง ไดจัดอบรมบุคคลากรของศูนยเด็กเล็ก ใหสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการคัดกรองโรคโควิด-19 ตามท่ีกำหนด

ไวครบทุกขั้นตอน

 ทั้งนี้ ในป 2564 บริษัทยังไดรับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการ ประจำป 2564 หรือ 

CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2021 ภายใตโครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน

อยางยั่งยืน จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อีกดวย

JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

043



4. การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis : MDA)

 บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (เดิมคือ บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด) ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและ

จำหนายผลิตภัณฑเคร�องปรุงรสและอาหารอบแหง โดยกลุมผลิตภัณฑของบริษัทสามารถจำแนกตามการลักษณะการจำหนาย

ของบริษัทเปน 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 

 1) สินคาตามคำสั่งซื้อของลูกคาและสินคารับจางผลิต ประกอบดวย เคร�องปรุงรสอาหารและขนมขบเคี้ยวประเภท

 มะพราวอบกรอบ จำหนายแกลูกคาในกลุมธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อาทิเชน บะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป และขนมขบเค้ียว  

 และกลุมธุรกิจรานอาหาร 

 2) สินคาภายใตตราสินคาของบริษัท ซ่ึงจำหนายแกลูกคาท่ัวไปผานทางผูคาสง ผูคาปลีกขนาดใหญ และชองทางออนไลน 

 รายไดสวนใหญของบริษัทกวารอยละ 75 ถึงรอยละ 94 มาจากลูกคาในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารที่มีการจัดซื้อ

ภายในประเทศ โดยสำหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีรายไดรวม เทากับ 661.45 ลานบาท 

592.18 ลานบาท และ 585.70 ลานบาท ตามลำดับ สำหรับป 2563 และป 2564 รายไดรวมของบริษัทลดลงจากผลกระทบภายใต

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 แตอยางไรก็ตาม รายไดจากการ ขายของบริษัทเฉพาะในรายไตรมาสที่ 4 ป 

2564 เม�อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปกอนหนาปรับตัวดีข้ึนภายหลังการคนพบวัคซีนและการเปดของประเทศตางๆ โดยเม�อ

เปรียบเทียบรายไดจากการขายของบริษัทเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.42 และตนทุนจากการขายหลักของบริษัท คือ ตนทุนวัตถุดิบและคาใช

จายพนักงาน ซ่ึงคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 55 ถึงรอยละ 64 และรอยละ 21 ถึงรอยละ 27 ของตนทุนขายท้ังหมด ตามลำดับ 
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ภาพรวมผลการดำเนินงานป 2564

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายได

รายไดจากสัญญาท่ีทำกับลูกคา

รายไดอ�น

รวมรายได

คาใชจาย

ตนทุนการขายสินคา

คาใชจายในการขายและจัดจำหนาย

คาใชจายในการบริหาร

รวมคาใชจาย

ตนทุนทางการเงิน

กำไรกอนภาษีเงินได

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได

กำไรสำหรับป

582.21

9.97

592.18

383.54

26.15

98.62

508.31

10.92

72.95

15.75

57.20

98.32

1.68

100.00

64.77

4.42

16.65

85.84

1.84

12.32

2.66

9.66

576.92

8.78

585.70

406.81

36.51

77.49

520.81

13.56

51.33

5.94

45.39

98.50

1.50

100.00

69.46

6.23

13.23

88.92

2.32

8.76

1.01

7.75

(5.29)

(1.19)

(6.48)

23.27

10.36

(21.13)

12.50

2.64

(21.62)

(9.81)

(11.81)

 

(0.91)

(11.94)

(1.09)

6.07

39.62

(21.43)

2.46

24.18

(29.64)

(62.29)

(20.65)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ป 2563

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ป 2564
การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)



 สำหรับป 2562 มีกำไรข้ันตนเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกันกับการเพ่ิมข้ึนของรายไดของบริษัท ในขณะท่ีกำไรข้ันตนจากการ

ขายของบริษัทในป 2563 ถึงป 2564 ลดลงจากการเพ่ิมข้ึนของตนทุนขาย เน�องจากการตัดคาเส�อมราคาโรงงานและเคร�องจักร

ใหม การเพ่ิมข้ึนของบุคลากรเพ�อรองรับการเติบโต และการรับรูตนทุนกำลังการผลิตท่ีวางเปลาหรือ Fixed Cost of Idle Capacity 

ซึง่เปนตนทุนท่ีกิจการไมสามารถใชทรัพยากรในการผลิตใหเต็มท่ีตามท่ีควรจะเปน เน�องจากการยายโรงงานผลิตมาท่ีแหงใหมและ

โรงงานยังดำเนินการผลิตไมเต็มกำลังการผลิตตามมาตรฐานท่ีกำหนดอีกท้ัง บริษัทมีการรับพนักงานใหมเพ�อรองรับการทำงาน

ในโรงงานใหมหลายตำแหนง

 สำหรับกำไรสุทธิ สำหรับป 2562 ถึงป 2564 มีจำนวน 106.10 ลานบาท 57.20 ลานบาท และ 45.39 ลานบาท ตามลำดับ 

ซึ่งการลดลงของกำไรสุทธิเกิดขึ้นจากการลดลงของกำไรขั้นตนและการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหาร ซึ่งสวนใหญ

เปนรายการคาใชจายพนักงานและคาเส�อมราคาและคาดอยคาสินทรัพย

ที่มา: ฝายบริหารของบริษัทและงบการเงินประจำป 2562 ถึงป 2564 

หมายเหตุ : 
/1
 สินคาอ�นภายใตตราสินคาบริษัท ไดแก สินคาตรา “กินดี” หรือ “Kindee” เคร�องปรุงรสอาหาร สินคาตรา “Little Monkey” 

และตรา “Crispconut” กลวยและผักอบกรอบ และผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูปพรอมเคร�องปรุงรส “Inuliv” อาหารเสริมทำจาก

เสนใยอาหาร (ปจจุบันไมมีการผลิตเพ�อจำหนายแลว)
/2
 รายไดอ�น ประกอบดวย กำไรจากการจำหนายและตัดจำหนายสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน กำไรจากอัตราแลกเปล่ียน 

รายไดดอกเบี้ย และกำไรจาก      ตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน

ที่มา: ขอมูลยอดขายของบริษัทจากฝายบริหารของบริษัท

 โครงสรางรายไดของบริษัทตามประเภทผลิตภัณฑ ตั้งแตป 2562 ถึง ป 2564 มีรายละเอียดดังนี้
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รายไดจากการขาย

3. สินคาตามคำส่ังซ้ือของลูกคาและสินคารับจางผลิต

1.3 ผลิตภัณฑปรุงรสอาหาร

1.4 ขนมขบเค้ียว

4. สินคาภายใตตราสินคาของบริษัท

4.1 โอเค (OK)

4.2 Crispconut

4.3 สินคาอ�น 
/1

รวมรายไดจากการขาย

รายไดอ�น 
/2

รายไดรวม

610.30

478.83

131.47

47.55

33.59

12.87

1.09

657.85

3.60 

661.45

92.27

 72.39

 19.88

7.19

 5.08

1.95

0.16

 99.46

 0.54

 100.00

539.46

435.56

103.90

42.75

34.54

7.67

0.54

582.21

9.97

592.18 

91.10

 73.55

 17.55

7.22

 5.83

1.30

0.09

 98.32

 1.68

 100.00

537.99 

413.07 

124.92 

38.94 

30.57 

7.97 

0.39 

576.92 

8.78

585.70 

91.85

70.53

21.33

6.65

5.21

1.36

0.07

98.50

1.50

100.00

โครงสรางรายไดแบงตามประเภทผลิตภัณฑ

ยอดจำหนายของแตละกลุมผลิตภัณฑ (ลานกิโลกรัม/ป)

กลุมผลิตภัณฑ

เคร�องปรุงรสอาหาร

ซอสปรุงรส / แยม

ขนมขบเคี้ยวประเภทมะพราวอบกรอบ

ยอดจำหนายรวม

3.71

0.49

0.55

4.75

3.33

0.49

0.33

4.15

3.05

0.68

0.36

4.08

ป 2562 ป 2563 ป 2564

ประเภทผลิตภัณฑ ป 2562

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ป 2563 ป 2564

สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม



 ในป 2562 ถึงป 2564 รายไดจากสินคาตามคำสั่งซื้อของลูกคาและสินคารับจางผลิต มีมูลคาเทากับ 610.30 ลานบาท 

539.46 ลานบาท และ 537.99 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 92.27 รอยละ 91.10 และรอยละ 91.85 ของรายไดรวม ตาม

ลำดับ โดยรายไดหลักจากสินคาตามคำส่ังซ้ือของลูกคาและสินคารับจางผลิตสาเหตุหลักมาจากผลิตภัณฑเคร�องปรุงรสอาหาร

ซึ่งมีสัดสวนรายไดกวารอยละ 70 ถึงรอยละ 73 ของรายไดรวม

 สำหรับป 2562 บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาตามคำสั่งซื้อของลูกคาและสินคารับจางผลิต มีมูลคาเทากับ 610.30 

ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา 16.57 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 2.79 ซ่ึงเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของการ

จำหนายผลิตภัณฑปรุงรสอาหารจำนวน 29.85 ลานบาท เน�องจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกคาในธุรกิจขนมขบเคี้ยวและธุรกิจ

อุตสาหกรรมอาหารและรานอาหาร แตอยางไรก็ตาม รายไดจากการรับจางผลิต ขนมขบเค้ียวประเภทมะพราวอบกรอบของบริษัท

ลดลงจำนวน 13.28 ลานบาท จากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากป 2561 ท่ีไดประโยชนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีออนคาซ่ึง

ทำใหบริษัทมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นแมวายอดการผลิตและจำหนายของขนมขบเคี้ยวประเภทมะพราวอบกรอบนอยกวาในป 

2562 รวมท้ัง ราคาวัตถุดิบมะพราวมีการปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนจากการขาดแคลน นอกจากน้ี ยังมีสาเหตุมาจากการลดลงของยอด

การจางผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทมะพราวอบกรอบแบบแผนสำหรับลูกคาที่มีการจำหนายในประเทศจีนและประเทศฝรั่งเศส

 สำหรับป 2563 บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาตามคำส่ังซ้ือของลูกคาและสินคารับจางผลิตลดลงจำนวน 70.84 ลาน

บาท หรือคิดเปนการลดลงอัตรารอยละ 11.61 โดยรายไดจากเคร�องปรุงรสอาหารลดลง จำนวน 43.27 ลานบาท เม�อเทียบกับ

ปกอนหนา จากการลดลงของยอดการส่ังซ้ือของลูกคาในธุรกิจอาหารและลูกคาในอุตสาหกรรม ขนมขบเค้ียวท่ีไดรับผลกระทบ

จากมาตรการการจำกัดการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งทำใหมีการปดพื้นที่หางสรรพสินคาทำใหสามารถจำหนายได

ลดลง อีกทั้งมีการลดลงของนักทองเที่ยวตางชาติที่ซื้อผลิตภัณฑของลูกคาของบริษัทเพ�อเปนของฝากหรือนำไปจำหนาย 

สำหรับรายไดจากขนมขบเคี้ยวประเภทมะพราวอบกรอบลดลง จำนวน 27.57 ลานบาท เม�อเทียบกับปกอนหนา เน�องจากคำสั่ง

ซ้ือของลูกคาของบริษัทในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปท่ีชะลอลงจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 นอก

จากน้ี สถานการณการแพรระบาดดังกลาว ทำใหเกิดการหมุนเวียนของสายเรือขนสงท่ีลาชาและเกิดวิกฤติขาดแคลนตูคอนเทนเนอร 

(Container Shortage) ซึ่งทำใหบริษัทไดรับผลกระทบตอความสามารถในการขนสงสินคาไปยังตางประเทศ 

 สำหรับงวดป 2564 รายไดจากสินคาตามคำส่ังซ้ือของลูกคาและสินคารับจางผลิตลดลงจำนวน 537.99 ลานบาท ลดลง

เล็กนอยจำนวน 1.47 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 0.27  จากปกอนหนา สาเหตุหลักจากรายไดจากการจางผลิตผลิตภัณฑ

ปรงุรสอาหารไดรับผลกระทบทางลบจากการแพรกระจายของเช้ือไวรัสโควิด 19 ในประเทศ ซ่ึงในชวงไตรมาสท่ี 3 ในหลายพ้ืนท่ี

มยีอดผูติดเช้ือเพ่ิมข้ึนจำนวนมากอยางรวดเร็ว ทำใหทางหนวยงานทางภาครัฐมีการออกมาตรการปองกันและควบคุมโรคโควิด 

19 ที่เขมขนมากขึ้น อาทิเชน การล็อกดาวนในหลายจังหวัด มาตรการการควบคุมโรคเฉพาะสถานที่ และการจำกัดเวลาในการ

จำหนายสินคาในหางสรรพสินคา สงผลใหยอดการส่ังซ้ือของลูกคาในธุรกิจบริการอาหารท่ีโดนผลกระทบ ทำใหรายไดจากการ

ผลิตภัณฑปรุงรสอาหารลดลงจำนวนกวา 22.49 ลานบาท หรือลดลงอัตราสวนรอยละ 5.16 ในขณะท่ีรายไดจากการขายขนม

ขบเค้ียวประเภทมะพราวอบกรอบเพ่ิมข้ึน 103.90 ลานบาทเปนจำนวน 124.92 ลานบาทหรือเพ่ิมข้ึน 21.02 ลานบาทหรือคิดเปน

รอยละ 20.23 จากคำส่ังซ้ือผลิตภัณฑเดิมท่ีเพ่ิมข้ึนจากสถานการณการแพรกระจายของเช้ือไวรัสโควิด 19 ท่ีดีข้ึนในตางประเทศ

และผลิตภัณฑใหมที่บริษัทพัฒนารวมกับทางลูกคาขนมขบเคี้ยวประเภทมะพราวอบกรอบ

 สำหรับสินคาภายใตตราสินคาของบริษัทในป 2562 ถึงป 2564 มีมูลคาเทากับ 47.55 ลานบาท 42.75 ลานบาท และ 

38.94 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 6 ถึง 7 ของรายไดรวม โดยรายไดหลักจากสินคาประเภทดังกลาว

มาจากผงเขยาปรุงรสและไสเบเกอรี่ (ฟลลิ่ง) ตรา‘โอเค’ หรือ ‘OK’ ซึ่งในป 2563 สินคาตราโอเคมียอดขายเพิ่มขึ้นอยาง 0.95 

ลานบาทเม�อเทียบกับป 2562 จากการซื้อจากลูกคารายยอย เพ�อนำไปใชสำหรับขายในรานอาหารขนาดเล็กทั่วไปซึ่งไดรับผล

กระทบจากมาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือโควิด 19 นอยกวาเครือรานอาหารภายในหางสรรพสินคา แตสำหรับป 2564 

สินคาตราโอเคมียอดขายลดลง 3.97 ลานบาทเม�อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา สาเหตุหลักจากการลดลงของการจำหนาย

เน�องจากมาตรการการควบคุมโรคเฉพาะสถานท่ีและการจำกัดเวลาการเปดปดของรานจำหนายอาหาร หางสรรพสินคา รวมถึง

ตลาดสด ซึ่งกระทบตอลูกคารายยอยที่เปนลูกคาของผลิตภัณฑดังกลาว สำหรับขนมขบเคี้ยวประเภทมะพราวอบกรอบตรา 

‘Crispconut’ และ’Little Monkey’ มีรายไดในป 2562 ถึงป 2563 และป 2564 มีมูลคาเทากับ 12.87 ลานบาท 7.67 ลานบาท และ 

7.97 ลานบาท ตามลำดับ โดยต้ังแตป 2563 รายไดจากการขายขนมขบเค้ียวประเภทมะพราวอบกรอบตรา ‘Crispconut’ ลดลง

จากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโควิด 19 เน�องจากตราสินคาดังกลาวสวนใหญวางขายใน  ซุปเปอรมารเก็ต

ที่การขายแกนักทองเที่ยวตางชาติที่นิยมซื้อกลับไปเปนของฝาก

JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

046



 นอกจากนี้ รายละเอียดโครงสรางรายไดของบริษัทแบงตามประเภทลูกคาตั้งแตป 2562 ถึง ป 2564 มีดังนี้

 ท้ังน้ี หากพิจารณารายไดของบริษัทแบงตามประเภทลูกคา บริษัทมีรายไดจากการขายสวนใหญจากลูกคาในประเทศ ท้ัง

จากกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผูประกอบการธุรกิจบริการอาหาร และลูกคาท่ัวไป โดยในป 2562 ถึงป 2564 รายไดจากกลุม

ลกูคาในประเทศมีมูลคาเทากับ 501.82 ลานบาท 525.48 ลานบาท และ 539.77 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 76.28 รอยละ 

90.26 และรอยละ 93.56 ของรายไดจากการขายรวม ตามลำดับ โดยมีรายไดจากลูกคาในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ

ในป 2562 ถึงป 2564 มีมูลคาเทากับ 360.74 ลานบาท 412.85 ลานบาท และ 442.54 ลานบาท ตามลำดับ ซ่ึงลูกคาหลักในกลุม

ธุรกิจดังกลาวเปนผูผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวและผูผลิต/จำหนายผงปรุงรส 

 รายไดจากลูกคาในประเทศซ่ึงเปนผูประกอบการธุรกิจบริการอาหารในป 2562 มีมูลคา 99.90 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน

หนาในอัตรารอยละ 8.00 เม�อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนาจากการเติบโตของธุรกิจอาหารท่ีมีกลยุทธในการเพ่ิมสาขาและ

ออกผลิตภัณฑใหม ๆ ในแตละเทศกาล แตอยางไรก็ตาม ในป 2563 และป 2564 รายไดจากลูกคาประเภทดังกลาวไดรับผลกระทบ

จากมาตรการการจำกัดการแพรกระจายของเช้ือไวรัสโควิด 19 เน�องจากตองมีการรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 

อาทิเชน มาตรการการจำกัดการแพรกระจายของเช้ือไวรัสโควิด 19 ในเดือนเมษายน ป 2563 หรือการล็อกดาวน ในชวงไตรมาส

ที่ 3 ของป 2564 ทำใหลูกคาธุรกิจบริการอาหารบางรายไดรับผลกระทบ ทำใหยอดส่ังซ้ือจากลูกคาประเภทดังกลาวลดลง โดย

รายไดจากลูกคาธุรกิจบริการอาหารในประเทศ ป 2563 เปนจำนวน 75.27 ลานบาท ลดลงจำนวน 24.63 ลานบาท หรืออัตรา

การลดลงคิดเปนรอยละ 24.65 เม�อเปรียบเทียบกับจากป 2562 และสำหรับป 2564 บริษัทมีรายไดจากการขายลูกคาในกลุมบริการ

อาหารมูลคา 64.61 ลานบาท ลดลงจำนวน 10.66 ลานบาท หรืออัตราการลดลงคิดเปนรอยละ 14.16 เม�อเปรียบเทียบกับจาก

ป 2563 ตามลำดับ

 สำหรับรายไดจากลูกคาตางประเทศของบริษัทมาจากลูกคาในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเทาน้ัน โดยในป 2562 บริษัท

มีรายไดจากลูกคาตางประเทศ จำนวน 156.03 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 22.10 ลานบาท หรือคิดเปนการเติบโตเพ่ิมข้ึนอัตรารอยละ 

16.50 เม�อเทียบกับป 2561 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อของผูประกอบการ ผงปรุงรสในตางประเทศ แตอยางไร

ก็ตาม สำหรับป 2563 บริษัทมีรายไดดังกลาวจำนวน 56.73 ลานบาท ลดลง 99.30 ลานบาทจากป 2562 สาเหตุหลักจากการ

ลดลงของยอดการจางผลิตและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกลุมบริษัทของลูกคารายหนึ่งซึ่งเดิมเปนการสั่งซื้อจากบริษัทตาง

ประเทศโดยตรงเปนการจัดซ้ือจากบริษัทในเครือในประเทศไทยแทน และสำหรับป 2564 บริษัทมีรายไดจากการขายลูกคาตางประเทศ 

จำนวน 37.15 ลานบาท ลดลงจำนวน 19.58 ลานบาทหรือลดลงคิดเปนอัตรารอยละ 34.51 จากยอดสั่งซื้อที่ลดลงจากผล

กระทบจากสถานการณการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19
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โครงสรางรายไดตามประเภทลูกคา

สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ป 2562

ลานบาท รอยละ

ป 2563

ลานบาท รอยละ

ป 2564

ลานบาท รอยละ

1. กลุมลูกคาในประเทศ

1.1. กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

1.2. ผูประกอบการธุรกิจบริการอาหาร

1.3. ลูกคาทั่วไป

2. กลุมลูกคาตางประเทศ

2.1. กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

รวมรายไดจากการขาย

501.82

360.74

99.90

41.18

156.03

156.03

657.85

76.28

54.83

15.19

6.26

23.72

23.72

100.00

525.48

412.85

75.27

37.36

56.73

56.73

582.21

90.26

70.91

12.93

6.42

9.74

9.74

100.00

539.77

442.54

64.61

32.63

37.15

37.15

576.92

93.56

76.71

11.20

5.65

6.44

6.44

100.00



ตนทุนขายและกำไรขั้นตน 

 ตนทุนจากการขาย ประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบในการผลิต ตนทุนบรรจุภัณฑ คาใชจายพนักงานทั้งคาแรงและคาลวง

เวลาของฝายผลิต คาเส�อมราคาของอาคาร เคร�องจักรและอุปกรณในโรงงาน คาเผ�อสินคาลาสมัยและสินคาเส�อมคุณภาพ และ

คาใชจายสาธารณูปโภค เปนตน โดยตนทุนจากการขายหลักคือ ตนทุนวัตถุดิบและคาใชจายพนักงาน ซ่ึงคิดเปนสัดสวนประมาณ

รอยละ 55 ถึงรอยละ 64 และรอยละ 21 ถึงรอยละ 27 ของตนทุนขายทั้งหมด ตามลำดับ 

 สำหรับป 2562 ถึงป 2564 บริษัทมีตนทุนขายจำนวน 406.87 ลานบาท 383.54 ลานบาท และ 406.81 ลานบาท ตาม

ลำดับ สำหรับป 2562 บริษัทมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นจำนวน 8.84 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.22 เม�อเทียบกับป 2561 และในป 

2563 บริษัทมีตนทุนขายลดลงจำนวน 23.33 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.73 เม�อเทียบกับป 2562 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดัง

กลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับรายไดจากการขายของบริษัทที่ลดลง แตอยางไรก็ตาม สัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการ

ขายปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากประมาณรอยละ 61.85 ในป 2562 เปนประมาณรอยละ 65.88 ในป 2563 สาเหตุหลักจากการตัด

คาเส�อมราคาโรงงานและเคร�องจักรใหม ซึ่งบริษัทลงทุนกอสรางแลวเสร็จ และการรับรูตนทุนกำลังการผลิตที่วางเปลา หรือ 

Fixed Cost of Idle Capacity ซ่ึงเปนตนทุนท่ีกิจการไมสามารถใชทรัพยากรในการผลิตใหเต็มท่ีตามท่ีควรจะเปน เน�องจากการ

ยายโรงงานผลิตมาที่โรงงานแหงใหมยังไมสามารถผลิตไดเต็มกำลังการผลิตมาตรฐานที่กำหนดไว

 สำหรับกำไรข้ันตนจากการขายของบริษัท ในป 2562 ป 2563 และป 2564 มีมูลคาเทากับ 250.98 ลานบาท  198.67 ลาน

บาท และ 170.11 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากำไรข้ันตนจากการขายเทากับรอยละ 38.15 รอยละ 34.12 และรอยละ 29.49 ตาม

ลำดับ โดยสำหรับป 2562 มีอัตรากำไรข้ันตนจากการขายเทากับรอยละ 38.15 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป 2561 สาเหตุไปในทิศทางเดียวกัน

กับการเพ่ิมข้ึนของรายไดของบริษัท ในขณะท่ีกำไรข้ันตนจากการขายของบริษัทในป 2563 มีมูลคาเทากับ 198.67 ลานบาท หรือ

คดิเปนอัตรากำไรข้ันตนจากการขายเทากับรอยละ 34.12 ซ่ึงกำไรข้ันตน ลดลงจากปกอนหนา จำนวน 52.31 ลานบาทหรืออัตรา

กำไรขั้นตนจากการขายลดลงรอยละ 4.03 นั้นสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนขายสูงขึ้นกวารายไดที่เพิ่มขึ้นจากการยาย

โรงงานมา ณ โรงงานแหงใหม 

 สำหรับงวดปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทคงมีตนทุนขายจำนวน 406.81 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 23.27 ลาน

บาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 6.07 เม�อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา สาเหตุหลักจากตนทุนคาแรงที่เพิ่มขึ้นเน�องจาก

บริษัทมีการรับพนักงานใหมเพ�อรองรับการทำงานในโรงงานใหมหลายตำแหนงและการปรับโครงสรางตำแหนงผูบริหารบางตำแหนง 

การตัดคาเส�อมราคาเคร�องจักรสำหรับโรงงานแหงใหม นอกจากน้ี บริษัทมีการรับรูตนทุนกำลังการผลิตท่ีวางเปลา หรือ Fixed 

Cost of Idle Capacity จำนวน 35.46 ลานบาท ทำใหบริษัทมี    กำไรขั้นตนจากการขาย 170.11 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา

กำไรขั้นตนจากการขายเทากับรอยละ 29.49 

หมายเหตุ :  ต้ังแตเดือนมีนาคม ป 2563 บริษัทไดมีการทยอยยายสายการผลิตมาเร่ิมผลิตท่ีโรงงานแหงใหม ซ่ึงการผลิตท่ี

  เกิดข้ึนไมสามารถใชทรัพยากรในการผลิตไดอยางเต็มท่ีตามท่ีควรจะเปนซ่ึงงทำใหเกิดตนทุนกำลังการผลิตท่ีวาง 

  เปลา หรือ Fixed Cost of Idle Capacity โดยสำหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2563 และป 2564 มี 

  จำนวน 23.07 ลานบาท และ 35.46 ลานบาท ตามลำดับ
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รายการ

สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ป 2562

ลานบาท รอยละ

ป 2563

ลานบาท รอยละ

ป 2564

ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขาย

ตนทุนขาย

กำไรขั้นตนและอัตรากำไรขั้นตน

657.85

406.87

250.98

100.00

61.85

38.15

582.21

383.54 /1

198.67

100.00

65.88

34.12

576.92

406.81

170.11

100.00

70.51

29.49



คาใชจายในการขาย

หมายเหตุ: :  
/1
 รอยละของรายไดรวม

                 
/2
 คาใชจายขายอ�น อาทิเชน คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการเดินทาง คารับรอง คาวิจัยทางการตรลาด คาสงเสริม 

  การขาย คาซอมแซมบำรุงรักษา

 สำหรับป 2562 ถึงป 2564 บริษัทมีคาใชจายในการขาย จำนวน 35.39 ลานบาท 26.15 ลานบาท และ 36.51 ลานบาท 

ตามลำดับ โดยคาใชจายพนักงานเปนคาใชจายในการขายหลักของบริษัท โดยสัดสวนของคาใชจายในการขายเม�อเทียบกับรายได

รวมของป 2562 ถึงป 2564 เปนสัดสวนรอยละ 5.35 รอยละ 4.42 และรอยละ 6.23 ตามลำดับ ซ่ึงสัดสวนของคาใชจายในการ

ขายตอรายไดรวมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับรายไดจากการขาย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคาใชจายในการขายของป 

2562 ถึงป 2564 สามารถอธิบายได ดังนี้

 (1) ในป 2562 ถึงป 2564 บริษัทมีคาใชจายพนักงาน จำนวน 16.78 ลานบาท 17.30 ลานบาท และ 24.29 ลานบาท  

 ตามลำดับ หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 2.54 ถึงรอยละ 4.15 ของรายไดรวม ซ่ึงรายการดังกลาวเกิดจากการเพ่ิมข้ึน 

 ของพนักงานท่ีเก่ียวกับการผลิตเพ่ิม สำหรับรองรับการทำงานท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต อีกท้ังสำหรับป 2562 บริษัทรับรูคา 

 ใชจายสำรองผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงอัตราสิทธิในการชดเชยจากระยะเวลา 300 วันเปน 400  

 วันภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน อีกทั้งบริษัทมีคาใชจายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-time Expense) คือ  

 รายการคาชดเชยการเลิกจางสำหรับพนักงานที่เลือกไมยายไปปฏิบัติงานที่โรงงานใหม นอกจากนี้ สำหรับในป 2564  

 บริษัทมีคาใชจายพนักงานเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมจำนวนพนักงานและพนักงานอาวุโสท่ีมีประสบการณในสายงานการวิจัยและ 

 พัฒนาและสายงานการตลาด ใหสอดคลองกับกลยุทธการเติบโตในอนาคต 

 (2) รายการคานายหนาของบริษัทซ่ึงเกิดจากการจายคาตอบแทนใหแกตัวแทนเพ�อกระจายการจำหนายผงปรุงรสไป 

 ยังลูกคากลุมอุตสาหกรรมอาหารในโซนเอเชียใตใหแกบริษัท ซ่ึงตัวแทนดังกลาวเปนบริษัทภายนอก โดยสำหรับป 2562  

 ถึงป 2564 บริษัทมีคาใชจายคานายหนาจำนวน 5.47 ลานบาท 1.79 ลานบาท และ 0.21 ลานบาท ตามลำดับ โดยในป  

 2562 คาใชจายคานายหนาของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางมากจำนวน 4.48 ลานบาท เน�องจากตัวแทนนายหนาสามารถติดตอ 

 ลูกคาใหแกทางบริษัทไดมากข้ึน และลดลงในป 2563 ถึงป 2564 อันเน�องจากผลกระทบของสถานการณการแพรกระจาย 

 ของเชื้อโควิด 2019 ทำใหมียอดการสั่งซื้อผานตัวแทนลดลง

 (3) คาขนสงในป 2562 ถึงป 2564 มีจำนวน 3.90 ลานบาท 1.97 ลานบาท และ 2.08 ลานบาท ตามลำดับ โดย 

 รายการ บัญชีดังกลาวเปนรายการคาใชจายการขนสงและคาเดินพิธีการในการสงออก โดยคาใชจายในป 2562 และป  

 2563 ลดลงจำนวน 0.23 ลานบาท และ 1.93 ลานบาท ตามลำดับ ซ่ึงสาเหตุการลดลงของคาเดินพิธีการในการออกเปน

 ไปตามยอดการสงออกของบริษัทท่ีลดลง เน�องจากลูกคาตางประเทศรายหน่ึงของบริษัทมี การเปล่ียนแปลงโครงสราง 

 กลุมบริษัทซึ่งเดิมเปนการสั่งซื้อจากบริษัทตางประเทศโดยตรงเปนการจัดซื้อจากบริษัทในเครือในประเทศไทยแทน

 (4) คาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ ในป 2562 ถึงป 2564 ของบริษัทมีจำนวน 2.10 ลานบาท 0.56 ลาน 

 บาท และ 4.68 ลานบาท ตามลำดับ โดยป 2563 เน�องจากผลกระทบจากสถานการณการแพรกระจายของเช้ือไวรัสโควิด  

 19 ทำใหไมสามารถจัดงานแสดงอาหารได จึงทำใหคาใชจายในสวนดังกลาวลดลงจำนวน 1.54 ลานบาท แตอยางไรก็ตาม  

 ในป 2564 บริษัทไดมีการปรับรูปลักษณผลิตภัณฑภายใตตราสินคาผลิตภัณฑผงปรุงรสสำเร็จรูปตรา ‘กินดี’ หรือ

 ‘Kindee’ ใหม เพ�อใหมีความทันสมัยและเปนท่ีจดจำของตลาดมากย่ิงข้ึน ใหจำเปนตองมีการดำเนินการจัดการสงเสริมการ 

 ขายเพ�อใหเปนที่รูจักโดยทั่วไป อีกทั้งมีการวิจัยตลาดสำหรับของผลิตภัณฑซุปกึ่งสำเร็จรูปที่ปราศจากผงชูรสตรา  

 ‘GOOD EATS’ ที่จะวางจำหนายในป 2565
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รายการ

สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ป 2562

ลานบาท รอยละ 
/1

ป 2563

ลานบาท รอยละ 
/1

ป 2564

ลานบาท รอยละ 
/1

คาใชจายพนักงาน

คาเส�อมราคา

คาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ

คานายหนา

คาขนสง

คาใชจายขายอ�น
/2

รวมคาใชจายในการขาย

16.78

1.18

2.10

5.47

3.90

5.96

35.39

2.54 

0.18 

0.32 

0.83 

0.59 

0.90 

  5.35 

17.30 

   1.23 

  0.56 

  1.79 

 1.97 

  3.30 

26.15

2.92 

0.21 

0.09 

0.30 

0.33 

 0.56 

4.42 

24.29

1.51

4.68

0.21

2.08

3.74

36.51

4.15

0.26

0.80

0.04

0.35

0.63

6.23



คาใชจายในการบริหาร

หมายเหตุ: :  
/1
 รอยละของรายไดรวม

  
/2
 คาใชจายบริหารอ�น อาทิเชน คาประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ คาใชจายที่เกี ่ยวของกับการเดินทาง

  คาธรรมเนียมและคาซอมแซมบำรุงรักษา

 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารในป 2562 ถึงป 2564 จำนวน 81.30 ลานบาท 98.62 ลานบาท และ 77.49 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 12.49 รอยละ 16.65 และรอยละ 13.23 ตามลำดับ เม�อเทียบกับยอดรายไดรวม โดยคาใชจายในการบริหารของบริษัท

ประกอบดวยรายการหลัก คือ คาใชจายพนักงานท่ีเก่ียวของกับงานสนับสนุน ซ่ึงคิดเปนอัตราสวนรอยละ 4.42 ถึงรอยละ 7.80 

ของรายไดรวม โดยในป 2562 คาใชจายพนักงานเพ่ิมข้ึนจากปกอนหนาจำนวน 12.53 ลานบาทหรือคิดเปนอัตราสวนการเพ่ิมข้ึน

รอยละ 36.54 เน�องจากบริษัทมีการปรับฐานเงินเดือนใหแกพนักงานประจำปเพ�อเปนขวัญและกำลังใจในการทำงาน มีการจางงาน

เพิ่มขึ้นเพ�อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทมีรายการรับรูคาใชจายสำรองผลประโยชนพนักงานที่

เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชดเชยและรายการคาชดเชยการเลิกจางสำหรับพนักงานที่เลือกไมยายไปปฏิบัติงานที่โรงงานใหม 

 สำหรับคาเส�อมราคาและการดอยคาสินทรัพยสำหรับป 2562 ถึงป 2564 มีจำนวน 14.92 ลานบาท 18.68 ลานบาท และ 

18.95 ลานบาท ตามลำดับ โดยสำหรับป 2562 คาเส�อมราคาและการดอยคาสินทรัพยเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักจากรายการดอยคา

อาคาร เคร�องจักร และเคร�องตกแตงและติดต้ังของโรงงานเดิม จำนวน 5.68 ลานบาท เน�องจากรายการสินทรัพยถาวรดังกลาว

ไมสามารถนำมาใชงานท่ีโรงงานแหงใหมไดภายใตการสงเสริมการลงทุน และสำหรับป 2563 มีการเพ่ิมข้ึนของคาเส�อมราคาเน�องจาก

บริษัทมีการลงทุนสรางสำนักงานใหมในพ้ืนท่ีของโรงงานใหม แตอยางไรก็ตาม ในไตรมาสท่ี 2 ป 2564 บริษัทมีการจางท่ีปรึกษา

ท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกับสิทธิประโยชนการสงเสริมการลงทุนมาสอบทานเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอกำหนดและขอปฏิบัติ พบวาภายใต

สิทธิประโยชนการสงเสริมการลงทุนจากทางสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนนั้น บริษัทจำเปนตองใชเคร�องจักรและ

อุปกรณใหมทั้งหมด มิฉะนั้น อาจมีผลกระทบตอสิทธิและเพ�อเปนไปตามเง�อนไข บริษัทจึงพิจารณาไมใชเคร�องจักรและอุปกรณ

ที่นำมาจากโรงงานเกาที่คงเหลือ จึงทำใหมีการดอยคาเพิ่มขึ้น

 สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารจำนวน 77.49 ลานบาท ตามลำดับ ลดลงจำนวน 

21.13 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 21.43 เม�อเปรียบเทียบกับปกอนหนา สาเหตุหลักจากการปรับโครงสราง

องคกรของบริษัท โดยการปรับกรรมการบริษัทบางสวนออกจากตำแหนงผูบริหาร และดำรงตำแหนงกรรมการบริหารในการ

บริหารงานแทน สงผลใหคาตอบแทนโดยที่จายใหแกพนักงานและผูบริหารโดยรวมลดลง

ตนทุนทางการเงิน

 ตนทุนทางการเงินของบริษัทเกิดจากเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง สำหรับป 2562 บริษัทมีตนทุนทางการเงิน

จำนวน 4.07 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 3.15 ลานบาท สำหรับป 2563 และป 2564 ตนทุนทางการเงินจำนวน 10.91 ลานบาท และ 

