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วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Mission

1.	มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด	ด้วผลิตภัณฑ ์
	 ที่มีคุณภาพ	รสชาติอร่อย	ค�านึงถึงหลักโภชนาการที่ดี 
	 รวมทัง้ความสะดวก	และปลอดภยั	ดว้ยราคาทีเ่หมาะสม

2.	พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญในการ 
	 ปฏิบัติงาน	 เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการ 
	 เรียนรู้ส�าหรับทุกๆ	คน

3.	เพ่ิมศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยควบคู่ 
	 กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
	 ทางอาหาร	พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มี 
	 ประสทิธภิาพบนพ้ืนฐานของขอ้มลูขนาดใหญ	่(Big	Data)

4.	มองหาโอกาส	และช่องทางการตลาด	เพ่ือขยายธุรกิจ 
	 ให้เตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง	ครอบคลุมในทกุภมูภิาคทัว่โลก

5.	สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และให้	
	 ความส�าคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม 
	 การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
	 โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม
Core values

ร่วมมือร่วมใจ สู่มาตรฐานไฝเ่รียนรู้ ท�างาน
มีจริยธรรม

ท�าธุรกรรม
มีความรับผิดชอบ

ประกอบธุรกิจ
ยั่งยืน

P O W E R S
Participation World classOrganization

That learns Ethics Responsibility Sustainability

 เป็นผู้น�าระดับโลกในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและ
แบรนด์สิ นค้ าที่ ผู้ บริ โภค
ยอมรับและพึงพอใจให้มีอยู ่
ในทุกครัวเรือน	 โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความ
ปลอดภั ย 	 แล ะคุณภาพ 
ตามมาตรฐานระดับสากล	
ภายใต้การด�าเนินธุรกิจที่
สร้างสรรค์และรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือความยั่งยืน
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 งบการเงนิรวม 2563 การเปลีย่นแปลง 2562 การเปลีย่นแปลง 2561

จุดเด่นในรอบปี

*รวมรายการ ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้ทางการเงิน 

** จัดประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9 และ TFRS16

ผลประกอบการ (ล้านบาท)     
รายได้จากการขาย  23,580  -1.74%  23,999  6.96% 22,437 
รายได้รวม*  24,442  -2.27%  25,009  8.26%  23,101 
กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  4,090  3.73%  3,943  15.82%  3,404 
สินทรัพย์รวม  37,417  9.34% 34,221  10.96% 30,842 
หนี้สินรวม  4,025  -4.36% 4,209  4.73% 4,019 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  33,391  11.26% 30,012  11.89% 26,823 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)     
กำาไรสุทธิต่อหุ้น  12.41  3.76% 11.96 15.78% 10.33
เงินปันผลต่อหุ้น  4.77  6.95% 4.46 13.78% 3.92
มูลค่าหุ้นตามบัญชี 101.28 11.26% 91.03 11.89% 81.35

อัตราส่วนทางการเงิน     
สภาพคล่อง (เท่า)  5.52  0.89 4.63 0.17 4.46
ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  53  -2 55 -5 60
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  16.70  -1.37 18.07 1.64 16.43
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า)  0.15  -0.03 0.18 -0.01 0.19
ความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย**  (เท่า)  2,112.26  933.49  1,178.77  793.64 385.13

อัตราผลตอบแทน      
อัตรากำาไรขั้นต้น (%)  37.02  0.77 36.25 1.00 35.25
อัตรากำาไรสุทธิ (%)  16.73  0.96 15.77 1.03 14.74
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  16.58  -1.24 17.82 1.12 16.70



นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
รองประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทฯ	 ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิม 
คุณค่าทางโภชนาการ	 พัฒนาระบบการผลิตเพ่ือรักษา
คณุภาพสนิคา้ตามมาตรฐานสากล	และเสรมิสรา้งบคุลากร
ที่มีคุณภาพเพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
ไปสู่เปา้หมาย



สารจากคณะกรรมการ

 ตลอดปี 2563 ท่ีผ่านมา การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของคนท่ัวโลก 
โดยมาตรการปิดเมือง หรือล็อกดาวน์ ทำาให้วงจรเศรษฐกิจ
หยุดชะงัก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน สำาหรับประเทศไทย 
ในช่วงแรกที่เกิดการแพร่ระบาด ประชาชนตื่นตระหนกแห่
กักตุนสินค้า โดยเฉพาะบะหมี่ก่ึงสำาเร็จรูป ซึ่งในช่วงเวลา 
ดังกล่าว บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการผลิตได้เพียงพอ
ต่อความต้องการ นับเป็นผลกระทบในเชงิบวกสำาหรบับรษิทัฯ 
ภายหลังการแพร่ระบาดลดน้อยลงจนสามารถควบคุมการ
ระบาดได้ ภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ ในการเยียวยาผู้ที ่
ได้รับผลกระทบ โดยการอัดฉีดเงินเข้าระบบเพ่ือกระตุ ้น
เศรษฐกิจ ทำาให้ผลประกอบการของกลุม่บรษิทัฯ ในรอบปี 2563 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจผลิตสินค้าบริโภค ได้รับผลกระทบ 
ไม่มากนัก

 ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายในประเทศ
ของบรษิทัฯ ไม่เตบิโต แต่รายได้จากการขายต่างประเทศ มกีาร 
เติบโต ทำาให้บริษัทฯ สามารถทำากำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของ 
ผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ ได้ถึง 4,090 ล้านบาท ซึง่เป็นจดุสงูสดุใหม่ 
สำาหรบัผลประกอบการของ บรษิทัฯ ทางด้านการผลติ บริษทัฯ ได้ 
ลงทนุขยายกำาลงัการผลติด้วยงบประมาณกว่า 800 ล้านบาท 
ที่โรงงานลำาพูน ซึ่งเป็นสายการผลิตบะหมี่ก่ึงสำาเร็จรูปแบบ
ซอง และทีโ่รงงานระยอง เป็นสายการผลติบะหมีก่ึ่งสำาเรจ็รปู
แบบถ้วยและสายการผลติเวเฟอร์ โดยเริม่ทะยอยดำาเนินการ
ผลติในช่วงเดอืนธันวาคม 2563 ทีผ่่านมา และสามารถใช้สทิธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสำาหรบัการลงทนุในเครือ่งจกัรใหม่
ภายในปี 2563 ตามที่รัฐบาลให้การส่งเสริม 

 บรษิทัฯ ดำาเนนิธุรกิจโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ภายใต้
นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายต่อต้านการ
คอร์รปัชนั มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ควบคู่
ไปกับการสร้างผลประกอบการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความ
มัน่คงและย่ังยืน ส่งผลให้ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั ดงันี้

 • ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น 
ประจำาปี 2563 (AGM 2563) ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยได้รับ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 • ได้รับการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 
2563 (CGR 2563) ในระดบั “ดเีลศิ” (Excellent) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • ได้รบัการคดัเลอืกอยู่ในรายชือ่หุน้ย่ังยืน (Thailand 
Sustainability Investment : THSI) ประจำาปี 2563 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ได้รับรางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเย่ียมแห่งปี 
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม” จากงาน Money & Banking 
Awards 2020 โดยวารสารการเงินธนาคาร สำาหรับเกณฑ์
การพิจารณาให้รางวัลบริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลประกอบการ
รวมยอดเยี่ยมในรอบปี วัดจาก 4 ปัจจัย ประกอบด้วยขนาด
ของบรษิทั ความสามารถในการทำากำาไร ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน

 แผนการดำาเนินงานในอนาคต กลุ ่มบริษัทฯ ยังคง 
มุ ่งมั่นก้าวสู่เป้าหมาย สร้างรายได้จากการขาย 30,000 
ล้านบาท ภายในปี 2565 โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี 
เพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ พัฒนาระบบการผลิตเพ่ือรักษา
คุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล และเสริมสร้างบุคลากร
ที่มีคุณภาพเพ่ือเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไป 
สู่เป้าหมาย

 โอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่าน 
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
ท่ีได้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของบรษิทัฯ ด้วยดเีสมอมา 
ตลอดจนพนกังานบรษิทัฯ ทุกคน ท่ีช่วยกันผลกัดนัให้บรษิทัฯ 
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป
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ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝา่ย	Intelligence
Production

รองผู้อ�านวยการ
สายงานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝา่ยตรวจสอบภายใน

ฝา่ยวิจัยและพัฒนา ฝา่ยประกันคุณภาพ

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

แผนผังการบริหารงาน

ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ
สายงานการผลิต

โรงงาน
ศรรีาชา

โรงงาน
ล�าพูน

โรงงาน
ระยอง

โรงงาน
บ้านโปง่	1

โรงงาน
บ้านโปง่	2

6 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ
สายงานพัฒนาธุรกิจและ
การลงทุนต่างประเทศ

ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ
สายงานสนับสนุนกลาง

ผู้จัดการส�านัก
กรรมการผู้อ�านวยการ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้อ�านวยการ

ฝา่ยพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

คณะท�างานธรรมาภิบาล

คณะท�างานบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

ฝา่ยลงทุน
ต่างประเทศ

ฝา่ยบัญชี ฝา่ยการเงิน
และการลงทุน

ฝา่ยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร

ฝา่ยจัดซื้อ ฝา่ยสารสนเทศ ฝา่ยบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ
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คณะกรรมการบริษัท

นายก�าธร	ตติยกวี
กรรมการบริษัท

นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย
กรรมการบริษัท

นายบุญชัย	โชควัฒนา
กรรมการบริษัท

นายเวทิต	โชควัฒนา
กรรมการบริษัท

นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์
รองประธานกรรมการบริษัท/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

นายสุชัย	รัตนเจียเจริญ
รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

ดร.	พจน์	พะเนียงเวทย์
กรรมการผู้อ�านวยการ/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความ
เสี่ยง

นางสาวพจนา	พะเนียงเวทย์
กรรมการบริษัท/
กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

8 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



คณะกรรมการบริษัท

นางทองอุไร	ลิ้มปิติ
กรรมการอิสระ/
กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

ศ.ดร.สุวิมล	กีรติพิบูล
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

ดร.กุลภัทรา	สิโรดม
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายกนิช	บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นางอรทัย	ทองมีอาคม
กรรมการบริษัท

นายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา
ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.กุลภัทรา	สิโรดม
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายกนิช	บุณยัษฐิติ
กรรมการตรวจสอบ

นายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ
กรรมการตรวจสอบ

10 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง

ศ.ดร.สุวิมล	กีรติพิบูล
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

ดร.	พจน์	พะเนียงเวทย์
กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

นางทองอุไร	ลิ้มปิติ
กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

นายสุชัย	รัตนเจียเจริญ
กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

นางสาวพจนา	พะเนียงเวทย์
กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

นางสาวหทัยรัตน์	กว้างจิตต์อารีย์
กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
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คณะผู้บริหาร

นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์
กรรมการผู้อ�านวยการ

ดร.พจนี	พะเนียงเวทย์
รองผู้อ�านวยการ

นางสดใส	หาญชนะ
ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ

นางสาวหทัยรัตน์	กว้างจิตต์อารีย์
ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ

นางสุชาดา	พะเนียงเวทย์
ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ

นายเพชร	พะเนียงเวทย์
ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ

นายพันธ์	พะเนียงเวทย์
ผู้จัดการส�านัก
กรรมการผู้อ�านวยการ

นางสาวสรารัตน์	ตั้งศิริมงคล
ผู้จัดการฝา่ยบัญชีและ
เลขานุการบริษัท

นางสาวประพิณ	ลาวัณย์ประเสริฐ
ผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ

นายวสันต์	บุญสัมพันธ์กิจ
ผู้จัดการฝา่ยการเงิน
และการลงทุน	(CFO)

นายอิทธิพล	คูหะรัตน์
ผู้จัดการฝา่ยพัฒนาธุรกิจ

12 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



คณะผู้บริหาร

นายสรยุทธ	รักษาศรี
ผู้จัดการฝา่ยบริหารทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ

นางสาวอริยา	ตั้งชีวินศิริกุล
ผู้จัดการฝา่ยตรวจสอบภายใน

นายชุมพล	เตมียสถิต
ผู้จัดการฝา่ยวิจัยและพัฒนา

นายชัชพล	บุญเติม
ผู้จัดการฝา่ยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร

นางสาวสวิตา	สกุลธนสมบัติ
ผู้จัดการฝา่ยประกันคุณภาพ

นายกิจไพบูลย์	คงสุภาพศิริ
ผู้จัดการฝา่ย	Intelligence
Production

นางสาวนิมล	กิจขันธ์
ผู้จัดการโรงงานระยอง

นายนิรันดร์	ภู่ทอง
ผู้จัดการโรงงานศรีราชา
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
 โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 3 ชุด ได้แก่ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่ง 
ในคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง โดยกรรมการในจ�านวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจ�านวน 5 ท่านดังนี้ 

	 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	 ต�าแหน่ง	 ประเภทกรรมการ

 1.  นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา - ประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
    - ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

 2.  นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ - รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
    - กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน   
    - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 3.  นายสุชัย  รัตนเจียเจริญ - รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
    - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง  

 4.  ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ - กรรมการผู้อ�านวยการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
    - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง  

 5.  นายก�าธร ตติยกวี - กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 6.  นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย - กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 7. นายบุญชัย โชควัฒนา - กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 8.  นายเวทิต โชควัฒนา - กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 9. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ - กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
    - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง  

 10. นางอรทัย  ทองมีอาคม - กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม - กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  

    - ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 12. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ - กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
    - กรรมการตรวจสอบ   
    - กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

 13. นายกนิช   บุณยัษฐิติ - กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
    - กรรมการตรวจสอบ

การจัดการ

14 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



	 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	 ต�าแหน่ง	 ประเภทกรรมการ

 14.  ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล - กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
    - ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ    
     บริหารความเสี่ยง 

 15. นางทองอุไร  ลิ้มปิติ - กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
    - กรรมการธรรมาภิบาลและ    
     บริหารความเสี่ยง

	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท	 :	กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท 
ยกเว้น ดร.กุลภัทรา สิโรดม, นายกนิช บุณยัษฐิติ, นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ, ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล และนาง
ทองอุไร ลิ้มปิติ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

	 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 1. ก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
 2.  อนมุตัแิผนงานและงบประมาณประจ�าปี รวมท้ังก�ากับดแูลการปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
  นโยบายและแผนงานที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. ส่งเสริมให้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให ้
  กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัในการด�าเนินธุรกิจและติดตามให้มกีารปฏบิตัิ 
  ตามอย่างจริงจัง
 4.  จดัให้มรีะบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่า การท�ารายการต่างๆ ได้รบัอนุมติัจากผูม้อี�านาจ  
  มีการสอบทานและจัดท�าบัญชีท่ีถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ท่ีสามารถป้องกันการน�าทรัพย์สินของบริษัทไป 
  ใช้ในทางมิชอบ
 5. การท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและ 
  เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตาม 
  ข้อก�าหนดเก่ียวกับขัน้ตอนการด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน์ 
  ให้ถูกต้อง
 6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงนิท่ีผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบ และ/หรอืสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเหน็ชอบ 
  จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
 7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง 
  มีมาตรฐานและโปร่งใส
 8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
 9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนก�าหนดอัตรา 
  การจ่ายเงนิปันผล (หากม)ี และความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัเก่ียวกับเรือ่งท่ีเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน 
  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ  
  ส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของบรษิทัไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวนังดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ หรอื ก�าหนด 
  วันเพื่อก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิใน 
  การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
 10. จัดท�ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน 
  ประจ�าปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)
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 11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการ 
  เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
 12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
 13.  ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

	 อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ
 1. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอ�านาจหน้าที ่ให้แก่ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการอืน่ใดไปปฏิบัติ
 2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบ 
  ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
 3. อนุมัติการเข้าค�้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัท 
  ที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
 4. อนุมัติการเข้าท�านิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
 5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
 6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการ 
  บริหาร
 7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
 8. อนุมัติการจ�าหน่าย จ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
 9. อนมุตักิารปรบัสภาพ ท�าลาย ตดับญัช ีซึง่สินทรพัย์ถาวรและสินทรพัย์ท่ีไม่มตัีวตนท่ีเลกิใช้ ช�ารดุสูญหายถูกท�าลาย 
  เสือ่มสภาพ หรอืล้าสมยัไม่สามารถใช้งานได้ มมีลูค่าทางบญัชรีวมในวงเงินส่วนทีเ่กินอ�านาจคณะกรรมการบรหิาร 
 10.  อนุมัติการปรับสภาพราคา การท�าลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะท�าให้ 
  มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
 11.  อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ 
  การด�าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท ส�าหรับเรื่องท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ 
  ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
    ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอ�านาจให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้อนุมัติในเรื่อง 
  ดังกล่าว และให้น�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป
 12. บรรดาอ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ 
  การท�ารายงานที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 13. เสนอการเพ่ิมทนุ หรอืลดทนุ หรอืการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ การแก้ไข เปลีย่นแปลงหนงัสอืบรคิณห์สนธิ ข้อบงัคบั  
  และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
 14.  อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
 15.  อนุมัติให้ประธานกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ก�าหนดคู่มืออ�านาจด�าเนินการ
 16. มอบอ�านาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดท�าการแทนได้ ภายใต้ระเบียบที่ 
  คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้
 17. มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือ 
  ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น
 18. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�าเป็น 
  ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 19. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

16 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 

 คณะกรรมการบรษิทั บรษิทัฯ ได้จดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม�า่เสมออย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ โดยก�าหนดการ
ประชมุเป็นประจ�าทุกวันพุธที ่3 ของเดอืน และอาจมกีารประชมุพิเศษเพ่ิมตามความจ�าเป็น โดยมกีารก�าหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า  
เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ปกติการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง

	 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี	2563 
 ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน 12 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
 
  การประชุม

	 รายชือ่คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการสรรหา	 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
	 	 	 ตรวจสอบ	 และก�าหนดค่าตอบแทน	 และบริหารความเสีย่ง

	 	 ทัง้หมด	12	ครัง้/ปี	 ทัง้หมด	6	ครัง้/ปี	 ทัง้หมด	2	ครัง้/ปี	 ทัง้หมด	4	ครัง้/ปี

 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 11/12 - 2/2 -                               

 2. นายพิพัฒ  พะเนียงเวทย์ 12/12 - 2/2 -                          

 3. นายสุชัย  รัตนเจียเจริญ 12/12 - - 4/4                       

 4. ดร.พจน์  พะเนียงเวทย์ 12/12 - - 4/4                         

 5. นายก�าธร  ตติยกวี 12/12 - - -                            

 6. นายอภิชาติ  ธรรมมโนมัย 12/12 - - -                            

 7. นายบุญชัย  โชควัฒนา 11/12 - - -                             

 8. นายเวทิต  โชควัฒนา 12/12 - - -                           

 9. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ 12/12 - - 4/4                          

 10. นางอรทัย  ทองมีอาคม 12/12 - -  -                             

 11. ดร.กุลภัทรา  สิโรดม 12/12 6/6 - -                             

 12. นายชัยวัธ  มะระพฤกษ์วรรณ 11/12 6/6 2/2 -                             

 13. นายกนิช  บุณยัษฐิติ 10/12 6/6 - -                             

 14. ศ.ดร.สุวิมล  กีรติพิบูล 12/12 - - 4/4                                   

 15. นางทองอุไร ลิ้มปิติ 11/12 - - 4/4                       

		เฉลี่ยร้อยละของกรรมการเข้าประชุม	 97	 100	 100	 100													
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เลขานุการบริษัท

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสรารัตน ์
ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 
รุ่น 42/2011, หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 31/2019 และหลักสูตร Asean CG Scorecard Coaching จาก
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย โดยมวีาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี (โดยคณุสมบตัขิองผูด้�ารงต�าแหน่งเป็น
เลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1) เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีคณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตักิฎบตัรเลขานุการบรษิทั โดยก�าหนดหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ 
ดังนี้  
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 หน้าที่
 (1) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   (ก) ทะเบียนกรรมการ
   (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปี
   (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
 (3)  จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ 
  ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 (4) ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
 (5) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
 (6) สนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 (7) ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 ความรับผิดชอบ
 เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เกณฑ์พิจารณา
เกี่ยวกับกรรมการบริษัท มาตรา 89/23 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551    
 ในกรณีท่ีเลขานกุารบรษิทัพ้นจากต�าแหน่งหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าท่ีได้ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้เลขานกุารบรษิทั
คนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี และให้คณะกรรมการ
บริษัท มีอ�านาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
 เลขานุการบริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการของบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ ค่าบ�าเหน็จรายปี และค่าต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีข้อมูลค่าตอบแทนในรอบปี 2563 ดังนี้

 ค่าตอบแทน
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รวม
   บริษัท ตรวจสอบ สรรหาและ ธรรมาภิบาล (บาท)
     ก�าหนด และบริหาร 
     ค่าตอบแทน ความเสี่ยง 

 นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา - ประธานกรรมการบริษัท 3,532,000 - 24,000 - 3,556,000   
     - ประธานกรรมการสรรหา          
     และก�าหนดค่าตอบแทน         

   นายพิพัฒ  พะเนียงเวทย์ - รองประธานกรรมการบริษัท 1,120,000 - 20,000 - 1,140,000   
    - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        
    - กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน         

 นายสุชัย  รัตนเจียเจริญ - รองประธานกรรมการบริษัท 920,000 - - 40,000 960,000   
     - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง           

 ดร.พจน์   พะเนียงเวทย์ - กรรมการผู้อ�านวยการ 920,000 - - 40,000 960,000   
    - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง       

 นายก�าธร  ตติยกวี - กรรมการบริษัท 820,000 - - - 820,000   

 นายอภิชาติ  ธรรมมโนมัย - กรรมการบริษัท 920,000 - - - 920,000 

  นายบุญชัย  โชควัฒนา - กรรมการบริษัท 810,000 - - - 810,000  

 นายเวทิต  โชควัฒนา - กรรมการบริษัท 820,000 - - - 820,000  

 นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ - กรรมการบริษัท 920,000 - - 40,000 960,000   
    - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง       

 นางอรทัย ทองมีอาคม - กรรมการบริษัท 820,000 - - - 820,000  

 ดร.กุลภัทรา  สิโรดม - กรรมการอิสระ 820,000 240,000 - - 1,060,000   
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ       

 นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ - กรรมการอิสระ 810,000 120,000 20,000 - 950,000    
    - กรรมการตรวจสอบ         
    - กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน       

 นายกนิช  บุณยัษฐิติ - กรรมการอิสระ 800,000 120,000 - - 920,000    
    - กรรมการตรวจสอบ       

 ศ.ดร.สุวิมล   กีรติพิบูล - กรรมการอิสระ 820,000 - - 48,000 868,000    
    - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล        
     และบริหารความเสี่ยง       

 นางทองอุไร ลิ้มปิติ - กรรมการอิสระ 810,000 - - 40,000 850,000   
     - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง         

          16,414,000	
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 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้กลัน่กรองถึงความเหมาะสม รวมถึงผลการด�าเนินงานและการขยายตัวทางธุรกิจของบรษิทัฯ 
และเปรยีบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจเดียวกัน เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 รวม 5 ล้านบาท 
ทัง้นี ้เพ่ือความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ ซึง่ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ ครัง้ท่ี 3/2563 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ 
  ธรรมาภบิาลและบรหิารความเสีย่ง เฉพาะผูท่ี้เข้าประชมุ ต�าแหน่งประธาน 12,000 บาท/คน/ครัง้ ต�าแหน่งกรรมการ  
  10,000 บาท/คน/ครั้ง 
 2) ค่าเบีย้ประชมุรายไตรมาส : จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่งประธาน 60,000 บาท/คน/ไตรมาส ต�าแหน่ง 
  กรรมการ 30,000 บาท/คน/ไตรมาส 
 3) ค่าบ�าเหน็จรายปี : คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนน�าไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการ 
  บริษัทฯ อนุมัติ 
 4) ค่าต�าแหน่ง : จ่ายให้ประธานกรรมการบริษัท 200,000 บาท/เดือน 
 5) ผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี  

 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารตามค�านิยามที่ประกาศก�าหนดฯ 
ของส�านักงาน ก.ล.ต.  และผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ได้รับค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่นใน

ฐานะผู้บริหาร จ�านวน 20 ท่าน ดังนี ้

	 ค่าตอบแทนปี	2563	 จ�านวนเงิน	(บาท)

 เงินเดือนรวม 73,024,423                          

 โบนัสรวม 37,276,140                        

 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  1,959,989                        

	 รวม	 112,260,552	 																														

 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน  ได้แก่ รถประจ�าต�าแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ TFMAMA
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่) 
 บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักส�ารอง 
ตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) 
  
ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท TFMAMA 
  เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท TF และบริษัท PR  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2560 โดยจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทใหม่ช่ือ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TFMAMA” 
และจ่ายเงินปันผลจากบริษัทใหม่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561  

ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผล	ในปีที่ผ่านมา

 
ปี
	 เงินปันผลงวดระหว่างกาล	 เงินปันผลงวดสุดท้าย		 รวม	

วันที่จ่ายเงินปันผล	 	 	(บาท/หุ้น)	 (บาท/หุ้น)	 (บาท/หุ้น)

 2560 1.98*  1.63 3.61  15 ก.ย. 2560 / 23 พ.ค. 2561  

 2561 1.91  2.01 3.92 25 ต.ค. 2561 / 23 พ.ค. 2562 

 2562 2.26  2.20 4.46 17 ต.ค. 2562 / 8 พ.ค. 2563

 * อัตราเทียบเท่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัท “TF” และ “PR” เดิมก่อนควบบริษัทตามนโยบายเดิมของแต่ละบริษัท
 * ปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินสดปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้ว อัตราหุ้นละ 2.70 บาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งส�าเร็จรูป 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งส�าเร็จรูป
ส�าหรับจ�าหน่ายทั้งในและนอกประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

	 1.1	 ผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปที่ใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลัก
 ได้แก่ ผลติภัณฑ์บะหมีก่ึ่งส�าเรจ็รปูภายใต้เครือ่งหมายการค้ามาม่า 
ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคมานานกว่า 40 ปี โดยครอง
ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ในประเทศไทย รวมทั้งการ
รับจ้างผลิตบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปให้กับบริษัทชั้นน�าของทวีปยุโรป 
อเมริกา และออสเตรเลีย เพ่ือการส่งออก โดยมีก�าลังการผลิต 
ทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านซองต่อวัน

	 1.2	 ผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก
   1.2.1 ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส�าเร็จรูปพร้อมรับประทาน 

เช่น เส้นหมี่ขาวกึ่งส�าเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยวกึ่งส�าเร็จรูป ก๋วยจั๊บ 
กึ่งส�าเร็จรูป โจ๊กกึ่งส�าเร็จรูป ข้าวต้มกึ่งส�าเร็จรูป ข้าวขาว 
และข้าวหอมก่ึงส�าเรจ็รปู ซึง่เป็นผลติภัณฑ์มส่ีวนประกอบ 
ของตัวเส้นหรือข้าวพร้อมด้วยเครื่องปรุงรสท่ีมีรสชาติ 
ครบถ้วน ภายใต้เครือ่งหมายการค้ามาม่า และเครือ่งหมาย 
การค้าต่างประเทศ ได้แก่ MAMY, PAPA, PAMA, HANDI 
RICE และ PRESIDENT RICE เป็นต้น

   1.2.2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของต�ารับอาหารเส้น 
เช่น เส้นหมี่ขาว และก๋วยเต๋ียว ส�าหรับผู้บริโภคใช้เป็น
ส่วนประกอบในการประกอบอาหาร โดยมีหลากหลาย 
ขนาดส�าหรบัครอบครวัขนาดเล็ก หรอื ครอบครวัขนาดใหญ่ 
ภัตตาคาร และโรงเรยีน ภายใต้เครือ่งหมายการค้า MAMA 
MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ PRESIDENT 
RICE เป็นต้น

	 1.3	 ผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปที่ใช้วัตถุดิบอื่น	
   เช่น ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นกึ่งส�าเร็จรูป เป็นต้น

2. ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 เป็นธุรกิจภายใต้บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน) (PB) ซึ่งเป็น 
บรษิทัย่อยของ TFMAMA โดยประกอบธุรกิจผลติและจ�าหน่ายขนมปังและเบเกอรี ่
ภายใต้เครือ่งหมายการค้าของบรษิทั โดยส่วนมากเป็นการจ�าหน่ายภายในประเทศ 
โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
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 2.1	 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค้าส่ง 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังส�าหรับเบอร์เกอร์ ขนมปัง
ส�าหรับฮอทดอก ขนมปังพร้อมทาน เช่น ขนมปังสอดไส้ แซนด์วิช
ส�าเร็จรูป เค้ก และเบเกอรี่อื่นๆ ซึ่งจัดจ�าหน่ายให้กับช่องทาง/ร้าน
ค้าต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern 
Trade) และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์”

 2.2	 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค้าปลีก	
 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ท่ีจ�าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของบริษัท ได้แก ่
ร้านเดลิย่า และร้านเค้กมาดามมาร์โก้ นอกจากนั้นยังมีแฟรนไชส์ 
ขายแซนวิชกู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ และตู้จ�าหน่ายขนมปังอัตโนมัติ

 2.3	 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ส�าหรับธุรกิจฟาสต์ฟู้ด		 	 	
	 	 	 และร้านอาหาร/ภัตตาคาร	

 ได้แก่ ขนมปังส�าหรับเบอร์เกอร์ ขนมปังส�าหรับฮอทดอก ขนมปัง
ชนิดแผ่น ขนมปังฝรั่งเศส ครัวซองต์ ขนมปังกรอบ และแป้งพิซซ่า ที่
จ�าหน่ายให้แก่ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซ ีพิซซ่าฮทั 
เบอร์เกอร์คิง และอื่นๆ รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุบทอด ได้แก่ เกล็ด
ขนมปัง

3. ผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบ
 ผลิตขนมปังกรอบภายใต้เครื่องหมายการค้าบิสชิน และโฮมมี่ โดยแต่ละ 
เครื่องหมายการค้าจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งบิสกิต แครกเกอร์และเวเฟอร์ หลายรสชาติ 
อาทิ บัตเตอร์โคโคนัต บัตเตอร์โคโคนัตครีมส้ม บัตเตอร์โคโคนัตเคลือบช็อคโกแลต 
โฮลวีทแครกเกอร์ เลมอนเชอร์เบท เวเฟอร์รสโกโก้ กาแฟ มะพร้าว สตรอเบอร์รี่ 
บลูเบอร์รี่ แบล็คเคอเรนท์ แครกเกอร์รสงา ไก่ ชีส และมะพร้าว

4. ผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้
 ผลิตน�้าผลไม้ภายใต้เครื่องหมายการค้ากรีนเมท เคลล่ีและไทซัน ท้ังรูป
แบบกระป๋องและขวดเพชร หลากหลายรสชาติ อาทิ รสส้ม ลิ้นจี่ เฉาก๊วย และรส
มะขามซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีในภาคใต้

5. ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย ฟิล์มห่ออย่างอ่อนบรรจุอาหารและ
ถ้วยกระดาษ

6. อื่นๆ
 - ผลิตวัตถุดิบแป้งสาลี ส�าหรับผลิตภัณฑ์บะหมี่
 - ธุรกิจการลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
 - ธุรกิจตัวแทนนายหน้าส่งออก
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารก่ึง
ส�าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปังกรอบ น�้าผลไม้ และ บรรจุภัณฑ์ ท้ังน้ี บริษัทฯ มีบริษัทย่อยรวมท้ังส้ิน 11 บริษัท และ
มีบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 6 บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจด้านอาหาร ด้านวัตถุดิบ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านลงทุน และด้านอื่นๆ โดย 
ณ ปัจจุบันโครงสร้างกลุ่มบริษัทมีดังนี้ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่ม ดังน้ี

