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 งบการเงนิรวม 2564 การเปลีย่นแปลง 2563 การเปลีย่นแปลง 2562

จุดเด่นในรอบปี

* รวมรายการ ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้ทางการเงิน

** อาจมีการเปลี่ยนแปลง ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลประกอบการ (ล้านบาท)     
รายได้จากการขาย 24,457  3.72% 23,580  -1.74% 23,999 

รายได้รวม* 25,410  3.96% 24,442  -2.27% 25,009 

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3,575  -12.60% 4,090  3.73% 3,943 

สินทรัพย์รวม 40,494  8.22% 37,417  9.34% 34,221 

หนี้สินรวม 4,271  6.11% 4,025  -4.36% 4,209 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 36,223  8.48% 33,391  11.26% 30,012 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)     
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 10.84  -12.64% 12.41  3.76% 11.96

เงินปันผลต่อหุ้น 4.08** - 14.47%  4.77  6.95% 4.46

มูลค่าหุ้นตามบัญชี 109.86 8.48% 101.28 11.26% 91.03

อัตราส่วนทางการเงิน     
สภาพคล่อง (เท่า) 5.48  -0.04 5.52  0.89 4.63

ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 51  -2 53  -2 55

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.89  -2.81 16.70  -1.37 18.07

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.15  0.00 0.15  -0.03 0.18

ความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 1,868.19  -244.07 2,112.26  933.49 1,178.77 

อัตราผลตอบแทน      

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 34.06  -2.96 37.02  0.77 36.25

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 14.07  -2.66 16.73  0.97 15.77

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.20  -3.38 16.58  -1.24 17.82
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 ป ี  2564 วิกฤตการณ์การแพร ่ระบาดและการ 

กลายพันธุ์ ของไวรัสโควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก

ปี 2563 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั่วโลก น�าไปสู่การด�าเนินชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) 

ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก ส�าหรับยอดขายของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าบริโภค ได้รับ 

ผลกระทบในเชงิบวก ถึงแม้ว่าตลาดต่างประเทศ ซึง่มสีดัส่วน 

ร้อยละ 20 ของรายได้จากการขายรวม จะได้รับผลกระทบ 

จากปัญหาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การขาดแคลน 

ตู ้คอนเทนเนอร ์ในช่วงครึ่งปีแรก แต่ในช่วงครึ่งปีหลัง 

สถานการณ์เริ่มดีข้ึน ท�าให้ในปี 2564 รายได้จากการขาย 

ของบริษัทฯ เติบโตจากปี 2563 ร้อยละ 3.72

 นอกจากนี้ ตลอดปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ

จากราคาน�้ามันปาล์มทีเ่ป็นวตัถดุิบหลักใช้ในการผลิตบะหมี ่

ก่ึงส�าเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นเท่าตัว ส่งผลให้ต้นทุนขายสินค้า 

สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนปัจจัยท่ี

ควบคุมได้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมรายได้และ 

ลดค่าใช้จ่าย โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมค่า 

ใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด รวมถึงคณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้ง

คณะกรรมการลงทนุ เพ่ือบรหิารจดัการเงนิสดให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ส่งผลให้บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 

ของบริษัทฯ จ�านวน 3,574.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไร

สุทธิร้อยละ 14.07 ของรายได้รวม

 บริษัทฯ ได้ปรับและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายต่อต้านการ 

คอร์รัปชัน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ตระหนกัถึงศกัยภาพและความส�าคญัของบคุลากร ควบคูไ่ปกับ 

การสร้างผลประกอบการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความมั่นคง 

และยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 • ได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 

2020-2021 จากผลการส�ารวจความคดิเห็นของประชาชนทัง้

ประเทศ โดยบริษัท Kadence International (Thailand) และ

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จ�ากัด

 • ได้รบัรางวัล Prime Minister’s Export Award 2021 

ประเภท Best Exporter หรือ ผู้ส่งออกธุรกิจยอดเยี่ยม และ

ประเภท Best Thai Brand หรือแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม จาก

กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 • ได้รับตราสัญลักษณ์และใบประกาศเกียรติคุณ 

นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี

 • ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น 

ประจ�าปี 2564 (AGM 2564) คะแนน 98 จากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 • ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 

2564 (CGR 2564) ในระดับ “ดเีลศิ” (Excellent) จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • ได้รบัการคดัเลอืกอยู่ในรายชือ่หุน้ย่ังยืน (Thailand 

Sustainability Investment : THSI) ประจ�าปี 2564 จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ได้รบัรางวัลการเปิดเผยข้อมลูความย่ังยืน ประจ�าปี 

2564 จากสถาบันไทยพัฒน์

 แผนการด�าเนินงานใน 3 ปีข้างหน้า กลุ่มบริษัทฯ 

ยังคงมุ่งมั่นก้าวสู่เป้าหมาย สร้างรายได้จากการขาย 30,000 

ล้านบาท โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมคุณค่าทาง

โภชนาการ พัฒนาระบบการผลิตเพ่ือรกัษาคุณภาพสินค้าตาม

มาตรฐานสากล และเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเป็น

ก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย

 โอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่าน 

ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ท่ีได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ด้วยดีเสมอมา 

ตลอดจนพนกังานบรษิทัฯ ทกุคน ทีช่่วยกันผลกัดนัให้บรษิทัฯ 

เจริญเติบโตในทุกวิกฤตการณ์

กลุ่มบริษัทฯ ปรับและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ตระหนักถึงศักยภาพและ
ความส� าคัญของบุคลากร ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการท่ีดี

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือความม่ันคงและย่ังยืน
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นายก�าธร ตติยกวี
กรรมการบริษัท

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการบริษัท

นายบุญชัย โชควัฒนา
กรรมการบริษัท

นายเวทิต โชควัฒนา
กรรมการบริษัท

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
รองประธานกรรมการบริษัท/

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายสุชัย รัตนเจียเจริญ
รองประธานกรรมการบริษัท/

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์
กรรมการผู้อ�านวยการ/

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
กรรมการบริษัท/

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริษัท

7
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)

นายกลินท์ สารสิน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นางทองอุไร ลิ้มปิติ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการการลงทุน/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

นางอรทัย ทองมีอาคม
กรรมการบริษัท

นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน



ดร.กุลภัทรา สิโรดม
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการตรวจสอบ

นายกลินท์ สารสิน
กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

และบริหารความเสี่ยง

ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นางทองอุไร ลิ้มปิติ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายสุชัย รัตนเจียเจริญ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
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นางทองอุไร ลิ้มปิติ
ประธานกรรมการลงทุน

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
กรรมการลงทุน

นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
กรรมการลงทุน

นางสาววิมล เตชะโกศล
กรรมการลงทุน

นางชลัยรัชฏ์ สรสุชาติ
กรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุน
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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

สายงานการผลิต/
ผู้จัดการโรงงานล�าพูน

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
ผู้จัดการส�านัก

กรรมการผู้อ�านวยการ

นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ

เลขานุการบริษัท

นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และการลงทุน (CFO)

นายอิทธิพล คูหะรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวประพิณ ลาวัณย์ประเสริฐ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
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คณะผู้บริหาร

นายสรยุทธ รักษาศรี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

และธุรการ

นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายชุมพล เตมียสถิต
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นายชัชพล บุญเติม
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และองค์กร

นางสาวสวิตา สกุลธนสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

นายกิจไพบูลย์ คงสุภาพศิริ
ผู้จัดการฝ่าย Intelligence

Production

นางสาวนิมล กิจขันธ์
ผู้จัดการโรงงานระยอง

นายนิรันดร์ ภู่ทอง
ผู้จัดการโรงงานศรีราชา
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ
และผลการด�าเนินงาน



1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) “TFMAMA” เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จากการจด

ทะเบียนควบบริษัทเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ระหว่าง บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) “TF” และบริษัท เพรซิเดนท์

ไรซ์โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) “PR” ได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าว

โดยผลของกฎหมาย บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มท�าการซื้อขาย

วันแรกในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยมีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัด

ตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์

บะหมี่และอาหารกึ่งส�าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปังกรอบ น�้าผลไม้ และบรรจุภัณฑ์

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วเท่ากับ 329,704,014 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวนทั้งสิ้น 

329,704,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

(1) วิสัยทัศน์

เป็นผู้น�าระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับ 
และพึงพอใจให้มีอยู่ในทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย 

และคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การด�าเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์
และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืน

(2) พันธกิจ

 1) มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ค�านึงถึงหลักโภชนาการที่ดี รวมทั้ง 

  ความสะดวก และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม

 2)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ส�าหรับ 

  ทุกๆ คน

 3) เพ่ิมศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างนวัตกรรม 

  ทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

 4) มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก

 5) สร้างความไว้วางใจให้กับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และให้ความส�าคัญอย่างจรงิจงัในการรบัผดิชอบต่อสงัคม การดแูลรกัษา 

  ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

(3) ค่านิยม (Core Values) : Powers

1. โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

ร่วมมือร่วมใจ สู่มาตรฐานไฝ่เรียนรู้ ท�างาน
มีจริยธรรม

ท�าธุรกรรม
มีความรับผิดชอบ

ประกอบธุรกิจ
ยั่งยืน

P O W E R S
Participation World classOrganization

That learns Ethics Responsibility Sustainability
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1.1.2	 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ	

• การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ ปี 2562 

	 1)	 ลงทุนเพิ่มในบริษัท	เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด	จ�ำกัด	ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ครั้งที่	6/2562	เมื่อวันที่	19	

มิถุนำยน	2562	โดยกำรซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มมำจำกบริษัท	สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ

บริษัท	(บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)	ท�ำให้บริษัทฯ	มีสัดส่วนกำรถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ	59.67	ของทุนจดทะเบียน	(เดิมบริษัทฯ	มีสัดส่วน

กำรถือหุ้นที่ร้อยละ	8.67)	และส่งผลให้มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

	 2)	 ร่วมลงทุนกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์จัดตั้งบริษัทใหม่	ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ครั้งที่	9/2562	เมื่อวันที ่

18	 กันยำยน	 2562	 ชื่อบริษัท	 สห	 แคปปิตอล	 ทำวเวอร์	 จ�ำกัด	 ประเภทธุรกิจ	 พัฒนำอสังหำริมทรัพย์	 โดยมีสัดส่วนกำรลงทุน 

ร้อยละ	15	ของทุนจดทะเบียน

	 3)	 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลำยรำยกำรเพื่อจ�ำหน่ำยทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่ำงประเทศ	ประกอบด้วย	

	 	 -	 กลุ่มบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป	ได้แก่	บะหมี่แห้งกึ่งส�ำเร็จรูปตรำมำม่ำออเรียนทัลคิตเชน	2	รสชำติ	คือ	รสโคเรียนสไปซ์	 

	 	 	 รสฮอตแอนด์สไปซี	และบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปตรำมำม่ำออเรียนทัลคิตเชน	2	รสชำติ	คือ	รสฮอตโคเรียน	รสผัดไข่เค็ม

	 	 -	 กลุ่มเส้นขำว	 โจ๊ก	 และข้ำวต้มกึ่งส�ำเร็จรูปตรำมำม่ำ	 ได้แก่	 ก๋วยเตี๋ยวกึ่งส�ำเร็จรูปตรำมำม่ำรสผัดไทย	 ก๋วยเตี๋ยว 

	 	 	 เส้นเล็กก่ึงส�ำเร็จรูปตรำมำม่ำรสผัดหอยลำย	 รสน�้ำยำปู	 โจ๊กคัพก่ึงส�ำเร็จรูปตรำมำม่ำรสไข่เค็ม	 ข้ำวต้มก่ึง 

	 	 	 ส�ำเร็จรูปตรำมำม่ำ	รสซุปไข่สำหร่ำย	รสเล้งแซบ	รสกุ้งกระเทียม

	 	 -	 กลุ่มขนมปัง	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์บิสกิตตรำบิสชินรสบัตเตอร์กำลิค	รสออริกำโน	รสต้มย�ำกุ้ง	และผลิตภัณฑ์เวเฟอร ์

	 	 	 ตรำบิสชิน	ไส้ครีมรสผัดไข่เค็ม	ไส้ครีมรสผัดไข่เค็มเผ็ด

• การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ ปี 2563 

	 1)		 ร่วมลงทุนกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์จัดตั้งบริษัทใหม่	 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ครั้งที่	 7/2563	 เมื่อ 

วันที่	15	กรกฎำคม	2563	ชื่อบริษัท	เอ็กซ์อีที	จ�ำกัด	ประเภทธุรกิจ	โรงเรียนนำนำชำติ	ภำยใต้ชื่อ	King’s	College	International	

School	Bangkok	(“KCSB”)	โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ	2.17	ของทุนจดทะเบียน

	 2)	 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลำยรำยกำรเพื่อจ�ำหน่ำยทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่ำงประเทศ	ประกอบด้วย

	 	 -	 กลุ่มบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป	 ได้แก่	บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปตรำมำม่ำ	 รสสไปซี่คำโบนำร่ำ	และบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปตรำมำม่ำ 

	 	 	 ออเรียนทัลคิตเช่น	รสหมูบะช่อทรงเครื่อง	บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปตรำรุสกี	รสซอสศรีรำชำ

	 	 -	 กลุ่มเส้นขำว	 โจ๊กและข้ำวต้มก่ึงส�ำเร็จรูปตรำมำม่ำ	 ได้แก่	 เส้นหมี่ก่ึงส�ำเร็จรูปตรำมำม่ำรสไก่	 รสหอยเป๋ำฮื้อ	 

	 	 	 ข้ำวต้มกึ่งส�ำเร็จรูปตรำมำม่ำรสปลำทรงเครื่อง	ข้ำวต้มกึ่งส�ำเร็จรูป	รสเล้งแซบ	รสกุ้งกระเทียม	รสซุปไข่สำหร่ำย	

• การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ ปี 2564 

	 1)		 ลงทุนในหุ้นสำมัญบริษัท	 สหพัฒนพิบูล	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ครั้งที่	 9/2564 

เมื่อวันที่	15	กันยำยน	2564	โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ	0.55	ของทุนจดทะเบียน

	 2)	 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลำยรำยกำรเพื่อจ�ำหน่ำยทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่ำงประเทศ	ประกอบด้วย

	 	 -	 กลุ่มบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป	ได้แก่	บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปตรำมำม่ำออเรียนทัลคิตเช่น	รสคำโบนำร่ำเบคอน

	 	 -	 กลุ่มอำหำรกึ่งส�ำเร็จรูป	ได้แก่	ข้ำวผัดกิมจิ	และข้ำวย�ำเกำหลีบิบิมบับ

	 	 -	 กลุ่มขนมปัง	ได้แก่	บิสกิต	เวเฟอร์	และคุกกี้	รวม	12	รำยกำร	
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1.1.3 การใช้เงินระดมทุน
 - ไม่มี

1.1.4  ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค�ามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เงื่อนไข 
 การอนุญาตของส�านักงาน และ/หรือ เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
 - ไม่มี

1.1.5 ข้อมูลส�าคัญของบริษัทฯ 
 • ชื่อบริษัท  : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 

    : THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

 • ชื่อย่อหลักทรัพย ์ : “TFMAMA”

 • ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

 • เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107560000397 

 • ทุนจดทะเบียน  : 329,704,014 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวนทั้งสิ้น

      329,704,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 • ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : 304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 • โทรศัพท์  : 02 374 4730

 • โทรสาร  : 02 374 7743

 • Website  : www.mama.co.th 

 • E-mail  : tf@mama.co.th

 • ที่ตั้งโรงงาน จ�านวนรวม 5 แห่ง 

  สาขาที่ 00001 

  (โรงงานชลบุรี)  : 601 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต�าบลหนองขาม อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

  สาขาที่ 00002 

  (โรงงานล�าพูน) : 99/9 หมู่ 5 ถนนล�าพูน-ป่าซาง ต�าบลป่าสัก อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000

  สาขาที่ 00003 

  (โรงงานระยอง) : 43/244 หมู่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง 

     จังหวัดระยอง 21140

  สาขาที่ 00004 

  (โรงงานราชบุรี 1) : 115 หมู่ 15 ถนนทรงพล ต�าบลปากแรต อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

  สาขาที่ 00005 

  (โรงงานราชบุรี 2) : 158 หมู่ 15 ถนนทรงพล ต�าบลปากแรต อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งส�าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์

เบเกอรี่ ขนมปังกรอบ น�้าผลไม้ และบรรจุภัณฑ์ โครงสร้างรายได้รวม (งบการเงินรวม) มีดังต่อไปนี้ 

     %  รายไดร้วม 

 สาย กลุม่ 
ด�าเนินการโดย

 การถอืหุน้  ส�าหรบัรอบปสีิน้สดุ  

 ผลติภณัฑ ์ ธรุกจิ  ของบรษิทั 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562

 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

     บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)           -            

 บะหมี่และ    บจก.คาลอลไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี) 55.00         

 อาหารกึ่ง  อาหาร  บจก.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี) 65.00  14,225 55.98 13,499 55.23 13,126 52.49  

 ส�าเร็จรูป    บจก.เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น 70.00         

     บจก.อิระวดี ซัคเซส เวนเจอร์ฟูดส์ 51.00        

 เบเกอรี่  อาหาร  บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่ 51.99  7,160 28.18 7,143 29.22 7,744 30.96 

 ขนมปังกรอบ  อาหาร  บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)           -     875 3.44 840 3.44 856 3.42 

 น�้าผลไม้  อาหาร  บจก.ไทซันฟูดส์ 52.08  881 3.47 870 3.56 1,013 4.05 

 
บรรจุภัณฑ์

  บรรจุ  บจก.ไทยอันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ 51.00  
1,067 4.20 1,046 4.28 1,076 4.30

  

   ภัณฑ์  บจก.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง 50.10        

    วัตถุดิบ  บจก.เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ 60.00        

 อื่นๆ  ลงทุน  บจก.เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ 70.00  249 0.98 182 0.75 184 0.74  

   ตัวแทน  บจก.เพรซิเดนท์ อินเตอร์ฟูด 59.67         

 รวมรายได้จากการขาย      24,457 96.25 23,580 96.48 23,999 95.96 

 รายได้อื่น ๆ*       715 2.81 566 2.31 736 2.94 

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า   238 0.94 296 1.21 274 1.10 

 รวมรายได้ทั้งสิ้น      25,410 100 24,442 100 25,009 100 

* รายได้อื่นๆ : รวมรายได้เงินปันผลและรายได้ทางการเงิน 
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เครื่องหมายการค้า

 บริษัทฯ มีเครื่องหมายการค้าส�าคัญที่จดทะเบียนไว้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า “มาม่า 

โฮมมี MAMA, THAI CHEF, RUSKI, BAMEE, HOMEMY, BISSIN, PAMA, PAPA, MAMY, PRESIDENT RICE และ HANDI 

RICE ฯลฯ ” เป็นต้น 

 ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย จ�านวน 200 ทะเบียน และ

ในต่างประเทศ จ�านวน 311 ทะเบียน โดยเครื่องหมายการค้าต่างๆ ดังกล่าว มีอายุ 10 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนและอาจต่อ

อายุได้ทุก 10 ปี 

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพัฒนานวัตกรรม

• ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งส�าเร็จรูป 

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายบะหมี่และอาหารก่ึงส�าเร็จรูปส�าหรับจ�าหน่ายท้ังในประเทศและส่งออกไป

ต่างประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

  1) ผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปที่ใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลัก

   ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้ามาม่า ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคมานาน 

กว่า 49 ปี โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 47 เป็นผู้น�าอันดับ 1 ในประเทศไทย รวมท้ังการรับจ้างผลิตบะหมี่

ก่ึงส�าเร็จรูปให้กับบริษัทชั้นน�าของทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เพ่ือการส่งออก โดยมีก�าลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 

6 ล้านซองต่อวัน

  2) ผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก

   - ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส�าเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น เส้นหมี่ขาวกึ่งส�าเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยวกึ่งส�าเร็จรูป ก๋วยจั๊บ 

    ก่ึงส�าเรจ็รปู โจ๊กก่ึงส�าเรจ็รปู ข้าวต้มก่ึงส�าเรจ็รปู ข้าวขาวและข้าวหอมก่ึงส�าเรจ็รปู ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์มส่ีวนประกอบ 

    ของตวัเส้นหรอืข้าวพร้อมด้วยเครือ่งปรงุรสท่ีมรีสชาตคิรบถ้วน ภายใต้เครือ่งหมายการค้ามาม่า และเครือ่งหมาย 

    การค้าต่างประเทศ ได้แก่ MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE เป็นต้น

   - ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของต�ารับอาหารเส้น เช่น เส้นหมี่ขาว และก๋วยเตี๋ยว ส�าหรับผู้บริโภค 

    ใช้เป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหาร โดยมีหลากหลายขนาดส�าหรับครอบครัวขนาดเล็ก หรือ ครอบครัว 

    ขนาดใหญ่ ภัตตาคาร และโรงเรียน ภายใต้เครื่องหมายการค้า MAMA MAMY, PAPA, PAMA เป็นต้น

  3) ผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปที่ใช้วัตถุดิบอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นกึ่งส�าเร็จรูป เป็นต้น
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• ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

  เป็นธุรกิจภายใต้บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน) (PB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TFMAMA โดยประกอบธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท (PB) โดยส่วนมากเป็นการจ�าหน่ายภายในประเทศ 

โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

  1) ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค้าส่ง 

   ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังส�าหรับเบอร์เกอร์ ขนมปังส�าหรับฮอทดอก ขนมปังพร้อมทาน เช่น 

ขนมปังสอดไส้ แซนด์วิชส�าเร็จรูป เค้ก และเบเกอรี่อื่นๆ ซึ่งจัดจ�าหน่ายให้กับช่องทาง/ร้านค้าต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก คือ 

ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) และร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ (Traditional Trade) ภายใต้เครือ่งหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์”

  2) ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค้าปลีก 

   ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่จ�าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของบริษัท ได้แก่ ร้านเดลิย่า และร้านเค้กมาดามมาร์โก้ นอกจากนั้น 

ยังมีแฟรนไชส์ขายแซนวิช กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ และตู้จ�าหน่ายขนมปังอัตโนมัติ

  3) ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ส�าหรับธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร/ภัตตาคาร

   ได้แก่ ขนมปังส�าหรับเบอร์เกอร์ ขนมปังส�าหรับฮอทดอก ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังฝรั่งเศส ครัวซองต์ ขนมปัง

กรอบและแป้งพิซซ่า ที่จ�าหน่ายให้แก่ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิซซ่าฮัท เบอร์เกอร์คิง และอื่นๆ รวมถึง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุบทอด ได้แก่ เกล็ดขนมปัง

• ผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบ

  ผลิตขนมปังกรอบภายใต้เครื่องหมายการค้าบิสชิน และโฮมมี่ โดยแต่ละเครื่องหมายการค้าจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งบิสกิต 

แครกเกอร์ และเวเฟอร์ หลายรสชาติ อาทิ บัตเตอร์โคโคนัต บัตเตอร์โคโคนัตครีมส้ม บัตเตอร์โคโคนัตเคลือบชอคโกแลต โฮลวีท

แครกเกอร์ เลมอนเชอร์เบท เวเฟอร์รสโกโก้ กาแฟ มะพร้าว สตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ แบล็คเคอเรนท์ แครกเกอร์รสงา ไก่ ชีส และ

มะพร้าว

• ผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้

  ผลิตน�้าผลไม้ภายใต้เครื่องหมายการค้ากรีนเมท เคลลี่ และไทซัน ทั้งรูปแบบกระป๋องและขวดเพชร หลากหลายรสชาติ 

อาทิ รสส้ม ลิ้นจี่ เฉาก๊วย และรสมะขามซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีในภาคใต้

• ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

  ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย ฟิล์มห่ออย่างอ่อนบรรจุอาหารและถ้วยกระดาษ

• อื่นๆ

  1) ผลิตวัตถุดิบแป้งสาลี ส�าหรับผลิตภัณฑ์บะหมี่

  2) ธุรกิจการลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

  3) ธุรกิจตัวแทน นายหน้า ส่งออก
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สิทธิประโยชน์จากการลงทุน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่ก�าหนดไว้  สิทธิประโยชน์ทางด้าน

ภาษีอากรดังกล่าวได้แสดงไว้ในส่วนที่ 3 งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 27 การส่งเสริมการลงทุน โดยสรุปสิทธิ

ประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ส�าหรับปี 2564 ดังนี้

 ล�าดับ บัตรส่งเสริม บัตรส่งเสริม ส่งเสริมการลงทุนในกิจการ เริ่มใช้ สิ้นสุด หมายเหตุ  
  เลขที่ ลงวันที่  สิทธิประโยชน์ ใช้สิทธิสิทธิประโยชน์   
     ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี   
     เงินได้นิติบุคคล เงินได้นิติบุคคล

 1) 60-1169-0-00-1-2 16 ตุลาคม 2560 ผลิตบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 1 กรกฎาคม 2558 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ 

 2) 60-1167-0-00-1-2 16 ตุลาคม 2560 ผลิตขนมเวเฟอร์สอดใส้ 1 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ 

 3) 60-1168-0-00-1-2 16 ตุลาคม 2560 ผลิตบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 1 พฤศจิกายน 2562 31 ตุลาคม 2570 บริษัทฯ 

 4) 60-1171-0-00-1-2 16 ตุลาคม 2560 ผลิตบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 1 กันยายน 2559 31 สิงหาคม 2567 บริษัทฯ 

 5) 60-1172-0-00-1-2 16 ตุลาคม 2560 ผลิตบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 1 กุมภาพันธ์ 2559 31 มกราคม 2567 บริษัทฯ 

 6) 60-1173-0-00-1-2 16 ตุลาคม 2560 ผลิตก๋วยเตี๋ยวกึ่งส�าเร็จรูป 7 พฤษภาคม 2559 6 พฤษภาคม 2567 บริษัทฯ  

    และเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง    

 7) 61-0769-1-00-1-0 3 กรกฎาคม 2561 ผลิตอาหารกึ่งส�าเร็จรูป 3 มกราคม 2563 5 ปี บริษัทฯ 

 8) 64-0246-1-04-1-0 5 มีนาคม 2564 ผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าว 6 มีนาคม 2564 3 ปี บริษัทฯ 

 9) 2438(2)/2556 15 ตุลาคม 2556 ผลิตสิ่งของจากเยื่อ 2 เมษายน 2562 3 ปี บริษัทย่อย  

    หรือกระดาษ    

 10) 1855(2)/2555 6 กรกฎาคม 2555 ผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ 30 มิถุนายน 2557 7 ปี บริษัทย่อย  

    และฟิล์มหรือกระดาษ     

    เคลือบพลาสติกและ     

    บรรจุภัณฑ์เคลือบพลาสติก    

 11) 62-0295-1-04-1-0 22 มีนาคม 2562 ผลิตฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 3 ปี บริษัทย่อย  

    พลาสติกชนิดมากกว่า      

    3 ชั้น    

 12) 1343(2)/2555 22 มีนาคม 2555 ผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 1 มิถุนายน 2560 8 ปี บริษัทย่อย

 13) 2218(2)/2557 25 กันยายน 2557 ผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช 1 ตุลาคม 2557 8 ปี บริษัทย่อย
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นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ

 บริษัทตระหนักดีว่า งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เป็นหลักส�าคัญท่ีจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างย่ังยืน เป็นการเพ่ิม

ความสามารถในเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร โดยทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นประจ�าทุกปี 

แนวทางงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม 

 • ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

  สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัยอย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสทางการตลาด ด้วยการ 

  พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค 

 • ด้านกระบวนการผลิต บริษัทสนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมในส่วนงานผลิต รวมถึง 

  การน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ

 • ด้านสิ่งแวดล้อม การวิจัย พัฒนา ท้ังผลิตภัณฑ์แลกระบวนการผลิต ควรต้องมีการพิจารณาถึงผลกระทบด้าน 

  สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • ด้านบุคคลากร ยกระดับ ขีดความสามารถของนักวิจัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ เพื่อให ้

  มีความสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

หน่วย : พันบาท

     2564 2563 2562

 รายจ่ายส่วนงานวิจัยและพัฒนา 6,112.07 12,266.22 12,592.69
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(2) การตลาดและการแข่งขัน
ตลาดในประเทศ
 ภาพรวมของตลาดบะหมี่และเส้นหมี่กึ่งส�าเร็จรูปในปี 2564 (ที่มาข้อมูล Nielsen (Thailand): พฤศจิกายน 2564) ลดลง

ร้อยละ 3.4 โดยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 16,637 ล้านบาท โดยแยกรายละเอียดตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 • ตลาดบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป

  ส�าหรบัสถานการณ์ภาพรวมมลูค่าตลาดบะหมีก่ึ่งส�าเรจ็รปูในประเทศปี 2564 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.0 เมือ่เปรยีบเทียบ 

กับปีที่ผ่านมาโดยคิดเป็นมูลค่าตลาดรวมประมาณ 15,720 ล้านบาท โดยแบรนด์มาม่าสามารถรักษาความเป็นผู้น�าอันดับ 1 

จากคู่แข่งประมาณ 4 ราย ด้วยส่วนแบ่งการตลาดรวมร้อยละ 47.1 โดยแยกเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทซองมีแบ่งส่วนการตลาดคิด

เป็นร้อยละ 46.2 และผลิตภัณฑ์ประเภทถ้วยมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 50.6 
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  ส�าหรบันโยบายการตลาดของผลติภณัฑ์บะหมีก่ึ่งส�าเรจ็รปูภายใต้ตราสนิค้ามาม่าน้ัน ในปีน้ีบรษิทัฯ ได้มกีารพัฒนา

รสชาตใิหม่ภายใต้กลุม่ผลติภณัฑ์ OK Series ซึง่เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ประเภท Premium ซึง่ได้ผลตอบรบัเป็นอย่างดจีากผูบ้รโิภค 

โดยปีนี้มีการออกสินค้าใหม่คือ OK Series รสคาโบนาร่าเบคอน ซึ่งประสบผลส�าเร็จอย่างมาก โดยปัจจุบันมีล�าดับการขาย

ในกลุ่มซองของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม OK Series อยู่ในล�าดับดับที่ 3 รองจากรสฮอทโคเรียน และรสผัดไขเค็ม โดยใช้เวลาเพียง  

7 เดือนและนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มOK Series ยังมีสัดส่วนการขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มร้านค้าที่เป็น Traditional trade มากขึ้น 

จากเดิมที่การขายส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Modern trade เป็นการขยายฐานผู้บริโภคท่ีกว้างข้ึน ส�าหรับอัตราการเติบโตของ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มซองของ OK Series มีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมือเทียบมูลค่าการขายในผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน 

ในปีที่แล้ว โดยบริษัทฯ ได้วางแผนที่จะผลิตสินค้าใหม่ในกลุ่ม OK Series ที่มีรสชาติที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุม 

ในทกุกลุม่เป้าหมาย และเป็นการกระตุน้ยอดขายของแบรนด์มาม่าให้เพ่ิมขึน้ โดยได้ใช้กลยทุธ์ทางการตลาดและการประชาสมัพันธ์ 

ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการโปรโมทสินค้ามาม่า OK Series ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ โดยเน้นสร้างการรับรู้

ให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ OK Series ในรูปแบบซอง ควบคู่กับการจัดแคมเปญต่างๆอย่างต่อเนื่อง

  ในปี 2565 ภาพรวมของการพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปทั้งกลุ่มของบริษัทฯ แบรนด์มาม่ามีแผนที่จะท�าการ

พัฒนาสินค้ารสชาติใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเข้าถึง 

ผู้บริโภคที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน รวมไปถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ส�าหรับผู้บริโภคที่ให้ความส�าคัญกับเรื่อง

ของสุขภาพด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย

 • ตลาดเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยวและวุ้นเส้นกึ่งส�าเร็จรูป
  ปี 2564 สถานการณ์ภาพรวมของตลาดเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว และวุ้นเส้นกึ่งส�าเร็จรูปในประเทศไทยมีมูลค่ารวม 917 

ล้านบาท ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.8 ซึ่งแบรนด์มาม่ายังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในอันดับหนึ่ง จากคู่แข่ง

ประมาณ 3 ราย ที่อัตราร้อยละ 64.0 โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลงจากปีที่แล้ว โดยในปีที่แล้วแบรนด์มาม่ามีส่วนแบ่ง

การตลาดที่ร้อยละ 70.1 

 ส่วนการจัดจ�าหน่ายของบริษัทฯ ในปี 2564 ผลิตภัณฑ์มาม่าเส้นหมี่ขาวและก๋วยเตี๋ยวกึ่งส�าเร็จรูป มียอดการจัด

จ�าหน่ายลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 28.26 ซึ่งเป็นการลดลงที่มากกว่าอัตราการลดลงของตลาดรวม เนื่องจากภาวะการ

ระบาดของโควิดท�าให้กระทบกับปริมาณการผลิต ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังการจัดจ�าหน่ายสินค้าท�าให้ปริมาณการจัดจ�าหน่าย

สินค้าลดลง

 • ตลาดโจ๊กกึ่งส�าเร็จรูปและข้าวต้มกึ่งส�าเร็จรูป

  สถานการณ์ภาพรวมของตลาดของโจ๊กกึ่งส�าเร็จรูปในประเทศปี 2564 มีมูลค่ารวม 1,602 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.9 ในขณะที่แบรนด์มาม่ามีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.1 จากคู่แข่งประมาณ 

3 ราย ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 5.6 โดยที่การจัดจ�าหน่ายของบริษัทฯ ในปี 2564 โจ๊กกึ่งส�าเร็จรูป 

ตรา “มาม่า” มียอดขาย ลดลงร้อยละ 25.56 จากปีก่อน 

  สถานการณ์ภาพรวมของตลาดข้าวต้มกึ่งส�าเร็จรูปในประเทศปี 2564 มีมูลค่ารวม 155 ล้านบาท ตลาดมีการ

เติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31.0 มาม่ามีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 54.3 ลดลงจากปีที่แล้วที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 96.4 

เนื่องจากมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในตลาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 

 จากการที่สถานการณ์การขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโจ๊กและข้าวต้มมีอัตราการจ�าหน่ายลดลงในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการขยาย 

การผลติผลติภัณฑ์ในกลุม่ท่ีเป็นสนิค้านวัตกรรมใหม่ในตลาดซึง่เป็นสนิค้าในกลุม่ premium ประเภทข้าวชงก่ึงส�าเรจ็รปู คอื OK 

Instant Rice โดยในช่วงแรกได้ออกมา 2 รสชาตใินช่วงแรกเป็น theme อาหารเกาหล ีคอื ข้าวชงก่ึงส�าเรจ็รปูรสกิมจ ิและ บบิมิบบั

 • ตลาดบิสกิต
  สถานการณ์ภาพรวมของตลาดบิสกิตปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย ประเภท Cracker, Wafer และCookie มีมูลค่ารวม

อยู่ที่ 11,777 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ประเภท Cracker มีมูลค่าตลาด 4,734 ล้านบาท ประเภท Wafer มีมูลค่าตลาด 3,922 

ล้านบาท และ Cookie มีมูลค่าตลาด 3,121 ล้านบาท โดยตลาดมีการเติบโตที่ลดลงจากปี 2563 คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.0 
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 ในส่วนของการจัดจ�าหน่ายของบริษัทฯ ในปี 2564 กลุ่มของ Biscuit มีอัตราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับการ 

จัดจ�าหน่ายในปี 2563 คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.07 โดยแบ่งเป็นประเภท Cracker มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.46 

ประเภท Wafer มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.86 และประเภท Cookie มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 

35.58 โดยตราสินค้า Bissin เติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.24 และตราสินค้า Homey เติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.75 

เมื่อเทียบกับการจัดจ�าหน่ายในปีที่แล้ว

 การเติบโตในปี 2564 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์บิสกิตของบริษัทฯ ทั้ง 2 ตราสินค้า เติบโตมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

จ�านวน 12 SKUs ทั้งในสินค้า Cracker, Wafer และ Cookie และในปี 2565 นี้ก็ยังมีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มอีก 11 

SKUs ในทั้ง 2 ตราสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายในกลุ่ม Biscuit และเป็นการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อให้

สามารถเข้าถึงความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคในทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

ตลาดต่างประเทศ
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อ การขาดแคลนแรงงานผลิตในภาคอุตสาหกรรม, 

การปรับราคาขึ้นของวัตถุดิบต่างๆ และปัญหาด้าน Logistic การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และค่าระวางเรือปรับเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ท�าให้ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าที่ปลายทางเพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าบางประเทศมีความจ�าเป็นต้องชะลอค�าสั่งซื้อออกไป 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรง

 อย่างไรก็ตามบรษิทัฯ มุง่มัน่ท่ีจะผลกัดนัให้ธุรกิจเตบิโตไปในทศิทางบวก ผ่านการปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ในหลายๆ ประเทศ 

อาทิเช่น การปรับโครงสร้าง Distributor ในประเทศจีน ส�าหรับตลาด Offline ให้ครอบคลุมการขายทั่วประเทศ, การเร่งท�าการ

ตลาด Online โดยการสนับสนุน Distributor ในการท�าโปรโมชั่นบน E-commerce platform, การส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้าง

ให้ผู้บริโภคได้เห็นผลิตภัณฑ์และแบรนด์ผ่านทางบทความบน Social media และ Website ชั้นน�าของจีน เช่น Weibo, Ctrip,  

Mafengwo, Sohu การท�า Contents บน Social media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok และการ Collaboration 

กับ Influencer ต่างประเทศ อาทิเช่น USA, UK, Singapore น�าสินค้าไปสร้างสรร Creative menu เพ่ือน�าเสนอรูปแบบ 

การประกอบอาหารใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค เป็นต้น

 ถึงแม้ว่าสถานะการณ์ในตลาดยังมีความไม่แน่นอน แต่ทางบริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกลไกของ 

ตลาด มีการออกผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ Trend โลก คือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยได้ออกผลิตภัณฑ์ประเภท Non fried ผสม

กับผักเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร และรวมถึงการผลักดันผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนการมาใช้น�้ามันร�าข้าวทดแทนน�้ามันปาล์มใน

ประเทศแถบยุโรป เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดท่ีต้องการลดการใช้น�้ามันปาล์มเพ่ือลดการสร้างผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม 

 จากข้อมูลเบื้องต้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงในกลยุทธ์ที่ช่วยให้บริษัทสามารถผลักดันยอดขายฝ่าวิกฤติที่เกิดขึ้น ท่ามกลาง

ความผันผวนท่ีเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งท่ีบริษัทให้ความส�าคัญคือการปรับตัวให้รวดเร็วตามสถานะการณ ์

ที่เปลี่ยนไป ผลตอบรับที่บริษัทได้รับคือ รางวัลอันทรงเกียรติ อันได้แก่ “รางวัล PM Award” ประจ�าปี 2021 จ�านวน 2 สาขา คือ 

“Best Thai Brand” และ “Best Export” ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคนที่ได้พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่

สังคมโลก
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ตลาดรวม
 ปี 2564 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศต่อการส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ และกลุ่มประเทศท่ี 

ส่งออกดังนี้ 

     รายได้จากการขาย

 สายผลิตภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจ ตลาด   ส�าหรับรอบปีสิ้นสุด

    31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562

       ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

 บะหมี่และอาหารกึ่งส�าเร็จรูป   อาหาร 
 ในประเทศ 9,654 39.47 9,218 39.09 9,076 37.82 

      ต่างประเทศ 4,572 18.69 4,281 18.16 4,050 16.88 

 เบเกอรี่   อาหาร 
 ในประเทศ 7,160 29.28 7,143 30.29 7,744 32.27 

      ต่างประเทศ - - - - - - 

 ขนมปังกรอบ   อาหาร 
 ในประเทศ 842 3.44 810 3.43 810 3.37 

      ต่างประเทศ 33 0.13 30 0.13 46 0.19 

 น�้าผลไม้   อาหาร 
 ในประเทศ 202 0.83 202 0.86 293 1.22 

      ต่างประเทศ 679 2.78 668 2.83 720 3.00 

 บรรจุภัณฑ์   บรรจุภัณฑ์ 
 ในประเทศ 1,053 4.31 1,044 4.43 1,073 4.47 

      ต่างประเทศ 14 0.06 2 0.01 3 0.01 

 อื่นๆ    วัตถุดิบ 
 ในประเทศ 248 1.01 182 0.77 184 0.77 

      ต่างประเทศ - - - - - - 

  
รวม

   ในประเทศ 19,159 78.34 18,599 78.87 19,180 79.92 

      ต่างประเทศ 5,298 21.66 4,981 21.13 4,819 20.08 

 รวมรายได้จากการขายทั้งสิ้น     24,457 100 23,580 100 23,999 100  

 

 กลุ่มประเทศที่ส่งออก*

   ทวีป ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

  เอเชีย  52% 50% 51% 

  ออสเตรเลีย  4% 4% 3% 

  ยุโรป  25% 23% 28% 

  แคนาดา  4% 4% 3% 

  สหรัฐอเมริกา  15% 19% 15%

  * ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  บริษัทฯ มีโรงงานผลิต 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานจังหวัดชลบุรี โรงงานจังหวัดล�าพูน ผลิตบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป โรงงานจังหวัด

ระยอง ผลิตบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปและขนมปังกรอบ โรงงานราชบุรี 1 และโรงงานราชบุรี 2 ผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปที่แปรรูปจาก

ข้าว โดยมีก�าลังการผลิตและการผลิตจริง ดังนี้

  บะหมี่และอาหารกึ่งส�าเร็จรูป (ตัน/วัน) ขนมปังกรอบ (ตัน/วัน)
 โรงงาน  ก�าลังการ ผลิตจริง อัตราการใช้ ก�าลัง ผลิตจริง อัตราการใช้ 
  ผลิต(1)  ประโยชน์ (%) การผลิต  ประโยชน์ (%)

 โรงงานชลบุรี              

 ปี 2564 261.53 291.90 111.61 - - - 

 ปี 2563 254.84 283.22 111.14 - - - 

 โรงงานล�าพูน             

 ปี 2564 107.57 129.65 120.53 - - - 

 ปี 2563 84.24 105.29 124.99 - - - 

 โรงงานระยอง             

 ปี 2564 94.01 82.93 88.21  49.35 33.79 68.47 

 ปี 2563 84.26 84.28 100.02 45.00 31.58 70.18 

 โรงงานราชบุรี 1 และโรงงานราชบุรี 2      

 ปี 2564* 58.68 40.84 69.60 - - - 

 ปี 2563 59.76 49.97 83.62 - - - 

 รวม             

 ปี 2564 521.79 545.32 104.51 49.35 33.79 68.47 

 ปี 2563 483.10 522.76 108.21 45.00 31.58 70.18 

หมายเหตุ: (1) ก�าลังการผลิตที่ 2 กะ หักช่วงซ่อมแซมเครื่องจักร 10% และ 1 ปี มี 300 วันการผลิต

  *วันผลิตในปี 2564 ของโรงงานราชบุรี 2 หยุดไป 14 วัน ในเดือนมิถุนายน จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19  

  ท�าให้ Output หายไป และก�าลังคนของโรงงานราชบุรี 1 และโรงงานราชบุรี 2 ในช่วงไตรมาส 3 ถึงปัจจุบัน  

  ขาดไปประมาณ 250 คน

 เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบเกษตร เช่น แป้งสาลี ข้าว และน�้ามันปาล์ม ซึ่งสามารถ

สั่งซื้อได้ทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ

และการขาดวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีซัพพลายเออร์ (Supplier) ด้านวัตถุดิบและวัสดุหลายราย ท�าให้ช่วย

ลดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบหากสูญเสียรายใดรายหนึ่ง รวมทั้งสามารถต่อรองราคาและคัดเลือกคุณภาพได้เต็มที่ 

 อีกทั้งไม่มีผู้จัดจ�าหน่ายรายใดที่มีสัดส่วนมูลค่ายอดซื้อมากกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวม ส�าหรับวัตถุดิบบางประเภท

ที่มีสัดส่วนการใช้มาก เช่น แป้งสาลี และน�้ามันปาล์ม จะมีการท�าสัญญาล่วงหน้ากับผู้จัดจ�าหน่ายบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยง

เรื่องราคาและปริมาณส่งมอบ โดยในสัญญาจะมีระบุ จ�านวน ราคา และเวลาในการส่งมอบ โดยจะท�าสัญญาเป็นรายไตรมาส

และรายปี อย่างไรก็ดี หากพิจารณาโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบ พบว่าไม่มีวัตถุดิบใดที่มีสัดส่วนการใช้มากกว่าร้อยละ 50

 ปี 2564 สัดส่วนมูลค่าการซื้อวัตถุดิบวัสดุในประเทศและต่างประเทศเป็น 97 : 3
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(4)	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีทรัพย์สินถำวร	ประเภทที่ดิน	อำคำร	เครื่องจักร	ระบบสำธำรณูปโภค	

และอุปกรณ์อื่น	ที่ส�ำคัญเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ	ดังนี้

	 ประเภท	/	ลักษณะทรัพย์สิน	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 ลักษณะกรรมสิทธิ์	 ภาระผูกพัน

	 1)		ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	 1,618.73	 เป็นเจ้ำของ	 ไม่มี	

	 2)		อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง	 2,558.74	 เป็นเจ้ำของ	 ไม่มี	

	 3)		เครื่องจักร	และอุปกรณ์อื่น	 3,783.98	 เป็นเจ้ำของ	 ไม่มี	

	 4)		ทรัพย์สินระหว่ำงติดตั้งและก่อสร้ำง	 633.47	 เป็นเจ้ำของ	 ไม่มี	

   รวมมูลค่าทรัพย์สินถาวรสุทธิตามบัญชี  8,594.92 ล้านบาท 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยกำรลงทุนโดยกำรขยำยกำรเติบโตในธุรกิจเดิมด้วยกลยุทธ์ในกำรรวมตัวตำมแนวดิ่ง	ควำมหมำย	คือ	

กำรเป็นเจ้ำของหรือกำรควบคุม	ตั้งแต่สิ่งป้อนเข้ำ	(Input)	ไปยังกระบวนกำร	(Process)	หรือช่องทำงต่ำงๆ	ไปยังสินค้ำส�ำเร็จรูป	

(Output)	กำรขยำยธุรกิจย้อนกลับไปเป็นผู้จัดหำหรือผู้จัดจ�ำหน่ำยกลับมำให้ธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ	ซึ่งจะมีประโยชน์ในกำร

ช่วยให้เกิดกำรครอบคลุมธุรกิจได้ครบวงจร	 รวมถึงกำรได้รับผลประโยชน์จำกเงินลงทุนในรูปของเงินปันผลรับที่เกิดรำยได้ส่วน

เพิ่มให้กับบริษัทฯ	 และลงทุนในธุรกิจอื่น	 โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ	 ประกอบ	 อำทิเช่น	 แนวโน้มกำรขยำยตัว	 กำรลงทุนที่

สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564	บริษัทฯ	มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	รวมมูลค่ำ	4,249.92	ล้ำนบำท	

(5)	งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
	 บริษัทฯ	 ขำยผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำย	 โดยที่ตัวแทนจ�ำหน่ำยจะต้องมีใบสั่งซื้อล่วงหน้ำเข้ำมำก่อนประมำณ	 1	 เดือน	 และ

บริษัทฯ	 จะผลิตสินค้ำตำมใบสั่งซื้อโดยไม่ต้องผลิตสินค้ำไว้ล่วงหน้ำนำน	 ส่วนกำรขำยสินค้ำส่งออกไปต่ำงประเทศ	 ลูกค้ำจำก

ต่ำงประเทศจะแจ้งปริมำณที่ต้องกำรตลอดจนวัน	 เวลำ	 ที่ลงเรือให้ล่วงหน้ำเช่นเดียวกัน	 ดังนั้นกำรที่ได้รับรำงวัล	 Marketeer	

No.1	Brand	Thailand	2020-2021	จำกผลกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนทั้งประเทศ	โดยบริษัท	Kadence	International 

(Thailand)	และบริษัท	มำร์เก็ตติ้ง	มูฟ	จ�ำกัดบริษัทฯ	ผลิตสินค้ำส�ำเร็จรูปและสำมำรถส่งของออกจำกโรงงำนได้ทันที	จึงท�ำให้

บริษัทฯ	ไม่มีสินค้ำค้ำงในกำรส่งมอบ
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
(1) นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งส�าเร็จรูป 

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปังกรอบ น�้าผลไม้ และบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 11 บริษัท และมีบริษัทร่วมรวม