13.56 ลานบาท ตามลำดับ โดยการเพ่ิมข้ึนเกิดจากการกูยืมเงินท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษัท สำหรับการลงทุนกอสรางโรงงานใหมและซ้ือ

เคร�องจักร 

กำไรสุทธิ

สำหรับป 2562 ถึงป 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 106.10 ลานบาท 57.20 ลานบาท และ 45.39 ลานบาท โดยคิดเปนอัตรา

กำไรสุทธิรอยละ 16.04 รอยละ 9.66 และรอยละ 7.75 ตามลำดับ ซ่ึงการลดลงของอัตรากำไรสุทธิเกิดข้ึนจากการลดลงของราย

ไดจากการขายท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการการจำกัดการแพรกระจายของเช้ือไวรัสโควิด 19 และการเพ่ิมข้ึนของตนทุนขายและ

คาใชจายในการขายซึ่งเกิดจากการยายมาโรงงานใหม เพ�อรองรับการผลิตที่มากขึ้นและเติบโตของธุรกิจในอนาคตซึ่งเปนไปตาม

เหตุผลขางตนที่ไดกลาวมา
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ป 2562

ลานบาท รอยละ 
/1

ป 2563

ลานบาท รอยละ 
/1

ป 2564

ลานบาท รอยละ 
/1

คาใชจายพนักงาน

คาเส�อมราคาและการดอยคาสินทรัพย

คาใชจายสำนักงาน

คาที่ปรึกษา และคาบริการวิชาชีพจาก

บุคคลภายนอก

คาใชจายบริหารอ�น
/2

รวมคาใชจายบริการ

46.82

14.92

3.49

6.38

9.70

81.30

7.08 

2.26 

0.53 

0.96 

1.47

12.49 

46.17

18.68

8.82

9.97

14.98

98.62

7.80 

3.15 

1.49 

1.68 

2.53 

16.65 

25.89

18.95

8.86

7.30

16.49

77.49

4.42

3.24

1.51

1.25

2.81

13.23



ฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ป 2562

ลานบาท รอยละ

ป 2563

ลานบาท รอยละ

ป 2564

ลานบาท รอยละ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ�น

สินคาคงเหลือ

ภาษีซื้อรอเรียกคืน

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ�น

สินทรัพยหมุนเวียนอ�น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพย ไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

อสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ�น

รวมสินทรัพย ไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�น

หนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระภาย

ในหนึ่งป

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำ

หนดชำระภายในหนึ่งป

ภาษีเงินไดคางจาย

หนี้สินหมุนเวียนอ�น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชา-สุทธิจากสวนที่ถึงกำ

หนดชำระภายในหนึ่งป

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ

จากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

สำรองผลประโยชนระยะยาวพนักงาน

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

 

61.70

0.47

103.43

43.63

5.65

-

2.35

217.23

36.40

6.70

529.64

4.06

9.11

4.26

590.17

807.40

64.70

93.42

1.21

12.18

15.13

7.55

194.19

3.19

136.42

20.05

159.66

353.85

 

7.64

0.06

12.81

5.41

0.70

-

0.29

26.91

4.51

0.83

65.60

0.50

1.13

0.52

73.09

100.00

8.01

11.57

0.15

1.51

1.87

0.94

24.05

0.40

16.90

2.48

19.78

43.83

 

36.33

-

109.87

50.84

0.96

0.47

0.40

198.87

-

79.14

602.59

4.24

7.23

1.85

695.05

893.92

20.00

67.18

1.58

57.94

7.83

2.51

157.04

2.63

247.42

1.93

271.98

429.02

 

4.06

-

12.29

5.69

0.11

0.05

0.05

22.25

-

8.85

67.41

0.47

0.81

0.21

77.75

100.00

2.24

7.51

0.18

6.48

0.88

0.28

17.57

0.29

27.68

2.45

30.42

47.99

 

57.58

-

95.36

49.50

-

0.47

0.21

203.12

-

44.47

602.15

4.53

7.03

0.82

659.00

862.12

248.94

52.87

2.43

59.59

1.10

1.94

366.87

3.76

187.83

28.22

219.81

586.68

 

6.68

-

11.06

5.74

-

0.05

0.02

23.55

-

5.16

69.85

0.52

0.82

0.10

76.45

100.00

28.88

6.13

0.28

6.91

0.12

0.23

42.55

0.44

21.79

3.27

25.50

68.05



ฐานะการเงิน

สินทรัพย

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2562 ถึงป 2564 บริษัทมีสินทรัพยรวมจำนวน 807.40 ลานบาท 893.92 ลานบาท และ 862.12 

ลานบาท ตามลำดับ สินทรัพยท่ีสำคัญประกอบดวย ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ�น อสังหาริมทรัพยเพ�อ

การลงทุน และสินคาคงเหลือ

 1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัท ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ำประกัน 

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เทากับ 61.70 ลานบาท 36.33 

ลานบาท และ 57.58 ลานบาท ตามลำดับ โดยในป 2562 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทลดลงจำนวน 9.96 ลานบาท 

นอกจากน้ีบริษัทมีการนำเงินเงินฝากธนาคารจำนวน 36.40 ลานบาท วางเปนหลักประกันทางธุรกิจสำหรับวงเงินเลตเตอรออฟ

เครดิต (Letter of Credit) กับสถาบันการเงินแหงหน่ึง ซ่ึงรายการดังกลาวจะปรากฏเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน รายการบัญชีเงิน

ฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ำประกัน  แตอยางไรก็ตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจดังกลาวยกเลิกในป 2563 เน�องจากบริษัทไดมีจาย

ชำระราคาเคร�องจักรตามเง�อนไขเงินเลตเตอรออฟเครดิตดังกลาวครบถวน 

 ณ 31 ธันวาคม ป 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจำนวน 57.58 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 21.25 ลาน

บาท จากการเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนเดิมตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2564 วันท่ี 10 กันยายน 

2564 จำนวน 55 ลานบาท แตอยางไรก็ตามบริษัทมีการใชไปของกระแสเงินสดสำหรับดำเนินกิจกรรมของบริษัทตามปกติ  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ป 2562

ลานบาท รอยละ

ป 2563

ลานบาท รอยละ

ป 2564

ลานบาท รอยละ

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญจำนวน 600,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 0.50 บาท

หุนสามัญจำนวน 1,700,000 หุน 

มูลคาหุนละ 100 บาท

ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว

หุนสามัญ 450,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 0.50 บาท

หุนสามัญจำนวน 1,700,000 หุน 

มูลคาหุนละ 100 บาท

กำไร(ขาดทุน)สะสม

   จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย

   ยังไมไดจัดสรร

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

 

-

170.00

-

170.00

17.00

266.55

453.55

807.40

 

-

21.06

-

21.06

2.10

33.01

56.17

100.00

 

-

170.00

-

170.00

17.00

277.90

464.90

893.92

 

-

19.02

-

19.02

1.90

31.09

52.01

100.00

 

300.00

-

225.00

-

22.50

27.94

275.44

862.12

 

34.80

-

26.10

-

2.61

3.24

31.95

100.00



 2) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ�น

 ณ ส้ินป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีลูกหน้ีการคาสุทธิ จำนวน 97.39 ลานบาท 96.34 ลานบาท และ 89.75 ลานบาท 

ตามลำดับ ซึ่งรายการลูกหนี้การคาของบริษัทสวนใหญเปนลูกหนี้การคาจากการจำหนายภายในประเทศเปนหลัก โดยการลดลง

ของลูกหน้ีการคาของบริษัท ณ ส้ินป 2564 เกิดจากการลดลงของลูกหน้ีตางประเทศ จายชำระหน้ีของลูกหน้ีการคาตามกำหนด

และการตัดหนี้สูญของลูกหนี้การคามะพราวอบกรอบที่มีการฟองคดีแลวเสร็จ

 สำหรับนโยบายการใหสินเช�อทางการคา (Credit Term) ของบริษัท เปนไปตามที่ตกลงกับลูกคาโดยสวนใหญ คือระยะ

เวลา 30 ถึง 60 วัน แตท้ังน้ี ข้ึนอยูกับนโยบายและรอบการจายเงินของลูกคา ทำใหระยะเวลาเก็บหน้ีท่ีเกิดข้ึนจริงจะอยูท่ีระยะเวลา

ประมาณ 49 ถึง 61 วัน 

 คุณภาพลูกหนี้และการตั้งคาเผ�อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

 จากตารางขางตน พบวา ตามมูลคาลูกหนี้การคาแยกตามอายุลูกหนี้คงคาง (Aging) ลูกหนี้การคาสวนใหญเปนลูกหนี้

ทียั่งไมครบกำหนดชำระและลูกหน้ีท่ีเกินกำหนดชำระไมเกิน 3 เดือน และสำหรับการต้ังคาเผ�อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิด

ขึ้น ตั้งแตป 2563 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เคร�องมือทางการเงิน บริษัทพิจารณาการตั้งประมาณการ

คาเผ�อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นคำนวณตามวิธีการอยางงาย (Simplified Approach) โดยใชดุลยพินิจในการ

ประมาณการของการชำระหนี้ของลูกหนี้แตละรายและอัตราสวนสวนสูญเสียดานเครดิตของขั้นอายุของชั้นหนี้ (Credit Loss 

Rate) โดย ณ ส้ินป 2562 ถึงส้ินป 2564 บริษัทมีคาเผ�อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา จำนวน 1.67 

ลานบาท 1.96 ลานบาท และ 0.10 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาตางประเทศที่ซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทมะพราวอบ

กรอบที่มีการคางชำระตั้งแตป 2561 ซึ่งปจจุบันบริษัทไดตัดหนี้สูญลูกหนี้การคารายดังกลาวภายหลังการพิจารณาคดีสิ้นสุด

และมีการสืบทรัพยครบถวน 
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รายการลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ�น

(หนวย: ลานบาท)

31 ธันวาคม

ป 2562 ป 2563 ป 2564

ลูกหนี้การคา : กิจการที่ ไมเกี่ยวของกัน

- ยังไมถึงกำหนดชำระ

คางชำระ

 - คางชำระนอยกวา 3 เดือน 

 - คางชำระระหวาง 3 ถึง 6 เดือน 

 - คางชำระระหวาง 6 ถึง 12 เดือน 

 - คางชำระมากกวา 12 เดือน

หัก คาเผ�อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

รวมลูกหนี้การคา – สุทธิ

ลูกหนี้อ�น

ลูกหนี้อ�น-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

คาใชจายจายลวงหนา

ภาษีศุลกากรรอเรียกคืน

เงินทดรองจาย

หัก คาเผ�อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

รวมลูกหนี้อ�น – สุทธิ

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ�นรวม

 

72.00

25.39

-

-

1.67

(1.67)

97.39

3.80

2.04

-

0.21

-

6.05

103.43

 

74.25

22.37

-

0.02

1.67

(1.96)

96.34

10.17

2.36

1.69

0.17

(0.85)

13.53

109.87

 

69.25

20.60

-

-

-

(0.10)

89.75

2.02

3.78

0.69

0.12

(1.00)

5.61

95.36



 สำหรับรายการลูกหน้ีอ�นประกอบดวย เช็ครับลวงหนา ลูกหน้ีอ�นของกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน ซ่ึงประกอบดวยรายการ

บัญชีพักเงินตางประเทศรอนำฝาก ซ่ึงเปนการรับชำระจากลูกหน้ีการคาตางประเทศในบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (Foreign 

Currency Deposit: FCD) ซึ่งมีเง�อนไขตามระเบียบเกี่ยวกับการนำหรือโอนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทย 

รายการบัญชีลูกหน้ีอ�น และรายการบัญชีลูกหน้ีเงินใหกูยืมจากบริษัทรับติดต้ังระบบในอาคารโรงงานท่ีดำเนินการใหบริษัทไมแลว

เสร็จ และคาใชจายจายลวงหนา อาทิเชน คามัดจำการออกบูทแสดงผลงาน คาสัมมนาจายลวงหนา คาบริการเครือขายอินเทอรเนต

รายป ภาษีศุลกากรรอเรียกคืน และเงินทดรองจาย เปนตน

 โดย ณ ส้ินป 2562 ถึงส้ินป 2564 บริษัทมีลูกหน้ีอ�น จำนวน 6.05 ลานบาท 13.53 ลานบาท และ 5.61 ลานบาท ตาม

ลำดับ ในป 2562 ลูกหนี้อ�นสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 4.16 ลานบาทหรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 219.50 สาเหตุหลักจากการ

เพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้บริษัทกอสรางซึ่งปจจุบันอยูระหวางการดำเนินการสืบทรัพยภายหลังไดมีการฟองรองพิจารณาคดี 

การเพิ่มขึ้นของบัญชีพักเงินตางประเทศรอนำฝาก และคาใชจายจายลวงหนาสำหรับคาจองพื้นที่ในการจัดแสดงสินคา 

 ณ ส้ินป 2563 ลูกหน้ีอ�นสุทธิเพ่ิมข้ึนจำนวน 7.48 ลานบาทหรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 123.64 จากปกอนหนา 

สาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของรายการลูกหน้ีอ�นจากรายการพักเงินตางประเทศรอนำฝาก แตอยางไรก็ตาม บริษัทมีรายการหัก

คาเผ�อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน จำนวน 0.85 ลานบาทจากลูกหน้ีบริษัทกอสรางซ่ึงปจจุบันอยูระหวางดำเนินการ

ฟองรอง และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีลูกหน้ีอ�นสุทธิจำนวน 5.61 ลานบาท ลดลง 7.92 ลานบาท โดยมีรายการหัก

คาเผ�อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น จำนวน 1.00 ลานบาท

 

 3) สินคาคงเหลือ

 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิสำหรับส้ินปบัญชี 2562 ถึงป 2564 เทากับ 43.63 ลานบาท 50.84 ลานบาท และ 49.50 ลาน

บาท ตามลำดับ โดยรายละเอียดของสินคาคงเหลือมีดังนี้

 ณ 31 ธันวาคม ป 2562 บริษัทมีสินคาคงเหลือกอนหักคาเผ�อการลดลงของมูลคาสินคาและคาเผ�อสินคาลาสมัย เทา

กับ 45.08 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย วัตถุดิบ วัสดุหีบหอ วัสดุสิ้นเปลือง งานระหวางทำ สินคาสำเร็จรูป และสินคาระหวางทาง 

โดยมีวัตถุดิบ และวัสดุหีบหอเปนสินคาคงเหลือหลัก 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินคาคงเหลือกอนหักคาเผ�อการลดลงของมูลคาสินคาและคาเผ�อสินคาลาสมัย 

เทากับ 52.35 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 7.27 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 16.13 เปนผล

มาจากการเพิ่มขึ้นของสวนประกอบหลักของสินคาคงเหลือ โดยมีสินคาสำเร็จรูปและวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพ�อรองรับการผลิตตาม

คำสั่งซื้อ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินคาคงเหลือกอนหักคาเผ�อการลดลงของมูลคาสินคาและคาเผ�อสินคาลาสมัย

จำนวน 51.27 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำนวน 1.08 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.06 เม�อเทียบกับส้ินป 2563 จากการลดลงของ

วัตถุดิบและสินคาสำเร็จรูปตามดำเนินการของบริษัทโดยปกติ
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รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ป 2562

ลานบาท รอยละ

ป 2563

ลานบาท รอยละ

ป 2564

ลานบาท รอยละ

วัตถุดิบ

วัสดุหีบหอ

วัสดุสิ้นเปลือง

งานระหวางทำ

สินคาสำเร็จรูป

สินคาระหวางทาง

สินคาคงเหลือรวม

หัก คาเผ�อการลดลงของมูลคาสินคา

หัก คาเผ�อสินคาลาสมัย

สินคาคงเหลือรวม - สุทธิ

16.62

11.98

-

11.15

4.13

1.20

45.08

-

(1.45)

43.63

36.87

26.58

-

24.73

9.16

2.66

100.00

18.40

12.13

1.31

5.12

15.39

-

52.35

(0.54)

(0.96)

50.84

35.15

23.17

2.50

9.78

29.40

-

100.00

17.06

12.93

1.93

7.45

11.90

-

51.27

(0.29)

(1.48)

49.50

33.28

25.22

3.76

14.53

23.21

-

100.00



 สำหรับนโยบายการตั้งคาเผ�อการลดลงของมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย พิจารณาจากกลุมสินคา 13 ประเภท ตาม

ลักษณะสินคาคงเหลือ อายุการเก็บรักษาตามเอกสารใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพชีววัตถุ (Certificate of Analysis: 

COA) ของคูคาและเอกสารการประเมินอายุสินคาของฝายควบคุมคุณภาพ และอัตราการเคล�อนไหวของสินคาคงเหลือ โดย ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีการตั้งคาเผ�อสินคาลาสมัย เทากับ 1.45 ลานบาท 0.96 ลานบาท และ 

1.48 ลานบาท ตามลำดับ นอกจากน้ีบริษัทมีการต้ังคาเผ�อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือประเภทสินคาสำเร็จรูป (Net Realizable 

value: NRV) อีกจำนวน 0.54 ลานบาท ณ ส้ินป 2563 และ 0.29 ลานบาท ณ ส้ินป 2564 โดยคาเผ�อการลดลงของมูลคาสินคา

คงเหลือดังกลาวคำนวณเปรียบเทียบราคาทุนและมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยบริษัทจะบันทึกสวนตางท่ีเกิดข้ึนจากมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ

ต่ำกวาราคาทุน

 

 4) สินทรัพยหมุนเวียนอ�น

สินทรัพยหมุนเวียนอ�นของบริษัทประกอบดวย ภาษีซื้อยังไมถึงกำหนด รายไดดอกเบี้ยรับคางรับ และเงินมัดจำ  โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอ�น เทากับ 2.35 ลานบาท 0.40 ลานบาท และ 0.21 ลานบาท 

ตามลำดับ 

 5) อสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุน

บริษัทมีอสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุนสำหรับสิ้นปบัญชี 2562 ถึงป 2564 เทากับ 6.70 ลานบาท 79.14 ลานบาท และ 44.47 

ลานบาท ตามลำดับ โดยรายการอสังหาริมทรัพย ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 6.70 ลานบาท และสำหรับ ณ 31 ธันวาคม 

2563 บริษัทมีอสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุนเพ่ิมข้ึนจำนวน 72.44 ลานบาท เน�องจากบริษัทมีการโอนท่ีดิน สวนปรับปรุงท่ีดิน 

และอาคารของโรงงานแหงเดิมเปนรายการอสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุนภายหลังการเดินสายการผลิตที่โรงงานใหมทั้งหมด 

และ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุน เทากับ 44.47 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปบัญชี 2563 จำนวน 

34.67 ลานบาท เน�องจากบริษัทมีการขายที่ดินพรอมอาคารของโรงงาน 227 แลวเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2564

 รายการอสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุนของบริษัทแตละรายการยังคงค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมกับ

สถาบันการเงินแหงหน่ึง และอยูระหวางรอการจำหนายออก ซ่ึงมีการประเมินมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินอิสระโดยอางอิงจากวิธี

การเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีราคาทุน หากบริษัทสามารถจำหนายอสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุนดังกลาว บริษัทตองช้ีแจงกับ

ทางสถาบันการเงินเพ�อตรวจสอบความเหมาะสมของรายการและพิจารณาคืนวงเงินกลับคืนมาใหทางบริษัทเชนเดิม

 6) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ ณ ส้ินป 2562 ถึงป 2564 เทากับ 529.64 ลานบาท 602.59 ลานบาท และ 602.15 ลานบาท 

ตามลำดับ โดยสวนใหญเปนรายการอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เคร�องจักรและอุปกรณ และท่ีดิน โดย ณ ส้ินป 2562 บริษัทมี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิจำนวน 529.64 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมที่รอยละ 65.60 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นจำนวน 

291.15 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 122.08 ของป 2561 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยอาคารและเคร�องจักรระหวาง

กอสรางของโรงงานใหมบางโทรัด เพ�อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

 ณ สิ้นป 2563 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จำนวน 602.59 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 67.41 ตอ

สินทรัพยรวม ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำนวน 72.95 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.77 โดยสาเหตุหลักยังคงมาจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย

เคร�องจักรระหวางกอสรางของโรงงานใหม อยางไรก็ตาม ในป 2563 มีการโอนสินทรัพยระหวางกอสรางท่ีสำเร็จแลวมาเปนท้ัง

รายการอาคารและเคร�องจักร จึงทำใหบริษัทมีการหักคาเส�อมราคาสำหรับปเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสำคัญ จำนวน 17.23 ลานบาท 

จากเดิมคาเส�อมราคาสำหรับป 2562 เทากับ 23.85 ลานบาท และ ณ สิ้นป 2564 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จำนวน 

602.15 ลานบาท ลดลงจำนวน 0.44 ลานบาท เม�อเทียบกับงวดสิ้นป 2563 
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หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 353.85 ลานบาท 429.02 ลานบาท และ 

586.69 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 43.83 รอยละ 47.99 และรอยละ 68.05 ของหน้ีสินและสวนของเจาของรวม ตาม

ลำดับ โดยหนี้สินหลักของบริษัท ประกอบดวย เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�น โดยบริษัทมี

รายละเอียดหนี้สินที่สำคัญดังนี้

 1) เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ สิ้นป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 64.70 ลานบาท 20.00 ลานบาท และ 

248.94 ลานบาท ตามลำดับ ซ่ึงเปนต๋ัวสัญญาใชเงินภายใตวงเงินกูยืมระยะส้ันกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง เพ�อใชในการประกอบ

ธุรกิจ แตอยางไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2564 วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 มีมติในการเบิกใชวงเงินกูยืมระยะ

สั้นเพ�อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคลองจากการลงทุนในโรงงานและเคร�องจักรใหมตั้งแตป 2562 ถึงปจจุบัน และ

การจายเงินปนผลจากกำไรสะสมใหแกผูถือหุนจำนวน 220.50 ลานบาท ซ่ึงจะทำใหเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินมีมูลคาเพ่ิมขึ้น

ในไตรมาสที่ 4 ของป 2564

 2) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�น

 บริษัทมีเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ�นสำหรับส้ินปบัญชี ป 2562 ป 2563 และป 2564 จำนวน 93.42 ลานบาท 67.17 ลาน

บาท และ 52.87 ลานบาท โดยเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ�นของบริษัทประกอบไปดวย เจาหน้ีการคาเครดิต (Credit) ซ่ึงเปนเจาหน้ีท่ี

มีกำหนดระยะเวลาการชำระหน้ีประมาณ 30 ถึง 60 วัน เจาหน้ีอ�น คาใชจายคางจาย เจาหน้ีเงินประกันผลงานและเจาหน้ีกรมสรรพากร 

 ณ ส้ินป 2562 บริษัทมีเจาหน้ีการคาจำนวน 33.66 ลานบาท ตามลำดับ โดยเจาหน้ีการคาดังกลาวเปนเจาหน้ีคาวัตถุดิบ

และบรรจุภัณฑท่ีบริษัทสำหรับการผลิต สำหรับส้ินป 2563 บริษัทมีเจาหน้ีการคาจำนวน 36.97 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 3.31 ลานบาท 

โดยเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.83 จากป 2562 เน�องจากมีคำส่ังซ้ือของลูกคาในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจึงมีการส่ังซ้ือวัตถุดิบเพ�อรองรับ

คำส่ังซ้ือ แตอยางไรก็ตาม ณ ส้ินป 2564 บริษัทมีเจาหน้ีการคาจำนวน 31.01 ลานบาท โดยลดลงจำนวน 5.96 ลานบาทหรือคิด

เปนลดลงรอยละ 16.12 เม�อเทียบกับส้ินป 2563 ตามการจายชำระตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และบริหารจัดการปริมาณการ

สั่งซื้อใหเหมาะสมตามแผนการบริหารสินคงคลังของบริษัท

 ณ ส้ินป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีเจาหน้ีอ�นรวม จำนวน 59.76 ลานบาท 30.20 ลานบาท และ 21.86 ลานบาท 

ตามลำดับ โดยการเพ่ิมข้ึนอยางมากของเจาหน้ีอ�น - กิจการท่ีไมเก่ียวของกันในป 2562 เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเจาหน้ีงานกอสราง

จากการสรางโรงงานใหม และคาใชจายคางจายสำหรับการใชสาธารณูปโภค 

 3) หนี้สินตามสัญญาเชา

หน้ีสินตามสัญญาเชาของบริษัทเปนรายการสัญญาเชาเพ�อเชายานพาหนะ เพ�อเปนสวัสดิการสำหรับกรรมการและผูบริหารระดับ

สูง โดยหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป และหนี้สินภายใตสัญญาเชาระยะยาวของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้
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รายการลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ�น

(หนวย: ลานบาท)

31 ธันวาคม

ป 2562 ป 2563 ป 2564

เจาหนี้การคา – กิจการที่ ไมเกี่ยวของกัน

เจาหนี้อ�น

เจาหนี้อ�น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

คาใชจายคางจาย

เจาหนี้อ�น (เจาหนี้เงินประกันผลงานและเจาหนี้กรมสรรพากร)

รวมเจาหนี้อ�น – สุทธิ

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�นรวม

33.66

34.85

16.86

8.05

59.76

93.42

36.97

4.83

22.07

3.30

30.20

67.17

31.01

3.96

15.38

2.52

21.86

52.87

รายการ (ลานบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระ

ภายในหนึ่งป

รวมหนี้สินตามสัญญาเชา

จำนวนยานพาหนะที่บริษัทเชา (คัน)

1.22

3.19

4.41

4

1.58

2.63

4.21

5

2.43

3.76

6.19

9



 4) เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับส้ินปบัญชี 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 จำนวน 148.60 

ลานบาท 305.36 ลานบาท และ 247.42 ลานบาท ตามลำดับ โดยในป 2563 เพ่ิมข้ึนจำนวน 156.76 ลานบาทจากป 2562 จากการ

กูยืมจากสถาบันการเงินแหงหน่ึง สำหรับการกอสรางโรงงานแหงใหม และซ้ือท่ีดินและเคร�องจักร ท้ังน้ีบริษัทมีการทยอยชำระเงิน

กูยืมดังกลาวพรอมดอกเบ้ียทำให ณ ส้ินป 2564 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือจำนวน 247.42 ลานบาท 

โดยรายละเอียดสัญญาเงินกูยืมท่ีเก่ียวของปรากฏในสวนท่ี 2.2.5 หัวขอ 5.5.2 สัญญากูยืมเงินธนาคาร โดยเงินกูยืมระยะยาวขาง

ตนสามารถสรุปรายละเอียดสัญญาเงินกูและวัตถุประสงคการกูยืมไดดังนี้

สวนของผูถือหุน

 บริษัทมีสวนของผูถือหุนสำหรับส้ินปวันท่ี 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 จำนวน 453.55 ลานบาท 464.90 

ลานบาท และ 275.44 ลานบาท ตามลำดับ โดยบริษัทมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอยางตอเน�อง โดยในป 2561 ถึงปจจุบันเพ�อเตรียม

ความพรอมในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 สำหรับกำไรสะสม – จัดสรรเพ�อสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 

เทากับ 17.00 ลานบาท 17.00 ลานบาท และ 22.50 ลานบาท ตามลำดับ โดยในป 2562 เปนการสำรองตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงบริษัทตองจัดสรรทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5.00 ของกำไรสุทธิในปท่ีมีการประกาศจายเงินปนผล

จนกวาทุนสำรองดังกลาวจะมียอดเทากับรอยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ขณะที่ป 2563 เปนตนมา บริษัทสำรอง

ตามบทบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดใหบริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 

5.00 ของกำไรสุทธิประจำปจนกวาทุนสำรองดังกลาวจะมียอดเทากับรอยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และสำหรับกำไร

สะสม – ยังไมไดจัดสรรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 266.55 ลานบาท 277.90 ลานบาท 

และ 27.94 ลานบาท ตามลำดับ โดยกำไรสะสม – ยังไมไดจัดสรรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม ป 2564 ลดลงจากสิ้นป 2563 

จำนวน 249.96 ลานบาท จากการจายปนผลระหวางกาล ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 

2564 ซึ่งมีมติจายปนผลระหวางกาล ป 2563 จำนวน 38.50 ลานบาท โดยกำหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 กันยายน 2564 

และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 มีมติจายปนผลระหวางกาลจากกำไรสะสมเพิ่มเติมแก

ผูถือหุน จำนวน 220.50 ลานบาท ภายหลังจากการหมุนเวียนเงินเพ�อลงทุนในโรงงานและเคร�องจักรใหมในป 2562 ถึงป 2564 

ซึ่งปจจุบันบริษัทไดดำเนินการจายเงินปนผลดังกลาวครบถวนแลว
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รายการ (ลานบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระ

ภายในหนึ่งป

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -สุทธิจากสวนที่

ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

รวมเงินกูยืมระยะยาว

12.18

136.42

148.60

57.94

247.42

305.36

59.59

187.83

247.42

สัญญาเงินกู

สัญญากูยืม ฉบับที่ 1 

สัญญากูยืม ฉบับที่ 2

สัญญากูยืม ฉบับที่ 3

เพ�อกอสรางอาคารและสิ่งปลูก

สรางสำหรับโรงงานบางโทรัด

เพ�อกอสรางอาคารโรงงาน งาน

ระบบตาง ๆ ของโรงงานบางโทรัด

เพ�อซื้อเคร�องจักรสำหรับโรงงาน

บางโทรัด

70.00

210.00

40.00

54.65

165.43

27.35

ปที่ 1 ถึงปที่ 2: MLR-2%

ปที่ 3 ถึงปที่ 4: MLR-

1.75%

ปถัดไป: MLR-1.5%

วัตถุประสงค
วงเงินกูยืม

(ลานบาท)

ภาระหนี้ ณ 

31 ธันวาคม 2564

(ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม

(% ตอป)



 สำหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากกิจการดำเนินงานเทากับ 91.52 ลาน

บาท ซึ่งเปนผลจากการลดลงของกำไรกอนภาษีเงินได และสำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกระแสเงินสด

สุทธิที่ไดมาจากกิจการดำเนินงาน จำนวน 108.31 ลานบาท โดยหลักมาจากกำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพยและหน้ีสินดำเนินงาน จำนวน 116.89 ลานบาท และบริษัทมีลูกหน้ีการคาท่ีลดลงจำนวน 15.38 ลานบาทจากการลดลง

ของลูกหนี้ตางประเทศและจายชำระหนี้ของลูกหนี้การคาตามกำหนด และ เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�นที่ลดลง จำนวน 13.01 ลาน

บาท

 สำหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการลงทุนอยู

ท่ี 236.14 ลานบาท 174.14 ลานบาท และ 10.73 ลานบาท โดยสำหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ป 2562 และป 2563 บริษัทมี

เงินสดจายเพ�อกอสรางโรงงานและซื้อเคร�องจักรและอุปกรณ สำหรับรองรับโรงงานแหงใหม จำนวน 285.55 ลานบาท และ 

219.36 ลานบาท ตามลำดับ ซ่ึงสำหรับป 2562 บริษัทมีการวางหลักประกันทางธุรกิจสำหรับวงเงินเลตเตอรออฟเครดิต (Letter 

of Credit) กับสถาบันการเงินแหงหน่ึง จำนวน 36.40 ลานบาท แตอยางไรก็ตาม ในป 2563 บริษัทไดมีการยกเลิกสัญญาหลัก

ประกันทางธุรกิจดังกลาวแลว นอกจากนี้ ป 2562 และป 2564 บริษัทมีการจำหนายอสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุน จำนวน 

15.00 ลานบาท และ 35.44 ลานบาท ตามลำดับ และจำหนายอาคารในป 2563 จำนวน 9.20 ลานบาท 

 สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 ป 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 

111.35 ลานบาท 57.25 ลานบาท และ (76.33) ลานบาท ตามลำดับ โดยสำหรับป 2562 บริษัทมีการจัดหาเงินเพิ่มเติมจากเงินกู

ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน จำนวน 64.70 ลานบาทและมีการกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมเติมจำนวน 148.60 ลานบาท 

แตอยางไรก็ตาม บริษัทมีการชำระคืนเงินกูระยะยาว จำนวน 30.00 ลานบาทและจายเงินปนผลจำนวน 135.00 ลานบาท สำหรับป 

2563 บริษัทเบิกใชวงเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 169.80 ลานบาท แตบริษัทมีการทยอยชำระคืนเงินกูประเภท

ตางๆ โดยจายเงินกูยืมระยะส้ัน 44.70 ลานบาทและเงินกูระยะยาว จำนวน 13.40 ลานบาทซ่ึงมีรายการตนทุนทางการเงินจากดอกเบ้ีย

จำนวน 10.28 ลานบาท อีกท้ังจายเงินปนผลจำนวน 42.50 ลานบาท และสำหรับป 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมใชไป

สวนใหญในการจายเงินปนผล จำนวน 288.35 ลานบาท และจายชำระคืนเงินกู จำนวน 58.37 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทมี

กระแสเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 230.00 ลานบาท
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 สภาพคลองและแหลงที่มาของเงินทุนบริษัท

รายการ

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

114.83

(236.14)

111.35

91.52

(174.14)

57.25

108.31

(10.73)

(76.33)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ป 2562

ลานบาท ลานบาท ลานบาท

ป 2563 ป 2564



  อัตราสวนการเงินที่สำคัญ

หมายเหตุ :  
/1
 คำนวณจากผลรวมของกำไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษี คาเส�อมราคาและคาตัดจำหนาย หารดวย ดอกเบ้ียจาย

               
 /2

 คำนวณจากผลรวมของกำไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเส�อมราคาและคาตัดจำหนาย หารดวย ผลรวม 

  ของหนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย และหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ป

                
/3
 อัตราการจายเงินปนผลเกิดจากการจายเงินปนผลจากกำไรสะสมใหแกผูถือหุนเดิม ทั้งนี้ ในอนาคตอัตราใน 

  จายเงินปนผลจะเปนไปตามนโยบาย
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อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้

ระยะเวลาชำระหนี้

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสำเร็จรูป

ระยะเวลาขายสินคาสำเร็จรูปเฉลี่ย

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย

วงจรเงินสด (Cash Cycle)

อัตรากำไรขั้นตน

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน

อัตรากำไรอ�น

อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร

อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

อัตราการหมุนของสินทรัพย

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย
/1

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเส�อม

ราคา และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to EBITDA ratio)

อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)
/2

อัตราการจายเงินปนผล
/3

เทา

เทา

เทา

เทา

วัน

เทา

วัน

เทา

วัน

เทา

วัน

วัน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

เทา

เทา

เทา

เทา

เทา

รอยละ

 1.12 

   0.85 

  0.83 

    7.31 

49

11.36

32

 74.16 

5

   8.45 

43

60

 38.15 

 20.80 

    0.38 

 83.93 

16.04 

 24.44 

15.68 

33.84 

  0.16 

 0.78 

39.56

1.35

2.06

127.24 

       1.27 

  0.93 

   0.52 

  5.90 

61

10.86

33

39.30 

9

 7.87 

46

74

34.12 

14.41 

  1.71 

109.12 

  9.66 

12.46 

  6.72 

 17.53 

  0.07 

  0.92 

11.58

2.61

1.59

74.30 

0.55

0.42

0.41

6.13

59

11.97

30

29.82

12

7.85

46

74

29.49

11.25

1.52

166.91

7.75

12.26

5.17

15.90

0.05

2.13

8.54

4.34

0.37

635.28

หนวย

ป 2562 ป 2563 ป 2564

สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม



5. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอ�น

ขอมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย  : บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

ช�อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : JD Food Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107563000151

ช�อยอหลักทรัพย  : JDF

การดำเนินธุรกิจ : ผูผลิตสินคาเคร�องปรุงรสอาหาร ซอส ไสขนม อาหารอบแหงแบบครบวงจรตามความตอง

    การของลูกคา อีกท้ัง ผลิตและจำหนายสินคาภายใตตราสินคาของบริษัท อาทิเชน ผงปรุงรส

    และไสเบเกอร่ี ตรา “โอเค” ขนมขบเค้ียวประเภทมะพราวอบกรอบ ตรา “Crispconut” และตรา  

    “Little Monkey” ผงปรุงรสสำเร็จรูป ตรา “กินดี” และ ซุปก่ึงสำเร็จรูปตรา “GOOD EATS”  

    เปนตน

กลุมอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ประเภทธุรกิจ   : อาหารและเคร�องด�ม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ  : 116, 116/1, 116/2 หมูที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

    40000

ที่ตั้งสำนักงานสาขา : • สำนักงานสาขาที่ 1 เลขที่ 48/52 หมูที่1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง 

    สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

    • สำนักงานสาขาที่ 2 เลขที่ 48/63 หมูที่1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง 

    สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

    • สำนักงานสาขาที่ 3 เลขที่ 48/51 หมูที่1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง 

    สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

    • สำนักงานสาขาที่ 4 เลขที่ 48/49 หมูที่1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง 

    สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

    • สำนักงานสาขาที่ 5 เลขที่ 48/50 หมูที่1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง 

    สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

    • สำนักงานสาขาท่ี 6 เลขท่ี 56/5 หมูท่ี 4  ถนนลาดเปง-บางตะบูน ตำบลลาดใหญ อำเภอเมือง 

    สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

    • สำนักงานสาขาท่ี 7 เลขท่ี 56/2 หมูท่ี 4  ถนนลาดเปง-บางตะบูน ตำบลลาดใหญ อำเภอเมือง 

    สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท   : 034-440-681 และ 034-440-682

โทรสาร   : 034-440-683

เว็บไซต (URL)   : www.jdfthailand.com

นักลงทุนสัมพันธ : นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษพันธ
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ขอมูลของบุคคลอางอิงอ�นๆ

 (ก)  นายทะเบียนหลักทรัพยหุนสามัญ

  ช�อบริษัท  : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ : อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

      เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

  โทรศัพท  : 02-229-2800

  โทรสาร   : 02-359-1259

  SET Contact Center : 02-009-9999

 (ข) ผูสอบบัญชี

  ช�อบริษัท  : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ : อาคารเลครัชดา ชั้น 33 

      193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   

      กรุงเทพมหานคร 

  โทรศัพท  : 02-264-0777

  โทรสาร   : 02-264-0789-90

 ขอพิพาททางกฎหมาย

  

 ผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทที่มีจำนวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน (2) คดีหรือขอพิพาทที่ 

 กระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ แตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได และ (3) คดีท่ีมิไดเกิด 

 จากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไมมีไมมีขอพิพาททางกฎหมายใดๆ ซึ่งเปน (1) คดีหรือขอพิพาทที่อาจมี



สวนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

สวนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

 ที่ผานมา ในการดำเนินงานของบริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้ง 

คณะกรรมการของบริษัทรวมกับคณะผูบริหารไดยึดถือและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560

(Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ตามแนวทางท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด มาถือปฏิบัติอยาง

สม่ำเสมอ เพ�อสรางคุณคาแกบริษัทอยางย่ังยืน รวมท้ัง บริษัทมีการจัดทำคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจตอคูคาเปนลายลักษณ

อักษร เพ�อสรางมาตรฐานในการดำเนินการใหมีคุณภาพและเช�อถือได และบริษัทมีการจัดใหมีการทบทวนนโยบายและคูมือขางตน

เปนประจำทุกป เพ�อใหสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัท โดยมีหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 ประการ ดังนี้

1.1. การกำกับดูแลกิจการ

 หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกรที่สราง 

 คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทมีเขาใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบและหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีในฐานะผูนำซ่ึงตอง

กำกับดูแลองคกร ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความรับ

ผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซ�อสัตยสุจริตเพ�อรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนทุกราย อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท

ยังมีสวนในการใหคำแนะนำในการกำหนดวิสัยทัศน กลยุทธ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เปาหมายของบริษัทกับฝายจัดการ

ของบริษัท

 อีกทั้ง ในทุกสิ้นป จากการนำเสนองบประมาณของบริษัทในปถัดไปของฝายจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมี

การใหคำแนะนำและขอสังเกต เพ�อใหฝายจัดการของบริษัทจัดทำงบประมาณอยูในกรอบแนวทางการดำเนินงานในอนาคตและ

สามารถบรรลุเปาหมายได และมีการกำกับดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของฝายจัดการและผลการดำเนินงาน เพ�อการ

เติบโตของการประกอบธุรกิจในระยะยาวอยางยั่งยืน 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงาน เพ�อทำหนาที่สนับสนุน ตรวจสอบ และกำกับ

ดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

แตละชุดไวอยางชัดเจน รวมทั้งทำการกำกับดูแลใหกรรมการและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตามที่กำหนดดวยความรับผิดชอบ

(Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) และซ�อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) พรอมดูแลการดำเนิน

งานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน และนโยบายตางๆ 

ของบริษัท เชน นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการดำเนิน

ธุรกิจ เพ�อการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรมเปนประโยชนตอสังคม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวน

ไดเสีย รวมถึงพัฒนาหรือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทมีการส�อสารนโยบายตางๆ ใหแกผูบริหารและ

พนักงาน เพ�อใหรับทราบ เขาใจ และนำไปปฏิบัติ และคณะกรรมการบริษัทยังมีหนาที่ ในการทบทวนและแกไขนโยบายตางๆ ให

สอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพ�อใหบริษัทฯ สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงที

 หลักปฏิบัติ 2  กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพ�อความยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญอยางย่ิงตอการกำหนดหรือดูแลใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

เพ�อความย่ังยืน และสอดคลองกับการสรางคุณคาใหแกกิจการ ลูกคา ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และสังคมโดยรวม รวมไปถึงส�อสาร

แกทุกคนในบริษัทในการปฏิบัติหนาที่เพ�อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว และเพ�อเปนวัฒนธรรมขององคกร

 อีกท้ัง คณะกรรมการบริษัทจะสงเสริมการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ มาใชเพ�อใหการดำเนินธุรกิจเปนไปตามนโยบาย

ที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดใหมีการทบทวนวัตถุประสงค เปาหมาย รวมทั้งแผนกลยุทธทุกป เพ�อใหมั่นใจวา

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององคกร และติดตามการประเมินผลอยางใกลชิด

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
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 หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงผลประโยชนของผูถือหุน นักลงทุน และองคกรเปนสำคัญ จึงใหความสำคัญในการ

สรรหาและแตงต้ังกรรมการและกรรมการชุดยอยท่ีมีคุณภาพ และสามารถชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัทไดในระยะยาว 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกำหนดวิธีการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและ

คุณสมบัติของกรรมการชุดตางๆ ซ่ึงเนนคุณสมบัติท่ีหลากหลายท้ังในดานทักษะ ประสบการณ และความสามารถท่ีเปนประโยชน 

รวมท้ังกำหนดการดำเนินการกระบวนการสรรหาใหมีความโปรงใส และกำหนดคาตอบแทนของกรรมการใหสอดคลองกับกลยุทธ

และเปาหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) 

เพ�อเสริมสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนและบุคคลภายนอก

 ในปจจุบัน บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 6 ทาน ท่ีทำใหเกิดการถวงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเร�องตางๆ อยาง

เหมาะสม โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกทานมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ขอบังคับ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ ขอกำหนด และกฎหมายอ�นๆ ท่ีเก่ียวของ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท

ทุกทานทราบถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ และมีการจัดสรรเวลาอยางเพียงพอในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ 

อีกทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและเขารวมประชุมตามที่กำหนด และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจำทุกป โดย

เปนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอกำหนดในกฎบัตร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะนำผลที่

ไดรับจากการประเมินผลดังกลาวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนตอไป

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย และคณะทำงาน เพ�อทำหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท อันไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมท้ังไดกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละ

คณะเพ�อใหทราบถึงอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยไวอยางชัดเจน อีกท้ังไดกำหนดใหมีการทบทวน

กฎบัตรดังกลาวอยางสม่ำเสมอใหสอดคลองกับสภาวการณ

 หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเพ�อใหม่ันใจไดวา บริษัทมีการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงท่ีเหมาะสมและเพียง

พอตอการดำเนินงาน และปฏิบัติตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียมพัฒนาผูสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) ตามที่ระบุ

ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (code of conduct) ของบริษัท เพ�อขับเคล�อนองคกรไปสูเปาหมาย อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทมี

การกำกับดูแลใหมีการกำหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยดำเนินการรวมกับ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงจะทำการพิจารณาหลักเกณฑการจายคาตอบแทนใหเหมาะสมเม�อเทียบกับบริษัทอ�นท่ีอยูในอุตสาหกรรม

เดียวกัน เพ�อใหมีความเปนธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังดำเนินการในการติดตามดูแลและพัฒนาบุคลากรอยาง

สม่ำเสมอโดยการมีการอบรมความรู ทักษะ รวมท้ังสงเสริมการทำงานเปนทีม เพ�อเพ่ิมขีดความความสามารถ ประสบการณของ

พนักงานของบริษัทฯ

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังใหความสำคัญกับการทำความเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนท่ีอาจมี

ผลกระทบตอการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท เพ�อมิใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ

หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมกิจการอยางเหมาะสม

 หลักปฏิบัติ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และ

สะทอนอยูในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพ�อใหม่ันใจไดวา ทุกฝายขององคกรไดดำเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค 

เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (Strategies) ของกิจการ

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังใหความสำคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกบริษัทควบคูไป

กับการสรางคุณประโยชนตอลูกคา หรือผูท่ีเก่ียวของ โดยมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะสงเสริมการดำเนิน

การ เพ�อเพิ่มคุณคาใหบริษัทตามสภาพปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ

(Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ การวิเคราะห การปรับปรุงกระบวนการผลิตและ

กระบวนการทำงาน รวมทั้งการรวมมือกับคูคา
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 หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทจะทำการกำกับดูแลใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให

บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ อีกทั้ง คณะกรรมการได

แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ�อใหสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ โดยทำหนาท่ีตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงหนาท่ีในการสอบ

ทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี การเปดเผยขอมูล

ของบริษัทและการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน 

 ทั้งนี้ เพ�อใหมั่นใจวาคณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไดอยางมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ�อชวยจัดการการกำกับดูแล อาทิเชนจริยธรรมธุรกิจและขอ

พึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการทำรายการระหวางกันนโยบายการใชขอมูลภายในของบริษัท 

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน นโยบายการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต นโยบายความรับผิด

ชอบตอสังคม เปนตน

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดใหมีนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีชัดเจน โดยส�อสารไปยังบุคลากรใน

ทุกระดับ เพ�อใหเกิดการนำไปปฏิบัติไดจริงและคณะกรรมการบริษัทยังจัดใหมีโครงการหรือแนวทางตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมทั้งได

จัดใหการรับเร�องรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ท้ังผูถือหุน ลูกคา คูแขงทางการคา เจาหน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู

บริหาร และพนักงานของบริษัท กรณีท่ีมีการช้ีเบาะแสหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการคอรรัปช่ัน โดยจัดชองทางการส�อสาร ดังน้ี

 (1) กรณีผูถูกรองเรียนเปนพนักงานระดับต่ำกวากรรมการผูจัดการ: 

  • แจงผานเลขานุการบริษัท และ/หรือ ฝายตรวจสอบภายใน และ/หรือ กรรมการผูจัดการ ผานชองทางไปรษณีย 

  มายัง บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 116, 116/1, 116/2 หมูท่ี 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร  

  จังหวัดสมุทรสาคร 74000

 (2) กรณีผูถูกรองเรียนตั้งแตระดับกรรมการผูจัดการขึ้นไป:

  • แจงผานประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผานชองทางไปรษณียมายัง บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน) เลข 

  ที่ 116 , 116/1, 116/2 หมูที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

 ซ่ึงการดำเนินการดังกลาวจะเปนความลับและจะรักษาความลับของผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน เพ�อเปดโอกาสใหพนักงาน

และผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนมายังบริษัทไดอยางสะดวกและเหมาะสม  นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนด

มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน พยาน และบุคคลท่ีใหขอมูลในการสืบสวนหาขอเท็จจริงไมใหไดรับความเดือดรอน

อันตรายใดๆ หรือความไมชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจงเบาะแส การรองเรียน การเปนพยาน หรือการใหขอมูลแกบริษัท 

 หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเช�อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลใหระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสำคัญถูกตอง เพียงพอ 

ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ โดยดูแลใหมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับงานจัดทำรายงาน

ทางเงินและการเปนเผยขอมูลของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการ

ชำระหนี้ รวมถึงแผนการแกไขในกรณีหากประสบปญหาทางการเงินโดยคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย

 ในการน้ี ไดมีการมอบหมายใหนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ทำหนาท่ีส�อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ท่ีเปนประโยชนตอผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และผูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา พรอมท้ังชวยดูแลการ

เผยแพรขอมูลของบริษัทตามเกณฑท่ีกำหนดตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในแบบแสดงรายการขอมูลรายการประจำป และรายงานประจำป และ/หรือ เว็บไซตของ

บริษัท เปนตน ตลอดจนขอมูลท่ีสำคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทซ่ึงมีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผู

ลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางถูกตอง ไมทำใหสำคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของนักลงทุน
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 หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการส�อสารกับผูถือหุน

 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ใหความสำคัญกับผูถือหุนโดยบริษัทมุงม่ันดำเนินการใหเกิดความม่ันใจไดวาผูถือหุนได

รับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกัน และผูถือหุนสามารถใชสิทธิพ้ืนฐานในฐานะผูถือหุนไดอยางครบถวน เชน สิทธิในการซ้ือขายหรือโอน

หุน สิทธิในการมีสวนแบงกำไรของบริษัท สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของอยางเพียงพอผานทางเว็บไซตของบริษัท

หรือเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ หรือโดยวิธีการอ�นใด และสิทธิในการเขารวมประชุมเพ�อใชสิทธิออกเสียงอยางเปนอิสระในการ

แตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การจายเงินปนผล การเพิ่ม

ทุนและออกหุนใหม รวมท้ัง สิทธิในการต้ังคำถามตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเร�องอ�นใด

ที่นำเสนอตอที่ประชุม เพ�อพิจารณาและอนุมัติสิทธิในการเสนอวาระการประชุมลวงหนาและการเสนอช�อบุคคลในการเขารับการ

เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท และการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร�องสำคัญของบริษัท โดยกำหนดใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิ

ออกเสียงตามจำนวนหุนที่ถืออยูและแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักและใหความสำคัญถึงสิทธิของผูถือหุน ไมกระทำการใด ๆ อันเปนการละเมิด

หรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยจะใหม่ันใจวาผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร�องสำคัญของบริษัทจะดูแลใหการดำเนินการ

ในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน จะดูแลใหการเปด

เผยมติที่ประชุมผูถือหุนและการจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางถูกตองและครบถวน

 จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคูคาของบริษัท

 บริษัทมีความมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน ดวยความโปรงใส สุจริตเปนไปตามกฎหมาย รวมถึงใหความ

สำคัญตอหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบตอสังคม ดวยเหตุน้ี บริษัทจึงไดกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับ

บริษัทคูคา (Supplier Code of Conduct) เพ�อใหคูคาใชเปนแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจสอดคลองกับขอกำหนดกฎหมาย 

และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนมาตรฐานสากล ซ่ึงจะชวยผลักดันใหคูคาของบริษัทดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม คำนึง

ถึงสิทธิมนุษยชน เกิดความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอม เพ�อสรางความย่ังยืนในการดำเนินธุรกิจตลอดท้ังหวงโซอุปทาน ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขัน และเติบโต

อยางยั่งยืนไปดวยกัน โดยแนวทางปฏิบัติของบริษัทมีดังนี้

1. จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics)

 1.1 การกำกับดูแลกิจการ

  คูคาของบริษัทตองดำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความถูกตอง ซ�อสัตย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได โดยคำนึง 

 ถึงผูมีสวนไดเสียภายใตหลักกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจ 

 ดวยความซ�อสัตยสุจริต โปรงใสและตรวจสอบได

 1.2 การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม

  คูคาของบริษัทตองปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความซ�อสัตยสุจริต เปนธรรม มีจรรยาบรรณ และต้ัง 

 ม่ันท่ีจะแขงขันทางการคาตามหลักจริยธรรมในการประกอบการคา กฎหมาย ความรับผิดชอบและเปนธรรม รวมถึงการ 

 ดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดี

 1.3 การเปดเผยขอมูล

  คูคาของบริษัทตองเปดเผยขอมูลของตนอยางถูกตองครบถวนตามกฎหมายกำหนด

 1.4 การรักษาขอมูลอันเปนความลับ

  คูคาของบริษัทตองเก็บรักษาขอมูลของบริษัทฯ อันเปนความลับ และไมนำขอมูลดังกลาวไปใชโดยไมไดรับความ 

 ยินยอม รวมถึงไมละเมิดขอมูลความลับของผูอ�น

 1.5 การเคารพทรัพยสินทางปญญา

  คูคาของบริษัทตองเคารพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ�น และจัดใหมีการปองกันการละเมิดทรัพยสิน 

 ทางปญญา

 1.6 การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

  คูคาของบริษัทตองไมกระทำหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบท้ังในทางตรงและทางออม รวมถึงจัด 

 ใหมีนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ�อปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
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2. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Rights and Labor)

 2.1 การไมเลือกปฏิบัติ

  คูคาของบริษัทตองคำนึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย ความเทาเทียม และเปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติตอลูกจาง  

 เพราะความแตกตางทางรางกาย จิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเร�อง 

 อ�นใด

 2.2 การคุมครองแรงงาน

  คูคาของบริษัทตองแสดงความรับผิดชอบในฐานะนายจางที่ปฏิบัติตอลูกจาง คือ

  • ไมจางแรงงานเด็กท่ีอายุไมถึงเกณฑตามกฎหมายกำหนด ในกรณีท่ีคูคาจางแรงงานเด็กท่ีมีอายุมากกวาเกณฑ 

  ที่กฎหมายกำหนด ตองจัดใหแรงงานไดรับความคุมครองตามกฎหมายทุกประการ รวมทั้งพัฒนาและสงเสริม 

  คุณภาพชีวิต และการทำงานอยางเหมาะสม

  • ไมใหลูกจางหญิงทำงานในลักษณะท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และความปลอดภัย ในกรณีลูกจางซ่ึงเปนหญิง 

  มีครรภตองจัดใหไดรับความคุมครอง และสิทธิประโยชนตามกฎหมายกำหนด

  • การจางแรงงานตางดาว ตองดำเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนดอยางถูกตองครบถวน

 2.3 การไมบังคับใชแรงงาน

  คูคาของบริษัทตองไมใชหรือไดรับประโยชนจากการบังคับใชแรงงาน ในลักษณะท่ีเปนแรงงานทาส แรงงานท่ีมา 

 จากการคามนุษย หรือแรงงานเด็กอันมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการลงโทษที่เปนการทารุณรางกาย หรือจิตใจ 

 พนักงาน ไมวาดวยวิธีการขูเข็ญ การกักขังหนวงเหน่ียว การคุกคาม การขมขู การลวงละเมิด หรือการใชความรุนแรง 

 ไมวาจะอยูในรูปแบบใด

 2.4 คาจางและผลประโยชน

  คูคาของบริษัทตองดำเนินการจายคาจาง คาทำงานลวงเวลา คาทำงานวันหยุด และผลประโยชนท่ีลูกจางพึงได 

 รับอยางถูกตองเปนธรรม และไมต่ำกวาอัตราท่ีกำหนด จายคาจาง คาทำงานลวงเวลา หรือผลประโยชนอ�นใดลูกจางตอง 

 ไดรับตรงตามกำหนด

 2.5 ระยะเวลาการทำงาน

  คูคาของบริษัทตองไมใหลูกจางทำงานเปนเวลานานเกินกวาท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ในการทำงานลวงเวลาหรือ 

 การทำงานในวันหยุดตองเปนความสมัครใจของลูกจาง รวมท้ังจัดใหลูกจางมีวันหยุด วันลาไมนอยกวากฎหมายกำหนด

3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health)

 3.1 ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน

  คูคาของบริษัทตองจัดใหมีการดำเนินการดานความปลอดภัยของลูกจางและผูเกี่ยวของ โดยจัดเตรียมสภาพ 

 แวดลอมในการทำงาน ใหปลอดภัยถูกสุขอนามัย ลดและควบคุมความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบตอสุขภาพ 

 ท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน การขนสง การบริการ ตลอดจนมีแนวทางในการควบคุมสถานการณฉุกเฉินเพ�อลดความ 

 สูญเสีย

 3.2 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

  คูคาของบริษัทตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหกับลูกจางที่สอดคลองตามความเสี่ยงอยาง 

 เพียงพอ พรอมใชงาน และควบคุมใหเกิดการใชงาน

4. สิ่งแวดลอม (Environment)

 4.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

  คูคาของบริษัทตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับดานส่ิงแวดลอม รวมถึงใหความรวมมือในการปฏิบัติ 

 ตามขอตกลงระดับสากลในเร�องตาง ๆ เพ�อบริหารจัดการมลพิษ ของเสียตามท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงเพ�อชวยปองกัน 

 หรือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

 4.2 การใชทรัพยากรอยางคุมคา 

  คูคาของบริษัทควรใชทรัพยากรอยางคุมคา โดยใชหลัก 3R คือ การลดปริมาณการใช (Reduce) การนำกลับ 

 มาใชซ้ำ/การนำกลับมาใชไหม (Reuse/ Recycle) และการสรางทดแทน (Replenish)

 4.3 การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

  คูคาของบริษัทควรเลือกใชสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และระมัดระวังในการดำเนินการ ใด ๆ ท่ีอาจ 

 สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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5. วามรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility)

 คูคาของบริษัทควรดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอชุมชน สังคมรอบขางและมีสวนรวมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต สรางความเปนอยูท่ีดีข้ึนใหกับชุมชนและสังคม รวมถึงสงเสริมการปลูกฝงจิตสำนึกของพนักงานใหมีความรับผิด

ชอบตอสังคมอยางจริงจัง และตอเน�องเพ�อใหเปนวัฒนธรรมองคกรที่ดีอยางยั่งยืนตอไป

6. ชองทางการแจงแบะแส และขอรองเรียน (Whistleblowing Chammels)

 กรณีท่ีคูคาและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีขอสงสัย หรือพบเห็นการกระทำท่ีสงสัยวาเปนการฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ หรือ

จรรยาบรรณ ทานสามารถแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน พรอมสงรายละเอียดหลักฐานตาง ๆ ในชองทางการติดตอ ดังนี้

 • ทางไปรษณีย

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

 สำนักงานเลขที่ 116, 116/1, 116/2 หมู 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

 • ทางเว็บไซตบริษัท 

 https://www.jdfthailand.com/

 ท้ังน้ี บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตามข้ันตอนและบันทึกการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร โดยไมเปดเผยช�อผูแจง

เบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บขอมูลการรองเรียนเปนความลับ ตลอดจนมีแนวทางเพ�อคุมครองผูแจงเบาะแสอยางชัดเจน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปที่ผาน

มา

 บริษัทมีการทบทวนและอนุมัตินโยบาย กฎบัตร และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับทั้งบริษัทและคณะกรรมการชุดตางๆ ในป 

2564 ดังนี้

 1) กฎบัตรและขอบเขตของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย

 2) ขอบเขตหนาที่ของประธานเจาหนาที่ และกรรมการผูจัดการ

 3) คูมือขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ

 4) คูมือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 5) คูมืออำนาจดำเนินการ

 6) นโยบายในการดำเนินงานที่เกี่ยวของ ทั้งนโยบายทางการบัญชีและการเงิน นโยบายการบริหารจัดการการปลอยกาซ 

 เรือนกระจก นโยบายการแจงเบาะแสการกระทำผิด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยง 

 กัน นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น

การปฏิบัติในเร�องอ�นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจัดใหมีการทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนประจำทุกป
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7. โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ และขอมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะ

กรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงานและอ�นๆ

ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย

 1) คณะกรรมการบริษัท

 2) คณะกรรมการชุดยอย จำนวน 4 คณะ

  2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ

  2.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

  2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2.4. คณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดของคณะกรรมการแตละคณะมีดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ทาน ประกอบไปดวย

หมายเหตุ : ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2565 เม�อวันท่ี 25 กุมภาพันธ  2565 ซ่ึงโครงสรางดังกลาวมีการ 

  เพ่ิมตำแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและแตงต้ังนางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาท่ี 

  บริหาร

 โดยมีนางสาวจุฑามาศ เสียงพงษพันธ ทำหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตามท่ีไดรับการแตงต้ังโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เม�อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

 ท้ังน้ี บริษัทมีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 ทาน และไมนอยกวาหน่ึงในสามของจำนวน

กรรมการท้ังหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 ทาน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมี

คุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร�อง การขออนุญาตและการอนุญาต

ใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ครบถวนทุกประการ 

JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

069

ศ.ดร.สุรพล นิติไกนพจน

ประธานกรรมการบริษัท/

กรรมการอิสระ

นางสาวธีรดา หอสัจจกุล

กรรมการ

กรรมการบริหาร

นายปวิณ หอสัจจกุล

กรรมการ

กรรมการบริหารความเส่ียง

กรรมการบริหาร

นายนิพนธ จัยสิน

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

นายธีรบุล หอสัจจกุล

 กรรมการ/

กรรมการบริหาร

นางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ

 กรรมการ/ กรรมการสรรหาฯ/

ประธานกรรมการบริหาร/

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

นายสรสินธ์ิ สุนทรเกศ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการอิสระ

นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ

บริหารความเส่ียง

กรรมการอิสระ

นายดนัย วัฒนจริยา

ประธานกรรมการสรรหาฯ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

นายจิรวัฒน ล้ิวประเสริฐ

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

ดร.ธนัย ชรินทรสาร

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

ศ.ดร.สุรพล นิติไกนพจน

ประธานกรรมการบริษัท/

กรรมการอิสระ

นายนิพนธ จัยสิน

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

นายปวิณ หอสัจจกุล

กรรมการ

กรรมการบริหารความเส่ียง

กรรมการบริหาร

นางสาวธีรดา หอสัจจกุล

กรรมการ

กรรมการบริหาร

นายธีรบุล หอสัจจกุล

 กรรมการ/

กรรมการบริหาร

นางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ

 กรรมการ/ กรรมการสรรหาฯ/

ประธานกรรมการบริหาร/

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

นายสรสินธ์ิ สุนทรเกศ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการอิสระ

นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ

บริหารความเส่ียง

กรรมการอิสระ

นายดนัย วัฒนจริยา

ประธานกรรมการสรรหาฯ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

นายจิรวัฒน ล้ิวประเสริฐ

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

ดร.ธนัย ชรินทรสาร

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ



กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

 กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือช�อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย ณ วันท่ี 29 กันยายน 2564 คือ นางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ ลงลายมือช�อรวมกับนายธีรบุล หอสัจจกุล 

หรือนางสาวธีรดา หอสัจจกุล หรือนายปวิณ หอสัจจกุล คนใดคนหนึ่ง รวมเปนสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2564 ประชุมเม�อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีการ

แบงอำนาจหนาท่ี โดยไดกำหนดอำนาจหนาท่ีและขอบเขตการอนุมัติและดำเนินการของบริษัทไวอยางชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1) มีอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ  

 ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน โดยยึดหลัก “ขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามท่ีตลาดหลักทรัพย

 แหงประเทศไทยกำหนด

 2) จัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจำป ภายในส่ี (4) เดือน นับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบ 

 บริษัทฯ

 3) จัดใหมีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

 ของบริษัทฯ ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว และนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำป เพ�อพิจารณา

 และอนุมัติ

 4) กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอด 

 จนควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย อยางไร 

 ก็ตาม ในเร�องท่ีกฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เชน การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู  

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอ�นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของ 

 บริษัทอ�นมาเปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน คณะกรรมการบริษัทตองไดรับมติ 

 อนุมัติกอนการดำเนินการ

 5) ติดตามดูแลใหฝายจัดการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณอยางตอเน�อง รวมท้ังพิจารณาทบทวน 

 นโยบาย แผนงาน และงบประมาณดังกลาวอยางสม่ำเสมอ

 6) กำกับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด 

 ทุน ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง 

 ทรัพยสินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

 7) พิจารณากำหนดโครงสรางการจัดการ และมีอำนาจแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะ 

 กรรมการชุดยอยอ�นตามความเหมาะสม และกรรมการผูจัดการ (CEO) รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาท่ี และความ 

 รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดยอยอ�น และกรรมการผูจัดการ

 (CEO) ตามความเหมาะสม

 8) จัดทำรายงานประจำปของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบการจัดทำ และการเปดเผยงบการเงิน เพ�อแสดงถึงฐานะ 

 การเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา และนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ�อพิจารณาและอนุมัติ

 9) มีอำนาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ�นใดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรม

 การบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพ�อให บุคคลดังกลาวมีอำนาจ

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท  

 อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ไดเม�อเห็นสมควร

  ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจที่ทำใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ 

 การเขาทำรายการระหวางบริษัทฯ กับตนเองหรือบุคคลที่อาจมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน

 ลักษณะ อ�นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ตามท่ีนิยามไวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือตลาดหลักทรัพย

 แหงประเทศไทย และ/หรือประกาศอ�นใดของหนวยงานที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและ 

 หลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว

 10) แตงต้ังเลขานุการบริษัทเพ�อรับผิดชอบดำเนินการในดานตางๆ เพ�อประโยชนในการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือคณะ 

 กรรมการบริษัท เชน จัดทำทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน 

 ของบริษัทฯ เปนตน
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 11) พิจารณาอนุมัติแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  

 พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ

 กับตำแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ�นนอกจากการออกตามวาระ

 12) พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ  

 และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพย หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ�อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ 

 อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทตอไป

 13) พิจารณากำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงช�อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือช�อผูกพันบริษัทได

 14) พิจารณาอนุมัติการทำรายการการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัท เวนแตในกรณีท่ีรายการดังกลาวจะ 

 ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวใหเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ 

 /หรือระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพย

 15) พิจารณาอนุมัติการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เวนแตในกรณีท่ีรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือ 

 หุน ท้ังน้ี ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวใหเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับตลาดหลักทรัพย

 16) พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เม�อเห็นไดวาบริษัทมีกำไรพอสมควรท่ีจะทำเชนน้ัน และ 

 รายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป

 17) รับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระ 

 สำคัญตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส

 18) กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานของบริษัทใหคณะ 

 หรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และใหเปนไปตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของโดยจัดทำเปนคูมืออำนาจดำเนินการ

 19) ใหความเห็นชอบในการเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี และพิจารณาคาสอบบัญชีประจำป เพ�อนำเสนอตอผูถือหุนในการ 

 พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง 

 20) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอก หากมีความจำเปนเพ�อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

 21) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบ 

 บัญชีไว ในรายงานประจำป และครอบคลุมในเร�องสำคัญ ๆ ตามนโยบายขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

 ของตลาดหลักทรัพย

 22) ดำเนินการใหบริษัทนำระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช รวมท้ังจัดใหมีระบบควบคุมภายใน และระบบ 

 การตรวจสอบภายใน

 23) จัดใหมีนโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเปนลายลักษณอักษร และการปรับใชนโยบายดัง 

 กลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพ�อใหเช�อม่ันไดวาบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเก่ียวของทุกกลุมดวยความเปนธรรม

 24) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีประจำปของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล  

 รวมทั้งกรรมการชุดยอยของบริษัทและกรรมการผูจัดการ ดวยวิธีประเมินดวยตนเองหรือวิธีประเมินแบบไขวก็ได เพ�อ 

 ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลงานและปญหา รวมทั้งเสนอแนวทางแกไขเพ�อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานใหมี 

 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวในรายงานประจำป

วาระการดำรงตำแหนงและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูทำการสรรหา และเสนอช�อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามที่

ระบุไวในกฎบัตรน้ี เพ�อดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอช�อบุคคลดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ�อเสนอ

ตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งตอไป โดยใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการบริษัท แตในกรณีที่เปนการแตง

ต้ังกรรมการแทนตำแหนงกรรมการท่ีวางลงเพราะเหตุอ�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไวในกฎบัตรน้ีเพ�อนำเสนอช�อบุคคลดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท เพ�อแตงต้ังเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทได เวนแตวาระของกรรมการดังกลาวเหลือนอยกวา 2 เดือน ท้ังน้ีบุคคลซ่ึง

เขารับตำแหนงเปนกรรมการในกรณีดังกลาวใหอยูในตำแหนงเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการบริษัท ซ่ึงพนจากตำแหนง

 นอกจากน้ี ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวน 1/3  ของจำนวนกรรมการ

ท้ังหมด ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1/3 โดยกรรมการซ่ึง

พนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตำแหนงได ท้ังน้ีกรรมการท่ีจะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหจับสลากกัน สวนปตอ ๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง
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 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระดังกลาวแลว กรรมการบริษัทอาจพนจากตำแหนงเม�อ

 1) ตาย

 2) ลาออก

 3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัทตามกฎบัตรนี้หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

 4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3/4 ของจำนวน

 ผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มา 

 ประชุม และมีสิทธิออกเสียง

 5) ศาลมีคำสั่งใหออกซึ่งกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหย�นใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับ

 แตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

 2) ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอย

 (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 3 ทาน ตามมติแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563 เม�อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ประกอบดวย

 ซึ่งนายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน โดยมีราย

ละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณการทำงาน 

 โดยมี นางพรทิพยภา พิทยาพละ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. เนื้อหาในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบควรมีความชัดเจน และระบุถึงความหมายคำจำกัดความรวม

  ถึงการปฏิบัติหนาที่ในดานตาง ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบใหมีเนื้อหาที่เปนปจจุบัน และสอดคลองกับการดำเนินงานของ

  บริษัทฯ และสามารถนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

 2) รายงานทางการเงิน

  1. สอบทานใหบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูก 

  ตอง ครบถวน เพียงพอ เช�อถือได และทันเวลา โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี และผูบริหารท่ีรับผิดชอบ 

  จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำป

 3) รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

  1. พิจารณาราชการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และ 

  ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย เพ�อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

  2. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีเก่ียวของหรือรายการ 

  ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน

 4) การควบคุมภายใน

  1. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

  2. พิจารณาผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี และหนวยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกับระบบการ 

  ควบคุมภายใน และเสนอใหฝายบริหารปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามขอ 

  เสนอแนะนั้น
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ลำดับ

1.

2.

3.