บริษัท ไทยอันเป่า
ผลิตภัณฑ์กระดาษ  
จ�ากัด   
(51.00%) (1)

บริษัท ไดอิชิ  
แพคเกจจิ้ง จ�ากัด
(50.10%) (1)

บริษัท อันเปา  
เอ็นไวรอนเมนท์ ไซน์เอ็นซ์ 
แอนด์ เทคโนโลยี จ�ากัด 
(35.00%) (2)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจวัตถุดิบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจลงทุน กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

บริษัท เพรซิเดนท์ 
ฟลาวมิลล์ จ�ากัด 
(60.00%) (1)

บริษัท เคอรี่  
ฟลาวมิลล์ จ�ากัด 
(39.00%) (2)

บริษัท ไทยอินสแตนท์ 
โพรดักส์ จ�ากัด   
(25.00%) (2)

บริษัท ซันโก 
แมชชินเนอรี่ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด 
(35.00%) (2)

บริษัท เพรซิเดนท์
อินเตอร์ฟูด จ�ากัด 
(59.67%) (1)

บริษัท เพรซิเดนท์ โครา
คุเอ็น จ�ากัด  
(70.00%) (1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ (ฮังการี) จ�ากัด 
(65.00%) (1)

บริษัท คาลอลไทย  
เพรซิเดนท์ฟูดส์   
(บีดี) จ�ากัด 
(55.00%) (1)

บริษัท ไทซันฟูดส์ 
จ�ากัด   
(52.08%) (1)

บริษัท อิระวดี  
ซัคเซสเวนเจอร์ฟูดส์ 
(51.00%) (1)

บริษัท เพรซิเดนท์  
เบเกอรี่ จ�ากัด  
(มหาชน)  
(51.99%) (1)

บริษัท เพรซิเดนท์ฟูดส์ 
(คัมโบเดีย) จ�ากัด  
(30.00%) (2)

บริษัท ไทย-เมียนม่าร์ 
ซัคเซส เวนเจอร์ จ�ากัด
(35.00%) (2) 

 

บริษัท เพรซิเดน
ท์ดี เวนเจอร์ จ�ากัด 
(70.00%) (1)

หมายเหตุ: (1) บริษัทย่อย (2) บริษัทร่วม 
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โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจ ตลาด

รายได้จากการขาย
ส�าหรับรอบปีสิ้นสุด
31	ธ.ค.	2563

ส�าหรับรอบปีสิ้นสุด
31	ธ.ค.	2562

ส�าหรับรอบปีสิ้นสุด
31	ธ.ค.	2561

	 	 	 ล้านบาท	 %	 ล้านบาท	 %	 ล้านบาท	 %

บะหมี่และอาหาร อาหาร
 ในประเทศ 9,218 39.09 9,076  37.82  8,350  37.22

กึ่งส�าเร็จรูป    ต่างประเทศ 4,281 18.16 4,050 16.88  3,611  16.09

เบเกอรี่  อาหาร
 ในประเทศ 7,143 30.29 7,744 32.27 7,495  33.40

    ต่างประเทศ -   -   -   -   -   - 

ขนมปังกรอบ  อาหาร
 ในประเทศ 810 3.43 810  3.37 796  3.55

    ต่างประเทศ 30 0.13 46  0.19  56  0.25

น�้าผลไม้  อาหาร
 ในประเทศ 202 0.86 293  1.22  296 1.32

    ต่างประเทศ 668 2.83 720  3.00  679  3.03

บรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์
 ในประเทศ 1,044 4.43 1,073 4.47  981 4.37

    ต่างประเทศ 2 0.01 3  0.01  2  0.01

อื่นๆ  วัตถุดิบ
 ในประเทศ 182 0.77 184 0.77  171 0.76  

    ต่างประเทศ -   -   -   -   -   - 

รวม
	 	 		 ในประเทศ	 18,599	 78.87	 19,180	 79.92	 18,089	 80.62

	 	 		 ต่างประเทศ	 4,981	 21.13	 4,819	 20.08	 4,348	 19.38

	 รวมทั้งสิ้น	 		 		 23,580	 100.00	 23,999	 100.00	 22,437	 100.00
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)26

	 บะหมี่และอาหารกึ่งส�าเร็จรูป	(ตัน/วัน)	 ขนมปังกรอบ	(ตัน/วัน)

	 โรงงาน	 ก�าลังการผลิต(1)	 ผลิตจริง	 อัตราการใช้	 ก�าลังการผลิต(1)	 ผลิตจริง	 อัตราการใช้
	 	 	 	 ประโยชน์	(%)	 	 	 ประโยชน์	(%)

 โรงงานจังหวัดชลบุรี	 	 	 	 	 	 	 	

 ปี 2563 254.84 283.22 111.14 - - -  

 ปี 2562 232.84 273.83 117.60 - - -

 โรงงานจังหวัดล�าพูน        

 ปี 2563 84.24 105.29 124.99 - - -  

 ปี 2562 84.24 84.58 100.40 - - -

	 โรงงานจังหวัดระยอง	 	 	 	 	 	 	 	

 ปี 2563 84.26 84.28 100.02  45.00 31.58  70.18  

 ปี 2562 71.22 81.50 114.43 45.00 31.88 70.84

 โรงงานราชบุรี	1	 	 	 	 	 	 	 	
	 และโรงงานราชบุรี	2        

 ปี 2563 59.76 49.97 83.62 - - -  

 ปี 2562 58.21 49.71 85.40 - - -

 รวม	 	 	 	 	 	 	 	

	 ปี	2563	 483.10	 522.76	 108.21	 45.00	 31.58	 70.18	 	

	 ปี	2562	 446.51	 489.62	 109.66	 45.00	 31.88	 70.84
      
หมายเหตุ: (1) ก�าลังการผลิตที่ 2 กะ หักช่วงซ่อมแซมเครื่องจักร 10% และ 1 ปี มี 300 วันการผลิต  

ตลาดต่างประเทศ*
	 ตลาดต่างประเทศ	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561	

เอเชีย 50 % 51 % 46 %

ออสเตรเลีย 4 % 3 % 4 %

ยุโรป 23 % 28 % 30 %

แคนาดา 4 % 3 % 3 %

สหรัฐอเมริกา 19 % 15 % 16 %

แอฟริกา -  -  1 %

* จากข้อมูลในงบเฉพาะกิจการเท่านั้น   

ก�าลังการผลิต
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ภาวะอุตสาหกรรมบะหมีก่ึง่ส�าเร็จรูป

ตลาดในประเทศ
 ภาพรวมของตลาดบะหมี่และเส้นหมี่กึ่งส�าเร็จรูปในปี 2563 (ที่มาข้อมูล Nielsen (Thailand): พฤศจิกายน 2563) 
มีการเติบโตลดลงร้อยละ 2.2 โดยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 17,241 ล้านบาท โดยแยกรายละเอียดตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ตลาดบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป

 ส�าหรบัสถานการณ์ภาพรวมมลูค่าตลาดบะหมีก่ึ่งส�าเรจ็รปูในประเทศปี 2563 มอีตัราการเตบิโตลดลงคดิเป็นร้อยละ 1.8 
เมือ่เปรยีบเทียบกับปีทีผ่่านมาโดยคดิเป็นมลูค่าตลาดรวมประมาณ 16,223 ล้านบาท โดยแบรนด์มาม่าสามารถรกัษาความเป็น 
ผู้น�าอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งการตลาดรวมร้อยละ 47.8 โดยแยกเป็นสินค้าประเภทซองมีแบ่งส่วนการตลาดคิดเป็นร้อยละ 46 
และสินค้าประเภทถ้วยมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 53.8 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)28



 ส�าหรบันโยบายการตลาดของผลติภณัฑ์บะหมีก่ึ่งส�าเรจ็รปูภายใต้ตราสนิค้ามาม่าน้ัน ในปีนีเ้ราได้มกีารพัฒนารสชาต ิ
ใหม่ภายใต้ OK Series ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าประเภท Premium ที่ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค และในปีหน้าเราวางแผน 
ที่จะวางสินค้าในรสชาติที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายแบรนด์มาม่า โดยได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและ 
การประชาสมัพันธ์ทุกรปูแบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงแผนการโปรโมทสนิค้ามาม่าออเรยีนทัลคติเชนท้ังช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ 
โดยจะเน้นสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ออเรียนทัลคิตเชนในรูปแบบซองควบคู่กับการจัดแคมเปญต่าง ๆ อย่าง 
ต่อเน่ือง เช่น แคมเปญการออกแบบแพคเกจพิเศษของ “มาม่าโอเคเจเนอเรชัน่” เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอแบรนด์ และเป็นการ 
กระตุ้นยอดขายของสินค้าในกลุ่มมาม่าโอเค รวมไปถึงแคมเปญการขายในทุกช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 นอกเหนอืจากน้ีสนิค้าบะหมีก่ึ่งส�าเรจ็รปูของแบรนด์มาม่าได้มกีารออกผลติภัณฑ์มาม่าในรสชาตใิหม่ เพ่ือเป็นทางเลอืก 
กับกลุม่ผูบ้รโิภคและเพ่ือกระตุน้การเติบโตและสร้างความหลากหลายให้กับตลาดสนิค้าบะหมีก่ึ่งส�าเรจ็รปู โดยในปี 2563 บรษิทั 
ได้วางจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ใหม่ท้ังหมด 2 รายการอนัได้แก่ บะหมีถ้่วยก่ึงส�าเรจ็รปูรสสไปซีค่าโบนาร่าและ บะหมีอ่อเรยีนทัลคติเชน 
รสหมูบะช่อทรงเครื่อง

 อย่างไรก็ตามในปี 2564 แบรนด์มาม่ามีแผนที่จะท�าการพัฒนาสินค้ารสชาติใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยจะ
มุ่งเน้นไปท่ีตลาดบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปแบบพรีเมี่ยมรวมไปถึงตลาดบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปท่ีให้ความส�าคัญกับเรื่องของสุขภาพเพ่ือ
เป็นการกระตุ้นยอดขายและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย

2. ตลาดเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยวและวุ้นเส้นกึ่งส�าเร็จรูป

 ปี 2563 ตลาดเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว และวุ้นเส้นกึ่งส�าเร็จรูปในประเทศไทยมีมูลค่ารวม 1,018 ล้านบาท มีอัตราการ
เติบโตลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.1 แบรนด์มาม่ายังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งที่ร้อยละ 70.2 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 
ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 68.9 

 ส่วนการจัดจ�าหน่ายของบริษัทฯ ในปี 2563 มาม่าเส้นหมี่ขาวและก๋วยเตี๋ยวกึ่งส�าเร็จรูป บริษัทฯ มียอดขายลดลง
จากปีก่อน ประมาณร้อยละ 3 ซึ่งเป็นการลดลงที่น้อยกว่าการลดลงของตลาดรวม เน่ืองจากสถานการณ์โควิดท�าให้ปริมาณ
จ�าหน่ายสินค้าประเภทถ้วยลดลงมาก

3. ตลาดโจ๊กกึ่งส�าเร็จรูปและข้าวต้มกึ่งส�าเร็จรูป

 ปี 2563 ตลาดของโจ๊กกึ่งส�าเร็จรูปในประเทศ มีมูลค่ารวม 1,781 ล้านบาท ตลาดมีการเติบโตลดลงคิดเป็นร้อยละ 
15.7 มาม่ามีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 5.5 ลดลงจากปีที่แล้วที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.7 

 การจัดจ�าหน่ายของบริษัทฯ ในปี 2563 โจ๊กกึ่งส�าเร็จรูป ตรา “มาม่า” มียอดขาย ลดลงร้อยละ 26 จากปีก่อน เนื่องจาก 
สถานการณ์โควิดท�าให้ตลาดสนิค้าประเภทน้ีลดลงเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นสนิค้าประเภทถ้วยซึง่ราคาสงูกว่าประเภทซอง ผูบ้รโิภค 
ไม่นิยมซื้อเพื่อตุน หรือ หากเป็นการซื้อเพื่อบริจาคก็นิยมซื้อประเภทซองมากกว่าเพื่อความสะดวกในการบรรจุและขนส่ง 

 ปี 2563 ตลาดของข้าวต้มกึ่งส�าเร็จรูปในประเทศมีมูลค่ารวม 119 ล้านบาท ตลาดมีการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
14.2 มาม่ามีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 96.5 ลดลงจากปีที่แล้วที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 99 

  ข้าวต้มกึ่งส�าเร็จรูปตรามาม่า มียอดขาย ปี 2563 เติบโตลดลงเล็กน้อย เนื่องจากสินค้าใหม่ 3 รายการ ได้แก่ ข้าวต้ม
คัพรสไข่สาหร่ายข้าวต้มคัพรสเล้งแซบ ข้าวต้มคัพรสกุ้งกระเทียม ประเภทซองยังวางจ�าหน่ายไม่ครบทุกช่องทาง และสินค้าเดิม
ส่วนมากเป็นประเภทถ้วย ซึ่งสินค้าประเภทถ้วยทุกชนิดได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์โควิด 
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4. ตลาดบิสกิต

 มูลค่าตลาดรวมปี 2563 อยู่ที่ 12,025 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น Biscuit, Cracker จ�านวน 4,738 ล้านบาท Wafer 
จ�านวน 3,680 ล้านบาทและ Cookie จ�านวน 3,607 ล้านบาท โดยเติบโตลดลงจากปี 62 คิดเป็นร้อยละ 4.9 

 ในส่วนของการจัดจ�าหน่ายของบริษัทฯ Biscuit เติบโตลดลงร้อยละ 2.01 โดยแบ่งเป็น Biscuit และ Cracker มีการ
เติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.76 Wafer เติบโตลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.11 และ Cookie เติบโตลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.57 โดย
ตราสินค้า Bissin เติบโตลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.88 และตราสินค้า Homey เติบโตลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.22

 ในปี 2563 สินค้า Bissin และ Homey มีการเติบโตในกลุ่ม Biscuit ทั้ง 2 ตราสินค้า ซึ่งในส่วนของโรงงานก็มีการเพิ่ม
เครื่องจักรใหม่ในไลน์ Wafer โดยจะสามารถท�าการผลิตสินค้าได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ เพื่อรองรับการขายที่จะเติบโต
ขึ้น อีกทั้งในปี 2563 ทั้ง 2 ตราสินค้า มีการพัฒนาสินค้าใหม่ทั้งในส่วน Biscuit Wafer และ Cookie เพื่อจะน�าออกสู่ตลาดในปี 
2564 นี้อีกด้วย

ตลาดต่างประเทศ
 ในปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายส�าหรับธุรกิจจากการระบาดของ Corona Virus (Covid-19) ซึ่งได้แพร่กระจายไปทั่วโลก 
ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ ในส่วนของบริษัทเองได้รับผลกระทบในช่วงของการระบาด โดยลูกค้าในหลายๆ ประเทศ 
ไม่สามารถน�าเข้าสินค้าให้ทันตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นและไม่สามารถกระจายสินค้าไปยังร้านค้าได้ตามปกติ เนื่องจากการ 
Lock Down ในหลายประเทศ ท�าให้ไม่สามารถเดินทางไปพบลูกค้าเพ่ือขยายตลาด ทางบริษัทฯจึงได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทาง Online และ Social media ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดให้ลูกค้า
ยังคงจดจ�าบริษัท

 บริษัทได้ให้การสนับสนุนสินค้ากับสถานทูตของประเทศต่างๆ เพื่อน�าไปจัดท�าถุงยังชีพให้กับคนไทยในต่างเทศ และ
จัดท�า Mama Mask ซึ่งเป็นหน้ากากผ้าสะท้อนน�้า จัดส่งให้กับลูกค้าตามประเทศต่างๆ 

 ทางด้านการตลาด บริษัทฯได้ท�าการตลาดในรูปแบบ Digital Marketing เพ่ือต้องการสร้าง Awareness และ 
Engagements กับลูกค้าผ่านทาง Platform ต่างๆ คือ Facebook, Instagram และ YouTube ภายใต้ชื่อ “MAMA Global” 
โดยกิจกรรมบนเพจจะเน้นการสร้างประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง Brand กับลกูค้า ผ่านทางกิจกรรมอาทเิช่น การท�า Campaign 
“Mama Stay Home Challenge” ให้ลูกค้าได้เข้าร่วมสร้างสรรค์เมนูจากผลิตภัณฑ์ Mama และ Campaign “Mama Snap 
Cup Challenge” ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปร่วมกับ Mama cup ในอริยาบทต่างๆ โดยทั้ง 2 กิจกรรมจะให้ลูกค้าเข้าร่วมโดยการส่งรูป
เข้ามาร่วมสนุกบน Platform ที่จัดกิจกรรม ในส่วนของการขายทางบริษัทได้สมัครเข้าร่วมกับ Alibaba.com และ ThaiGroove 
เพื่อเพิ่มช่องทางการหาลูกค้ารายใหม่ 

 ทางด้านกลยุทธ์ ทางบริษัทฯด�าเนินงานโดยเน้นความร่วมมือกับทางลูกค้า เพ่ือผลักดันสินค้าให้เข้าสู่ตลาดใหม่ๆ 
ที่ยังคงมีโอกาสทางการขายให้กับสินค้าของบริษัทผ่านวิธีการหลายๆอย่างดังต่อไปนี้

 • การส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดช่องทาง Offline และ Online อาทิเช่น การจัดวางสินค้าบนพื้นที่พิเศษ, การจัด
โปรโมชั่นราคาพิเศษ และ การขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายทางโดยร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการผลักดัน
สินค้าเข้าสู่ Online channel คือ Amazon และ Coupang 

 • การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยออกสินค้าใหม่ 2 รายการคือ Mama rice vermicelli chicken abalone flavor และ 
Ruski Sriracha flavor

 • การเพ่ิมช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยร่วมมือกับลูกค้าน�าสินค้าเข้า Local Supermarket รายใหญ่ในประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศอังกฤษ
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รายการระหว่างกัน

	 	 	 	 งบการเงินรวม	:	มูลค่ารายการ	(ลบ.)	 นโยบายการก�าหนดราคา
	 ชื่อบริษัท	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ	 ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	 และความสมเหตุสมผล	
    2563	 2562	 2561	 ของรายการ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าหรือเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี (ข้อ 11. รายการธุรกิจกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน) โดยมีรายการระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

บริษัทร่วม
เงินลงทุน 39%

บริษัทร่วม
เงินลงทุน 35%

บริษัทร่วม
เงินลงทุน 30%

บริษัทร่วม
เงินลงทุน 25%

บริษัทอื่น
เงินลงทุน 10% 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/
กรรมการร่วม

ผู้ถือหุ้น/
กรรมการร่วม

ผู้ถือหุ้น/
กรรมการร่วม

ผู้ถือหุ้น/
กรรมการร่วม

ผู้ถือหุ้น/
กรรมการร่วม

1. บริษัท เคอรี่ 
 ฟลาวมิลล์ จ�ากัด

2. บริษัท ซันโก
 แมชชีน เนอรี่ จ�ากัด

3. บริษัท เพรซิเดนท์ฟูดส์
 (คัมโบเดีย) จ�ากัด

4. บริษัทไทยอินสแตนท์
 โพรดักส์ จ�ากัด

5. บริษัท คิวพี
 (ประเทศไทย) จ�ากัด

6. บริษัท สหพัฒนา
 อินเตอร์โฮลดิ้ง (มหาชน) 
 (“SPI”)

7. บริษัท สหพัฒนพิบูล
 จ�ากัด (มหาชน) (“SPC")

8. บริษัท จิมส์กรุ๊ป จ�ากัด

9. บริษัท นอร์ทเทิร์น
 เทคโนโลยี่ จ�ากัด

10. บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟรมไลน์
 ดีดีบี จ�ากัด (มหาชน)

ซื้อวัตถุดิบ และ
วัสดุ 
เงินปันผลรับ

ซื้อสินค้า

ซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์

ขายสินค้า
รายได้อื่น

ซื้อวัตถุดิบ

ดอกเบี้ยรับ

ซื้อวัตถุดิบ
และวัสดุ
เงินปันผลรับ

ค่าพลังงานและ
สาธารณูปโภค
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ

ขายสินค้า
ค่าส่งเสริม
การขาย

ขายสินค้า
ซื้อวัตถุดิบ

ซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์
ซื้อสินค้า

ค่างานวิจัย/
โฆษณาสินค้า

612

68

1

0.9

75
10

22

0.1

1

7

212

5
-

9,222
3

4
184

59

2

212

638

78

3

3

116
10

16

0.1

30

7

181

5
0.1

9,363
2

0.2
176

53

2

79

599

66

0.7

6

98
9

21

0.1

30

6

209 

5
0.2

8,498
3
 

14
196

19

2

206

ราคาใกล้เคยีงกับราคาตลาด
โดยค�านงึถึงปรมิาณการซือ้
ตามอตัราทีป่ระกาศจ่าย

ราคาใกล้เคยีงกับราคาตลาด
โดยค�านงึถึงปรมิาณการซือ้
ราคาทีต่กลงร่วมกันตาม
เงือ่นไขทางธุรกจิปกติ

ราคาทนุบวกก�าไรขัน้ต้น
ราคาทนุบวกก�าไรขัน้ต้น

ราคาใกล้เคยีงกับราคาตลาด
โดยค�านงึถึงปรมิาณการซือ้
ตามอตัราปกตใินสญัญา

ราคาใกล้เคยีงกับราคาตลาด
โดยค�านงึถึงปรมิาณการซือ้
ตามอตัราทีป่ระกาศจ่าย

ราคาใกล้เคยีงกับราคาตลาด
โดยค�านงึถึงปรมิาณการซือ้
ตามอตัราทีป่ระกาศจ่าย
ตามอตัราทีป่ระกาศจ่าย

ราคาทนุบวกก�าไรขัน้ต้น
ราคาตามสญัญาท่ีเป็นไป
ตามเงือ่นไขธุรกิจปกติ

ราคาทนุบวกก�าไรขัน้ต้น
ราคาใกล้เคยีงกับราคาตลาด
โดยค�านงึถึงปรมิาณการซือ้

ราคาทีต่กลงร่วมกันตาม
เงือ่นไขทางธุรกจิปกติ
ราคาทนุบวกก�าไรขัน้ต้น

ราคาตามสญัญาท่ีเป็นไป
ตามเงือ่นไขธุรกิจปกติ
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
 รายการระหว่างกันทีม่สีาระส�าคญัระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กับบรษิทัร่วมและบรษิทัท่ีเก่ียวข้องกัน รวมถึงบคุคล
ที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่
เก่ียวเนื่องกับการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกันโดยเป็นไป
ตามธุรกิจปกติทางการค้า และได้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส
        ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 (1) ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
        ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานรายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี / งวด 
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมกับงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น 
 ในกรณีที่เป็นการท�ารายการระหว่างกันที่มีนัยส�าคัญ บริษัทฯ มีนโยบายน�าเรื่องดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพ่ือน�าเสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น 
 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกันที่แตกต่างจากความ
เห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
 ในการท�ารายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อ/ขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับ 
ที่คิดกับบุคคลภายนอก  กรณีท่ีไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก 
ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน  หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทฯ หรือบริษัท 
ในกลุ่มมาท�าการเปรียบเทียบราคาส�าหรับรายการระหว่างกันท่ีส�าคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการท�ารายการระหว่างกันท่ีส�าคัญ 
และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส  เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 คณะกรรมการตรวจสอบและบรษิทัฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วย
ความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการ 
ที่ด�าเนินไปตามธุรกิจปกติ  ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการท�ารายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน  ดังนั้นรายการระหว่าง
กันกับบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกันยังมแีนวโน้มทีจ่ะเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต  โดยบรษิทัฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและค�านึง
ถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก
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การก�ากับดูแลกิจการทีด่ี

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงคุณประโยชน์และความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท เพื่อสร้าง
ความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท
อย่างยั่งยืน โดยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน  ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�าหนด
ให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ�าทุกปี และเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในการ
ด�าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีร่วมกัน บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th (หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์) และได้จัดท�าข้อมูลหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี เผยแพร่และสื่อสารให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ได้รับทราบ และเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

  1.1	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  การด�าเนินงานด้านการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ ถูกขับเคลือ่นอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ โดยคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการฯ กรรมการบริษัท และผู้บริหารของ 
บรษิทัฯ เข้ามาร่วมขับเคลือ่นการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ โดยมกีารประชมุหารอื ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะในการบรหิาร
จัดการด้านโครงสร้าง หลักการและนโยบาย ทั้งนี้ ได้มีการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทั้ง 11 ประการ เป็นแนวทาง 
ในการบรหิารจดัการ โดยมคีณะกรรมการบรษิทัฯ ท�าหน้าท่ีก�าหนดทศิทาง เป้าหมาย และตดัสนิใจในสิง่ท่ีจะเป็นประโยชน์ระยะ 
ยาวแก่บรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยี ด้วยการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างครอบคลมุ มคีวามรบัผดิชอบ โปร่งใสในการด�าเนินงาน 
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ นอกจากน้ี ยังส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้มีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้องและเคร่งครัด

 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ 
  ด�าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานไปปฏิบตัใินการด�าเนินงานของบรษิทั 
 2) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์  
  สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เก่ียวข้อง
 3) ด�าเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ 
  กรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน   
 4) ด�าเนนิการให้มรีะบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม รวมถึงการม ี
  ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
 5) ด�าเนินการให้มกีารเปิดเผยสารสนเทศทีส่�าคญัอย่างเพียงพอ เชือ่ถือได้ และทนัเวลา ตราบเท่าท่ีไม่กระทบ 
  ต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 7) ด�าเนินการโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 8) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟัง 
  และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
 9) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส�านึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่น 
  ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 10) ต่อต้านการทจุรติ การคอร์รปัชนั ไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสทิธิมนุษยชน
 11) ด�าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมเีหตผุลโดยยึดถือประโยชน์ของบรษิทั 
  เป็นที่ตั้ง

34 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือ “หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1” ให้สอดคล้อง
กับหลักการก�ากับดูและกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed Companies 
2017) ที่ก�าหนดหลักปฏิบัติแก่ คณะกรรมการบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมในฐานะผู้น�าองค์กรและผู้รับผิดชอบสูงสุด
ขององค์กร ประกอบด้วย 8 ข้อหลัก คือ

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�าองค์กร 
  ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

	 1.2	 จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
  การก�ากับดแูลกิจการด้านจรยิธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ได้ก�าหนดเพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ 
ที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและ 
เป็นธรรม รวมถึงการค�านงึถึงความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ โดยคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ตระหนกัถึงความ 
ส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
  องค์ประกอบท่ีส�าคญัของจรยิธรรมในการด�าเนินธุรกิจ คือ การปฏิบติัตามกฎหมายต่อต้านการทุจรติการคอร์รปัชนั 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดี จึงก�าหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	และ 
ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	 ฉบับปรับปรุงครั้งที่	 1 และปี 2562 มีการทบทวนนโยบายใหม่และได้รับ 
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือปฏิบติโดยทั่วกันและเผยแพร่ไปยัง 
บุคคลภายนอกองค์กร อาทิเช่น บริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมถึงสื่อสารผ่านเว็บไซด์ของบริษัท 
www.mama.co.th 

 1.3	 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงาน
  การก�ากับดูแลกิจการในด้านจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้ก�าหนดขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการด�าเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส�านึก 
ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
รวมถึงบริษัทฯ จะรับฟังและด�าเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม

2. คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหาร
จัดการในแต่ละส่วนงานขององค์กรให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี 
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	 2.1	 คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คนและมีกรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบ 
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน จ�านวน 3 คน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน โดยมีวาระ
การด�ารงต�าแหน่ง 1 ปี ดังนี้
   1. ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
     (มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน)
  2. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
  3. นายกนิช บุณยัษฐิติ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
  4. นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ขอบเขต	หน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้
 (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้องและเพียงพอ
 (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Control) และระบบ 
  การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ 
  หน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นต�าแหน่ง 
  และ เลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ 
  เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 (3) สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาด 
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 (4) พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ 
  ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการบอกเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับ 
  ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 (5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏหมายและ 
  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ 
  เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(6)  จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว 
  ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  (ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   แต่ละคน
  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร  
   (Charter)
  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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(7)  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท�า 
  ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะ 
  กรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ 
  กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
  (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
   แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   หากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหาร ไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด  
  กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท�าดงักล่าวต่อส�านกังานคณะกรรมการ 
  ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(8)  สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
(9)  ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
  อนุมัติ
 (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
  โดยอาศัยอ�านาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฏหมาย
 (11) พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้าน 
  การคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 (12) สอบทานการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความเส่ียงท่ีจะท�าให้เกิด 
  โอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทน้อยท่ีสุดและมีความ 
  เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
 (13) รับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระท�าอันทุจริตคอร์รัปชัน ที่คนในบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  ตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

  ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง
  ในรอบปี 2563 (ม.ค.- ธ.ค. 2563) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีข้อมูลการด�าเนินการ
ตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

	 2.2	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 1 คน 
และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 1 คน โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 1 ปี ดังนี้
   1. นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
   2. นายพิพัฒ  พะเนียงเวทย์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
   3. นายชัยวัธ  มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
   4. นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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 หน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้
 การสรรหา

 (1) พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
 (2) ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือก โดยค�านึงถึงความรู้ ความสามารถ  
  ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับ 
  ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (3) จัดท�าความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
 (4) เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
 (5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
  บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 (6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 การก�าหนดค่าตอบแทน
 (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
 (2) พิจารณาก�าหนดวงเงินค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัท  
  วงเงนิค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และจ�านวนเงนิค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีทีผ่่านมาเพ่ือน�า 
  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
 (3) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อ�านาจหน้าท่ีและ 
  ปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 (4) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่มิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณา 
  จากผลการปฏิบัติงาน อ�านาจหน้าท่ี และปริมาณความรับผิดชอบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
  เพื่ออนุมัติ
 (5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
  บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 (6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  ในรอบปี 2563 (ม.ค. - ธ.ค. 2563) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และ
ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีข้อมูลการด�าเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

	 2.3	 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน กรรมการบริษัท 3 คน 
ผู้บริหาร 1 คน รวมจ�านวน 6 คน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และมีเลขานุการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 1 คน โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 1 ปี ดังนี้
  1. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  กีรติพิบูล ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
     (กรรมการอิสระ)
  2. นางทองอุไร ลิ้มปิติ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
     (กรรมการอิสระ)
  3. นายสุชัย  รัตนเจียเจริญ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
  4. ดร.พจน์  พะเนียงเวทย์ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
  5. นางสาวพจนา  พะเนียงเวทย์ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
  6. นางสาวหทัยรัตน์  กว้างจิตต์อารีย์ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
  7. นางสาวปิยดา  ดิศวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

 38 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



	 หน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้
 ธรรมาภิบาล

 (1) ก�าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ หลักการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ 
  ด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และ 
  ระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 (2) ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตาม 
  ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล 
  กิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
 (4) ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
  บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 (5) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