ทั้งสิ้น 6 บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจด้านอาหาร ด้านวัตถุดิบ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านลงทุน และด้านอื่นๆ ทั้งนี้ การด�าเนินงานของ

แต่ละบริษัท เป็นอ�านาจอิสระของคณะกรรมการบริษัทนั้นๆ โดยบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลงบการเงินประจ�าทุกเดือนและน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก�ากับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่ม ดังนี้

หมายเหตุ: (1) บริษัทย่อย (2) บริษัทร่วม 

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

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

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

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)

กลุ่มธุรกิจ
อาหาร

กลุ่มธุรกิจ
วัตถุดิบ

กลุ่มธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจ
ลงทุน

กลุ่มธุรกิจ
อื่นๆ

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

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

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

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

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

บริษัท เพรซิเดนท์    
โคราคุเอ็น 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 เบเกอร่ี   
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 เพรซิเดนท์ดี   
เวนเจอร์ จ�ากัด  
(70.00%) (1)
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(2) การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 รวมกันเท่ากับร้อยละ 14.97 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายและเรียกช�าระแล้ว ดังนี้

 รายชือ่คณะกรรมการบรษัิทและ จ�านวนหุน้ จ�านวนหุน้ เพ่ิม (ลด) % การถอืหุน้บรษิทัฯ 
 ผูบ้รหิาร ณ 31 ธนัวาคม 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563 ระหวา่งปี ป ี2564

 1 นายบุณยสิทธิ์   โชควัฒนา 3,126,794  3,126,794  - 0.95 

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

 3 นายสุชัย   รัตนเจียเจริญ   -     -     - 0.00 

 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  - 0.00 

 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 นายกนิช   บุณยัษฐิติ   -     -     - 0.00 

 13 ศ.ดร.สุวิมล   กีรติพิบูล   -     -     - 0.00 

 14 นางทองอุไร   ลิ้มปิติ  27,426  27,426  - 0.01 

 15 นายกลินท์   สารสิน  -    -  - 0.00 

 16 ดร.พจนี   พะเนียงเวทย์ 3,110,923  3,110,923  - 0.94 

 17 นางสดใส   หาญชนะ  25,574   25,574  - 0.01 

 18 นางสาวหทัยรัตน์   กว้างจิตต์อารีย์  51,144   51,144  - 0.02  

 19 นางสุชาดา   พะเนียงเวทย์ 52,918   52,918  - 0.02 

 20 นายพันธ์   พะเนียงเวทย์ 3,068,551   3,074,051  (5,500) 0.93 

 21 นางสาวสรารัตน์   ตั้งศิริมงคล   -      -    - 0.00 

 22 นายวสันต์   บุญสัมพันธ์กิจ   -      -    - 0.00 

 23 นายอิทธิพล   คูหะรัตน์    -      -    - 0.00 

 24 นางสาวประพิณ ลาวัณย์ประเสริฐ  32,297  32,297  - 0.01 

 25 นายสรยุทธ   รักษาศรี   -      -    - 0.00 

 26 นางสาวอริยา   ตั้งชีวินศิริกุล   -      -    - 0.00 

 27 นายชุมพล   เตมียสถิต  430   430  - 0.00 

 28 นางสาวสวิตา   สกุลธนสมบัติ   -      -    - 0.00 

 29 นายนิรันดร์   ภู่ทอง  60,628   60,628  - 0.02 

 30 นางสาวนิมล   กิจขันธ์   -      -    - 0.00 

 31 นายชัชพล  บุญเติม   -      -    - 0.00 

 32 นายกิจไพบูลย์   คงสุภาพศิริ   -      -    - 0.00 

 33 นางชลัยรัชฎ์   สรสุชาติ   -      -    - 0.00 

 34 นางสาววิมล   เตชะโกศล   -      -    - 0.00 

   รวมทั้งหมด  49,370,848  49,376,348  (5,500) 14.97
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(3) ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป

 ชือ่บรษัิท ประเภทธรุกจิ ทีอ่ยู่ โทรศัพท/์โทรสาร ทนุเรียกช�าระ % การถือหุ้น 

02-731-7250 /  
02-731-7256

 
02-420-9184 / 
02-420-1346

 
038-545-888 / 
038-545-898

 
033-012-041 / 
033-102-046

 
02-374-4730 / 
02-375-3185

02-731-7247 / 
02-374-7738

02-209-3000 / 
02-209-3091

 
02-374-4730

 
02-425-9780 / 
02-424-8826

 
02-374-4730 / 
02-374-3173

02-420-9610 / 
02-420-2060

 
0-3834-6277 / 
0-3834-6276

 
 
02-476-5742 /  
02-476-8674

-

 
880-2-8816004 / 
880-2-8826268

1)  บรษิทั ไทซนั ฟูดส์ จ�ากัด 
 

 
2)  บรษิทั ไทยอนัเป่า    
 ผลติภณัฑ์ กระดาษ จ�ากัด

 
3)  บรษิทั ไดอชิ ิแพคเกจจิง้ จ�ากัด

 
 
4)  บรษิทั เพรซเิดนท์ฟลาวมลิล์ จ�ากัด

 
 
5)  บรษิทั เพรซเิดนท์ โคราคุเอน็ จ�ากัด

 
6)  บรษิทั เพรซเิดนท์อนิเตอร์ฟูด จ�ากัด

 
7)  บรษิทั เพรซเิดนท์ เบเกอรี ่  
 จ�ากัด (มหาชน)

 
8)  บรษิทั เพรซเิดนท์ ด ีเวนเจอร์ จ�ากัด

 
9)  บรษิทั เคอรี ่ฟลาวมลิล์ จ�ากัด

 
 
10)  บรษิทั ไทย-เมยีนม่าร์   
 ซคัเซสเวนเจอร์ จ�ากัด

11)  บรษิทั ซนัโก แมชนีเนอรี ่  
 (ประเทศไทย) จ�ากัด

 
12)  บรษิทั ไทยอนิสแตนท์   
 โพรดกัส์ จ�ากัด

 
 
13)  บรษิทั ควิพี (ประเทศไทย) จ�ากัด

 
14)  บรษิทั สห แคปปิตอล   
 ทาวเวอร์ จ�ากัด

15)  Kallol Thai President Foods   
 (BD) Limited

ผลติและจ�าหน่าย 
น�า้ผลไม้ และเป็นผูแ้ทน
จ�าหน่ายขนมปัง

ผลติและจ�าหน่าย 
บรรจภุณัฑ์ ซึง่ท�า 
ด้วยกระดาษ

ผลติและจ�าหน่าย  
สนิค้าสิง่พิมพ์ประเภท
บรรจภุณัฑ์

ผลติและจ�าหน่ายแป้ง 
   
 

ภัตตาคารและ 
ร้านอาหาร

ตวัแทนและนายหน้า

 
ผลติและจ�าหน่ายขนม
ปังและเบเกอรีต่่างๆ

 
ลงทนุและ/หรอืให้กู้ยืม
ในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์

ผลติแป้งสาลี

 
 
ธุรกิจลงทุน

 
ประกอบเครือ่งจกัร 
บรรจภุณัฑ์อตัโนมติั

 
ผลติและจ�าหน่าย
ผลติภณัฑ์จากข้าว  
มนัส�าปะหลงั ข้าวโพด 
และพืชทางการเกษตร

ผลติซอสและผกัอบแห้ง

 
พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์

 
ผลติและจ�าหน่ายบะหมี่
ก่ึงส�าเรจ็รปู

304 อาคารทเีอฟ ถนนศรนีครนิทร์ 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 
   

11 ซอยมาเจรญิ 1 แยก 3-2 
ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพล ูเขต
หนองแขม กรงุเทพฯ

139 หมู ่5 ถนนบางนา-ตราด กม.36 
ต.บางสมคัร อ.บางประกง 
จ.ฉะเชงิเทรา 24130

43/244 หมู ่4 ถนนห้วยปราบ- 
ปลวกแดง ต. มาบยางพร   
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

304 อาคารทเีอฟ ถนนศรนีครนิทร์ 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ

304 อาคารทเีอฟ ถนนศรนีครนิทร์ 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ

121/84-85 ชัน้ 29 อาคารอาร์เอส
ทาวเวอร์ ถ.รชัดาภิเษก แขวงดนิแดง 
เขตดินแดง กรงุเทพฯ

304 อาคารทเีอฟ ถนนศรนีครนิทร์ 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ

121 หมู ่2 ซอยวัดแค ถ.สขุสวัสดิ์ 
ต.ปากคลองปลากด อ.พระสมทุรเจดย์ี 
จ.สมทุรปราการ

304 อาคารทเีอฟ ถนนศรนีครนิทร์ 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ

13 ซอยมาเจรญิ 1 แยก 3-2 ถนน
เพชรเกษม แขวงหนองค้างพล ูเขต
หนองแขม กรงุเทพฯ

41/7 หมู ่8 นิคมอตุสาหกรรมเหมราช
ชลบรุ ีถนนซไีออ ีต. บ่อวิน   
อ. ศรรีาชา จ.ชลบรุี

 
55 หมู ่6 ต.หลมุดนิ อ.เมอืง จ.ราชบรุี 

 
530 ซอยสาธุประดษิฐ 58 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพฯ

199 TEJGAON INDUSTRIAL AREA, 
DHAKA-1208, Bangladesh

 50 
ล้านบาท

  
 20 

ล้านบาท

  
 150 

ล้านบาท

  
 600 

ล้านบาท

 
 25 

ล้านบาท

 3 
ล้านบาท

 450 
ล้านบาท

 
 1,105  

ล้านบาท

 200 
ล้านบาท

 
 100 

ล้านบาท

 15 
ล้านบาท

 
 240 

ล้านบาท

 
 

 263 
ล้านบาท

 1,600 
ล้านบาท

 630 
ล้านตากา

 
52.08

 
 
51.00

 
 
50.10

 
 
60.00

 
70.00

 
59.67

 
 
51.99

 
70.00

 
 
39.00

 
35.00

 
 
35.00

 
 
25.00

 
 
10.00

 
15.00

 
55.00
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1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - ไม่มี

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 - ไม่มี 

16)  Thai President Foods   
 (Hungary) Kft.

 
17)  Anbao Environmental   
 Science & Technology   
 Company Limited

 
18)  President Foods (Cambodia)   
 Company Limited

 
19)  Ayeyarwaddy Success Venture  
 Foods Company Limited

ผลติและจ�าหน่ายบะหมี่
ก่ึงส�าเรจ็รปู

 
ผลติผลติภัณฑ์กระดาษ

 
 
 
ผลติบะหมีก่ึ่งส�าเรจ็รปู

 
 
ผลติบะหมีก่ึ่งส�าเรจ็รปู

2500 ERZTERGOM, RUBIK ERUO 
UTCA, (IPARI PARK) 20377/9 
Hungary

No. 70, Lvcheng Avenue, Xipeng 
Town, Jiulongpo District,  
Chongqing City Postal Code 
401326 P.R.China

Phum Mor ,Chamkar Doung Road, 
Sangkat Dongkor, Khan Dangkor 
Phnom Penh, Cambodia

Holding No.56/2 56/3 57,58 Kwin 
No-4- Kha Tabatswal, Holding 
No. 86/10 Kwin No.5, Tatmyhaw, 
Tabatswal Village Tract Singaing 
Township, Kyaukse District, Man-
dalay Region., Myanmar,

-

 
 
023-65259592

 
 
 
855-232-10919

-

 2,350 
ล้านโฟรนิท์

 
 50 
ล้านเรนมนิบิ

 
 

 1.5  
ล้านเหรยีญ 

สหรฐัอเมรกิา

 10   
ล้านเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิา

 
65.00

 
 
35.00

 
 
30.00

 
 
 
51.00

 ชือ่บรษัิท ประเภทธรุกจิ ทีอ่ยู่ โทรศัพท/์โทรสาร ทนุเรยีกช�าระ % การถอืหุน้ 
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
  รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ โดยรวมจ�านวนหุ้นที่ถือโดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 

258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนของบริษัทครั้งล่าสุด 

ณ สิ้นงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏดังนี้

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (1) จ�านวนหุ้น ร้อยละของทุนช�าระแล้ว

 1 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 85,654,153 25.98 

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

 3 กลุ่มพูนศักดิ์อุดมสิน (3) 51,893,995 15.74 

 3.1 นาย วีรพัฒน์  พูนศักดิ์อุดมสิน 21,862,034 6.63 

 3.2 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จ�ากัด 7,602,387 2.31 

 3.3 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จ�ากัด 5,521,076 1.67 

 3.4 บริษัท ยูนีฟันด์ส จ�ากัด  3,161,166 0.96 

 3.5 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จ�ากัด  3,027,820 0.92 

 3.6 บริษัท ยูนีแชมป์ จ�ากัด  2,927,128 0.89 

 3.7 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จ�ากัด 1,992,248 0.60 

 3.8 น.ส. ภาวิณี  พูนศักดิ์อุดมสิน 1,018,538 0.31 

 3.9 นาง อรพินท์  พูนศักดิ์อุดมสิน 1,016,838 0.31 

 3.10 นาง อรทัย  ทองมีอาคม 1,016,838 0.31 

 3.11 นาย ธนพล  พูนศักดิ์อุดมสิน 913,938 0.28 

 3.12 น.ส. รติพร  พูนศักดิ์อุดมสิน 573,055 0.17 

 3.13 นาง มาลี  พูนศักดิ์อุดมสิน 554,000 0.17 

 3.14 นายอรรถพล  พูนศักดิ์อุดมสิน 166,500 0.05 

 3.15 นายชลวิทย์  พูนศักดิ์อุดมสิน 166,300 0.05 

 3.16 น.ส.ญาณิดา  พูนศักดิ์อุดมสิน 166,300 0.05 

 3.17 นายจักรภูมิ  พูนศักดิ์อุดมสิน 166,300 0.05 

 3.18 บริษัท ไทย อาร์เช่ คอสเมติคส์ จ�ากัด 23,364 0.01 

 3.19 บริษัท ยูนิคแฟชั่น จ�ากัด 13,113 0.00 

 3.20 บริษัท ยูนีฟีลด์ จ�ากัด  2,538 0.00 

 3.21 บริษัท ยูนีซอยล์ จ�ากัด  1,331 0.00 

 3.22 บริษัท บอร์เนียว เวิลด์ จ�ากัด 1,183 0.00 

 4. กลุ่มพะเนียงเวทย์ (3 ) 47,708,925 14.47 

 4.1 นาย พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ 22,202,905 6.73 

 4.2 น.ส. พจนี  พะเนียงเวทย์ 3,110,923 0.94 

 4.3 นาย พันธ์  พะเนียงเวทย์ 3,068,551 0.93 

 4.4 นาย เพชร  พะเนียงเวทย์ 3,078,246 0.93 

 4.5 น.ส. พจนา  พะเนียงเวทย์ 3,063,710 0.93 

 4.6 นาย พจน์  พะเนียงเวทย์ 3,058,552 0.93 

 4.7 น.ส. พจนารถ  พะเนียงเวทย์ 3,058,551 0.93 
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 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (1) จ�านวนหุ้น ร้อยละของทุนช�าระแล้ว

 4.8 นาง วันทนี  เจริญเศรษฐศิลป์ 3,058,551 0.93 

 4.9 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์ 1,658,955 0.50 

 4.10 บริษัท จิมสกรุ๊ป จ�ากัด  1,174,175 0.36 

 4.11 น.ส. เพ็ญนภา พีชะพัฒน์ 1,061,750 0.32 

 4.12 นาง เบญจวรรณ พะเนียงเวทย์ 53,467 0.02 

 4.13 นาง สุชาดา  พะเนียงเวทย์ 52,918 0.02 

 4.14 นาย กวินท์  เลิศประภาพงศ์ 4,000 0.00 

 4.15 นาย วิโรจน์  เลิศประภาพงศ์ 2,479 0.00 

 4.16 น.ส. พันนิภา  พะเนียงเวทย์ 1,192 0.00 

 5. กลุ่มตติยกวี (3)   28,621,488 8.68 

 5.1 นาย ก�าธร  ตติยกวี 5,792,527 1.76 

 5.2 นาย กัมพล  ตติยกวี 3,831,432 1.16 

 5.3 นาง สุภาวดี  ตติยกวี 2,631,926 0.80 

 5.4 นาย ก�าจร  ตติยกวี 2,409,824 0.73 

 5.5 นาง วิรัชดา  ตติยกวี 2,339,149 0.71 

 5.6 นาง มยุรี  ตติยกวี 2,032,075 0.62 

 5.7 นาง วรรณี  ตติยกวี 1,522,944 0.46 

 5.8 นาย กฤษฎา ตติยกวี 1,274,784 0.39 

 5.9 นาย กิตติเมตต์ ตติยกวี 1,274,784 0.39 

 5.10 น.ส. พิรดี  ตติยกวี 1,274,702 0.39 

 5.11 นาย กิตติธัช  ตติยกวี 1,176,917 0.36 

 5.12 นาง พิศมัย  ชุติมา 979,521 0.30 

 5.13 น.ส. นงเยาว์  ตติยกวี 950,000 0.29 

 5.14 นาง ผุสสดี  อัษฏมงคลกูล 930,757 0.28 

 5.15 น.ส. สมฤทัย  โรจน์เลิศจรรยา 199,702 0.06 

 5.16 นาย ศรัณย์ทร  ชุติมา 444 0.00 

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

 7 กลุ่มโชควัฒนา (3)   7,483,033 2.27 

 7.1 บริษัท โชควัฒนา จ�ากัด  4,062,643 1.23 

 7.2 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 3,004,301 0.91 

 7.3 น.ส. ธนินธร  โชควัฒนา 59,500 0.02 

 7.4 บริษัท หลานปู่ จ�ากัด  91,860 0.03 

 7.5 นาย บุญชัย  โชควัฒนา 76,264 0.02 

 7.6 บริษัท วัตสดรมัย จ�ากัด  73,964 0.02 

 7.7 บริษัท บุญวัฒนโชค จ�ากัด 53,311 0.02 

 7.8 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ�ากัด  48,529 0.01 

 7.9 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา 8,469 0.00 

 7.10 นาย พิภพ  โชควัฒนา 2,959 0.00 
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 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (1) จ�านวนหุ้น ร้อยละของทุนช�าระแล้ว

 7.11 นาย เวทิต  โชควัฒนา 888 0.00 

 7.12 นาย พีรนาถ  โชควัฒนา 345 0.00 

 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 (3) 3,489,168 1.06 

 10.1 นาย นิติ  โอสถานุเคราะห์ 3,334,336 1.01 

 10.2 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จ�ากัด 118,342 0.04 

 10.3 นาง สมพร  โอสถานุเคราะห์ 36,490 0.01 

   รวม 10 กลุ่ม 301,422,068 91.42 

หมายเหตุ: (1)  ไม่นับรวมการถือหุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด จ�านวน 317,484 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของทุนช�าระแล้ว  

 (2)  NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo 
Stock Exchange, Inc., “TSE”) ประเทศญี่ปุ่น ชื่อย่อหลักทรัพย์ 2897 (Ticker Code: 2897) ข้อมูลเผยแพร่ล่าสุด (ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2564) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกดังนี้

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ�านวนหุ้น ร้อยละ
 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD  (ร้อยหุ้น) ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

 Ando Foundation 79,043 7.58 

 Mitsubishi Corp. 78,000 7.48 

 The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Account in Trust) 65,393 6.27 

 ITOCHU Corp. 54,000 5.18 

 Ando International Y.K. 39,455 3.78 

 (3) เป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยบริษัทซึ่งได้จัดกลุ่มตามนามสกุลและรวมญาติสายตรงของคนในนามสกุลนั้นๆ เช่น บิดา  
  มารดา และคู่สมรส และนิติบุคคลที่บุคคลในกลุ่มดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 

(2) การกระจายการถือหุ้น
 การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ)

  ประเภทผู้ถือหุ้น จ�านวนราย จ�านวนหุ้นรวม  %

 นิติบุคคล       

     - สัญชาติไทย 45 128,884,870 39.09% 

    - สัญชาติต่างด้าว 26 68,739,942 20.85% 

    รวมนิติบุคคล 71 197,624,812 59.94% 

 บุคคลธรรมดา       

    - สัญชาติไทย 2,241 131,834,588 39.99% 

    - สัญชาติต่างด้าว 9 244,614 0.07% 

    รวมบุคคลธรรมดา 2,250 132,079,202 40.06% 

  รวมทั้งสิ้น  2,321 329,704,014 100.00%
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(3) การถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน 
 การถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ) 

  กลุ่มนักลงทุนสถาบัน  จ�านวนหุ้น %

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

 กลุ่มนักลงทุนสถาบัน รวม 21 ราย (แต่ละรายถือหุ้น < 0.50%)  3,762,624 1.14% 

  รวมทั้งสิ้น   14,232,898 4.32% 

(4) การถือหุ้นไขว้
 บริษัทฯ มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันกับบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 แห่ง ทั้งนี้สัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทดัง

กล่าวไม่เกินเกณฑ์ที่ก�าหนด ดังนี้ 

 การถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50

  (ก)  บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50

     บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 10  -ไม่มี-

   (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50

     บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10  -ไม่มี-

  ข้อมูลการถือหุ้นไขว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 
ชื่อบริษัท

 สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

  บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทอื่น บริษัทอื่นถือหุ้นบริษัทฯ

 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 1.23 25.98

(5) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’agreement) 
 - ไม่มี

1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
1.4.1 หุ้นสามัญ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 329,704,014 บาท ทุนช�าระแล้ว 329,704,014 บาท โดยแบ่ง

เป็นหุ้นสามัญ 329,704,014 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 16 ตุลาคม 

2560 และเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มท�าการซื้อขายวันแรกในวันที่ 18 

ตุลาคม 2560

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
 - ไม่มี
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1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุน 
 ของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
 - ไม่มี

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
1.5.1 หลักทรัพทย์แปลงสภาพ
 - ไม่มี

1.5.2 บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหน้ี
 - ไม่มี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) “TFMAMA” มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�า

ปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

 ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ “TFMAMA” ในปีที่ผ่านมา

 ปี 2561 2562 2563

 อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 7.83 8.90 9.52 

 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 3.92 4.46 4.77 

 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%) 50.05 50.10 50.10

 หมายเหตุ : ปี 2564 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว อัตราหุ้นละ 2.18 บาท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

(2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
 บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน) “PB” - บริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักส�ารองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) 

 บริษัทย่อยอื่น จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับแผนการขยายก�าลังการผลิตของ 

บริษัทย่อยนั้นๆ หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยนั้นๆ มีเพียงพอและได้ต้ังส�ารองตามกฎหมายแล้ว บริษัทย่อยนั้นๆ 

จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
(1) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการน�าระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ภายในองค์กร

แบบบูรณาการ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อค้นหา ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพรอบด้าน

(2) แผนการบริหารความเสี่ยง

  บริษัทฯ มีการก�าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 

เพื่อวางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยมีการก�าหนดการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระ

ทบต่อธุรกิจ ดังนี้

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

  ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�าเนินงาน และการน�าไปปฏิบัติขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

2) ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน (Operational Risk)

  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือการปฏิบัติงานภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

ของกระบวนการท�างานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์กร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทุจริต การบริหาร

จัดการการเงิน และการใช้เงินงบประมาณไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตลอดความไม่ชัดเจน และการไม่เป็นปัจจุบัน

ของกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อก�าหนดด้านกฎหมายอาหาร

ของประเทศคู่ค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

กระบวนการธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธนั้นๆ
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2.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
(1) ความเส่ียงเกี่ยวกับราคาและความพอเพียงของปริมาณวัตถุดิบ
  ในปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Disruption) ทั่วโลก เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสยังไม่

คลี่คลายได้อย่างสมบูรณ์ รัฐบาลประเทศต่างๆ มีมาตรการล็อกดาวน์แตกต่างกัน ส่งผลให้อุปสงค์และอุปทานเกิดความไม่

สมดุลกัน อันกระทบต่อราคา และระยะเวลาขนส่ง ปัจจัยความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือ แป้งสาลี ข้าว และน�้ามัน

ปาล์ม รวมถึงวัตถุดิบรอง และสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปจากเกษตรเพื่อเป็นวัตถุดิบปรุงแต่ง ได้รับผลกระทบ ด้านปริมาณ

ผลผลิตทั่วโลก ความต้องการใช้ และสภาวะอากาศ ท�าให้มีความเสี่ยงในด้านปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาได้และความผันผวนของ

ราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัทฯ โดยเฉพาะสินค้าบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมราคาโดยกรมการ

ค้าภายใน ท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถขึ้นราคาเพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าว

  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคา โดยจะยังคงใช้กลยุทธ์การท�าสัญญาล่วงหน้าในการซื้อข้าว

สาลีและน�้ามันปาล์มในจังหวะที่ราคามีการอ่อนตัวลง และติดตามปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ัน

ส�าหรับด้านปริมาณวัตถุดิบ บริษัทฯ จะมีการซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากและซื้อจากผู้จัดจ�าหน่าย (supplier) หลายราย ท�าให้

สามารถลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนั้น ยังท�าให้มีอ�านาจในการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจ�าหน่ายได้

(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ�าหน่าย
1) ความเสีย่งจากการพ่ึงพาผูจ้ดัจ�าหนา่ยรายใหญ่ในประเทศของผลติภัณฑ์บะหมีแ่ละอาหารกึง่ส�าเร็จรูปและขนมปังกรอบ
  การจ�าหน่ายสินค้าภายในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารก่ึงส�าเร็จรูปและขนมปังกรอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็น

สองกลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนรายได้รวมกันเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นของบริษัทฯ เป็นการจัดจ�าหน่ายผ่านผู้จัดจ�าหน่าย

รายใหญ่ คือ SPC ซึ่งมีสัดส่วนการสั่งซื้อสินค้าสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณเกินกว่ากึ่งหนึ่งของยอดขายรวมในประเทศของ

ผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว แต่เนื่องจาก SPC เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีการติดต่อการค้ามาเป็นเวลานาน ท�าให้บริษัทฯ 

มีความมั่นใจในความมั่นคงของลูกค้ารายนี้มาก อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่ของ

ตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ ได้พยายามขยายสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังมีช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายและคณะท�างานที่มีความสามารถในการจัดจ�าหน่ายสินค้าได้

2) ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่ในประเทศของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ยังมีการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท ซี.พี.ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบ

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมียอดจ�าหน่ายให้แก่คู่ค้ารายนี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของรายได้ธุรกิจเบเกอรี่ของบริษัทฯ โดย

หากสูญเสียคู่ค้ารายนี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ในส่วนดังกล่าว นอกจากนั้นคู่ค้ารายนี้ยังมีการผลิตสินค้าเบเกอรี่บางประเภท

เพื่อจัดจ�าหน่ายในร้านสะดวกซื้อของตนเองอีกด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพสูงได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางท�าให้เป็นสินค้าท่ีท�ารายได้ให้กับร้านสะดวกซื้อดังกล่าว

ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งแบรนด์อื่นและแบรนด์ของร้านสะดวกซื้อดังกล่าวเอง ท�าให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษา

คู่ค้ารายนี้ไว้ได้ เนื่องจากเป็นการค้าที่ได้รับผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
  เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ�าหน่ายสินค้าไปต่างประเทศและขายเป็นเงินตราต่างประเทศท�าให้มีความเสี่ยงต่อรายได้ของ 

บริษัทฯ หากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีภาระจาก

การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศและมีการดูแลและป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ 

การตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงโดยไม่มี

นโยบายการเก็งก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนั้นบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงโดยการ Squared Position ระหว่างเงิน

ที่เป็นรายรับจากการส่งออกและรายจ่ายในการน�าเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์จากต่างประเทศ
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(4) ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้น

จ�านวน 85,654,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.98 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจ

อย่างมีสาระส�าคัญในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียง 

เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการถ่วงดุลอ�านาจ จึงได้ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการ 

ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ

หลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถ

เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เป็นต้น

  นอกจากนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

ในการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันทุกปี โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ก�าหนดไว้ และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็น

อิสระ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยร่วมท�างานในคณะกรรมการบริษัท เพื่อความโปร่งใสและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น 

ว่าจะสามารถสอบทานการท�างานและมกีารถ่วงดลุอ�านาจในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้รายย่อยได้ในระดบัหนึง่ เพ่ือผลประโยชน์ 

สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

(5) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงจัดตั้งให้มีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ในการ

ควบคุมดูแล ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิเช่น ภัยแล้ง 

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจในเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบหรือวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต  

หรอืส่งผลกระทบต่อราคาต้นทนุของวัตถุดบิทีอ่าจสงูขึน้ และบรษิทัฯ ยังได้มโีครงการคดัแยกขยะอย่างถูกวิธีตามระบบการจดัการ 

สิ่งแวดล้อม มีระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ได้มาตรฐาน และบริษัทฯ มีการใช้พลังงงานไอน�้าจากก๊าซธรรมชาติ (NG) เป็นพลังงาน 

แทนน�า้มนัเตา จงึท�าให้ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และใช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิโดยมรีะบบบ�าบดัมลพิษทางอากาศทีม่ปีระสทิธิภาพ 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ตามมาตรฐานที่กฏหมายก�าหนด

(6) ความเสี่ยงในสินค้าด้านคุณภาพและความปลอดภัย
  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) ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
  การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมในสังคม การสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้ความต้องการในการอุปโภค

บริโภคในผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องพยายาม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยได้ท�าการศึกษาติดตามพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค

ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อบริษัทฯ จะได้พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด สร้างความ 

ประทับใจแก่ลูกค้า อีกท้ังการน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าวและสามารถตอบสนองความต้องการ

หรือความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้เหมาะสม

41
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



(8) ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ดัชนีความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศโลกปี 2560 จัดอันดับให้ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศของโลกที่จะได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลกระทบอย่างมากต่อ 

ทรพัยากรน�า้ ท่ีผ่านมาในทุกภาคส่วนจะร่วมมอืกันในการพยายามลดการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศผ่านนโยบายการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศ การปรับกลยุทธ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบังคับใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า 

เพื่อการจัดการทรัพยากรน�้าแห่งชาติในด้านการจัดสรร ไปตลอดจนถึงการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า พระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน�้าแบ่งผู้ใช้ทรัพยากรน�้าสาธารณะออกเป็น 3 กลุ่ม โดยผู้ใช้น�้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้น�้าในปริมาณมาก

ต้องมีใบอนุญาตการใช้น�้าพร้อมแผนการจัดการน�้า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้น�้าเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อแหล่งน�้า 

สาธารณะหรอืเพ่ือรบัมอืกับวิกฤตน�า้ และการช�าระค่าน�า้ตามปรมิาณน�า้ผวิดนิทีใ่ช้ ซึง่มแีนวโน้มจะบงัคบัใช้ในปี 2564 เป็นต้นไป 

และอาจจะส่งผลต่อต้นทนุการด�าเนินงานและการใช้น�า้สาธารณะในอนาคต ซึง่บรษิทัฯ มกีารใช้แหล่งน�า้ดบิจากแหล่งน�า้บาดาล 

ในพื้นที่บริเวณโรงงานส�าหรับโรงงานล�าพูน โรงงานราชบุรี 1 และ 2 แต่โดยปกติระดับชั้นน�้าใช้งานของโรงงานมีความลึกกว่า 

ระดับใช้งานของชุมชน อีกทั้งบริษัทฯ มีควบคุมปริมาณการสูบน�้าให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญัติน�้าบาดาล พ.ศ.2520” มีการ 

ตดิตามคณุภาพน�า้บาดาลเป็นประจ�าทุกปี พบว่ามคีณุภาพน�า้คงท่ีและไม่พบปัญหาเรือ่งภัยแล้งทีม่าพร้อมกับการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศแต่อย่างใด

(9) ความเสี่ยงจากโลกไซเบอร์ 
  การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาและน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ มาใช้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต 

ลดการใช้แรงงาน เพื่อประหยัดต้นทุนของธุรกิจในระยะยาว และรองรับต่อความต้องการ ของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลา ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบย้อนหลังถึงต้นทางของ ผลิตภัณฑ์อาหารและคุณภาพของวัตถุดิบ การสร้าง 

ความปลอดภัยของอาหาร และลดขยะอาหาร เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารผ่าน

ระบบเซ็นเซอร์ คัดแยกวัตถุดิบก่อนเข้าสู่การ ผลิตและการแปรรูป การควบคุมตามมาตรฐานการผลิต สุขอนามัย และความ

สะอาดภายในโรงงาน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 

ทั้งผลิตภัณฑ์รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ และช่องทางการจัดจ�าหน่าย พร้อมทั้งการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงขึ้นจากการ

ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ หากบริษัทไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการและ

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้ ส่วนแบ่งทางการตลาด คุณค่าของแบรนด์ 

MAMA บริษัทฯ ได้จัดท�าด�าเนินการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการปฏิบตังิาน เพ่ือรองรบัแผนการขยายธุรกิจ นอกจากนีบ้รษิทัยังพัฒนากระบวนการผลติทีเ่ป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีเน้นการใช้ 

เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมก�าลงัการผลติและความสามารถในการแข่งขนั ควบคูไ่ปกับการตดิตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลง 

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตของผู้บริโภคในทุกช่วงวัยและทุกช่วงเวลา

(10) ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
  บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต (Emerging Risk) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ จากผลกระแสต่อต้านการบุกรุกป่าเพื่อใช้ในการปลูกปาล์มน�้ามันในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�าให้

กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมีกฎหมายยกเลิกการใช้น�้ามันปาล์มส�าหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ามันเชื้อเพลิง และต่อเนื่องไปถึง

การที่ประชาชนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเริ่มมีการรณรงค์ไม่บริโภคน�้ามันปาล์ม ท�าให้ผู้ผลิตน�้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลก 

เช่น อนิโดนีเซยี มาเลเซยี สามารถส่งออกน�า้มนัปาล์มไปขายยังประเทศในกลุม่สหภาพยโุรปได้ลดลง ท�าให้ปรมิาณน�า้มนัปาล์ม 

ที่ผลิตได้ล้นตลาดและต้องหาทางระบายไปยังประเทศคู่ค้าอื่นๆ ด้วยราคาที่ต�่าลง ซึ่งส่งผลกระทบให้ราคาน�้ามันปาล์มของไทย

ตกต�่าตามไปด้วย ในอนาคตถ้าเหตุการณ์นี้ยังด�าเนินต่อไป เกษตรกรอาจหันไปปลูกพืชอย่างอื่นที่มีผลตอบแทนด้านราคาที ่

สูงกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงทางด้านวัตถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้น�้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบหลัก

  ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยการใช้น�้ามันร�าข้าวทดแทนน�้ามันปาล์ม ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์และได้มีการส่งออกไปยังประเทศแถบสแกนดิเนเวียบางประเทศแล้ว นอกจากน้ีทางบริษัทฯ ยังได้คิดค้นวิจัย

บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปที่ใช้ลมร้อนแทนการทอดในน�้ามันปาล์ม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ส�าหรับผู้บริโภค
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของ

องค์กร โดยยึดหลักการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงาน

ความยั่งยืนประจ�าปี 2564 ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th)

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
  ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เกิดความต่อเนื่องและมีส่วนส�าคัญที่จะ

ท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในกระบวนการธุรกิจ

ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร เพื่อทราบถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและคัดกรองประเด็นที่มีนัยส�าคัญให้ครอบคลุม

ทุกๆ ด้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป (สามารถดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th)

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติส่ิงแวดล้อม
 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิด

ชอบ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการด�าเนินกิจกรรมของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม รณรงค์ให้ทุกคนในองค์กร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (สามารถดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th)

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้สภาพสังคมเสื่อมโทรมลงอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาสังคมจึงเข้ามามี

บทบาทส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน จากค�ากล่าวที่ว่า “ธุรกิจไม่อาจจะอยู่ได้ภายใต้สังคมที่ล้มเหลว” จึงเป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ท�าให้องค์กรธุรกิจหันมาใส่ใจและร่วมกันพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมุ่งเน้นให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า โดยการเข้า

มาพัฒนาร่วมกับคนในชุมชน เพื่อพัฒนาทั้งคนในชุมชน ครอบครัว และที่อยู่อาศัย เพื่อท�าให้คนในชุมชนมีความเจริญก้าวหน้า 

มีครอบครัวที่มั่นคง สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 ที่เว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ www.mama.co.th)
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4. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.1 วิเคราะห์การด�าเนินงานและฐานะการเงิน 
4.1.1 ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจ
  จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19  เศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หลาย

ประเทศต้องประกาศมาตรการล็อคดาวน์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก โดยภายหลัง

สามารถควบคุมการระบาดจนน�าไปสู่การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์  แม้ว่าภาครัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ท่ี

ได้รับผลกระทบ รวมถึงมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในประเทศก็ยังฟื้นตัว

ได้ไม่เต็มที่ โดยตลาดบะหมี่และเส้นหมี่กึ่งส�าเร็จรูปในปี 2564 (ที่มาข้อมูล Nielsen (Thailand): พฤศจิกายน 2564) ลดลงร้อย

ละ 3.4 โดยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 16,637 ล้านบาท ซึ่งแบรนด์มาม่าสามารถรักษาความเป็นผู้น�าอันดับ 1 จากคู่แข่ง

ประมาณ 4 ราย ด้วยส่วนแบ่งการตลาดรวมร้อยละ 48

 ส�าหรับภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศ ยอดขายส่วนใหญ่มา

จากการซื้อบริจาคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 และสถานการณ์น�้าท่วมที่เกิด

ขึ้นในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ ผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนน�้ามันที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 

ปัญหาการขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ล้วนส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ 

ท�าให้ผลการด�าเนินงานในปี 2564 บรษิทัฯ มกี�าไรสทุธิลดลง 515.36  ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12.60  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 

  อย่างไรก็ตามในปี 2565 ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ บริษัทฯ ยังคงด�าเนินธุรกิจโดย

มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคา และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มรสชาติใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นไปทางอาหารเพิ่อสุขภาพมากขึ้น เพื่อให้ได้รสชาติอร่อยถูกปาก

และเพิ่มทางเลือกใหม่ ๆ ให้แก่ผู้บริโภค

4.1.2 ผลการด�าเนินงาน
  ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดงบก�าไรขาดทุนอย่างย่อ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

 รายได้รวม* 25,410.23  24,441.69  968.54  3.96  

 รายได้จากการขาย 24,457.04  23,580.48  876.56    3.72  

 ต้นทุนขาย 16,126.93  14,849.96  1,276.97      8.60  

 อัตราต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย 65.94% 62.98% 2.96%  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,873.73  3,611.08    262.65  7.27  

 อัตราค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้จากการขาย 15.84% 15.31% 0.53%  

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 237.73  294.98  (57.25) (19.41) 

 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,574.64  4,090.00  (515.36) (12.60) 

 อัตราก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯต่อรายได้รวม 14.07% 16.73% (2.67%)  

 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น) 10.84  12.41  (1.57) (12.65) 

* รายได้รวม : รวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า และรายได้ทางการเงิน
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• รายได้จากการขาย

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมส�าหรับปี 2564 จ�านวน 24,457.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 876.56 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 3.72 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยยอดขายในส่วนของเฉพาะกิจการ (TFMAMA) มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 

ร้อยละ 5.19 

  บะหมี่และอาหารกึ่งส�าเร็จรูป

           ตลาดในประเทศ 

     มีอัตราการเติบโตส�าหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ร้อยละ 4.73 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยบะหมี่

กึ่งส�าเร็จรูป เติบโตร้อยละ 8.06 มีสาเหตุมาจากสินค้าเป็นที่ต้องการของลูกค้าในช่วงที่มีการระบาดระลอกใหม่ ประกอบกับมี

ความต้องการซื้อเพื่อบริจาค ในสถานการณ์น�้าท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ในขณะที่เส้นขาว โจ๊ก และข้าวต้ม มียอดขายลดลงร้อย

ละ 25.29 ซึ่งตลาดโดยรวมของสินค้ากลุ่มนี้มีขนาดลดลง จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

           ตลาดต่างประเทศ 

    มีอัตราการเติบโตส�าหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 6.78 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยบะหมี่

กึ่งส�าเร็จรูป เติบโตร้อยละ 8.00 ยอดขายส�าหรับตลาดในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนการขายสูงสุด ในขณะที่โซนยุโรปมีอัตราการ

เติบโตที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานการผลิตที่ประเทศฮังการี จึงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาระบบการขนส่งระหว่างประเทศ 

ในขณะที่เส้นขาว โจ๊ก และข้าวต้ม มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36 ซึ่งอัตราการเติบโตสูงขึ้นไม่มากนัก เป็นผลกระทบจากก�าลัง

การผลิตขาดไปในช่วงโควิด-19 และการคลาดแคลนแรงงานในช่วงไตรมาสที่ 3 

 ผลิตภัณฑ์อื่น

          สินค้าประเภทเบเกอรี่ มียอดขายส�าหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23 เมื่อเทียบกับปีก่อน

หน้า สินค้ากลุ่มขนมปังกรอบมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.21 จากการปรับแผนการตลาด และรับผลิตสินค้า OEM มากขึ้น 

สินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.99 จากการขยายตลาดไปต่างประเทศมากขึ้น และสินค้ากลุ่มน�้าผลไม้ยอด

ขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.32 ส่วนใหญ่เป็นการเติบโตจากยอดขายในประเทศเพื่อนบ้าน 

(หน่วย : ล้านบาท)

บะหมี่และ
อาหารกึ่งส�าเร็จรูป

เบเกอรี่ ขนมปังกรอบ บรรจุภัณฑ์ น�้าผลไม้ อื่นๆ

ประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทย ประเทศอื่นๆประเทศอื่นๆประเทศอื่นๆประเทศอื่นๆประเทศอื่นๆประเทศอื่นๆ
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 ปี 2564 9,653.61 4,571.52 7,159.86 - 842.10 32.89 1,052,96 14.33 201.89 679.32 248.56 -
 ปี 2563 9,217.76 4,281.44 7,143.40 - 809.55 30.13 1,044.20 2.27 202.00 667.70 182.03 -
 ปี 2562 9,076.44 4,050.11 7,743.87 - 809.64 46.14 1,073.33 2.76 293.09 719.88 183.82 -

45
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



• ต้นทุนขาย

 ต้นทุนขายส�าหรับงวดปี 2564 มีจ�านวน 16,126.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,276.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.60 เมื่อเปรียบ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลัก โดยเฉพาะราคาน�้ามันปาล์มมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจาก

ปีก่อนหน้า ประกอบกับราคาแป้งสาลีมีการปรับตัวขึ้นในช่วงปลายปี ท�าให้เมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้

จากการขาย เท่ากับร้อยละ 65.94 ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 2.96  

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจ�านวน 3,873.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 262.65 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.27 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักเกิดจาก ค่าใช้จ่ายในการส่งออก จากปัญหาการขาดแคลนตู้

ขนส่งสินค้าท�าให้ค่าระวางเรือมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายทางบัญชีจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์

ทางการเงิน และตัดจ่ายค่าความนิยมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ

รายได้จากการขายส�าหรับปี 2564 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 15.84 และ 15.31 ตามล�าดับ 

• ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย จ�านวน 

237.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จ�านวน 57.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.41 ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-19 ท�าให้ราคา

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าและต้นทุนการด�าเนินงานสูงขึ้น

• ก�าไรสุทธิ

 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจ�านวน 3,574.64 ล้านบาท ลดลง 515.36 ล้านบาท คิดเป็น

ลดลงร้อยละ 12.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และมีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ระดับร้อยละ 14.07 ของรายได้รวม และส�าหรับก�าไร

ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ (TFMAMA) จ�านวน 2,686.50 ล้านบาท คิดเป็นลดลง ร้อยละ 14.41 สาเหตุจากต้นทุนขายและค่า

ใช้จ่ายในการขายที่สูงขึ้น
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4.1.3 ฐานะการเงิน
 ส�าหรับงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 ฐานะการเงินของบริษัทฯ  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ สัดส่วน

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  3,649.02  3,237.73  411.29  12.70    9.01       

 สินค้าคงเหลือ  1,907.40  1,420.94  486.46  34.24  4.71           

 สินทรัพย์ทางการเงิน  18,269.82  16,227.45  2,042.37  12.59   45.12         

 สินทรัพย์อื่น  16,667.44  16,530.45  136.99  0.83  41.16          

 สินทรัพย์รวม  40,493.68  37,416.57  3,077.11  8.22   100.00         

 หนี้สินหมุนเวียน  3,235.69  2,938.24  297.45  10.12   75.76         

 หนี้สินไม่หมุนเวียน  1,035.45  1,086.88   (51.43)  (4.73) 24.24        

 หนี้สินรวม  4,271.14  4,025.12  246.02  6.11  100.00        

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  36,222.54  33,391.45  2,831.09  8.48   100.00       

 มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 109.86 101.28 8.58 8.48 

• สินทรัพย์

  สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�านวน 40,493.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน จ�านวน 3,077.11 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 8.22 ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์หลักที่ส�าคัญ ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน 17,728.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.78 

ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,765.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.22 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการหลักที ่

เพิ่มขึ้นมาจากรายการสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ซึ่งเป็นการบันทึกตามมาตรฐานบัญชี และในระหว่างปีบริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญา

รับซื้อฝากทรัพย์สินกับบริษัทแห่งหนึ่งจ�านวน 500 ล้านบาท 

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ ในปี 2564 มีจ�านวน 3,649.02 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.01 ของ

สินทรัพย์รวม เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.70 โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ส�าหรับการขายในประเทศยังคงเป็น บริษัท 

สหพัฒนพิบูล จ�ากัด(มหาชน) มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 51 วัน ซึ่งลดลงจากปีก่อน 2 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กันส�ารอง

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�านวน 3.08 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอส�าหรับหนี้ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน โดยภาพรวมลูกหนี้การค้า 

ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ช�าระหนี้การค้าตรงตามก�าหนด ถึงแม้ว่าจะมีลูกหน้ีการค้าต่างประเทศบางรายท่ีช�าระเงินล่าช้ากว่า

ก�าหนดบ้าง แต่ก็นับเป็นสัดส่วนต�่ามากเมื่อเทียบกับลูกหนี้การค้าทั้งหมด 

 ส�าหรับรายการสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ในปี 2564 มีจ�านวน 1,907.40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.71 ของ

สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 34.23 โดยในส่วนของสินค้าประเภทบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปมีอายุการเก็บเฉลี่ย (Shelf life) 

180 วัน ในขณะที่ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 38 วัน
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• หนี้สิน

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�านวน 4,271.14 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปลายปี 2563 จ�านวน 246.02 

ล้านบาท หรือร้อยละ 6.11 โดยสาเหตุหลักมาจากรายการเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น ในปี 2564 อัตราส่วน

หมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าอยู่ที่ 8.37 เท่า และระยะเวลาการช�าระหนี้เฉลี่ย 44 วัน ซึ่งเท่ากับปีก่อนหน้า โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของ 

บริษัทฯ จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน ในขณะที่รายการหนี้สินไม่หมุนเวียนมีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 24.24 ของหนี้สินทั้งหมด และ

อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 0.15 เท่า

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม มีจ�านวน 36,222.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 เป็นจ�านวน 

2,831.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.48 เนื่องจากบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเข้ามาในระหว่างงวด ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่าย

เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563 งวดครึ่งปีหลังจ�านวน 682.49 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผล

การด�าเนินงานงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จ�านวน 718.75 ล้านบาท บริษัทฯ มีมูลค่าตามบัญชีรวมต่อหุ้นเพิ่ม

ขึ้น 8.58 บาท จาก 101.28 บาท เป็น 109.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.48

4.1.4 สภาพคล่องและความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

• สภาพคล่อง 

 งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยแยกเป็นรายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละ

กิจกรรม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 กระแสเงินสดของบริษัทฯ ปี 2564 ปี 2563

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  4,654.92   5,928.11  

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (3,314.71)  (3,920.05) 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,440.72)  (1,642.65) 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  (6.32)  9.77  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  (106.83)  375.18  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี  3,695.42   3,320.23  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี   3,588.59   3,695.41  
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  ในปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 4,654.92 ล้านบาท และมีกระแสเงินสด

สุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และจากการจัดหาเงิน จ�านวน 3,314.71 ล้านบาท และ 1,440.72 ล้านบาท ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 3,588.59 ล้านบาท ต�่ากว่าปี 2563 เป็นเงิน 106.83 ล้านบาท โดย

มีสาระส�าคัญดังนี้ 

  กระแสเงินสดสทุธิรบัจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 4,654.92 ล้านบาท สาเหตหุลกัได้มาจากก�าไรจากการด�าเนินงาน 