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ

นายจิรวัฒน ลิ้วประเสริฐ

นายดนัย วัฒนจริยา

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ช�อ – สกุล ตำแหนง



 5) การตรวจสอบภายใน

  1. สอบทานใหบริษัทฯ มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มี 

  ประสิทธิผล

  2. สอบทานกิจกรรมและโครงสรางของหนวยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบ 

  ภายใน

  3. พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง เสนอความดีความชอบ โยกยาย ถอดถอนหรือเลิกจาง รวมท้ังใน 

  การกำหนดและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเพ�อสรางความม่ันใจวา 

  หนวยงานนี้ทำหนาที่อยางเปนอิสระ

  4. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในรวมกับหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับระบบควบคุม 

  ภายในและกระบวนการจัดการทางการเงิน

  5. พิจารณาใหความเห็น และใหขอสังเกตงบประมาณ และอัตรากำลังของหนวยงานตรวจสอบภายใน เพ�อเสนอ 

  ฝายบริหารเปนผูอนุมัติ

  6. พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  

  รวมถึงที่ปรึกษาดานการตรวจสอบภายใน (ถามี) ใหมีความสัมพันธที่เกื้อกูลกันไมซ้ำซอน

 6) การสอบบัญชี

  1. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี เพ�อใหไดผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระ 

  โดยคำนึงถึงความนาเช�อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบ 

  บัญชีน้ัน และประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติ 

  งานในปท่ีผานมา ดลอดจนพิจารณาถอดถอนผูสอบบัญชี ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดัง 

  กลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพ�อพิจารณาอนุมัติตอไป

  2. สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผูสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

  แผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)

  3. เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นวาจำเปน และเปนเร�องสำคัญระหวางการ 

  ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยได

  4. สอบทานรายงานของผูสอบบัญชีที่จัดทำ เสนอใหฝายบริหารปรับปรุงแกไข และติดตามผลการดำเนินการ 

  ตามขอเสนอแนะนั้น

  5. พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหวางผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน

  6. รับทราบผลการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีโดยไมชักชาในขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัยวา  

  กรรมการผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ไดกระทำความผิดตามมาตรา 28  

  1/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของ พ.ร.บ. และดำเนินการตรวจ 

  สอบตอไปโดยไมชักชา รวมทั้งตองรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแก สำนักงาน ก.ล.ต. และผูสอบ 

  บัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี

 7) การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ

  1. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

  ของบริษัทฯ

 8) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานผลการดำเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ�อทราบและ 

  พิจารณาอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

  2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที ่ 

  ตลาดหลักทรัพยกำหนด และใหลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปดเผยไวในรายงานประจำป

  ของบริษัทฯ

  3. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำดังตอ 

  ไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯคณะกรรมการตรวจ 

  สอบตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ�อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นสมควรรายการหรือการกระทำดังกลาว

   3.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

   3.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

   3.3 การฝาฝน พ.ร.บ. ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของ บริษัทฯ

   3.4 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขรายการหรือการกระทำ 

   ท่ีเขาลักษณะตามขอ (3.1), (3.2) และ (3.3) ขางตน ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

   กรรมการตรวจสอบคนใดคนหน่ึง อาจรายงานวามีรายการหรือการกระทำตามขอ (1), (2) และ (3) ตอ 

   สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย
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 9) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  1. สอบทานใหบริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเน�อง รวมทั้งใหแนวทาง และขอ 

  เสนอแนะที่จำเปนเพ�อการพัฒนา

  2. ใหความสำคัญโดยสงเสริมใหบริษัทฯ กำหนดเร�องการกำกับดูแลกิจการท่ีดีไวเปนวาระประจำของการประชุม  

  คณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปของบริษัทฯ

  3. ติดตามใหประธานกรรมการตรวจสอบตองไดรับสำเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 แหง 

  พ.ร.บ. จากเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น

 10) การบริหารความเสี่ยง

  1. สอบทานใหบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบมาตรฐานท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิด 

  ประสิทธิผล

  2. รวมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝายบริหารในการพิจารณา และใหความเห็นในรายงานผล และ 

  รายงานความคืบหนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

 11) การตอตานการทุจริต

 สอบทานการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามมาตรการตอตานการทุจริตหรือการคอรรัปช่ัน รวมท้ังรายงานทางการเงิน 

ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพ�อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ถูกตองตามกฎหมาย สอดคลองตามระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีดี หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ

กระทำใด ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ รวมถึงการทุจริตหรือการ

คอรรัปช่ันคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพ�อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลา

ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 12) ความรับผิดชอบอ�น ๆ

  1. ปฏิบัติการอ�นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยท่ี 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบ 

  หมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะท่ีความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก 

  ยังคงเปนของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

  2. มีหนาที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย ประกาศกำหนดเพิ่มเดิม

  3. กำกับดูแลใหมีกระบวนการรับแจงเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ มีขอสงสัยหรือ 

  พบเห็นการกระทำอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติดามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับจรรยาบรรณหรือ 

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพ�อใหความมั่นใจแกผูแจงเบาะแสวาบริษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระ  

  และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

  4. ควบคุมดูแล กรณีการสอบสวนพิเศษตามความจำเปน

วาระการดำรงตำแหนงและการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบ

 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูทำการสรรหา และเสนอช�อบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตาม

ที่ระบุไวในกฎบัตรเพ�อดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบโดยจะนำเสนอช�อบุคคลดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเลือกตั้งตอไป

 2) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ปนับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

 3) กรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังใหกลับเขาดำรงตำแหนงไดอีกแตไมไดรับการตอวาระ

โดยอัตโนมัติ

 4) กรรมการตรวจสอบท่ีประสงคจะลาออกกอนครบวาระ ควรแจง และย�นหนังสือลาออกใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาพอ

สมควร พรอมระบุเหตุผลของการลาออกดวย และใหบริษัทฯ แจงการลาออก พรอมสงสำเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพย

ทราบ รวมทั้งจัดสงขอมูลตอสำนักงาน ก.ล.ต 

 5) กรณีที่ตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท 

แตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบแทน เพ�อใหมีจำนวนกรรมการตรวจสอบครบถวนโดยไมชักชา โดย

บุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนนั้น จะอยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

 6) กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเม�อ

  1) พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท

  2) ครบวาระการดำรงตำแหนง

  3) ขาดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

  4) ตาย

  5) ลาออก

  6) ถูกถอดถอน

  7) ตองโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดหรือคำส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหจำคุกเวนแตในความผิดท่ีกระทำดวย 

  ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  8) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ

  9) เปนบุคคลลมละลาย
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 7) หากจำนวนกรรมการตรวจสอบนอยกวา 3 คน ควรเรงดำเนินการแตงต้ังกรรมการรายใหมทันทีหรืออยางชาภายใน 

3 เดือน นับแตวันท่ีกรรมการตรวจสอบไมครบถวน เพ�อใหเกิดความตอเน�องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

สอดคลองกับเกณฑการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนตามท่ีตลาดหลักทรัพยกำหนด

 (ข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีจำนวนท้ังส้ิน 3 ทาน ซ่ึง

ประกอบดวย

หมายเหตุ:

/1
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2564 เม�อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 มีมติแตงต้ังนายธนัย ชรินทรสาร เปนกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแทนกรรมการท่ีลาออก

 โดยมี นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษพันธ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชุดดังกลาว มีขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบครอบคลุมการปฏิบัติงาน

ดานสรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ และกรรมการชุดยอย รวมถึงแผนการสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) 

โดยรายละเอียดมีดังน้ี

1) การปฏิบัติงานดานสรรหา

 1. พิจารณาองคประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และรายบุคคลท่ีเหมาะสมกับขนาด ประเภท และ 

 ความซับซอนของธุรกิจของบริษัท ท้ังในดานการศึกษาความรู ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดาน 

 ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเปนอิสระตามหลักเกณฑท่ีบริษัท กำหนด

 2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผูจัดการ และกรรมการชุดยอยที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท

 เพ�อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดไว โดยใหครอบคลุมทั้งในดานการศึกษา ประสบการณ ความรู ความสามารถ ความ 

 เช่ียวชาญและนำปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีสำคัญ และเก่ียวของ เชน สภาพและแนวโนมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม 

 ตลอดจนภาวการณแขงขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาดวย 

 3. กำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑในการสรรหาบุคคลใหสอดคลองกับโครงสราง และคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไว ท้ังน้ี 

 โดยยึดม่ันในหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

 4. กำกับดูแลใหบริษัทฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีใหแกกรรมการท่ีไดรับการ 

 แตงต้ังใหม

 5. จัดทำ และทบทวนแผนการสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) ของกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ เพ�อเตรียมความ 

 พรอมเปนแผนตอเน�องใหมีผูสืบทอดงานเพ�อใหการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปไดอยางตอเน�อง

 6. สนับสนุนใหบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายช�อบุคคลเขารับการสรรหาเปนกรรมการบริษัท

 7. คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย เพ�อนำเสนอตอท่ีประชุมคณะ 

 กรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงต้ังเม�อมีตำแหนงวางลง

2) การปฏิบัติงานดานการพิจารณาคาตอบแทน

 1. การพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการผูจัดการ และกรรมการชุดยอย ท้ังน้ี 

 เพ�อใหรูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนเหมาะสม 

  1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑท่ีใชอยูในปจจุบัน

  1.2 พิจารณาขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอ�นท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท

  1.3 กำหนดหลักเกณฑใหมีความเหมาะสมเพ�อใหเกิดผลงานตามท่ีคาดหวัง ใหมีความเปนธรรม และเปนการตอบแทน 

  บุคคลท่ีชวยใหงานของบริษัทประสบความสำเร็จ

  1.4 ทบวนรูปแบบการจายคาตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงิน และสัดสวนการจายคาตอบแทนของ 

  แตละรูปแบบใหมีความเหมาะสม ท้ังน้ี หลักการสำคัญในการพิจารณารูปแบบคาตอบแทนแตละประเภท

 2. การพิจารณาเกณฑการประเมินผลกรรมการ กรรมการชุดยอย และกรรมการผูจัดการ และนำเสนอใหคณะกรรมการ 

 บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ สวนกระบวนการประเมินผลกรรมการ กรรมการชุดยอย และกรรมการผูจัดการ อาจ 

JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

075

ลำดับ

1.

2.

3.

นายดนัย วัฒนจริยา

นายธนัย ชรินทรสาร
/1

นางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ช�อ – สกุล ตำแหนง



 3. การพิจารณากำหนดคาตอบแทนประจำปของกรรมการ กรรมการชุดยอย และกรรมการผูจัดการ โดยดำเนินการดังน้ี

  3.1 กำหนดคาตอบแทนประจำปของกรรมการา กรรมการชุดยอย และกรรมการผูจัดการ ตามหลักเกณฑการจาย 

  ท่ีไดพิจารณาไว

  3.2 ในการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ ควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ 

  ผูจัดการประกอบดวย

  3.3 เปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนของบริษัทอ�นท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท

 โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเปนกรรมการบริษัท โดยเม�อมีเหตุให

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพนจากตำแหนง และมีผลใหจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไมครบถวน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแตงต้ังกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนรายใหมเพ�อใหครบจำนวนอยางชาภายใน 3 เดือนนับ

แตวันท่ีมีจำนวนกรรมการไมครบถวน

 (ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2564 เม�อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 มีมติแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

มีจำนวนท้ังส้ิน 3 ทาน ซ่ึงประกอบดวย

หมายเหตุ:
/1
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2564 เม�อวันท่ี 7 ตุลาคม 2564 ไดอนุมัติแตงต้ัง นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา เปนกรรมการ

บริษัทแทนกรรมการท่ีลาออกไป รวมท้ังแตงต้ังใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

 โดยมี นางสาวโชติกา ชุมภูนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2564 เม�อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ซ่ึงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการ

ติดตามการพัฒนาแนวทางและกรอบการบริหารความเส่ียง ติดตามและประเมินกระบวนการบริหารความเส่ียง พิจารณาอนุมัติกรอบ

และแผนการจัดการความเส่ียงรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเส่ียงและการจัดการความเส่ียงและส�อสารประสานงาน

กับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีสำคัญ โดยรายละเอียดมีดังน้ี

 1) รับคำปรึกษาจากท่ีปรึกษา หรือผูเช่ียวชาญอิสระภายนอก โดยอาจมีคาใชจายตามความเหมาะสม

 2) มีอำนาจเรียกขอขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ของบริษัท รวมท้ังเชิญพนักงาน เจาหนาท่ี ผูบริหาร หรือบุคคลอ�นเขา 

 รวมประชุมในวาระท่ีเก่ียวของ เพ�อสอบถามขอมูลหรือความเห็นตาง ๆ ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม

 3) เม�อมีความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยางมีสาระสำคัญ และมีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัท กรรมการบริหารความเส่ียง  

 สามารถแจงตอประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ�อรายงาน หรืออนุมัติการดำเนิน 

 การ

 4) อนุมัติกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัท และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมท้ังการสอบทานประสิทธิผลของกรอบ 

 การบริหารความเส่ียง

 5) อนุมัติแผนบริหารความเส่ียงของบริษัท เพ�อใหม่ันใจวา บริษัทมีการบริหารความเส่ียงอยางเปนรูปธรรม และตรงตาม 

 วัตถุประสงค รวมท้ังใหขอสังเกต ความเห็น และคำแนะนำแกคณะทำงานดำเนินการบริหารความเส่ียงของบริษัท เพ�อจัดระบบ 

 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของสวนงาน ในกรณีพบส่ิงท่ีควรแกไขปรับปรุง หรือพัฒนา

 (ง) คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหาร ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 มีจำนวนท้ังส้ิน 5 ทาน ซ่ึงประกอบดวย
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ลำดับ

1.

2.

3.

นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา
/1

นายสรสิทธ์ิ สุนทรเกศ

นายปวิณ หอสัจจกุล

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

กรรมการบริหารความเส่ียง

กรรมการบริหารความเส่ียง

ช�อ – สกุล ตำแหนง

ลำดับ

1.

2.

3.

4.

5.

นางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ

นายธีรบุล หอสัจจกุล

นายนิพนธ จัยสิน

นายปวิณ หอสัจจกุล

นางสาวธีรดา หอสัจจกุล

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ช�อ – สกุล ตำแหนง



 โดยมี นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษพันธ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของท่ีประชุมผูถือหุน มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทดวยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผล

ประโยชนแกบริษัท โดยรายละเอียดดังนี้

 1) ควบคุมดูแลการบริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน มติ

ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยจัดใหมีการประชุมคณะ

กรรมการบริหารอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

 2) มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองเร�องดังตอไปนี้ตามความจำเปนในการประกอบกิจการและนำเสนอตอคณะกรรมการบริ

ษัทฯ เพ�อการอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ

  1. นโยบาย เปาหมาย และแผนงานประจำปของบริษัทฯ

  2. งบประมาณประจำปของบริษัทฯ

  3. แนวทาง นโยบาย และเปาหมายการลงทุน เพ�อเปนกรอบการดำเนินการใหฝายจัดการนำไปถือปฏิบัติในการ 

  ปฏิบัติงาน

  4. โครงสรางอัตราคาจาง สวัสดิการของพนักงานเพ�อตอบแทนการทำงานใหกับพนักงานอยางเหมาะสม

 3) ดำเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 4) มีอำนาจในการอนุมัติการเปดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศ และตางประเทศโดย

พิจารณาใหเหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม

 5) มีอำนาจหนาที่กระทำเกี่ยวกับเร�องดังตอไปนี้ภายในขอบเขตที่ไดกำหนดไวเปนเร�อง ๆ ตาม รายละเอียดดังตอไปนี้

  1. ควบคุม และกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอ�นของบริษัทฯ ภายในขอบเขตท่ีคณะกรรมการ 

  บริษัทมอบหมาย และใหเปนไปตามกฎหมายกำหนด

  2. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ�อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของ

  บริษัทฯ และเพ�อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองคกร

  3. อนุมัติการแตงต้ังท่ีปรึกษาดานตาง ๆ ท่ีจำเปนตอการดำเนินงาน ภายใตขอบเขตอำนาจท่ีบริษัทฯ ไดกำหนดไว

  4. ปฏิบัติหนาที่อ�น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป

 

 โดยหลักเกณฑในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริหารตองเปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1) เปนบุคคลผูมีความรูความสามารถ มีความซ�อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอยางเพียงพอท่ี 

 จะอุทิศความรู ความสามารถ และปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทฯ ได

 2) มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ 

 ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ�นท่ีเก่ียวของ รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไว 

 วางใหบริหารกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูทำการสรรหาและเสนอช�อบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามที่

ระบุไวในกฎบัตรนี้ เพ�อดำรงตำแหนงกรรมการบริหารโดยจะนำเสนอช�อบุคคลดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ�อ

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป

 อีกทั้ง กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้กรรมการบริหารซึ่งพนตำแหนงตามวาระอาจไดรับ

แตงตั้งเปนกรรมการบริหารไดอีก
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ลำดับ
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

นางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ

นายนิพนธ จัยสิน

นางอัชชวรรณ จรูญโรจน ณ อยุธยา

นายสิโรฒม โรจนบุญยฉัตร

นางสาววัลลีย ชาญสุขสรโชติ

นางสาวโชติกา ชุมภูนท

นายพิศิษฐ กอนไพบูลย

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

กรรมการผูจัดการ

ประธานเจาหนาท่ีฝายพัฒนาธุรกิจ

ประธานเจาหนาท่ีฝายวิจัยและพัฒนา 2

ประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ

ประธานเจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

ช�อ – สกุล ตำแหนง

ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผูบริหารตามนิยามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยทั้งหมด 7 ทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารมีขอบเขต หนาท่ีและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานโดยรวม เพ�อให

เปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกำหนด คำส่ัง กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดำเนินงาน เปาหมาย

ทางการเงิน งบประมาณ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยขอบเขต หนาที่ และ

ความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร มีดังนี้

 1) วิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร ดานการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอยางย่ิงการเพ่ิมขีดความสามารถ

ดานการวิจัยและพัฒนาในสินคาใหมหรือธุรกิจใหม ๆ การจัดต้ังหนวยงานวิจัยและพัฒนาในตางประเทศรวมท้ังการสรรหาพันธมิตร

ทางดานการวิจัยและพัฒนาเพ�อรองรับการเติบโตของบริษัท

 2) วางแผนการพัฒนาสายงานดานวิจัยและพัฒนา เพ�อรองรับแผนกลยุทธการเติบโตขององคกร จัดทำงบประมาณดัง

กลาวรวมท้ังการเตรียมความพรอมทรัพยากรท้ังทางดานเคร�องมือ และบุคลากรรวมท้ังการพัฒนาบุคลากรทางดานน้ีอยางเปน

ระบบ

 3) วิเคราะหโครงสรางตนทุนผลิตภัณฑ เพ�อกำหนดการพัฒนาผลิตภัณฑหรือขบวนการผลิตใหมีตนทุนที่เหมาะสมและ

แขงขันได รวมท้ังการพัฒนาระบบการกำหนดตนทุนผลิตภัณฑในแตละกลุมผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันในตลาดเปาหมายไดอยาง

เหมาะสมและยั่งยืน

 4) บริหารกิจการของบริษัทรวมถึงการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานโดยรวมเพ�อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอ

บังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกำหนด คำส่ัง กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดำเนินงาน เปาหมายทางการเงิน งบประมาณ 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

 5) เปนตัวแทนของบริษัทในการเจรจาทางธุรกิจ

 6) เจรจาหาแหลงเงินทุนกับสถาบันการเงิน หรือผูจัดการกองทุนตาง ๆ

 7) สรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัทและเปนที่ยอมรับในตลาดหลักทรัพยฯ

 8) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เพ�อสรางความเติบโตและยั่งยืนใหกับบริษัท

 9) ดำเนินการใหมีการจัดทำและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณเสนอตอคณะ

กรรมการบริษัทเพ�อขออนุมัติ และใหรายงานความกาวหนาตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติตอกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการชุดยอยเปนประจำ

 10) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝายจัดการและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความคืบหนา

ในการดำเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอยางสม่ำเสมอ

 11) ดำเนินการหรือกำหนดอำนาจการบริหารงานเพ�อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอยูบนหลักของการควบคุมภายในอยางเปนระบบ และมี

การบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ
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 12) ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายและสภาพตลาด

 13) ดูแลใหมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 14) เปนผูนำและปฏิบัติตนใหเปนอยางตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสงเสริม กำกับ 

ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติตอ

ตานคอรรัปชัน

 15) มีอำนาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบใดๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย

 16) ดำเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

 โดยประธานเจาหนาที่บริหารสามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอ�นได แตตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่

ของบริษัทและกิจการน้ันตองไมเปนธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเปนการแขงขันกับธุรกิจของบริษัท และจะตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษัทกอนไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอ�น

 นอกจากน้ี การอนุมัติเพ�อดำเนินการตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจาหนาท่ีบริหารใหตัวแทน หรือ ผูรับมอบหมาย

ใหดำเนินการเพ�อเขาทำรายการดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการดำเนินการเพ�อเขาทำรายการที่ทำใหระธานเจาหนาที่

บริหาร หรือตัวแทน หรือผูรับมอบหมายสามารถดำเนินการอนุมัติเพ�อเขาทำรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวน

ไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ�นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ซ่ึงการอนุมัติดำเนินการเพ�อเขาทำรายการในลักษณะ

ดงักลาว จะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพ�อพิจารณาอนุมัติ และสอบทานรายการดังกลาว

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอบังคับของบริษัท และตามที ่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกำหนด

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ

 1) เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

 2) ดำเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร 

 3) รับผิดชอบตอรายได กำไร รวมถึง Financial Ratio ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ

 4) รับผิดชอบตอการสรางความนาเช�อถือของบริษัท และความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย

 5) รับผิดชอบตอยอดขาย การสรางการเติบโตและความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

 6) รับนโยบายจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เพ�อมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ และเปาหมายการดำเนินงานเพ�อกำหนด 

 ภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝายจัดการนำไปดำเนินการ

 7) ดูแลเร�องการสรางภาพลักษณที่ดีทั้งภายในและภายนอกองคกร

 8) พิจารณาลงนามในเอกสารทางการเงิน รวมถึงพิจารณาลงนามในนิติกรรมสัญญา ตลอดจนอำนาจอนุมัติในเร�อง 

 ตางๆ

 9) ติดตอประสานงานกับสถาบันการเงินรวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร

 10) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเปนแกการบริหารกิจการของบริษัท 

 เปนการท่ัวไป โดยมีอำนาจอนุมัติตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติ และการส่ังการในระดับตางๆ (Level of Authorization)

 โดยกรรมการผูจัดการสามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอ�นได แตตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของ

บริษัทและกิจการน้ันตองไมเปนธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเปนการแขงขันกับธุรกิจของบริษัท และจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทกอนไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอ�น
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 นอกจากนี้ การอนุมัติเพ�อดำเนินการตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการผูจัดการใหตัวแทน หรือผูรับมอบหมาย

ใหดำเนินการเพ�อเขาทำรายการดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการดำเนินการเพ�อเขาทำรายการที่ทำใหกรรมการผูจัดการ 

ผูจัดการ หรือตัวแทน หรือผูรับมอบหมายจากกรรมการผูจัดการ สามารถดำเนินการอนุมัติเพ�อเขาทำรายการที่ตนหรือบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ�นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติดำเนินการ

เพ�อเขาทำรายการในลักษณะดังกลาว จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพ�อพิจารณาอนุมัติ 

และสอบทานรายการดังกลาวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด

 สำหรับป 2564 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เม�อวันท่ี 24 เมษายน 2564 ไดมีมติอนุมัติกำหนดคาตอบแทนแก 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดมีการพิจารณาคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย รวมถึงสวัสดิการที่เกี่ยวของ โดยเห็นสมควรวาคาตอบแทนดังกลาวความ

เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะ และสามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทจดทะเบียนที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมประเภท

หมายเหตุ:    กรรมการที่เปนผูบริหารคือ นายนิพนธ จัยสินจะไมไดรับคาตอบแทนขางตนในฐานะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย

นโยบายการจายคาตอบแทน กรรมการบริหารและผูบริหาร

     1 คาตอบแทนกรรมการ

 • คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

/1

ตำแหนง
เบี้ยประชุม

(บาท/ครั้งการประชุม)
คาบำเหน็จรายป คาตอบแทนรายเดือน

เงินจูงใจ 

(Incentive) (บาทตอป)

คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท 40,000 500,000  

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 20,000 300,000  

กรรมการบริษัท 20,000 -  

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 100,000  

กรรมการตรวจสอบ 20,000 -  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 30,000   

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 20,000   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000   

กรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000   

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร 30,000  50,000 

กรรมการบริหาร 20,000  50,000

รวมไมเกิน 2 %

จากเงินปนผล

โดยแบงจายเทากันทั้งคณะ

รวมไมเกิน 3%

จากเงินปนผล

โดยแบงจายเทากันทั้งคณะ
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เดียวกัน และเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวอยูในอัตราท่ีแขงขันได เพ�อใหผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเขาเปนกรรมการของบริษัท

ในอนาคต

 รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย สำหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม ป 2563 

และป 2564 เปนดังนี้

 เน�องดวยการยายโรงงานมาดำเนินการท่ีโรงงานแหงใหม ท่ีตองมีการดำเนินการติดต้ังเคร�องจักรใหมและเปล่ียนแปลง

ขั้นตอนการผลิตของแตละสายการผลิตโดยเฉพาะสายการผลิตผงปรุงรสอาหารเพ�อใหมีความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง

สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงทำใหการบริหารจัดการโรงงานใหมมีความยากลำบากมากข้ึน ทำใหคณะกรรมการ

ผูบริหารซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและมีประสบการณจำเปนตองเขามาชวยในการใหคำแนะนำและพิจารณาปญหาและ

การแกไขรวมกับผูบริหารของบริษัท จึงทำใหมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารจำนวนหลายครั้งในชวงป 2563 ถึงป 2564 

แตอยางไรก็ตาม ในอนาคตหากสถานการณขางตนคลี่คลายลง การประชุมของคณะกรรมการบริหารจะประชุมตามปกติตามกฎ

บัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกำหนดการประชุมไมนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน และพิจารณาการประชุมอ�นเพ่ิมเติมตามความจำเปนเทาน้ัน

หมายเหตุ:

/1
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เม�อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ไดอนุมัติแตงตั้ง นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา เปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีลาออกไป 

    รวมทั้งแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

/2
 นายธนัย ชรินทรสาร ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท จากการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 เม�อวันที่ 2 เมษายน 2563 

/3
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เม�อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีมติแตงตั้งนายธนัย ชรินทรสาร เปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

    แทนนายปวิณ หอสัจจกุลซึ่งลาออกจากหนาที่ดังกลาว

/4
  ในป 2563 นางสาวโชติกา ชุมภูนท และนางสาววัลลีย ชาญสุขสุรโชติ ดำรงตำแหนงในคณะกรรมการบริหาร แตอยางไรก็ตาม ในป 2564 ทั้ง 2 ทานมิไดดำรง

    ตำแหนงในคณะกรรมการบริหารแลว แตจัดเปนผูบริหารตามคำนิยามของสำนักงาน

รายช�อ

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร

ป 2563 ป 2564 ป 2563 ป 2564 ป 2563 ป 2564 ป 2564 ป 2563 ป 2564

1) นายสุรพล นิติไกรพจน 5/5 7/7       

2) นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ 5/5 7/7 5/5 6/6   2/2  

3) นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา/1  2/7     1/2  

4) นายดนัย วัฒนจริยา 5/5 7/7 5/5 6/6 4/4 5/5   

5) นายจิรวัฒน ลิ้วประเสริฐ 5/5 7/7 5/5 6/6     

6) นายธนัย ชรินทรสาร 4/5/2 6/7    2/5/3   

7) นายธีรบุล หอสัจจกุล 5/5 7/7      16/16 34/34

8) นายนิพนธ จัยสิน 5/5 7/7      16/16 34/34

9) นางสาวรัตนา 

เอี้ยประเสริฐศักดิ์ 5/5 7/7   4/4 5/5  16/16 34/34

10) นายปวิณ หอสัจจกุล 5/5 7/7   4/4 3/5/3  2/2 16/16 34/34

11) นางสาวธีรดา หอสัจจกุล 5/5 7/7      16/16 34/34

12) นางสาวโชติกา ชุมภูนท/4        16/16 

13) นางสาววัลลีย ชาญสุขสุรโชต/ิ4        15/16 
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 สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2563 และป 2564 บริษัทมีคาตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้

รายช�อ ตำแหนง

คาตอบแทนกรรมการรวม  (บาท)

สำหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม

ป 2563                         ป 2564

1) นายสุรพล นิติไกรพจน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 757,800.00 823,716.00

2) นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ  707,800.00 803,716.00

3) นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา/1 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  150,043.00

4) นายดนัย วัฒนจริยา  697,800.00 753,716.00

5) นายจิรวัฒน ลิ้วประเสริฐ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  577,800.00 603,716.00

6) นายธนัย ชรินทรสาร  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ  437,800.00 503,716.00

7) นายธีรบุล หอสัจจกุล      กรรมการ / กรรมการบริหาร 1,081,657.00 947,651.00

8) นางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์  661,657.00 1,047,651.00

9) นายนิพนธ จัยสิน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ 581,657.00/2 32,787.00/2

10) นายปวิณ หอสัจจกุล กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร 661,657.00 1,047,651.00

11) นางสาวธีรดา หอสัจจกุล      กรรมการ / กรรมการบริหาร 581,657.00 903,935.00

12) นางสาวโชติกา ชุมภูนท/3     กรรมการบริหาร (เฉพาะป 2563) 423,857.00/2     -

13) นางสาววัลลีย ชาญสุขสุรโชต/ิ3     กรรมการบริหาร (เฉพาะป 2563) 423,857.00/2     -

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

/ ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ 

/ ประธานกรรมการบริหาร/4 และประธานเจาหนาที่บริหาร/4

หมายเหตุ:

 /1 นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีลาออกไป ในท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2564 เม�อวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 

  แตอยางไรก็ตาม บริษัทมีการจายคาตอบแทนกรรมการใหแกกรรมการทานกอน จำนวน 0.19 ลานบาท

 /2 ในป 2563 บริษัทมีการกำหนดการจายคาตอบแทนแกกรรมการซึ่งเปนผูบริหาร แตในป 2564 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงใหผูบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะ

  กรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย ซ่ึงคาตอบแทนในป 2564 เปนการแบงจายเงินจูงใจ (Incentive) จากเงินปนผลแกกรรมการบริษัท

  ท้ังคณะเทาน้ัน

 /3 ในป 2563 นางสาวโชติกา ชุมภูนท และนางสาววัลลยี ชาญสุขสุรโชติ มีการดำรงตำแหนงในคณะกรรมการบริหาร แตอยางไรก็ตาม ในป 2564 ท้ัง 2 ทานมิได

  ดำรงตำแหนงในคณะกรรมการบริหารแลว 

 /4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 มีมตินุมัติผังองคกรใหม โดยมีการเพิ่มตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและแตงตั้ง

  นางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร และมีมติการเปล่ียนแปลงตำแหนงประธานคณะกรรมการบริหาร จากนายธีรบุล หอสัจจกุล 

  เปนนางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์ เพ�อใหเหมาะสมตอการบริหารงาน
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ในป 2563 และป 2564 บริษัทจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร ดังนี้  

 จำนวนบุคลากร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2563 และป 2564 บริษัทมีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ท้ังส้ินจำนวน 343 คน 

และ 340 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดจำนวนพนักงานตามฝายงานดังน้ี

บุคลากร

คาตอบแทน

สายงาน / หนวยงานหลัก
จำนวน (คน)

ณ 31 ธันวาคม  2563  ณ 31 ธันวาคม  2564

ป 2563 ป 2564 

จำนวนราย คาตอบแทน(ลานบาท) จำนวนราย คาตอบแทน(ลานบาท)

สายงานการตลาด  22  25

สายงานเทคนิค  43  47

สายงานปฏิบัติการ  

- วางแผนการผลิต โรงงานและการผลิต 204 196

- คลังสินคา ซัพพลายเชนและขนสง  31  29

- การกำหนดราคาขาย   2   2

- การจัดซื้อและนำเขา   3   4

- วิศวกรรมโครงการและซอมบำรุง  15  15

- ความปลอดภัยโรงงานและสิ่งแวดลอม   4   3

สายงานสนับสนุน  

- บัญชีและการเงิน   8   7

- ทรัพยากรบุคคลและธุรการ   6   4

- อ�น ๆ/1   5   8

                    รวมทั้งสิ้น 343 340

เงินเดือน และโบนัส       22.49                                     13.96

       6.89                       4.58

2) คาตอบแทนผูบริหาร

 •คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

จำนวนบุคลากร

หมายเหตุ: 1/ ผลประโยชนพนักงานอ�นๆ โดยหลัก ไดแก ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน รถประจำตำแหนง คารักษาพยาบาล คาโทรศัพท คาน้ำมัน คาเส�อมรถยนต เปนตน

ที่มา: ขอมูลบริษัท

หมายเหตุ: 1/ สายงานสนับสนุนอ�นๆ ประกอบดวย ฝายตรวจสอบภายใน แผนกไอที แผนกแอปพลิเคชัน และแผนกเลขานุการ

• คาตอบแทนอ�นอันเน�องจากเสนอขายหุนจากผูถือเดิมแกกรรมการอิสระและผูบริหาร ณ วันที่หุนสามัญ

   ของบริษัทสามารถเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนวันแรก (First Trading Day)

 กรรมการอิสระและผูบริหารจำนวน 12 ราย (รวมถึงคูสมรสและบุตร) ไดรับการเสนอขายหุนเดิม ณ วันที่หุนสามัญ

ของบริษัทสามารถเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนวันแรก (First Trading Day) จากผูถือหุนเดิม คือ นายธีรบุล หอสัจจกุล 

และนางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์ จำนวนไมเกิน 30,000,000 หุนในราคาเขาทำรายการเทากับราคา IPO เพ�อการสรางแรงจูงใจ

และเสริมสรางกำลังใจใหกรรมการอิสระและผูบริหารในการรวมงานกับบริษัท โดยปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาจัดสรรจำนวน

หุนที่กรรมการอิสระและผูบริหารจะเขาทำรายการดังกลาว 

คาตอบแทนอ�นๆ ไดแก เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนพนักงานอ�นๆ/1

6 8 
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คาตอบแทน

          • คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

ในป 2563 และป 2564 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานของบริษัท เปนจำนวน 136.76 ลานบาท และ 132.85 ลานบาท ตามลำดับ 

โดยคาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอ�น ๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

   บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร พูล ฟนด โดยมีวัตถุประสงคเพ�อสรางขวัญ

และกำลังใจใหแกพนักงาน และเพ�อจูงใจใหพนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทไดเริ่มสมทบเงินเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ใหแกพนักงานตั้งแตป 2561 ซึ่งทางบริษัทจะจายเงินสมทบแกพนักงานที่เปนสมาชิกในอัตราไมเกินรอยละ 5 

• คาตอบแทนอ�น

  บริษัทยังมีสิทธิประโยชนอ�นนอกเหนือจากคาตอบแทนในการทำงานแกพนักงาน อาทิเชน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

คาตอบแทนกรณีงานครบปที ่กำหนด (8 ป 15 ป และ 20 ป) สวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานทุกตำแหนงวงเงิน

รวม 100,000 บาทตอป การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท หรือเงินชวยคาทำศพ เปนตน

• นโยบายการพัฒนาบุคลากร

   บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานอยางยิ่ง โดยคำนึงถึงวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของบริษัท 

บริษัทจึงคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหความสำคัญในการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะของพนักงาน

ทุกตำแหนงผานการฝกอบรมท้ังจากภายในบริษัทซ่ึงคัดเลือกจากความตองการของแตละหนวยงาน และจากภายนอกบริษัท รวมถึง

การสัมมนา การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ�อความรูและขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับ

อยางตอเน�องและสม่ำเสมอ

หมายเหตุ:

 / 1 เงินพิเศษอายุงาน/ชดเชยเลิกจาง คือ เงินจายชดเชยกรณีเลิกจางพนักงานตามกฎหมายหรือเงินพิเศษที่จายใหกรรมการบริหารซึ่งเดิม

   มีการดำรงตำแหนงผูบริหารของบริษัทในป 2563

ลักษณะคาตอบแทน
คาตอบแทน (ลานบาท)

2563    2564

เงินเดือน   95.62 101.01

เงินพิเศษอายุงาน/ชดเชยเลิกจาง/1   11.39    0.58

โบนัส   12.14   16.25

คาลวงเวลา คากะและเบี้ยเลี้ยง คาเบี้ยขยัน     9.10    6.58

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    3.26    3.47

คานายหนา (Commission)    2.47    1.25

    2.79    3.72

                              รวมทั้งสิ้น 136.76 132.85

คาตอบแทนอ�น เชน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คาเลาเรียนบุตร คาสึกหรอรถยนต คาสวัสดิการอ�นๆ
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  เลขานุการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ

1) จัดทำ และ เก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี

  1. ทะเบียนกรรมการ

  2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปของบริษัท

  3. หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน ในนามของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารในนามของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

 และจัดสงสำเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ซ่ึงจัดทำโดยกรรมการใหประธานคณะกรรมการบริษัท 

 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแตวันท่ีบริษัทไดรับรายงาน

3) ใหคำแนะนำเบ้ืองตนเก่ียวกับขอกฎหมาย นโยบายของบริษัทและระเบียบขอบังคับตางๆ ของบริษัทท่ีคณะกรรมการบริษัทตองการทราบ 

 และติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงขอกำหนด และ/หรือกฎหมายท่ีมีนัยสำคัญ

 ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

4) จัดการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทและขอพึงปฏิบัติท่ีเก่ียวของ

5) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผูถือหุน 

 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

6) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามระเบียบและขอกำหนดของหนวยงานดังกลาว

7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอ�นใดใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8) ดำเนินการอ�นใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  นักลงทุนสัมพันธ

               บริษัทมีนักลงทุนสัมพันธเพ�อรับผิดชอบในการใหขอมูล และรับฟงความเห็นของผูถือหุน รวมถึงรับฟงขอคิดเห็นจากผูถือหุน 

นักลงทุน และ นักวิเคราะห โดย มุงหวังวาหนวยงานนักลงทุนสัมพันธจะเปนส�อกลางในการใหขอมูล ตอบขอซักถาม รวมถึงการรับฟง

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยและผูท่ีสนใจโดยรายละเอียดของนักลงทุนสัมพันธ และชองทางติดตอ มีดังน้ี

 นักลงทุนสัมพันธ : นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษพันธ

 ที่อยู  : 116, 116/1, 116/2 หมูที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 เบอรโทรศัพท : 081-150-7906 

 Website  : www.jdfthailand.com

 Email address : ir@jdfthailand.com

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2564 เม�อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ไดมีมติแตงต้ังใหนางสาวจุฑามาศ เสียงพงษพันธ

ทำหนาที่เลขานุการบริษัท โดยกำหนดขอบเขต อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังตอไปนี้
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สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญดานการกำกับดูแลกิจการ

1. การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

 • การสรรหากรรมการและกรรมการชุดยอย

 บริษัทฯ ไดมีการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท ดังนี้

 1)   เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอช�อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ�อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 

  และรับการเสนอช�อจากผูถือหุนใหญ

 2) คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกตองสอดคลองตามกฎหมายและขอกำหนดท่ีเก่ียว ไดแก พรบ.บริษัทมหาชน

  จำกัด พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ขอบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ

 3) พิจารณาตามหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัทของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 4) ใหความสำคัญตอผูที่มีทักษะ ประสบการณ วิชาชีพ และคุณสมบัติเฉพาะในดานตาง ๆ ที่หลากหลายและ

  ที่คณะกรรมการยังขาดอยูและท่ีมีความจำเปนอยางย่ิงตอธุรกิจเปนลำดับตน โดยไมจำกัดหรือแบงแยกเพศและเช้ือชาติ 

  หรือความแตกตางใด ๆ เพ�อใหองคประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณและเปนประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ

 5) พิจารณาความเหมาะสมของความรู ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทฯ 

  ดำเนินกิจการอยู เพ�อใหคณะกรรมการบริษัทมีองคประกอบทั้งดานธุรกิจ กลยุทธ กฎหมาย การเงิน การบัญชี 