 การบริหารความเสี่ยง
 (1) พิจารณาสอบทาน และน�าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
  เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 (2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และน�าเสนอคณะ 
  กรรมการบรษิทัเพ่ือรบัทราบ รวมทัง้รายงานความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งท่ีส�าคญัต่อคณะกรรมการ 
  บริษัทอย่างสม�่าเสมอ
 (3) ก�ากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง  
  เพ่ือให้กลุม่บรษิทัฯ มรีะบบบรหิารความเส่ียงท่ีมปีระสิทธิภาพท่ัวท้ังองค์กรและมกีารปฏิบติัตามอย่างต่อเน่ือง 
 (4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญ และด�าเนินการเพ่ือให ้
  มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 (5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น 
  ผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง 
  การน�าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
 (6) ให้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษากับคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง (RM team) เพ่ือพัฒนาระบบการบรหิาร 
  ความเสีย่ง รวมทัง้พิจารณาแต่งตัง้คณะอนกุรรมการหรอืเพ่ือท�าหน้าท่ีจดัการการบรหิารความเสีย่งได้อย่างม ี
  ประสิทธิภาพ
 (7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 
  ในรอบปี 2563 (ม.ค.- ธ.ค. 2563) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 4 ครั้ง 
โดยมีข้อมูลการด�าเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารเสี่ยง 

3. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพ่ือท�าหน้าท่ีในการพิจารณา 
คัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้
	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

 1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎเกณฑ์ 
  ต่างๆ ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย

39รายงานประจ�าปี 2563



 2) มีคุณสมบัติ และทักษะความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ตามองค์ประกอบที่จัดท�า  
  Board Skills Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ 
 3) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยสอดรับกับธุรกิจด้าน 
  อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมถึงรองรับแผนธุรกิจด้านการลงทุนต่างๆ ที่เพิ่ม 
  โอกาสการเติบโตให้กับบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อเสริมประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท 
 4) มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�างานที่โปร่งใส
 5) สรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

	 กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ
 1) คณะกรรมการสรรหาฯ มหีน้าทีส่รรหาบคุคลผูท้รงคณุวุฒทิีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
  บริษัท โดยน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  ประจ�าปีเลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ใน 
  กรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  เป็นผู้เลือกบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต�่า 
  กว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมบรษิทัท่ียังเหลอือยู ่ ทัง้นีบ้คุคลท่ีเข้ามาเป็นกรรมการบรษิทัดงักล่าวจะมวีาระ 
  การด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระท่ียังเหลอือยู่ของกรรมการบรษิทัทีต่นแทน ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทั 
 2) คณะกรรมการสรรหาฯ ด�าเนนิการตามข้อบงัคบับรษิทั ข้อ 17 “ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีทุกครัง้ 
  ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ 
  ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
   อนึง่ กรรมการทีอ่อกตามวรรคหนึง่ชอบท่ีจะได้รบัการแต่งตัง้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้อกี หากท่ี 
  ประชุมได้เลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกครั้ง” ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  คณะกรรมการ 
  สรรหาฯ จะท�าหน้าท่ีพิจารณาด�าเนนิการตามกระบวนการสรรหาส�าหรบักรรมการบรษิทัท่ีครบวาระตามเกณฑ์ 
  ข้อบังคับบริษัทข้างต้น เพื่อเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
  ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเลือกตั้ง   
 3) คณะกรรมการสรรหาฯ ในกรณีการสรรหาบคุคลท่ีจะมาต�าแหน่ง กรรมการอสิระ จะพิจารณาตามคณุสมบัติ 
  ของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ดังนี้ 

	 คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
     กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนดังต่อไปนี้

 1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�านวนหุ้นท่ีมสีทิธิออกเสยีงท้ังหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั ทัง้น้ี ให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท้ีเ่ก่ียวข้องของกรรมการ 
  อิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2) ไม่เป็น หรือเคยเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือ 
  ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
  หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
  ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ  
  เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา  
  มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
  บริษัท หรือบริษัทย่อย

40 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



 4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
  ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมท้ัง 
  ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
  การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
   ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกตเิพ่ือประกอบ 
  กิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับ 
  ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน  
  รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
  ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไปแล้วแต่จ�านวนใด 
  จะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
  ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม  
  แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ ์
  ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 5) ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี 
  อ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบ 
  บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 
  ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที ่
  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 6) ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี 
  ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม 
  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย 
  กว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัการแต่งต้ังขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ 
  ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  
  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ 
  ปรกึษาท่ีรบัเงินเดอืนประจ�า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ 
  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ บริษัท 

   
  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท
ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
  ภายหลังรับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective de-
cision) ได้
  ในรอบปี 2563 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคล
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนดตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ข้างต้น
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	 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	
  ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.mama.co.th 
ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี”
 ในปี 2563 ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วง
หน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2562 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ดังนี้

 (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะน�าเสนอต่อ 
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และน�าเสนอต่อ 
  คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
 (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  ประจ�าปี 2563 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
 (3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญ 
  ผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

    อนึ่ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ก�าหนด บริษัทฯ ได้แจ้งผลสรุปการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�าหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวสรุปผล มีผู้ถือหุ้น 1 ราย 
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม แต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุมของบริษัทฯ และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

	 หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
  บริษัทฯ ก�าหนดการลงคะแนนเสียงส�าหรับการเลือกต้ังกรรมการบริษัทในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เป็น
ไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น 
 (2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมอียูท้ั่งหมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการได้ 
  แต่จะแบ่งคะแนนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู ้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน 
  กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 
  เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 ในปี 2563 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ก�าหนดให้ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ โดย 
มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ จ�านวน 5 คน คือ
  1. นายสุชัย รัตนเจียเจริญ รองประธานกรรมการบริษัท /
     กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
  2. นายก�าธร  ตติยกวี     กรรมการบริษัท 
  3. นายอภิชาติ   ธรรมมโนมัย กรรมการบริษัท
  4. นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท
  5. นายชัยวัธ  มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
      กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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  ทัง้น้ี ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ที ่3/2563 ได้มมีตด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากจากจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ทีม่าประชมุและมสีทิธิออกเสยีงท้ังหมด เลอืกตัง้กรรมการท่ีครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ต่ออีกวาระหนึ่ง 

	 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด	
  บริษัทฯ สรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ จากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารจัดการน�าพา
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้
 ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูสดุของบรษิทัฯ เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัทีผ่่านการพิจารณาคดัเลอืกจากคณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งต�าแหน่งทางการ
บริหารต่อไป

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจ และการด�าเนินการของบริษัทฯ รวมถึงการก�ากับ 
ดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้ 
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กร และการ
บรหิารจดัการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมให้มปีระสทิธิภาพ และเอือ้ต่อสภาพการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือมุง่พัฒนาการบรหิารจดัการ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้มีระบบการก�ากับดูแลกิจการ มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี และการเข้าร่วมลงนามในค�าประกาศ
เจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันกับบริษัทฯ พร้อมทั้ง มีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
เพื่อการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯ จะได้รับรายงานผลการด�าเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและมีการพิจารณา 
ผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการด�าเนินงานต่อไป
 บริษัทฯ ได้รับข้อมูลงบการเงินจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจ�าทุกเดือน เพื่อบริษัทฯ สามารถติดตามและรับทราบ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ และได้น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ  รับทราบทุกเดือนเช่นเดียวกับการรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้มีบริษัทย่อยที่ส�าคัญ 3 แห่ง ซึ่งมี 
มูลค่าสินทรัพย์รวมกันมากกว่าร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม ในปี 2563 ใช้ส�านักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ 
เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดท�ารายงานทางการเงินเสร็จได้ทันเวลาที่ก�าหนด

5. การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยก�าหนดไว้ในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในเรื่อง ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และการน�าข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนที่
ส�าคัญ ดังนี้

• กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ ์
 ที่ก�าหนด
• กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย ์
 ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 
 24 ชั่วโมง
 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด�าเนินการส่งจดหมายแจ้งเป็นทางการให้กรรมการ และผู้บริหารทุกคนได้ทราบ 
 ช่วงระยะเวลาที่ประกาศก�าหนดเป็นช่วงวันท่ีห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน 
 รายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี ผ่านช่องทางระบบออกข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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• ก�าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครอง 
 หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
 และตลาดหลกัทรพัย์ และแจ้งเลขานกุารบรษิทัเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัในการประชมุคณะกรรมการ 
 บริษัทครั้งต่อไป
• ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทท่ีตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที ่
 ไม่เกี่ยวข้อง
• การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอ�านาจหน้าที่ อาจมีการก�าหนดชั้นความลับของข้อมูล 
 ตามความส�าคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
• บริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเก่ียวกับ 
 การซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย
• มาตรการลงโทษ บริษัทฯ มีระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานและก�าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ 
 การเลิกจ้าง
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีติดประกาศข้อพึงปฏิบัติด้านจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท 
 ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ทราบทั่วกัน รวมถึงการเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ภายในบริษัท และเผยแพร่บน 
 เว็บไซด์ของบริษัท www.mama.co.th 

      ในปี 2563 เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบก�าหนดระยะเวลาห้ามซื้อขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่งบการเงินของแต่ละไตรมาสรวม 3 ไตรมาส จ�านวน 3 ครั้ง และงบการเงินประจ�าปี 
จ�านวน 1 ครั้ง และได้ส่งจดหมายแจ้งเป็นทางการให้กับกรรมการ และผู้บริหารทุกคนทราบด้วย รวมจ�านวน 4 ครั้ง

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

	 6.1	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	fee)
  ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็น
ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัด ส�าหรับรอบปีบัญชี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2563 ปี 2562

  ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ      2,900,000 บาท 2,900,000 บาท

  ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทย่อย 3 ราย      2,310,807 บาท 2,210,729 บาท

         รวม      5,210,807 บาท 5,110,729 บาท

		 6.2	 ค่าบริการอื่น	(Non-audit	fee)
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) จ�านวนเงิน 1,005,000 บาท และค่าบริการอ่ืนๆ จ�านวนเงิน 60,000 บาท ส�าหรับรอบปีบัญชี 2563 ให้แก่ บริษัท 
ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
  ส�าหรับค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2563 
บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
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7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ีในเรือ่งอืน่ๆ
 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อน�าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
 นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ส่งเสริมระบบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 - ระบบการบริหาร มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง บริหารงานด้วย
ความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น วางแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
มีระเบียบปฏิบัติที่ก�าหนดการแยกอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้อง
ด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการตรวจสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ 
 - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน
และการประเมินความเสี่ยง โดยไม่เจาะจงหรือมุ่งเน้นการควบคุมภายในเฉพาะเรื่อง หากแต่ครอบคลุมให้เกิดความถูกต้อง 
สุจริต ความเป็นธรรม และสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ติดตามและ
ดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 - การด�าเนินการด้วยความโปร่งใส ชัดเจน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการก�าหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดี ที่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับพึงมีจิตวิญญาณที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า บริษัทคู่ค้า และสังคมอย่างมีจริยธรรมต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน 
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้ 
• บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2563 (AGM 2563) 
 ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
• บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจ�าปี 2563  
 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) 
• บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความส�าเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจโดย 
 ค�านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญมาอย่างต่อเนื่อง 
 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ในปี 2563 ดังนี้
 - บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THIS) 2020 จาก 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition ในการเปิดเผยข้อมูลความ 
  ยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันไทยพัฒน์
 

 รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ฉบับนี้ ได้น�าเสนอและผ่านการพิจารณาทบทวน
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 
 
	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(CG	Code)	ส�าหรับปี	2563	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติในแต่ละเรื่อง	ดังนี้	
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิขั้น
พื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไร การได้รับข่าวสารข้อมูล ของกิจการอย่างเพียงพอ 
สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การอนุมัติเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และการ 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

45รายงานประจ�าปี 2563



 นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ยังด�าเนินการในเรื่องต่างๆ โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ลิดรอนสิทธิ ส่งเสริมและ
อ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

  1.1	สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯได้มากขึ้น เช่น ผลการด�าเนินงานรายไตรมาส และประจ�าปี ข้อมูล
การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญ กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 
ผู้ถือหุ้น (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) จ�านวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน 
นับจากวันประชุม  ผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  

  1.2	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกต่อ 
ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีกับบริษัทฯ ด้วยดีอย่างสม�่าเสมอ โดยบริษัทฯ 
ก�าหนดการจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (รอบบัญชีบริษัทฯ  
วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม) คณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้มีมติก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ ตามรายละเอียดสารสนเทศที ่
เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบ
กับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อก�าหนดออก
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 และขอความร่วมมือให้พิจารณา
ถึงความจ�าเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจ�านวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีจะท�าให้การแพร่ระบาด 
เกิดขึ้น และกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย
   ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ได้พิจารณา 
แล้วมีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีก�าหนด โดยยกเลิกก�าหนด 
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 รวมถึงสถานที่ประชุม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ 
วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 
   เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 จึงมี
มติ ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง MOON ชั้น 10 โรงแรม 
อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงส�าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 และได้ก�าหนด
มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
ไว้ล่วงหน้า สื่อสารผ่านหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563
   บริษัทฯ น�าระบบสารสนเทศในการลงทะเบียน และบันทึกการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละ 
วาระได้อย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นระบบโปรแกรมที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบการ 
ประชุมที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือมาใช้ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกการลงคะแนน 
เสียงย้อนหลังได้หากมีผู้ถือหุ้นท้วงติงจึงท�าให้เกิดความคล่องตัวของการใช้งานของระบบมากขึ้น หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการจะด ู
คะแนนเสยีงย้อนหลงัในวาระก่อนหน้านีก็้ท�าได้แม้ว่าก�าลงัประชมุในวาระอืน่อยู่ก็ตาม บรษิทัฯ มนีโยบายในการแยกข้อย่อยของ 
ระเบยีบวาระการประชุมออกเป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มโอกาสการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใน
ระหว่างเวลาการประชุม โดยผู้ถือหุ้นไม่ถูกจ�ากัดสิทธิในการลงคะแนนเสียงหากเข้าประชุมไม่ทันเวลาในระเบียบวาระหลักนั้นๆ

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติก�าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และก�าหนดตารางเวลาในการได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสาร

46 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



ประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เป็นการล่วงหน้า 35 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท  
ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุ้นของบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชมุ 
24 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 7 วัน คือ ในวันที่ 24 วันที่ 29 
และวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจ�าปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ค�าอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องน�ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม 
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท�า และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดย
สามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ที่ website ของบริษัท www.mama.co.th
   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 บริษัทฯ ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 เป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุม โดยให้จัดท�าเป็นหนังสือตามแบบที่ก�าหนด ส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 
2562 เพื่อพิจารณาด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเมื่อครบก�าหนด 
ตามระยะเวลาดงักล่าว มผีูถื้อหุ้นจ�านวน 1 ราย เสนอเรือ่งเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ 
ประจ�าปี 2563 แต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ 
เสนอชือ่บุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2563 ของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ 
ได้เผยแพร่ให้ทราบแล้วในหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ที ่ 3/2563 ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทาง 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 
  อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ข้างต้นน้ัน ส�าหรับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�าหนด คือ เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
(16,485,200 หุ้น) ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้ทาง E-mail : sararath@mama.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง นางสาว
สรารัตน์ ตั้งศิริมงคล (เลขานุการบริษัท) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  หรือโทรสาร 0-2374-7743 ก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ จะแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ก่อนการด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) เพ่ือลดความเสีย่งการแพร่ระบาดและสขุอนามยัของส่วนรวม บรษิทัฯ ได้ขอให้ผูถื้อหุน้ 
มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ตามรายชือ่ 
กรรมการอิสระที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้ เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดย
จัดที่นั่งในห้องประชุม จะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 30 ที่นั่ง พร้อมระบุ
เลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการด�าเนินการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น สวม
หน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ท�าแบบคัดกรองโรค และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ โดยการเขียนค�าถามลงบนกระดาษล่วงหน้าในแต่ละวาระ ส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อส่งให้ประธานในที่ประชุม
  การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยเปิดรับ 
ลงทะเบียนในเวลา 11.00 น. ก่อนการประชุมในเวลา 13.00 น. และยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่ม
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การประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีใช้สิทธิในการ 
ออกเสียงเป็นต้นไป โดยในการลงทะเบียน บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอส�าหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม  พร้อมกับ 
จัดเตรียมอากรแสตมป์ส�าหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน มีการแจกป้าย
คะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง  โดยบริษัทฯ ได้น�าระบบ Barcode และ
บัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียน และในการนับเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส ซึ่งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
หากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง
  โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทน
รับมอบฉันทะ 3 คน คือ
  1) ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเส่ียง 
  3) นางทองอุไร  ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
    คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วม
ประชุมยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจส�าคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีกรรมการ
บริษัทเข้าร่วมประชุม จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมครบทุกคน 
นอกจากนี้มี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบริษัทฯ) ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO) ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องงบการเงิน และจัดให้มีผู้เป็นสักขีพยาน
การนับคะแนน (Inspector) โดยเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก จากบริษัท ชมพูและเพื่อน จ�ากัด  เพื่อจะท�าหน้าที่ดูแลให้การ
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 
    บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะ 
ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึง ผลการด�าเนินงาน พร้อมผลการวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A) การด�าเนินการด้าน
มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมาย
และข้อบังคับบริษัทก�าหนด เมื่อถึงเวลาที่ก�าหนด 13.00 น. เปิดประชุมโดยประธานกรรมการบริษัท ท�าหน้าที่ประธานที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้อ�านวยการ ได้แจ้งจ�านวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม แนะน�ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ 
ผู้เป็นสักขีพยานนับคะแนน โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง
ลงคะแนน และกติการการนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) และได้ด�าเนินการประชุม
ให้เป็นไปตามล�าดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
และมีการสรุปผลการลงมติจากการน�าระบบ Barcode ที่ใช้นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระพร้อมทั้งแสดงผลการลงมติผ่านทาง 
Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในแต่ละมติส�าหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ส�าคัญ มีดังนี้

  (1)	 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
มีข้อมูลรายละเอียดของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง ประกอบด้วย [ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 
การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ต�าแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/กิจการอื่น/กิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 
คุณสมบตัต้ิองห้าม การถอืหุ้นในบรษิทัฯ และการเข้าร่วมประชมุในปี 2563] ตามท่ีปรากฏในหนังสอืนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้แจ้งการด�ารงต�าแหน่งในบริษัท 
ทีป่ระกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบรษิทัอกีครัง้ เพ่ือผูถื้อหุน้ได้รบัทราบและเป็นไปตาม 
ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งดูถึงความเหมาะสม 
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท 
ในช่วงเวลาทีผ่่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการบรษิทัท่ีครบตามวาระ ในแต่ละปีจะด�าเนนิการเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ 
บรษิทั ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูม้อี�านาจในการพิจารณาคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมจากรายชือ่ทีค่ณะกรรมการสรรหา 
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และก�าหนดค่าตอบแทน น�าเสนอตามจ�านวนที่ต้องการเพ่ือเสนอแต่งต้ังกรรมการต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 3/2563 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 
   นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้เพิ่มสิทธิให้ 
ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 
โดยให้จัดท�าเป็นหนังสือตามแบบที่ก�าหนดส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เพื่อน�าเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และ website ของบรษิทั www.mama.co.th เพ่ือพิจารณาด�าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป ซึง่ในทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 
ครัง้น้ีก่อนการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั บรษิทัฯ ได้แจ้งผลให้ทราบอกีครัง้ว่า ตามท่ีบรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้สทิธิดงักล่าว 
แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามช่วงเวลาที่ก�าหนดไว้ 

  (2)	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมตัใินท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่3 สงิหาคม 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
จากปี 2562 รวม 5 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ที่ได้กลั่นกรองถึงความ
เหมาะสม รวมถึงผลการด�าเนินงานและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติ
เป็นจ�านวนเงินเท่าไร และมีการจ่ายไปจริงเป็นจ�านวนเงินเท่าไร ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ�าเหน็จ ค่าต�าแหน่งประธาน
กรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง (ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัท) ส่วนในรายงานประจ�าปี และแบบ 56-1 มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมส�าหรับค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง
แจกแจงรายการค่าตอบแทนและจ�านวนเงินที่จ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล รวมถึงค่า
ตอบแทนเฉพาะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

  (3)	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต ดังนี้ ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส�านักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ จ�านวนปีที่ท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ
บริษัท ค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบัน และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดย
ข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ส�าหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชี และค่าบริการ
อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จ่ายให้กับบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ที่เป็นส�านักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทสรุป
ได้ดังนี้
 
 ข้อมูลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 รายละเอียด ปี 2563 ปี 2562

 1. ค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ
    - ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 2,900,000 บาท 2,900,000 บาท
    - ค่าบริการอื่น     740,000 บาท    800,000 บาท 
     รวมจ�านวนเงิน       3,640,000 บาท 3,700,000 บาท

 2.  ค่าตอบแทนบริษัทย่อย 3 ราย
   - ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 2,310,807 บาท 2,210,729 บาท
   - ค่าบริการอื่น    325,000 บาท    345,000 บาท 
  รวมจ�านวนเงิน 2,635,807 บาท 2,555,729 บาท

		 	 รวมทั้งสิ้น	 6,275,807	 บาท	 6,255,729	 บาท
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  (4)	การจ่ายเงินปันผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล “จัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปีบนงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก�าไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและ
ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา โดยในปี 2563 ได้เสนอจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 
4.46 บาท เป็นจ�านวนเงิน 1,470.48 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50.10 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่าย
เงินปันผลที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้
  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่าง
ละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา ค�าชี้แจงที่เป็นสาระส�าคัญ ค�าถามและค�าตอบ
หรือข้อคิดเห็นโดยสรุป 
             ในปี 2563 มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทได้ตอบค�าถามจนเป็นที่น่า
พอใจของผู้ถือหุ้น และเนื่องจากต้องบริหารเวลาให้กระชับ ค�าถามของผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้ตอบในที่ประชุมฯ บริษัทฯ ได้บันทึก
ค�าถามค�าตอบไว้ในรายงานการประชุมฯ อย่างครบถ้วน รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีรายงาน
ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกคะแนนเสียงพร้อมสัดส่วน ร้อยละของคะแนนเสียงในแต่ละมติคือ เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ซึ่งรายงานการประชุมฯ มีการลงนามจากประธานกรรมการบริษัท  และบริษัทฯ ด�าเนินการ 
จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนด (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ 
มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซด์
ของบริษัทฯ www.mama.co.th ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่ในรูปแบบ clip file เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป 

  1.3	การกระจายการถือหุ้นสามัญของบรษัิทฯ บรษิทัฯ ได้ก�าหนดรายชือ่ผูถื้อหุน้ (Record Date : RD) ท่ีมสีทิธิ 
เข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่ 3/2563 ในวนัพุธที ่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมข้ีอมลูตามแบบแสดงรายงานการกระจายหุน้ 
ประกอบด้วย กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ ถือหุ้นสามัญของบริษัทรวมกันร้อย
ละ 19.08 ของทุนที่ช�าระแล้ว (ซึ่งมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25) มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ 5 คิดเป็นร้อยละ 56.18 
และมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 24.73 (% free float)

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ  
เช่น การประชมุผูถื้อหุน้ การดแูลการใช้ข้อมลูภายใน การก�าหนดเรือ่งการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั การด�าเนินการกับรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  2.1	 การประชมุผู้ถือหุ้น : บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ มอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ 
หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นก�าหนดทิศทางการลงคะแนนได ้
รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3  
สิงหาคม 2563 บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คนเป็นผู้รับมอบฉันทะ ส�าหรับการออกเสียงลงคะแนน ก�าหนดสิทธิเป็นไป 
ตามจ�านวนหุ้นทีผู่ถื้อหุ้นถืออยู่ โดยหนึง่หุ้นเท่ากับหนึง่คะแนน (ตามข้อบงัคบับรษิทัฯ ข้อ 41) และเพ่ือความโปร่งใสและสามารถ 
ตรวจสอบได้ในการประชุมผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้มีนโยบายก�าหนดวิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนน
เสยีงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ส�าหรบัทุกวาระในการประชมุผูถื้อหุ้น  ซึง่การลงคะแนนเสยีงโดยวิธีนี ้ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้
กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง ส�าหรับวาระของการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็น 
รายบุคคล
  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 
35 วัน ก่อนวันประชุมในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็น
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นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ 24 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งการ 
ลงประกาศโฆษณาหนังสอืพิมพ์เป็นเวลาตดิต่อกัน 3 วัน ในวันท่ี 24 วันท่ี 29 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ล่วงหน้าก่อนวันประชมุ 7 วัน 
  • หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงาน
การประชุมฯ บริษัทฯ มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
รวมถึงจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน ก.ล.ต. สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.mama.co.th ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  • หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ ก็สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ทีเ่ป็นกรรมการอสิระของ 
บริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ 
ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระทั้ง 3 คน ไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ (ยกเว้น หากปีใดที่กรรมการ
อิสระออกตามวาระ กรรมการคนนั้นก็จะไม่ถูกน�าเสนอเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย) ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจ 
สอบหรอืกรรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ผูถื้อหุน้สามารถดขู้อมลูอืน่ทีเ่ก่ียวกับกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการอสิระท้ัง 3 คน 
ได้ในรายงานประจ�าปีท่ีได้ส่งไปพร้อมหนังสอืนดัประชมุฯ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัฯ แนบไปพร้อมกับหนังสอืนัดประชมุ 
ซึง่เป็นแบบ ข. เพ่ือสนบัสนุนให้ผูถื้อหุน้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะทีส่ามารถก�าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้ หรอืสามารถ Download 
หนังสือมอบฉันทะท่ีได้จัดท�าและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก 
และดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ส�าหรับ 
ติดหนังสือมอบฉันทะที่จุดลงทะเบียนเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีผู้ถือหุ้น 24 ราย ถือหุ้นรวม 12,719,350  
หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงแทน ดังนั้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 37 ราย จ�านวนหุ้น 48,912,750 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 62 ราย จ�านวนหุ้น 
227,392,613 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 48 คน จ�านวนหุ้นที่ถือรวมกัน 276,305,363 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 83.80 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 
  • การก�าหนดสทิธิออกเสยีงในทีป่ระชมุ เป็นไปตามจ�านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมสีทิธิเท่ากับหนึง่เสยีง
  • บริษัทฯ ด�าเนินการประชุมตามล�าดับระเบียบวาระการประชุมทั้ง 8 วาระ ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการ
เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
  • การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระท�าโดยเปิดเผยด้วยระบบ Barcode มีการเตรียมป้ายคะแนนและ
บตัรลงคะแนนเสยีงให้ผูถื้อหุน้ทุกวาระ ซึง่การนับคะแนนจะนบัเฉพาะผูท้ีไ่ม่เหน็ด้วยและ/หรอืงดออกเสยีงเท่านัน้ และจะน�ามา 
หักออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้น 
คนใดท่ีไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีง จะยกป้ายคะแนนท่ีได้รบัตอนลงทะเบยีนขึน้ ซึง่ป้ายคะแนนดังกล่าวจะมชีือ่ของผูเ้ข้าประชมุ 
จ�านวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะท�าการยิง Barcode จากป้ายคะแนน 
ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังน้ันผู้ถือหุ้นทุกคน
สามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเป็นจ�านวนคะแนนเท่าไรไปพร้อมกัน
ทันที โดยให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อเก็บไว้หลักฐาน นอกจากนี้โปรแกรมได้รองรับการบันทึกการลงคะแนน
เสียงย้อนหลังเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นหากมีผู้ถือหุ้นร้องขอ หรือต้องการดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านี้

  2.2	การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับ : บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดย
ก�าหนดไว้ในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย และก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตส�านึกที่ดีต่อส่วนรวมและ 
ต่อตนเอง ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองและ/หรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ รกัษาผลประโยชน์และทรพัย์สนิของบรษิทั 
โดยไม่น�าข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ / หรือผู้อื่น และห้ามกระท�าการอันเป็นการสนับสนุน
บุคคลอื่นใดให้ท�าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
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บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน โดยได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศ
ทั้งภายในองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ต และภายนอกองค์กรผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th รวมถึงการจัดท�า 
QR code ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงกัน เพ่ือแนวทางการปฏิบัติตนในการด�าเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการท�างาน 
แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามที่ก�าหนด 
  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายด�าเนินการด้านการรักษาความลับของข้อมูล มีระบบการจัดเก็บข้อมูลอันเป็น
ความลับทางธุรกิจซึ่งถือเป็นเอกสารควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะผู้เก่ียวข้องเท่านั้นและไม่อนุญาตให้มีการท�าส�าเนาส�าหรับ
ข้อมูลส�าคัญดังกล่าว มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว 
            บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการก�ากับดูแลในเรื่องดังกล่าวไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทฯ 
โดยก�าหนดโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง 

  2.3	 การก�าหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท : บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงินต่อสาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ
ส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และส่งส�าเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในวาระ
เรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก
ครั้ง ในปี 2563 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามมิ
ให้ซื้อและขายหลักทรัพย์
  ในปี 2563 ผู้บริหาร 2 คน มีข้อมูลการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ โดยรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามระยะเวลาที่ก�าหนด เพื่อแจ้งการ 
ได้มา/จ�าหน่ายไปของหลกัทรพัย์บรษิทัฯ ซึง่นอกเหนือจากกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังาน ก.ล.ต. แล้ว 
และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 
แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ�าทุกเดือน 
เลขานุการบริษัทจะท�าหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนดังกล่าวให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบพร้อมกับบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
 
  2.4	การด�าเนินการกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : บริษัทฯ 
ด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุและผล ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า 
โดยท่ัวไป เสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก ประเภทรายการเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ
และก�าหนดให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระน้ัน เพ่ือให้กรรมการบริษัทท่ีไม่มีส่วน 
ได้เสีย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผยชื่อ ความ 
สมัพันธ์ของบคุคลทีเ่ก่ียวโยง นโยบายการก�าหนดราคา ขนาดของรายการ และความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั เปิดเผยข้อมลู 
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่เว็บไซต์ของ
บริษัท www.mama.co.th 
  ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการให้กู้ยืมเงิน
แก่บริษัทร่วม 1 แห่ง เป็นจ�านวนเงิน 8 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
  นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 
ผูบ้รหิารต่อเลขานุการบรษิทั ภายใน 1 เดอืน นับแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง และเลขานกุารบรษิทั มหีน้าท่ีจดัส่งรายงานดงักล่าว 
ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันท่ีได้รับรายงานดังกล่าว 
ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
  ในปี 2563 เลขานุการบริษัท ได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียจากกรรมการบริษัท จ�านวน 9 คน 
และผู้บริหารจ�านวน 1 คน
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 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้ง
ภายในภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้าง
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดท�าจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้เผยแพร่ผ่านการอบรมพนักงานทุกคน และจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ มีการ
สื่อสารผ่านระบบ Intranet และเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th  เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของ
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการท�าหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตส�านึกที่ดียึดถือเป็นแนวปฏิบัติใน
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ และสิ่งแวดล้อม 
  และส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment 
(THSI) 2020 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผล
คะแนนการประเมินความยั่งยืนที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม, ประกาศ 
เกียรตคิณุ: Sustainability Disclosure Recognition ในการเปิดเผยข้อมลูความย่ังยืนต่อสาธารณะและผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้อง 
จากสถาบันไทยพัฒน์, รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม” จากงาน MONEY & BANKING AWARDS 
2020, รางวัล The best corporate character of the year 2020 ในงานมหกรรม ดิจิทัล คอนเทนต์ “Bangkok International  
Digital Content Festival 2020” ครัง้ท่ี 7 ซ่ึงเป็นเวทท่ีีแสดงศกัยภาพและผลงานด้านอตุสาหกรรมดิจทิลั Bangkok International 
Digital Content Festival 
  ต่อผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง สามารถแข่งขันได้ใน 
ระยะยาว เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุน้อย่างต่อเนือ่ง โดยก�าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กับผูถื้อหุ้นและเปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุ้นหรอืผูส้นใจทัว่ไปเข้าเย่ียมชมโรงงานได้ รวมถึงการจดักิจกรรมการสานสัมพันธ์ กิจกรรมส�าหรบันักลงทุนสถาบนั เป็นต้น 
  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ “จัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50” ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
  ถึงแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนการ 
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป แต่เพื่อลดผลกระทบจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตามช่วงเวลาเดิม และ
ได้แจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2562 ใน
อัตราหุ้นละ 4.46 บาท เป็นจ�านวนเงินรวม 1,470.48 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 50.10 ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ 
  ต่อลูกค้า : บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอยู่บนความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า และท�าการแข่งขันเสรี
ตามกลไกของตลาด โดยค�านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นส�าคัญ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและ
ดูแลรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเพื่อควบคุม
ต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสากล และมุ่งมั่นพัฒนาให้โรงงานผลิต
อาหารของบริษัทฯ ผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบด้านมาตรฐานการผลิตอาหารต่างๆ และได้รับใบรับรองมาตรฐาน
สากล ดังนี้