ก่อนภาษเีงินได้นติบิคุคล 5,406.67 ล้านบาท บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธิใช้ไปในการเพ่ิมลงทุนเป็นจ�านวน 3,314.71 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่จะเป็นการจดัสรรกระแสเงนิสดไปในรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิอืน่ การเข้าท�าสญัญารบัซือ้ฝากทรพัย์สนิ และมกีาร 

ลงทุนในรายการซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจ�านวน 

1,440.72 ล้านบาท โดยมีรายจ่ายหลักจากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 1,401.06 ล้านบาท อย่างไรก็ดี อัตราส่วนสภาพคล่อง

โดยรวมของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดีมาโดยตลอด โดยในปี 2564 อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 

5.48 เท่า และ 4.86 เท่า ตามล�าดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า และ CASH CYCLE ของบริษัทฯ อยู่ที่ 45 วัน 

• ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

       บริษัทฯ มีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (D/E 

Ratio) คิดเป็น 0.15 เท่า โดยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 84.42 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินที่มี

ภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต�่า 0.003 เท่า แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม

4.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก และสร้างการเปลี่ยนแปลง

ในระบบห่วงโซ่อุปทาน หรือ supply chain ในการผลิตเป็นอย่างมาก การขาดแคลนตู้ container ในการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการดูแลสุขอนามัยในโรงงาน และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง ราคาน�้ามันปาล์มและแป้งสาลี ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบ

การของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญในการรักษาความสะอาดในกระบวนการผลิตและ

สุขภาพของพนักงานทุกระดับชั้น โดยปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานสากล ท�าให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีปัญหาที่มีนัยส�าคัญ 

ในสายการผลิต นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย ตลอดจนควบคุมงบรายจ่ายลงทุน 

ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย บริษัทฯ เชื่อว่าต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

จะลดลงสู่ภาวะปกติ
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4.3 ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
▪ งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2564 2563 2562
สินทรัพย์
  สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3,588,586,370    3,695,417,204    3,320,231,441    
เงินลงทนุชัว่คราว -                            -                        5,932,175,252    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,649,020,062    3,237,726,603    3,554,338,707    
เงินให้กุย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                        1,000,000            
สินคา้คงเหลือ 1,907,395,771    1,420,942,930    1,454,719,309    
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 8,484,454,624    7,766,743,541    
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 98,635,529         104,360,698       104,880,605       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 17,728,092,356 16,225,190,976 14,367,345,314 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                        -                        36,348,041         
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,000,000            8,000,000            -
ลูกหน้ีตามสญัญาขายฝาก 500,000,000       - -
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 3,269,268,291    3,018,630,055    2,984,018,204    
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 31,346,410         29,819,188         28,424,125         
เงินลงทนุในบริษทัอ่ืน -                        -                        191,955,294       
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                        -                        7,695,457,783    
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 9,785,366,623    8,460,702,257    -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 406,403,397       406,403,397       101,882,400       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,594,919,979    9,051,885,097    8,488,192,384    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 84,035,577         93,360,402         
เงินมดัจ าเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัร 5,246,901            542,149               135,533,146       
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 21,584,212         24,078,888         29,908,269         
สิทธิการเช่า -                            -                        450,820               
คา่ความนิยม 1,219,147            42,006,719         42,052,990         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,855,372         40,816,357         82,116,412         
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 16,340,615         15,131,747         37,418,445         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,765,586,524 21,191,376,256 19,853,758,313 
รวมสินทรัพย์ 40,493,678,880 37,416,567,232 34,221,103,627 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

4.3  ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
  งบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย : บาท

 
งบแสดงฐานะการเงินรวม

  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  2564 2563 2562
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2564 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
  หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,070,894,559    1,781,038,449    1,813,245,905    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                        -                        35,455,065         
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 35,480,073         36,628,973         -                        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 370,699,730       321,181,735       389,867,243       
โบนัสคา้งจ่าย 340,829,133       368,515,339       356,608,497       
คา่ใช้จ่ายคา้งจ่ายอ่ืน 342,280,356       335,797,585       345,701,535       
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 75,502,260         95,080,747         162,365,429       
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,235,686,111    2,938,242,828    3,103,243,674    
  หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                        -                        54,645,733         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 48,944,122         57,239,639         -                        
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 982,520,085       1,005,079,183    989,629,325       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                        20,723,341         -                        
หน้ีสินไมห่มนุเวียน 3,989,512            3,830,402            61,170,477         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,035,453,719    1,086,872,565    1,105,445,535    
รวมหนีสิ้น 4,271,139,830    4,025,115,393    4,208,689,209    

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
           หุ้นสามญั 329,704,014 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 329,704,014       329,704,014       329,704,014       
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
          หุ้นสามญั 329,704,014 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 329,704,014       329,704,014       329,704,014       
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 712,962,638       712,962,638       712,962,638       
ส่วนเกินมลูคา่เงินลงทนุท่ีสูงกวา่มลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย (1,378,557,237)  (1,377,594,707)  (1,377,594,707)  
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 39,000,000         39,000,000         39,000,000         
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 28,106,865,737 25,884,952,495 23,433,741,122 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 366,849,815       386,385,956       221,827,334       
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 28,176,824,967 25,975,410,396 23,359,640,401 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,045,714,083    7,416,041,443    6,652,774,017    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 36,222,539,050 33,391,451,839 30,012,414,418 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 40,493,678,880 37,416,567,232 34,221,103,627 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
หน่วย : บาท

 
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  2564 2563 2562
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หน่วย : บาท

2564 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 24,457,039,812        23,580,478,011        23,999,084,453      
รายไดเ้งินปันผล 72,401,673                74,901,434                128,095,767            
รวมรายไดอ่ื้น 304,915,160             215,429,213             384,611,574            
รวมรายได้ 24,834,356,645        23,870,808,658        24,511,791,794      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 16,126,932,039        14,849,957,443        15,300,601,117      
คา่ใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 1,934,589,992          1,749,082,790          1,734,191,658        
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 1,939,136,522          1,861,997,240          2,096,681,249        
รวมค่าใช้จ่าย 20,000,658,553        18,461,037,473        19,131,474,024      
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,833,698,092          5,409,771,185          5,380,317,770        
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 237,729,102             294,978,578             274,164,869            
รายไดท้างการเงิน 338,139,334             275,901,741             222,776,992            
ตน้ทนุทางการเงิน (2,895,615)                (2,831,397)                (4,985,906)               
ก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,406,670,913          5,977,820,107          5,872,273,725        
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (681,408,867)            (725,686,491)            (728,868,052)          
ก าไรส าหรับปี 4,725,262,046          5,252,133,616          5,143,405,673        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 28,188,288                (154,472,146)            (61,242,347)            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 4,753,450,334          5,097,661,470          5,082,163,326        

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 3,574,644,358          4,090,005,921          3,943,065,724        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,150,617,688          1,162,127,695          1,200,339,949        

4,725,262,046          5,252,133,616          5,143,405,673        
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,603,383,810          3,944,738,307          3,900,300,523        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,150,066,524          1,152,923,163          1,181,862,803        

4,753,450,334          5,097,661,470          5,082,163,326        
ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 10.84                          12.41                          11.96                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม

  งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หน่วย : บาท

 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  2564 2563 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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  งบกระแสเงินสดรวม

หน่วย : บาท

 
งบกระแสเงินสดรวม

  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  2564 2563 2562

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,654,916,048 5,928,114,682  5,543,244,714 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,314,709,660)  (3,920,047,595)  (3,945,655,745) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,440,717,867)  (1,642,652,749)  (1,593,952,362) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ    

เพิ่มขึ้น(ลดลง) (6,319,355)  9,771,425  (27,979,340) 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (106,830,834)  375,185,763  (24,342,733) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี 3,695,417,204  3,320,231,441  3,344,574,174 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินปี 3,588,586,370  3,695,417,204  3,320,231,441 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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▪ อตัราส่วนทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2564 2563 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

1.อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า) 5.48 5.52 4.63
= สินทรัพยห์มุนเวียนรวม/หน้ีสินหมุนเวียนรวม
2.อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า) 4.86 5.00 4.13
=(เงินสดฯ+เงินลงทุนชั่วคราว+ลูกหน้ีฯ+เงินกู้ระยะสั้นฯ+สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน)/รวมหน้ีสินหมุนเวียน
3.อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Cash Flow Liquidity Ratio) (เท่า) 1.51 1.96 1.82
= กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / หน้ีสินหมุนเวียน (เฉล่ีย)
4.อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า(Account Receivable Turnover) (เท่า) 7.10 6.94 6.62
= รายไดจ้ากการขายสุทธิ / ลูกหน้ีฯ(เฉล่ีย)
5.ระยะเวลาเกบ็หนี ้(Average Collection Period ) (วัน) 51 53 55
= 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้
6.อตัราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory turnover)(เท่า) 9.69 10.33 10.81
= ตน้ทนุขาย / สินคา้คงเหลือ (เฉล่ีย)
7.ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period)(วัน) 38 35 34
= 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ
8.อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี(้Account Payable Turnover Ratio) (เท่า) 8.37 8.26 8.17
= ตน้ทนุขาย / (เจา้หน้ีการคา้ + ตัว๋เงินจ่ายการคา้ ) (เฉล่ีย)
9.ระยะเวลาช าระหนี ้( Average Payment Period)(วัน) 44 44 45
= 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี
10.วงจรเงินสด (Cash Cycle)(วัน) 45 44 44
= ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย - ระยะเวลา ช าระหน้ี

11.อตัราก าไรขั้นต้น (Gross profit margin) (%) 34.06 37.02 36.25
=(รายไดจ้ากการขาย-ตน้ทนุสินคา้ขาย)x100/รายไดจ้ากการขาย
12.อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating profit margin) (%) 18.22 21.71 20.28
= ก าไรจากการด าเนินงาน X 100  / รายไดจ้ากการขายสุทธิ
13.อตัราส่วนรายได้อ่ืนต่อรายได้รวม ( Other Profit Margin ) (%) 3.75 3.52 4.04
= ก าไรท่ีไม่ไดจ้ากการด าเนินงาน x 100 / รายไดร้วม*
14.อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร Cash to Profit Margin (%)  104.46 115.80 113.88
= กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน x100  / ก าไรจากการด าเนินงาน
15.อตัราก าไรสุทธิ (Net profit margin) (%) 14.07 16.73 15.77
=ส่วนของก าไร(ขาดทนุ)ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ x100 /รายไดร้วม*
16.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity)(%) 13.20 16.58 17.82
=ส่วนของก าไร(ขาดทนุ)ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ x 100/รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่(เฉล่ีย)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)

17.อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Assets )(%) 13.89 16.70 18.07
=ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษี x100/รวมสินทรัพย  ์(เฉล่ีย)
18.อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(Return On Fixed Assets)  (%) 66.88 73.22 74.30
= (ก าไรสุทธิ+คา่เส่ือมราคา)x100 / ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์(เฉล่ีย)
19.อตัราการหมุนของสินทรัพย์ ( Total Assets Turnover ) (เท่า) 0.65 0.68 0.77
=(รายไดร้วม*/รวมสินทรัพย(์เฉล่ีย)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน (EFFICIENCY RATIO)

20.อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) (เท่า) 0.15 0.15 0.18
=รวมหน้ีสิน/รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของ บ.ใหญ่
21.อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) (เท่า) 1,868.19    2,112.26    1,178.77    
=ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได/้ดอกเบ้ียจ่าย
22.หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) 0.02 0.02 0.02
= รวมหน้ีสินท่ีบริษทัมีภาระดอกเบ้ียจ่าย/ ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้
23.อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน(Commitment coverage ratio )(เท่า) 64.08 63.71 65.23
= ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได/้หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสินระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบกาหนด ภายใน 1 ปี
24.อตัราการจ่ายเงินปันผล( Dividend Payout Ratio )(%) 50.07*** 50.10 50.10
= (เงินปันผล x100) / ก าไรสุทธิ**
* รายไดร้วม = รวมรายได+้ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้+รายไดท้างการเงิน
**อตัราการจ่ายเงินปันผล  ค านวณจาก  ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
***อาจมีการเปล่ียนแปลง ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

  อัตราส่วนทางการเงิน

 2564 2563 2562
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น 

5.1 ข้อมูลทั่วไป
นายทะเบียน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด      

   เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   

  : โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9992

ผู้ตรวจสอบบัญชี : นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434

  : นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753

  : นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด�ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906

  : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด        

   ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่    

   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110      

  :  โทรศัพท์ 0-2264-0777

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ชมพูและเพื่อน จ�ากัด        

   เลขที่ 5 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   

  : โทรศัพท์ 0-2221-8111-3 โทรสาร 0-2224-1997

5.2 ข้อมูลส�าคัญอื่น
 รายละเอียดตามหัวข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 -ไม่มี- 

5.4 ตลาดรอง
 -ไม่มี- 

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า 
 ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน), ธนาคารซิตี้แบงก์,  

   ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จ�ากัด, ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน),  

   ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทยธนชาต จ�ากัด (มหาชน),   

   ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน),  

   ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน), ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน),    

   ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 2

การก�ากับดูแลกิจการ



	 คณะกรรมการบริษัท	 ตระหนักถึงคุณประโยชน์และความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท	 เพื่อสร้าง

ความโปร่งใส	 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ	 และสร้างคุณค่าให้แก่

บริษัทอย่างยั่งยืน	 โดยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 ประกอบด้วยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 หลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	 8	 หลักปฏิบัติ	 จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท	 ผู้บริหารและพนักงาน	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 

ก�าหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ�าทุกปี	และเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ด ี

ในการด�าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีร่วมกัน	 บริษัทฯ	 จึงได้เผยแพร่หลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 www.mama.co.th	 (หัวข้อ	 นักลงทุนสัมพันธ์)	 และได้จัดท�าข้อมูลหลักการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดี	เผยแพร่และสื่อสารให้กับกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงาน	เพื่อให้กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน 

ได้รับทราบ	และเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการด�าเนินธุรกิจ	

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ
	 การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 ถูกขับเคล่ือนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ	 โดยคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งประกอบด้วย	 กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการฯ	 กรรมการบริษัท	 และผู้บริหารของ 

บริษัทฯ	 เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 โดยมีการประชุมหารือ	 ทบทวน	 และให้ข้อเสนอแนะในการ

บริหารจัดการด้านโครงสร้าง	 หลักการและนโยบาย	 ทั้งนี้	 ได้มีการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทั้ง	 11	 ประการ	 เป็น

แนวทางในการบริหารจัดการ	 โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ	 ท�าหน้าที่ก�าหนดทิศทาง	 เป้าหมาย	 และตัดสินใจในสิ่งที่จะเป็น

ประโยชน์ระยะยาวแก่บริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสีย	ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม	มีความรับผิดชอบ	โปร่งใส

ในการด�าเนินงาน	 และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 นอกจากนี้	 ยังส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้

มีความเข้าใจและตระหนักถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 อย่างถูกต้องและ

เคร่งครัด

	 1)	 กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	มุ่งมั่นที่จะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการ	จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 

	 	 และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานไปปฏิบัติในการด�าเนินงานของบริษัท

	 2)	 กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์	สุจริต	โดย 

	 	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับบริษัท	และประกาศที่เกี่ยวข้อง

	 3)	 ด�าเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

	 	 แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน	

	 4)	 ด�าเนนิการให้มรีะบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม	 รวมถึงการมรีะบบบญัชี 

  และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้

	 5)	 ด�าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอ	 เชื่อถือได้	 และทันเวลา	 ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อ 

	 	 ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

57
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



	 6)	 ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 7)	 ด�าเนินการโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสีย	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม

 8)	 มุง่มัน่สูค่วามเป็นเลศิในการด�าเนนิธุรกิจ	 โดยยึดมัน่ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าด้วยการรบัฟังและทบทวน 

  ตนเอง	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

	 9)	 ปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 สร้างจิตส�านึกอันดีงาม	 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม	 ตลอดจนมุ่งมั่นในการ 

	 	 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	

	 10)	 ต่อต้านการทุจริต	การคอร์รัปชัน	ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

	 11)	 ด�าเนนิการกับความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ	และมเีหตผุลโดยยึดถอืประโยชน์ของบรษิทัเป็นทีต่ัง้

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดท�าคู่มือ	 “หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ฉบับปรับปรุงครั้งที่	 1”	 ให้สอดคล้องกับหลักการ

ก�ากับดูและกิจการที่ดี	 ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	 ปี	 2560	 (Corporate	 Governance	 Code	 for	 listed	 Companies	 2017) 

ที่ก�าหนดหลักปฏิบัติแก่	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมในฐานะผู้น�าองค์กรและผู้รับผิดชอบสูงสุดของ

องค์กร	ประกอบด้วย	8	ข้อหลัก	คือ

	 หลักปฏิบัต	ิ1		 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�าองค์กรท่ีสร้างคุณค่า 

	 	 	 ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

	 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) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	 มีหน้าที่ในการจัดการบริษัท	 ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และ 

ข้อบังคับบริษัท	มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน	และ

ก�ากับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน	 นอกจากนี้ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหาร	 เพื่อท�าหน้าที่ดูแลการด�าเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท	 และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
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(2) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
	 ประธานกรรมการบรษิทัมหีน้าท่ี	 เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	 รบัผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการ 

บริษัทในการก�ากับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	การลงคะแนนเสียงในกรณี

ที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท	

หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทน	 เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติการอื่นใด	 ตามมติที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ	

(3) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ
	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน	 นอกจากนี้	 ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหาร	 เพื่อท�าหน้าที่ดูแลการด�าเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท	 และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

	 คณะกรรมการบรหิาร	 มฐีานะเป็นฝ่ายจดัการจดัต้ังขึน้เพ่ือท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการกิจการของบรษิทัตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษัท	 ด้วยความรับผิดชอบ	 ระมัดระวัง	 ซื่อสัตย์สุจริต	 เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น	 จะพึงกระท�า

ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน	ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

(4) กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด
	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 คือ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เพ่ือท�าหน้าที่ในการ

พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 และผู้บริหารระดับสูงสุด	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 ได้ก�าหนด

แนวทางการสรรหาคัดเลอืกโดยพิจารณาจากคณุวฒุท่ีิมพ้ืีนฐาน	 และความเชีย่วชาญจากหลายสาขาอาชพี	 มภีาวะผูน้�า	 มวิีสยัทัศน์ 

มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งมีประวัติการท�างานที่โปร่งใส	 ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดเข้าเป็นกรรมการ	 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ในกรณีที่กรรมการ 

ลาออกด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 จะด�าเนินการคัดเลือกกรรมการ	 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท 

แต่งตั้ง	ซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

	 ในส่วนของกรรมการอิสระ	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 จะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับ

เงินเดือนจากบริษัทฯ	 หรือบริษัทในเครือฯ	 ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ�าและมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

โดยถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่เกินร้อยละ	 1	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้น

รายย่อยได้	ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่ประกาศโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	

(5) การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัท	 จะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทอื่นหรือบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจอะไร	 มีความจ�าเป็นต้องให้

กรรมการบริษัทไปเป็นตัวแทนหรือไม่	หากมีความจ�าเป็นก็จะพิจารณากรรมการที่มีความรู้	ความสามารถ	และความช�านาญใน

ธุรกิจนั้นไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	
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(6) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการด�าเนินงานของบริษัท	 ว่ามีการด�าเนินงานที่โปร่งใส	 มีผู้กล่ันกรอง	 สอบทาน	 และให้ 

ค�าแนะน�าอย่างรอบคอบ	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 เพื่อท�าหน้าที่ตามความรับผิดชอบและ

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท	 ปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อย	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการลงทุน	

	 1)	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	 กรรมการอิสระ	 3	 คน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 1	 ปี	 โดยมีอ�านาจ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีต่ามกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ	 และก�าหนดให้มกีารประชมุกันอย่างน้อย 

3	เดือนต่อครั้ง	และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น	

	 บริษัทฯ	 มิได้ก�าหนดจ�านวนวาระที่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้นานท่ีสุดของกรรมการตรวจสอบ	 ข้ึนอยู่กับการ

พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ	และคณะกรรมการบริษัท	โดยดูจากประวัติการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา	

	 2)	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	กรรมการ	3	คน	โดยมีกรรมการอิสระ	1	คน	กรรมการ

ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด	 1	 คน	 (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	 และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	 1	 คน	 ท�าหน้าที่เป็นประธาน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	1	ปี	โดยมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตาม

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามกฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และก�าหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ	

2	ครั้ง	และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น	

	 3)	 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 ประกอบด้วย	 กรรมการ	 6	 คน	 โดยมีกรรมการอิสระ	 ท�าหน้าที่

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 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	 และก�าหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ	 4	 ครั้ง	 และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตาม

ความจ�าเป็น	

	 4)	คณะกรรมการลงทุน	ประกอบด้วย	กรรมการ	5	คน	โดยมีกรรมการอิสระ	ท�าหน้าที่ประธานกรรมการลงทุน	กรรมการ

ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	1	คน	ผู้บริหาร	3	คน	และบุคคลภายนอก	1	คน	ซึ่งแป็นผู้ที่มีความรู้	ความเข้าใจในธุรกิจของบ

ริษัทฯ	มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	1	ปี	โดยมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามกฏบัตร

คณะกรรมการลงทุน	

(7) การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท 
	 บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์	ตั้งศิริมงคล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม 

เป็นผู้รับผิดชอบและท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท	 เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในเอกสารแนบ	 1.2	 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

บริษัท)	
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(8) การประชุมคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัท	 ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าท่ี	 เพ่ือรับทราบและร่วมตัดสินใจในการ

ด�าเนินงานของบริษัท	 โดยก�าหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี	 ในวันพุธที่	 3	 ของทุกเดือน	 ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือ

เชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม	 รายงานการประชุมครั้งก่อน	 และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ

บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน	

	 คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพ่ิมเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย	

เลขานุการบริษัท	 จะจัดท�ารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท	 พร้อม

ให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้	ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	ประธานกรรมการบริษัท	ซึ่งท�าหน้าที่ประธาน

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ	 เมื่อสิ้นสุดการประชุม	 เลขานุการบริษัท	 เป็น

ผู้มีหน้าที่จัดท�ารายงานการประชุม	 และจัดส่งให้กรรมการผู้อ�านวยการ	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 พิจารณาลงลายมือชื่อ

รับรองความถูกต้อง	 โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป	 ทั้งนี้	 กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น	 ขอ

แก้ไข	 เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้	 หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองรายงาน

การะประชุมแล้ว	จึงเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานที่ประชุมลงนามต่อไป

	 รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ	 ณ	 ส�านักงานบริษัท	 และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร

ต้นฉบับ	พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ	เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	ยังมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความ

จ�าเป็น	และมีการรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ	

(9) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจ�าทุกปี	 โดยกรรมการแต่ละคน	 ได้ท�าการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	 กรรมการเป็นรายบุคคล	 และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะโดย

รวมอย่างระมัดระวัง	 และเป็นอิสระต่อกัน	 โดยใช้แนวคิดตามแบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

เผยแพร่ไว้	การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ	

	 1)	 ช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ในระหว่างปีที่ผ่านมา

	 2)	 ให้การท�างานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น	เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

	 3)	 ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

(10) การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรรค่าตอบแทน	 เพื่อน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว	 โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัท	และอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ	ซึ่ง

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	 อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในอุตสาหกรรม	 หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	 และสูงเพียง

พอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ	
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(11) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัท	 ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้	 โดยให้ความส�าคัญต่อการเข้าร่วม

สัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	 การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program	

(DAP),	Director	Certification	Program	(DCP),	Audit	Committee	Program	(ACP),	Director	Certification	Program	Up-

date	(DCPU)	และ	IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	(ITG)	เป็นต้น	ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	 (IOD)	 ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ	 อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	 และ

รวมถึงหลักสูตรต่างๆ	ที่	IOD	จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

(12) แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
		 คณะกรรมการบริษัท	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการสืบทอดต�าแหน่ง	 บริษัทฯ	 จึงได้ดูแลให้มีการทบทวนสภาพการ

ปฏิบัติงานของแต่ละต�าแหน่งในปัจจุบันและประเด็นที่ควรเติมเต็มในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	 โดยการทบทวนโครงสร้างเงินเดือน