  เศรษฐศาสตร ธุรกิจระหวางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ�อผสานความรูความสามารถที่เปนประโยชนแกการ

  ดำเนินงานของบริษัทฯ

 6) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเปนกรรมการเดิมที่จะกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระ อาจพิจารณา

  จากผลการปฏิบัติงานในชวงที่ดำรงตำแหนง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดำรง

  ตำแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ เพ�อใหมั่นใจวาประสิทธิภาพการทำงานจะไมลดลง

 7) กรณีแตงตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเปนอิสระของบุคคลที่จะเสนอใหเปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ

  ที่สำนักงาน กลต. กำหนด และตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติความเปนอิสระตามที่กำหนด

  ในคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปดเผยไวในเว็บไซตบริษัทฯ

 8) ผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา (ถามี)

 9) การใหขอเสนอแนะความคิดเห็นที่มีประโยชน

 โดยท่ีกรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงเน�องจากเหตุอ�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงต้ัง

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ

ของกรรมการที่พนจากตำแหนงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตำแหนงกรรมการเพียงเทาวาระ

ที่ยังเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน ท้ังน้ี มติการแตงต้ังบุคคลเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู

JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

086



JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

087

                   • คุณสมบัติกรรมการอิสระ

 

   1) เปนบุคคลผูมีความรูความสามารถ มีความซ�อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอยางเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู 

    ความสามารถ และปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทฯ ได

   2) มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

    และกฎหมายอ�นที่เกี่ยวของ รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารกิจการ

    ที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

   3) กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอ�นได แตทั้งนี้การเปนกรรมการในบริษัทอ�นดังกลาวจะตองไมเปน

    อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท และตองเปนไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย 

    และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

   4) กรรมการบริษัท จะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวน

    ในหางหุนสวนสามัญหรือเปนหุนสวนไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัดหรือเปนกรรมการหรือมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดย

    ออมในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ�นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทำ

    เพ�อประโยชนตนหรือเพ�อประโยชนผูอ�นเวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง

   โดยกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และเปนไปตามแนวทางที่กำหนดไวในประกาศ

   คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

   1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ

      หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย

   2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

       บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะได

      พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่

      กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือท่ีปรึกษาของสวนงานราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

   3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง 

      และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอ�น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะไดรับ

      การเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

   4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุม

       ของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจจะเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย

      หรือมีอำนาจควบคุมของผูที ่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

      หรอืผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 

      ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติ เพ�อประกอบกิจการ การเชาหรือ

      ใหเชาอสังหารมิทรัพย รายการเกี ่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือการรับความชวยเหลือทางการเงิน 

      ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสินรวมถึงพฤติกรรมอ�นทำนองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหบริษัทฯ

      หรือคูสญัญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 

      20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการ

      ที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณา

      ภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



 • การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด

   คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารจะเปนผูสรรหาและพัฒนาผูที่ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 

 กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง เพ�อใหบุคคลดังกลาวมีความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะที่จำเปนตอการ

 ขับเคล�อนองคกรไปสูเปาหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลใหมีการกำหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผล

 ทุกระดับที่เหมาะสม และจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

    • การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

   คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมิน

 เปนรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินจะนำมาใชเปนกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหนาที ่ ปญหา 

 และอุปสรรคตาง ๆ และนำผลการประเมินมาวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ตลอดจนนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงกับ

 พัฒนาการดำเนินงานตอไป

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำป 2564

 1. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.58 อยูในเกณฑ ดี

 2. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ มีดังนี้

  2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.87 อยูในเกณฑ ดีเยี่ยม

  2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.35 อยูในเกณฑ ดี

  2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.59 อยูในเกณฑ ดี

 3. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.83 อยูในเกณฑ ดีเยี่ยม

 5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม

  ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอำนาจควบคุมหรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการ

  มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง

 6) เปนหรือเคยไมเปนผู ใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

  ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจ

  ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพน

    จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง

 7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ�อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่

  เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

 8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที ่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยหรือไมเปน

  หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวนหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ

  หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ�น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน 

  และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

 9) ไมมีลักษณะอ�นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 
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• การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม

 บริษัทมีความมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจดวยความซ�อสัตยสุจริต เปนธรรม โปรงใส เปดเผยขอมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจ

สอบได ตลอดจนตั้งมั่นที่จะแขงขันทางการคาอยางเสมอภาค โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ และหลักจรรยาบรรณ

ในการดำเนินธุรกิจที่เปนสากล รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม เชน การแสวงหาขอมูลที่

เปนความลับของคูแขงทางการคา การเรียก รับ และการใหผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตทางการคา เปนตน 

• ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการในการเขาทำธุรกรรมตางๆ

 บริษัทมีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัท ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2565 

ประชุมเม�อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสำหรับการดำเนินงานตางๆ (Letter of Authorization) ท่ีมีสาระสำคัญ 

สามารถสรุปไดดังนี้

การติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

เร�องที่เสนออนุมัติ
ผูอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ อ�นๆ

งบประมาณเพ�อการลงทุน

โครงการลงทุนประจำป

การอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป 

การทบทวนโครงการลงทุน

งบประมาณคาใชจายในการขายและบริหาร

งบประมาณคาใชจายประจำป

คาใชจายที่จายเกินงบประมาณ

คาใชจายที่ไมไดของงบประมาณหรือฉุกเฉิน

> รอยละ 5 

ของสินทรัพยรวม

≤ รอยละ 5

ของสินทรัพยรวม

> รอยละ 20 

ของงบลงทุน

≤ รอยละ 20

ของงบลงทุน

≤ รอยละ 10

ของงบลงทุน

≤ รอยละ 5 ของงบลงทุน

และไมเกิน 2 ลานบาท

ตอรายการ

> 500,000 -1,000,000 บาท

ตอรายการและเปนกรณีฉุกเฉิน

> 100,000 -500,000 บาท

ตอรายการและเปนกรณีฉุกเฉิน
≤ 100,000 บาทตอรายการ

มีการอนุมัติวงเงินอ�น

ตามลำดับขั้น/1

มีเหตุเห็นควรใหระงับ

หรือยกเลิกโครงการ

มีการใชงบ 

> รอยละ 20 ของ

งบลงทุนที่อนุมัติไว

> รอยละ 5 

ของงบประมาณ

≤ รอยละ 5 

ของงบประมาณ

-

- - - -

- - -

- - -

- - -

-
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• นโยบายการใชขอมูลภายในของบริษัท

 บริษัทใหความสำคัญกับการดูแลการใชขอมูลภายใน ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลัก

ธรรมาภิบาล บริษัทจึงมีนโยบายและวิธีการในการกำกับดูแลโดยหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทนำขอมูลภายใน

ของบริษัทซึง่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน รวมถึง ขอมูลความลับของบริษัทและขอมูลความลับของคูคาไปเปดเผยหรือใชเพ�อประโยชน

สวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย

 นอกจากนี้ บริษัทมีการใหความรูเกี่ยวกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาในบริษัทตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน 

จะจัดทำและนำสงรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาของตนเองและคูสมรสหรือผูท่ีอยูกินดวยกัน

ฉันสามีภริยา  บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชี

หรือการเงิน หรือ คูสมรสหรือผูที่อยูกินดวยกัน

หมายเหตุ:

 /1 คาใชจายท่ีไมไดของงบประมาณหรือฉุกเฉินวงเงินอ�นอนุมัติตามลำดับข้ัน ดังน้ี วงเงินไมเกิน 80,000 บาทตอรายการ อนุมัติโดยรองกรรมการผูจัดการอาวุโส วงเงินไมเกิน 60,000 บาท

ตอรายการอนุมัติโดยรองกรรมการผูจัดการ วงเงินไมเกิน 30,000 บาทตอรายการอนุมัติโดยประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน และวงเงินไมเกิน 20,000 บาทตอรายการอนุมัติโดยประธานเจาหนาที่ฝาย

 /2 สำหรับกรณีที่มีการขายสินทรัพยในคร้ังเดียวกันท้ังอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย จะวัดท่ีมูลคารวมท้ังโครงการท้ังจากการขายท้ังอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยและพิจารณา

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเสมือนการขายอสังหาริมทรัพยในทุกขนาดมูลคา

 /3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ทางบริษัทจะดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแกไขนโยบายบัญชีดังกลาวเพ�อใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงไป และนำสงใหทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งมีผูท่ีมีความรูความสามารถในดานบัญชีและการเงินและมีหนาท่ีในการพิจารณาตรวจสอบงบการเงินเพ�อพิจารณาเห็นชอบการเปล่ียนแปลงดังกลาวกอนนำเสนอแจงใหทางคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีทุกครั้ง

เร�องที่เสนออนุมัติ
ผูอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ อ�นๆ

สินทรัพย/2

การขายสินทรัพย (ยกเวนอสังหาริมทรัพย)

การขายสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย

การบัญชีและการเงิน

การเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีหรือนโยบายบัญชี

การกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน

การตัดหนี้สูญ

การตั้งสำรองหนี้สูญหรือสำรองการสูญเสีย

> 10 ลบ. ≤ 10 ลบ.  - ≤ 500,000 บาท -

(ทุกขนาดมูลคา)  -  -  - -

    

   -  -  - 

                   ≤ 200 ลานบาท  -  - -

 -  -  -   -

 -  -  -   -

> 200 ลานบาท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นชอบ/3
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ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะถือหุนรวมกันเกินรอยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลาวและ

การถือหุนรวมกันดังกลาวเปนสัดสวนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ตอสำนักงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ผูทำแผน 

และผูบริหารแผน ภายในเวลาท่ีกำหนด 30 วันนับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ังโดยเครงครัด โดยใหผูท่ีดำรงตำแหนงรายงานการเปล่ียนแปลง

การถือครองหลักทรัพยภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยนั้น โดยเลขานุการของบริษัทจะเปน

ผูรวบรวมกอนนำสงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 อีกทั้ง บริษัทกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน และ

ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อ-

-ขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงินหรือเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท 

จนกวาบริษัทจะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว โดยบริษัทจะแจงใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับบริหารในสาย

งานบัญชีหรือการเงินท่ีหรือเทียบเทา งดการซ้ือ ขายหลักทรัพยของบริษัทอยางเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยางนอย 30 วันลวงหนา

กอนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน และควรรออยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณชนแลว รวมทั้ง 

หามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญนั้น ตอบุคคลอ�น

• การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

 

 บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปรงใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การใหหรือรับสินบนกับเจาหนาที่ของรัฐหรือภาคเอกชน

โดยบริษัทไดกำหนดโครงสรางองคกรใหมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแตละหนวย

งานใหมีความชัดเจน เพ�อใหมีการถวงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยัง

ไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท โดยหามมิใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท

ตองไมเรียกรอง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปช่ันในทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางออม เพ�อประโยชนตอองคกร ตนเอง 

ครอบครัว เพ�อน และคนรูจัก หรือเพ�อประโยชนทางธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังทุกหนวยงาน

ที่เกี่ยวของของบริษัท และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันนี้อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวน

แนวทางปฏิบัติและขอกำหนดในการดำเนินการเพ�อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนดของกฎหมาย

ท้ังน้ี หากมีการฝาฝนกระทำการใด ๆ อันเปนการสนับสนุนชวยเหลือ หรือใหความรวมมือกับการคอรรัปช่ัน จะไดรับการพิจารณาโทษ

ตามระเบียบของบริษัท

• การรับเร�องรองเรียนและแจงเบาะแสการกระทำความผิด (Whistleblowing)

 

 บริษัท กำหนดนโยบายการรับเร�องรองเรียนและแจงเบาะแสเกี่ยวกับเร�องรองเรียนอันเกี่ยวของกับการดูแลกิจการ 

หรือการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จากผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ไมวาจะมาจากบุคลากรภายในองคกร หรือจากบุคคลภายนอก 

กรณีที่มีการชี้เบาะแสหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับการคอรรัปชั่น โดยจัดชองทางการส�อสาร ดังนี้

  (3) กรณีผูถูกรองเรียนเปนพนักงานระดับต่ำกวากรรมการผูจัดการ : 

 • แจงผานเลขานุการบริษัท และ/หรือ ฝายตรวจสอบภายใน และ/หรือ กรรมการผูจัดการ 

    ผานชองทางไปรษณียมายัง บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 116, 116/1, 116/2 หมูที่ 3 

    ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
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 (4) กรณีผูถูกรองเรียนตั้งแตระดับกรรมการผูจัดการขึ้นไป :

     • แจงผานประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผานชองทางไปรษณียมายัง บริษัท เจดีฟูด จำกัด 

        (มหาชน) เลขที่ 116 , 116/1, 116/2 หมูที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

        จังหวัดสมุทรสาคร 74000

 ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะเปนความลับและจะรักษาความลับของผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน เพ�อเปดโอกาสให

พนักงานและผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนมายังบริษัทไดอยางสะดวกและเหมาะสม  นอกจากน้ี บริษัทมีการกำหนด

มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน พยาน และบุคคลที่ใหขอมูลในการสืบสวนหาขอเท็จจริงไมใหไดรับความเดือดรอน

อันตรายใดๆ หรือความไมชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจงเบาะแส การรองเรียน การเปนพยาน หรือการใหขอมูลแกบริษัท
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การควบคุมภายใน

1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

 บริษัทใหความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางของ COSO 

(The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) เพ�อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

โดยบริษัทมีการวาจาง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ในการตรวจสอบภายในมาโดยตลอดตั้งแตป 2561 และมีการประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญอยางครบถวน ซึ่งภายหลังประเมิน คณะกรรมการ

บริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (รายละเอียดเกีย่วกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภาย

ในอยูในเอกสารแนบ 3) ซ่ึงเปนไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) 

ซึ่งประกอบไปดวยระบบควบคุมภายในในดานตางๆ 5 องคประกอบ ไดแก 

 1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)

 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

 4. ระบบสารสนเทศและการส�อสารขอมูล (Information and Communication)

 5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

 ต้ังแตป 2561 บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด มีการเขาตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทุกกระบวนการ ท้ัง 

1) กระบวนการขาย/การตลาดและการรับเงิน 2) กระบวนการจัดซื้อ/จัดจางและการจายเงิน 3) กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ 

4) กระบวนการควบคุมคลังสินคา 5) กระบวนการจัดทำงบการเงิน 6) กระบวนการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 7) 

กระบวนการบริหารงานบุคคลและการควบคุมความปลอดภัย และมีการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะ โดยระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทที่เปนความเสี่ยงที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ (Key Risk) คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการผลิตและการ

จำหนายสินคาของบริษัท ทั้งกระบวนการผลิตสินคาสำเร็จรูป กระบวนการควบคุมคลังวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ และสินคาสำเร็จรูป

 และกระบวนการการกำหนดราคาขายสินคา ซ่ึงแผนการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในไดดำเนินการครอบคลุมถึงเร�องดังกลาวแลว 

โดยสำหรับป 2564 ผูตรวจสอบภายในมีการเขาตรวจสอบกระบวนการตาง ๆ และตรวจติดตามประเด็นคงคาง ไมพบความบกพรอง

ที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกร หรือขอบกพรอง

ที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแยงทาง ผลประโยชน การทุจริต หรือการ ฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่ เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

 นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไดตรวจสอบงบการเงินสำหรับปบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ในการตรวจสอบผูสอบบัญชีตองประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ซึ่งในการประเมินดังกลาว EY ไดศึกษาและประเมิน

ประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นจำเปนเพ�อประโยชนในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ใหรัดกุมและเหมาะสม โดยวิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี จากการศึกษาและประเมินดังกลาว ทาง EY 

ไมมีขอสังเกตจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับงบการเงิน

9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน
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 นอกจากนี้ สำหรับดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) ทางผูสอบบัญชีไมมีขอสังเกตที่อาจมีผลกระทบอยางเปน

สาระสำคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงินในดานดังกลาว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เม�อวันที่ 

25 กุมภาพันธ 2565 ไดรับทราบผลการตรวจสอบที่ดำเนินการโดยผูสอบบัญชีทั้ง 2 ดานเปนที่เรียบรอย

2. หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติและมีมติอนุมัติแตงตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัดเปน

ผูตรวจสอบภายในของบริษัท เพ�อรองรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในใหมีความเปนอิสระ โดยมี 

นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ เปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน เน�องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

และไดเขารับการอบรมที่เหมาะสม (รายละเอียดผูเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน ระบุในเอกสารแนบ 2) ซึ่งผูตรวจสอบภายใน

ของบริษัทจะทำการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติ

ตามระบบของบริษัท ผูตรวจสอบภายในไดมีการประสานงานรวมกันกับบุคลากรทุกฝายงานของบริษัท ติดตามการปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายในใหเปนไปตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน รวมไปถึง จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทและนำเสนอรายงานใหแกที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอยางตอเน�องเปนประจำ

 ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจรวมกับฝายบริหารใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และถอดถอน โยกยายหรือเลิกจางหัวหนาหนวยงาน
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รายการระหวางกัน

ขอมูลรายการระหวางกันกับบุคคลที่มีอาจความขัดแยง

สำหรับป 2563 และป 2564 บริษัทมีรายการะหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดังนี้

 โดยรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ป 2563  

และป 2564 สามารถสรุปไดดังน้ี

หมายเหตุ : 

 /1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 มีมติพิจารณาอนุมัติผังองคกรใหม โดยมีการเพิ่มตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 

และแตงตั้งนางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์ ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และมีมติการเปลี่ยนแปลงตำแหนงประธานคณะกรรมการบริหาร จากนายธีรบุล หอสัจจกุล 

เปนนางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์ เพ�อใหเหมาะสมตอการบริหารงาน

  บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ลักษณะความสัมพันธกับบริษัท

1. นายธีรบุล หอสัจจกุล 

   

 

  

2. นางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์

  

 

3. นายปวิณ หอสัจจกุล 

   

  

 

4. นางสาวธีรดา หอสัจจกุล 

   

  

 

5. นางสาวโชติกา ชุมภูนท 
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- ผูถือหุนของ JDF โดยถือหุนสัดสวนรอยละ 28.00 ของจำนวนหุนทั้งหมดกอน

  การเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชน

- กรรมการ

- บิดาของนายปวิณ และ นางสาวธีรดา หอสัจจกุล

- ผูถือหุนของ JDF โดยถือหุนสัดสวนรอยละ 25.00 ของจำนวนหุนทั้งหมดกอน

  การเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชน

- กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ / ประธานคณะกรรมการบริหาร/1 และ ประธาน

  เจาหนาที่บริหาร/1

- ผูถือหุนของ JDF โดยถือหุนสัดสวนรอยละ 12.00 ของจำนวนหุนทั้งหมดกอน

  การเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชน

- กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร

- บุตรของนายธีรบุล หอสัจจกุล

- ผูถือหุนของ JDF โดยถือหุนสัดสวนรอยละ 10.00 ของจำนวนหุนทั้งหมดกอน

  การเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชน

- กรรมการ และ กรรมการบริหาร

- ธิดาของนายธีรบุล หอสัจจกุล

- ผูบริหารบริษัท (ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน)
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1. นายธีรบุล หอสัจจกุล 1.รายไดจากการขาย

บริษัทมีการจำหนายวัตถุดิบ 

และผลิตภัณฑใหแก

นายธีรบุล หอสัจจกุล

 ตนงวด

 เพิ่มขึ้น

 (ลดลง)

 สิ้นงวด

บริษัทดำเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจำหนายสินคาประเภทเคร�อง

ปรุงรสและขนมขบเคี ้ยวประเภทมะพราวอบกรอบ ซึ ่งในชวง

ครึ่งปแรกของป 2563 บริษัทมีการซื ้อวัตถุดิบประเภทแครน

เบอรี ่ เพ�อใชผลิตสินคาใหล ูกคา แตเน �องดวยสถานการณ

การแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหล ูกคาราย

ดังกลาวยกเลิกการสั่งซื้อดังกลาว บริษัทจึงดำเนินการจำหนาย

วัตถุดิบใหพนักงานในบริษัท ซึ ่งนายธีรบุล หอสัจจกุลมีการ

สั่งซื้อวัตถุดิบดังกลาวมูลคา 17,500.00 บาท ซึ่งมีการคิดราคา

ในอัตราเดียวกันกับพนักงานและมีเง�อนไขการคาใหชำระดวยเงินสด

แตอยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงในการยกเลิก

คำสั่งซื้อ บริษัทจึงมีการกำหนดเง�อนไขในการยกเลิกการสั่งซื้อ

ซึ่งหากทางลูกคายกเลิกการสั่งซื้อที่มีการกำหนดวัตถุดิบพิเศษ

ในการผลิต ลูกคาจำเปนตองรับผิดชอบคาวัตถุดิบพิเศษดังกลาว

 นอกจากนี้ นายธีรบุล หอสัจจกุลมีการซื้อสินคา

ขนมขบเคี้ยวประเภทมะพราวอบกรอบภายใตตราสินคาของบริษัท 

มูลคา 13,170.00 บาท ที่ราคาตลาดโดยราคาที่จำหนายเปนอัตรา

ปกติที่เทียบเคียงไดกับการจำหนายแกบุคคลภายนอกหรือบริษัท

อ�น และสินคาดังกลาวเปนสินคาที่บริษัทจำหนายตามปกติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ และหากพิจารณาราคา

ขายสินคาจะเห็นไดวาราคาดังกลาวสามารถเทากับราคาขายแก

พนักงานอ�นในบริษัทและมีเง�อนไขการคาทั่วไป ดังนั้น จึงถือได

วารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล

-  -

0.30 -

(0.30) -

-  -

ลำดับ บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะรายการ
ความจำเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน

 / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2563 ป 2564
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2.รายการค้ำประกันหนี้สินรวม

ของบริษัทในนามสวนบุคคล

นายธีรบุล หอสัจจกุลเปนบุคคล

ค้ำประกันหนี้สินรวมของบริษัท

ในนามสวนบุคคล วงเงินกูยืมจาก

สถาบันการเงินในประเทศซึ่งไดแก 

วงเงินกูระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี 

ตัว๋สัญญาใชเงิน หนังสือค้ำประกัน

สัญญาซ้ือขาย เงินตราตางประเทศ

ลวงหนา และตั๋วสัญญาใชเงิน

ในป 2563 และป 2564 บริษัทมีวงเงินสินเช�อเพ�อใชในการขยาย

และดำเนินธุรกิจกับเจาหนี้สถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยนายธีรบุล 

หอสัจจกุล กรรมการและผูถือหุนของบริษัท มีการค้ำประกัน

วงเงินกูยืมสถาบันการเงินในประเทศดังกลาวในนามสวนตัว 

อีกทั้งในป 2564 มีการนำบัญชีเงินฝากของกรรมการบริษัท 

จำนวนรวม 300 ลานบาทวางคำประกันเพิ่มเติม โดยสถาบัน

การเงินมีการกำหนดเง�อนไขบางประการที่กรรมการบริษัทตอง

ถือปฏิบัติเม�อบริษัทดำเนินการเบิกใชวงเงินสินเช�อ เชน การไม

โอนสิทธิในเงินฝากใหแกบุคคลอ�น โดยการค้ำประกันดังกลาว

เปนไปตามเง�อนไขที่สถาบันการเงินเรียกรอง โดยนายธีรบุล 

หอสัจจกุลไมมีการคิดคาตอบแทนการค้ำประกัน จากบริษัทแต

อยางใด โดยบริษัทอยูระหวางการเจรจากับสถาบัน การเงินดังกลาว 

เพ�อปลดภาระค้ำประกันภายหลังการจดทะเบีย นในตลาดหลัก

ทรัพยเรียบรอยแลว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นวา รายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพ�อประโยชน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เน�องจากมีความจำเปนที่จะตอง

ปฏิบัติตามเง�อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช�อจาก

สถาบันการเงิน นอกจากนี้บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนและ

ไมมีการถายเทผลประโยชน

วงเงินกูยืมรวม 600.00 ลานบาทและ 2.00  730.00 ลานบาทและ 2.00

  ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ  ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ

ภาระหนี้คงเหลือ  326.17 498.23

ลำดับ บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะรายการ
ความจำเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน

 / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2563 ป 2564
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วงเงินค้ำประกันรวม 7.13 9.16

ภาระหนี้คงเหลือ 3.19 3.53

วงเงินกูยืมรวม 600 ลานบาทและ 2 ลานเหรียญ 600 ลานบาทและ 2 ลานเหรียญ

       ดอลลารสหรัฐ  ดอลลารสหรัฐ 

2. นางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์

 

 

 

 

 

 

 

3. รายการค้ำประกันหนี้สิน

ของบริษัทในนามสวนบุคคล

สำหรับสัญญาเชาซื้อรถยนต

นายธีรบุล หอสัจจกุลเปนบุคคลค้ำ

ประกันวงเงินประกันสัญญาเชาซื้อ

รถยนต ในป 2563 และป 2564 

จำนวน 4 คัน และ 6 คัน ตามลำดับ

1.รายการค้ำประกันหนี้สินรวม

ของบริษัทในนามสวนบุคคล

นางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์เปน

บุคคลค้ำประกันหน้ีสินรวมของบริษัท

ในนามสวนบุคคล วงเงินกูยืมจาก

สถาบันการเงินในประเทศซึ ่งไดแก 

วงเงินกูระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี 

ตั๋วสัญญาใชเงิน หนังสือค้ำประกัน

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา และตั๋วสัญญาใชเงิน

ในป 2563 และป 2564 บริษัทมีการทำสัญญาเชาซื้อรถยนตใช

ในการดำเนินกิจการโดยมี นายธีรบุล หอสัจจกุล กรรมการ

และผูถือหุนของบริษัท ค้ำประกันสัญญาเชาซื้อรถยนตในนาม

สวนบุคคล โดยการค้ำประกันดังกลาวเปนไปตามเง�อนไขท่ีสถาบัน

การเงินเรียกรอง และนายธีรบุล หอสัจจกุลไมมีการคิดคาตอบ

แทนการค้ำประกันจากบริษัทแตอยางใด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและม ีความเห ็นว า 

รายการดังกลาวเปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพ�อ

ประโยชนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เน�องจากมีความจำเปนท่ี

จะตองปฏิบัติตามเง�อนไขจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้บริษัท

ไมมีการจายคาตอบแทนและไมมีการถายเทผลประโยชน

ในป 2563 และป 2564 บริษัทมีวงเงินสินเช�อเพ�อใชในการขยาย

และดำเนินธุรกิจกับเจาหนี้สถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดย

นางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ กรรมการและผูถือหุนของบริษัท 

มีการค้ำประกันวงเงินกูยืมสถาบันการเงินในประเทศดังกลาว

ในนามสวนบุคคล อีกทั้งในป 2564 มีการนำบัญชีเงินฝากของ

กรรมการบริษัท จำนวนรวม 300 ลานบาทวางคำประกันเพ่ิมเติม

โดยสถาบันการเงินมีการกำหนดเง�อนไขบางประการที่กรรมการ

บริษัทตองถือปฏิบัติเม�อบริษัทดำเนินการเบิกใชวงเงินสินเช�อ 

เชน การไมโอนสิทธิในเงินฝากใหแกบุคคลอ�น โดยการค้ำประกัน

ด ังกลาวเป นไปตามเง �อนไขท ี ่สถาบ ันการเง ินเร ียกร อง 

โดยนางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์ ไมมีการคิดคาตอบแทน

การค้ำประกันจากบริษัทแตอยางใด โดยบริษัทอยู ระหวาง

การเจรจากับสถาบันการเงินดังกลาว เพ�อปลดภาระค้ำประกัน

ภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว

ลำดับ บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะรายการ
ความจำเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน

 / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2563 ป 2564



ภาระหนี้คงเหลือ 326.17 498.23

วงเงินค้ำประกันรวม 1.30 1.30

ภาระหนี้คงเหลือ 1.03 0.81

2. รายการค้ำประกันหนี้สิน

ของบริษัทในนามสวนบุคคล

สำหรับสัญญาเชาซื้อรถยนต

นางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์เปน

บคุคลค้ำประกันวงเงินประกันสัญญา

เชาซื้อรถยนตจำนวน 1 คัน
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นวา รายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพ�อประโยชน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เน�องจากมีความจำเปนที่จะตอง

ปฏิบัติตามเง�อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช�อจาก

สถาบันการเงิน นอกจากนี้บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนและ

ไมมีการถายเทผลประโยชน

ในป 2563 และป 2564 บริษัทมีการทำสัญญาเชาซื้อรถยนต

ใชในการดำเนินกิจการโดยมี นางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์ 

กรรมการและผูถือหุนของบริษัท ค้ำประกันสัญญาเชาซ้ือรถยนต

ในนามสวนบุคคล โดยการค้ำประกันดังกลาวเปนไปตามเง�อนไข

ที่สถาบันการเงินเรียกรอง และนางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ

ไมมีการคิดคาตอบแทนการค้ำประกันจากบริษัทแตอยางใด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นวา รายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพ�อประโยชน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เน�องจากมีความจำเปนที่จะตอง

ปฏิบัติตามเง�อนไขจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้บริษัทไมมีการ

จายคาตอบแทนและไมมีการถายเทผลประโยชน

ลำดับ บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะรายการ
ความจำเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน

 / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2563 ป 2564



วงเงินกูยืมรวม  -  300.00

ภาระหนี้คงเหลือ  -  220.00

วงเงินกูยืมรวม  -  300.00

ภาระหนี้คงเหลือ  -  220.00
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3. นายปวิณ หอสัจจกุล

 

 

4. นางสาวธีรดา หอสัจจกุล

 

 

1.รายการค้ำประกันหนี้สินรวม

ของบริษัทในนามสวนบุคคล

นายปวิณ หอสัจจกุล เปนบุคคลค้ำ

ประกันหนี้สินรวมของบริษัทในนาม

สวนบุคคล วงเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินในประเทศซ่ึงไดแก ต๋ัวสัญญา

ใชเงิน

1. รายการค้ำประกันหนี้สินรวม

ของบริษัทในนามสวนบุคคล

นางสาวธีรดา หอสัจจกุล เปนบุคคล

ค้ำประกันหน้ีสินรวมของบริษัทในนาม

สวนบุคคล วงเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินในประเทศซึ่งไดแก ตั๋วสัญญา

ใชเงิน

ในป 2564 นายปวิณ หอสัจจกุล กรรมการและผูถือหุนของบริษัท

มีการค้ำประกันวงเงินกู ยืมสถาบันการเงินในประเทศเฉพาะตั ๋ว

สัญญาใชเงินดังกลาวในนามสวนบุคคล โดยการค้ำประกันดังกลาว

เปนไปตามเง�อนไขที่สถาบันการเงินเรียกรอง โดย

นายปวิณ หอสัจจกุล ไมมีการคิดคาตอบแทนการค้ำประกันจาก

บริษัทแตอยางใด โดยบริษัทอยูระหวางการเจรจากับสถาบันการเงิน

ดังกลาว เพ�อปลดภาระค้ำประกันภายหลังการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยเรียบรอยแลว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นวา รายการ

ดังกลาวเปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพ�อประโยชน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เน�องจากมีความจำเปนที่จะตอง

ปฏิบัติตามเง�อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช�อจาก

สถาบันการเงิน นอกจากนี้บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนและไมมี

การถายเทผลประโยชน

ในป 2564 นางสาวธีรดา หอสัจจกุล กรรมการและผูถือหุนของ

บริษัท มีการค้ำประกันวงเงินกูยืมสถาบันการเงินในประเทศเฉพาะ

ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวในนามสวนบุคคล โดยการค้ำประกัน

ดังกลาวเปนไปตามเง�อนไขที่สถาบันการเงินเรียกรอง 

โดย นางสาวธีรดา หอสัจจกุล ไมมีการคิดคาตอบแทนการค้ำประกัน

จากบริษัทแตอยางใด โดยบริษัทอยูระหวางการเจรจากับสถาบัน

การเงินดังกลาว เพ�อปลดภาระค้ำประกันภายหลังการจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว

ลำดับ บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะรายการ
ความจำเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน

 / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2563 ป 2564



5. นางสาวโชติกา ชุมภูนท

 

 

 

 

1.รายไดจากการขาย

   บริษัทมีการจำหนายวัตถุดิบท่ีลูกคา

   ยกเลิกการส่ังซ้ือ แก นางสาวโชติกา 

   ชุมภูนท

ตนงวด - -

เพิ่มขึ้น  0.01 -

(ลดลง) (0.01) -

สิ้นงวด - -
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นวา รายการ

ดังกลาวเปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพ�อประโยชน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เน�องจากมีความจำเปนที่จะตอง

ปฏิบัติตามเง�อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช�อจาก

สถาบันการเงิน นอกจากนี้บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนและ

ไมมีการถายเทผลประโยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจำหนายสินคาประเภทเคร�อง

ปรุงรสและขนมอบแหง ซึ่งในชวงครึ่งปแรกของป 2563 บริษัท

มีการซื้อวัตถุดิบประเภทแครนเบอรี่เพ�อใชผลิตสินคาใหลูกคา 

แต  เน �องดวยสถานการณการแพรระบาดของเช ื ้อไวร ัส  

โควิด-19 สงผลใหลูกคารายดังกลาวยกเลิกการส่ังซ้ือดังกลาว 

บริษัทจึงดำเนินการจำหนายวัตถุดิบใหพนักงานในบริษัท 

ซึ ่งนางสาวโชติกา ชุมภูนทมีการสั ่งซื ้อวัตถุดิบดังกลาว 

ซึ่งมีการคิดราคาในอัตราเดียวกันกับลูกคารายอ�น โดยมีเง�อนไข

การคาใหชำระดวยเงินสด และมีการจายชำระครบถวนแลวในป 2563

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ และหากพิจารณาราคา

ขายสินคาจะเห็นไดวาราคาดังกลาวสามารถเทากับราคาขายแก

พนักงานอ�นในบริษัทและมีเง�อนไขการคาทั่วไป ดังนั้น จึงถือได

วารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล

ลำดับ บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะรายการ
ความจำเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน

 / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2563 ป 2564



นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน

บริษัทมีการกำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการทำรายการระหวางกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้

 1) การพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะใชเกณฑเชนเดียวกับลูกคาท่ัวไป และเปนไปตามกระบวนการให

สินเช�อปกติของบริษัท เพ�อสนับสนุนการคำเนินกิจการ ซึ่งตองเปนธรรม และสมเหตุสมผลและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท

 2) กรณีที่ไมมีราคาดังกลาวตามขอ 1 บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินคา หรือบริการกับราคาภายนอก 

ภายใตเง�อนไขที่เหมือน หรือคลายคลึงกัน

 3) บริษัทอาจใชประโยชนจากรายงานของผูประเมินอิสระซึ่งแตงตั้งโดยบริษัท หรือบริษัทในกลุมมาทำการเปรียบเทียบ

ราคาสำหรับรายการระหวางกันที่สำคัญ เพ�อใหมั่นใจวารากาดังกลาวสมเหตุสมผล และเพ�อประโยชนสูงสุดของกลุมบริษัท

 4) การทำรายการระหวางกัน หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีบริษัท หรือกรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทมี

ผลประโยชนเก่ียวของ ท่ีไมใชการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเง�อนไขทางการค้ำแตกตางจากการทำรายการกับลูกคาท่ัวไป หรือบุคคล

ภายนอกจะดำเนินการไดตอเม�อไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3/4 ซ่ึงจะตองไมมีกรรมการ 

หรือผูบริหารระดับสูงที่มีผลประโยชน

 5) บริษทัตองเปดเผยขอมูลการทำรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการ

ระหวางกันตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจำป และรายงานประจำป หรือแบบรายงานอ�นใดตามแตกรณี และมีการเปดเผยขอมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันตอตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนรายการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑมาตรฐานการบัญชี

 6) ใหมีการสอบทานการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ 

ดูแลใหมีการสุมสอบทานการทำรายการจริง ถูกตองตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเง�อนไขที่กำหนดไว

แนวโนมการทำรายการในอนาคต

 

 รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ันคณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย รวมท้ังขอบังคับ ประกาศ และคำส่ังของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงการปฏิบัติตาม

ขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน

พระบรมราชูปถัมภ
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สวนที่ 3

งบการเงินสำหรับป 2564

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สวนที่ 3

งบการเงินสำหรับป 2564

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564































































































สวนที่ 4

การรับรองความถูกตองของขอมูล

สวนที่ 4

การรับรองความถูกตองของขอมูล
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจำปฉบับน้ีแลวดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวาขอมูลดัง

กลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ�นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสำคัญ นอกจากน้ี บริษัทขอรับ

รองวา

 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจำปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนใน

สาระสำคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว

 (2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ�อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสำคัญของบริษัท

อยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว

 (3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุม

ถึงขอพกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทำท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทำ

รายงานทางการเงินของบริษัท

 ในการน้ี เพ�อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัท บริษัท

มอบหมายให นางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ เปนผูลงลายมือช�อกำกับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช�อของ 

นางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ กำกับไว บริษัทถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน

ช�อ ตำแหนง ลงลายมือช�อ

ช�อผูรับมอบอำนาจ ตำแหนง ลงลายมือช�อ

1. นายธีรบุล หอสัจจกุล

2. นางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

………………………………………

………………………………………

นางสาวรัตนา เอ้ียประเสริฐศักด์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ………………………………………



เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ผูที่ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทางบัญชี 

และเลขานุการบริษัท
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ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตำแหนง ช�อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ช�อ-สกุล / ตำแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง
อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

   โดยตรงในการควบคุมดูแลการทางบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2565

1) ศาสตราจารย ดร.สุรพล  นิติไกรพจน   

ตำแหนง:

 - ประธานกรรมการบริษัท

 - กรรมการอิสระ

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 26 กุมภาพันธ 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์,  

  Soka University ประเทศญี่ปุน

 - ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชา

  กฏหมายมหาชน, มหาว ิทยาล ัย 

  Robert Schuman de Strasbourg 

  ประเทศฝรั่งเศส

 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program

 (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 102/2008

- หลักสูตร Role of Chairman Program 

 (RCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 25/2011

- หล ักส ูตร Board Nomination and 

 Compensation Program (BNCP) 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD) รุนที่ 5/2018

- หลักสูตรสถาบันรัฐประศาสนศาสตรนานาชาติ 

 “การกระจายอำนาจและการปกครองทองถ่ิน” 

 สถาบันรัฐประศาสนศาสตรนานาชาติ 

 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

- หลกัสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ

 รวมเอกชน รุ นที ่ 23 (วปรอ. 2553) 

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

(เดิมคือ บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด)

/ ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

บริษัท ปตท.น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) 

/ ธุรกิจจำหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม ธุรกิจคาปลีก 

ธุรกิจกาแฟ รานอาหารและเคร�องด�มอ�นๆ รานสะดวกซ้ือ 

และการบริหารจัดการพื้นที่

บริษัท เฮงลิสซ่ิง แอนด แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

/ ธุรกิจใหบริการสินเช�อ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

/ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

/ ธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑท่ีไดจากโรงกล่ัน

ปโตรเลียม

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

/ หนวยงานราชการ

สถาบันคลังสมองของชาติ 

/ หนวยงานราชการ

2561 – ปจจุบัน   ประธานกรรมการ

 บริษัท/กรรมการอิสระ

2564 – ปจจุบัน   ประธานกรรมการ

   สรรหาและกำหนด

      คาตอบแทน 

   / กรรมการอิสระ

2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

    /กรรมการอิสระ

2561 – ปจจุบัน     กรรมการอิสระ

2557 – 2564     กรรมการอิสระ

 / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

 / กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

2558 – ปจจุบัน อนุกรรมการขาราชการ

2558 – ปจจุบัน  กรรมการบริหาร

61 -ไมมี-      -ไมมี-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2
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สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

/ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  สำหรับฝกอบรมและพัฒนา

  กรรมการบริษัท

กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและสงเสริมความมั่นคง

ตามโครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค.