•  BRC Global Standard for Food Safety มาตรฐานความปลอดภัยอาหารขั้นสูง  
•  GMP มาตรฐานระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
•  HACCP มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร
•  HALAL มาตรฐานการผลิตสินค้าฮาลาล
•  KOSHER มาตรฐานการผลิตสินค้าโคเชอร์ 
•  TISI -มอก.271 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
•  Fair Trade มาตรฐานการผลิตสินค้าแฟร์เทรด
•  Organic มาตรฐานการผลิตสินค้าออแกนิคหรือสินค้าเกษตรอินทรีย์  
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  นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางหลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้
บริโภค และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไปโดยจัด
ให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-3747955 
  ต่อพนักงาน : บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจส�าคัญ และมีค่าที่จะน�าพา
บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะท�างานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ ดูแลอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนข้อก�าหนดตาม
มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐานมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑ (TLS 8001) มาตรฐานการประเมินสภาพการท�างาน (Workplace 
Conditions Assessment (WCA)) มาอย่างต่อเนื่อง
  •� จัดให้มีผลตอบแทนที่เป็นธรรม ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และจัดให้ 
มีสวัสดิการที่ดีอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานนอกเหนือจากผลตอบแทนที่ได้รับตามปกต ิ
ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพประจ�าปี ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื่องแบบพนักงาน ค่าเบี้ยขยัน เงินรางวัลประจ�าปี เงินสวัสดิการ
ตามอายุงานส�าหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ของขวัญทายาทพนักงาน 
งานรื่นเริงประจ�าปี เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่พนักงานที่มีศักยภาพ โดยมีการสนับสนุนเป็นประจ�า
ทุกปี 
  •� มุ ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานท่ีสามารถน�าไป
ประยุกต์ในงานได้ และยังค�านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดอบรมด้านหลักสูตรการพัฒนา
ผู้บริหารและพนักงาน หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ โครงการพัฒนา 
ศักยภาพ ทีมจดัการสขุภาพ เพ่ือลดความเสีย่งโรคเรือ้รงัของผูป้ระกันตนในสถานประกอบการ หลกัสตูรการซ้อมดบัเพลงิเบือ้งต้น 
การซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ที่จ�าเป็น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส่งเสริมให้พนักงานรู้รักและ
สามัคคีกัน ด้วยการท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน
  ในปี 2563 บริษัทฯ เห็นความส�าคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงก�าหนดแนวทางเริ่มจากการปลูกฝัง 
ให้พนักงานมีความรู้และใส่ใจในสุขภาพที่ดีของตนเองก่อนในเบื้องต้นโดย 
  • สือ่สารและประชาสมัพันธ์เพ่ือให้ความรูเ้รือ่งโรค และการปฏิบตัตินเพ่ือให้ห่างไกลจากไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 
และได้เชิญแพทย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
  • การจัดแพทย์มาบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค การเกิดโรคและความเจ็บป่วยต่างๆ เพื่อให้
เกิดการสังเกตและดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรฏาคม 2563 บริษัทฯ ได้เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่อง 
“กลเม็ดเด็ด พิชิตออฟฟิสซินโดรม”
  • จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี
  •� การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคลากรในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถด�าเนินกิจกรรมขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางที่ตั้งไว้ให้ส�าเร็จร่วมกัน และตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อรักษาระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้าน
อาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา Food Safety Modernization Act (FSMA) โดยการดูแลระบบ Food Safety Plan ของ 
บริษัทฯ ให้มีความถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานต่างๆ ของแต่ละประเทศที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์บริบทขององค์กร 
การเข้าใจถึงความจ�าเป็นและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้เสีย และการน�าแนวความคิดเรื่องความเสี่ยง มาประยุกต์กับการ
วางแผนงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมย่อยๆ ให้กับพนักงานเพื่อเพิ่ม
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการเรียนรู้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรเสริม
สร้างศักยภาพในการท�างาน หลักสูตรเกี่ยวข้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และข้อก�าหนด ด้านสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเกี่ยวกับ
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มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (ตามรายละเอียดข้อแต่ละหลักสูตรที่พนักงานอบรมในข้อ 8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน) 
  ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก คิดเป็นจ�านวน
ชั่วโมงฝึกอบรมรวม 107,072 ชั่วโมง หรือโดยเฉลี่ยต่อพนักงาน 20.16 ชั่วโมง/คน/ปี
  ต่อคู่ค้า : บรษิทัฯ ปฏิบตัติามเงือ่นไขหรอืข้อตกลงทางการค้า และปฏิบตัต่ิอคูค้่าอย่างเป็นธรรม ไม่เรยีก รบั หรอื 
ยินยอม ท่ีจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมท้ังส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา และยุติธรรม โดยให้ความส�าคัญกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม 
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าเพื่อประเมินศักยภาพในการ
ด�าเนินงาน และบริษัทฯ ยังมีการสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบถึงการปฏิบัติตนตามข้อก�าหนดในการท�างานร่วมกัน และบริษัทฯ ให้
ความส�าคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา เพราะเป็นขบวนการส�าคัญในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุ การควบคุม
ค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้มีกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบ 
เรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของลูกค้า อาทิเช่น Unilever (Unilever Responsible Sourcing Audit - URSA) เพื่อเชื่อมโยง 
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศที่จัดหาสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก ให้แก่ลูกค้าหรือกลุ่มธุรกิจท่ีมีนโยบาย 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Partner Policy) เป็นต้น 
  ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า 
  ต่อเจ้าหนี้ : เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหนี้การค้า ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงการส่งมอบสินค้าและช�าระ
เงนิท่ีชดัเจน บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามเง่ือนไขข้อตกลง และช�าระหนีต้รงตามก�าหนดเวลา ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่เคย 
มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการผิดนัดช�าระหนี้ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ได้
ตกลงไว้ล่วงหน้า และอ�านวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Pay link 
  ต่อคู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และแข่งขันทางการ
ค้าตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการ
ค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
  ต่อภาครัฐ : บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ ซึ่งก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติกับภาครัฐไว้ในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดนโยบายด้านภาษีไว้เพิ่มเติม เพื่อแสดงถึง
ความมุง่มัน่ในการปฏบิตัติามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง รวมถึงการใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษ ีและการจดัการด้านภาษไีด้อย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมาย 
  ในปี 2563 บริษัทฯ ช�าระภาษีครบถ้วน ตรงเวลา เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ตลอดจนอากรแสตมป์ รวมถึง 
ข้อก�าหนดต่างๆ ที่ทางโรงงานเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายทางด้านการผลิตอาหาร กฎหมายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
ด้านแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น 
  ต่อชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังจิตส�านึก ความรับ 
ผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความ
เดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ 
  ต่อสิง่แวดล้อม : บรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบและให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อสิง่แวดล้อม โดยปฏิบติัตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความส�าคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกข้ันตอนการ
ด�าเนินงาน และยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO-14001 พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงาน
ทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
  ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะส่งผลท�าให้เกิด 
ความเสยีหายต่อชมุชนและธุรกิจได้  ดงัน้ันจงึได้ก�าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือควบคมุของเสยีจากการผลติก่อนปล่อยสูส่ิง่แวดล้อม 
โดยด�าเนินการป้องกันและติดตามความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนอยู่สม�่าเสมอ ดังเช่น มาตรการบ�าบัดน�้าเสียเพ่ือน�ามาหมุนเวียน 
ใช้ในโรงงาน มาตรการบ�าบัดอากาศจากการเผาไหม้ของเชื่อเพลิงก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ มาตรการป้องกันสารเคมี น�้ามันเตา 
มิให้รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม การสั่งซื้อถ่านหินที่บรรจุด้วย Big Bag เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน เป็นต้น
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  และจากการด�าเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังกล่าว ประกอบกับความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาให้โรงงานผลิตอาหาร
ของบริษัทฯ มีมาตรฐานในระดับสากล ส่งผลให้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบด้านมาตรฐานสากลต่างๆ โดยได้ออก
ใบรับรองมาตรฐานสากลให้กับบริษัทฯ อาทิเช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) 
  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส : บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ รวมถึงพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อ
สงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระท�าในนามบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันท้ังทางตรงหรือทางอ้อม 
การทุจริตกระท�าผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท�าดัง
กล่าว ดังช่องทางต่อไปนี้

1) ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือท�าเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 • ผู้รับข้อร้องเรียน : ส�านักงานใหญ่ โทรศัพท์ : 0-2374-4730
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  - กรรมการผู้อ�านวยการ      
  - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ 
  - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (นักลงทุนสัมพันธ์)
  - เลขานุการบริษัท
 • ผู้รับข้อร้องเรียน : สาขาโรงงาน (จังหวัดชลบุรี ระยอง ล�าพูน และราชบุรี)
  โทรศัพท์ : (038) 480-502, (033) 101-500, (053) 584-088, (032) 719-599 ตามล�าดับ
  - ผู้จัดการโรงงาน 4 แห่ง 
  - หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคลโรงงาน 4 แห่ง 
2) ผ่านทาง E-mail ของผู้รับข้อร้องเรียน   
3) กล่องรับความคิดเห็น
4) ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้รับข้อร้องเรียน :  
 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)   
 เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
5)  ในกรณีผูร้้องเรยีนเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยชือ่ ต้องระบรุายละเอยีดข้อเท็จจรงิหรอืหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอ 
 ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน

  ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่
ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายก�าหนด
  
  กระบวนการรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
  บริษัทฯ จะด�าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้ง
ข้อร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส ส�าหรับข้อร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพ่ือรายงานคณะ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
  บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ตลอดจนบุคคล 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนมีความมั่นใจว่าเมื่อมีการแจ้งเบาะแสท่ีเกิดข้ึน พนักงานจะได้รับความเป็นธรรมและ
ปลอดภัย เช่น ไม่มีการเลิกจ้าง พักงาน และโยกย้ายต�าแหน่งงาน โดยข้อมูลที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งชื่อผู้แจ้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่
กฎหมายก�าหนดเท่านั้น 
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  ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
  การส่งเสรมิให้ใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพ : บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้พนักงานใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ 
ด้วยการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น�้าประปา น�้ามันเชื่อเพลิง การสนับสนุนการใช้เอกสารและแบบฟอร์ม 
อเิลก็ทรอนกิส์เพ่ือลดการใช้กระดาษ และมกีารประชมุเรือ่งพลงังานเป็นประจ�าทุกเดอืน เพ่ือควบคมุการใช้พลงังานแต่ละประเภท 
รวมถึงการจดักิจกรรมสปัดาห์สิง่แวดล้อมภายในโรงงาน ท่ีเก่ียวกับการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีจดัเป็นประจ�าต่อเน่ืองทุกๆ ปี ส่งผลให้ 
บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน
  การไม่ล่วงละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญา : บรษิทัฯ ด�าเนนิธุรกิจบนพ้ืนฐานของจรยิธรรมและคณุธรรม ไม่ล่วง 
ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา แต่มุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยน�าเทคโนโลยีเครือ่งจกัรทีท่นัสมยัมาใช้ในการผลติสนิค้า 
ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  การไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความเสมอภาค 
และให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ท�างาน รวมถึง
ปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับ 
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบการพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย
ภายในโรงงานที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานหรือผู้เก่ียวข้องอื่นๆ เช่น การติดกล้องทีวีวงจรปิดหรือการตรวจค้น
ยานพาหนะก่อนออกจากโรงงาน เป็นต้น
  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
   บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญและความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยน�าเอา
หลักการก�ากับดูแลกิจการ ปลูกฝังเป็นรากฐานในการด�าเนินงานแก่พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของ 
บริษัทฯ ที่ว่าด้วยเรื่อง “การสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความส�าคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อ
สังคม การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง จึงได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงาน และคู่ค้าทุกคน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม อีกท้ังยังได้มีการทบทวน
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้การด�าเนินงานของ TFMAMA ปราศจากการคอร์รัปชัน ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน  
   บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีได้ก�าหนดไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ 
บริษัทฯ ซึ่งห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1) บริษัทฯ ไม่กระท�า และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่ 
  พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะด�าเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจ 
  สอบได้ 
 2) ส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกและค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ 
  พนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท�าเอกสารเพื่อเป็นแนวทาง 
  ปฏิบัติ 
 3) ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระท�าการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือ 
  ผลประโยชน์ใด จากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระท�าการผิดกฎหมาย รวมถึง 
  การใช้ต�าแหน่งหน้าที่ และ/หรือ น�าข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 4) จดัให้มกีลไกการรายงานสถานะทางการเงนิท่ีโปร่งใสและถูกต้อง มรีะบบการควบคุมภายในท่ีมปีระสิทธิภาพ 
  และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือ 
  มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน 
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 5) ก�าหนดให้มกีารสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนัอย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนการทบทวน 
  แนวทางการปฏบิตั ิ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ กฎหมาย 
   และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 6) จดัให้มช่ีองทางในการสือ่สารเพ่ือให้ผูแ้จ้งเบาะแสสามารถทีจ่ะแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั โดยให้ความมัน่ใจ 
  ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง

  การสื่อสารและฝึกอบรมพนักงาน/คู่ค้าต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน
   บริษัทฯ ได้ริเริ่มด�าเนินการฝึกอบรมแก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับนโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับ
ทราบถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมต่อการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งในหลักสูตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชันครอบคลุมถึงการกระท�าใดที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ วิธีการปฏิบัติตามนโยบายฯ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ 
ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน และเข้าใจต่อวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
โดยการฝึกอบรมจะด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
   และปี 2563 บริษัทฯ ยังคงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการด�าเนินนโยบายด้านการต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ทุกคน ส�าหรับแผนการขยายคู่ค้าของบริษัทฯ เดิมทีได้
ก�าหนดในวันที่ 20 มีนาคม 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 2019 ท�าให้ทางบริษัทฯ ต้องแจ้งยกเลิก
กิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน อย่างไรก็ตามแผนการขยายคู่ค้าของบริษัทฯ จะมีการด�าเนินการ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
แบบ Online ผ่านระบบ Microsoft teams ต่อไป นอกจากนี้ในระหว่างปี ได้ด�าเนินการในเรื่องส�าคัญต่างๆ ดังนี้

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย  
 (CAC) จัดท�า QUOTE เพื่อแชร์ประสบการณ์มุมมองเกี่ยวกับ CAC โดย  
 ดร.พจน์ พะเนยีงเวทย์ กรรมการผูอ้�านวยการ เพ่ือประชาสมัพันธ์ใน FACEBOOK 
 Thai CAC และเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th
วันท่ี 7 สงิหาคม 2563 คณะท�างานต่อต้านการคอร์รปัชนั เข้าร่วมอบรม Live -Open House Checklist 
 4.0 (แบบประเมินตนเอง 71 ข้อ version 4.0) ผ่านระบบ WebEx จัดโดย 
 แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) 
วันที่ 15 กันยายน 2563 คณะท�างานต่อต้านการคอร์รัปชัน เข้าร่วมอบรม Live - Road to Join CAC  
 3/2020” ผ่านระบบ Webex จดัโดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทย 
 (CAC)
วันที ่26 ตลุาคม 2563 บรษิทัฯ ด�าเนินการต่อเนือ่งเป็นปีที ่3 ในการแจ้งประกาศนโยบาย NO Gift Policy 
 โดยเผยแพร่ทางสือ่สาธารณะ ได้แก่ เว็บไซด์ของบรษิทัฯ ที ่www.mama.co.th 
 และ Intranet พร้อมออกจดหมายขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญ ส่งไปยัง 
 คู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อแสดงเจตนารมย์และร่วมรณรงค์การงดมอบของขวัญใน 
 ช่วงเทศกาลปีใหม่รวมถึงเทศกาลต่างๆ 
วันท่ี 3 ธันวาคม 2563 บรษิทั ฯ จดักิจกรรมสือ่สารภายในเรือ่งนโยบาย และข้อปฎิบตัฯิ รวมถึงทบทวน 
 การปฏิบัติเรื่องนโยบายงดรับของขวัญให้กับผู้บริหารและพนักงานประจ�าปี  
 2563 ในรูปแบบการตอบค�าถาม และรับของรางวัลจากคณะท�างานต่อต้าน 
 การคอร์รัปชัน 
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษกับทาง แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาค 
 เอกชนไทย (CAC) ส่งภาพ NO Gift Policy ของบริษัทฯ เข้าประกวด เพื่อ 
 เป็นการเผยแพร่ และประกาศให้สาธารณะชนร่วมรับทราบ ถึงความมุ่งมั่นใน 
 การต่อต้านคอร์รปัชนัของบรษิทัอย่างท่ัวถึง ผ่านการประชาสมัพันธ์ใน FACEBOOK 
 Thai CAC 
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   อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการรับของขวัญ/ของที่ระลึก และแนวปฏิบัติในการจัดการ
ของขวัญ/ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชันได้ถูกต้อง โดยได้สื่อสารเป็นหนังสือเวียนและแจ้งประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ที่สอดรับกับหน่วยงานก�ากับดูแลและหน่วยงานของภาครัฐ ด้วยการประกาศขอความร่วมมือกับผู้บริหารและพนักงานในการ
งดรับของขวัญ พร้อมทั้งส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทคู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อขอความร่วมมืองดมอบของขวัญให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในทุกเทศกาลเช่นกัน นอกจากนี้ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยการประกาศบนเว็บไซด์ของบริษัทฯที่ www.mama.co.th เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้และเพื่อสร้าง
บรรทัดฐานในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
   การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับข้อร้องเรียนในทุกสถานที่ประกอบการของบริษัทฯ 
และมีหลายช่องทางในการร้องเรียน อาทิ โดยตรงด้วยวาจา ท�าเป็นหนังสือ แจ้งผ่านทาง E-mail ถึงผู้รับข้อร้องเรียนโดยตรง 
กล่องรับความคิดเห็น และผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลที่บริษัทฯได้เผยแพร่ไว้ทั่วทั้งองค์กร 
และบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสไว้
ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสมีความมั่นใจได้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัย
   ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย : บริษัทฯ ให้ความส�าคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยก�าหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานการท�างาน
ที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
   บริษัทฯ ตระหนักว่าการด�าเนินงานจะต้องด�าเนินควบคู่ไปกับความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยเป็นส�าคัญ โดยนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อใช้ควบคุมการด�าเนินงาน 
ให้มีความปลอดภัย และท�าให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพในทุกๆ ขั้นตอน ตลอดจนเพื่อป้องกัน และลดการสูญเสียจากการ
เกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
   บริษัทฯ ปลูกฝังจิตส�านึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของบุคลากรในบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งบุคลากร
ทุกคนจะต้องมีความตระหนักถึงการเอาใจใส่เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน นอกจากนั้นคู่ค้า 
ของบริษัทฯ จะต้องมีการปฎิบัติตามข้อก�าหนดของแผนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด และเพ่ือให้การ
ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกๆ กระบวนการท�างานของบริษัทฯ นอกจากนี้ได้ด�าเนินการ 
แต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ของสถานประกอบกิจการข้ึน โดยมผีูบ้รหิาร 
และพนักงานจ�านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ของบุคลากรท้ังหมด ท่ีอยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก�าหนดมาตรฐานและด�าเนินการด้านนโยบายให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยและยังเป็นการควบคุมการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในการท�างาน
   คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ของสถานประกอบกิจการ 
ของบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรในบริษัทฯ พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตามสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติงานในสภาพ
แวดล้อมที่มีความเสี่ยงในการท�างาน มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และโรคที่เกิดจากการท�างาน ดังนี้ 

 ลักษณะงาน ความเสีย่งต่อโรค/ ภัยจากการท�างาน การด�าเนินงานเพ่ือลดความเสีย่ง

 งานสายการผลิต • เสียงดังจากเครื่องจักรเกิน 85 เดซิเบล • จัดท�าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
    • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�างาน
 ปฏิบัติงานในออฟฟิศ • ออฟฟิศซินโดรม • จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง
     การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการท�างานค�านวณตาม TCIR เท่ากับ 0.89 รายต่อพนักงาน  
100 คนต่อปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินจากค่ามาตรฐาน (TCIR : Total Case Incident Rate คือ จ�านวนอุบัติเหตุจากการท�างาน 
ค�านวณเฉลีย่ทีพ่นกังาน 100 คน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ซึง่องค์กรทีม่มีาตรฐานความปลอดภัยทีดี่ TCIR จะอยู่ที ่1.0 หรอืต�า่กว่า) 
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 4	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และที่
ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เป็นจริง เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและนักลงทุนได้รับข้อมูล
และสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ ยังคงเปิดเผยข้อมูลตามที่ก�าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 (1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส งบการเงินประจ�าปี 
  พร้อมรายงานการวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ แบบแสดงรายการข้อมูล ประจ�าปี (แบบ 56-1)  
  และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
 (2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน  
  การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น 

  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว ด�าเนินการโดยผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และจัดส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีก�าหนดเพ่ือเผยแพร่
ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

 • คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มีระบบการจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ  
  โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดท�าข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับงบการเงิน และข้อมูลส�าคัญ 
  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ท�าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแล 
  การท�าบัญชี) ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) 
  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ท�าหน้าที่โดย กรรมการผู้อ�านวยการ นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท (โดยผู้มีต�าแหน่งงาน 
  ดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ตามข้อมูลที่แสดงในหัวข้อรายละเอียด 
  เกี่ยวกับผู้บริหาร) 
 • คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน โดยก�าหนดให้มีวาระการประชุม 
  เรื่อง การรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าทุกเดือน เพื่อการติดตามและวิเคราะห์ผลประกอบ 
  การในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มี 
  อตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดบัดี มคีวามสามารถในการช�าระหน้ีอยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเน่ือง ประกอบ 
  กับไม่มีภาระหนี้สินระยะยาวของเงินกู้ยืมที่ต้องช�าระคืน  
 • คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
  เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งครอบคลุมเรื่องส�าคัญตามข้อ 
  พึงปฏิบัติส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้โดยแสดงควบคู่กับรายงาน 
  ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงินว่ามีความ 
  ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงาน 
  งบการเงินที่บริษัทจัดท�าขึ้น
 • ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานทางการเงินโดยถูกต้องและโปร่งใส ตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  
  โดยได้รายงานแบบไม่มีเงื่อนไขและได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่าถูกต้องตามท่ีควรใน 
  สาระส�าคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยถูกส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก 
  ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด�าเนินการเนื่อง 
  มาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดและไม่เคยถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถ 
  จัดส่งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี พร้อมรายงานการวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่าย 
  จัดการ ได้ก่อนเวลาหรือภายในก�าหนดเวลาทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลผล 
  การด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
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   นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และเพื่อ
แสดงถึงความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

(1) โครงสร้างองค์กรและการจัดการ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงโครงสร้างองค์กร รายละเอียดการ จัดการ 
 การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมาเช่น จ�านวนครั้ง 
 การประชุม จ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม มีการเปิดเผย นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
 แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน 
(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ มกีารเปิดเผยให้ทราบถึงการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทั และธุรกิจ ของบรษิทัในกลุม่ 
(3) รายการระหว่างกันมีการเปิดเผยให้ทราบถึง แนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแลเพ่ือขจัดปัญหา 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยการ 
 ท�ารายการระหว่างกันท่ีส�าคัญต้องได้รบัการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ส่วนการท�า 
 ธุรกรรมเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ 
 กรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของ 
 บริษัทฯ พิจารณาการท�าธุรกรรมดังกล่าวได้ แต่ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นราย 
 ไตรมาส ทั้งนี้ได้ผ่านการสอบทานรายการระหว่างกันจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และ 
 หากมีขนาดรายที่มีนัยส�าคัญเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ จะด�าเนิน 
 การแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(4) เปิดเผยข่าวสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ในปี 2563ตามท่ี 
 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ  
 จ่ายคืนเงินมัดจ�าค่าที่ดินโฉนดเลขที่ 82317 เลขที่ดิน 320 ต�าบลสุรศักดิ์ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดย 
 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ได้จ่ายเงินค่ามัดจ�าไปก่อน 
(5) รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการ 
 ก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยเผย 
 แพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ผ่านข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ www.mama.co.th
 ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ 
 ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed  
 Companies 2017) ของส�านักงาน ก.ล.ต. และเผยแพร่ไว้ใน แบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี ผ่านบน 
 เว็บไซด์ของบริษัท www.mama.co.th 
 การดูแลกิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 และสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ถือ 
 เป็นนโยบายหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจ และได้จัดท�าเป็นรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563 เผยแพร่ไว้ใน 
 แบบ 56-1 รายงานประจ�าปี และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซด์ของบริษัท www.mama.co.th 
(6) นโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง บรษิทัฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสีย่ง  
 เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคุม 
 ในทุกด้านอย่างเหมาะสม รวมถึงก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยง  
 ให้ทราบถึงปัจจยัเสีย่งและแนวทางในการจดัการความเส่ียงด้านต่างๆ รวมถึงให้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษา 
 กับคณะท�างานบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(7) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ การกระจาย 
 การถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
(8) รายงานการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทั มกีารเปิดเผยให้ทราบถึงการถือหุน้ของกรรมการ 
 บริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่นิติภาวะ) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ  
 ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิาร มหีน้าทีจ่ดัท�ารายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์และ 
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 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับใหม่ (แบบ 59) โดยส่งผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตาม 
 แนวทางที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องรายงานภายใน 3 วันท�าการ โดยเริ่ม 
 รายงานตามแบบ 59 ที่ประกาศใช้ใหม่ ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
 ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือตักเตือนการกระท�าความผิด จากส�านักงาน ก.ล.ต.
(9) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงาน 
 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย 
 ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลง 
 ข้อมูล ให้กรรมการ และผู้บริหาร น�าส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดส่งไปที่เลขานุการบริษัท ภายใน  
 1 เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัท จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให ้
 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันท�าการ
(10) การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาความรู้แก ่
 บคุคลากรบรษิทัฯ ในทกุหน่วยงาน โดยก�าหนดให้มแีผนงานการจดัฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรูค้วามสามรถ 
 ในหลักสูตรด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่องมีทั้งจัดอบรมภายในบริษัทฯ และ 
 การส่งไปอบรมนอกสถานที่ โดยเปิดเผยข้อมูลการอบรมประจ�าปีไว้ในเรื่อง นโยบายในการพัฒนา 
 พนักงานและการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
(11) นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการกระท�าความผิด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปิด 
 โอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบว่าพนักงานหรือ 
 บุคคลซึ่งกระท�าในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือ หรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงและ 
 ทางอ้อม การทุจริต กระท�าผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น โดยผ่านหลายช่องทาง 
 ตามท่ีบรษิทัฯ ประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน โดยบรษิทัฯ จะเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั 
 และค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายก�าหนด ทั้งนี้การ 
 ด�าเนินการเป็นไปตามกระบวนการความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ใน  
 “ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ท่ีบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกันบนเว็บไซด ์
 ของบริษัทฯ (www.mama.co.th) 
(12) รายงานผลสรุปการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอ 
 ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563
(13) การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ติดต่อสื่อสาร  
 สอบถามข่าวสาร ข้อมูลส�าคัญ เพื่อสิทธิประโยชน์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ จากนักลงทุน 
 สัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ท�าหน้าที่การเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความ 
 สะดวกแก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ตามช่องทางดังนี้

  นักลงทุนสัมพันธ์  : นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
    ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO)
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3744730 ต่อ 1125 
  E-mail          : wasan.b@mama.co.th
 และได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่าน ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซด์ของ 
 บริษัทฯ www.mama.co.th
  ในปี 2563 บริษัทฯ งดการจัดกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” จากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
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  5	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
   คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าท่ีในการจดัการบรษิทั ตลอดจนปฏบิตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
 และข้อบังคับบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน 
และก�ากับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
     5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
        ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 15 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน (เป็นกรรมการอิสระ 5 คน เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร 2 คน ประวัติของกรรมการแต่ละคน อยู่ที่เอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการแบ่ง
แยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน 
และได้มอบหมายให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัท 
         คณะกรรมการบริษัท มีวาระการด�ารงต�าแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ก�าหนดไว้ว่า ในการประชุม
สามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 ออกจากต�าแหน่ง โดยให้กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต�าแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจ�าปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ 
ไม่มีกรรมการบริษัท ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ทั้งนี้กรรมการทุกคนได้อุทิศเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอทุกครั้ง และท�าคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด
     การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	บริษัทฯ ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน โดย
มีคุณสมบัติของกรรมการ ตาม พ.ร.บ. มหาชน ดังนี้ 
  1. เป็นบุคคลธรรมดา
  2.  บรรลุนิติภาวะ
  3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  4.  ไม่เคยรับโทษจ�าคุก โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท�าโดยทุจริต
  5.  ไม่เคยถูกลงโทษจ�าคุก ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ
   ฐานทุจริตต่อหน้าที่
  6. จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	มีจ�านวน	15	คน  ประกอบด้วย

 - ประธานกรรมการบริษัท (ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) 1 คน

 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน
  (เป็นกรรมการจากบริษัทในกลุ่ม และเป็นผู้มีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ)                                

 -  กรรมการอิสระ                          5 คน
  (เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 1 คน 
  กรรมการตรวจสอบ 1 คน กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 1 คน 
  และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 1 คน)

 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน 
  (เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน และกรรมการผู้อ�านวยการ 1คน)                                

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการ
อิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิด
เป็นร้อยละ 53.33 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
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 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามเกณฑ์
ก�าหนดของบริษัทฯ กรรมการอิสระที่ถือหุ้นของบริษัทฯ มี จ�านวน 2 คน โดยมีคนที่ถือหุ้นบริษัทฯ สูงสุดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 
ร้อยละ 0.05 (ต�่ากว่าเกณฑ์ก�าหนด) และการไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการอิสระมี 1 คน 
จ�านวน 4 แห่ง ส�าหรับข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดในหัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง)
  คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน นอกจากน้ีได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อท�าหน้าที่ดูแลการด�าเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
       คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึง 
กระท�าภายใต้สถานการณ์อย่างเดยีวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอทิธิพลในการท่ีตนมสีถานะเป็นกรรมการบรหิาร
 
     อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1) แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงาน 
 ระดับต่างๆ
2)  แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท�างานอื่นใดเพื่อด�าเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3)  ออกระเบยีบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏบิตังิาน และสามารถมอบอ�านาจให้แก่กรรรมการบรหิาร และ/หรอื พนกังาน 
 ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4)  อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบ 
 ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ�านวน 50 ล้านบาท
5)  อนุมัติการเข้าค�้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัท 
 ที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จ�านวน 50 ล้านบาท
6)  อนุมัติการเข้าท�านิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ�านวน 50 ล้านบาท
7)  อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จ�านวน 50 ล้านบาท
8)  อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อ่ืนใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จ�านวน 50  
 ล้านบาท
9)  อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จ�านวน 50 ล้านบาท
10)  อนุมัติการจ�าหน่าย จ่ายโอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกิน จ�ากนวน 50 ล้านบาท
11)  อนุมัติการปรับสภาพ ท�าลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ช�ารุด สูญหาย 
 ถูกท�าลาย เส่ือมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจ�านวน 50 ล้านบาท
12)  อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การท�าลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะ 
 ท�าให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จ�านวน 50 ล้านบาท
13)  อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการ 
 ด�าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท ส�าหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ 
 ไม่เกิน จ�านวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน จ�านวน 50 ล้านบาท
 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอ�านาจให้กรรมการผู้อ�านวยการ เป็นผู้อนุมัติใน 
 เรื่องดังกล่าว และให้น�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถัดไป
14)  บรรดาอ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริหารท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์
 และการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

64 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



15)  มอบอ�านาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดท�าการแทนได้
16.  มีอ�านาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตาม 
 ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น
17)  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�าเป็น 
 ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
18)  ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1)  เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2)  รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3)  รบัผดิชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบรษิทั และส่งเสรมิให้มกีารคดิค้นนวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง
4)  รบัผดิชอบการด�าเนนิงานของบรษิทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทั มตท่ีิประชมุผูถื้อหุ้น 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5)  กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุม 
 คณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6)  ดูแลให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีท�าการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ
7)  พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8)  ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9)  ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

   คณะกรรมการบรหิาร ก�าหนดการประชมุส�าหรบัผูบ้รหิารเป็นประจ�าทุกสปัดาห์ โดยส่งตารางการประชมุประจ�าปี 
ล่วงหน้าให้กับผู้บริหารได้ทราบล่วงหน้า เพ่ือติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ท่ีคณะ
กรรมการบริษัทก�าหนด ส�าหรับในปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563) มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร จ�านวน 51 ครั้ง

 กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด
  บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย คอื คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพ่ือท�าหน้าท่ีในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก�าหนด 
แนวทางการสรรหาคัดเลอืกโดยพิจารณาจากคณุวฒุทีิม่พ้ืีนฐาน และความเชีย่วชาญจากหลายสาขาอาชพี มภีาวะผูน้�า มวิีสยัทศัน์ 
มคีณุธรรมและจรยิธรรมรวมทัง้มปีระวัตกิารท�างานทีโ่ปร่งใส ซึง่มคีณุสมบตัเิหมาะสมและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากัดเข้าเป็นกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ ในกรณีทีก่รรมการลาออก 
ด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี คณะกรรมการสรรหาฯ จะด�าเนินการคัดเลือกกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่ง
บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น
  ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่
ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ�าและมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้
ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่ประกาศโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี (รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง)
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          จ�านวนบรษัิทจดทะเบยีนท่ีกรรมการบรษัิทแต่ละคนได้ด�ารงต�าแหน่ง	 อายุกรรมการและจ�านวนวาระท่ีจะด�ารง 
ต�าแหน่ง
    คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของจ�านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทได้ด�ารงต�าแหน่ง และ
จ�านวนวาระที่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน ซึ่งกรรมการแต่ละคนได้ ให้ความส�าคัญต่อบทบาทหน้าที่ของตนในการดูแลรับผิด
ชอบกิจการของบริษัทฯ และการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดีในการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง ข้อมูลกรรมการบริษัท ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการบริษัท แต่ละคนด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมสูงสุดไม่เกิน 4 แห่ง ดังนี้ 

 ล�าดับ รายนามกรรมการบริษัท  จ�านวนบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

 1 นายบุณยสิทธิ์     โชควัฒนา  2  แห่ง 
 2 นายพิพัฒ        พะเนียงเวทย์  2  แห่ง 
 3 นายสุชัย        รัตนเจียเจริญ - 
 4 ดร.พจน์         พะเนียงเวทย์  - 
 5 นายก�าธร        ตติยกวี  1  แห่ง 
 6 นายอภิชาติ       ธรรมมโนมัย  1  แห่ง 
 7 นายบุญชัย       โชควัฒนา  4  แห่ง 
 8 นายเวทิต        โชควัฒนา  1  แห่ง 
 9 นางสาวพจนา     พะเนียงเวทย์  - 
 10 นางอรทัย ทองมีอาคม  - 
 11 ดร.กุลภัทรา      สิโรดม  4  แห่ง 
 13 นายชัยวัธ       มะระพฤกษ์วรรณ  -
 12 นายกนิช  บุณยัษฐิติ  1  แห่ง
 14 ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล       กีรติพิบูล  1  แห่ง 
 15 นางทองอุไร       ลิ้มปิติ  2  แห่ง 

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 
ของแบบ 56-1 ซึ่งในปี 2563 กรรมการของบริษัททั้ง 15 คน มีกรรมการ 2 คน ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อื่นมีจ�านวนสูงสุด 4 แห่ง และส�าหรับกรรมการผู้อ�านวยการ มิได้ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนั้นคณะ
กรรมการบริษัท มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด กรรมการแต่ละคนได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้
กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอทุกครั้ง และท�าคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด
 
      การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท	และผู้บริหาร
     คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทอื่นหรือบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจอะไร มีความจ�าเป็นต้องให้
กรรมการบริษัทไปเป็นตัวแทนหรือไม่ หากมีความจ�าเป็นก็จะพิจารณากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และความช�านาญใน
ธุรกิจนั้นไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
  
  การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
           บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้อ�านวยการ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่
เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจ มีระเบียบปฏิบัติที่ก�าหนดและแยกอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
จัดการ มีกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ากับดูแลและการบริหารงานออกจากกันไว้อย่างชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสามารถตรวจสอบได้และเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 
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  ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธาน
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�าออก
จากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในฐานะผู้น�า
ของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย การลง
คะแนนเสียงในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เรียกประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทน เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติการอื่นใด 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดในคณะผู้บริหารท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท มีการบริหารติดตามการด�าเนินงานของ
ฝ่ายบริหาร โดยก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าทุกสัปดาห์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการด�าเนิน
งานของแต่ละฝ่าย และผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ�าเดือนทุกเดือน มีการกระจายอ�านาจไปยังฝ่ายบริหารในแต่ละ
ต�าแหน่งงานโดยการก�าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวงเงินอนุมัติ
          กรรมการผู้อ�านวยการ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วน
ของฝ่ายจัดการ โดยท�าหน้าที่ก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานและก�าหนดแนวนโยบายการลงทุนธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมถึง 
การก�าหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารและควบคุมความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท วิเคราะห์ ตัดสินใจ และน�าเสนอแนวนโยบาย
แผนการด�าเนินงานทางธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ วางกลยุทธ์การตลาด และสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวม
ถึงการบริหารกลุ่มลูกค้าและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว ก�าหนดกลยุทธ์ในด้านบุคลากร และสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ พร้อมทั้งก�าหนดนโยบายการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการองค์กร 
 
  เลขานุการบริษัท 
    บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่
เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบและท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ - เลขานุการบริษัท)

 5.2	คณะกรรมการชุดย่อย
       เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการด�าเนินงานของบริษัท ว่ามีการด�าเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน และให้
ค�าแนะน�าอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อท�าหน้าที่ตามความรับผิดชอบและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
  (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมี
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และก�าหนดให้มีการประชุม
กันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น   
    บริษัทฯ มิได้ก�าหนดจ�านวนวาระที่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากประวัติการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่าน
มา ในปี 2563 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563) ได้มีการประชุม 6 ครั้ง    
  (2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน  
กรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 1 คน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน ท�าหน้าที่เป็น
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี  โดยมีอ�านาจหน้าที่และความรับ
ผิดชอบตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามกฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และก�าหนดให้มีการประชุมกัน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น ในปี 2563 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563) ได้มีการ
ประชุม 2 ครั้ง    
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  (3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 6 คน โดยมีกรรมการอิสระ 
ท�าหน้าที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน กรรมการบริษัท 1 
คน กรรมการผู้อ�านวยการ 1 คน กรรมการบริหาร 1 คน และผู้บริหาร 1 คน ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีวาระใน
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามกฏบัตรคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น ในปี 2563 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563) 
ได้มีการประชุม 4 ครั้ง

	 5.3	 บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความ
สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น�า มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ของ
บริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้น
            คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจ
ของบริษัท อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ�าปี รวมทั้งก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบายและแผนงานที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งเสริมให้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
            คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ และเมื่อมี
กรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมีการบรรยายให้ทราบถึงลักษณะและแนวทางการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท พร้อมทั้งมอบเอกสารข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ คู่มือกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง และการปฏิบัติตาม
หน้าที่ ทั้งนี้ มีการจัดท�าหนังสือ มอบอ�านาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร และมีการก�าหนดระดับอ�านาจด�าเนินการในแต่ละ
ด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

  5.3.1	 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
   คณะกรรมการบรษิทั ให้ความส�าคญัในการตระหนักถึงบทบาทและความรบัผดิชอบในฐานะผูน้�าองค์กร 
 เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยก�าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบัน
และในระยะยาว ก�าหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก�ากับดูแลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน โดยก�าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุกปี 
   ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้ท�าการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า ยังคงมีความเหมาะสมต่อการน�ามาก�าหนดแนวทาง
ในการด�าเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนี้
  วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น�าระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับ และพึงพอใจ
ให้มีอยู่ในทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย และคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การด�าเนิน
ธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน”
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  พันธกิจ 
 1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อยค�านึงถึงหลักโภชนาการ 
  ที่ดี รวมทั้งความสะดวก และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้
  ส�าหรับทุกๆ คน 
 3. เพ่ิมศกัยภาพในการผลติด้วยเทคโนโลยีทันสมยั ควบคูกั่บการวจิยัและพัฒนาผลติภณัฑ์เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
  ทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพบนพ้ืนฐานของข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) 
 4. มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพ่ือขยายธุรกิจให้เตบิโตอย่างต่อเน่ืองครอบคลมุในทุกภมูภิาคท่ัวโลก 
 5. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความส�าคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม  
  การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ค่านิยม	(Core	Value)	:	 Powers	of	TF
        Participation ร่วมมือร่วมใจ
        Organization that learns  ใฝ่เรียนรู้
        World class สู่มาตรฐาน
        Ethics ท�างานมีจริยธรรม
        Responsibility ท�าธุรกรรมมีความรับผิดชอบ
        Sustainability ประกอบธุรกิจยั่งยืน

    • บริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดให้จัดประชุมประจ�าปี ในการสื่อสารเป้าหมาย กลยุทธ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แจ้งให้คณะกรรมการบริหาร และผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยงานได้รับทราบ 
นโยบายและแนวทางการปฏิบตังิานเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถบรรลเุป้าหมายของบรษิทัฯ ร่วมกัน ทัง้น้ี บรษิทัฯ 
จัดให้มีประชุมก�าหนดแนวทางในการจัดท�า Budget ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 และการจัดประชุม Budget 
ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
    • บริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดให้จัดประชุมพนักงานประจ�าทุกเดือน โดยจัดให้ผู้บริหารระดับสูง
ได้พบปะสื่อสารกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อแจ้งนโยบายและข้อมูลด้านต่างๆ ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้ทราบและน�า
ไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโต
อย่างยั่งยืน ส�าหรับในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมพนักงานประจ�าเดือน รวมจ�านวน 12 ครั้ง

  5.3.2	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
   คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการธุรกิจให้ด�าเนินการตามหลักการ
ก�ากับกิจการที่ดี จึงได้ก�าหนดให้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม ในการด�าเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร  และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นคู่มือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการด�าเนินงานของบริษัท โดยได้เน้นถึงหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความ
ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งได้มีการก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติของ
กรรมการและผู้บริหาร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆรวมทั้งข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัท 

      5.3.3	 ความขัดแย้งของผลประโยชน์
   คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญในการดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าท�ารายการโดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน จึงได้ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ส่วนของจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เมื่อบริษัทฯ มีการท�าธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ได้ก�าหนด
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ให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยการท�ารายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวเป็นหัวข้อรายการระหว่างกันที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ
          ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มี
การเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ

									 	 5.3.4		ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
             คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีระบบการควบคุมด้านการด�าเนินงาน การราย 
งานทางการเงิน และด้านการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และนโยบายของบรษิทัฯ เพ่ือเป็นการประเมนิความมปีระสทิธิผลของระบบ 
การควบคุมภายในที่ได้ก�าหนดไว้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ  
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ 
การก�ากับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standard for the 
Professional Process of Internal Auditing) โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
    หน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมี นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน น�าผลการตรวจสอบที่ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขแลก
เปลี่ยนข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวความคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สม�่าเสมอ  นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทราบรายงานทางการเงินเกี่ยวกับผลการสอบทานงบการ
เงินรายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปีของบริษัทฯ  และจากการประเมินระบบการควบคุบภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสรุปความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดท�างบการเงินอย่างถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ (รายละเอียดข้อมูลในหัวข้อ 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)
  
	 	 5.3.5	 การบริหารความเสี่ยง
   คณะกรรมการบรษิทั ท�าหน้าท่ีดูแลให้มกีารจดัการบรหิารความเส่ียงท่ีจะเป็นอปุสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย 
เชงิกลยุทธ์โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบรหิารความเสีย่ง ของบรษิทัก�าหนดนโยบายและกรอบการบรหิาร 
ความเสีย่ง ก�ากับดแูลและสนับสนุนให้การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัมปีระสทิธิภาพพิจารณาความเสีย่งทีม่นียัส�าคญัในระดบั 
องค์กรและมกีารติดตามอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดประสทิธิผลสงูสดุ โดยถือเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการ 
และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมท้ังรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม�่าเสมอ ภายใต้กรอบของ COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2017  
(รายละเอียดข้อมูลในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)
             ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้สรุปความเห็นในรายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ 

	 5.4	 การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจ
ในการด�าเนินงานของบริษัท โดยก�าหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะ
กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
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            คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพ่ิมเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดย
เปิดเผย เลขานุการบริษัท จะจัดท�ารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท  
พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท�าหน้าที่ 
ประธานทีป่ระชมุได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผูบ้รหิารแสดงความคดิเหน็ได้อย่างอสิระ เมือ่สิน้สดุการประชมุ เลขานกุารบรษิทั 
 เป็นผู้มีหน้าที่จัดท�ารายงานการประชุม และจัดส่งให้กรรมการผู้อ�านวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาลงลายมือ 
ชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป  ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น 
ขอแก้ไข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากท่ีสุดได้ หลังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรอง
รายงานการะประชุมแล้ว จึงเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานที่ประชุมลงนามต่อไป
  รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ ส�านักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสารต้นฉบับ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจ�าเป็น และมีการรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ โดยในปี 2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีวาระการประชุมโดยไม่มีกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้
อย่างมั่งคงและยั่งยืน 
  ในปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 12 ครั้ง โดยกรรมการ
ปัจจุบันมีจ�านวน 15 คน เข้าร่วมประชุมทุกครั้งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จ�านวน 10 คน และเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 
80 จ�านวน 5 คน ซึ่งปรากฏตามข้อมูลหัวข้อการจัดการ เรื่องการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละคน 

	 5.5	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	
  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจ�าทุกปี โดยกรรมการแต่ละคน ได้
ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ กรรมการเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
โดยรวมอย่างระมัดระวัง และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แนวคิดตามแบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้เผยแพร่ไว้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
  (1) ช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
  (2) ให้การท�างานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
  (3) ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
 
  กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

•  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จดัให้มกีารทบทวนแบบประเมนิผลการปฏบิติังานของกรรมการ 
  บริษัทเป็นประจ�าทุกปี เพื่อความสอดคล้อง และมีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน  
•  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯมีจ�านวนรวม 5 ชุด คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส�าหรับ 
  คณะกรรมการบรษิทั 1 ชดุ ส�าหรบักรรมการเป็นรายบคุคล 1 ชดุ และคณะกรรมการชดุย่อย 3 คณะ รวม 3 ชดุ 
   (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
  และบริหารความเสี่ยง)  
•  ก�าหนดตารางเวลาทุกสิน้รอบการปฏิบติังานประจ�าปี เลขานุการฯของแต่ละคณะท�าหน้าท่ีส่งแบบประเมนิผล 
  การปฏิบัติงานให้กับกรรมการทุกคน และเมื่อกรรมการท�าแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืนกับ 
  เลขานุการฯเพื่อท�าการรวบรวมคะแนน
•  รายงานผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละเรื่องที่ประเมินพร้อมสรุปผลคะแนนเฉลี่ยภาพรวม โดยมีเลขานุการฯของ 
  แต่ละคณะ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะรับทราบ และบันทึกข้อมูลไว้ในรายงาน 
  การประชุม 
•  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การค�านวณและวัดผลคะแนนของแบบประเมินผล 
  การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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   (1) เกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมนิผลการปฏิบติังาน

 ระดับความเห็น คะแนน

 - เห็นด้วยมากที่สุด ได้  5 คะแนน
 - เห็นด้วยมาก ได้  4 คะแนน
 - เห็นด้วยปานกลาง ได้  3 คะแนน
 - เห็นด้วยน้อย      ได้  2 คะแนน
 - เห็นด้วยน้อยที่สุด ได้  1 คะแนน

   (2) เกณฑ์วัดผลสรปุคะแนนเฉลีย่โดยภาพรวมของการประเมนิผลปฏิบตังิาน

 เกณฑ์ ผลคะแนนรวมเฉลีย่ (ร้อยละ) 

 - ดีมาก มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป

 - ดี มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป

 - พอใช้ มากกว่าร้อยละ 50 ขั้นไป

 - ควรปรับปรุง      เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 50 

  5.5.1	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
   ในปี 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 12/2563 เมือ่วันท่ี 16 ธันวาคม 2563 กรรมการแต่ละคน 
  ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้านคือ
    1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
    2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
    3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย 
    • ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
   สรปุ ผลการประเมนิภาพรวมของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ ได้คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 88.22 จดัอยู่ใน 
   ระดบัดี

	 	 5.5.2	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
             ในปี 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 12/2563 เมือ่วันท่ี 16 ธันวาคม 2563 กรรมการแต่ละคน 
  ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้านคือ
    1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
    2. การท�าหน้าที่ของกรรมการบริษัท
    3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท
    • ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
   สรปุ ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.75 จัดอยู่ใน 
   ระดับดี
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	 	 5.5.3	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
   บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจ�าปี 2563 โดย 
 กรรมการชดุย่อยแต่ละคนได้ประเมนิผลงานของคณะกรรมการชดุย่อยท่ีตนเองด�ารงต�าแหน่งอยู ่ โดยแบ่งการประเมนิ 
 เป็น 3 ด้าน คือ
    1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
    2. การท�าหน้าที่ของกรรมการบริษัท
    3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท
    • ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ
   สรปุ ผลการประเมนิในภาพรวมของคณะกรรมการชดุย่อยทุกคณะ ได้ดังนี้

 คณะกรรมการชุดย่อย คะแนนเฉลีย่ร้อยละ จัดอยู่ในระดับ

 คณะกรรมการตรวจสอบ 93.33 ดีมาก

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 78.33 ดี

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 83.82 ดี

	 5.6	 ค่าตอบแทนกรรมการ	และผู้บริหาร
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรรค่าตอบแทน เพ่ือน�าเสนอท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัท และอ�านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 
และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ 
      ปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรม
การบริษัทฯ รวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทรับในฐานะพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัท (รายละเอียดข้อมูลอยู่ในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)
          ส�าหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และการปรับ
ค่าตอบแทนประจ�าปี ก็เป็นอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา โดยเป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งได้มีการก�าหนด
ไว้ โดยมีการประเมินผลประจ�าปีทุกๆ ปี ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการประกอบการของบริษัทฯ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่ง
ประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
  ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยเป็นไปตามหลักการและนโยบาย 
ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
แต่ละคน 

	 5.7		 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
  คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความส�าคัญต่อ
การเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Director Certification 
Program Update (DCPU) และ IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) เป็นต้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต
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กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 15 คน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว ดังนี้

  รายชือ่กรรมการ หลักสูตรทีเ่ข้าอบรม

 1. นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003  
        - Director Certification Program (DCP) 68/2005   
         จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 2. นายพิพัฒ  พะเนียงเวทย์ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003  
       - Director Certification Program (DCP) 39/2004  
         จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 3. นายสุชัย  รัตนเจียเจริญ - Director Certification Program (DCP) 45/2004  
       จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 4. ดร.พจน์  พะเนียงเวทย์ - Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004 
       - Director Certification Program (DCP) 72/2006 
      - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020) 
       จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 5. นายก�าธร  ตติยกวี - Audit Committee Program (ACP) 12/2006  
        - Directors Certification Program (DCP) 46/2004  
       - Directors Accreditation Program (DAP) 3/2003  
       - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 7/2018   
        จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 6. นายอภิชาติ  ธรรมมโนมัย - Director Certification Program (DCP) 68/2005  
        - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003  
         จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 7. นายบุญชัย  โชควัฒนา - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003  
        - Director Certification Program (DCP) 68/2005  
         จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 8. นายเวทิต  โชควัฒนา - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008  
        - Director Certification Program (DCP) 251/2018  
        จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
        - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 21/2558  
        จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน  

 9. นางสาวพจนา  พะเนียงเวทย์ - Directors Certification Program (DCP 212/2015)
      - Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 29/2017)
      - Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017) 
       จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 10. นางอรทัย ทองมีอาคม - Director Certification Program (DCP) 227/2019  
       - Boards That Make a Difference (BMD) 10/2020  
        จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม - Director Certification Program (DCP) 1/2000  
       - Audit Committee Program   
       จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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 รายชือ่กรรมการ หลักสูตรทีเ่ข้าอบรม 

 12. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ - Director Certification Program (DCP) 105/2008   
       จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 13. นายกนิช     บุณยัษฐิติ -  Director Accreditation Program (DAP) 164/2019    
       จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 14. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  กีรติพิบูล - Director Accreditation Program (DAP) 97/201
      - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020) 
       จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 15. นางทองอุไร  ลิ้มปิติ  - Director Certification Program (DCP) 8/2001   
      - Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015   
        จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่ละคน ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นส�าคัญ อันจะท�าให้การปฏิบัติงานของการด�ารงต�าแหน่ง
เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ 
        ในระหว่างปี 2563 กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของกรรมการ ในการก�ากับดูแลและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

  รายชือ่กรรมการบริษัท ชือ่หลักสูตรอบรม/สัมมนา

 1. นายสุชัย  รัตนเจียเจริญ การบริหารความเสี่ยงเชิงปฎิบัติการ 

 2. ดร.พจน์  พะเนียงเวทย์ การบริหารความเสี่ยงเชิงปฎิบัติการ 

        รู้ทันภาคปฎิบัติจริงตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 

        Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

 3. นางสาวพจนา  พะเนียงเวทย์  รู้ทันภาคปฎิบัติจริงตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 

 4. นางอรทัย  ทองมีอาคม Boards That Make a Difference (BMD)  

 5. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  กีรติพิบูล Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

  และในระหว่างปี 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ในการก�ากับดูแลและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

 หลักสูตรอบรม ผู้บริหาร (คน)

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 4 เสาหลักของระบบ TPM 1 

 Cash Flow Management for Executives  1 

 CFO Refresher  1 

 Effective Procurement Strategy & Supply Chain 1 

 Internal Audit for BRC Global Standard for Food Safety Issue 8 1 

 ISO 14001:2015 Requirements and Implementation 1 
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 หลักสูตรอบรม ผู้บริหาร (คน) 

 Kosher Training Essential Course  7 

 RSPO : Requirement and Internal Auditor  6 

 TF People Effectiveness Project: Job Description Development Workshop 1 

 TFRS 9 และมาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจากCovid 9 1 

 TFRS ใหม่ กระทบงบการเงินอย่างไรและผลกระทบของมาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจาก Covid 19 1  

 Thailand HR Day 2020 (Online Conference by Zoom) 1 

 TPM AM Step 1 เรื่องการจัดท�ามาตรฐานดูแลรักษาเครื่องจักรและการรายงานผลฯ 2 

 TPM AM Step 3 การจัดท�ามาตรฐานเชิงตรวจสอบเรื่องการบ�ารุงรักษาตามแผน 1 

 TPM AM Step 1 ส่วนขยายและTPM 4 เสาหลัก (AM,FI,PM,ET) 1 

 TPM Audit AM Spet 3 และติดตามงาน 4 เสาหลักของระบบ 1 

 YourNextU OnLine & Yirtual  1 

 กลเม็ดเด็ดพิชิตออฟฟิศซินโดรม  1 

 การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมพนักงานเครื่องจักรส่วนขยาย 1 

 การก�าหนด HCP และตรวจพิสูจน์เกณฑ์การยอมรับ HL (Identified HCP and Validation Halal Limit) 2 

 การจัดท�าแผนกลยุทธ์สู่แผนงานที่มีประสิทธิภาพ  12 

 การทวนสอบและตรวจพิสูจน์มาตรการควบคุมฮาลาล 1 

 การบริหารความเสี่ยงเชิงปฎิบัติการ  16 

 ดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ  2 

 ทิศทางมาม่าปี 2021  5 

 ฝึกอาชีพส�าหรับผู้เตรียมเกษียณอายุ  1 

 รู้ทันภาคปฎิบัติจริงตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 7 

  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
  บรษิทัฯ มนีโยบายจดัการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เมือ่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาฯ มอบหมาย 
ให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และเมื่อเข้ารับ
ต�าแหน่งก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที ดังนี้
  1. ด�าเนินการจัดให้มีการแนะน�าอธิบายรายละเอียดข้อมูลของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็น
กรรมการบริษัทที่จะด�ารงต�าแหน่ง และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้งจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท คู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
รายงานประจ�าปี และตอบข้อซักถามเพื่อสร้างเข้าใจต่อกัน  
  2. จัดให้มีการพบประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้อ�านวยการ เพื่อรับทราบนโยบาย วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
  3. เปิดโอกาสในการเข้าเย่ียมชมโรงงานผลิตของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการคนใหม่มีความเข้าใจเก่ียวกับ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
    ในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตาม
วาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จ�านวน 5 คน โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีความรู้และเข้าใจ 
ในธุรกิจของบริษัทฯ และได้รับเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากบริษัทฯ แล้ว  
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	 5.8	 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
            คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการสืบทอดต�าแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ดูแลให้มีการทบทวนสภาพ
การปฏิบัติงานของแต่ละต�าแหน่งในปัจจุบันและประเด็นที่ควรเติมเต็มในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนโครงสร้างเงิน
เดือนและผลตอบแทนในอัตราตลาด ตลอดจนแต่งตั้งบุคลากรในระดับรองลงมาเพื่อรองรับการถ่ายทอดงานรุ่นต่อรุ่น โดยมี
แนวทางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการตามแผนการดังนี้

•  กระจายอ�านาจในการตัดสินใจ และอ�านาจในการสั่งจ่ายในแต่ละระดับสายงาน ตามวงเงินท่ีก�าหนด 
  ผ่านการอนุมัติวงเงินจากคณะกรรมการบริษัท
•  จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ท�างานร่วมกับผู้บริหาร 
•  ก�าหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางต�าแหน่งให้เหมาะสม
•  มอบหมายงาน หรือโครงการต่างๆ เพ่ือน�าความรู้ความสามารถจากการอบรม ไปฝึกฝนให้เกิดทักษะ 
  ในการบริหารและจัดการของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
•  ก�าหนดระดับชั้นงานของแต่ละต�าแหน่งให้เกิดความชัดเจน ในแต่ละสายงาน 

8. การปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ี ในเรือ่งทีย่ังไม่ได้ปฏิบัติ
 
 ส�าหรับในเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯจะน�าไป
เป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมในโอกาสต่อไป

 ข้อทีย่ังไม่ปฏิบัติ เหตุผล

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระและสามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยความเป็นอสิระ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถและน�าประสบการณ์ 
ทีส่ะสมมาช่วยส่งเสรมิพัฒนาบรษิทัฯ ด้วยความเข้าใจในธุรกิจของบรษิทัฯ 
 ได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามในปี 2563 กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ไม่มีคนใดที่ด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี

เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 
ของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้
กรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อ
เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ 
และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�านวน 15 คน โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 กลุ่ม  กลุ่มกรรมการอิสระ กลุ่ม
กรรมการไม่เป็นผู้บริหาร และกลุ่มกรรมการบริหาร เพ่ือการถ่วงดุล
ในการบริหาร และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก�าหนดให้มี
คณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้บริษัทฯพิจารณาจ�านวน
กรรมการบริษัท โดยค�านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขนาด
ของธุรกิจ

 1. คณะกรรมการบริษัท ไม่มีการก�าหนด
  นโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารง
  ต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
 

 2. ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็น
  กรรมการอิสระ
 

 3. ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด
  ค่าตอบแทน ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
 

 4. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
  จ�านวนเกินกว่า 5 -12 คน
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ปัจจัยความเสีย่ง

1. ความเสีย่งเกีย่วกับราคาและความพอเพียงของปริมาณวัตถุดิบ
	 ปัจจัยความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ	 คือ	 แป้งสาลี	 ข้าว	 และน�้ามันปาล์ม	 ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับผล 
กระทบจากหลายปัจจัย	 อาทิ	 ปริมาณผลผลิตทั่วโลก	 ความต้องการใช้	 และสภาวะอากาศ	 ท�าให้มีความเสี่ยงในด้านปริมาณ 
วัตถุดิบที่จัดหาได้และความผันผวนของราคา	ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัทฯ	 โดยเฉพาะสินค้าบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป 
ซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายใน	 ท�าให้บริษัทฯ	 ไม่สามารถขึ้นราคาเพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้	 หาก 
ไม่ได้รบัอนญุาตจากหน่วยงานดังกล่าว
	 อย่างไรก็ตาม	 บรษิทัฯ	 มกีารบรหิารความเสีย่งด้านราคา	 โดยจะยังคงใช้กลยุทธ์การท�าสัญญาล่วงหน้าในการซือ้ข้าวสาล ี
และน�้ามันปาล์มในจังหวะท่ีราคามีการอ่อนตัวลง	 และติดตามปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาอย่างใกล้ชิด	 นอกจากน้ันส�าหรับ
ด้านปรมิาณวัตถดุบิ	 บรษิทัฯ	 จะมกีารซือ้วัตถุดบิในปรมิาณมากและซือ้จากผูจ้ดัจ�าหน่าย	 (supplier)	 หลายราย	 ท�าให้สามารถ 
ลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ	นอกจากนั้นยังท�าให้มีอ�านาจในการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจ�าหน่ายได้

2. ความเสีย่งเกีย่วกับช่องทางการจัดจ�าหน่าย
 2.1	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่ในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งส�าเร็จรูป 
	 	 และขนมปังกรอบ