และผลตอบแทนในอัตราตลาด	ตลอดจนแต่งตั้งบุคลากรในระดับรองลงมาเพื่อรองรับการถ่ายทอดงานรุ่นต่อรุ่น	โดยมีแนวทาง

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการตามแผนการดังนี้

	 •	 กระจายอ�านาจในการตัดสินใจ	 และอ�านาจในการสั่งจ่ายในแต่ละระดับสายงาน	 ตามวงเงินที่ก�าหนดผ่านการ 

	 	 อนุมัติวงเงินจากคณะกรรมการบริษัท

	 •	 จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ	ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ท�างานร่วมกับผู้บริหาร	

	 •	 ก�าหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางต�าแหน่งให้เหมาะสม

	 •	 มอบหมายงาน	หรือโครงการต่างๆ	เพื่อน�าความรู้ความสามารถจากการอบรม	ไปฝึกฝนให้เกิดทักษะในการบริหาร 

	 	 และจัดการของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง

	 •	 ก�าหนดระดับชั้นงานของแต่ละต�าแหน่งให้เกิดความชัดเจน	ในแต่ละสายงาน	

(13) ก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจ	 และการด�าเนินการของบริษัทฯ	 รวมถึงการก�ากับ

ดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 แผนการด�าเนินงาน	 และกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 ภาย

ใต้กฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กร	 และ

การบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ	 และเอื้อต่อสภาพการด�าเนินธุรกิจ	 เพื่อมุ่งพัฒนาการบริหาร

จัดการบริษัทย่อย	 และบริษัทร่วม	 ให้มีระบบการก�ากับดูแลกิจการ	 มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี	 และการเข้าร่วมลงนามใน

ค�าประกาศเจตนารมณ์	 แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันกับบริษัทฯ	 พร้อมทั้ง	 มีความสามารถในการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตในอนาคต	โดยบริษัทฯ	จะได้รับรายงานผลการด�าเนินงานจากบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมและมีการ

พิจารณาผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการด�าเนินงานต่อไป

	 บริษัทฯ	ได้รับข้อมูลงบการเงินจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจ�าทุกเดือน	เพื่อบริษัทฯ	สามารถติดตามและรับทราบ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้	 และได้น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	รับทราบทุกเดือนเช่นเดียวกับการรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	
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6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
• สิทธิของผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทฯ	ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	ส่งเสริมการใช้สิทธิ	และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของผู้ถือหุ้น	 ได้แก่	การซื้อขาย	หรือโอนหุ้น	การมีส่วนแบ่งในก�าไร	การได้รับข่าวสารข้อมูล	ของกิจการอย่างเพียงพอ	สิทธิการ 

เข้าร่วมประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือใช้สทิธิในการแสดงความคดิเห็นและร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น	 เช่น	 การเลอืกตัง้ 

กรรมการบริษัท	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	 การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	 และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	

เป็นต้น

	 นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน	บริษัทฯ	ยังด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	ไม่ลิดรอนสิทธิ	ส่งเสริมและ

อ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยบริษัทฯ	 ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ	ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.mama.co.th	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี

ช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯได้มากขึ้น	 เช่น	ผลการด�าเนินงานรายไตรมาส	และประจ�าปี	 ข้อมูลการท�ารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน	การซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญ	กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	อันดับแรกของบริษัท	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	(ข้อมูล

ล่าสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564)	จ�านวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน	14	วันนับจากวัน

ประชุม	ผู้ถือหุ้น	และข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น 

ทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีกับบริษัทฯ	 ด้วยดีอย่างสม�่าเสมอ	 โดยบริษัทฯ	

ก�าหนดการจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ภายใน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	(รอบบัญชีบริษัทฯ	

วันที่	1	มกราคม	-	31	ธันวาคม)	คณะกรรมการบริษัท	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้มีมติก�าหนดวันประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น	ครั้งที่	4/2564	ในวันพุธที่	28	เมษายน	2564	เวลา	9.00	น.	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ที่ส�าคัญ	ตามรายละเอียดสารสนเทศ

ที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2564	และได้ก�าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้า

ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	 (Covid-19)	 ไว้ล่วงหน้า	สื่อสารผ่านหนังสือนัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2564	

	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น	และเพื่อปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนด	 ออกตามความในมาตรา	 9	 แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2548	 (ฉบับที่	 20)	

บริษัทฯ	มีความจ�าเป็นต้องปรับลดจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมได้	ไม่เกิน	50	คน	นับรวมกรรมการบริษัทและทีมงานของบริษัทฯ

	 จากนั้นทางกรุงเทพมหานคร	 ได้มีการประกาศ	 เรื่อง	 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว	 (ฉบับที่	 25)	 ประกาศ	ณ	 วันที่	 25	

เมษายน	2564	บริษัทฯ	จึงขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	4/2564	เป็นห้องประชุมต้มย�ากุ้ง	ชั้น	3	อาคาร

ทีเอฟ	เลขที่	304	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	10240	โดยจัดประชุมตามวัน	เวลาเดิม	และ

จ�ากัดผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน	50	คน	นับรวมกรรมการบริษัทและทีมงานของบริษัทฯ
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	 บริษัทฯ	น�าระบบสารสนเทศในการลงทะเบียน	และบันทึกการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระได้อย่างเปิดเผย	

ซึ่งเป็นระบบโปรแกรมท่ีมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบการประชุมท่ีมีความโปร่งใส

และน่าเชื่อถือมาใช้ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น	 อาทิเช่น	 การปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลังได้หากมี

ผู้ถือหุ้นท้วงติงจึงท�าให้เกิดความคล่องตัวของการใช้งานของระบบมากขึ้น	 หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการจะดูคะแนนเสียงย้อนหลัง

ในวาระก่อนหน้านี้ก็ท�าได้แม้ว่าก�าลังประชุมในวาระอื่นอยู่ก็ตาม	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการแยกข้อย่อยของระเบียบวาระการ

ประชุมออกเป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจน	 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมในระหว่างเวลาการ

ประชุม	โดยผู้ถือหุ้นไม่ถูกจ�ากัดสิทธิในการลงคะแนนเสียงหากเข้าประชุมไม่ทันเวลาในระเบียบวาระหลักนั้นๆ

  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ได้แจ้งมติก�าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า	 5	 สัปดาห์ก่อนวันประชุม	 คือ	 ในวันที่	 17	 มีนาคม	 2564	 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อ

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม	 และก�าหนดตารางเวลาในการได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อม

เอกสารประกอบการประชุมท้ังหมดท่ีมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลท่ีบริษัทฯ	 ท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร	 ผ่านเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ	เป็นการล่วงหน้า	34	วัน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว	โดยบริษัทฯ	มอบหมายให้

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ	 เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อน

วันประชุม	21	วัน	รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน	3	วัน	และก่อนวันประชุม	7	วัน	คือ	ในวันที่	20,	

21	 และวันที่	 22	 เมษายน	 2564	 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	 2564	 บริษัทฯ	 ได้เพ่ิมสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	 และ/หรือ	 เสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 4/2564	 เป็นการล่วงหน้าก่อน

การประชุม	 โดยให้จัดท�าเป็นหนังสือตามแบบที่ก�าหนด	 ส่งถึงเลขานุการบริษัท	 ตั้งแต่วันที่	 1	 ธันวาคม	 ถึงวันที่	 30	 ธันวาคม	

2563	 เพื่อพิจารณาด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป	 โดยบริษัทฯ	 ได้เผยแพร่ข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ผ่านช่องทาง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัท	www.mama.co.th	 เมื่อวันที่	 18	พฤศจิกายน	2563	ซึ่งเมื่อครบ

ก�าหนดตามระยะเวลาดังกล่าว	ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้า

รับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	4/2564	แต่อย่างใด

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้ง

ที่	4/2564	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2564	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	 4/2564	 เมื่อวันที่	 28	 เมษายน	 2564	 ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา	 2019	 (Covid-19)	 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและสุขอนามัยของส่วนรวม	 บริษัทฯ	 มีความ

จ�าเป็นปรับลดจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมได้	 ไม่เกิน	 50	 คน	 นับรวมกรรมการบริษัทและทีมงานของบริษัทฯ	 ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ	 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 ตามรายชื่อ

กรรมการอิสระที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้	 เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม	 โดย
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จัดที่นั่งในห้องประชุม	จะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น	และ/หรือ	ผู้รับมอบฉันทะ	(“ผู้เข้าร่วมประชุม”)	ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้อง

ปฏิบัติตามแนวทางการด�าเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการ

แพร่ระบาดของไวรัส	 COVID-19	 เช่น	 สวมหน้ากากอนามัย	 ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	 ท�าแบบคัดกรองโรค	 และเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 โดยการเขียนค�าถามลงบนกระดาษล่วงหน้าในแต่ละวาระ	 ส่งให้

เจ้าหน้าที่เพื่อส่งให้ประธานในที่ประชุม

	 การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ไม่น้อยกว่า	 2	 ชั่วโมง	 โดยเปิดรับลงทะเบียน

ในเวลา	7.00	น.	ก่อนการประชุมในเวลา	9.00	น.	และยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้น

ไป	โดยในการลงทะเบียน	บริษัทฯ	จะจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอส�าหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม	พร้อมกับจัดเตรียมอากร

แสตมป์ส�าหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน	 มีการแจกป้ายคะแนนและ

บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง	โดยบริษัทฯ	ได้น�าระบบ	Barcode	และบัตรลงคะแนน

เสียงมาใช้ในการลงทะเบียน	และในการนับเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้เกิดความสะดวก	

รวดเร็วและโปร่งใส	 ซึ่งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว	 ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีข้อสงสัย

หรือข้อโต้แย้ง

	 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	4/2564	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2564	กรรมการอิสระของบริษัทฯ	ที่เป็นตัวแทนรับ

มอบฉันทะ	2	คน	คือ

	 1)	 ศาสตราจารย์	ดร.สุวิมล	 กีรติพิบูล	 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 2)	 นางทองอุไร		 ลิ้มปิติ	 กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริษัท	 ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าร่วมประชุม

ยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจส�าคัญ	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	4/2564	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2564	มีกรรมการบริษัทเข้า

ร่วมประชุม	 จ�านวน	 12	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 80	 โดยมีประธานกรรมการบริษัท	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 ประธานกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมครบทุกคน	นอกจากนี้

มีผู้จัดการฝ่ายบัญชี	(ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบริษัทฯ)	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน	(CFO)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	

จากบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องงบการเงิน	และจัดให้มีผู้เป็นสักขีพยานการนับคะแนน	

(Inspector)	 โดยเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก	จากบริษัท	ชมพูและเพื่อน	จ�ากัด	 เพื่อจะท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นไปอย่างโปร่งใส	ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ	

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ

หุ้นได้ทราบถึง	 ผลการด�าเนินงาน	 พร้อมผลการวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A)	 การด�าเนินการด้านมาตรการ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	 อัตราการจ่ายเงินปันผล	 การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ	 ตามที่กฎหมายและข้อ

บังคับบริษัทก�าหนด	เมื่อถึงเวลาที่ก�าหนด	9.00	น.	 เปิดประชุมโดยประธานกรรมการบริษัท	ท�าหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

กรรมการผู้อ�านวยการ	ได้แจ้งจ�านวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	แนะน�ากรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	และผู้เป็นสักขี

พยานนับคะแนน	โดยเลขานุการบริษัท	เป็นผู้แจ้งให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่ใช้ในการประชุม	ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน	

และกติการการนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง	 และบัตรเสีย	 (ถ้ามี)	 และได้ด�าเนินการประชุมให้เป็นไป

ตามล�าดับวาระการประชุม	 ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	 และมีการ

สรุปผลการลงมติจากการน�าระบบ	Barcode	ที่ใช้นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระพร้อมทั้งแสดงผลการลงมติผ่านทาง	Projector	

ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในแต่ละมติส�าหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ส�าคัญ	มีดังนี้
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



 1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท	 :	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	 โดยมีข้อมูล

รายละเอียดของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง	ประกอบด้วย	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	สัญชาติ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	การศึกษา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 ต�าแหน่งปัจจุบัน	 ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น/กิจการอื่น/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท	 ประสบการณ์ย้อนหลัง	 5	 ปี	 คุณสมบัติต้อง

ห้าม	การถือหุ้นในบริษัทฯ	และการเข้าร่วมประชุมในปี	2563)	ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ที่บริษัทฯ	ได้จัด

ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว	และในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	ได้แจ้งการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่ประกอบกิจการ

อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทอีกครั้ง	 เพื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเป็นไปตามข้อบังคับของ

บริษัท	 ทั้งนี้	 กรรมการแต่ละคนได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ	 ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ	

ประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ	 รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่าน

มา	 หากเป็นการพิจารณากรรมการบริษัทที่ครบตามวาระ	 ในแต่ละปีจะด�าเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ�านาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน	น�าเสนอตามจ�านวนที่ต้องการเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	4/2564	 เมื่อวัน

ที่	28	เมษายน	2564	

	 นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	4/2564	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2564	บริษัทฯ	ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ	 ผู้ถือหุ้นครั้งที่	 4/2564	 โดยให้จัด

ท�าเป็นหนังสือตามแบบที่ก�าหนดส่งถึงเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	 1	 ธันวาคม	ถึงวันที่	 30	 ธันวาคม	2563	 เพื่อน�าเสนอคณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และ	website	ของบริษัทฯ	www.mama.co.th	 เพื่อพิจารณาด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป	ซึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ครั้งนี้ก่อนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท	 บริษัทฯ	 ได้แจ้งผลให้ทราบอีกครั้งว่า	 ตามที่บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้สิทธิดัง

กล่าวแก่ผู้ถือหุ้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามช่วงเวลาที่ก�าหนดไว้	

 2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	:	บริษัทฯ	ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 4/2564	 เมื่อวันที่	 28	 เมษายน	2564	 ในวงเงินรวมไม่เกิน	 20	ล้านบาท	 เท่าเดิม	

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ	 ที่ได้

กลั่นกรองถึงความเหมาะสม	 รวมถึงผลการด�าเนินงานและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ	 และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน

กรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้แจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

ที่ได้รับการอนุมัติเป็นจ�านวนเงินเท่าไร	 และมีการจ่ายไปจริงเป็นจ�านวนเงินเท่าไร	 ประกอบด้วย	 ค่าเบี้ยประชุม	 ค่าบ�าเหน็จ 

ค่าต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท	 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง	 (ท้ังนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการบริษัทได้รับ

ในฐานะพนักงาน	หรือลูกจ้างของบริษัท)	

 3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี	 :	 บริษัทฯ	 ได้ให้ข้อมูลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	

ดังนี้	 ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ส�านักงานสอบบัญชี	 ความเป็นอิสระ	 จ�านวนปีที่ท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท	 ค่าสอบ

บัญชีระหว่างปีปัจจุบัน	และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่	โดยข้อมูลดังกล่าวได้

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	

 4) การจ่ายเงินปันผล	 :	 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล	 “จัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่

น้อยกว่าร้อยละ	50”	บริษัทฯ	เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก�าไร	อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย	พร้อมเหตุผลและข้อมูลการ

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา	โดยในปี	2564	ได้เสนอจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2563	ในอัตราหุ้นละ	4.77	บาท	

เป็นจ�านวนเงิน	1,572.69	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	50.10	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่

บริษัทฯ	ก�าหนดไว้

66
รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)



 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด	 มี

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม	 รวมทั้งสาเหตุการลา	 ค�าชี้แจงที่เป็นสาระส�าคัญ	 ค�าถามและค�าตอบหรือข้อคิด

เห็นโดยสรุป	

	 บริษัทฯ	 ได้บันทึกรายงานการประชุมฯ	 อย่างครบถ้วน	 รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในท่ีประชุม 

มีรายงานผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ	 โดยแยกคะแนนเสียงพร้อมสัดส่วน	 ร้อยละของคะแนนเสียงในแต่ละมติคือ	

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	และบัตรเสีย	ซึ่งรายงานการประชุมฯ	มีการลงนามจากประธานกรรมการบริษัท	และบริษัทฯ	

ด�าเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนด	 (ภายใน	 14	 วัน	

นับจากวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)	 โดยบริษัทฯ	 ได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน

ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ	www.mama.co.th	ตั้งแต่วันที่	5	พฤษภาคม	2564	พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการบันทึกภาพการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์	 และเผยแพร่ในรูปแบบ	 clip	 file	 เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป	

 การกระจายการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ	บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	 (Record	Date	 :	RD)	ที่มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	4/2564	ในวันพุธที่	31	มีนาคม	2564	โดยมีข้อมูลตามแบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น	ประกอบ

ด้วย	กรรมการ	ผู้จัดการ	และผู้บริหาร	รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง	และผู้ที่มีความสัมพันธ์	ถือหุ้นสามัญของบริษัทรวมกันร้อยละ	19.03	

ของทุนที่ช�าระแล้ว	(ซึ่งมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ	25)	มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ	5	คิดเป็นร้อยละ	56.44	และมีผู้ถือ

หุ้นสามัญรายย่อยคิดเป็นร้อยละ	24.52	(%	free	float)

• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ	เช่น	การ

ประชุมผู้ถือหุ้น	การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	การก�าหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	การด�าเนินการกับรายการที่เกี่ยว

โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 การประชุมผู้ถือหุ้น	 :	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	 มอบฉันทะให้บุคคลอื่น	 หรือ

กรรมการอิสระ	 เข้าร่วมประชุมแทน	 โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นก�าหนดทิศทางการลงคะแนนได้	 รวมทั้ง

ได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	4/2564	เมื่อวันที่	28	เมษายน	

2564	บริษัทฯ	เสนอชื่อกรรมการอิสระ	2	คนเป็นผู้รับมอบฉันทะ	ส�าหรับการออกเสียงลงคะแนน	ก�าหนดสิทธิเป็นไปตามจ�านวน

หุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่	โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนน	(ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	41)	และเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ

ได้ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ได้มีนโยบายก�าหนดวิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง	 และนับคะแนนเสียงด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์	ส�าหรับทุกวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งการลงคะแนนเสียงโดยวิธีนี้	ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้กรณีที่มี

ข้อโต้แย้งในภายหลัง	ส�าหรับวาระของการแต่งตั้งกรรมการ	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

	 เมื่อวันที่	 25	 มีนาคม	 2564	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุม

ทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร	 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เป็นการล่วงหน้า	 34	 วัน	

ก่อนวันประชุมในวันที่	 28	 เมษายน	 2564	 และมอบหมายให้บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นนาย

ทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมฯ	 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์	 21	 วันก่อนวันประชุม	 รวมทั้งการลง

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน	3	วัน	ในวันที่	20,	21,	22	เมษายน	2564	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	7	วัน

	 หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ	 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมฯ	

บริษัทฯ	มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารผ่านบริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	รวมถึงจัดส่งให้

กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 www.mama.

co.th	ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	
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	 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม	ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ	คน

ใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน	เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ให้ชื่อ	ประเภทกรรมการ	อายุ	สัญชาติ	ที่อยู่	และการ

มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระทั้ง	 2	 คน	 ไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ	 (ยกเว้น	 หากปีใดที่กรรมการอิสระออก

ตามวาระ	 กรรมการคนนั้นก็จะไม่ถูกน�าเสนอเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย)	 ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบหรือ

กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ	ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระทั้ง	2	คน	ได้ใน 

รายงานประจ�าปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมฯ	 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ	 แนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

ซึ่งเป็นแบบ	 ข.	 เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้	 หรือสามารถ	

Download	 หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท�าและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมี	 3	 แบบ	 คือ	

แบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.	(แบบ	ค.ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	 โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์

ไว้ส�าหรับติดหนังสือมอบฉันทะที่จุดลงทะเบียนเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	4/2564	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2564	มีผู้ถือหุ้น	18	ราย	ถือหุ้นรวม	20,678,359	หุ้น	ได้มอบ 

ฉนัทะให้กรรมการอสิระ	 ทีบ่รษิทัเสนอให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะและออกเสยีงแทน	 ดังน้ันในวันประชมุสามญัผู้ถือหุ้นดังกล่าวมผีูถื้อหุ้น 

เข้าประชุมด้วยตนเอง	27	ราย	จ�านวนหุ้น	48,042,779	หุ้น	และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	53	ราย	จ�านวนหุ้น	226,584,156	หุ้น	รวม

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม	80	คน	จ�านวนหุ้นที่ถือรวมกัน	274,626,935	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	83.29	ของ

จ�านวนหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	

	 การก�าหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม	เป็นไปตามจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่	โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

	 บริษัทฯ	 ด�าเนินการประชุมตามล�าดับระเบียบวาระการประชุมท้ัง	 8	 วาระ	 ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพ่ิมวาระ 

การประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

	 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระท�าโดยเปิดเผยด้วยระบบ	 Barcode	 มีการเตรียมป้ายคะแนนและบัตรลง

คะแนนเสยีงให้ผูถื้อหุน้ทกุวาระ	 ซึง่การนบัคะแนนจะนบัเฉพาะผูท้ีไ่ม่เห็นด้วยและ/หรอืงดออกเสยีงเท่าน้ัน	 และจะน�ามาหักออก 

จากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	 ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย	 ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นคนใด

ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง	 จะยกป้ายคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียนขึ้น	 ซึ่งป้ายคะแนนดังกล่าวจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม	

จ�านวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ	 Barcode	 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	 จะท�าการยิง	 Barcode	 จากป้ายคะแนนผล

การลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที	 เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้	 ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถ

ทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเป็นจ�านวนคะแนนเท่าไรไปพร้อมกันทันที	 โดยให้

ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อเก็บไว้หลักฐาน	 นอกจากนี้โปรแกรมได้รองรับการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลัง

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นหากมีผู้ถือหุ้นร้องขอ	หรือต้องการดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านี้

 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับ	 :	 บริษัทฯ	 มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยก�าหนด

ไว้ในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย	 และก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท 

ผู้บริหารและพนักงาน	ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	มีความรับผิดชอบ	มีวินัยและมีจิตส�านึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง	 

ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ	รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท	โดยไม่น�า 

ข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ	 /	 หรือผู้อื่น	 และห้ามกระท�าการอันเป็นการสนับสนุนบุคคล

อื่นใดให้ท�าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ	ซึ่งบริษัทฯ	ได้แจกจ่ายคู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ประกอบด้วย	นโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 8	 หลักปฏิบัติ	 จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท 

ผูบ้รหิาร	 และพนกังาน	 ให้แก่กรรมการบรษิทั	 ผูบ้รหิารและพนักงาน	 โดยได้เผยแพร่คูม่อืดงักล่าวผ่านระบบสารสนเทศท้ังภายใน 

องค์กรผ่านระบบอินทราเน็ต	และภายนอกองค์กรผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.mama.co.th	รวมถึงการจัดท�า	QR	code	ปิด

ประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงกัน	 เพื่อแนวทางการปฏิบัติตนในการด�าเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการท�างาน	 แก่กรรมการ

บริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามที่ก�าหนด	
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	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีนโยบายด�าเนินการด้านการรักษาความลับของข้อมูล	 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลอันเป็นความลับ

ทางธุรกิจซึ่งถือเป็นเอกสารควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะผู้เก่ียวข้องเท่าน้ันและไม่อนุญาตให้มีการท�าส�าเนาส�าหรับข้อมูลส�าคัญ

ดังกล่าว	มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว	

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดมาตรการก�ากับดูแลในเรื่องดังกล่าวไว้ในระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานของบริษัทฯ	 โดย

ก�าหนดโทษทางวินัยไว้สูงสุด	คือ	การเลิกจ้าง	

 การก�าหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	:	บริษัทฯ	ห้ามมิให้กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ซึ่งอยู่ 

ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	 1	 เดือน	 ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ

สาธารณชน	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้แจ้งให้กรรมการ	 และผู้บริหาร	 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง	 ตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และส่งส�าเนาให้เลขานุการบริษัท	เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	ในวาระเรื่องการ

ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	 ซึ่งได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง	 ในปี	

2564	กรรมการบริษัท	และผู้บริหาร	ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามมิให้ซื้อและ

ขายหลักทรัพย์

	 ในปี	2564	มีผู้บริหาร	1	คน	ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ	นอกเหนือจากกรรมการบริษัทและ 

ผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	แล้ว	และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	บริษัทฯ	จึงก�าหนด 