/ หนวยงานราชการ

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 

/ หนวยงานวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา (กพอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

/ หนวยงานราชการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

/ สถาบันการศึกษา

โรงเรียนกำเนิดวิทย 

/ สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

/ สถาบันการศึกษา

สถาบันวิทยสิริเมธี

/ สถาบันการศึกษา

มูลนิธิอานันทมหิดล

/ สถาบันการศึกษา

รองประธานคณะ

กรรมการสมาคม

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

2558 – 2560

2558 – 2559

2557 – 2559

2555 - 2559

ปจจุบัน

2560 – ปจจุบัน

2559 – ปจจุบัน

2558 – ปจจุบัน

2557 – ปจจุบัน

- ศาสตราจารยประจำ

- สาขากฎหมายมหาชน 

- คณะนิติศาสตร และกีรตยา

- จารย สาขาสังคมศาสตร

ประธานกรรมการบริหาร

นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภา

กรรมการแผนกธรรมศาสตร

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตำแหนง ช�อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ช�อ-สกุล / ตำแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง
อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร

- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 สำนักศึกษาอบรม

 กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการ

 พลังงาน ร ุ นท ี ่  7 (วพน. 7) สถาบ ัน

 วิทยาการพลังงาน

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 4 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สถาบันการศึกษา/มูลนิธิ/องคกรการกุศล

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3
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2) นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ

ตำแหนง:

 - กรรมการอิสระ

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 26 กุมภาพันธ 2561

-ไมมี-      -ไมมี-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ภาคเอกชน

2561 - ปจจุบัน     กรรมการอิสระ บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

 / ประธานกรรมการตรวจสอบ (เดิมคือ บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด)

  / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2561 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

 / กรรมการอิสระ / ธุรกิจสินเช�อสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

2561 - 2563 กรรมการอิสระ บริษัท อลิอันซ อยุธยา แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

 / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ธุรกิจประกันวินาศภัย และประกันชีวิต

2561 - 2563 กรรมการอิสระ บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ธุรกิจประกันชีวิต

2560 - 2563 ที่ปรึกษา และ บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / ธุรกิจสายการบิน

                                                   ภาครัฐ

2561 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

  / หนวยงานราชการ

2560 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ธนาคารแหงประเทศไทย

  / หนวยงานราชการ

2555 - 2559 ผูอำนวยการ และกรรมการ สถาบันคุมครองเงินฝาก

  / หนวยงานราชการ

  สถานศึกษา/มูลนิธิ/องคกรการกุศล

2560 - ปจจุบัน ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตำแหนง ช�อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ช�อ-สกุล / ตำแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง
อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

   สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ, 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 - ปริญญาโท การบัญชี, 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 - ปริญญาตรี การบัญชี, 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program 

 (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 91/2008

- หลักสูตร Advanced Audit Committee 

 Program (AACP) สมาคมสงเสริมสถาบัน

 กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 33/2019

- หลักสูตร Senior Executive Program 

 สถาบันบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ

 มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Executive Development 

 Program (Wharton School) 

 University of Pennsylvania, U.S.A

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัย

 การตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 8

- หลักสูตรวิชาการทหารบกช้ันสูง หลักสูตร

 หลักประจำชุดที่ 46 วิทยาลัยการทัพบก

69

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4
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2561 - ปจจุบัน   กรรมการอิสระ       บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน) 

   / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2553 - 2557 ผูอำนวยการฝายเทคนิค    บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด

  ประจำภูมิภาคอินโดจีน     / ธุรกิจผลิตและจำหนายเคร�องด�ม

2561 - ปจจุบัน   กรรมการอิสระ        บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

                           / กรรมการตรวจสอบ / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2533 - 2558  กรรมการบริหาร บริษัท เอเซียพลัส โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

 / ธุรกิจหลักทรัพย

3) นายดนัย  วัฒนจริยา

ตำแหนง:

- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

 คาตอบแทน

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 26 กุมภาพันธ 2561

-ไมมี-      -ไมมี-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตำแหนง ช�อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ช�อ-สกุล / ตำแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง
อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Executive M.B.A. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

  (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

  บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 148/2018

- หล ักส ูตร Board Nominat ion and 

  Compensation Program (BNCP) 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (IOD) รุนที่ 7/2019

- หลักสูตร Advanced Audit Committee 

  Program (AACP) สมาคมสงเสริมสถาบัน

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 34/2019
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4) นายจิรวัฒน  ลิ้วประเสริฐ

ตำแหนง:

- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 26 กุมภาพันธ 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of  International  

  Affairs สาขา International Finance and

  Banking, Columbia University, New York, 

  USA

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต,  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

  (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

  บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 41/2005

66

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 5



5) นายธนัย ชรินทรสาร

ตำแหนง :

 - กรรมการอิสระ

 - กรรมการสรรหาฯ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 27 กุมภาพันธ 2563
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2563 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

  / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2563 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดีวี 8 จำกัด (มหาชน)

  / ธุรกจิโทรทัศนผานดาวเทียมและขายโฆษณา

2562 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

  / ธุรกิจซื้อขายโดเมนเนมและใหบริการระบบ

  เครือขายอินเตอรเน็ต

2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มทีพี โซลูชั่น จำกัด

  / ธุรกิจใหคำปรึกษาดานการบริหารจัดการ

2557 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็คคิวเมน พลัส จำกัด

  / ธุรกิจจัดฝกอบรม ใหคำปรึกษา 

  พิมพและจัดจำหนายหนังสือ

2547 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีคอน โปรดักส จำกัด (มหาชน)

  / ธุรกิจผลิตและจัดจำหนายแผนพื ้นและ

  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

- หลักสูตร Corporate Governance for 

  Capital Market Intermediaries (CGI) 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

   (IOD) รุนที่ 4/2015

- หลักสูตร Advanced Audit Committee 

  Program (AACP) สมาคมสงเสริมสถาบัน

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 33/2019

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Doctor of Information 

 Technology สาขา Information Technology, 

 University of New South Wales, Australia

- ปริญญาโท Master of Science สาขา Civil 

  ‘Engineering, University of New South 

 Wales, Australia

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา 

 วศิวกรรมโยธา,  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program

 (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 98/2008

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

 (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 16/2004

- หลักสูตร Advanced Audit Committee 

 Program (AACP) สมาคมสงเสริมสถาบัน

 กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 32/2019

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ช�อ-สกุล / ตำแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง
อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร

-ไมมี-      -ไมมี-
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เอกสารแนบ 1 หนาที่ 6
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6) นายธีรบุล  หอสัจจกุล

ตำแหนง:

 - กรรมการ

 - กรรมการบริหาร

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 26 กุมภาพันธ 2561

2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน) 

  (เดิมคือ บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด)

  / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2542 - 2560 ประธานบริษัท บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด

  / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร, 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program 

  (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

  บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 282/2019

- หลักสูตร Director Accreditation Program

  (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

  บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 151/2018

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ช�อ-สกุล / ตำแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง
อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร

28.00% - บิดานายปวิณ  

หอสัจจกุล 

และนางสาวธีรดา

หอสัจจกุล
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7) นายนิพนธ จัยสิน

ตำแหนง:

 - กรรมการ

 - กรรมการผูจัดการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 26 กุมภาพันธ 2561

2561 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

  (เดิมคือ บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด)

  / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2555 – 2560 กรรมการผูจัดการ บริษัท เหรียญไทย อินเตอร พลาส จำกัด

  / ธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑพลาสติก

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต,

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 

  สาขาวิศวกรรมไฟฟา,สถาบันเทคโนโลยี

  พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต 

  สาขารัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program 

  (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

  บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 273/2019

- หลักสูตร Director Accreditation Program

  (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

  ไทย (IOD) รุนที่ 68/2008

- หลักสูตร Audit Committee Program 

  (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

  บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 21/2008

- หลักสูตร IT Governance and Cyber 

  Resilience Program (ITG) สมาคมสงเสริม

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนท่ี 9/2018

-ไมมี- -ไมมี-61

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 7

ชวงเวลา ตำแหนง ช�อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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8) นางสาวรัตนา  เอี้ยประเสริฐศักดิ์

ตำแหนง:

 - กรรมการ

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

วันท่ีไดรับแตงต้ัง : 26 กุมภาพันธ 2561

- ประธานกรรมการบริหาร

- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

วันท่ีไดรับแตงต้ัง : 25 กุมภาพันธ 2565

2563 – ปจจุบัน     กรรมการ      บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

  (เดิมคือ บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด)

  / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2561 – 2563            รองกรรมการผูจัดการอาวุโส     บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด

  / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2542 - 2560             ผูอำนวยการฝายพัฒนา      บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด

                                  ผลิตภัณฑและควบคุมคุณภาพ / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

- หลักสูตร Board Nomination and 

  Compensation Program (BNCP) 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (IOD) รุนที่ 3/2018

- หลักสูตร Financial Statement for Directors 

  (FSD) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  (IOD) รุนที่ 4/2009

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาอาหารและโภชนาการเพ�อการพัฒนา, 

  มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาพยาบาลและผดุงครรภ, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program 

  (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (IOD) รุนที่ 273/2019

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

  (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  (IOD) รุนที่ 149/2018

- หลักสูตร Corporate Governance for Executives 

  (CGE) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (IOD) รุนที่ 12/2018

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 

  Program (ITG) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

  บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 12/2019

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation 

  Program (BNCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

  บริษัทไทย (IOD) รุนที่6/2019  

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ช�อ-สกุล / ตำแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง
อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร

25.00%     -ไมมี-
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เอกสารแนบ 1 หนาที่ 8
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9) นายปวิณ  หอสัจจกุล

ตำแหนง:

 - กรรมการ

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 26 กุมภาพันธ 2561

10) นางสาวธีรดา  หอสัจจกุล

ตำแหนง:

 - กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 26 กุมภาพันธ 2561

2563 – ปจจุบัน กรรมการผูบริหาร      บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

  (เดิมคือ บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด)

  / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2561 – 2563             รองกรรมการผูจัดการ     บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด

  / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2555 - 2560             ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย     บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด

  / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2563 – ปจจุบัน  กรรมการ     บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

  (เดิมคือ บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด)

  / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2561 – 2563     บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด

  / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2554 - 2560     บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด

  / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  สาขาสารสนเทศและการส�อสาร,

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program 

  (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  (IOD) รุนที่ 268/2018

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

  (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  (IOD) รุนที่ 151/2018

- หลักสูตร Strategic Board Master Class 

  (SBM) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (IOD) รุนที่ 7/2019

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation

  Program (BNCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

  บริษัทไทย (IOD) รุนท่ี 6/2019

- หลักสูตร Family Business Governance (FBG)

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  รุนที่ 13/2018

- หลักสูตร Risk Management Program for 

  Corporate Leaders (RCL) สมาคมสงเสริม

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนท่ี 13/2018

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ช�อ-สกุล / ตำแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง
อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร

12.00% - บุตรนายธีรบุล

หอสัจจกุล

34

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Science สาขา 

  Administrative Studies, Boston University

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

  สาขา Management Information System, 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program 

  (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (IOD) รุนที่ 289/2019

10.00% - ธิดานายธีรบุล

หอสัจจกุล

38

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 9

ประธานเจาหนาที่ฝายการตลาด

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ

ระหวางประเทศ

ชวงเวลา ตำแหนง ช�อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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11) นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา

ตำแหนง: 

 - กรรมการอิสระ 

 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ไดรับแตงตั้ง :  7 ตุลาคม 2564

 ปจจุบัน กรรมการอิสระ      บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

   (เดิมคือ บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด)

   / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

 ปจจุบัน  กรรมการอิสระ     บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ จำกัด

   / ธุรกิจสถานพยาบาล

 ปจจุบัน กรรมการอิสระ      บริษัท สินแพทย บางนา จำกัด

   / ธุรกิจสถานพยาบาล

 ปจจุบัน    กรรมการ       บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด

   / ธุรกิจจำหนายอุปกรณการแพทย

  2563-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 

   จำกัด(มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย

   2559-2564 กรรมการและ ธนาคารเพ�อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 

  กรรมการผูจัดการ           / สถาบันการเงิน 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

  (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (IOD) รุนที่ 151/2018

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 

  Program (ITG) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

  บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 11/2019

- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM)

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  รุนที่ 7/2019

- หลักสูตร Family Business Governance (FBG) 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  รุนที่ 13/2018 Graduate Certificate of Advance 

  Study in Management, Northeastern University

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Management & 

  Human Relation, Abilene Christian 

  University, USA

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  สาขาเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program 

  (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (IOD) รุนที่ 200/2015

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

  (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  (IOD) ป 2005

- หลกัสูตร Corporate Governance for Capital 

  Market Intermediaries (CGI) สมาคมสงเสริม

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 1/2014

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ช�อ-สกุล / ตำแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง
อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร

-ไมมี-      -ไมมี-
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เอกสารแนบ 1 หนาที่ 10
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ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ช�อ-สกุล / ตำแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง
อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร

12) นางอัชชวรรณ จรูญโรจน ณ อยุธยา

ตำแหนง:

 - ประธานเจาหนาท่ีฝายพัฒนาธุรกิจ

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 13 พฤษภาคม 2564

 2564 – ปจจุบัน            บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

       / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

 2560 - 2564      Sales Director บริษัท เซ็นเซียนท เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จำกัด

      / ธุรกิจจำหนายสิ่งปรุงแตง,หัวน้ำหอม,สีและ

                สวนผสมในเคร�องสำอาง

คุณวุฒิทางการศึกษา

  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยา

  ศาสตรการอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-ไมมี-      -ไมมี-
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13) นายสิโรฒม โรจนบุญยฉัตร

ตำแหนง:

 - ประธานเจาหนาท่ีฝายวิจัยและพัฒนา 2

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 ธันวาคม 2564

 2564 - ปจจุบัน             บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

       / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

    2564       ผูจัดการทั่วไป            บริษัท ซี.พี. บังกลาเทศ จำกัด

                / อุตสาหกรรมอาหาร

 2560 - 2563       ผูจัดการทั่วไป          บริษัท ซี.พี. ปากีสถาน จำกัด

               / อุตสาหกรรมอาหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยสงขลา

  นครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

-ไมมี-      -ไมมี-
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14) นางสาววัลลีย ชาญสุขสุรโชติ

ตำแหนง:

 - ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 26 กุมภาพันธ 2561

 2562 – ปจจุบัน  ประธานเจาหนาที่ฝายเทคนิค          บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

       (เดิมคือ บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด)

       / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

 2538 – 2561 APAC Food R&D Director      บริษัท เปปซี่โค เซอรวิสเซส เอเชีย จำกัด

   / ธุรกิจผลิตและจำหนายเคร�องด�มและขนมขบเคี้ยว

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีการอาหาร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทค

  โนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล

-ไมมี-      -ไมมี-
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15) นางสาวโชติกา ชุมภูนท

ตำแหนง:

 - ประธานเจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 21 มิถุนายน 2561

 2561 – ปจจุบัน             บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

        / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

 2560 – 2561  กรรมการ            บริษัท แอลโซลาร 1 จำกัด

          / ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

 2559 – 2561  กรรมการ       บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร จำกัด

     / ธุรกิจผลิตและจำหนายหมอแปลงไฟฟา และธุรกิจพลังงาน

 2557 – 2561  กรรมการ              QTC PANCO Co., Ltd.

    / ธุรกิจผลิตและจำหนายหมอแปลงไฟฟา และธุรกิจพลังงาน

 2553 - 2561        บริษัท คิวทีซี เอนเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

     / ธุรกิจผลิตและจำหนายหมอแปลงไฟฟา และธุรกิจพลังงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน, 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีตนทุน, 

   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets 

  Program รุนที่ 9/2562

-ไมมี-      -ไมมี-
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เอกสารแนบ 1 หนาที่ 11

ประธานเจาหนาที่

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ประธานเจาหนาที่ฝาย

วิจัยและพัฒนา 2

ประธานเจาหนาที่

ฝายบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผูจัดการ

บัญชีและการเงิน

ชวงเวลา ตำแหนง ช�อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ช�อ-สกุล / ตำแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง
อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร

16) นายพิศิษฐ กอนไพบูลย

ตำแหนง:

 - ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 สิงหาคม 2561

2561 – ปจจุบัน       บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

   / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2555 - 2558  บริษัท อารมาเซล (ประเทศไทย) จำกัด

    / ธุรกิจผลิตฉนวนปองกันความรอน 

   ความเย็น และชิ้นสวนอุปกรณหรืออะไหลที่

       ทำดวยยาง หรือวัตถุสังเคราะหอ�น

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีตนทุน, 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-ไมมี-      -ไมมี-
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17) นางสาวจริยา จบจันทร

ตำแหนง:

 - ผูจัดการแผนกบัญชี / สมุหบัญชี

วันที่ไดรับแตงตั้ง:

16 สิงหาคม 2561

2561 – ปจจุบัน ผูจัดการแผนกบัญชี     บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

   (เดิมคือ บริษัท เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด)

   / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2552 - 2561 เจาหนาที่บัญชีอาวุโส บริษัท คิวทีซี เอนเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

   / ธุรกิจผลิตและจำหนายหมอแปลงไฟฟา 

              และธุรกิจพลังงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี, 

   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติอบรม

- ประกาศนียบัตรสภาวิชาชีพบัญชี (CPD) 

  หลักสูตร;

- TFRSs กลุมเคร�องมือทางการเงิน: มุมมอง

  การใชและวิเคราะหขอมูลผานงบการเงินของ

  กิจการที่ไมใชสถาบันการเงิน

- กลยุทธการวางแผนภาษี BOI ใหไดสิทธิพิเศษ

  ทางภาษีสูงสุด

-ไมมี-      -ไมมี-
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18) นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษพันธ

ตำแหนง:

 - เลขานุการบริษัท

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 14 สิงหาคม 2564

2564 – ปจจุบัน เลขานุการบริษัท     บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

   / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2556 - 2564 เลขานุการบริษัท บริษัท เพรสซิเดนท ออโตโมบิล อินดัสทรีส 

                จำกัด (มหาชน)

   / ธุรกิจผลิตและจัดจำหนายชิ้นสวนเคร�อง

            ปรับอากาศรถยนตทดแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

   การจัดการทองเที ่ยวและการโรงแรม, 

   มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Board Reporting Program 

  (BRP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

  บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 33/2020

- หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (IOD) รุนที่ 39/2017

- หลักสูตร Company Secretary Program 

  (CSP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

  ไทย (IOD) รุนที่ 61/2015

31

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 12

ผูจัดการฝาย

บัญชีและการเงิน

ผูจัดการฝาย

บัญชีและการเงิน

ชวงเวลา ตำแหนง ช�อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ



2. ขอมูลการดำรงตำแหนงของกรรมการและผูบริหารของบริษัท  และบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
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5) นายธนัย ชรินทรสาร

ตำแหนง :

 - กรรมการอิสระ

 - กรรมการสรรหาฯ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 27 กุมภาพันธ 2563

2563 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ      บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

  / ธุรกิจผลิตผงปรุงรส และอาหารอบแหง

2563 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ       บริษัท ดีวี 8 จำกัด (มหาชน)

  / ธุรกิจโทรทัศนผานดาวเทียมและขายโฆษณา

2562 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ       บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

  / ธุรกิจซื้อขายโดเมนเนมและใหบริการระบบ

  เครือขายอินเตอรเน็ต

2559 – ปจจุบัน   กรรมการ        บริษัท เอ็มทีพี โซลูชั่น จำกัด

  / ธุรกิจใหคำปรึกษาดานการบริหารจัดการ

2557 – ปจจุบัน   กรรมการ       บริษัท แอ็คคิวเมน พลัส จำกัด

      / ธุรกิจจัดฝกอบรม ใหคำปรึกษา 

          พิมพและจัดจำหนายหนังสือ

2547 – ปจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ดีคอน โปรดักส จำกัด (มหาชน)

   / ธุรกิจผลิตและจัดจำหนายแผนพื้นและ

          เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

- หลักสูตร Corporate Governance for 

  Capital Market Intermediaries (CGI) 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

   (IOD) รุนที่ 4/2015

- หลักสูตร Advanced Audit Committee 

  Program (AACP) สมาคมสงเสริมสถาบัน

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 33/2019

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Doctor of Information 

 Technology สาขา Information Technology, 

 University of New South Wales, Australia

- ปริญญาโท Master of Science สาขา Civil ‘

 Engineering, University of New South 

 Wales, Australia

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา 

 วิศวกรรมโยธา,  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program

 (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 98/2008

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

 (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 16/2004

- หลักสูตร Advanced Audit Committee 

 Program (AACP) สมาคมสงเสริมสถาบัน

 กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 32/2019

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ช�อ-สกุล / ตำแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง
อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร

-ไมมี-      -ไมมี-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 13

ชวงเวลา ตำแหนง ช�อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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CD = ประธานกรรมการบริษัท D = กรรมการบริษัท   ID = กรรมการอิสระ M = ผูบริหาร

AC =คณะกรรมการตรวจสอบ NR = คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน RM = คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

EX = คณะกรรมการบริหาร CEO = ประธานเจาหนาที่บริหาร MD = กรรมการผูจัดการ 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 14

บริษัทที่เกี่ยวของ

JDF

บริษัท

ช�อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ศาสตราจารย ดร. สุรพล  นิติไกรพจน

นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ

นายดนัย  วัฒนจริยา

นายจิรวัฒน  ลิ้วประเสริฐ

นายธนัย ชรินทรสาร

นายธีรบุล  หอสัจจกุล

นายนิพนธ จัยสิน

นางสาวรัตนา  เอี้ยประเสริฐศักดิ์

นายปวิณ  หอสัจจกุล

นางสาวธีรดา  หอสัจจกุล

นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา

นางอัชชวรรณ จรูญโรจน ณ อยุธยา

นายสิโรฒม โรจนบุญยฉัตร

นางสาววัลลีย ชาญสุขสุรโชติ

นางสาวโชติกา ชุมภูนท

นายพิศิษฐ กอนไพบูลย

CD/ID

ID/AC/RM

ID/AC/RM

ID/AC

ID/NR

D

D/MD

D/CEO

D/NR/RM

D

ID/RM

M

M

M

M

M

ID/NR     ID     ID/CD

ID/CD

D       D        D   D        D        D       M       D        D       ID       ID       ID

ID       ID       D       ID

D

D

D

D



รายละเอียดของบริษัทที่เกี่ยวของ
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เอกสารแนบ 2 หนาที่ 1

  รายช�อบริษัท  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. บริษัท ปตท.น้ำมันและการคาปลีก จำกัด  

2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

3. บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด แคปปตอล จำกัด (มหาชน) ใหบริการสินเช�อ

4. บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง  จำกัด (มหาชน) สินเช�อสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

5. บริษัท แอมมิตี้ โซลูชั่น จำกัด ใหคำปรึกษาดานการบริหารจัดการ

6. บริษัท แอ็คคิวเมน พลัส จำกัด จัดฝกอบรม ใหคำปรึกษา พิมพและจัดจำหนายหนังสือ

7. บริษัท เนโกชิเอชั่น พลัส จำกัด ใหคำปรึกษาดานการบริหารจัดการ

8. บริษัท วิชวล เทรนนิ่ง พลัส จำกัด ใหคำปรึกษาดานการบริหารจัดการ

9. บริษัท อิกไนท พลัส จำกัด ใหคำปรึกษาดานการบริหารจัดการ

10. บริษัท อจิลิตี้ พลัส จำกัด ใหคำปรึกษาดานการบริหารจัดการ

11. บริษัท ทีเอ็นไอ แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด ใหคำปรึกษาดานการบริหารจัดการ

12. บริษัท อินฟนิท มัลติพลายเออร จำกัด 

13. บริษัท เอ็มทีพี โซลูชั่น จำกัด ใหคำปรึกษาดานการบริหารจัดการ

14. บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต  จำกัด ซื้อขายโดเมนเนมและใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

15. บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน) ผลิตและจัดจำหนายแผนพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

16. บริษัท ดีวี 8 จำกัด (มหาชน) ธุรกิจโทรทัศนผานดาวเทียมและขายโฆษณา

17. บริษัท ดรีมเฮาส เอ็นเตอรไพรส จำกัด 

18. บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ จำกัด สถานพยาบาล

19. บริษัท สินแพทย บางนา จำกัด สถานพยาบาล

20. บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด จำหนายอุปกรณการแพทย

21. บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จำกัด(มหาชน) ธุรกิจบริหารสินทรัพย

22. บริษัท มหาชัยดีเวลอปเมนท จำกัด ผลิตและจำหนายน้ำตาลบริสุทธิ์

23. บริษัท เฟลอริช ออดิท จำกัด การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การใหปรึกษาดานภาษี

24. บริษัท เก็ทเตอร วัน อีควิปเม็นท จำกัด ขายสงเคร�องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือน

ลำดับ

จำหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจกาแฟ

รานอาหารและเคร�องด�มอ�นๆ รานสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่

จัดพิมพจำหนายหรือเผยแพร ตำราเรียนพจนานุกรม

และสารานุกรมลงบนส�อตางๆ

ตัวแทนจำหนายสินคาอุปโภคบริโภคของแอมเวยและบริการ

จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการขาย
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หัวหนางานตรวจสอบภายใน

 บริษัทไดแตงตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเปนหนวยงานภายนอกในการสอบทานและประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมระดับองคกร เพ�อใหแนใจวาระบบการควบคุมภายใน 

การบริหารความเส่ียง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไดดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค

ที่วางไว โดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ ซึ่งดำรงตำแหนงผูจัดการ เปน

ผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจ

สอบและประธานเจาหนาที่บริหารอยางสม่ำเสมอทุกไตรมาส 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และ นางสาว

ฤทัยชนก สุภาพงษ และเห็นสมควรวามีความเหมาะสมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวเน�องจากมีความเปนอิสระและมีประสบการณ

ในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน โดยมีขอมูลเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในดังนี้ 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 2
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ประสบการณทำงานในระยะ 8 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา                       ตำแหนง                     ช�อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ช�อ-สกุล / ตำแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง
อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

ประวัตินางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ  (ผูตรวจสอบภายในของบริษัท)

1. นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคม

    ศาสตร สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา 

Certificete

• ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของ

 ประเทศไทย (CPIAT)

• ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบอิสระในการ

 ตรวจประเม ินโครงการ - CAC SME 

 Certification

ประวัติการอบรม

• โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน 

 เพ�อเตรียมตัวเปนผูตรวจสอบภายในรับ

 อนุญาตสากล (Pre CIA)

• โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II 

• หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

• หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับ

 บริษัทที่เตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาด

 หลักทรัพย

ป 2550 – ป 2551

ป 2552 – ป 2553

ป 2554 - พ.ค.2559

มิ.ย.2559 ถึงปจจุบัน

• ผูตรวจสอบภายใน

• ผูตรวจสอบภายในอาวุโส

• ผูชวยผูจัดการ

• กรรมการบริหาร

• ผูจัดการ 

• แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบัญชี

   ธรรมนิติ ใหบริการตรวจสอบบัญชี

   และตรวจสอบภายใน

• บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ

  ใหบริการตรวจสอบภายใน

37

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 3
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ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา                       ตำแหนง                     ช�อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ช�อ-สกุล / ตำแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง
อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

ประวัตินางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ  (ผูตรวจสอบภายในของบริษัท)

• หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน

 วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

• หลักสูตร IT Audit 

• หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน 

 การทุจริต

• โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

 ในการตอตานทุจริต

• โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงาน

 ตรวจสอบภายในของหนวยงาน

• Asian Confederation of Instututes of 

 Internal Auditors Conference 2018

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 4



JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

171

เอกสารแนบ 3

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน



JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

172

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แนวคิดและวัตถุประสงค 

  การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอยางยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเปนผูถือหุน 

โดยระบบท่ีดีจะสามารถชวยปองกัน บริหาร จัดการความเส่ียงหรือความเสียหายตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทและผูท่ีมีสวนไดเสียไดเปน

อยางดี  ดังน้ัน จึงเปนหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะตองดำเนินการใหม่ันใจวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอ

ในการดูแลการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย ขอกำหนดท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกัน

ทรัพยสิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกตองนาเช�อถือ

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทางไพรซ

วอเตอรเฮาสคูเปอรส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) 

ฉบับนี้ขึ้น เพ�อเปนเคร�องมือชวยใหบริษัทใชเปนแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทดวยตนเอง 

แบบประเมินน้ี ไดจัดทำตามแนวคิดของ COSO/  (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

ที่ไดปรับปรุง framework ใหม เม�อเดือนพฤษภาคม 2556 และนำมาปรับใหเขาใจงายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย 

ซึ่งคำถามหลักยังแบงออกเปน 5 สวนเชนเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แตไดขยายความแตละสวนออกเปนหลักการยอยรวม 

17 หลักการ เพ�อใหเขาใจและเห็นภาพของแตละสวนไดชัดเจนยิ่งขึ้น

การนำไปใช

  บริษัทควรใชแบบประเมินน้ีเปนแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอยทุกป 

และอาจมีการทบทวนเพ่ิมเติมหากเกิดเหตุการณท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ การประเมินดังกลาว

ควรผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย เพ�อใหเกิดการแลกเปล่ียนความเห็น มีความเขาใจตรงกัน 

และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได  

  การตอบแบบประเมินในแตละขอ ควรอยูบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแลวพบวา บริษัทยังขาดการควบคุม

ภายในที่เพียงพอในขอใด (ไมวาจะเปนการไมมีระบบในเร�องนั้น หรือมีแลวแตยังไมเหมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทาง

แกไขประกอบไวดวย

1 เปนคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง ไดแก สถาบันผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผูตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) 

สถาบันผูบริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแหงสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพ�อการบริหาร 

(Institute of Management Accountants หรือ IMA)

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 2
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1.1    คณะกรรมการและผูบริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยูบนหลักความซ�อตรงและ

 การรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง

1.1.1 การปฏิบัติหนาที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเร�องตาง ๆ

1.1.2 การปฏิบัติตอคูคา ลูกคา และบุคคลภายนอก

      ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 คณะกรรมการและผูบริหารใหความสำคัญกำหนดแนวทางปฏิบัติที ่อยูบนหลักความ

ซ�อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน โดยระบุไวในคูมือหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

(The Principles of Good Corporate Governance) และคู มือขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจ 

(Code of Conduct)  และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics)

1.2 มีขอกำหนดท่ีเปนลายลักษณอักษรใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ�อตรง

 และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง

1. มีขอกำหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผูบริหารและพนักงานท่ีเหมาะสม

2. มีขอกำหนดหามผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

 ผลประโยชนกับกิจการ ซ่ึงรวมถึงการหามคอรรัปช่ันอันทำใหเกิดความเสียหายตอองคกร

3. มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝาฝนขอกำหนดขางตน

4. มีการส�อสารขอกำหนดและบทลงโทษขางตนใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เชน 

 รวมอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม ใหพนักงานลงนามรับทราบขอกำหนดและบทลงโทษ

 เปนประจำทุกป รวมท้ังมีการเผยแพร Code of Conduct ใหแกพนักงานและบุคคลภายนอก

 ไดรับทราบ 

      ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บริษัทฯ มีการกำหนดหลักปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ และส�อสารใหกับพนักงาน

รับทราบในสัญญาจาง  และการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม โดยกำหนดเปนหัวขอการอบรมคูมือ

ขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ และใหพนักงานลงนามรับทราบจริยธรรมทางธุรกิจ

ในหนังสือยินยอม รวมท้ังมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝาฝนไวในหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

จรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct

1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานกำกับดูแลปฏิบัติ 

 (compliance unit)

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบริหารและพนักงาน

1.3.3 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนอิสระจากภายนอกองคกร

สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)

1. องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซ�อตรง (Integrity) และจริยธรรม

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 3
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       ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บริษัทมีการส�อสารใหผูบริหารและพนักงาน (ระดับหัวหนางาน) กำกับติดตามผูใตบังคับบัญชา

และแจงหัวหนางานตามสายบังคับบัญชาทันทีหากพบวามีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามจรรยาบรรณ

(Code of Conduct) และขอหามที่บริษัทกำหนด บริษัทมีการกำหนดใหอบรมดานจริยธรรม

ประจำป รวมทั้งมีการวาจางผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษัท ตรวจสอบภายใน

ธรรมนิติ จำกัด) ทำการประเมินและติดตามความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

และประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct บางสวนท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานตามแผนงาน

ตรวจสอบภายในประจำป 

1.4 มีการจัดการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับความซ�อตรงและ

 การรักษาจรรยาบรรณ

1.4.1. มีกระบวนการที่ทำใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาที่เหมาะสม

1.4.2. มีกระบวนการท่ีทำใหสามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝาฝนไดอยางเหมาะสม และภายในเวลา

 อันควร

1.4.3. มีการแกไขการกระทำท่ีขัดตอหลักความซ�อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยางเหมาะสมและ

 ภายในเวลาอันควร

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่เพ�อใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกันและการบริหารงานมี

ประสทิธิภาพย่ิงข้ึน มีการส�อสารใหผูบริหารและพนักงาน (ระดับหัวหนางาน) กำกับติดตามผูใตบังคับ

บัญชาและแจงหัวหนางานตามสายบังคับบัญชาทันทีหากพบการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามแนวนโยบายที่

กำหนด มีชองทางใหพนักงานแจงเบาะแสหรือรองเรียนหากพบการปฏิบัติไมเหมาะสม เชน ไลนบริษัท 

E-mail กลองรับความคิดเห็น หรือแจงขอรองเรียนดวยตนเอง/หนังสือรองเรียน เปนตน และมีชอง

ทางใหบุคคลภายนอกแจงเบาะแสหรือรองเรียนหากพบการปฏิบัติไมเหมาะสมผานทางเว็บไซดบริษัท 

(www.jdfthailand.com)

2. คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทำหนาที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการดานการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 4

คำถาม   ใช        ไมใช

2.1  มีการกำหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝายบริหาร โดยไดสงวนสิทธ์ิอำนาจเฉพาะ

 ของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บรษัิทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการไวใน กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน และ (ราง) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไวอยางชัดเจน 

โดยคณะกรรมการชุดยอยจะรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท มีการสงวนสิทธ์ิอำนาจ

เฉพาะของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดแยกบทบาท อำนาจ หนาท่ีความรับผิดชอบ

ไวตางหากจากฝายบริหารอยางชัดเจน 
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2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลใหมีการกำหนดเปาหมายการดำเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได เพ�อ

 เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน 

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 คณะกรรมการของบริษัทมีการจัดทำเปาหมายการดำเนินงาน แผนงานธุรกิจ และการดำเนิน

ของป 2564 - 2568 เพ�อเปนเคร�องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององคกร และชวยในการ

จัดการองคกร การส่ังการ การกำกับดูแล การติดตามงานท่ีชัดเจนและการวัดผลการปฏิบัติงานตางๆ ได

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลใหบริษัทกำหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการและผูบริหารใหถูกตอง

 ตามกฎหมาย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี 

 ผูตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน 

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลในเร�องการสอบทาน

ความเพียงพอของระบบกำกับดูแลของบริษัท การสอบทานใหบริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและ

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และรายงานผลใหคณะกรรมการ

บริษัททราบทุกไตรมาส โดยกำหนดหนาท่ี และความรับผิดชอบไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการเปนผูมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชน

 ตอบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญในเร�องนั้น ๆ ได

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีความรูเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีความเช่ียวชาญดานบัญชีการเงิน

และดานกฎหมาย รวมถึงมีประสบการณทำงานดังกลาวตามท่ีปรากฏในประวัติกรรมการและผูบริหาร 

มีการแตงต้ังท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และบริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทนในการ

พิจารณาหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท ดำเนินการสรรหาและพิจารณากล่ันกรองบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนพิจารณา

 

2.4 คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีความรู ความสามารถนาเช�อถือ และมีความเปน

 อิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง เชน ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 

 ไมมีความสัมพันธอ�นใด อันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจและปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ 

 ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 ทาน ประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ทาน 

สอดคลองตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

โดยกรรมการอิสระเปนผูมีความรูเก่ียวกับธุรกิจ มีความเช่ียวชาญดานบัญชีการเงินและดานกฎหมาย 

ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร และไมมีการถือหุนในบริษัท ตามท่ีปรากฏในประวัติ

คณะกรรมการ และสำเนาบัญชีรายช�อผูถือหุน

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 5
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2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร�องการควบคุมภายในองคกร ซ่ึงครอบ

 คลุมท้ังการสรางสภาพแวดลอม การควบคุม การประเมิน ความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม 

 ขอมูลและ การส�อสาร และการติดตาม

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแล และสอบทานใหบริษัทมี

ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการบริหาร

ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยการสอบทานรวมกับผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก 

(บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) ซึ่งเม�อปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสมบูรณ ผูตรวจสอบ

ภายในจะรายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบภายในใหกับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

และคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบตอไป 

2.1 ผูบริหารระดับสูงกำหนดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท 

 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมท้ังทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมีการควบคุมภายใน

 อยางมีประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาท่ีในสวนงานท่ีสำคัญ ซ่ึงทำใหเกิดการตรวจสอบถวงดุล

 ระหวางกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงาน

 ที่ชัดเจน เปนตน 

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บริษัทกำหนดโครงสรางองคกร ซ่ึงมีการแบงแยกหนาท่ีซ่ึงเหมาะสมกับธุรกิจ สอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบัน เพ�อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท มีการแบงแยกหนาท่ีงานท่ีสำคัญ 

เชน แผนกการเงินเปนผูตรวจสอบ/พิจารณาการเบิกจาย และแผนกบัญชีทำหนาท่ี บันทึกบัญชี เปนตน 

ทำใหเกิดการถวงดุลอำนาจระหวางการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติ ดำเนินการ และวงเงินอนุมัติ 

และมีการวาจางผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) 

ทำหนาท่ีตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายใน ใหความเห็น ขอเสนอแนะ 

เพ�อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ บริษัท และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 ผูบริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ

 อำนาจหนาที่  ความรับผิดชอบ และการส�อสารขอมูล 

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บริษัท กำหนดใหมีการรายงานและการส�อสารขอมูลตามสายการบังคับบัญชาท่ีระบุในผังโครง

สรางองคกรและโครงสรางยอยของแตละหนวยงาน เพ�อรายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหา และ

อุปสรรคในการทำงานใหผูบังคับบัญชาตามลำดับขั้น เชน ผูจัดการฝายรายงานใหผูบริหารระดับสูง

ทราบผานการประชุมประจำเดือน ผูบริหารระดับสูงรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบผานการ

จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพ�อใหองคกร

บรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 6

คำถาม   ใช        ไมใช

คำถาม   ใช        ไมใช
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3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเหมาะสมระหวาง

 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน 

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บริษัทมีการกำหนดบทบาท อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ไวในกฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ และมีการกำหนดอำนาจหนาท่ี

และความรับผิดชอบ ของ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ไวในใบกำหนดหนาท่ีงาน (Job Description) 

มีการกำหนดอำนาจอนุมัติการดำเนินงานในสวนตาง ๆ ไวในคูมือปฏิบัติงาน เร�อง อำนาจการดำเนิน

การของบริษัท 

4. องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 7

คำถาม   ใช        ไมใช

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ�อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรูและความ

 สามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอยางสม่ำเสมอ

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บริษัทมีการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานฝายทรัพยากรบุคคล ต้ังแตการสรรหา คัดเลือก

พนกังานตามคุณสมบัติซ่ึงระบุไวในแบบขออัตรากำลังคนท่ีอนุมัติโดยผูมีอำนาจของแตละฝาย มีการ

ฝกอบรมเพ�อพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน โดยหลักสูตรการฝกอบรมพิจารณาจาก

ความเห็นของฝายบริหาร ขอบังคับตามท่ีกฎหมายกำหนด และความตองการของหนวยงาน มีกระบวน

การจดัทำแผนสืบทอดตำแหนงเพ�อพัฒนาและรักษาบุคคลากรใหกาวหนาตามสายอาชีพตอไป รวมท้ัง

มีการสนับสนุนกิจกรรมสวัสดิการและนันทนาการใหกับพนักงาน และกำหนดใหมีการทบทวนความ

เหมาะสมเปนประจำทุกป

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแรงจูงใจหรือรางวัลตอบุคลากรท่ีมีผล

 การปฏิบัติงานดี และการจัดการตอบุคลากรท่ีมีผลงานไมบรรลุเปาหมายรวมถึงการส�อสาร

 กระบวนการเหลานี้ ใหผูบริหารและพนักงานทราบ

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการทำงานของพนักงานปละ 1 คร้ัง รวมถึงการกำหนดนโยบาย

การประเมินผลงาน ปรับเงินเดือน และจายโบนัสผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เพ�อใชในการประกอบการ

พิจารณาการเล�อนตำแหนง การปรับเงินเดือน การจายโบนัส และมีการระบุหลักเกณฑการใหคะแนน

ประเมินอยางชัดเจน
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4.3 บริษัทมีกระบวนการแกไขปญหาหรือเตรียมพรอมสำหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรูและ

 ความสามารถที่เหมาะสมอยางทันเวลา

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บริษทัมีการเตรียมความพรอมโดยจัดทำเปนข้ันตอนการปฏิบัติงาน เร�อง การสืบทอดตำแหนง 

มีการกำหนดนโยบายการกำหนดสมรรถนะและความกาวหนาในสายอาชีพ รวมท้ังวาจางท่ีปรึกษา

ภายนอก (บริษัท แพทเตอรสัน คอนซัลแตนท จำกัด) ในการจัดทำในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนง

ที่สำคัญ/ตำแหนงหลัก เพ�อใหมีระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร ในการเตรียมความพรอมของบุคคล

ที่มีความสำคัญ และเปนแนวทางการบริหารจัดการการขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถอยางทันเวลา 

กรณีพนักลาออกกำหนดใหหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบงานแทนโดยการพิจารณาจัดสรรปริมาณ

งานใหมตามจำนวนบุคลากรท่ีมี รวมท้ังมีกระบวนการสรรหาพนักงานใหมมาทดแทนใหทันภายในระยะ

เวลาท่ีไมทำใหเกิดผลกระทบกับงาน  มีการจัดทำแผนการฝกอบรมเพ�อพัฒนาศักยภาพเฉพาะดานใน

สายอาชีพของแตละหนวยงานประจำป มีการจัดทำข้ันตอนการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานในกิจกรรม

ที่สำคัญ เพ�อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานใหม

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบริหารและพนักงานทุกคน เชน 

 การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝกอบรม

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บริษัทมีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานของฝายทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมในเร�อง 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพ�อใชเปนแนวทางในการสรรหา

บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ มีความรู ความสามารถ สอดคลองกับนโยบายบริษัทท่ีกำหนดไว มีการจัดทำ

แผนการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำป และมีการสอนงานพนักงานภายในฝายระหวางการ

ปฏิบัติงาน (On the Job training) โดยหัวหนางาน

 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตำแหนง (succession plan) ที่สำคัญ

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บริษัทมีการเตรียมความพรอมโดยจัดทำเปนนโยบายการสรรหาผูสืบทอดตำแหนงท่ีสำคัญ 

มกีารกำหนดนโยบายการกำหนดสมรรถนะและความกาวหนาในสายอาชีพ รวมท้ังวาจางท่ีปรึกษาภาย

นอก (บริษัท แพทเตอรสัน คอนซัลแตนท จำกัด) ในการจัดทำในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงท่ี

สำคัญ/ตำแหนงหลัก เพ�อใหมีระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมถึงมีการจัดทำแผนการฝกอบรม

เพ�อพัฒนาศักยภาพเฉพาะดานในสายอาชีพของแตละหนวยงานประจำป มีการจัดทำข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานของแตละหนวยงานในกิจกรรมท่ีสำคัญ เพ�อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานใหม 

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 8

คำถาม   ใช        ไมใช
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5. องคกรกำหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ�อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร

5.1 คณะกรรมการและผูบริหารมีกระบวนการและการส�อสารเชิงบังคับใหบุคลากรทุกคนมีความ

 รบัผิดชอบตอการควบคุมภายใน และจัดใหมีการปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีท่ีจำเปน

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บริษัทมีการส�อสารใหพนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติงานตาม คูมือหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

ขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีการส�อสารผานการปฐมนิเทศพนักงานเขาใหม 

และการกำกับดูแลโดยผูบังคับบัญชา และไดวาจางผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก 

(บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) เพ�อตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคมุภายในตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำป ใหขอแนะนำกับผูบริหารและพนักงานทุกหนวยงาน 

ตลอดจนกำหนดใหมีการติดตามการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน และรายงาน

ผลการปรับปรุงแกไขใหผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบ

5.2 คณะกรรมการและผูบริหารกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ และการใหรางวัล 

 ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาท้ังเร�องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงคในระยะส้ันและ

 ระยะยาวของบริษัท

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารใหความสำคัญในเร�องดังกลาว โดยนำมากำหนด 

เปนหวัขอในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานประจำป และใชเปนขอมูลประกอบ

การพิจารณาการเล�อนตำแหนง การปรับเงินเดือน และการใหโบนัส

 

5.3 คณะกรรมการและผูบริหารประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัลอยางตอเน�อง โดยเนนใหสามารถ

 เช�อมโยงกับความสำเร็จของหนาที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในดวย

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานทุกป และใชเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาการเล�อนตำแหนง การปรับเงินเดือน การใหเงินโบนัส โดยมีการระบุหลักเกณฑ

การวัดผลงานไวในแบบประเมินผล ซึ่งเช�อมโยงกับนโยบายการกำหนดสมรรถนะ และความกาวหนา

ในสายอาชีพ

 

5.4 คณะกรรมการและผูบริหารไดพิจารณาไมใหมีการสรางแรงกดดันท่ีมากเกินไปในการปฏิบัติหนาท่ี

 ของบุคลากรแตละคน

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : 

 บริษัทมีการส�อสารเปาหมายการดำเนินการขององคกรใหแตละฝายงานทราบ และใหผูบังคับ

บัญชาแตละฝายงานเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ และติดตามผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ และ

รายงานใหผูบริหารรับทราบ ในกรณีท่ีพบวาไมเปนไปตามเปาหมาย ผูบริหารรวมกันกำหนดวิธีการแกไข 

และมีการกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปอยางเหมาะสมไมสรางแรงกดดันท่ีมาก

เกินไปในการ
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องคกรกำหนดวัตถุประสงค ไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพ�อใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตางๆ  

ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

6.1 บริษัทสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะน้ัน 

 โดยแสดงไดวารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถวน แสดงถึงสิทธิหรือภาระ

 ผูกพันของบริษัทไดถูกตอง  มีมูลคาเหมาะสม  และเปดเผยขอมูลครบถวน ถูกตอง

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 คณะกรรรมการมีการสอบทานงบการเงินใหถูกตองตามท่ีควรตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

กอนอนุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัทจัดทำรายงานทางการเงินถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามความเห็นของผูสอบบัญชี

6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจจัยท่ีสำคัญ เชน ผูใช

 รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนมของธุรกิจ

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ผูบริหารบริษัท ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานและสนับสนุนขอมูลใหกับผูสอบบัญชี 

เพ�อใหม่ันใจวางบการเงินมีความถูกตองตามมาตรฐานบัญชี และหากมีขอเสนอแนะจากผูสอบบัญชีใหมี

การแกไข ผูบริหารและกรรมการจะใชการพิจารณาระดับสาระสำคัญรวมกับผูสอบบัญชี เพ�อพิจารณา

แนวทางการดำเนินการและปรับปรุงแกไขงบการเงินใหถูกตองเหมาะสม

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะทอนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอยางแทจริง

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 รายงานทางการเงินของบริษัทสอดคลองตามขอเท็จจริงของการดำเนินงานตามความเห็นตอ

งบการเงินของผูตรวจสอบบัญชี

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและส�อสารนโยบาย การบริหาร

 ความเส่ียงใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม

 ขององคกร

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เพ�อรับผิดชอบงาน

บริหารความเสี่ยงกำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงอยางตอเน�อง เพ�อใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั้งองคกรและ

มีการปฏิบัติอยางตอเน�อง ซึ่งกำหนดใหคณะกรรมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปดวย

ผูบริหารและพนักงานของแตละหนวยงาน และจะรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงใหกับ

กรรมการผูจัดการทราบ 
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7. องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค ไวอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองคกร 

 หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่งานตาง ๆ  

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมีการพิจารณาปจจัยเส่ียงท่ีอาจมีผลตอการดำเนินธุรกิจขององคกร โดยพิจารณาความ

เสี่ยงจากหนวยงานตางๆ เชน แผนกจัดซ้ือ ความเส่ียงจากการไดรับสินคาลาชากวากำหนด ฝายบัญชี

และการเงิน  ความเสี่ยงจากการบันทึกขอมูลตนทุนการผลิตไมถูกตอง แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ 

ความเสี่ยงจากการพัฒนาสินคาไมตรงตามความตองการลูกคา มีการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดทาง

กฎหมายที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบเจือปน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงจากขอมูลสำคัญของ

องคกรเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย เปนตน และในกระบวนการปฏิบัติงานมีการประเมินความเส่ียง

ซึ่งเปนปจจัยภายในที่อาจจะมาจากระบบการควบคุมภายในไมเพียงพอเหมาะสม และอาจสงผลกระทบ

กับการดำเนินงานในภาพรวมขององคกรได ซ่ึงบริษัทมีมาตรการควบคุมโดยกำหนดเปนข้ันตอนปฏิบัติ

งานตางๆ และจัดใหมีผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) 

ทำหนาท่ีตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และติดตามใหมีการดำเนินการ

แกไขอยางตอเน�องและเหมาะสม

7.2 บริษัทวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร 

 ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

 และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ตามที่ระบุไวในคำถามขอ 7.1

7.3 ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ตามที่ระบุไวในคำถามขอ 6.4 และ 7.1

7.4 บริษัทไดประเมินความสำคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาท้ังโอกาสเกิดเหตุการณ และผลกระทบ

 ที่อาจเกิดขึ้น 

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ตามที่ระบุไวในคำถามขอ 7.1

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพ�อจัดการความเส่ียง โดยอาจเปนการยอมรับความเส่ียงน้ัน 

 (Acceptance)  การลดความเสี่ยง (Reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance)  

 หรือการรวมรับความเสี่ยง (Sharing)

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ตามที่ระบุไวในคำถามขอ 7.1
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8. องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้นโดยครอบคลุมการทุจริตแบบตาง ๆ เชน การจัดทำ

 รายงานทางการเงินเท็จ  การทำใหสูญเสียทรัพยสิน การคอรรัปชั่น  การที่ผูบริหารสามารถ

 ฝาฝนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปล่ียนแปลงขอมูล

 ในรายงานที่สำคัญ  การไดมาหรือใชไปซึ่งทรัพยสินโดยไมถูกตอง เปนตน

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมีการประเมินความเส่ียงและโอกาสเกิดการทุจริต  โดยสรางการควบคุมภายในกระบวนการ

เพ�อลดโอกาสในการเกิดการทุจริต เชน การกำหนดอำนาจอนุมัติในการจัดซ้ือ/จัดจาง การกำหนดใหมี

การเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และความสามารถในการสงมอบสินคาของผูขาย กอนการพิจารณาจัดซ้ือ

/จดัจางแตละคร้ัง การแบงแยกหนาท่ีใหพนักงานฝายการเงินเปนผูเตรียมเอกสารในการจาย ฝายบัญชี

เปนผูตรวจสอบและบันทึกบัญชี การกำกับงานจากผูมีอำนาจตามสายการบังคับบัญชาของสวนงานท่ี

เกี่ยวของในกิจกรรมน้ัน เปนตน และมีกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพ�อลดโอกาสเกิดหรือปองกันความเส่ียงไวใน

คูมือปฏิบัติงาน มีการจัดทำนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน พรอมท้ังส�อสารใหพนักงานรับทราบ

 รวมถึงมีการวาจางผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) 

ทำหนาที่สอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแผนงาน

ตรวจสอบภายในประจำป และติดตามใหมีการดำเนินการแกไขอยางตอเน�อง

8.2 บริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมาย

 ที่กำหนดแลว  รวมทั้งไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก

 พนักงานแลวดวยวา ไมมีลักษณะสงเสริมใหพนักงานกระทำไมเหมาะสม  เชน ไมต้ังเปาหมายยอด

 ขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง จนทำใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมีการกำหนดเปาหมายขององคกร และใหมีการทบทวนเปาหมายในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหาร และหากผลงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด จะมีการสอบถามและรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุ 

เพ�อหาแนวทางปรับปรุง/แกไขเพ�อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน โดยไมสรางแรงกดดันท่ีมากเกินไปในการปฏิบัติ

งานใหกับพนักงานทุกระดับ

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับโอกาส ในการเกิดทุจริต 

 และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพ�อปองกันหรือแกไขการทุจริต

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 คณะกรรมการบริษัทมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�อสงเสริมใหบริษัทมีการกำกับดูแล

กิจการที่ดี สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

โดยรับทราบผลการสอบทานงบการเงินจากผูสอบบัญชี และผลการตรวจสอบภายในจากผูตรวจสอบ

ภายในทุกไตรมาส มีการพิจารณาและซักถามฝายบริหารเม�อมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจ

มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานบริษัท และโอกาสเกิดเหตุการณทุจริต 
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คำถาม   ใช        ไมใช
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9. องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน

8.4 บริษัทไดส�อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมีการส�อสารขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) ระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับ

การทำงาน และคูมือการปฏิบัติงานของแตละแผนก ท่ีจัดทำเปนลายลักษณอักษร ใหพนักงานรับทราบถึง

แนวทางปฏิบัติท่ีกำหนดไวผานการปฐมนิเทศ การอบรม การติดประกาศ และระบบฐานขอมูลสวนกลาง

ของบริษัท เพ�อเปนเคร�องมือใหพนักงานรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติท่ีกำหนดไว มีการแตงต้ังบุคคลเพ�อ

ตรวจสอบการทุจริตตามที่ไดรับเบาะแสหรือการรองเรียนจากภายในบริษัท

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 13

คำถาม   ใช        ไมใช

9.1. บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ 

 การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกำหนดมาตรการตอบสนองตอการ

 เปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว 

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมีประกาศแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มีการพิจารณาความเส่ียงท่ีไดทำการ

ประเมินความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกิดจากปจจัยภายนอก และการปฏิบัติงานภายในองคกร โดยมีการระบุและ

อธิบายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มาตรการในการจัดการความเสี่ยง และวิธีการบริหารความเสี่ยงใหมี

ความสอดคลองกับปจจัยเสี่ยง โดยประเมินและกำหนดวิธีลดผลกระทบจากความเสี่ยงใหอยูในระดับที่

ยอมรับได มีระบบการควบคุมภายในตามสายงาน และมีการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพ�อใหการจัดทำบัญชีของบริษัทถูกตองและทันเวลา

9.2. บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ 

 การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกำหนดมาตรการตอบสนองตอการเปล่ียน

 แปลงนั้นอยางเพียงพอแลว

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ตามที่ระบุไวในคำถามขอ 9.1

9.3. บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผูนำองคกร ท่ีอาจมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน 

 และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกำหนดมาตรการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงน้ันอยางเพียงพอแลว

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ตามที่ระบุไวในคำถามขอ 4.5

คำถาม   ใช        ไมใช
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มาตรการควบคุม (Control Activities)

10. องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับได

10.1. มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององคกร เชน 

 สภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอ�น ๆ

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ฝายบริหารมีกำหนดแนวทางการจัดการและ/หรือการควบคุมเพ�อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอ

การดำเนินงาน โดยอาศัยความเช่ียวชาญทางลักษณะธุรกิจ ประสบการณ การบริหารจัดการท่ีผานมา 

และการควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานบริษัทมีมาตรการควบคุมที่กำหนดเปนรูปแบบของ

นโยบาย ระเบียบและ/หรือขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตางๆ

10.2. บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกำหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุมกระบวนการตางๆ 

 อยางเหมาะสม  เชน  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ 

 และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต  อำนาจหนาที่  และลำดับชั้นการอนุมัติของ

 ผูบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน รัดกุม  เพ�อใหสามารถปองกันการทุจริตได  เชน  มีการ

 กำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับ  ข้ันตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  

 ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูขาย  การบันทึกขอมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  

 ขั้นตอนการเบิกจายวัสดุอุปกรณ หรือ การเบิกใชเคร�องมือตาง ๆ เปนตน โดยไดจัดใหมีกระบวน

 การสำหรับกรณีตาง ๆ ดังนี้ 

   10.2.1. การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และผูท่ีเก่ียว

 ของกับบุคคลดังกลาว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพ�อประโยชน ในการติดตามและสอบทานการ

 ทำรายการระหวางกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ังมีการปรับปรุงขอมูล

 ใหเปนปจจุบันเสมอ

   10.2.2. กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผล

ผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว เชน การทำสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืมการค้ำประกัน  บริษัทได

ติดตามใหม่ันใจแลววา มีการปฏิบัติเปนไปตามเง�อนไขท่ีตกลงกันไว ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัท 

เชน ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน

ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

บริษัท มีการจัดทำนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และการบริหารงาน 

รวมถึงการจัดทำคูมืออำนาจที่แสดงถึงความรับผิดชอบและอำนาจในการตัดสินใจหรือสั่งการในแตละ

กิจกรรม และคณะกรรมการบริษัทมีการอนุมัติ บริษัทมีการกำหนด นโยบายการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

หลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคามีเง�อนไขการคาโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหวางบริษัทกับ

กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ และการดำเนินการของบริษัทเม�อมีรายการท่ีเก่ียวโยง

กัน มีการเปดเผยรายการกับบุคคลกิจการและท่ีเก่ียวของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และกำหนดให

เลขานุการบริษัททำหนาท่ีในการจัดเก็บ รวบรวม และปรับปรุงขอมูล เก่ียวกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 

ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 14
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10.3. บริษทักำหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน การควบคุมแบบ manual 

 และ automated หรือการควบคุมแบบปองกันและติดตาม

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดเปนสวนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

และวิธีการปฏิบัติงานโดยผสมผสานระหวางแบบ manual และ automated มีการควบคุมและปองกันการ

เขาถึงขอมูลจากผูใชงานที่ไมไดรับอนุญาต ซึ่งเปนการควบคุมทั้งรูปแบบการปองกันและติดตาม

10.4. บริษัทกำหนดใหมีการควบคุมภายในในทุกระดับขององคกร เชน ท้ังระดับกลุมบริษัท หนวยธุรกิจ 

 สายงาน ฝายงาน แผนก หรือกระบวนการ

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บรษัิทกำหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององคกร ไดแก การจัดทำกำหนดอำนาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ มีการจัดทำโครงสรางองคกร 

เพ�อกำหนดสายการบังคับบัญชา มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเกิดการกระทำท่ีทุจริตออกจากกัน

มีการจัดทำขอบังคับ คูมือ/ระเบียบ ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงาน ในการทำงานท่ีมีความสำคัญของแตละหนวยงาน 

และแตละกระบวนการ โดยมีผูบริหารแตละระดับเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมใหมีการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายในท่ีวางไว

10.5. บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ�อเปน

 การตรวจสอบซึ่งกันและกัน กลาวคือ 

 1. หนาที่อนุมัติ 

 2. หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ 

 3. หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ี ความรับผิดชอบในงาน 3 ดาน ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ�อใหมีการ

ตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ดังน้ี (1) หนาท่ีในการอนุมัติการดำเนินการในเร�องตาง ๆ ใหเปนไปคูมืออำนาจ

ดำเนินการซ่ึงจะแตกตางไปตามขนาดและลักษณะการดำเนินงาน (2) ฝายบัญชี ทำหนาท่ีบันทึกรายการบัญชี

และจัดทำทะเบียนทรัพยสินท้ังหมดของบริษัท ฝายการเงินเปนผูตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีกอนทำเอกสารการจายเสนอผูมีอำนาจอนุมัติจายเงิน และมีการสุมสอบ

ทานความมีตัวตนของทรัพยสินตามแผนการตรวจนับทรัพยสินประจำป (3) ดูแลทรัพยสินโดยเจาของ

พ้ืนท่ีต้ังของทรัพยสินน้ัน  เชน ฝาย IT ดูแลทรัพยสินของ IT หรือฝายผลิต ดูแลทรัพยสินท่ีต้ังอยูใน

บริเวณของฝายผลิต เปนตน

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 15
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11. องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพ�อชวยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค

11.1 บริษัทควรกำหนดความเก่ียวของกันระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน

 และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานโดยรวมจะเกี่ยวของกับระบบ SAP ซึ่งเปนระบบ

สารสนเทศหลักของบริษัท เชน กระบวนการขาย การผลิต การรับ-จายวัตถุดิบและสินคาคงเหลือ 

การจัดซ้ือ การบันทึกบัญชี เปนตน บริษัทจึงออกแบบกระบวนการควบคุมท่ัวไปเก่ียวกับการใชงานระบบ

สารสนเทศของบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ การกำหนดระเบียบ

และขอบงัคับการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต การกำหนดนโยบายควบคุมสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลในระบบ

สารสนเทศ และการจัดทำแผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน เพ�อใหการปฏิบัติงานมีแบบแผนและใหเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติเพ�อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการไดอยางตอเน�อง และมีประสิทธิภาพ

11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมอบหมายฝายเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในเร�องดังกลาว มีการจัดหาและติดต้ังระบบ

เครือขาย เคร�องคอมพิวเตอร โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณตอพวงอ�นๆ ท่ีเพียงพอเหมาะสมกับการ

ดำเนินงานในปจจุบัน การบำรุงรักษาหองแมขายเคร�องมีการติดต้ังระบบปองกันผูบุกรุกจากภายนอกและ

มีการสำรองขอมูลสำคัญของบริษัทตามความถ่ีท่ีกำหนด มีการจัดเก็บประวัติใชงานอินเตอรเน็ตตาม

ขอบังคับ/กฎหมายท่ีกำหนด และกำหนดแผนแกไขปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเม�อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

เปนตน

11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมอบหมายฝาย IT เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสาร

สนเทศอยางเหมาะสม โดยมีการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงานเก่ียวกับขอมูลหรือเทคโนโลยีเปนลายลักษณ

อักษร ไวในนโยบายไอที (IT Policy) และมีการใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบพรอมท้ังจัดเก็บไวในแฟม

ประวัติพนักงาน

11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีใหมี

 ความเหมาะสม

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมอบหมายใหฝาย IT เปนผูควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบ

เทคโนโลยี และเครือขายคอมพิวเตอร รวมถึงเปนผูประเมินความเพียงพอของระบบเครือขาย เคร�อง

คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงอ�น ๆ และลิขสิทธ์ิ เพ�อใหการใชงานระบบสารสนเทศของบริษัทมีประสิทธิ

ภาพและเปนไปตามกฎหมายกำหนด
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12. องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพ�อใหนโยบายที่กำหนดไวนั้น

สามารถนำไปสูการปฏิบัติได

12.1. บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกุมเพ�อติดตามใหการทำธุรกรรมของผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร 

 หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ตองผานข้ันตอนการอนุมัติท่ีกำหนด เชน ขอบังคับของบริษัท 

 เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกณฑของสำนักงาน ฯลฯ เพ�อปองกันการหาโอกาส

 หรือนำผลประโยชนของบริษัทไปใชสวนตัว  

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัท มีการจัดทำนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และ

การบริหารงาน รวมถึงการจัดทำคูมืออำนาจท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบและอำนาจในการตัดสินใจหรือ

สั่งการในแตละกิจกรรม บริษัทมีการกำหนด นโยบายการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หลักการเก่ียวกับ

ขอตกลงทางการคามีเง�อนไขการคาโดยท่ัวไปในการทำธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการ ผูบริหาร 

หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวของ และการดำเนินการของบริษัทเม�อมีรายการท่ีเก่ียวโยงกัน มีการเปดเผย

รายการกับบุคคลกิจการและท่ีเก่ียวของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และกำหนดใหเลขานุการบริษัท

ทำหนาท่ีในการจัดเก็บ รวบรวม และปรับปรุงขอมูล เก่ียวกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และ 

ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

 

12.2. บริษัทมีนโยบายเพ�อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมน้ัน

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บรษัิทมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท

การพิจารณา การอนุมัติ เง�อนไขและขอจำกัด ทางบริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยมีหลักการพิจารณาการทำรายการใด ๆ ตองเปนไปเพ�อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม

เปนสำคัญ และหลีกเล่ียงการกระทำท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกำหนดใหผูท่ีมีสวนไดเสีย 

หรอือาจมีสวนเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเก่ียวโยง

ของตนและตองไมเขารวมการพิจารณา ไมมีสิทธิออกเสียงในเร�องน้ัน รวมถึงไมมีอำนาจในการอนุมัติ

รายการดังกลาว

12.3. บรษัิทมีนโยบายเพ�อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสำคัญ 

 และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทำกับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ตามที่ระบุไวในคำถามขอ 12.1

12.4. บรษัิทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม รวมท้ังกำหนด

 แนวทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร ในบริษัทยอยหรือรวมน้ัน ถือปฏิบัติ

 (หากบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือ  บริษัทรวมไมตองตอบขอนี้)

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวม
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12.5. บริษัทกำหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผูบริหาร

 และพนักงาน

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมีการแตงต้ังคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

แตละชุด ไวในกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอยตางๆ มีการจัดทำใบกำหนดหนาท่ีงาน (Job Description) 

โดยกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบของแตละตำแหนงงานเปนลายลักษณอักษร มีการกำหนด ข้ันตอน

การปฏิบัติงาน ระบุถึงตำแหนงของผูมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกระบวนการท่ีกำหนด และผูบังคับบัญชาตาม

สายงาน มีการกำกับดูแลใหพนักงานปฏิบัติใหเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด

12.6. นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไดรับการนำไปใชในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีความ

 สามารถรวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไขขอผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมีการจัดทำข้ันตอนปฏิบัติงาน และระบุวันท่ีมีผลบังคับใช เพ�อกำหนดเวลาท่ีเร่ิมนํานโยบาย

และกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไปใชงานอยางเหมาะสม และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยฝายบริหาร

ผานการประชุมแตละหนวยงานประจำเดือน และประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ�อรายงานความคืบหนา

ของงาน รับทราบปญหา อุปสรรคตางๆ และจัดการขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม ทันเวลา 

รวมทั้งมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ�อกำหนดแนวทางการแกไขขอผิดพลาดใน

การปฏิบัติงาน โดยแผนกคุณภาพ (QMR)

12.7. บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมีการจัดทำข้ันตอนปฏิบัติงานและมีการกำหนดใหทุกหนวยงานปรับปรุงข้ันตอนปฏิบัติงาน 

กรณีที่มีการพบการปฏิบัติงานท่ีไมสอดคลองกับระเบียบปฏิบัติ หนวยงานจะทบทวนและนำเสนอใหผูมี

อำนาจพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการท่ีจะปรับปรุง เพ�อใหสามารถนำมาใชควบคุมการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ โดยระบุแนวปฏิบัติดังกลาวไวในขั้นตอนการปฏิบัติงานแตละฉบับ
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ระบบสารสนเทศและการส�อสารขอมูล (Information & Communication)

13. องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพ�อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดำเนินไปไดตามที่กำหนดไว

13.1 บริษัทกำหนดขอมูลที่ตองการใชในการดำเนินงาน ทั้งขอมูลจากภายในและภายนอกองคกร 

 ที่มีคุณภาพและเกี่ยวของตองาน

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษทัมีการนำขอมูลท้ังจากภายในและภายนอกมาใชในการดำเนินงานและติดตามงาน โดยกำหนด

ใหมีการประชุมรวมกับผูที่เกี่ยวของ

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงปริมาณและความถูกตองของขอมูล 

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทพิจารณาเลือกใชระบบ SAP ซ่ึงผานการพิจารณาเร�องตนทุน ประโยชนท่ีจะไดรับ รวมถึง

ปริมาณและความถูกตองของขอมูล เพ�อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับธุรกิจ โดยผูบริหารและ

ผูใชงานที่เกี่ยวของ ไดแก ฝายบัญชี ฝายการเงิน ฝายขาย ฝายจัดซื้อ ฝายผลิต และฝายคลังสินคา 

กอนการจัดซ้ือและการนำมาใชงาน เพ�อการบันทึก จัดทำขอมูล และประมวลผลขอมูลใหมีความรวดเร็ว 

ถูกตอง ครบถวน และแมนยำ

13.3 บริษัทดำเนินการเพ�อใหคณะกรรมการมีขอมูลที่สำคัญอยางเพียงพอสำหรับใชประกอบการ

 ตัดสินใจ ตัวอยางขอมูลที่สำคัญ เชน รายละเอียดของเร�องที่เสนอ  ใหพิจารณา เหตุผล 

 ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ 

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ บริษัทกำหนดใหเลขานุการ

บริษัท เปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารขอมูลท่ีเก่ียวของใหเพียงพอ โดยจัดสงพรอมหนังสือ

เชิญประชุมลวงหนากอนการประชุมเพ�อใหกรรมการมีเวลาในการศึกษาขอมูล สำหรับใชประกอบการ

พิจารณาใหความเห็นในที่ประชุมอยางเหมาะสม

13.4 บริษัทดำเนินการเพ�อใหกรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ี

 ระบขุอมูลท่ีจำเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอยภายในระยะเวลา

 ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 เลขานุการบริษัทมีการสงหนังสือแจงเชิญประชุมลวงหนาซึ่งระบุวาระการประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชุมโดยระบุขอมูลท่ีจำเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุมใหกับคณะกรรมการ

บริษัทกอนการประชุมรับทราบอยางนอย 7 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด 

2 พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 82 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอน

วันประชุมเวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพ�อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ�นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 19
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14. องคกรส�อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในที่จำเปนตอ

     การสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดำเนินไปไดตามที่วางไว

13.5 บริษทัดำเนินการเพ�อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร  เพ�อใหสามารถ

 ตรวจสอบยอนหลังเก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการแตละราย เชน การ

 บันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเร�องที่พิจารณา 

 ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเร�องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 เลขานุการบริษัท มีการจัดทำรายงานการประชุมทุกคร้ัง โดยในรายงานจะระบุรายช�อกรรมการท่ี

เขารวมประชุม วาระท่ีจัดการประชุม รายละเอียดวาระการประชุม มติในท่ีประชุม และความเห็นของกรรมการ