	 การจ�าหน่ายสินค้าภายในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารก่ึงส�าเร็จรูปและขนมปังกรอบของ 
บรษิทัฯ	 ซึง่เป็นสองกลุม่ธุรกจิทีม่สีดัส่วนรายได้รวมกันเป็นสดัส่วนทีส่งูเมือ่เทยีบกับธุรกิจอืน่ของบรษิทัฯ	 เป็นการ 
จัดจ�าหน่ายผ่านผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่	 คือ	 SPC	 ซึ่งมีสัดส่วนการสั่งซื้อสินค้าสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของยอดขายรวมในประเทศของผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว	 แต่เนื่องจาก	 SPC	 เป็นผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ	และมีการติดต่อการค้ามาเป็นเวลานาน	ท�าให้บริษัทฯ	มีความมั่นใจในความมั่นคงของลูกค้ารายนี้มาก 
อย่างไรก็ดเีพ่ือเป็นการลดความเสีย่งในการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใหญ่ของตลาดภายในประเทศ	บรษิทัฯ	ได้พยายาม 
ขยายสดัส่วนการส่งออกเพ่ิมขึน้	 นอกจากน้ันบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ	 ยังมช่ีองทางการจดัจ�าหน่ายและคณะท�างาน 
ที่มีความสามารถในการจัดจ�าหน่ายสินค้าได้

 2.2	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่ในประเทศของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
	 นอกจากนัน้ผลติภณัฑ์เบเกอรียั่งมกีารพ่ึงพิงผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใหญ่	ได้แก่	บรษิทั	ซ.ีพี.ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	 
ซึ่งประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อ	 ซึ่งมียอดจ�าหน่ายให้แก่คู่ค้ารายนี้คิดเป็นประมาณร้อยละ	 40	 ของรายได้ธุรกิจ 
เบเกอรี่ของบริษัทฯ	 โดยหากสูญเสียคู่ค้ารายนี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ในส่วนดังกล่าว	 นอกจากนั้นคู่ค้ารายนี ้
ยังมกีารผลติสนิค้าเบเกอรีบ่างประเภท	 เพ่ือจดัจ�าหน่ายในร้านสะดวกซือ้ของตนเองอกีด้วย	อย่างไรก็ตาม	 เน่ืองจาก 
ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีของบริษัทฯ	 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคอย่าง 
กว้างขวาง	 ท�าให้เป็นสินค้าที่ท�ารายได้ให้กับร้านสะดวกซื้อดังกล่าวในระดับที่สูง	 เมื่อเทียบกับคู่แข่งแบรนด์อื่น
และแบรนด์ของร้านสะดวกซื้อดังกล่าวเอง	 ท�าให้บริษัทฯ	 เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาคู่ค้ารายนี้ไว้ได้	 เนื่องจาก
เป็นการค้าที่ได้รับผลประโยชน์ทั้ง	2	ฝ่าย

3. ความเสีย่งเกีย่วกับอัตราแลกเปลีย่น
	 เนื่องจากบริษัทฯ	มีการจ�าหน่ายสินค้าไปต่างประเทศและขายเป็นเงินตราต่างประเทศ	ท�าให้มีความเส่ียงต่อรายได ้
ของบริษัทฯ	หากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ไม่มีภาระ
จากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศและมีการดูแลและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน	ได้แก่	 
การตกลงท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า	 (Forward)	 เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งโดยไม่มนีโยบาย 
การเก็งก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	 นอกจากนั้นบริษัทฯ	 สามารถลดความเสี่ยงโดยการ	 Squared	 Position	 ระหว่างเงินที่เป็น
รายรับจากการส่งออกและรายจ่ายในการน�าเข้าวัตถุดิบ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์จากต่างประเทศ
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4. ความเสีย่งจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 คือ	 บริษัท	 สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ถือหุ้น
จ�านวน	84,314,021	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	25.57	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจ
อย่างมีสาระส�าคัญในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ	 อาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียง	
เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการถ่วงดุลอ�านาจ	 จึงได้ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการ 
ปกป้องสทิธิของผูถื้อหุ้นและการปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน	 อาทิเช่น	 การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรอืหลายคน 
ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	สามารถเสนอเรื่อง 
เพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ	และ	/	หรอืเสนอชือ่บคุคล	เพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ	ล่วงหน้าก่อนการประชมุ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เป็นต้น
	 นอกจากนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ในการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ	 กับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันทุกปี	 โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ที่ก�าหนดไว้	 และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความ
เป็นอิสระ	 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยร่วมท�างานในคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อความโปร่งใสและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ถือหุ้นว่าจะสามารถสอบทานการท�างานและมีการถ่วงดุลอ�านาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง	 เพื่อผล
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นทุกราย

5. ความเสีย่งทีม่ีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
	 สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 บริษัทฯ	 จึงจัดตั้งให้มีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ใน
การควบคุมดูแล	 ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 และประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 อาทิเช่น	
ภัยแล้ง	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจในเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบหรือวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการ
ผลิต	 หรือส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนของวัตถุดิบที่อาจสูงขึ้น	 และบริษัทฯ	 ยังได้มีโครงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม	 มีระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ได้มาตรฐาน	 และบริษัทฯ	 มีการใช้พลังงงานไอน�้าจากก๊าซธรรมชาติ	 (NG)	 เป็น
พลังงานแทนน�้ามันเตา	จึงท�าให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงโดยมีระบบบ�าบัดมลพิษทางอากาศที่
มีประสิทธิภาพ	ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ตามมาตรฐานที่กฏหมายก�าหนด

6. ความเสีย่งในสินค้าด้านคุณภาพและความปลอดภัย
	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นหนึ่งในภารกิจที่ส�าคัญของบริษัทฯ	คือ	การสร้างผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพดี	 สม�่าเสมอ	 และมีความปลอดภัย	 ในฐานะที่บริษัทฯ	 เป็นผู้ผลิตอาหาร	 การค�านึงถึงเรื่องความสะอาดและความ
ปลอดภัยในทุกๆ	กระบวนการผลิต	จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ	บริษัทฯ	จึงได้ด�าเนินการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้
รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล	เช่น	ระบบ	GMP,	HACCP,	BRC	เป็นต้น	ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งสินค้า
ส�าเร็จรูปเพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 และลงทุนค้นคว้าวิจัยในขั้นตอนการผลิตและในเครื่องจักรเพื่อให้คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์มีความสม�่าเสมอและแม่นย�ามากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งจัดช่องทางให้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาและ
ชี้แจงสาเหตุ	ซึ่งกระบวนการต่างๆ	เหล่านี้เพื่อสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์

7. ความเสีย่งด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
	 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ	 ค่านิยมในสังคม	 การส่ือสาร	 เทคโนโลยีต่างๆ	 ส่งผลให้ความต้องการในการ
อุปโภคบริโภคในผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว	 ซึ่งมีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงต้อง
พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง	 โดยได้ท�าการศึกษาติดตามพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อบริษัทฯ	จะได้พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด	
สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า	 อีกท้ังการน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด	 เพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าวและสามารถตอบสนอง 
ความต้องการหรือความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้เหมาะสม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

	 คณะกรรมการบรษิทัได้ประเมนิความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน	 และการบรหิารจดัการ 
ความเสี่ยงของบริษัท	สรุปได้ดังนี้
	 1.	 งบการเงนิของบรษิทัจดัท�าข้ึนภายใต้นโยบายของบรษิทั	 ซึง่ก�าหนดให้ถือปฏิบตัแิละสอดรบักับมาตรฐานการบญัช ี
ที่รับรองทั่วไป	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเพิ่มเติมตามมาตรฐานบัญชี	 ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
และวินิจฉัยในส่วนต่างๆที่จ�าเป็น	เพื่อสะท้อนผลการด�าเนินงานที่เป็นจริงให้ถูกต้องตามที่ควร
	 2.	 บรษิทัมกีารก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร	 มกีารแยกหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบในการอนุมัติสั่งจ่าย	 การบันทึกรายการด้านบัญชี	 ข้อมูลสารสนเทศ	 และการดูแลทรัพย์สิน	 ตามหลักการดูแล
ควบคุมกิจการที่ดี	เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นได้
	 3.	 บรษิทัก�าหนดวิธีการป้องกันการใช้ข้อมลูความลบัของบรษิทั	ไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน	หรอืความตัง้ใจ 
ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อบรษิทั	และการเปิดเผยข้อมลูดังกล่าวต่อลกูค้า	ผูแ้ทนจ�าหน่าย	ผูใ้ห้บรกิาร	คู่แข่งหรอืบคุคลภายนอกอืน่ 
นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติของธุรกิจ	หรือข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไป	
	 4.	 บริษัทมีการก�าหนดวิธีการปฏิบัติงานพนักงาน	 เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับกิจการ	
	 5.	 บริษัทมีการประเมินและติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน	 ที่อาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง	 เพื่อพิจารณา
หามาตรการในการลดความเสี่ยง

	 ทั้งนี้	 บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของบริษัท	 ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	 
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัจะได้รบัทราบรายงานทีเ่ก่ียวกับระบบการควบคุม 
ภายใน	 และผลการตรวจสอบภายในของบริษัท	 จากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ	 โดยกรอบการควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ยึดถือและใช้อ้างอิงในการประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยงานตามหลักมาตรฐานสากลของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organization	of	the	Treadway	Commission	หรือ	
COSO	ในด้านต่าง	ๆ	5	ด้าน	ดังนี้	
 

	 1.	 การควบคุมภายในองค์กร	(Control	Environment) 
	 บริษัทฯ	 มีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยเน้นการแบ่งแยกตามหน้าท่ีอย่างชัดเจน	 รวมท้ังตารางอ�านาจ
การอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา	 และได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยจัดให้พนักงาน
ทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบ	 ตลอดจนตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของตน	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 (Good	 Corporate 
Governance)	 อย่างชัดเจน	 มีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีอยู่บนหลักความซื่อตรง	 และการรักษาจรรยาบรรณ	
และเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ	 ตลอดจน	 มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม	 เป็นตัวอย่างที่ดี	 (Role	 Model)	 ส่งเสริมให้เกิดจิตส�านึกท่ีดี	 เพ่ือให้บุคลากรในกิจกรรมต่างๆ	 ของ
องค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความรู้ความสามารถ	 และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในทุกส่วนงาน	 เพราะเป็นส่วน
ส�าคัญท่ีช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วย
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนต่อองค์กร	
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		 บริษัทได้เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	 (Thai	Private	Sector	Collective	Action	
Against	Corruption	หรือ	CAC)	และปี	2563	บริษัท	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์		จ�ากัด	(มหาชน)	มีความมุ่งมั่นอย่าง 
ต่อเน่ือง	 โดยมกีารจดัอบรมให้ความรูกั้บพนักงานเข้าใหม่	 จดักิจกรรมสือ่สารภายในเพ่ือเป็นการทบทวนนโยบาย
และข้อปฎิบัติเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน	 มีการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกเพ่ือประกาศนโยบาย
งดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลส�าคัญหลากหลายช่องทาง	 เช่น	 ติดบอร์ดภายใน	 สื่อสารผ่าน 
ระบบอินทราเน็ต	 เว็บไซด์ของบริษัทฯ	 ส่งจดหมายแจ้งไปยังคู่ค้าของบริษัทเพ่ือขอความร่วมมือ	 ท้ังน้ีบริษัท 
มีแผนการขยายแนวร่วมโดยการชักชวนกลุ่มคู่ค้าของบริษัทมาเป็นแนวร่วมด้วย	 รวมทั้งในปีนี้บริษัทได้เข้าร่วม 
กิจกรรมกับทาง	 CAC	 ในการส่งค�าขวัญของผู้บริหาร	 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับ
การต่อต้านคอร์รัปชัน	 ตลอดจนให้ความร่วมมือกับทาง	 CAC	 ในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งที่ได้รับทราบ	

	 2.	 การบริหารประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	 ท�าหน้าท่ีดูแลให้มกีารจดัการบรหิารความเส่ียงท่ีจะเป็นอปุสรรคต่อการบรรลเุป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์	 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงของบริษัทก�าหนดนโยบาย	 และ 
กรอบการบรหิารความเสีย่ง	ก�ากับดแูล	และสนับสนุนให้การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัมปีระสทิธิภาพ	 พิจารณา 
ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	โดยถือเป็น 
หน้าทีร่บัผดิชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการและควบคมุความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้	พร้อมทัง้รายงาน 
ผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ
	 บริษัทได้บริหารความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการโดยด�าเนินการผ่านระบบการรับรองต่างๆ	ตามมาตรฐานสากล
และด้านความปลอดภัยของอาหาร	 ได้แก่	 มาตรฐาน	 ISO	 9001	 (ระบบการบริหารงานคุณภาพ),	 ISO	 14001	
(ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม),	ISO/IEC	17025	(ระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ),	GMP	(วิธีการ 
ปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร),	HACCP	(การวิเคราะห์อันตรายวิกฤตในการผลิตอาหาร),	BRC	(Global	Standard 
for	Food	Safety),	Kosher	 (การผลิตอาหารโคเชอร์),	Halal	 (การผลิตอาหารฮาลาล),	AEOs	 (มาตรฐานความ
ปลอดภัยของผู้ประกอบการส่งออก-กรมศุลกากร)	
	 ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 ถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักที่ส�าคัญขององค์กร	 ซึ่งบริษัทได้มีการ
ประเมินและระบุถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว	 รวมทั้งติดตามผลและรายงานสถานะความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงทีและดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

	 3.	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)	
	 ในภาพรวมของบรษิทั	 มกิีจกรรมการควบคมุการสอบทานการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามกฎระเบยีบ	 ข้อบงัคบั 
และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ	 รวมทั้งการวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน	 เป็นเครื่องมือในการวางแผน 
และควบคมุผลการปฏิบตังิานในทุกระดับ	 เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
โดยมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและวงเงินอ�านาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 มีการ 
รกัษาความปลอดภัยและดแูลป้องกันทรพัย์สนิของบรษิทัไม่ให้สญูหาย	หรอืใช้ไปในทางท่ีไม่เหมาะสม	มมีาตรการ 
ป้องกันไม่ให้น�าโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	รวมทั้งก�าหนดบุคลากรภายในองค์กร	
เพ่ือดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานอย่างชัดเจน	ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบัติเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ฯและมีการติดตามให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท	 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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	 4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	&	Communication)	
	 บริษัทมีการจัดท�าเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ	และจัดส่ง 
ให้คณะกรรมการบรษิทัภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด	 มกีารประเมนิประสทิธิภาพการประชมุคณะกรรมการ 
บริษัททุกครั้งที่มีการประชุม	 มีการจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าท่ีของกรรมการบรษิทั	 มกีารจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึ 
บัญชีไว้เป็นหมวดหมู่	 และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 มีระบบการส�ารองข้อมูล	 และมีการประชุมระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ผู้สอบบัญชี	 และฝ่ายบริหารเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี	 ผลการด�าเนินงานของ
บริษัท	นโยบายการบัญชี	การควบคุมภายใน	และการเปิดเผยรายการระหว่างกัน	เป็นต้น
	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสาร	 โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและส่ือสาร
อย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศท่ีดี	 และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ	 ท้ังใน 
ระดับหน่วยงาน	และในระดับองค์กร	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์	 น่าเชื่อถือ 
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วท้ังบริษัท	 ในข้อมูล 
ที่ส�าคัญ	เช่น	นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ	อ�านาจการอนุมัติสั่งการ	การก�ากับดูแลกิจการ	และข้อมูลที่เกี่ยวกับ 
พนักงาน	 จะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงาน	 รวมท้ังมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	 ตลอดจนมีการก�าหนดแผนส�ารองฉุกเฉินส�าหรับป้องกันในเรื่อง
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะท่ีมีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้	 ส�าหรับระบบ
การสื่อสารภายนอกบริษัทได้จัดให้มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนหรือ 
ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก

 5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)
	 บริษัทฯ	ได้มีการติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือน	และมีการเปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงาน 
ในปีก่อน	มีการวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ	เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้	นอกจากนี้	เพื่อให้บริษัทฯ	มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ	โดยก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ท�าการตรวจสอบตามแผนงานประจ�าปี	 และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 และตรวจ 
ตดิตามผลการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง	 โดยก�าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
หากพบข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไข	และติดตามการแก้ไขดังกล่าวให้บรรลุผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 ทางคณะกรรมการบรษิทัได้มกีารทบทวนและปรบัปรงุแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อก�าหนด 
เก่ียวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และได้มีการเพ่ิมเติมหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่อง 
การพิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ	 สภาพแวดล้อมบริษัท	 วัฒนธรรม
องค์กร	 เพื่อน�าเสนอขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท	 รวมทั้งท�าการสอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	 ตาม 
ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ	 เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว	 มีความเส่ียงท่ีจะท�าให้เกิดโอกาสการทุจริตท่ีมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด	 ตลอดจนสามารถรับเรื่องแจ้งเบาะแส	 การกระท�าอันทุจริต	 ที่คนใน 
องค์กรมส่ีวนเก่ียวข้อง	 และตรวจสอบข้อเท็จจรงิตามท่ีได้รบัแจ้ง	 และเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรษิทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษ 
หรอืแก้ไขปัญหาดงักล่าว	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามอสิระในการด�าเนินงานเพ่ือให้การตรวจสอบภายในเกิดประสทิธิผล 
และประสิทธิภาพสูงสุด	 ทั้งน้ีได้จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
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	 จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ทั้ง	 5	 ด้าน	 ดังกล่าวข้างต้น	 และจากการรายงานผลการตรวจ
สอบประจ�าทุกไตรมาส	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 ในภาพรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ 
มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม	สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองจนบรรลุผลส�าเร็จของงาน	ถึงแม้ว่า 
มกิีจกรรมบางกิจกรรมท่ีควรปรบัปรงุ	 หน่วยงานผูร้บัการตรวจได้ตรวจสอบและด�าเนินการปรบัปรงุในเรือ่งดงักล่าว	 ตลอดจนได้
แจ้งผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารให้รับทราบ	 เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือระบบงานใน
หน่วยงานของตน	ซึ่งผู้ตรวจสอบได้มีการเข้าตรวจติดตามผลอีกครั้งพบว่า	หน่วยงานที่เข้าตรวจติดตามผลนั้นได้มีการปรับปรุง
และแก้ไข	 อย่างเหมาะสมและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น	 ดังนั้นจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นได้อย่างเพียงพอว่า	 หน่วยงานผู้รับการตรวจ
จะสามารถด�าเนินงาน	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในหน่วยงานของตนตามที่ได้ตั้งไว้	 อย่างไรก็ตาม	 ประสิทธิภาพ
ของการควบคุมภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้	ซึ่งอาจจะส่งผลต่อบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติ
งานได้

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ร่วมกันกับกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบว่า	 บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน
ทีม่คีวามเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการด�าเนินงานในปัจจบุนั	 และตระหนักดว่ีาระบบการควบคมุภายในใด	 ๆ	 ก็ตาม	 อาจจะไม่
สามารถรบัประกนัได้ทัง้หมดต่อความเสยีหายอนัเกิดจากความผดิพลาดทีเ่ป็นสาระส�าคญั	 แต่ก็สามารถป้องกันหรอืรบัประกันได้
ในระดบัทีส่มเหตสุมผล
		 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ส่วนงานด้านการบริหารภายในขึ้นตรงต่อ 
กรรมการผูอ้�านวยการของบรษิทั	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังโยกย้ายหรอืเลกิจ้าง 
และประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	 ปัจจุบันคือนางสาวอริยา	 ต้ังชีวินศิริกุล	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน	 และฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ�าเป็นในการตรวจสอบ	 ด�าเนินการตรวจสอบและประเมินความ
เพียงพอ	 เหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการและระบบงานต่างๆ	 ตามแผนการตรวจ 
สอบภายในที่อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	 จัดท�าขึ้นตามแนวความเสี่ยง	 (Risk-
Based	Audit)	และรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ

รายงานประจ�าปี 2563 83



84 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)

การกระจายการถือหุ้น 
การกระจายการถือหุ้นจ�าแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 	 	 		

 ประเภทผู้ถือหุ้น จ�านวนราย จ�านวนหุ้นรวม คิดเป็น %

	 นิติบุคคล		 			 			 				

		 	 -		สัญชาติไทย		 39		 127,670,773	 38.72			  

		 	 -		สัญชาติต่างด้าว		 26	 68,884,382	 20.89			 	

	 	 รวมนิติบุคคล		 65	 196,555,155	 59.61			

 บุคคลธรรมดา            

 	 -	 สัญชาติไทย		 2,790	 132,916,598	 40.32			

	 	 -		สัญชาติต่างด้าว		 8	 232,261	 0.07			

		 	 รวมบุคคลธรรมดา		 2,798	 133,148,859	 40.39			

	 	รวมทั้งสิ้น		 2,863	 329,704,014	 100.00			

	 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	 รายแรก	 โดยรวมจ�านวนหุ้นท่ีถือโดยนับรวมผู้ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา	258	ตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์	

 ล�าดับ  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1)  จ�านวนหุ้น  ร้อยละของทุนช�าระแล้ว 

	 1	 บริษัท	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	 84,314,021	 25.57	

	 2	 NISSIN	FOODS	HOLDINGS	CO.,	LTD.	 55,534,253	 16.84	

	 3	 กลุ่มพูนศักดิ์อุดมสิน	(2)	 	 51,892,295	 15.74	

	 4	 กลุ่มพะเนียงเวทย์	(2)	 	 47,714,425	 14.47	

	 5	 กลุ่มตติยกวี	(2)	 	 28,623,488	 8.68	

	 6	 NOMURA	SECURITIES	CO	LTD-CLIENT	A/C	 10,470,274	 3.18	

	 7	 กลุ่มโชควัฒนา	(2)	 	 7,483,133	 2.27	

	 8	 บริษัท	สหพัฒนพิบูล	จ�ากัด	(มหาชน)	 6,431,151	 1.95	

	 9	 บริษัท	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	 4,135,628	 1.25	

	 10	 กลุ่มโอสถานุเคราะห์	(2)	 	 3,489,168	 1.06	

	 11	 รายอื่นๆ	 	 29,616,178	 8.98	

	 	 	 รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	 329,704,014	 100.00	

หมายเหตุ:	 (1)	 ไม่นับรวมการถือหุ้นของบริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	จ�านวน	238,882	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.07	ของทุนช�าระแล้ว

	 (2)	 เป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยบริษัทซึ่งได้จัดกลุ่มตามนามสกุลและรวมญาติสายตรงของคนในนามสกุลนั้นๆ	 เช่น 

	 	 บิดา	มารดา	และคู่สมรส	และนิติบุคคลที่บุคคลในกลุ่มดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ	50

รายชือ่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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รายงานการถือหุ้นของกรรมการ

 จ�านวนหุ้น

 ล�าดับ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 เพ่ิม (ลด) สัดส่วน
     ระหว่างปี การถือหุ้นบริษัทฯ (%)

	 1	 นายบุณยสิทธิ์	 โชควัฒนา	 	3,126,794		 	3,117,894		 	8,900		 0.95	

	 2	 นายพิพัฒ		 พะเนียงเวทย์	 	23,861,860		 	23,861,860		 	-		 7.24	

	 3	 นายสุชัย		 รัตนเจียเจริญ	 	-		 	-		 	-		 	-		

	 4	 ดร.พจน์		 พะเนียงเวทย์	 	3,058,552		 	3,058,552		 	-		 0.93	

	 5	 นายก�าธร		 ตติยกวี	 	8,424,453		 	8,424,453		 	-		 2.56	

	 6	 นายอภิชาติ		 ธรรมมโนมัย	 	158,972		 	158,972		 	-		 0.05	

	 7	 นายบุญชัย		 	โชควัฒนา	 	76,264		 	76,264		 	-		 0.02	

	 8	 นายเวทิต		 โชควัฒนา	 	888		 	888		 	-		 -	

	 9	 นางสาวพจนา		 พะเนียงเวทย์		 	3,066,189		 	3,066,189		 	-		 0.93		

	 10	 นางอรทัย	 ทองมีอาคม	 	1,016,838		 	1,016,838		 	-		 0.31	

	 11	 ดร.กุลภัทรา		 สิโรดม	 	150,147		 	150,147		 	-		 0.05	

	 12	 นายชัยวัธ		 มะระพฤกษ์วรรณ	 -		 	-		 	-		 -	 	

	 13	 นายกนิช	 บุณยัษฐิติ	 -	 -	 -		 -	

	 14	 ศาสตราจารย์	ดร.สุวิมล		กีรติพิบูล	 	-		 	-		 	-		 	-		

	 15	 นางทองอุไร		 ลิ้มปิติ	 	27,426		 	27,426		 	-		 0.01	

หมายเหตุ	:	การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ	รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	  
    



ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

1. ผลการด�าเนินงาน 
	 1.1	 รายได้จากการขาย

	 	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ท�าให้ยอดขายรวมของบริษัทฯส�าหรับปี	 2563	 จ�านวน	
23,580.48	 ล้านบาท	 ลดลง	 418.60	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	 1.74	 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	 2562	 โดย
ยอดขายในส่วนของเฉพาะกิจการ	 (TFMAMA)	 มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ	 2.51	 ซึ่ง
เป็นการเติบโตจากสินค้าประเภทบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปเท่าน้ัน	 ในขณะท่ีสินค้าประเภทอื่นได้รับผลกระทบเชิงลบจาก
การแพร่ระบาดดังกล่าว	

	 	 1.1.1	 รายได้จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัท	

 รายได้จากการขาย

	 	 	 	 %		 ส�าหรับรอบปีสิน้สดุ	 ส�าหรับรอบปีสิน้สดุ	 ส�าหรับรอบปีสิน้สดุ
	 สายผลติภณัฑ์	 กลุม่ธรุกิจ	 ด�าเนินการโดย	 การถอืหุ้น	 31	ธ.ค.	2563	 31	ธ.ค.	2562	 31	ธ.ค.	2561
	 ของบริษทั	 ลา้นบาท	 %	 ลา้นบาท	 %	 ลา้นบาท	 %

	 	 บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)	 -	

	 	 บจก.คาลอลไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(บีดี)	 55.00	

บะหมี่และอาหาร	 อาหาร	 บจก.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(ฮังการี)	 65.00	 13,499	 57.25	 13,126	 54.69	 11,961	 53.31

กึ่งส�าเร็จรูป	 	 บจก.เพรซิเดนท์	โคราคุเอ็น	 70.00

	 	 บจก.อิระวดี	ซัคเซส	เวนเจอร์ฟูดส์	 51.00

เบเกอรี่	 อาหาร	 บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่	 51.99	 7,143	 30.29	 7,744	 32.27	 7,495	 33.40

ขนมปังกรอบ	 อาหาร	 บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)	 -	 840	 3.56	 856	 3.57	 852	 3.80

น�้าผลไม้	 อาหาร	 บจก.ไทซันฟูดส์	 52.08	 870	 3.69	 1,013	 4.22	 975	 4.35

บรรจุภัณฑ์	 บรรจุภัณฑ์
	 บจก.ไทยอันเป่า	ผลิตภัณฑ์กระดาษ	 51.00	

1,046	 4.44	 1,076	 4.48	 983	 4.38
	 	 บจก.ไดอิชิ	แพคเกจจิ้ง	 50.10

	 วัตถุดิบ	 บจก.เพรซิเดนท์	ฟลาวมิลล์	 60.00	

อื่นๆ	 ลงทุน	 บจก.เพรซิเดนท์	ดีเวนเจอร์	 70.00	 182	 0.77	 184	 0.77	 171	 0.76

	 ตัวแทน	 บจก.เพรซิเดนท์	อินเตอร์ฟูด	 59.67

	 รวม	 	 	 	 23,580	 100.00	 23,999	 100.00	 22,437	 100.00
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	 	 1.1.2		รายได้จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัทและพื้นที่

(หน่วย	:	ล้านบาท)

บะหมีแ่ละ
อาหารกึง่ส�าเร็จรูป

เบเกอรี่ ขนมปังกรอบ น�้าผลไม้ บรรจุภัณฑ์ อืน่ๆ
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	 ปี	2563	 9,217.76	 4,281.44	 7,143.40	 -	 809.55	 30.13	 202.00	 667.70	 1,044.20	 2.27	 182.03	 -

	 ปี	2562	 9,076.44	 4,050.11	 7,743.87	 -	 809.64	 46.14	 293.09	 719.88	 1,073.33	 2.76	 183.82	 -

	 ปี	2561	 8,349.82	 3,610.84	 7,495.49	 -	 796.26	 55.92	 296.34	 678.42	 980.88	 2.28	 170.64	 -

  ●	 บะหมี่และอาหารกึ่งส�าเร็จรูป
   ตลาดในประเทศ 

	 มีอัตราการเติบโตส�าหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 ที่ร้อยละ	 1.56	 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	
โดยบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	เติบโตร้อยละ	2.40	โดยมีสาเหตุมาจาก	เป็นสินค้าจ�าเป็นและเป็นที่ต้องการของลูกค้าใน
ช่วงที่มีการLock-down	 ประกอบกับบริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 และออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งได้
รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค	ในขณะที่เส้นขาว	โจ๊ก	และข้าวต้ม	มียอดขายลดลงร้อยละ	5.41	

ตลาดต่างประเทศ 
	 มีอัตราการเติบโตส�าหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	อยู่ที่ร้อยละ	5.71	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	
โดยบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	 เติบโตร้อยละ	 4.28	 โดยยอดขายส�าหรับตลาดในภูมิภาค	 ออสเตรเลียและอเมริกาเหนือ 
มีอัตราการเติบโตสูงสุด	ซึ่งเป็นผลมาจาก	ความต้องการกักตุนสินค้าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

 
  ●	 ผลิตภัณฑ์อื่น

	 ยอดขายของผลิตภัณฑ์อื่นล้วนได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19	 โดยในส่วนของ 
สินค้าประเภทเบเกอรี่มียอดขายส�าหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 ลดลงร้อยละ	 7.75	 เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนหน้า	สินค้ากลุ่มขนมปังกรอบ	บรรจุภัณฑ์	น�้าผลไม้	และอื่นๆมียอดขายลดลงที่ร้อยละ	6.10	อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้มีการจัดท�าโฆษณาและรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อกระตุ้นยอดขายและกระจายสินค้า
ให้ทั่วถึง	
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	 1.2	ต้นทุนขาย
	 ต้นทุนขายส�าหรับงวดปี	 2563	 มีจ�านวน	 14,849.96	 ล้านบาท	 ลดลง	 450.64	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 2.95	 เมื่อ 
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	 เนื่องจากราคาวัตถุดิบโดยรวมปรับตัวลดลง	 ประกอบกับมีการบริหารต้นทุน 
การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้เมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย	 เท่ากับร้อยละ	 62.98 
ซึ่งต�่ากว่าปีก่อนหน้าร้อยละ	0.77	

1.3	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	
	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	มีจ�านวน	3,611.08	ล้านบาท	ลดลง	219.79	ล้านบาท	คิดเป็นลดลงร้อยละ	5.74	เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน	 ค่าใช้จ่ายที่ลดลงสาเหตุหลักเกิดจาก	 การควบคุมค่าใช้จ่ายและการลดลงของ
กิจกรรมการตลาดจากผลกระทบของโควิด-19	 เมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จาก
การขายส�าหรับปี	2563	และ2562	เท่ากับร้อยละ	15.31	และ	15.96	ตามล�าดับ	

1.4	ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
	 ในปี	 2563	 บริษัทฯได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย	 จ�านวน	
294.98	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2562	 จ�านวน	 20.81	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	 7.59	 ส่วนใหญ่เป็นส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัท	
เคอรี่	ฟลาวมิลล์	จ�ากัด	จ�านวน	200.05	ล้านบาท	และบริษัทอันเปา	 เอ็นไวรอนเมนท์	 ไซน์เอ็นซ์	แอนด์	 เทคโนโลยี	จ�ากัด	
จ�านวน	35.74	ล้านบาท