นโยบายให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ	ด้วย	และในการ 

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัประจ�าทกุเดือน	 เลขานกุารบรษิทัจะท�าหน้าทีร่ายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของกรรมการบรษิทัและ 

ผู้บริหารทุกคนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมกับบันทึกไว้ในรายงานการประชุม	

 การด�าเนินการกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์:	บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจ 

ด้วยความรอบคอบ	 มีเหตุและผล	 ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 โดยมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	

เสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	 ประเภทรายการเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	 และก�าหนด 

ให้กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีต้องออกจากห้องประชมุและไม่ออกเสยีงในวาระน้ัน	 เพ่ือให้กรรมการบรษิทัทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยีสามารถ 

แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ	 เมื่อเสร็จส้ินการประชุม	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยชื่อ	 ความสัมพันธ์ของ

บุคคลที่เกี่ยวโยง	นโยบายการก�าหนดราคา	ขนาดของรายการ	และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวท่ีเว็บไซต์ของบริษัท	

www.mama.co.th	

 ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

	 นอกจากนี้	 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ต่อเลขานุการบริษัท	 ภายใน	 1	 เดือน	 นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง	 และเลขานุการบริษัท	 มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้

ประธานกรรมการบริษัท	 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 ภายใน	 7	 วันท�าการ	 นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว	 ตาม

มาตรา	89/14	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	

	 ในปี	2564	เลขานุการบริษัท	ได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียจากกรรมการบริษัท	จ�านวน	4	คน	จ�านวน	

7	ฉบับ	ผู้บริหาร	3	คน	จ�านวน	3	ฉบับ	
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(2) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 ท้ังภายใน

ภายนอกองค์กร	 ภาครัฐ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทฯ	 ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างย่ังยืน	 สามารถสร้างผล

ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม	 ดังนั้นบริษัทฯ	 ได้จัดท�าจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท

และผู้บริหาร	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยได้เผยแพร่ผ่านการอบรมพนักงานทุกคน	 และจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่	 มี

การสื่อสารผ่านระบบ	 Intranet	 และเว็บไซด์ของบริษัทฯ	 ที่	 www.mama.co.th	 เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของ

กรรมการบริษัท	ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	ในการท�าหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตส�านึกที่ดียึดถือเป็นแนวปฏิบัติใน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	คือ	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พนักงาน	คู่ค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่งทางการค้า	ภาครัฐ	และสิ่งแวดล้อม	

	 และส่งผลให้ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน”	Thailand	Sustainability	Investment	(THSI)	

2021	จาก	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่มีผลคะแนนการ

ประเมินความยั่งยืนที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง	3	มิติ	ประกอบด้วย	มิติเศรษฐกิจ	มิติสิ่งแวดล้อม	และมิติสังคม,	ประกาศเกียรติคุณ:	

Sustainability	 Disclosure	 Recognition	 ในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	 จาก

สถาบันไทยพัฒน์

  ต่อลูกค้า	 :	บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจอยู่บนความซื่อสัตย์	ยุติธรรม	ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า	และท�าการแข่งขันเสรีตาม

กลไกของตลาด	 โดยค�านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นส�าคัญ	 มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและดูแล

รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า	 รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเพ่ือควบคุม

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		

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางหลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น	ข้อติชม	และข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้บริโภค	

และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือน�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไปโดยจัดให้มี

บริการลูกค้าสัมพันธ์	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	www.mama.co.th	และระบบ	Call	center	โทรศัพท์	02-374	7955	

	 ปี	 2564	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 Marketeer	 No.1	 Brand	 Thailand	 2020-2021	 จากผลการส�ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนทั้งประเทศ	โดยบริษัท	Kadence	International	(Thailand)	และบริษัท	มาร์เก็ตติ้ง	มูฟ	จ�ากัด
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 ต่อพนักงาน	 :	บริษัทฯ	 เล็งเห็นความส�าคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจส�าคัญ	และมีค่าที่จะน�าพาบริษัท

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	จึงให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกระดับชั้น	ไม่ว่าจะท�างานอยู่ในส่วนใด	ฝ่ายใด	โดยปราศจากการเลือก

ปฏิบัติ	 ดูแลอย่างเท่าเทียมกัน	 และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 ตลอดจนข้อก�าหนดตามมาตรฐาน

ในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 ได้รับการรับรอง

ตามมาตรฐานมาตรฐานแรงงานไทย	มรท.๘๐๐๑	 (TLS	8001)	มาตรฐานการประเมินสภาพการท�างาน	 (Workplace	Condi-

tions	Assessment	(WCA))	มาอย่างต่อเนื่อง

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีผลตอบแทนที่เป็นธรรม	 ได้แก่	 เงินเดือน	 โบนัส	 ค่าล่วงเวลา	 และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 และจัดให้มี

สวัสดิการที่ดีอื่นๆ	 เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานนอกเหนือจากผลตอบแทนที่ได้รับตามปกติ	

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	

	 มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานท่ีสามารถน�าไปประยุกต์ในงานได้ 

และยังค�านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต	 สุขภาพของพนักงาน	 อาทิเช่น	 การจัดอบรมด้านหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและ

พนักงาน	หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ	โครงการพัฒนาศักยภาพ	ทีม

จัดการสุขภาพ	 เพื่อลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังของผู้ประกันตนในสถานประกอบการ	 หลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น	 การซ้อม

อพยพหนีไฟ	 และการใช้อุปกรณ์ที่จ�าเป็น	 รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ส่งเสริมให้พนักงานรู้รักและสามัคคีกัน	

ด้วยการท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์	และให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน

		 ในปี	2564	บริษัทฯ	เห็นความส�าคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน	จึงก�าหนดแนวทางเริ่มจากการปลูกฝังให้พนักงาน

มีความรู้และใส่ใจในสุขภาพที่ดีของตนเองก่อนในเบื้องต้นโดย	

	 -	 สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้เรื่องโรค	 และการปฏิบัติตนเพ่ือให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรน่า	 (COVID-19)	 

	 	 ตลอดจนการป้องกัน	ตัวเองจากการแพร่	ของไวรัสโคโรน่า	(COVID-19)	ทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์	และ	E-Mail

	 -	 ส่งเสริม	และจัดให้มีการฉีดวัคซีน	ป้องกัน	ไวรัสโคโรน่า	(COVID-19)	ให้กับพนักงานทุกคน

	 -	 จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี

	 การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคลากรในปี	 2564	 บริษัทฯ	 มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	 เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ 

ด�าเนนิกิจกรรมขององค์กรให้บรรลเุป้าหมายตามทิศทางท่ีต้ังไว้ให้ส�าเรจ็ร่วมกัน	และตระหนักถึงการปฏบิติัหน้าท่ีเพ่ือรกัษาระบบ 

มาตรฐานสากลต่างๆ	ของบริษัทฯ	ที่ได้รับการรับรองให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น	รวมถึงการเตรียมความพร้อมส�าหรับ	กฎระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ	 เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ	 เช่น	 กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัย

ของสหรัฐอเมริกา	Food	Safety	Modernization	Act	 (FSMA)	โดยการดูแลระบบ	Food	Safety	Plan	ของบริษัทฯ	ให้มีความ 

ถูกต้องเหมาะสม	 บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ	 รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของมาตรฐานต่างๆ	 ของแต่ละประเทศที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละปี	 โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์บริบทขององค์กร	 การเข้าใจถึง

ความจ�าเป็นและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้เสีย	 และการน�าแนวความคิดเรื่องความเสี่ยง	 มาประยุกต์กับการวางแผนงาน 

เพ่ือการพัฒนาปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง	โดยบรษิทัฯ	ได้มกีารจดัหลกัสตูรการอบรมย่อยๆ	ให้กับพนกังานเพ่ือเพ่ิมความรู	้ความเข้าใจ 

และความสามารถในการเรียนรู้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน 

อาชีพของแต่ละหน่วยงาน	ประกอบด้วย	หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ	หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร	หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพในการ

ท�างาน	 หลักสูตรเกี่ยวข้องกับกฎหมาย	 มาตรฐาน	 และข้อก�าหนด	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 และหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชัน	
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	 ในปี	 2564	 บริษัทฯ	 ได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก	 คิดเป็นจ�านวนชั่วโมง

ฝึกอบรมรวม	12,717.55	ชั่วโมง	หรือโดยเฉลี่ยต่อพนักงาน	16.56	ชั่วโมง/คน/ปี

	 ปี	2564	บรษิทัฯ	ได้รบัตราสญัลกัษณ์และใบประกาศเกียรติคุณ	นิคมอตุสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบติัการใช้แรงงานทีดี่

 ต่อคู่ค้า	:	บริษัทฯ	ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า	และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม	ไม่เรียก	รับ	หรือยินยอม	

ที่จะรับทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใด	 ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า	 รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

อย่างเสรี	 ตรงไปตรงมา	 และยุติธรรม	 โดยให้ความส�าคัญกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม	 เคารพสิทธิ

ซึ่งกันและกัน	 สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	 ตลอดจนมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าเพื่อประเมินศักยภาพในการด�าเนิน

งาน	 และบริษัทฯ	 ยังมีการสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบถึงการปฏิบัติตนตามข้อก�าหนดในการท�างานร่วมกัน	 และบริษัทฯ	 ให้ความ

ส�าคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา	 เพราะเป็นขบวนการส�าคัญในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุ	 การควบคุมค่าใช้

จ่ายของบริษัท	 ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้มีกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัท	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบเรื่อง

การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของลูกค้า	 อาทิเช่น	Unilever	 (Unilever	Responsible	Sourcing	Audit	 -	URSA)	 เพื่อเชื่อมโยง

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศที่จัดหาสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก	 ให้แก่ลูกค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่มีนโยบายความ

รับผิดชอบต่อสังคม	(Responsible	Business	Partner	Policy)	เป็นต้น	

	 ในปี	2564	บริษัทฯ	ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า	

 ต่อเจ้าหนี	้ :	 เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหนี้การค้า	 ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงการส่งมอบสินค้าและช�าระเงินที่

ชัดเจน	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง	และช�าระหนี้ตรงตามก�าหนดเวลา	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่เคยมีข้อ

พิพาทใดๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวกับการผิดนัดช�าระหนี้	โดยบริษัทฯ	จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ได้ตกลง

ไว้ล่วงหน้า	และอ�านวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ	Pay	link	

 ต่อคู่แข่งทางการค้า	:	บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย	และแข่งขันทางการค้าตาม

กรอบกติกาที่เป็นธรรม	 รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน	 ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่

แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

 ต่อภาครัฐ	:	บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ	ซึ่งก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติกับ

ภาครัฐไว้ในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังได้ก�าหนดนโยบายด้านภาษีไว้เพิ่มเติม	 เพื่อแสดงถึงความมุ่ง

มั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	 และการจัดการด้านภาษีได้อย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย	

	 ในปี	2564	บริษัทฯ	ช�าระภาษีครบถ้วน	ตรงเวลา	เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	ทั้งภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	ภาษี

เงินได้นิติบุคคล	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	 ภาษีศุลกากร	 ภาษีป้าย	 ภาษีโรงเรือน	 ตลอดจนอากรแสตมป์	 รวมถึงข้อ

ก�าหนดต่างๆ	 ที่ทางโรงงานเกี่ยวข้อง	 เช่น	 กฎหมายทางด้านการผลิตอาหาร	 กฎหมายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 กฎหมาย

ด้านแรงงาน	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	เป็นต้น	

 ต่อชุมชนและสังคม	:	บริษัทฯ	ส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์	ปลูกฝังจิตส�านึก	ความรับผิดชอบต่อ

ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม	 ให้เกิดขึ้นในบริษัท	 ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจาก

เหตุการณ์ต่างๆ	

 ต่อสิ่งแวดล้อม	 :	บริษัทฯ	มีความรับผิดชอบและให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด	 และให้ความส�าคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกข้ันตอนการด�าเนิน

งาน	และยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO-14001	พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ

ชั้นให้เข้าใจถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
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	 ด้วยบริษัทฯ	 ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต	 ซึ่งอาจจะส่งผลท�าให้เกิดความเสีย

หายต่อชุมชนและธุรกิจได้	 ดังนั้นจึงได้ก�าหนดมาตรการต่างๆ	 เพื่อควบคุมของเสียจากการผลิตก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม	 โดย

ด�าเนินการป้องกันและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนอยู่สม�่าเสมอ	 ดังเช่น	 มาตรการบ�าบัดน�้าเสียเพ่ือน�ามาหมุนเวียนใช้ใน

โรงงาน	มาตรการบ�าบัดอากาศจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ	มาตรการป้องกันสารเคมี	น�้ามันเตา	มิให้

รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม	การสั่งซื้อถ่านหินที่บรรจุด้วย	Big	Bag	เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน	เป็นต้น

	 และจากการด�าเนินการตามมาตรการต่างๆ	 ดังกล่าว	 ประกอบกับความมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนาให้โรงงานผลิตอาหารของ 

บริษัทฯ	 มีมาตรฐานในระดับสากล	 ส่งผลให้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบด้านมาตรฐานสากลต่างๆ	 โดยได้ออกใบ 

รับรองมาตรฐานสากลให้กับบริษัทฯ	อาทิเช่น	มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	และมาตรฐานฉลากคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์	(Carbon	Footprint)	

  การส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 :	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า	 น�้าประปา	 น�้ามันเชื้อเพลิง	 การสนับสนุนการใช้เอกสารและแบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ	 และมีการประชุมเรื่องพลังงานเป็นประจ�าทุกเดือน	 เพื่อควบคุมการใช้พลังงานแต่ละ

ประเภท	 รวมถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน	 ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จัดเป็นประจ�าต่อเนื่อง

ทุกๆ	ปี	ส่งผลให้บริษัทฯ	ได้รับใบรับรองมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน	จากกระทรวงพลังงาน

 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	 :	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม	 ไม่ล่วงละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา	แต่มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมอาหาร	โดยน�าเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า	ควบคู่

กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน	 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า	 ตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

	 การไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	:	บริษัทฯ	เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน	ให้ความเสมอภาค	และให้เกียรติ	

พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	 ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล	 ตลอดจนสิทธิในสถานที่ท�างาน	 รวมถึงปราศจากการล่วง

ละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ	 ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิด

สิทธิมนุษยชน	รวมถึงมีระบบการพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับต่างๆ	เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานที่ไม่

ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ	 เช่น	 การติดกล้องทีวีวงจรปิดหรือการตรวจค้นยานพาหนะก่อนออก

จากโรงงาน	เป็นต้น

 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	:	บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน	 รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน	 โดยก�าหนดระเบียบ	 วิธีการปฏิบัติ	 และมาตรฐานการท�างานที่ปลอดภัย	

รวมถึงมกีารตรวจตดิตามและประเมนิผลด้านความปลอดภยัอย่างสม�า่เสมอ	 เพ่ือป้องกันและลดความสูญเสียต่อชวีติและทรพัย์สนิ

ของบริษัท	พนักงาน	คู่ค้า	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 บริษัทฯ	 ตระหนักว่าการด�าเนินงานจะต้องด�าเนินควบคู่ไปกับความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

เป็นส�าคญั	โดยนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของบรษิทัฯ	เพ่ือใช้ควบคุมการด�าเนนิงานให้มคีวามปลอดภยั 

และท�าให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพในทุกๆ	 ขั้นตอน	 ตลอดจนเพื่อป้องกัน	 และลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุที่อาจ

เกิดขึ้นกับพนักงาน	ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
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	 บริษัทฯ	 ปลูกฝังจิตส�านึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	 ของบุคลากรในบริษัทฯ	 ทุกคน	 ซึ่งบุคลากรทุกคนจะ 

ต้องมีความตระหนักถึงการเอาใจใส่เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน	 นอกจากน้ันคู่ค้าของ 

บริษัทฯ	จะต้องมีการปฎิบัติตามข้อก�าหนดของแผนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด	และเพื่อให้การด�าเนิน

งานด้านความปลอดภัยฯ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ในทุกๆ	กระบวนการท�างานของบริษัทฯ	นอกจากนี้ได้ด�าเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ของสถานประกอบกิจการขึ้น	โดยมีผู้บริหารและ

พนักงานจ�านวน	103	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.80	ของบุคลากรทั้งหมด	ที่อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อก�าหนดมาตรฐานและด�าเนินการด้านนโยบายให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

และยังเป็นการควบคุมการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในการท�างาน

	 คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ของสถานประกอบกิจการ	 ของบริษัทฯ	

ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรในบริษัทฯ	 พร้อมทั้งตรวจสอบ	 ติดตามสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่าง

สม�่าเสมอ	เพื่อหาแนวทางป้องกัน	และแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	โดยบุคลากรของบริษัทฯ	ที่ต้องปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มี

ความเสี่ยงในการท�างาน	มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ	และโรคที่เกิดจากการท�างาน	ดังนี้	

 ลักษณะงาน ความเสี่ยงต่อโรค/ ภัยจากการท�างาน การด�าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง

	 งานสายการผลิต	 •	อุบัติเหตุจากการท�างาน	 •	จัดกิจกรรมKYT	 	

	 	 	 •	จัดกิจกรรม	จป.สัญจร	 	

	 	 	 •	จัดกิจกรรม	SHEE&Q	

	 ปฏิบัติงานในออฟฟิศ	 •	ออฟฟิศซินโดรม	 •	จัดกิจกรรมนวดผ่อนคลายในบริษัทฯ

	 ในปี	2564	บริษัทฯ	มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการท�างานค�านวณตาม	TCIR	เท่ากับ	1.03	รายต่อพนักงาน	

100	คนต่อปี	ซึ่งค่ามาตรฐานความปลอดภัย	(TCIR	:	Total	Case	Incident	Rate	คือ	จ�านวนอุบัติเหตุจากการท�างาน	ค�านวณ

เฉลี่ยที่พนักงาน	100	คน	ในช่วงระยะเวลา	1	ปี	โดยค่ามาตรฐานความปลอดภัยที่ดี	TCIR	จะอยู่ที่	1.0	หรือต�่ากว่า)	

แนวทางการปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

1)	 ด�าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	 (Workplace	 Risk	 Assessment)	 ของทั้งโรงงานและบริเวณปฏิบัต ิ

	 งานทั้งหมด	 เพื่อก�าจัดหรือลดความเสี่ยงที่แหล่งก�าเนิด	 เช่น	 ลดระดับเสียงดัง	 ปรับปรุง	 ความปลอดภัยของเครื่องจักร	 

	 การปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัย	 การขนส่งภายในโรงงาน	 บันไดช�ารุด	 สายไฟฟ้าช�ารุด	 เครื่องจักรไม่ได้ต่อ 

	 สายดิน	หลมุทีพ้ื่น	การจดัเก็บสนิค้า	และใช้เอกสารแสดงขัน้ตอนการปฏบิตังิานเพ่ือการปฏบิตังิานอย่างปลอดภยั	เป็นต้น

2)	 การด�าเนินการเมื่อเกิดอุบัติการณ์และอุบัติเหตุ	 (Incidents	 and	 Accidents)	 มีการจัดท�าเอกสารแสดงขั้นตอนการ 

	 ปฏิบัติ	การจัดท�ารายงาน	วิเคราะห์	ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข

3)	 ด�าเนินการจัดอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย	 (Health	 &	 Safety	 Training)	 ที่จ�าเป็นและเพียงพอก่อนเริ่มใช้งาน 

	 เครื่องจักร	 อุปกรณ์	 หรือปฏิบัติงานอันตราย	 รวมถึงจัดอบรมทบทวนตามความจ�าเป็นของกฎหมาย	 และ/หรือสิ่งที่ระบุ	 

	 การอบรมปฐมนิเทศพนักงานต้องประกอบด้วยข้อมูลที่เก่ียวข้องด้านสุขภาพและความปลอดภัยของการท�างานใน 

	 แต่ละวัน	 สิทธิและหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามที่กฎหมายก�าหนด	 จัดเก็บรายละเอียดการอบรม 

	 และบันทึกการอบรม	 โดยด�าเนินการตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการพิจารณาความจ�าเป็นและการจัดฝึกอบรม	 และการ 

	 ฝึกอบรม
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4)		 เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ	 (Machinery	and	Other	Equipment)	ทั้งหมดที่ใช้งานในการผลิตและการปฏิบัติงานต้อง 

	 ปลอดภัยส�าหรบัการใช้งานและได้รบัการตดิตัง้อปุกรณ์ความปลอดภยัท่ีจ�าเป็นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอบุติัเหต	ุการบาดเจบ็ 

 เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ	 เช่น	 รถฟอร์คลิฟท์	 ปั้นจั่น/ลิฟท์	 เป็นต้น	 ได้รับการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองโดย 

	 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบท่ีได้รบัมอบหมาย	 หรอืบคุคลทีม่ใีบอนุญาตหรอืได้รบัมอบหมายตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 ปฏบิตั ิ

	 ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบ	การตรวจวัด	และการประเมินความสอดคล้อง	และการติดตามเฝ้าระวัง

5)		 บริษัทฯ	จัดท�าข้อมูลความปลอดภัย	(Safety	Information)	และ/หรือสัญลักษณ์เตือนที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

	 ในบริเวณมีความเสี่ยง	และเป็นลักษณะที่พนักงานสามารถเข้าใจได้	(ใช้ภาพหรือป้ายสัญญาณมีภาพ	เขียนด้วยภาษา 

	 ที่พนักงานเข้าใจ)

6)		 บรษิทัฯ	จดัท�าเอกสารแสดงขัน้ตอนการปฏิบตังิานเก่ียวกับความปลอดภัย	(Safe	Working	Routines)	เพ่ือลดความเสีย่ง 

	 ของการเกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างานอันตราย

7)		 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	 (PPE)	 บริษัทฯ	 มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและชุดป้องกันที ่

	 เหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับพนักงานและผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน	 เพื่อให้สวมเข้าไปในบริเวณท�างานที่มีอันตรายหรือ 

	 อาจมคีวามเสีย่ง	และจดัท�าเครือ่งหมายบงัคบัอย่างชดัเจนไว้ในบรเิวณทีก่�าหนดให้สวมอปุกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบคุคล

8)		 บริษัทฯ	 มีการจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาล	 (First	 aid	 equipment)	 ที่จ�าเป็นอย่างเพียงพอส�าหรับพนักงานระหว่าง 

 การท�างานทกุกะในโรงงาน	 พนักงานสามารถเข้าถึงได้เมือ่เกิดเหตุ	 โดยจดัเก็บในห้องพยาบาลส�าหรบัช่วงเวลาปฏบิตังิาน 

	 ที่มีพยาบาลวิชาชีพประจ�าการ	และจัดเก็บที่ป้อม	รปภ.	ในช่วงวันหยุด	และนอกเวลาท�าการของพยาบาล	ก�าหนดให้ม ี

	 การตรวจสอบกล่องปฐมพยาบาล	ให้มีความพร้อมในการใช้งาน

9)		 บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น	(First	Aid	Trained	Persons)	โดยบุคคลที่ได้รับการอบรมด้าน 

 การปฐมพยาบาลต้องมจี�านวนเพียงพอระหว่างชัว่โมงการท�างาน	ครอบคลุมทุกกะ	จดัต้ังเป็นทีมปฐมพยาบาล	 ผู้อบรมด้าน 

 การปฐมพยาบาลต้องเป็นผูท้ีม่หีนังสอืรบัรองแพทย์หรอืพยาบาล	ตามทีก่ฎหมายก�าหนด	และจดัเก็บบนัทกึการฝึกอบรม

10)		 สภาพสถานที่ปฏิบัติงาน	 (Workplace	 Conditions)	 บริษัทฯ	 มีการจัดการบ�ารุงรักษา	 และตรวจสอบสภาพแวดล้อม 

	 การท�างานให้อยู่ในสภาพดี	สอดคล้องตามกฎหมาย	เช่น	อากาศ	แสง	เสียง	ฝุ่น	ความร้อน	เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงาน 

	 ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

11)		 การยศาสตร์	(Ergonomics)	มกีารประเมินสภาพด้านการยศาสตร์ของสถานทีป่ฏิบตังิาน	และวางแผนวิธีการลดการท�างาน 

	 ต�าแหน่งเดมิๆ	และท่าทางการท�างานซ�า้ๆ	เป็นต้น	ทีส่ามารถก่อให้เกิดการบาดเจบ็ระยะยาวได้	และต้องด�าเนนิการแก้ไข