แตละทานท่ีมีความเห็นตางจากมติในท่ีประชุมอยางชัดเจน เพ�อใหสามารถตรวจสอบยอนหลัง และนำเสนอ

ใหคณะกรรมการแตละชุดรับรองมติในที่ประชุมครั้งถัดไป

13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังตอไปนี้

  13.6.1. การจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู

  13.6.2. กรณท่ีีไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในวามีขอบกพรองในการ

           ควบคุมภายใน บริษัทไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญใหเปนระบบ ระเบียบ โดยกำหนดใหแตละหนวยงานที่เปนผูจัด

ทำเอกสาร มีหนาท่ีในการจัดเก็บเอกสารของตนเอง เชน ฝายบัญชีและการเงินจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

ในแฟมแยกตามประเภทใบสำคัญ เรียงตามเลขท่ี และจัดเก็บตามเดือนท่ีเกิดรายการ ฝายทรัพยากรบุคคล 

มีการจัดเก็บแฟมพนักงานในลิ้นชักเรียงตามรหัสพนักงาน และมีการจัดเก็บเอกสารตามที่กำหนดไวใน

ขั้นตอนปฏิบัติงาน เปนตน 

 กรณีที่ไดรับแจงขอบกพรองในการบันทึกบัญชีจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในจาก

ภายนอกผูบริหารมีการกำกับใหผูปฏิบัติงานแกไขอยางเหมาะสม 

14.1 บรษัิทมีกระบวนการส�อสารขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทาง การส�อสารท่ีเหมาะสม 

 เพ�อสนับสนุนการควบคุมภายใน 

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทจัดใหมีกระบวนการส�อสารขอมูลที่เหมาะสม เชน การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร การประชุมประจำฝายงาน และการอบรมพนักงานใหม 

เปนตน และกำหนดใหทุกหนวยงานตองจัดทำรายงานผลการดำเนินงานใหผูบริหารทราบอยางสม่ำเสมอ

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 20

คำถาม   ใช        ไมใช
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เอกสารแนบ 4 หนาที่ 21

15. องคกรไดส�อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน

14.2 บรษัิทมีการรายงานขอมูลท่ีสำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ และ คณะกรรมการ

 บริษัทสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน หรือ   สอบทานรายการตาง ๆ 

 ตามที่ตองการ เชน การกำหนดบุคคลท่ีเปนศูนยติดตอเพ�อใหสามารถติดตอขอขอมูลอ�นนอกจาก

 ที่ไดรับจากผูบริหาร รวมทั้งการติดตอสอบถามขอมูลจากผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน 

 การจัดประชุมระหวางคณะกรรมการและผูบริหารตามท่ีคณะกรรมการรองขอ การจัดกิจกรรม

 พบปะหารือระหวางคณะกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เปนตน 

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมอบหมายใหเลขานุการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการประสานงาน ดูแลและรายงาน

สารสนเทศตาง ๆ ตอคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังการติดตอสอบถามขอมูลจากผูสอบบัญชี ผูตรวจ

สอบภายในจากภายนอก ตามที่คณะกรรมการรองขอ 

14.3 บริษัทจัดใหมีชองทางการส�อสารพิเศษหรือชองทางลับเพ�อใหบุคคลตาง ๆ ภายในบริษัทสามารถ

 แจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) 

 ไดอยางปลอดภัย

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัท กำหนดใหพนักงานภายในบริษัทสามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนท่ีอาจเกิดการทุจริต

ผานทางกลองรับขอเสนอแนะ.ไลนบริษัท E-mail  หรือแจงขอรองเรียนดวยตนเอง/หนังสือรองเรียน 

เปนตน และกำหนดใหเจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคลเปนผูดำเนินการกับขอรองเรียนท่ีไดรับแจงและรายงานผล

ใหผูบริหารและพนักงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบ และเจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคลจะเปนผูรวบรวมขอมูลและ

ประสานงานกับกรรมการผูจัดการ หรือผูบังคับบัญชาแตละสายงานท่ีไดรับเร�องรองเรียนและตรวจสอบ

ขอเท็จจริง และกำหนดใหมีการแจงผลการดำเนินงานกับขอรองเรียน

15.1 บริษัทมีกระบวนการส�อสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และมีชอง

 ทางการส�อสารท่ีเหมาะสม เพ�อสนับสนุนการควบคุมภายใน เชน จัดใหมีเจาหนาท่ีหรือหนวยงาน

 นักลงทุนสัมพันธ ศูนยรับเร�องรองเรียน เปนตน

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทไดมุงเนนใหความสำคัญกับชองทางการส�อสาร เพ�อสงเสริมการควบคุมภายในใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคและการกำกับการดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยบริษัทไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทดูแล 

ควบคุมประสานงาน ใหขอมูลขาวสาร และสรางความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทกับผูถือหุน นักลงทุน 

นักวิเคราะห ส�อมวลชนและผูที่เกี่ยวของ โดยมีการจัดทำขอมูลสารสนเทศผานเว็บไซต

15.2 บริษัทจัดใหมีชองทางการส�อสารพิเศษหรือชองทางลับเพ�อใหผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร

 สามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แกบริษัท

 ไดอยางปลอดภัย

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทกำหนดชองทางใหผูมีสวนไดเสียภายนอกสามารถแจงเบาะแส ขอเสนอแนะหรือรองเรียน 

กรณเีก่ียวกับการทุจริตหรือการกระทำไมเหมาะสม ผานหนาเว็บไซดของบริษัท (www.jdfthailand.com)
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ�อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยังดำเนินไปอยางครบถวน 

เหมาะสม

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 22

16.1 บริษัทจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอกำหนดหามฝายบริหาร

 และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เชน กำหนดใหแตละ

 สวนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผูบังคับบัญชา หรือมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบ

 ภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมีกระบวนการสอบทานและอนุมัติการปฏิบัติในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน โดยการทำรายการระหวางบริษัทกับบุคคลใดท่ีเก่ียวของอันอาจนำมาซ่ึงผลประโยชนท่ีขัดแยง

กันไดน้ัน จะตองผานการพิจารณาอยางถ่ีถวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเปนรายการระหวาง

กันที่สำคัญการเขาทำรายการน้ัน ตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุน 

หากกรรมการหรือผูบริหารบริษัท ทานใดท่ีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของจะไมเขารวมในกระบวนการ

ตัดสินใจรายการดังกลาว

16.2 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว โดยการประเมินตนเอง 

 และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทมีการวาจางผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก (บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) 

ปฏิบติัหนาท่ีในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแผนงาน

ตรวจสอบภายในประจำปท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให

คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส รวมถึงมีการติดตามการดำเนินการแกไขของฝายบริหาร

อยางสม่ำเสมอ

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) มีการจัดทำแผน

งานตรวจสอบภายในประจำป ตามแนวทาง Risk Base Audit และตามความเห็นของผูบริหารและคณะ

กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงในแตละคร้ังมีการตรวจสอบระบบงานและติดตามในประเด็นท่ีตรวจพบคร้ังท่ีผานมา

และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูที่มีความรูและความสามารถ

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ตามความเห็นที่ระบุไวในขอ 16.2

คำถาม   ใช        ไมใช
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17. องคกรประเมินและส�อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่รับผิดชอบ 

ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 บริษัทกำหนดใหผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) 

รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�อใหสามารถทำหนาท่ีในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

ติดตามการแกไขขอบกพรอง และประเมินผล ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนอิสระและปราศจาก

การแทรกแซงจากฝายบริหาร

16.6 บริษัทสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการ

 ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) ปฏิบัติงานตาม

แนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพการตรวจสอบภายในท่ียอมรับโดยท่ัวไป (มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน : Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)

17.1 บริษัทประเมนิผลและส�อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพ�อติดตามแกไข

 อยางทันทวงที หากผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกตางจากเปาหมาย ท่ีกำหนดไวอยางมีนัยสำคัญ

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 การปฏิบัติงานประจำวันบริษัทกำหนดใหมีการกำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอบกพรอง

ของการควบคุมภายในอยางเหมาะสมโดยหัวหนางาน และ รายงานตอผูจัดการฝาย เพ�อใหมีการสนับสนุน

แกไขอยางทันทวงที อีกท้ังมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษัท ตรวจสอบภายใน 

ธรรมนิติ จำกัด) ทำหนาท่ีตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปท่ีไดรับการ

อนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัท เพ�อรายงานขอบกพรองตอคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะแนว

ทางแกไข แจงผูบริหารของบริษัทรับทราบอยางสม่ำเสมอ

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 23

คำถาม   ใช        ไมใช

คำถาม   ใช        ไมใช
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17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้

 17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณหรือ

  สงสัยวามีเหตุการณทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย  หรือมีการกระทำท่ีผิด

  ปกติอ�น ซึ่งอาจกระทบตอช�อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ

 17.2.2 รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา (แมวาจะไดเริ่ม

  ดำเนินการจัดการแลว) ตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ�อพิจารณา

  ภายในระยะเวลาอันควร

 17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญตอคณะกรรมการบริษัท

  /คณะกรรมการตรวจสอบ

 ความเห็นเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:

 ฝายบริหารมีหนาท่ีในการรายงาน ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบผานการฝายบริหารมีหนาท่ี

ในการรายงาน ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบผานการประชุมคณะกรรมการบริษัททันที ในกรณีมี

เหตุการณทุจริตอยางรายแรง หรือมีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทำท่ีผิดปกติ ซ่ึงอาจ

กระทบตอช�อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ และบริษัทมอบหมายใหผูตรวจสอบภายใน

อิสระจากภายนอก (บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด) ทำหนาท่ีในการตรวจสอบและประเมินระบบ

การควบคุมภายในของบริษัท หากพบขอบกพรองจะมีกระบวนการรายงานขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญ 

พรอมแนวทางแกไข (แมวาจะไดดำเนินการจัดการแลว) ตลอดจนการรายงานความคืบหนาในการปรับปรุง

แกไขขอบกพรองตอผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 24

คำถาม   ใช        ไมใช

วันที่จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหวางวันที่ 17 – 25 มิถุนายน 2564
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 บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี1 เพ�อใหเกิด

ประสิทธิภาพ ความโปรงใสและประสิทธิผลในการบริหารงาน และกอใหเกิดความเปนธรรมแกผูถือหุน ผูลงทุน เจาหนี้ พนักงาน 

ภาครัฐ ลูกคา ตลอดจนประชาชนท่ัวไปและผูเก่ียวของทุกฝาย อีกท้ังยังสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณา

หลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code: 

CG Code) ที่ปรับปรุงแกไขใหม ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ�อใชเปนแนวทางในการ

ดำเนินธุรกิจและการบริหารองคกรใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ มีความสัมพันธท่ีดี ความสามารถในการแขงขัน มีผล

ประกอบการท่ีดี และสามารถเติบโตและอยูรอดไดในระยะยาวดวยความโปรงใสและเปนธรรม เพ�อใหบริษัทฯ มีความนาเช�อถือตอผู

ลงทุน ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยสรางคุณคาใหกิจการมีความม่ันคงและย่ังยืนในระยะยาว ตลอดจนใหกรรมการ ผู

บริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักและทำความเขาใจ เพ�อใชเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินงานและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง

องคกร โดยมีหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำที่สราง

   คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน

 หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพ�อความยั่งยืน

 หลักปฏิบัติ 3: เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

 หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

 หลักปฏิบัติ 5: สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

 หลักปฏิบัติ 6: ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

 หลักปฏิบัติ 7: รักษาความนาเช�อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล

 หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีสวนรวมและการส�อสารกับผูถือหุน

1
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกำหนดที่ออกตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎเกณฑ ขอบังคับ และประกาศที่ออกตาม

ความในกฎหมายดังกลาวโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกรที่สราง

  คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน

 (1) คณะกรรมการบริษัทเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนำท่ีตองกำกับดูแลใหองคกรมีการบริหาร

จัดการท่ีดี โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการซ่ึงกำหนดอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนท้ังในการ

ปฏิบัติหนาที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่

ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซ�อสัตยสุจริตเพ�อรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนทุกราย

รวมถึงมีหนาที่ในการกำหนดวิสัยทัศน กลยุทธ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เปาหมาย งบประมาณรวมกับฝายจัดการ 

และการกำกับดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายจัดการและรายงานผลการดำเนินงานดังกลาว

 (2) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยและคณะทำงานเพ�อทำหนาที่สนับสนุน ตรวจสอบ และกำ

กับดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปท่ีกำหนด โดยประกอบ

ดวยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการ

บริหาร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ไดจัดทำกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และดำเนินการใหคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ยอยไดรับทราบเกี่ยวกับกฎบัตรดังกลาว ทั้งนี้ กำหนดใหมีการทบทวนกฎบัตรดังกลาวทุกปอยางสม่ำเสมอ เพ�อจะไดแกไขให

สอดคลองกับทิศทางของบริษัทฯ

 (3) คณะกรรมการบริษัทไดจัดทำนโยบายตาง ๆ เชน นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

นโยบายตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ เพ�อการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรมเปนประโยชนตอสังคม 

และสิ่งแวดลอม ตลอดจนสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง เพ�อสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบริษัทยังมีหนาที่ในการทบทวนและแกไขนโยบายตาง ๆ ใหสอดคลองกับสภาวการณ
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 (4) คณะกรรรมการบริษัทมีหนาที่ดูแลใหกรรมการและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of 

Care) และซ�อสัตยสุจริตตอองคกร (Duty of Loyalty) รวมท้ังปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุม

คณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถือหุน โดยจัดใหมีระบบและกลไกอยางเพียงพอที่จะทำใหมั่นใจไดวาการดำเนินงานของบริษัทฯ

เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนนโยบายตาง ๆ ของ

บริษัทฯ เชน มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝายตรวจสอบภายในดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมที่

เก่ียวของ มีกลไกในการรับเร�องรองเรียนและดำเนินการในกรณีท่ีมีการทุจริตคอรัปช่ัน เปนตน รวมท้ังมีกระบวนการอนุมัติการ

ดำเนินงานที่สำคัญ เชน การลงทุน การทำธุรกรรมที่มผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยว

โยงกัน การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และการจายเงินปนผล เปนตน ซึ่งจะเปนไปตามกฎหมายและนโยบายตาง ๆ ของ

บริษัทฯ  เชน นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวม นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน เปนตน

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพ�อความยั่งยืน

 คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกรในการดำเนินธุรกิจเพ�อใหเกิดความยั่งยืน และ

สอดคลองกับการสรางคุณคาใหแกกิจการ ลูกคา ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และสังคมโดยรวม รวมทั้งมีการส�อสารใหบุคลากรใน

ทุกระดับยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่เพ�อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว และเพ�อเปนวัฒนธรรมขององคกร

 นอกจากนี้ คณะกรรมการจะสงเสริมการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ มาใชเพ�อใหการดำเนินธุรกิจเปนไปตาม

นโยบายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำนดใหมีการทบทวนวัตถุประสงค เปาหมาย รวมทั้งแผนกลยุทธทุกป เพ�อให

มั่นใจวาสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององคกร และติดตามการประเมินผลอยางใกลชิด

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

 บริษัทฯ ตระหนักดีวาผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่กำกับดูแลใหความสำคัญกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ

ซ่ึงถือเปนตัวแทนของผูถือหุนมากข้ึน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงใหความสำคัญในการสรรหาและแตงต้ังกรรมการและกรรมการชุดยอย

ที่มีคุณภาพ และสามารถชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัทฯ ไดในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดโครง

สรางคณะกรรมการใหเหมาะสมสอดคลองกับธุรกิจและขนาดของบริษัทฯ และเปนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

 (1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ท้ังในดานความรู ความสามารถและประสบการณ

ท่ีสามารถเอ้ือประโยชนใหกับบริษัทฯ โดยเปนผูมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาท

สำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว

 (2) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอยางนอย 5 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย

1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน อันจะทำใหเกิดการถวงดุลในการพิจารณาและออกเสียงใน

เร�องตาง ๆ อยางเหมาะสม ท้ังน้ี กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกทานมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไวในประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน ขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงหลักเกณฑ ขอกำหนด และกฎหมายอ�น ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทนจะทำหนาที่ในการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรูความชำนาญและประสบการณที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติ

หนาที่ที่เปนประโยชนกับธุรกิจของบริษัทฯ เพ�อนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพ�อพิจารณาแตง

ต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัท ท้ังน้ี ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยแลว บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลของกรรมการ และกรรมการชุดยอย อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ 

สัดสวนการถือหุน จำนวนปที่ดำรงตำแหนง จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เปนตัวเงิน

และไมใชตัวเงิน การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ�น บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยในรายงานประจำปของบริษัทฯ และ/หรือบนเว็บไซตของ บริษัทฯ

 (3) คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละไมเกิน 3 ปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด โดยกรรมการอิสระ

จะมีวาระการดำรงตำแหนงตอเน�องไมเกิน 9 ป เวนแตมีเหตุผลและความจำเปนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 (4) กรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทหรือผูบริหารของบริษัทในเครือ

หรือบริษัทอ�นได แตตองเปนไปตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงหลักเกณฑ ขอกำหนด และกฎหมายอ�น ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี กรรมการบริษัทแตละคนจะ

ดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท เพ�อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีและจัดสรรเวลาอยางเหมาะสม โดยจะ

เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวารอยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จะจัดขึ้นในปนั้น ๆ 

โดยบริษัทฯ กำหนดใหมีประชุมคณะกรรมการไมนอยกวา 4 ครั้งตอป
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 (5) ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ จะไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพ�อใหเกิดความชัดเจนใหดานความ

รับผิดชอบระหวางการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทฯ ไดกำหนดอำนาจหนาที่ และความรับ

ผิดชอบในการดำเนินงานของกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน และกำหนดใหประธานกรรมการบริษัทตองเปนกรรมการอิสระ

 (6) คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพ�อทำหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทและการดำเนินงานของบริษัทฯ อันไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งไดกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะเพ�อ

ใหทราบถึงอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยไวอยางชัดเจน อีกท้ังไดกำหนดใหมีการทบทวนกฎบัตร

ดังกลาวอยางสม่ำเสมอใหสอดคลองกับสภาวการณ  ดังนี้

  (6.1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริหารจำนวนอยางนอย 3 ทาน เพ�อทำหนาที่ชวยสนับ

 สนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ขอบังคับ และคำส่ังใด ๆ  

 รวมท้ังเปาหมายท่ีกำหนดไว ภายใตกรอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดขององคประกอบ  

 คุณสมบัติ  อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบปรากฎอยูในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

  (6.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจำนวนอยางนอย 3 ทาน เพ�อทำหนาท่ีชวย 

 สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม

 กฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการจัดทำรายงานทางการเงิน เพ�อใหการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของบริษัทเปนไป 

 อยางโปรงใสและนาเช�อถือ โดยรายละเอียดขององคประกอบ คุณสมบัติ  อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบปรากฎอยู 

 ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

  (6.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 อยางนอย 3 ทานเพ�อทำหนาท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ�อดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย 

 และกรรมการผูจัดการของบริษัท รวมทั้งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการบริษัท  

 กรรมการชุดยอยและกรรมการผูจัดการของบริษัทใหสะทอนภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของแตละบุคคล และเสนอ 

 ความเห็นตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพ�อพิจารณาอนุมัติตอไป (แลวแตกรณี) โดยราย 

 ละเอียดขององคประกอบ คุณสมบัติ  อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบปรากฎอยูในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา 

 และพิจารณาคาตอบแทน

  (6.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนอยางนอย 3 ทาน

 เพ�อทำหนาที่ชวยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ

 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำกับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมใหอยูในระดับที่ 

 ยอมรับได โดยรายละเอียดขององคประกอบ คุณสมบัติ  อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบปรากฎอยูในกฎบัตรของ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท เพ�อทำหนาที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมท้ังสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการใหคำแนะนำในเร�องขอกำหนดตาม

กฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

 7) ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาสงตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมี

คุณสมบัติและประสบการณท่ีเหมาะสมกับธุรกิจท่ีบริษัทฯ เขาลงทุน เขาเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ เพ�อ

กำกับดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

ดังกลาวใหท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัททราบ ท้ังน้ี สัดสวนตัวแทนของบริษัทฯ ท่ีเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอย

และบริษัทรวม อยางนอยจะเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทและหรือตามที่ขอตกลงระหวางผูถือหุนของบริษัทยอยและ

บริษัทรวมแตละบริษัทกำหนด

 (8) บริษัทฯ ไดกำหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ใหคณะกรรมการแตละชุดมีหนาท่ี

ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีประจำปของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยโดยรวม และรายบุคคล รวมถึงกำหนดให

คณะกรรมการชุดยอยรายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนประจำทุกป
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หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

 (1) คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาท่ีใน การกำหนดคุณสมบัติและ

หลักเกณฑในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเขาดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการ และกำหนดรูปแบบและกระบวนการในการ

พัฒนากรรมการผูจัดการเพ�อใหสอดคลองกับธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวการณ เชน การฝกอบรมเพ�อพัฒนาความรู และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑในการจายคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการอยางเหมาะสม

 (2) สำหรับผูบริหารระดับสูงท่ีดำรงตำแหนงต่ำกวากรรมการผูจัดการ กรรมการผูจัดการจะมีอำนาจหนาท่ีในการกำหนด

กฎระเบียบ หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ กำหนดรูปแบบ และกระบวนการในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการวาจาง แตงต้ัง โยกยาย 

ปลดออก เลิกจาง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาว

 (3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีแผนสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) เพ�อเปนการเตรียมสืบทอดตำแหนง

กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงคเพ�อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเน�อง

 4) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลใหมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และแรงจูงใจที่

เหมาะสม และจะดูแลใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับทิศทางและกลยุทธของกิจการ สงเสริมใหพนักงานเขารวม

อบรมเพ�อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมเพ�อรักษาบุคลกรที่มีความ

สามารถไว

 (5) บริษัทฯ ไดจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพ�อใหพนักงานมีการออมอยางเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณรวม

ท้ังสนับสนุนใหพนักงานมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการเงิน เพ�อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และทำงานกับบริษัทฯ ได

ในระยะยาว

หลักปฏิบัติ 5 : สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

 คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับการสราง

คุณประโยชนแกลูกคาหรือผูท่ีเก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการ

ทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร เพ�อใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการไดอยางยั่งยืน

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยมีหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซ่ึงกรรมการ

บริษัท ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะตองยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ดังนี้

ผูถือหุน  : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพเพ�อการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน โดยมุง 

  มั่นที่จะสรางผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพ�อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนในระยะยาว  

  รวมทั้งดำเนินการเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใสและเช�อถือไดตอผูถือหุน

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติตอพนักงานทุกรายอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯ  

  ยังใหความสำคัญตอการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถและศักยภาพของพนักงานอยางสม่ำเสมอ เชน การ 

  จัดอบรม การสัมมนา และการฝกอบรม โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสรางแรงจูงใจ 

  ใหพนักงานท่ีมีความรูความสามารถสูงใหคงอยูกับบริษัทฯ เพ�อพัฒนาองคกรตอไป อีกท้ังยังไดกำหนดแนวทาง 

  ในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่ 

  เกี่ยวของ เชน การหามใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เปนตน และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและ 

  สวัสดิการตาง ๆ การกำกับดูแลเร�องความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน

คูคา :  บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคูคาโดยการใหคูคาแขงขันบนขอมูลท่ีเทาเทียมกัน และคัดเลือกคูคาดวยความ 

  ยุติธรรมภายใตหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคาของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดทำรูปแบบ 

  สัญญาที่เหมาะสมและเปนธรรมแกคูสัญญาทุกฝาย และจัดใหมีระบบติดตามเพ�อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตาม 

  เง�อนไขของสัญญาอยางครบถวน และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดหา  

  โดยบริษัทฯ จะเขาทำธุรกรรมกับคูคาภายใตเง�อนไขทางการคาโดยท่ัวไป ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาตอคูคาอยาง 

  เครงครัด

ลูกคา :  บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยเนนการจัดหาสินคา และ/หรือผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน  

  และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน เนนการรักษาความลับของลูกคา และไมนำไป 

  ใชเพ�อประโชนของตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของโดยมิชอบ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ 

  ผูบริโภค อาทิ การผลิตอาหารที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสำคัญตอการกำหนดราคาขายและ 

  เง�อนไขที่เหมาะสมใหแกลูกคาอยางเทาเทียม

เจาหนี้ :  บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเง�อนไขตาง ๆ ตามสัญญาที่มีตอเจาหนี้เปนสำคัญ รวมทั้งการชำระคืน

  เงินตน ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันตาง ๆ ภายใตสัญญาที่เกี่ยวของ

คูแขง :  บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแขงขันท่ีดี มีจรรยาบรรณและอยูในกรอบของกฎหมาย รวมท้ังสนับสนุนและสง 

  เสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
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ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม : บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม รวมท้ังให

    การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเปนไปตามโครงการชวยเหลือสังคม (Corporate Social 

    Responsibility: CSR) ที่บริษัทฯ ไดดำเนินการตลอดมา รวมทั้งเนนการปลูกฝงจิตสำนึก

    ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใหเกิดข้ึนในบริษัทฯ อยางตอเน�อง และสนับสนุนกิจกรรม 

    ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม และไมกระทำการใด ๆ ท่ีขัดหรือผิดกฎหมาย อีกท้ังจะไมเก่ียว

    ของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา และจะดูแลเอาใจใสเปนมิตร 

    กับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่ง 

    แวดลอมอยางเครงครัดและใหความสำคัญกับการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอ 

    เน�อง โดยมีนโยบายท่ีใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเสริมสรางคุณภาพ อาชีวอนามัย และ 

    สิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต และ

    ทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ

 นอกจากน้ี ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจงขอรองเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความ

ไมถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ขางตน ผานชองทางท่ีบริษัทฯ กำหนดได ท้ังน้ี ขอมูลรองเรียนและเบาะแสท่ีแจงมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไวเปนความลับ โดยบุคคล

ท่ีบริษัทฯ กำหนดจะดำเนินการตรวจสอบขอมูลและหาแนวทางแกไข (หากมี) และ/หรือ พิจารณาเสนอเร�องรองเรียนท่ีสำคัญพรอม

ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพ�อพิจารณาดำเนินการตอไป

 ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีกรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกรที่

สอดคลองกับความตองการของบริษัท รวมทั้งดูแลใหมีการทำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ

พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพ�อใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

 บริษัทฯ ใหความมั่นใจตอนักลงทุนโดยการเปดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อยางถูกตองครบถวน ทันเวลา 

โปรงใส และเทาเทียมกัน ทั้งขอมูลทางการเงินและผลการดำเนินงาน สวนขอมูลอ�นที่เกี่ยวของไดรับการดูแลโดยกฎระเบียบ ขอ

บังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพ�อปองกันไมใหความลับของบริษัทฯ ร่ัวไหลตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทฯ กำหนด

ใหมีหนวยงานและบุคคลที่จะประสานและใหขอมูลแกผูถือหุน ผูสนใจลงทุนกับบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 (1) เพ�อใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงเพ�อชวยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมี

อำนาจหนาที่ตาง ๆ ซึ่งรวมถึง

  (1.1) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ประสบอยูหรือคาดวาจะเกิดข้ึนและสงผลกระทบ 

   ตอบริษัทฯ (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของบริษัทฯ (Risk Appetite)

  (1.2)  พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงท้ังภายนอกและภายในบริษัทฯ ใหมีความครอบคลุม และ 

   สอดคลองกับกลยุทธและทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ�อพิจารณาอนุมัติ  

   ทั้งนี้ ตองครอบคลุมความเสี่ยงอยางนอย 4 ประการ ดังนี้

    (ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)

    (ข) ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk)

    (ค) ความเสี่ยงดานกลยุทธการดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)

    (ง) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

  (1.3) พิจารณากำหนดกลยุทธและแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร 

   ความเสี่ยง ใหสามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได

  (1.4) พิจารณากำหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองตอความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ 

   เพ�อใชเปนกฎเกณฑในการปฏิบัติงานตามสถานการณความเส่ียงแตละประเภทเพ�อเสนอใหคณะกรรมการ 

   บริษัทเห็นชอบ

  (1.5) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

  ทั้งนี้ อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฎอยูในกฎบัตรของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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 (2) คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ

กำหนดเพ�อทำหนาท่ีในการสอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกตองชัดเจน และทันเวลา สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ และระเบียบ

ของบริษัทฯ การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และพิจารณาการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง ชัดเจน โปรงใส และทันเวลา ตามขอ

กำหนดของการเปนบริษัทจดทะเบียน ในกรณีท่ีมีรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ 

จะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ�อพิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลกอนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนตอไป

 (3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นที่ชัดเจน โดยส�อสารไปยังพนักงานทุกระดับของ

องคกรและบุคคลภายนอกเพ�อใหเกิดการนำไปปฏิบัติไดจริง และคณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีโครงการหรือแนวทางตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ รวมทั้งไดจัดใหการรับเร�องรองเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไวใน

นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น โดยจัดชองทางการส�อสารที่หลากหลายเพ�อเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียสามารถ

แจงเบาะแส หรือขอรองเรียนมายังบริษัทฯ ไดอยางสะดวกและเหมาะสม และบริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส

หรือผูรองเรียน  พยาน  และบุคคลท่ีใหขอมูลในการสืบสวนหาขอเท็จจริงไมใหไดรับความเดือดรอน  อันตรายใด ๆ หรือความไม

ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจงเบาะแส การรองเรียน การเปนพยาน หรือการใหขอมูลแกบริษัทฯ 

 (4) คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวกับสวนไดเสียของตนเองและผูท่ีเก่ียวของ

ปละคร้ังเปนประจำทุก ๆ ป เพ�อใหคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีมีความขัดแยงของผลประโยชน 

และสามารถตัดสินใจเพ�อประโยชนของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ 

จะไมมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาในวาระดังกลาว

 (5) คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศและนโยบายคุมครองขอมูลสวน

บุคคลนำมาใชในการสนับสนุนการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดและเพ�อประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน 

การกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการใชขอมูลภายในเพ�อปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน 

ขอมูลและโอกาสของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดนโยบายการทำรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพ�อปองกันไมใหเกิดการทำธุรกรรม

กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันในลักษณะท่ีไมสมควร รายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย ตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรม

การกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความนาเช�อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล

 (1) คณะกรรมการบริษัทมุงม่ันท่ีจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูล 

โดยบริษัทฯ จะใหความสำคัญกับการเปดเผยอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส เพียงพอและทันเวลา ท้ังขอมูลของบริษัทฯ ขอมูล

ทางการเงิน และขอมูลท่ัวไปท่ีมิใชขอมูลทางการเงิน เพ�อใหผูท่ีเก่ียวของท้ังหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน เพ�อใหเปนไป

ตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

 (2) คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำรายงานประจำป แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และ

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัด

ทำ รวมท้ังกำหนดใหมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปน

ผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท

 (3) คณะกรรมการบริษัทไดความสำคัญเกี่ยวกับสภาพคลองทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ 

โดยกำหนดใหฝายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคลองของกิจการเปนประจำอยางสม่ำเสมอและราย

งานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจำทุกไตรมาส 

 (4) ภายหลังจากที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทฯ จะทำการเผยแพร

ขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุนและสาธารณชนผานชองทางและส�อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลัก ทรัพยฯ และ

เว็บไซตของบริษัทฯ และจัดใหมีผูรับผิดชอบเพ�อทำหนาที่ติดตอและใหขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย หรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเปนไปอยางถูกตองเพียงพอ

 (5) คณะกรรมการบริษัทสงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล ซึ่งนอกเหนือจากการเผย

แพรขอมูลตามหลักเกณฑที่กำหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แลว คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการเปดเผยขอมูล

ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษผานชองทางอ�นดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งนำเสนอขอมูลที่เปนปจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีสวนรวมและการส�อสารกับผูถือหุน

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานตาง ๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลัก

ทรัพยและเจาของบริษัท เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกำไรจากบริษัทฯ 

สิทธิในการไดรับขอมูลอยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวมประชุมเพ�อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผูถือหุนเพ�อแตงตั้งหรือถอด

ถอนกรรมการ แตงต้ังผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีสำคัญและมีผลตอทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเร�องท่ีมี

ผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การกำหนดหรือการแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท การลด

ทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
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(ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน)

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดนโยบายเพ�อสงเสริมและอำนวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้

 (1) ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุน และการประชุมวิสามัญผูถือหุน บริษัทฯ จะกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการ

ประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม หรือในเอกสารแนบ

วาระการประชุมอยางครบถวนเพียงพอตอการตัดสินใจของผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูล

ประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวของ

กำหนด รวมถึงละเวนการกระทำใด ๆ ที่เปนการจำกัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ เพ�ออำนวยความ

สะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุม โดยทุกคนสามารถสงหลักฐานการลงทะเบียน หรือหนังสือมอบ

ฉันทะมายังบริษัทฯ ลวงหนา เพ�อตรวจสอบความถูกตองกอนวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเลือกใชสถานที่จัดประชุมที่สะดวกแก

การเดินทางมารวมประชุมของผูถือหุนและแนบแผนท่ีซ่ึงแสดงสถานท่ีจัดการประชุมผูถือหุนไวในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวัน

เวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ

 (2) กอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอซักถามไดลวงหนา

กอนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑการสงคำถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนำสงหนังสือเชิญ

ประชุมผูถือหุน และบริษัทฯ จะเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัฯ โดยบริษัทฯ จะรวบรวมเพ�อนำคำถามที่

สำคัญไปสอบถามในที่ประชุมตอไป

 (3) ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงอยางนอย 1 คน เปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและลงมติแทนผูถือหุนดังกลาว โดยจะแจงรายช�อ

พรอมขอมูลของกรรมการอิสระดังกลาวไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน 

 (4) ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีผูถือหุนตางชาติ บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมท้ังฉบับเปน

ภาษาอังกฤษ และจัดสงใหกับผูถือหุนตางชาติพรอมกับการจัดสงฉบับภาษาไทย

 (5) บริษัทฯ เพ่ิมชองทางในการรับทราบขาวสารของผูถือหุนผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ เขาจด

ทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว โดยนำขาวสารตาง ๆ และรายละเอียดไวท่ีเว็บไซตของบริษัทฯ 

โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหเผยแพรลวงหนากอนวันประชุม เพ�อใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูลระเบียบ

วาระการประชุมไดอยางสะดวกและครบถวน 

 (6) บริษัทฯ สงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดยอยทุกทานเขารวมประชุม โดยประธานกรรมการ

บริษัท ทำหนาที่เปนประธานที่ประชุม รวมถึงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีภายนอกหรือตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมาย

หรือตัวแทน เขารวมประชุมเพ�อรับฟงความเห็น ตอบขอซักถามจากผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน

 (7) ในการประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและดำเนินการประชุมตามกฎหมายและขอบังคับ

ของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว ไมเปลี่ยนแปลงขอมูลที่เปนสาระสำคัญ หรือเพิ่มวาระ

การประชุมโดยไมจำเปน และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ โดย

กรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของจะเขารวมประชุมเพ�อตอบคำถามในที่ประชุมดวย

 (8) บริษัทฯ จัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนในวาระท่ีสำคัญ เชน การทำรายการเก่ียวโยง การทำรายการไดมาหรือจำหนายไป

ซ่ึงสินทรัพย เปนตน และใหบุคคลท่ีเปนอิสระ อาทิเชน ผูสอบบัญชีภายนอก ท่ีปรึกษากฎหมาย ทำหนาท่ีชวยในการตรวจนับหรือ

ตรวจสอบคะแนนเสียงในที่การประชุม เพ�อความโปรงใสและตรวจสอบไดในการนับผลการลงคะแนนและเปดเผยใหที่ประชุมทราบ

พรอมบันทึกลงในรายงานการประชุม รวมถึงจัดใหมีการลงมติที่ประชุมผูถือหุนสำหรับแตละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลาย

รายการ เชน วาระการแตงตั้งกรรมการบริษัท

 (9) ภายหลังการประชุมผูถือหุนแลวเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกขอมูลอยางถูกตองและครบถวน 

ในสาระสำคัญ รวมท้ังจะมีการบันทึกประเด็นขอซักถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะท่ีสำคัญไวในรายงานการประชุม เพ�อใหผูถือ

หุนสามารถตรวจสอบได โดยบริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมผูถือหุนเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพ�อใหผูถือหุนไดพิจารณา 

รวมถึงนำสงรายงานการประชุมดังกลาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน หรือนำสงไปยังหนวย

งานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงพาณิชย ตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวของกำหนดทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให

มีการทบทวนความเหมาะสมในการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใชกับธุรกิจของบริษัทฯ เปนประจำทุกป

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เม�อวันที่ 13 

สิงหาคม 2564 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เปนตนไป
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