1.5	ก�าไรสุทธิ
	 ปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีที่บริษัทมีผลประกอบการท่ีดี	 โดยบริษัทสามารถท�าก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	
ได้เป็นจ�านวน	4,090.01	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	146.94	ล้านบาท	คิดเป็นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3.73	เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	และ 
มีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ระดับร้อยละ	16.73	ของรายได้รวม	และส�าหรับก�าไรในส่วนของงบเฉพาะกิจการ	(TFMAMA)	จ�านวน	
3,138.88	ล้านบาท	คิดเป็นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6.95	

2. ฐานะการเงิน
2.1	สินทรัพย์
	 สินทรัพย์รวม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 มีจ�านวน	 37,416.57	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน	 จ�านวน	 3,195.47 
ล้านบาท	หรือร้อยละ	9.34	ซึ่งประกอบด้วย	สินทรัพย์หลักที่ส�าคัญ	ได้แก่	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	21,191.38	ล้านบาท	คิด
เป็นร้อยละ	56.64	ของสินทรัพย์รวม	สินทรัพย์หมุนเวียน	16,225.19	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	43.36	ของสินทรัพย์รวม	โดย
รายการหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากรายการสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	ซึ่งเป็นการบันทึกตามมาตรฐานบัญชีใหม่	
	 ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี	2563	มีจ�านวน	3,237.73	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	8.65	ของสินทรัพย์รวม	ลดลง 
จากปีก่อนร้อยละ	 8.91	 โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯส�าหรับการขายในประเทศยังคงเป็น	 บริษัท	 สหพัฒนพิบูล	 จ�ากัด 
(มหาชน)	มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย	53	วัน	ซึ่งลดลงจากปีก่อน	3	วัน	นอกจากนี้บริษัทฯได้กันส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเป็นจ�านวน	 21.82	 ล้านบาท	 ซึ่งเพียงพอส�าหรับหนี้ที่มีอายุมากกว่า	 3	 เดือน	 โดยภาพรวม	 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ ่
ของบริษัทฯช�าระหนี้การค้าตรงตามก�าหนด	 ถึงแม้ว่าจะมีลูกหน้ีการค้าต่างประเทศบางรายท่ีช�าระเงินล่าช้ากว่าก�าหนด
บ้าง	แต่ก็นับเป็นสัดส่วนต�่ามากเมื่อเทียบกับลูกหนี้การค้าทั้งหมด	
	 ส�าหรับรายการสินค้าคงเหลือของบริษัทในปี	 2563	 มีจ�านวน	 1,420.94	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 3.80	 ของ
สินทรัพย์รวม	 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	 2.32	 โดยระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่	 35	 วัน	 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 
ก่อนหน้า	แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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2.2	หนี้สิน
	 หนี้สินรวมของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีจ�านวน	4,025.12	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจากปลายปี	2562	จ�านวน	
183.57	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.36	โดยสาเหตุหลักมาจากรายการเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นลดลง	ในปี	2563	
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าอยู่ที่	8.26	 เท่า	และระยะเวลาการช�าระหนี้เฉลี่ย	44	วัน	ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า	 โดย
หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน	 ในขณะที่รายการหนี้สินระยะยาวมีสัดส่วนเพียง	 ร้อยละ	 27.00	 ของ
หนี้สินทั้งหมด	และอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	เท่ากับ	0.15	เท่า

2.3	ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	มีจ�านวน	33,391.45	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2562	เป็นจ�านวน	
3,379.04	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 11.26	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มีก�าไรสุทธิเข้ามาในระหว่างงวด	 ในปี	 2563	 บริษัทฯมีการจ่าย
เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี	 2562	 งวดครึ่งปีหลังจ�านวน	 725.35	 ล้านบาท	 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	
จากผลการด�าเนินงานงวดหกเดือน	สิ้นสุดวันที่	 30	มิถุนายน	2563	จ�านวน	890.20	ล้านบาท	บริษัทฯ	มีมูลค่าตามบัญชี
รวมต่อหุ้นเพิ่มขึ้น	10.25	บาท	จาก	91.03	บาท	เป็น	101.28	บาท	คิดเป็นร้อยละ	11.26

3. สภาพคล่องและความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
3.1.	สภาพคล่อง	
	 ในปี	2563	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	จ�านวน	5,928.11	ล้านบาท	และมีกระแสเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ	และจากการจดัหาเงนิ	จ�านวน	3,920.05	ล้านบาท	และ	1,642.65	ล้านบาท	ตามล�าดบั	ณ	วันที่ 
31	ธันวาคม	2563	มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	จ�านวน	3,695.42	ล้านบาท	สงูกว่าปี	2562	เป็นเงนิ	375.19	ล้านบาท 
โดยมีสาระส�าคัญดังนี้	
	 กระแสเงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมด�าเนินงาน	จ�านวน	5,928.11	ล้านบาท	สาเหตุหลักได้มาจากก�าไรจากการด�าเนิน
งานก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 5,977.82	 ล้านบาท	 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเป็นจ�านวน	 3,920.05	
ล้านบาท	 ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดสรรกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นไปในรายการสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	 ในขณะเดียวกันยังคง 
มีการลงทุนในรายการซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรการผลิตเพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
มีจ�านวน	1,642.65	ล้านบาท	โดยมีรายจ่ายหลักจากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน	1,614.41	ล้านบาท	อย่างไรก็ดี	อัตราส่วน 
สภาพคล่องโดยรวมของบรษิทัอยู่ในระดบัทีด่มีาโดยตลอด	 โดยในปี	 2563	 อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่อง 
หมุนเร็วอยู่ที่	5.52	เท่า	และ	5.00	เท่า	ตามล�าดับ	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	และCASH	CYCLE	ของบริษัทอยู่ที่	44	วัน	

3.2.	ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
	 บริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	
(D/E	Ratio)	คิดเป็น	0.15	เท่า	ลดลงเล็กน้อยจาก	0.18	เท่า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2563	จ�านวน	93.87	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก	90.10	ล้านบาท	อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต�่า	0.004	เท่า	แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม

4.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ดังนี้
	 •	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	จ�านวน	2,900,000	บาท
	 •	 ค่าบริการอื่น	ประกอบด้วย
						 -	 ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขเฉพาะของบัตรส่งเสริมท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
	 	 จ�านวน	720,000	บาท
	 	-	 ค่าตรวจสังเกตการณ์ท�าลายวัสดุหีบห่อที่หมดอายุและยกเลิกการผลิต	จ�านวน	20,000	บาท
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 อัตราส่วนสภาพคล่อง 2563 2562 2561

	 1.	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Current	Ratio)(เท่า)	 5.52	 4.63		 4.46							

	 	 =	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน/รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 	 									 	 																		

	 2.	 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Quick	Ratio)	(เท่า)	 5.00	 4.13		 3.91		

	 	 =	 (เงินสดฯ	+	เงินลงทุนชั่วคราว	+	ลูกหนี้ฯ	+	เงินกู้ระยะสั้นฯ	

	 	 	 +	สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น)	/	รวมหนี้สินหมุนเวียน					 																																										

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์   

 3.	 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Total	Asset	Turnover)	(เท่า)	 0.68	 0.7	7	 0.77				

	 	 =	 (รวมรายได้**	+	ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมฯ)	/	รวมสนิทรพัย์	(เฉลีย่)	 	 	 															 	 																	

	 4.	 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร	(Fixed	Asset	Turnover)	(เท่า)	 2.79	 2.93		 2.66						

	 	 =	 (รวมรายได้**	+	ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมฯ)	/	ที่ดินฯ	(เฉลี่ย)	 	 																																																							

	 5.	 อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(Account	Receivable	Turnover)	(เท่า)	 6.94	 6.62		 6.13				

	 	 =	 ขายสุทธิ/ลูกหนี้ฯ	(เฉลี่ย)	 	 																																																				

	 6.	 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(Average	Collection	Period)	 	53	 	55	 	60										

	 	 =	 365/อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า	 	 	 																																															

	 7.	 อัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	(Account	Payable	Turnover)	(เท่า)	 8.26	 8.17		 7.81				

	 	 =	 ต้นทุนขาย	/	(เจ้าหนี้การค้า+ตั๋วเงินจ่าย)	(เฉลี่ย)	 	 	 																																															

	 8.	 ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย	(Average	Payment	Period)	(วัน)	 	44	 	45	 	47										

	 	 =	 365	/	อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า	 	 	 																																															

	 9.	 อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(Inventory	Turnover)	(เท่า)	 10.33	 10.81		 10.65				

	 	 =	 ต้นทุนขาย	/	สินค้าคงเหลือ	(เฉลี่ย)	 	 	 																																														

	10.	 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Average	Inventory	Period)	(วัน)	 	35	 	34	 	34											

	 	 =	 365	/	อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	 	 	 																																														

	11.	 วงจรเงินสด(Cash	cycle)(วัน)	 	 																				 	 	

	 	 =	 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	+	ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	-	ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย	 	44	 	44	 	47								

อัตราส่วนทางการเงิน
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 อัตราส่วนทีแ่สดงถึงความเสีย่งจากการกู้ยืม (Leverage Ratios) 2563 2562 2561

 12.		 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Interest	Bearing	Debt	Ratio)	(เท่า)	 0.004	 0.004	 0.011

	 	 =	 รวมหนี้สินที่บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่าย	/	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ	บ.ใหญ่	 	 	 																																		

	 13.	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(D/E	Ratio)	(เท่า)	 0.15	 0.18	 0.19				

	 	 =	 รวมหนี้สิน	/	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ	บ.ใหญ่	 	 	 																																			

	 14.	 ความสามารถช�าระดอกเบี้ย	(Interest	Coverage	Ratio)	(เท่า)	 	2,112.26		 	1,178.77		 385.13				

	 	 =	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	/	ดอกเบี้ยจ่าย*

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร(Profitability Ratios)   

	15.	 อัตราก�าไรขั้นต้น	(Gross	Profit	Margin)	(%)	 37.02	 36.25	 35.25				

	 	 =	 (รายได้จากการขาย	-	ต้นทุนสินค้าขาย)	x	100	/	รายได้จากการขาย	 		 																		 																					

	16.	 อัตราก�าไรสุทธิ	(%)	 	16.73		 15.77	 14.74				

	 	 =	 ส่วนของก�าไร	(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	x	100	/	

	 	 	 (รวมรายได้**	+	ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	)	 																																																																																																								

	17.	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)	 16.70	 18.07	 16.43 

	 	 =	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี	x	100	/	รวมสินทรัพย์	(เฉลี่ย)	 																																																																					 

	18.	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 16.58	 17.82	 16.70

	 	 =	 ส่วนของก�าไร	(ขาดทุน)	ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	x	100	/

	 	 	 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	(เฉลี่ย)	 																																																			 

	19.	 มูลค่าหุ้นตามบัญชี		 101.28	 91.03	 81.35

	 	 =	 (สินทรัพย์รวม-หนี้สินรวม)	/	จ�านวนหุ้นที่เรียกช�าระแล้ว	 		 															

*	จัดประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	TFRS9	และ	TFRS16

**	รวมรายได้	ค�านวณจาก	รวมรายได้+รายได้ทางการเงิน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษิทั ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ซึง่สมาชกิ
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้           

 ชื่อ ต�าแหน่ง เข้าร่วมประชุม /
   ประชุมทั้งหมด (จ�านวนครั้ง)

 1. ดร.กุลภัทรา  สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6

 2. นายกนิช บุณยัษฐิติ กรรมการตรวจสอบ 6/6

 3. นายชัยวัธ  มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการตรวจสอบ 6/6

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี และมีนางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 6 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย เกี่ยวกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ
สอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและน�าเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งรายไตรมาส และประจ�าปี 2563 ท่ีผ่านการสอบทาน
และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีทีเ่ปลีย่นแปลงไป มคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่เพ่ือให้งบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวาม
ถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ีรวมท้ังได้มกีารประชมุร่วมกับผู้
สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง

 2. สอบทานประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) โดยได้สอบทานการประเมนิความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในร่วมกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกปี พิจารณาในเรื่องการด�าเนินงาน การใช้ทรัพยากร 
รวมทัง้ด้านการบญัชแีละการเงนิ การดแูลทรพัย์สนิ การปฏิบตัติามกฎหมาย และระเบยีบข้อบงัคบั ซึง่มกีลไกการตรวจสอบถ่วง
ดลุอย่างเป็นอสิระให้มปีระสทิธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความมัน่ใจได้
ว่าบริษัทฯ สามารถด�าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 3. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็น
อสิระ ผลการปฏบิตังิานและการบรกิารของผูส้อบบญัช ีในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีาก 
บรษิทัส�านกังาน อ ีวาย จ�ากัด ซึง่ได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและได้รบัอนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ�าปี 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)92



 4. สอบทานรายการเกี่ยวโยง โดยดูแลให้บริษัทมีขั้นตอนปฏิบัติการท�ารายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยค�านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส�าคญั
เสมอืนท�ารายการกับบคุคลภายนอก และค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มส่ีวนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ด�าเนิน
การตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามข้อก�าหนดของทางการ

 5. ก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน โดยได้อนมุตัแิผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปีทีจ่ดัท�าขึน้ตามความเสีย่งพ้ืนฐาน
ที่ส�าคัญในธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการตรวจสอบภายใน
เป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึง่ได้ให้ข้อแนะน�าและตดิตามการด�าเนนิการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในในประเดน็ท่ีมนัีย
ส�าคญั ตลอดจนทบทวนกฏบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือก่อให้เกิดการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมกีารควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
ขั้นต�าแหน่ง และเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงาน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 6. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานการบริหารความ
เสีย่งระดบัองค์กร (Corporate Risk) และมกีารประชมุหารอืร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบรหิารความเสีย่งและตวัแทน
คณะท�างานบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ เพ่ือสอบทานประสทิธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบรหิารความเสีย่งและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

 7. ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามขอบเขตที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ อย่างเป็นอิสระ

 8. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท /เป็นไปตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

 9. ก�ากับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และไม่มีความเสี่ยงท่ีอาจจะท�าให้เกิดโอกาสในการคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการรับรอง
จากโครงการแนวร่วมปฏิบตัภิาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รปัชนั (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption Committee : CAC) อย่างต่อเนื่อง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามการด�าเนินงานตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินประจ�าปี 2563 ของบริษัทฯ มีการจัดท�างบการ
เงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ในสาระส�าคัญตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ 
และมรีะบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมทัง้มกีารปฏิบตัติามกฏหมาย ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระส�าคัญ

 (ดร.กุลภัทรา สิโรดม)

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 19 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี และมีนางสาวสรารัตน์ ต้ังศิริมงคล เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2563 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

 ชื่อ ต�าแหน่ง เข้าร่วมประชุม /
   ประชุมทั้งหมด (จ�านวนครั้ง)

 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2/2

 2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2/2

 3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2/2

 ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ดังนี้

การสรรหา
 1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจาก 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อก�าหนด 
ที่เกี่ยวข้อง
 2. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

การก�าหนดค่าตอบแทน
 1. พิจารณาก�าหนดวงเงินค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
กับระดบัความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมาย และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ รวมท้ังควรใกล้เคยีงกับอตัราค่าตอบแทนกรรมการ
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
 2. เสนอวงเงินค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

 โดยสรปุ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏบิตัหิน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน

 (นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา)

 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 20 มกราคม 2564
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสีย่ง ประจ�าปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร 
ความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน และได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ชื่อ ต�าแหน่ง เข้าร่วมประชุม / 
   ประชุมทั้งหมด (จ�านวนครั้ง)

 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 4/4  
      และบริหารความเสี่ยง             

 2. นางทองอุไร  ลิ้มปิติ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4/4           

 3. นายสุชัย   รัตนเจียเจริญ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4/4            

 4. ดร.พจน์   พะเนียงเวทย์ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4/4            

 5. นางสาวพจนา   พะเนียงเวทย์ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4/4                

 6.  นางสาวหทัยรัตน์   กว้างจิตต์อารีย์ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4/4         
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 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเส่ียง มวีาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี และมนีางสาวปิยดา ดิศวฒัน์  
เป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตร 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

 1. พิจารณาแต่งตั้งคณะท�างานธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายงาน / โรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสม

 2. ก�าหนดและทบทวนหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีการขบัเคลือ่นธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน การด�าเนินงานด้านการต่อต้าน 
การคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ

 3. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงของคณะท�างานธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง โดยมีการก�าหนดกลยุทธ์ แผนการด�าเนินงาน และประเมินระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 4. พัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง เพื่อมุ่ง
ไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่มีความตระหนักต่อความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตร 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสีย่งทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยใช้ความรูค้วามสามารถและความ
รอบคอบในการก�ากับดูแลกิจการ การพัฒนา และการปฏิบัติตามนโยบายภายใต้หลักธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

        

 (ศาสตรวจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล)
 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 14 มกราคม 2564
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (TFRS) โดยพิจารณาเลอืกใช้นโยบายบญัชท่ีีเหมาะสมและถือปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ ประกอบ
กับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดท�า มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงค�าอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไป ท้ังน้ี งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิให้บรษิทัฯ ปฏิบติัตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนจดัให้มรีะบบ
การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี
ความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทจุรติ
หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

 ในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอสิระ ท�าหน้าทีส่อบทานเกีย่วกับคณุภาพ
ของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัฯ มคีวามเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลได้ว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ และ
บริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดท�าและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

 นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์  
 ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31ธันวาคม 2563 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุป 
นโยบายการบัญชท่ีีส�าคญั และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส ์
จ�ากัด (มหาชน)โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนด 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เกี่ยวกับการปรับปรุงรายการของปีก่อนๆ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุง
ดังกล่าว บริษัทฯ ปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
และบริษัทฯ ได้แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน 
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้ รายได้

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1 รายได้จากการขายเป็นรายการบัญชีที่มี
มูลค่าที่เป็นสาระส�าคัญในงบการเงินและส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการ 
ขายทัง้ในประเทศและต่างประเทศซึง่มเีงือ่นไขการรบัรูร้ายได้ท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้จงึเกดิความเสีย่งเกีย่วกับมลูค่าและระยะเวลา 
ในการรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทัท่ีเกีย่วข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ 
ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่ออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบ 
การรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงการขายของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของ 
กลุ่มบริษัท สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทาน 
ใบลดหน้ีท่ีออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย 
(Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการ
บัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานน้ัน) ซึง่คาดว่าจะถูกจดัเตรยีมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวันท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชนีี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ความเชือ่มัน่ในรปูแบบ 
ใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้งทีม่ ี
สาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้วและหากสรุป 
ได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะสือ่สารเรือ่งดงักล่าวให้ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลทราบ 
เพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดท�างบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องการเปิดเผย
เรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินการต่อเน่ืองเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัช ี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุ
สมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการ
เงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก 
 การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได ้
 หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบ 
 ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด  
 เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูลการ 
 แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ 
 สถานการณ์แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มบรษิัท 

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ 
 เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและสรุปจาก 
 หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให ้
 เกิดข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่า 
 มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย 
 ข้อมลูท่ีเกีย่วข้องในงบการเงนิหรอืหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร 
 ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
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•  ประเมนิการน�าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องตลอดจนประเมนิว่า 
 งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

•  รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือกิจกรรมทาง 
 ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทางการควบคุมดูแล 
 และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกับผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดแูลในเรือ่งต่างๆ ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผน 
ไว้ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงนิในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่งเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร 
สือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบ 
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

สายฝน อินทร์แก้ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ:24กุมภาพันธ์2564
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งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ประวัติคณะกรรมการ

1.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	
	 ต�าแหน่ง	 ประธานกรรมการบริษัท	/	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 อายุ	 	 83	ปี
 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	3,126,794	หุ้น	(0.95%)	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		
	 	 	 สำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่	
	 	 	 สำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยบูรพำ	
	 	 	 สำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	
	 	 	 สำขำบริหำรธุรกิจ	สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์	
	 	 	 สำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย	
	 	 	 สำขำวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น	
	 	 	 สำขำกฎหมำย	มหำวิทยำลัยวำเซดะ	ประเทศญี่ปุ่น	
	 	 	 สำขำวิทยำศำสตร์	(สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	กรุงเทพฯ	 	
 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	/		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 ประธำนกรรมกำร	/		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรกิตติมศักดิ์	 บมจ.	สหพัฒนพิบูล
	 	 ก.ย.	2563	-	ปัจจุบัน	 รองประธำนกรรมกำร	/	ประธำนกรรมกำรบริหำร/	 บมจ.	สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
	 	 	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 บมจ.	สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
	 	 2559	-	ก.ย.	2563	 ประธำนกรรมกำร	/	ประธำนกรรมกำรบริหำร/	 บมจ.	สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
	 	 	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 บมจ.	สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์	 บมจ.	ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
	 	 พ.ค.	2559	-	ธ.ค.	2559	 กรรมกำรที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์	 บมจ.	ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
	 	 2557	-	พ.ค.	2559	 รองประธำนกรรมกำร	 บมจ.	ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
	 	 2559	-	เม.ย.	2561	 กรรมกำร	 บมจ.	สหโคเจน	(ชลบุรี)
	 	 ก.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร	 บมจ.	ธนูลักษณ์
	 	 พ.ค.	2553	-	ก.ค.	2559	 กรรมกำรที่ปรึกษำ	 บมจ.	ธนูลักษณ์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร	 บมจ.	เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษำ	 บมจ.	ไทยวำโก้ 
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ประธำนกรรมกำรกิตติมศักดิ์	 บมจ.	สหพัฒนพิบูล
	 	 	 รองประธำนกรรมกำร	/	ประธำนกรรมกำรบริหำร/	 บมจ.	สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
	 	 	 ประธำนกรรมกำรสรรหำ	และก�ำหนดค่ำตอบแทน	
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	12	แห่ง	
 
	 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	16	ตุลาคม	2560	 	 	
	 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะของการเป็นกรรมการ
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	
	 	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	3/2003	
	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	68/2005	

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)200



หมายเหตุ : การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต.

2.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	
	 ต�าแหน่ง	 รองประธานกรรมการบริษัท	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/		
	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
	 อายุ	 	 81	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	23,861,860	หุ้น	(7.24%)	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำวิทยำศำสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		
	 	 	 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก	
	 	 	 ปริญญำศิลปศำสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		
	 	 	 สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยนอร์ท	เชียงใหม่	
	 	 	 ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		
	 	 	 สำขำวิชำพัฒนคหเศรษฐศำสตร์	คณะศึกษำศำสตร์	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรกิตติมศักดิ์	 หอกำรค้ำไทย
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 เหรัญญิก	 สหพันธ์ว่ำยน�้ำนำนำชำติ	(FINA)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะกรรมกำรโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 รองประธำนกรรมกำร	/	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 รองประธำนกรรมกำร	/	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	 	 	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน		 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	 	 2559	-	ส.ค.	2561	 ประธำนกรรมกำร	 บมจ.	ไทย	โอ.พี.พี.
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บมจ.	สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท	 บมจ.	เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์	
 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ   
 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ประธำนกรรมกำร	 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	 	 	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน		 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	 	 	 กรรมกำร	 บมจ.	สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง	
 	 บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	6	แห่ง	
 
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	16	ตุลาคม	2560	 	 	
	 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
	 	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	3/2003
	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	39/2004
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3.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายสุชัย	รัตนเจียเจริญ	
	 ต�าแหน่ง	 รองประธานกรรมการบริษัท	/	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	/		
	 	 	 ที่ปรึกษา	  
 อายุ	 	 68	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 -	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	กำรบริหำรธุรกิจ	คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
	 	 	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	
 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 ม.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษำ	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 รองประธำนกรรมกำรบริษัท		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 	 กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 เม.ย.	2560	-	ต.ค.	2560	 รองประธำนกรรมกำรบริษัท		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	เม.ย.	2560	 กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร		 บจ.	คำลอล	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(บีดี)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร		 บจก.	เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
	 	 2560	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษำ	 บจก.	เคอรี่	ฟลำวมิลล์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	ไทย-เมียนม่ำร์	ซัคเซสเวนเจอร์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	เพรซิเดนท์ฟูดส์	(กัมพูชำ)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(ฮังกำรี)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	เพรซิเดนท์	โครำคุเอ็น
	 	 2562	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร		 บจก.	อิระวดี	ซัคเซสเวนเจอร์	ฟูดส์	 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ   
 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	7	แห่ง	

	 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	16	ตุลาคม	2560	 	 	
	 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะของการเป็นกรรมการ   
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	45/2004	
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หมายเหตุ : การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต.

4.	 ชื่อ-นามสกุล	 ดร.	พจน์	พะเนียงเวทย์	
	 ต�าแหน่ง	 กรรมการผู้อ�านวยการ	/	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 
	 อายุ	 	 53	ปี	
 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	3,058,552	หุ้น	(0.93%)	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต	สำขำกำรจัดกำรควำมรู้	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	
	 	 	 MBA	คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 	 กรรมกำรธรรมำภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 เม.ย.	2560	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2557	-	เม.ย.	2560	 กรรมกำรรองผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	ซันโก	แมชีนเนอรี่	(ประเทศไทย)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	เพรซิเดนท์ฟูดส์	(กัมพูชำ)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	ไทย-เมียนม่ำร์	ซัคเซสเวนเจอร์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	คำลอล	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(บีดี)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 China	Bangla	Packaging	&	Printing	Industries	Ltd.
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	จิมสกรุ๊ป	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้จัดกำร		 บจก.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(ฮังกำรี)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	สำมชำย	ซันชำยน์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	ไทซันฟูดส์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	เคอรี่	ฟลำวมิลล์
	 	 มิ.ย.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	เพรซิเดนท์ฟลำวมิลล์	
	 	 เม.ย.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	ไทย	อันเป่ำ	ผลิตภัณฑ์กระดำษ
	 	 2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	อิระวดี	ซัคเซสเวนเจอร์	ฟูดส์	
	 	 2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	เจียมบอดี้	 
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	15	แห่ง	
 
	 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	16	ตุลาคม	2560	 	 	
	 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะของการเป็นกรรมการ   
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
	 	 	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	20/2004
	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	72/2006	
	 	 	 Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL)	21/2020	 	
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5.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายก�าธร	ตติยกวี	
	 ต�าแหน่ง	 กรรมการบริษัท	
	 อายุ	 	 66	ปี	
 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	8,424,453	หุ้น	(2.56%)	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	คณะบริหำรธุรกิจ	สำขำกำรเงิน	
	 	 	 University	of	Bridgeport	Connecticut,	U.S.A.	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำร		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	มี.ค.	2561	 กรรมกำร	 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร	 บจก.	เคอรี่	ฟลำวมิลล์
	 	 2559	-	ก.ค.	2560	 กรรมกำร	 บจก.	หลักทรัพย์	เอเชีย	เวลท์	
	 	 2559	-	ก.ค.	2560	 กรรมกำร	 บจก.	เอเชียเวลท์	โฮลดิ้ง
	 	 2559	-	2562	 ประธำนกรรมกำร	 บจก.	ดับบลิวเอชเอ	เรียลเอสเตท	แมเนจเม้นท์
	 	 2559	-	2562	 กรรมกำร	 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย
	 	 2559	-	ก.ค.	2560	 กรรมกำร	 บจก.	หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	เอเชียเวลท์
	 	 2559	-	มิ.ย.	2560	 กรรมกำรและกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร	 บจก.	เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง
	 	 2560	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	 บจก.	คีย์สโตนโฮลดิ้ง
	 	 พ.ค.	2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	 บมจ.	เคอรี่	เอ็กซ์เพรส	(ประเทศไทย)	   
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	 บมจ.	เคอรี่	เอ็กซ์เพรส	(ประเทศไทย)	
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	1	แห่ง	

	 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	16	ตุลาคม	2560	 	 	
	 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะของการเป็นกรรมการ   
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
	 	 	 Audit	Committee	Program	(ACP)	12/2006
	 	 	 Directors	Certification	Program	(DCP)	46/2004
	 	 	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	3/2003
	 	 	 IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	(ITG)	7/2018	
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หมายเหตุ : การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต.

6.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย	
	 ต�าแหน่ง กรรมการบริษัท 
	 อายุ	 	 71	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	158,972	หุ้น	(0.05%)	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 Mini	MBA	สำขำกำรบริหำร	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	
	 	 	 ปริญญำตรี	สำขำรัฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำร		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2562	-	ปัจจุบัน	 รองประธำนกรรมกำร		 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 ประธำนกรรมกำร	 บมจ.	เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
	 	 	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 บมจ.	เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
	 	 มิ.ย.	2560	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	 บจก.	เพรซิเดนท์ฟลำวมิลล์	
	 	 2559	-	พ.ค.	2560	 กรรมกำร		 บจก.	เพรซิเดนท์ฟลำวมิลล์	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	เคอรี่	ฟลำวมิลล์	   
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 รองประธำนกรรมกำร	/	กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	 	 	 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 	
	 	 บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	2	แห่ง	

	 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	16	ตุลาคม	2560	 	 	
	 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะของการเป็นกรรมการ   
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	68/2005
	 	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	ปี	2003	
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7.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายบุญชัย	โชควัฒนา	
	 ต�าแหน่ง	 กรรมการบริษัท	
	 อายุ	 	 73	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	76,264	หุ้น	(0.023%)	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		
	 	 	 สำขำศิลปศำสตร์	สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร	
	 	 	 สำขำนิเทศศำสตร์	มหำวิทยำลัยนเรศวร	
	 	 	 สำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม	
	 	 	 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์	มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ	
	 	 	 ปริญญำตรี	ศิลปศำสตร์	(รัฐศำสตร์)	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	
 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำร		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บมจ.	สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	/	ประธำนกรรมกำรบริหำร	 บมจ.	สหพัฒนพิบูล
	 	 2562	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 บมจ.	สหพัฒนพิบูล
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	 บมจ.	ฟำร์อีสท์	เฟมไลน์	ดีดีบี
	 	 ก.พ.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ		 บมจ.	เมืองไทยประกันภัย	
	 	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 	  
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ประธำนกรรมกำร,ประธำนกรรมกำรบริหำร	 บมจ.	สหพัฒนพิบูล
	 	 	 ประธำนกรรมกำร	 บมจ.	ฟำร์อีสท์	เฟมไลน์	ดีดีบี
	 	 	 กรรมกำร	 บมจ.	สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
	 	 	 กรรมกำรอิสระ		 บมจ.	เมืองไทยประกันภัย	
	 	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	20	แห่ง	

	 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	16	ตุลาคม	2560	 	 	
	 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะของการเป็นกรรมการ   
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
	 	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	3/2003
	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	68/2005	 	 	 	
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8.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายเวทิต	โชควัฒนา	
	 ต�าแหน่ง	 กรรมการบริษัท	
	 อายุ	 	 56	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	888	หุ้น	(0.0003%)	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ	
	 	 	 ปริญญำตรี	Electronic	Engineer,	San	Francisco	State	University,	California	USA	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำร		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	สหพัฒนพิบูล
	 	 2559	-	2560	 กรรมกำร	 บมจ.	สหพัฒนพิบูล
	 	 2561	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรบริหำร	 บจก.	ซันร้อยแปด
	 	 2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	อิระวดี	ซัคเซสเวนเจอร์	ฟูดส์	
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	สหพัฒนพิบูล		
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	15	แห่ง	

	 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	16	ตุลาคม	2560	 	 	
	 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะของการเป็นกรรมการ   
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
	 	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	75/2008
	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	251/2018	
	 	 	 อบรมจำกสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
		 	 	 -	หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	รุ่น	21/2558
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9.	 ชื่อ-นามสกุล	 นางสาวพจนา	พะเนียงเวทย์	
	 ต�าแหน่ง	 กรรมการบริษัท	/	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 	 	 	
	 อายุ	 	 55	ปี	
 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	3,066,189	หุ้น	(0.93%)	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์		
	 	 	 ปริญญำโท	ศิลปศำสตร์	(สำขำนิเทศศิลป์)	
	 	 	 New	York	Institute	of	Technology	(NYIT),	New	York,	USA	
	 	 	 ปริญญำตรี	ศิลปกรรมศำสตร์บัณฑิต	(นิเทศศิลป์)	
	 	 	 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 ต.ค.	2560	-	2562	 กรรมกำรผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำร		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559-ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(ฮังกำรี)
	 	 2559-ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	สำมเฮง
	 	 2559-ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้จัดกำร	 บจก.	เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
	 	 2559-ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	ไดจิเอ็นเตอร์ไพร์ส	
	 	 2559-ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	จิมสกรุ๊ป	
	 	 2562-ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	อิระวดี	ซัคเซสเวนเจอร์	ฟูดส์	
	 	 2562-ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	เจียมบอดี้	
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	7	แห่ง	
 
	 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	16	ตุลาคม	2560	 	 	
	 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะของการเป็นกรรมการ   
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	
	 	 	 Directors	Certification	Program	(DCP	212/2015)	
	 	 	 Successful	Formulation	&	Execution	the	Strategy	(SFE	29/2017)	
	 	 	 Risk	Management	Program	for	Corporation	Leaders	(RCL	8/2017)	 	 	
  

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)208



หมายเหตุ : การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต.

10.	 ชื่อ-นามสกุล	 นางอรทัย	ทองมีอาคม	
	 ต�าแหน่ง	 กรรมการบริษัท	
	 อายุ	 	 60	ปี	
 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	1,016,838	หุ้น	(0.31%)	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 เนติบัณฑิตไทย	ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ	
	 	 	 ปริญญำตรี	นิติศำสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	 	 	 ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
	 	 	 ประกำศนียบัตรชั้นสูง	กำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง		
	 	 	 สถำบันพระปกเกล้ำ	
 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 เม.ย.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ก.ย.	2563	 กรรมกำรผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร	ด้ำนทรัพย์สิน	 บจก.	ยูนีเวอร์สบิวตี้
	 	 	 และงำนคดีให้ค�ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำรที่ปรึกษำอำวุโส	 บจก.	ยูนิคแฟชั่น
	 	 		 ให้ค�ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย	
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	4	แห่ง	

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	24	เมษายน	2562	 	 	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะของการเป็นกรรมการ   
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	
	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	277/2019	
	 	 	 Boards	That	Make	a	Difference	(BMD)	10/2020	 	
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11.	 ชื่อ-นามสกุล	 ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	
	 ต�าแหน่ง	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ 
	 อายุ	 	 64	ปี	
 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	150,147	หุ้น	(0.05%)	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำเอก	(สำขำกำรเงิน)	มหำวิทยำลัยพิทส์เบอร์ก	รัฐเพนซิลวำเนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	
	 	 	 ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ	(สำขำกำรเงิน)	West	Viriginia	University	USA	
 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	/	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำรอิสระ	/	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2545	-	2560	 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	/	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	/	 บมจ.	ไทยวำโก้
	 	 	 ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 บมจ.	ไทยวำโก้
	 	 2552	-	เม.ย.	2561	 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ		 บมจ.	ธนำคำรไทยพำณิชย์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	/	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 บมจ.	ดิ	เอรำวัณ	กรุ๊ป
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	 บจก.	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ/	ประธำนบริหำรควำมเสี่ยง	 บจก.	ส�ำนักหักบัญชี	(ประเทศไทย)
	 	 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	ในคณะกรรมกำรนโยบำย	 กระทรวงกำรคลัง
	 	 	 ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ	
	 	 2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ		 บมจ.	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	
	 	 2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ		 บมจ.	ธ.ทิสโก้
	 	 2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ		 บมจ.	เครือไทย	โฮลดิ้งส์์
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 กรรมกำรอิสระ	/	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	/	 บมจ.	ไทยวำโก้
	 	 	 ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	
	 	 	 กรรมกำรอิสระ	/	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 บมจ.	ดิ	เอรำวัณ	กรุ๊ป
	 	 	 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ		 บมจ.	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	
	 	 	 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ		 บมจ.	เครือไทย	โฮลดิ้งส์	   
	 บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	3	แห่ง	
 
	 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	16	ตุลาคม	2560	 	 	
	 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะของการเป็นกรรมการ   
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	1/2000
	 	 	 Audit	Committee	Program		
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12.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ	
	 ต�าแหน่ง	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	  
	 อายุ	 	 74	ปี	
 สัดส่วนการถือหุ้น	 -	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 นิติศำสตร์มหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	
 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 รองประธำนกรรมกำร	 หอกำรค้ำไทย
	 	 	 ที่ปรึกษำ	คณะกรรมกำรกฎหมำยธุรกิจ	 สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 สถำบันพัฒนำผู้ประกอบกำรไทย
	 	 	 	 	 สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 คณะกรรมกำรเอกสำรเพื่อกำรส่งออก
	 	 	 	 	 มำตรฐำนสินค้ำ	และ	ATA	Carnet
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 คณะกรรมกำรกิจกำร	APEC/APAC/ASEM
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 คณะท�ำงำนพิจำรณำแก้ไขปรบัปรงุข้อบงัคบั
	 	 	 	 	 หอกำรค้ำไทย	และสภำหอกำรค้ำแห่ง	 	
	 	 	 	 	 ประเทศไทย	สภำมหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 งำนว่ำควำม	อรรถคดีและ	 บจก.ส�ำนักงำนทนำยควำมชัยวัธ-บัณฑูรย์
	 	 	 งำนที่ปรึกษำกฎหมำยธุรกิจ
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้เชี่ยวชำญประจ�ำตัวสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	1	แห่ง	

	 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	16	ตุลาคม	2560	 	 	
	 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะของการเป็นกรรมการ   
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	
	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	105/2008	
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13.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายกนิช	บุณยัษฐิติ	
	 ต�าแหน่ง	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ 
	 อายุ	 	 51	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 	-	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 นิติศำสตร์มหำบัณฑิต	(เกียรตินิยม),	มหำวิทยำลัยเลอเวิร์น,	เบลเยี่ยม	
	 	 	 นิติศำสตร์มหำบัณฑิต,	มหำวิทยำลัยมิชิแกน	(แอนอำร์เบอร์),	สหรัฐอเมริกำ	
	 	 	 นิติศำสตร์มหำบัณฑิต,	มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด,	สหรัฐอเมริกำ	
	 	 	 นิติศำสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยม),	คณะนิติศำสตร์,	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 	
 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 ม.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 พ.ย.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	/	 บมจ.	ฐิติกร
	 	 	 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน	
	 	 2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำร	 บจก.	บีกริม	ส.นภำ	โซลำร์	เพำเวอร์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษำกฎหมำย		 บจก.	สยำมพิวรรธน์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษำกฎหมำย		 บจก.	ส.นภำ	(ประเทศไทย)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษำกฎหมำย		 บจก.	โกลบอล	ยูทิลิตี้	เซอร์วิส
	 	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 สภำสถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ
	 	 2559	-	2563	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	คณะนิติศำสตร์	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 	
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	/	 บมจ.	ฐิติกร
	 	 	 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน	 	
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	1	แห่ง	
 
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	15	มกราคม	2563	 	 	
	 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะของการเป็นกรรมการ   
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	
	 	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	164/2019	
	 	 	 หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	17,	วิทยำลัยกำรยุติธรรม,	
	 	 	 ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม	 	
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หมายเหตุ : การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต.

14.	 ชื่อ-นามสกุล	 ศาสตราจารย์	ดร.	สุวิมล	กีรติพิบูล	
	 ต�าแหน่ง	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
 อายุ	 	 66	ปี	
 สัดส่วนการถือหุ้น	 	-	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโทและปริญญำเอก	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำเทคโนโลยีกำรหมัก	
	 	 	 มหำวิทยำลัยฮิโรชิมำ	ประเทศญี่ปุ่น	
	 	 	 ปริญญำตรี	เทคโนโลยีทำงอำหำร	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 เม.ย.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 	 ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง	
	 	 2559	-	ก.ย.	2563		 อำจำรย์ประจ�ำคณะวิทยำศำสตร์		 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษำระบบ	GMP,	HACCP	
   วิทยำกรด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำรกำรตรวจตดิตำม
	 	 	 สุขลักษณะกำรผลติในโรงงำนอตุสำหกรรม
	 	 	 ผู้วิจัยหลักด้ำนกลิ่นและรสชำติในอำหำร	
	 	 2559	-	เม.ย.	2562		 กรรมกำรอิสระ		 บมจ.	เพรซิเดนท์	เบเกอรี่	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำรอิสระ		 บมจ.	ฝำจีบ 
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ   
  บริษัทจดทะเบียนอื่น	 กรรมกำรอิสระ		 บมจ.	ฝำจีบ
  บริษัทอื่น		 ไม่มี	
 
	 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	24	เมษายน	2562	 	 	 	 	
	 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะของการเป็นกรรมการ   
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
	 	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	97/2012
   Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL	21/2020) 
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15.	 ชื่อ-นามสกุล	 นางทองอุไร	ลิ้มปิติ	
	 ต�าแหน่ง	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 
 อายุ	 	 64	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	27,426	หุ้น	(0.008%)	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	University	of	Wisconsin,	Madison
	 	 	 (กำรเงิน	กำรลงทุนและกำรบัญชี)		
		 	 	 ปริญญำตรี	บัญชีบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 เม.ย.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 	 กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง	
	 	 ม.ค.	2563	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 	 	 กรรมกำรก�ำกับนโยบำยควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล	
	 	 2560	-	ปัจจุบัน		 ประธำนกรรมกำร		 บมจ.	บริหำรสินทรัพย์	กรุงเทพพำณิชย์
	 	 2557	-	2559	 รองผู้ว่ำกำร	ด้ำนเสถียรภำพสถำบันกำรเงิน	 ธนำคำรแห่งประเทศไทย	   
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ประธำนกรรมกำร		 บมจ.	บริหำรสินทรัพย์	กรุงเทพพำณิชย์
	 	 	 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 	 	 กรรมกำรก�ำกับนโยบำยควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล	 	 	
  บริษัทอื่น		 ไม่มี	
 
	 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	24	เมษายน	2562	 	 	 	 	
	 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะของการเป็นกรรมการ   
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	
	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	8/2001	
	 	 	 Director	Certification	Program	Update	(DCPU)	5/2015
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หมายเหตุ : การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต.

1.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	
	 ต�าแหน่ง	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
	 อายุ	 	 81	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	23,861,860	หุ้น	(7.24%)	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำวิทยำศำสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		
	 	 	 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก	
	 	 	 ปริญญำศิลปศำสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		
	 	 	 สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยนอร์ท	เชียงใหม่	
	 	 	 ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		
	 	 	 สำขำวิชำพัฒนคหเศรษฐศำสตร์	คณะศึกษำศำสตร์	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรกิตติมศักดิ์	 หอกำรค้ำไทย
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 เหรัญญิก	 สหพันธ์ว่ำยน�้ำนำนำชำติ	(FINA)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะกรรมกำรโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 รองประธำนกรรมกำร	/	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 รองประธำนกรรมกำร	/	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	 	 	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน		 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	 	 2559	-	ส.ค.	2561	 ประธำนกรรมกำร	 บมจ.	ไทย	โอ.พี.พี.
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บมจ.	สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท	 บมจ.	เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์	
 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ   
 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ประธำนกรรมกำร	 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	 	 	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน		 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่	 	
	 	 	 กรรมกำร	 บมจ.	สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง	
 	 บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	6	แห่ง	
 
 ประวัติการอบรม	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
	 	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	3/2003
	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	39/2004

ประวัติผู้บริหาร
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2.	 ชื่อ-นามสกุล	 ดร.	พจน์	พะเนียงเวทย์	
	 ต�าแหน่ง	 กรรมการผู้อ�านวยการ	 
	 อายุ	 	 53	ปี	
 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	3,058,552	หุ้น	(0.93%)	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต	สำขำกำรจัดกำรควำมรู้	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	
	 	 	 MBA	คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 	 กรรมกำรธรรมำภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 เม.ย.	2560	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2557	-	เม.ย.	2560	 กรรมกำรรองผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	ซันโก	แมชีนเนอรี่	(ประเทศไทย)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	เพรซิเดนท์ฟูดส์	(กัมพูชำ)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	ไทย-เมียนม่ำร์	ซัคเซสเวนเจอร์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	คำลอล	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(บีดี)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 China	Bangla	Packaging	&	Printing	Industries	Ltd.
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	จิมสกรุ๊ป	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้จัดกำร		 บจก.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(ฮังกำรี)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	สำมชำย	ซันชำยน์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	ไทซันฟูดส์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	เคอรี่	ฟลำวมิลล์
	 	 มิ.ย.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	เพรซิเดนท์ฟลำวมิลล์	
	 	 เม.ย.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	ไทย	อันเป่ำ	ผลิตภัณฑ์กระดำษ
	 	 2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	อิระวดี	ซัคเซสเวนเจอร์	ฟูดส์	
	 	 2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	เจียมบอดี้	 
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	15	แห่ง	
ประวัติการอบรม   
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
	 	 	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	20/2004
	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	72/2006
	 	 	 Risk	Management	Program	Corporate	Leaders	(RCL)	21/2020
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หมายเหตุ : การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต.

3.	 ชื่อ-นามสกุล	 ดร.	พจนี	พะเนียงเวทย์	
	 ต�าแหน่ง	 รองผู้อ�านวยการ	
	 อายุ	 	 56	ปี	
 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	3,110,923	หุ้น	(0.94%)	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 Ph.D.	in	Agricultural	and	Environmental	Chemistry	with	emphasis	on		
	 	 	 Food	Sciences,	University	of	California,	Davis	
	 	 	 Master	of	Management,	SASIN	Graduate	Institute	of	Business		
	 	 	 Administration,	Bangkok	 	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อ�ำนวยกำร		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 รองผู้อ�ำนวยกำร		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้จัดกำร		 บจก.	เพรซิเดนท์ฟลำวมิลล์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	เคอรี่ฟลำวมิลล์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้จัดกำร		 บจก.	สยำมจริงใจ
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	ไทยอันเป่ำ	ผลิตภัณฑ์กระดำษ
	 	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	อเมริกัน	ฟู้ด	
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำร		 บมจ.	เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
	 	 2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	เจียมบอดี้
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 กรรมกำร		 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	7	แห่ง
	 ประวัติการอบรม	 	 	
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	
	 	 	 Director	Accreditation	Program	2008	
	 	 	 How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)	
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4.	 ชื่อ-นามสกุล	 นางสาวหทัยรัตน์	กว้างจิตต์อารีย์	 	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ	 	
	 อายุ	 	 62	ปี		
 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	51,144	หุ้น	(0.016%)	 	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์	 	
	 	 	 ปริญญำตรี	สำขำบัญชี	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	 	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	 	
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)	 	
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	 บมจ.	เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์	
	 	 	 กรรมกำรบริหำร	 	
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	 	
  บริษัทอื่น		 ไม่มี	 	
	 ประวัติการอบรม	 	 	 	
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	 	
	 	 	 Director	Accreditation	Program	

5.	 ชื่อ-นามสกุล	 นางสดใส	หาญชนะ	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ	
	 อายุ	 	 61	ปี	
 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	25,574	หุ้น	(0.008%)	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	สำขำกำรตลำด	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	
	 	 	 ปริญญำตรี	สำขำเทคโนโลยีทำงอำหำรและชีวภำพ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	 บมจ.	เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
	 	 	 กรรมกำรบริหำร	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
 	 บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	1	บริษัท	
	 ประวัติการอบรม	 	 	
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	
	 	 	 Director	Accreditation	Program	
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หมายเหตุ : การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต.

6.	 ชื่อ-นามสกุล	 นางสุชาดา	พะเนียงเวทย์	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ	
	 อายุ	 	 53	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	52,918	หุ้น	(0.016%)	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 MASTER	OF	SCIENCE	IN	COMPUTER	AND	ENGINEERING		
	 	 	 MANAGEMENT	MS.(CEM),	ASSUMPTION	UNIVERSITY	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 ม.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยกำร	สำยงำนกำรผลิต		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 ต.ค.	2560	-	ธ.ค.	2562	 ผู้จัดกำรโรงงำนล�ำพูน		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 ผู้จัดกำรโรงงำนล�ำพูน		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	นอร์ทเทิร์น	เทคโนโลยี	
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	1	บริษัท

7.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายเพชร	พะเนียงเวทย์	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ	
	 อายุ	 	 46	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	3,131,713	หุ้น	(0.95%)	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีซิดนีย์	ออสเตรเลีย	
	 	 	 ปริญญำตรี	สำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 ม.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนพัฒนำธุรกิจและ		 บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 	 กำรลงทุนต่ำงประเทศ
	 	 ต.ค.	2560	-	ธ.ค.	2562	 ผู้จัดกำรส�ำนักกำรลงทุนต่ำงประเทศ	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บมจ.	สหพัฒนพิบูล
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
	 	 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	ไทย	อันเป่ำ	ผลิตภัณฑ์กระดำษ
	 	 2561	-ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	ไทซันฟูดส์
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำร	 บมจ.	เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
	 	 2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำร	 บจก.	เพรซิเดนท์โครำคุเอ็น
	 	 2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำร	 บจก.	เจียมบอดี้	 
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 กรรมกำร	 บมจ.	สหพัฒนพิบูล
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	5	บริษัท	
	 ประวัติการอบรม	 	 	
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	
	 	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	99/2012	 	
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8.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายพันธ์	พะเนียงเวทย์	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ	
	 อายุ	 	 45	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	3,074,051	หุ้น	(0.93%)	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 นิติศำสตร์มหำบัณฑิต	สำขำกฎหมำยธุรกิจระหว่ำงประเทศ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรส�ำนักกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)	
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 กรรมกำรผู้จัดกำร	 บมจ.	เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์	
	 	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	ไทย	อินสแตนท์	โพรดักส์		
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	ไทย	อันเป่ำ	ผลิตภัณฑ์กระดำษ	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	ไดอิชิ	แพคเกจจิ้ง	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	สำมชำยซันไชน์	
	 	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	เพรซิเดนท์	ดีเวนเจอร์		
	 	 2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	เจียมบอดี้		
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริหำร	 หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่ง	 	
	 	 	 ประธำนคณะกรรมกำรกฎหมำยธุรกิจ	 ประเทศไทย	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรมกำรค้ำภำยใน	กระทรวงพำณิชย์	
	 	 	 ตำมพระรำชบัญญัติชั่งตวงวัด		 	
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 คณะอนุกรรมกำรเชื่ยวชำญ	 ส�ำนักส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ	
	 	 	 เฉพำะเรื่องธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก	 กรมกำรค้ำภำยใน	
	 	 2559	-	2560	 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำผู้พิพำกษำ	 กระทรวงยุติธรรม		
	 	 	 สมทบศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ	 องค์กรหลักของกระบวนกำรยุติธรรม	  
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 กรรมกำร	 บมจ.	เพรซิเดนท์เบเกอรี่
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	6	บริษัท	
	 ประวัติการอบรม	 	 	
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	
	 	 	 Director	Accreditation	Program	110/2014	
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9.	 ชื่อ-นามสกุล	 นางสาวสรารัตน์	ตั้งศิริมงคล	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	(ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี)	/	เลขานุการบริษัท	
	 อายุ	 	 56	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 -	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	หลักสูตรวิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต	สำขำวิชำกำรตรวจสอบภำยใน	
	 	 	 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 เลขำนุกำรบริษัท		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 พ.ค.	2555	-	ต.ค.	2560	 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 เม.ย.	2555	-	ต.ค.	2560	 เลขำนุกำรบริษัท		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
  บริษัทอื่น		 ไม่มี	
	 ประวัติการอบรม	 	 	
	 	 	 อบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
	 	 	 -	 Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่น	42/2011
	 	 	 -	 Board	Reporting	Program	(BRP)	รุ่น	31/2019
	 	 	 -	 Asean	CG	Scorecard	Coaching
	 	 	 กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่	ผู้ควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี	 	
	 	 	 -	 มำตรฐำนบัญชี	TFRS9	เครื่องมือทำงกำรเงินส�ำหรับกิจกำรที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน	
	 	 	 	 จ�ำนวน	ชั่วโมง	CPD	กำรบัญชี	7	ชม.	
	 	 	 -	 มำตรฐำนบัญชี	TFRS	ใหม่	กระทบงบกำรเงินอย่ำงไร	(มุมมองของกำรวิเครำะห์)
	 	 	 	 จ�ำนวน	ชั่วโมง	CPD	กำรบัญชี	7	ชม.	 	

10.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายวสันต์	บุญสัมพันธ์กิจ	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน	(CFO)	
	 อายุ	 	 50	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 -	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	คณะบริหำรธุรกิจ	สำขำกำรเงิน	University	of	Colorado,	USA.	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงินและกำรลงทุน	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงินและกำรลงทุน	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)   
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
 	 บริษัทอื่น		 ไม่มี	
	 ประวัติการอบรม	 	 	
	 	 	 อบรมจำกสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 	
	 	 	 -	 TLCA	CFO	Professional	Development	Program	(TLCA	CFO	CPD)	ครั้งที่	2/2020	
	 	 	 อบรมจำกศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ตลำดทุน	 	
	 	 	 -	 Insight	Financial	Management	
	 	 	 -	 CFO	Refresher	Course	รุ่นที่	1	
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11.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายอิทธิพล	คูหะรัตน์	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	
	 อายุ	 	 55	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 -	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 ก.ค.	2559	-	ต.ค.	2560	 ผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2544	-	มิ.ย.	2559	 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด		 บจก.	ไทซันฟูดส์
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	ไทซันฟูดส์
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	1	บริษัท

12.	 ชื่อ-นามสกุล	 นางสาวประพิณ	ลาวัณย์ประเสริฐ	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	
	 อายุ	 	 58	ปี	
 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	32,297	หุ้น	(0.010%)	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	(วิทยำศำสตร์กำรอำหำรและเทคโนโลยี)	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร		 บจก.	เพรซิเดนท์ฟลำวมิลล ์   
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
 	 บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	1	บริษัท
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13.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายสรยุทธ	รักษาศรี	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ	
	 อายุ	 	 49	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 -	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	รัฐประศำสนศำสตร์	คณะรัฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 ม.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 ต.ค.	2560	-	ธ.ค.	2562	 ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร		 	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร		 	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)	  
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
  บริษัทอื่น		 ไม่มี	

14.	 ชื่อ-นามสกุล	 นางสาวอริยา	ตั้งชีวินศิริกุล	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	
	 อายุ	 	 48	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 -	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	สำขำวิชำกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	
	 	 	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
 	 บริษัทอื่น		 ไม่มี	

15.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายชุมพล	เตมียสถิต	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	
	 อายุ	 	 56	ปี	
 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	430	หุ้น	(0.0001%)	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	สำขำกำรจัดกำร		
	 	 	 สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 เม.ย.	2559	-	ต.ค.	2560	 รักษำกำรผู้จัดกำรฝ่ำยวิจัยพัฒนำ	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 	 และประกันคุณภำพ
	 	 ม.ค.	2550	-	มี.ค.	2559	 รองผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
  บริษัทอื่น		 ไม่มี	
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16.	 ชื่อ-นามสกุล	 นางสาวสวิตา	สกุลธนสมบัติ	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	
	 อายุ	 	 59	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 -	
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ศิลปศำสตร์บัณฑิต	กำรจัดกำรทั่วไป	มหำวิทยำลัยรำชภัฎรำชนครินทร์	ฉะเชิงเทรำ	
 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2550	-	ต.ค.	2560	 ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยวิจัยพัฒนำและประกันคุณภำพ	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
 	 บริษัทอื่น		 ไม่มี	

17.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายนิรันดร์	ภู่ทอง	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงานศรีราชา	
	 อายุ	 	 68	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�ำนวน	60,628	หุ้น	(0.018%)	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 MBA	มหำวิทยำลัยบูรพำ	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 พ.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรโรงงำนศรีรำชำ	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 ต.ค.	2560	-	เม.ย.	2563	 ผู้จัดกำรโรงงำนระยอง	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ต.ค.	2560	 ผู้จัดกำรโรงงำนระยอง	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 	 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	 บจก.	เพรซิเดนท์ฟลำวมิลล์
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
  บริษัทอื่น		 จ�ำนวน	1	บริษัท

18.	 ชื่อ-นามสกุล	 นางสาวนิมล	กิจขันธ์	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงานระยอง	
	 อายุ	 	 59	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 -	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต	/	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา   
	 	 พ.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรโรงงำนระยอง	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 ต.ค.	2560	-	เม.ย.	2563	 ผู้จัดกำรโรงงำนศรีรำชำ		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 ม.ค.	2559	-	ต.ค.	2560	 ผู้จัดกำรโรงงำนศรีรำชำ		 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TF)
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
 	 บริษัทอื่น		 ไม่มี	
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หมายเหตุ : การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต.

19.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายชัชพล	บุญเติม	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	
	 อายุ	 	 46	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 -	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ครุศำสตร์มหำบัณฑิต	สำขำเทคโนโลยีกำรศึกษำ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 ม.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และองค์กร	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 ส.ค.	2561	-ธ.ค.	2562	 ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2559	-	ก.ค.	2561	 ผูจ้ดักำรส่วน	Human	Resources	Business	Partner		บมจ.	ปูนซเิมนต์นครหลวง	
 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
  บริษัทอื่น		 ไม่มี

20.	 ชื่อ-นามสกุล	 นายกิจไพบูลย์	คงสุภาพศิริ	
	 ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่าย	Intelligence	Production	
	 อายุ	 	 47	ปี	
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 -	
	 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด	 ปริญญำโท	วศม.	(อุตสำหกำร)	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
	 ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ที่ผ่านมา	 	 	
	 	 ก.ย.	2563	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรฝ่ำย	Intelligence	Production	 บมจ.	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	(TFMAMA)
	 	 2562	-	2563	 ผู้จัดกำรโรงงำน	 บจก.	ไทย-เยอรมัน	มีท	โปรดักส์
	 	 2558	-	2561	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยผลิต	 บจก.	แพนดอร่ำ	โปรดักชั่น
	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 	 	
	 	 บริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี	
  บริษัทอื่น		 ไม่มี
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ข้อมูลจ�าเพาะ

ชื่อ	 	 	 :	 บริษัท	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	จ�ำกัด	(มหำชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์		 :	 "TFMAMA"
ประเภทธุรกิจ		 :	 ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร
เลขทะเบียนนิติบุคคล	 :		 0107560000397
โทรศัพท์		 	 :	 02	374	4730	
โทรสาร		 	 :	 02	374	7743
Website		 	 :	 http://www.mama.co.th
ทุนจดทะเบียน		 :	 329,704,014	บำท	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวนทั้งสิ้น	329,704,014	หุ้น	

	 	 	 	 มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้	หุ้นละ	1	บำท

สถานประกอบกิจการของบริษัทฯ	จ�านวนรวม	6	แห่ง	

  ส�ำนักงำนใหญ่		 :	 304	อำคำรทีเอฟ	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

	 	 สำขำที่	00001	 :	 601	หมู่	11	ถนนสุขำภิบำล	8	ต�ำบลหนองขำม	อ�ำเภอศรีรำชำ	จังหวัดชลบุรี	20280   
	 	 (โรงงำนศรีรำชำ)	 	 โทรศัพท์	038	480	502	 โทรสำร	038	480	184

	 	 สำขำที่	00002	 :	 99/9	หมู่	5	ถนนล�ำพูน-ป่ำซำง	ต�ำบลป่ำสัก	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน	51000   
	 	 (โรงงำนล�ำพูน)	 	 โทรศัพท์	053	584	088	 โทรสำร	053	584	086

  สำขำท่ี	00003		 :	 43/244	หมู่	4	ถนนห้วยปรำบ-ปลวกแดง	ต�ำบลมำบยำงพร	อ�ำเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	21140  
  (โรงงำนระยอง)	 	 โทรศัพท์	033	101	500-9	 โทรสำร	033	101	599	 	 	

	 	 สำขำที่	00004		 :	 115	หมู่	15	ถนนทรงพล	ต�ำบลปำกแรต	อ�ำเภอบ้ำนโป่ง	จังหวัดรำชบุรี	70110   
	 	 (โรงงำนบ้ำนโป่ง	1)	 :	 โทรศัพท์	032	201	503-4	 โทรสำร	032	201	248

	 	 สำขำที่	00005		 :	 158	หมู่	15	ถนนทรงพล	ต�ำบลปำกแรต	อ�ำเภอบ้ำนโป่ง	จังหวัดรำชบุรี	70110   
  (โรงงำนบ้ำนโป่ง	2)	 :	 โทรศัพท์	032	719	599	 โทรสำร	032	719	555

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น	ๆ 
	 นำยทะเบียน		 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
	 	 	 เลขที่	93	ชั้น	14	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
	 	 	 โทรศัพท์	0-2009-9000	โทรสำร	0-2009-9992
	 ผู้ตรวจสอบบัญชี	 :	 นำงสำยฝน	อินทร์แก้ว,	นำงสำธิดำ	รัตนำนุรักษ์,	นำยวิชำต	โลเกศกระวี
	 	 	 บริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด	ชั้น	33	อำคำรเลครัชดำ	193/136-137
	 	 	 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
	 	 	 โทรศัพท์	0-2264-0777
	 ที่ปรึกษำกฎหมำย	 :	 บริษัท	ชมพูและเพื่อน	จ�ำกัด
	 	 	 เลขที่	5	ถนนบุญศิริ	แขวงศำลเจ้ำพ่อเสือ	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200
	 	 	 โทรศัพท์	0-2221-8111-3	โทรสำร	0-2224-1997
	 ธนำคำร	 :	 ธนำคำรกรุงเทพ	จ�ำกัด	(มหำชน),	ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ	จ�ำกัด	(มหำชน),	ธนำคำรซิตี้แบงก์
	 	 	 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์,	ธนำคำรมิซูโฮ	จ�ำกัด,	ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 	 	 ธนำคำรซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน),	ธนำคำรธนชำต	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 	 	 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย,	ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 	 	 ธนำคำรทิสโก้	จ�ำกัด	(มหำชน),	ธนำคำรเกียรตินำคิน	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 	 	 ธนำคำรแลนด์	แอนด์	เฮ้ำส์	จ�ำกัด	(มหำชน)
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	 บริษัท	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	จ�ำกัด	(มหำชน)	จัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืน	(Corporate	Sustainability	Report)	 
ปี	2563	เพ่ือเปิดเผยข้อมลูด้ำนเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	โดยใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนของ	Global	Reporting 
Initiative	 (GRI)	 Sustainability	 Reporting	 Standard	 2018	 น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นของ
องค์กรในกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนตำมกรอบของสหประชำชำติ	 (Sustainability	 Development	
Goals	 :	 SDGs)	 นอกจำกนี้ยังจัดให้มีกำรสอบทำนรำยงำนฯ	 เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงำนอิสระ
ภำยนอก	ทั้งนี้ได้เปิดเผยข้อมูลรำยงำนควำมยั่งยืน	ปี	2563	ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.mama.co.th
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