12)	 น�้าดื่ม	(Drinking	Water)	บริษัทฯ	จัดให้มีน�้าดื่มที่สะอาดส�าหรับพนักงานทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	เครื่องจ่ายน�้าดื่มม ี

	 แผนการตรวจสอบบ�ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี	ต�าแหน่งติดตั้งอยู่ห่างจากบริเวณท�างานในระยะที่เหมาะสม

13)	 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขอนามัย	 (Housekeeping	 and	Hygiene)	 สถานที่ปฏิบัติงานต้องมีการจัดเก็บอย่าง 

 เป็นระเบยีบเรยีบร้อยเพ่ือให้แน่ใจว่ามสีภาพการท�างานทีถู่กสขุอนามยัและมคีวามปลอดภยัส�าหรบัพนักงาน	 และมแีผน 

 การท�าความสะอาดทั่วทั้งโรงงานเป็นประจ�าและดูแลให้อยู่ในสภาพดี	มีบริเวณล้างมือและห้องน�้าอย่างเพียงพอ

14)	 บริเวณพักผ่อน	(Break	Areas)	บริษัทฯ	จัดให้มีสถานที่เพียงพอ	ซึ่งพนักงานสามารถพักผ่อนและรับประทานอาหารได ้

	 ระหว่างหยุดพัก	โดยบริเวณดังกล่าวต้องสะอาด	อยู่ในสภาพดี	แยกออกจากบริเวณผลิต	เช่น	เสียงดัง	ฝุ่น	เป็นต้น	มีโต๊ะ 

	 และเก้าอี้เพียงพอต่อจ�านวนพนักงาน	ก�าหนดแผนการท�าความสะอาดสถานที่	และอุปกรณ์อย่างเหมาะสม

15)	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด	 (Alcohol	 and	 Drugs)	 บริษัทฯ	 มีนโยบายห้ามพนักงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 

	 และเสพสิง่เสพตดิทกุชนิดทัง้ในบรเิวณบรษิทัฯ	สถานทีท่�างาน	ไม่ว่าจะเป็นเวลาท�างานหรอืนอกเวลาท�างานโดยเด็ดขาด 

	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการท�างานขณะท่ียังมึนเมาอยู่ภายใต้ฤทธ์ิของยาเสพติดหรือสารท่ีป้องกันไม่ให ้

	 พนักงานท�างานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	และได้สื่อสารนโยบายให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง
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 นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

	 บริษัท	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	จ�ากัด	(มหาชน)	มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัย	ตามกฎหมาย	

ระเบียบข้อบังคับและข้อก�าหนดของลูกค้า	 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาชีว	 อนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า	ทั้งนี้	พนักงานทุกระดับชั้น	ต้องมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	

(3) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 ทั้งข้อมูลทางการเงิน	 และที่ไม่ใช่

ทางการเงินอย่างครบถ้วน	 เป็นจริง	 เชื่อถือได้	 เพียงพอและทันเวลา	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและนักลงทุนได้รับข้อมูลและ

สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน	และบริษัทฯ	ยังคงเปิดเผยข้อมูลตามที่ก�าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 1)	 สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี	ได้แก่	งบการเงินรายไตรมาส	3	ไตรมาส	งบการเงินประจ�าปี	พร้อม 

	 	 รายงานการวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	แบบแสดงรายการข้อมูล	ประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	และรายงาน 

	 	 ประจ�าปี	(แบบ	56-2)	(ปี	2564	แบบ	56-1	One	Report)

	 2)	 สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์	ได้แก่	การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	รายการที่เกี่ยวโยงกัน	การเข้าร่วม 

	 	 ลงทุน	การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล	การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	เป็นต้น	

	 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว	 ด�าเนินการโดยผ่านระบบ	 SET	 Community	 Portal	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 และจัดส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก�าหนดเพื่อเผยแพร่ต่อไป	

พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เว็บไซต์ของบริษัท	www.mama.co.th	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

	 •	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ดูแลให้มีระบบการจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ	 โดย 

บริษัทฯ	จัดให้มีบุคคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดท�าข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับงบการเงิน	และข้อมูลส�าคัญอื่นๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับ 

รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	 (ท�าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี)	 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและ 

การลงทุน	(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ 

และข้อมลูตามท่ีได้รบัมอบหมาย	ท�าหน้าทีโ่ดย	กรรมการผู้อ�านวยการ	นักลงทุนสัมพันธ์	และเลขานุการบรษิทั	(โดยผู้มตี�าแหน่งงาน

ดังกล่าวมีคุณสมบัติ	ความรู้	ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่	ตามข้อมูลที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร)	

	 •	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน	 โดยก�าหนดให้มีวาระการประชุมเรื่อง 

การรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ประจ�าทุกเดือน	 เพ่ือการติดตามและวิเคราะห์ผลประกอบการในแต่ละเดือนอย่าง 

ต่อเน่ือง	 รวมถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับดี	 มีความ

สามารถในการช�าระหนี้อยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง	ประกอบกับไม่มีภาระหนี้สินระยะยาวของเงินกู้ยืมที่ต้องช�าระคืน		

 • คณะกรรมการบรษิทัฯ	 ได้จัดท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงิน	 เพ่ือแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ซึ่งครอบคลุมเรื่องส�าคัญตามข้อพึงปฏิบัติส�าหรับกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี	 เพื่อแสดง

ความรับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้องครบถ้วน	โปร่งใส	อย่างเพียงพอ	และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทจัดท�าขึ้น
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	 •	 ในปี	 2564	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�ารายงานทางการเงินโดยถูกต้องและโปร่งใส	 ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	โดยได้รายงานแบบไม่มีเงื่อนไขและ 

ได้แสดงความเหน็ต่องบการเงินของบรษิทัว่าถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ท้ังน้ี	บรษิทัฯ	ไม่เคย 

ถูกส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ส�านักงาน	 ก.ล.ต.)	 หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ด�าเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดและไม่เคยถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน	ทั้งนี้บริษัทฯ	สามารถจัดส่ง 

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี	 พร้อมรายงานการวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจดัการ	 ได้ก่อนเวลาหรอืภายใน 

ก�าหนดเวลาทั้งหมด	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	

	 •	 ในปี	2564	บริษัทฯ	งดการจัดกิจกรรม	“นักวิเคราะห์	นักลงทุน	พบกลุ่มสหพัฒน์”	จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรสัโคโรน่า	2019	(Covid-19)	อย่างไรก็ตาม	บรษิทัฯ	ได้เปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุพบกับผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

และการลงทุน	(CFO)	ของบริษัทฯ	ผ่านทางออนไลน์และทางโทรศัพท์	โดยให้ข้อมูลผลประกอบการพร้อมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบ 

ต่อผลการด�าเนินงาน	ซึ่งมีนักวิเคราะห์ได้ร่วมกิจกรรมเป็นประจ�าทุกๆ	ไตรมาส

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญและความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	 ซื่อสัตย์สุจริต	 โดยน�าเอาหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการ	ปลูกฝังเป็นรากฐานในการด�าเนินงานแก่พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ	ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ	ที่

ว่าด้วยเรื่อง	 “การสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และให้ความส�าคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม	 การ

ดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน”	คณะกรรมการธรรมาภิบาล

และบริหารความเสี่ยง	 จึงได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	 โดยมีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และ

คู่ค้าทุกคน	ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม	อีกทั้งยังได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชัน	เป็นประจ�าทุกปี	เพื่อให้การด�าเนินงานของ	TFMAMA	ปราศจากการคอร์รัปชัน	ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน  

	 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม	 ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย	 ทีไ่ด้ก�าหนด 

ไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ	 ดังน้ัน	 บริษัทฯจึงก�าหนดนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน	

โดยห้ามกรรมการบริษัท	 ผู้บริหารและพนักงาน	 ยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 โดย

ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

	 1)	 บริษัทฯ	 ไม่กระท�า	 และ/หรือ	 ไม่สนับสนุนการให้สินบน	 หากมีการบริจาคเพ่ือการกุศล	 การบริจาค	 ให้แก่

พรรคการเมือง	รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ	บริษัทฯ	จะด�าเนินการด้วยความโปร่งใส	ชี้แจงและ	ตรวจสอบได้

	 2)	 ส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกและค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชัน	 ให้แก่กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน

ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	ประกาศ	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	โดยจัดท�าเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

	 3)	 ห้ามกรรมการบริษัท	 ผู้บริหารและพนักงาน	 กระท�าการใด	 หรือเป็นตัวกลางในการเรียก	 รับทรัพย์สินหรือ 

ผลประโยชน์ใด	จากหน่วยงานของรัฐ	หรือหน่วยงานเอกชน	เพื่อจูงใจหรือกระท�าการผิดกฎหมาย	รวมถึงการใช้ต�าแหน่งหน้าที่	

และ/หรือ	น�าข้อมูลของบริษัทฯ	ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
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	 4)	 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้อง	 มีระบบการควบคุมภายในท่ีมี	 ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล	 มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจให้เหมาะสม	 เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการ	 ทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวข้อง 

กับการทุจริต	การคอร์รัปชัน

	 5)	 ก�าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม�่าเสมอ	 ตลอดจนการ	 ทบทวน

แนวทางการปฏิบัติและข้อก�าหนดในการด�าเนินการ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ	 กฎหมาย	 และข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวข้อง

	 6)	 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถท่ีจะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย	 โดยให้ความมั่นใจว่า 

ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง

	 ทั้งนี้	 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	 และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	 ทั้งฉบับได้เปิดเผยในเว็บไซด์ของบริษัท	

www.mama.co.th

 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส	:	บริษัทฯ	ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถ

ติดต่อสื่อสาร	 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ	 รวมถึงพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น	 หรือมีหลักฐาน	 หรือมีข้อสงสัย

ว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระท�าในนามบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม	 การ

ทุจริตกระท�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	

	 	 	 	 -	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

	 	 	 	 -	 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)	 ในกรณผีูร้้องเรยีนเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยชือ่	 ต้องระบรุายละเอยีดข้อเท็จจรงิหรอืหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะแสดง 

	 	 ให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน	หรือคอร์รัปชัน
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	 ทั้งนี้บริษัทฯ	จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ	และค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน	 เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิด

เผยตามที่กฎหมายก�าหนด

 กระบวนการรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

	 บริษัทฯ	 จะด�าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวัง	 โดยมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งข้อ 

ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส	 ส�าหรับข้อร้องเรียนท่ีผ่านการพิจารณาแล้วจะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง	 เพ่ือรายงานคณะ

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดนโยบายในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส	 ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	

เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนมีความมั่นใจว่าเมื่อมีการแจ้งเบาะแสที่เกิดขึ้น	 พนักงานจะได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัย	 เช่น	

ไม่มีการเลิกจ้าง	พักงาน	และโยกย้ายต�าแหน่งงาน	โดยข้อมูลที่ได้รับแจ้ง	รวมทั้งชื่อผู้แจ้ง	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	บริษัทฯ	จะเก็บ

ข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ	และค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส	เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายก�าหนด

เท่านั้น	

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

	 1.	 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้	 หากเห็นว่าการเปิดเผยน้ันจะท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือ

ความเสียหาย

	 2.	 บริษัทฯ	 จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ	 และค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน	 โดยก�าหนดมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่

ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน	เช่น	รบกวนการปฏิบัติงาน	เปลี่ยนต�าแหน่งงาน	เลิกจ้าง	เป็นต้น

แนวทางการปฏิบัติ

	 1.	 ช่องทางการร้องเรียนข้างต้นถือเป็นช่องทางอันเป็นความลับ	 และข้อมูลข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะทั้งหมดจะถูก

เก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ	โดยไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล

	 2.	 ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะทั้งหมดจะถูกรวบรวมอย่างน้อยเดือนละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อทบทวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

ก�าหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

	 3.	 ผู้ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ	 ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท	ผู้บริหารและพนักงาน

	 ในปี	2564	บริษัทฯ	ไม่ได้รับข้อร้องเรียน	เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 
	 การก�ากับดูแลกิจการด้านจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดเพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจท่ีด ี

ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ	 โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและ 

เป็นธรรม	 รวมถึงการค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 ตระหนักถึง

ความส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง	ซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใสและตรวจสอบได้

	 องค์ประกอบท่ีส�าคัญของจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 คือ	 การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน	

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี	 จึงก�าหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจน	 โดยเมื่อวันที่	 16	ตุลาคม	2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติ	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	และ

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	4	และปี	2564	มีการทบทวนนโยบายใหม่และได้รับการอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	11/2564	เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2564	ทั้งนี้	เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ

สภาวการณ์ปัจจุบัน	ส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	ได้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกันและเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอก

องค์กร	อาทิเช่น	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม	รวมถึงสื่อสารผ่านเว็บไซด์ของบริษัท	www.mama.co.th	

6.3  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับดูแล 
  กิจการในรอบปีที่ผ่านมา
	 ปี	 2564	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ทบทวนสาระส�าคัญระบบการก�ากับดูแลกิจการ	 และมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมการก�ากับดูแลกิจการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(1) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
	 คณะกรรมการบริษัท	 ตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้บริษัทฯ	 มีระบบการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	เพื่อน�าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

	 นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ได้ส่งเสริมระบบการบริหารงาน	การควบคุมภายใน	และการบริหารจัดการความ

เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

	 -	 ระบบการบริหาร	มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท	ด้วยความรอบคอบ	และระมัดระวัง	บริหารงานด้วยความ

สามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 วางแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม	 มี

ระเบียบปฏิบัติที่ก�าหนดการแยกอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	 รวมทั้งต้อง

ด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี	รายงานทางการเงินและการตรวจสอบบัญชี	มีความน่าเชื่อถือ	

	 -	 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	 ด้วยการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมการตรวจสอบภายในและ

การประเมินความเสี่ยง	 โดยไม่เจาะจงหรือมุ่งเน้นการควบคุมภายในเฉพาะเรื่อง	 หากแต่ครอบคลุมให้เกิดความถูกต้อง	 สุจริต	

ความเป็นธรรม	และสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจ	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	ติดตามและดูแลใน

เรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และรายการที่เกี่ยวโยงกัน	

	 -	 การด�าเนินการด้วยความโปร่งใส	ชัดเจน	โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการก�าหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดี	ที่ผู้บริหารและพนักงาน

ทุกระดับพึงมีจิตวิญญาณที่ดีต่อผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	บริษัทคู่ค้า	และสังคมอย่างมีจริยธรรมต่อต้านการทุจริต	การคอร์รัปชัน	ไม่ล่วง

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
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	 ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้รับผลประเมินในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ	ดังนี้	

	 •	 บริษัทฯ	 ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2564	 (AGM	 

	 	 2564)	ได้คะแนน	98	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	100	คะแนน

	 •	 บริษัทฯ	 ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 ประจ�าปี	 2564 

	 	 (Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	2021)	ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

	 	 บริษัทไทย	(IOD)	ในระดับ	“ดีเลิศ”	(Excellent	CG	Scoring)	

	 •	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลแห่งความส�าเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจโดย 

	 	 ค�านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญมาอย่างต่อเนื่อง 

	 	 ส่งผลให้บริษัทฯ	ได้รับรางวัลต่างๆ	ในปี	2564	ดังนี้

	 	 -	 บริษัทฯ	ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ“หุ้นย่ังยืน”	Thailand	Sustainability	Investment	(THIS)	2021	จาก 

	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 -	 บริษัทฯ	 ได้รับประกาศเกียรติคุณ:	 Sustainability	 Disclosure	 Recognition	 ในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 

	 	 	 ต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	จากสถาบันไทยพัฒน์

(2) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ

	 ส�าหรับเรื่องที่บริษัทฯ	ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	บริษัทฯ	จะน�าไปเป็น

แนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมในโอกาสต่อไป

 ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล

1.	คณะกรรมการบริษัท	 ไม่มีการก�าหนดนโยบาย 

 จ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 

 อสิระไว้ไม่เกิน	9	ปี

 

 

 

2.	ประธานกรรมการบรษัิท	ไม่ได้เป็นกรรมการอสิระ

 

 

 

3.	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ

 

4.	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 

	 จ�านวนเกินกว่า	5-12	คน

บรษิทัเชือ่มัน่ว่ากรรมการอสิระของบรษิทัฯ	 เป็นบคุคลทีม่คุีณสมบติัครบถ้วน 

เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระและสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ 

โดยใช้ความรู	้ ความสามารถ	 และน�าประสบการณ์ทีส่ะสมมาช่วยส่งเสริม 

พัฒนาบริษัทฯ	ด้วยความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ	ได้เป็นอย่างดี	อย่างไร

ก็ตามในปี	 2564	 กรรมการอิสระของบริษัทฯ	 ไม่มีคนใดท่ีด�ารงต�าแหน่ง

เกิน	9	ปี

เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 

ของบรษิทัฯ	 และได้ปฏบิติัหน้าท่ีด้วยความเป็นอสิระ	 เปิดโอกาสให้กรรมการ 

บริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น	และเสนอข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น 

ผูบ้รหิาร	 เนือ่งจากเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ	 มปีระสบการณ์	 และมี

ความเข้าใจในธุรกิจของบรษิทัฯ	รวมถึงได้ปฏิบติัหน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ

คณะกรรมการของบรษิทัฯ	 มจี�านวน	 15	 คน	 โดยองค์ประกอบของคณะ

กรรมการบรษิทั	ประกอบด้วย	3	กลุม่	กลุม่กรรมการอสิระ	กลุม่กรรมการไม่เป็น 

ผู้บริหาร	 และกลุ่มกรรมการบริหาร	 เพื่อการถ่วงดุลในการบริหาร	 และเป็น 

ไปตามข้อบงัคับของบรษิทัฯ	 ทีก่�าหนดให้มคีณะกรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่า	

5	คน	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	พิจารณาจ�านวนกรรมการบรษิทั	โดยค�านงึถึงความเหมาะ

สมและสอดคล้องกับขนาดของธุรกิจ
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7. โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ
 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร พนกังานและอ่ืน ๆ

7.1 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 แผนผังการบริหารงาน ปี 2564

ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่าย Intelligence
Production

รองผู้อ�านวยการ
สายงานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการการลงทุน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายประกันคุณภาพ

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ
สายงานการผลิต

โรงงาน
ศรีราชา

โรงงาน
ล�าพูน

โรงงาน
ระยอง

โรงงาน
ราชบุรี 1

โรงงาน
ราชบุรี 2
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ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ
สายงานพัฒนาธุรกิจและ
การลงทุนต่างประเทศ

ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ
สายงานสนับสนุนกลาง

ผู้จัดการส�านัก
กรรมการผู้อ�านวยการ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้อ�านวยการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

คณะท�างานธรรมาภิบาล

คณะท�างานบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ

ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน
และการลงทุน

ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

และองค์กร

ฝ่ายจัด
ซื้อ

ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

และธุรการ
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์หลากหลาย	 มีความสามารถ

เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท	 เข้าใจบทบาทหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 มีภาวะผู้น�า	 มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้

อย่างชัดเจน	มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ	ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัท	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ	 ในการก�าหนดทิศทาง	 เป้าหมาย	 และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท	

อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ�าปี	รวมทั้งก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย	นโยบายและ

แผนงานท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 และส่งเสริมให้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 จริยธรรม

และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 เพ่ือให้กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ในการด�าเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง	เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ท่ีจะด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	ทั้งนี้บริษัทฯ	ยังเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ	และเมื่อมีกรรมการ

ใหม่	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่	 โดยมีการบรรยายให้ทราบถึงลักษณะและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัท	พร้อมทั้งมอบเอกสารข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	ได้แก่	คู่มือกรรมการบริษัท

จดทะเบียน	 บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน	 และข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน	

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 ในด้านบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง	 และการปฏิบัติตามหน้าที่	

ทั้งนี้	 มีการจัดท�าหนังสือ	 มอบอ�านาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร	 และมีการก�าหนดระดับอ�านาจด�าเนินการในแต่ละด้าน

ไว้อย่างชัดเจน	รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

 1) ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

	 คณะกรรมการบริษัท	ให้ความส�าคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น�าองค์กร	เพื่อดูแลรักษา 

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยก�าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว	

ก�าหนดกระบวนการตรวจสอบ	 และการก�ากับดูแลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้

องค์กรสู่ความยั่งยืน	โดยก�าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุกปี	

 2) ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมการบริษัท	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการธุรกิจให้ด�าเนินการตามหลักการก�ากับกิจการท่ีด ี

จึงได้ก�าหนดให้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม	 ในการด�าเนินธุรกิจ	 และจรรยาบรรณ

กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อเป็นคู่มือให้กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการด�าเนินงานของบริษัท	 โดยได้เน้นถึงหลักความรับผิดชอบ	หลักความ

โปร่งใส	 หลักความซื่อสัตย์สุจริต	 คุณธรรม	 และจริยธรรม	 ซึ่งได้มีการก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร	ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆรวมทั้งข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัท	
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   3) ความขัดแย้งของผลประโยชน์

				 คณะกรรมการบริษัท	 ให้ความส�าคัญในการดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 ด้วย

ความรอบคอบ	 เป็นธรรม	 มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าท�ารายการโดยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการท�ารายการที ่

เกี่ยวโยงกัน	 จึงได้ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

ส่วนของจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เมื่อบริษัทฯ	มีการท�าธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน	ได้ก�าหนดให้กรรมการ

บริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง	 และต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน	 ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 มกีารเปิดเผยการท�ารายการทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 ผ่านช่องทาง

ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 www.mama.co.th	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็น

หัวข้อรายการระหว่างกันที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	และแบบ	56-1	One	Report	ของบริษัทฯ

     4) ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

						 คณะกรรมการบริษัท	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีระบบการควบคุมด้านการด�าเนินงาน	 การรายงานทางการเงิน	

และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 และนโยบายของบริษัทฯ	 เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายในที่ได้ก�าหนดไว้	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ	 เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ	 ประเมิน

และให้ข้อเสนอแนะ	 รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง	 การควบคุม	 และการ 

ก�ากับดแูลกิจการตามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน	(International	Standard	for	the	Professional	

Process	of	Internal	Auditing)	โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

		 หน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 โดยมี	 นางสาวอริยา	 ต้ังชีวินศิริกุล	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เป็นผู ้

ปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน	น�าผลการตรวจสอบทีป่ระชมุร่วมกับฝ่ายบรหิารทีเ่ก่ียวข้อง	เพ่ือปรบัปรงุแก้ไขแลกเปลีย่นข้อคิดเห็น 

เกี่ยวกับแนวความคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ	 นอกจาก

นี้ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เพื่อทราบรายงานทางการเงินเกี่ยวกับผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	 และ

ผลการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปีของบริษัทฯ	 และจากการประเมินระบบการควบคุบภายในและการบริหารความเสี่ยงของ 

บริษัทฯ	โดยสรุปความเห็นว่า	บริษัทฯ	มีการจัดท�างบการเงินอย่างถูกต้อง	ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่

เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ	

 5) การบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริษัท	ท�าหน้าที่ดูแลให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ ์

โดยมอบหมายให้	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ของบริษัทก�าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 

ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพพิจารณาความเส่ียงท่ีมีนัยส�าคัญในระดับองค์กร

และมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	 โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการ

และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 พร้อมท้ังรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อ	 คณะกรรมการบริษัทอย่าง

สม�่าเสมอ	ภายใต้กรอบของ	COSO	Enterprise	Risk	Management:	 Integrating	with	Strategy	and	Performance	2017	

(รายละเอียดข้อมูลในหัวข้อ	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)
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7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีจ�านวน	 15	 คน	 มีความหลากหลายทางด้านทักษะ	 ความรู้ความสามารถ	 ประสบการณ์	 เพศ

และอายุ	 เป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ความหลากหลายทางความคิด	

 องค์ประกอบกรรมการบริษัทฯ จ�านวน คิดเป็นร้อยละของกรรมการทั้งหมด

	 กรรมการอิสระ	 5	คน	 33.33	

	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 8	คน	 53.34	

	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 2	คน	 13.33	

  รวม 15 คน 100 

	 กรรมการที่เป็นผู้ชาย		 10	คน	 66.67	

	 กรรมการที่เป็นผู้หญิง	 5	คน	 33.33	

  รวม 15 คน 100 

7.2.2 คณะกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	15	คน	ดังนี้	

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ

	 1.	 นายบุณยสิทธิ์		 โชควัฒนา	 -	 ประธานกรรมการบริษัท	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 	

	 	 	 	 -	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด	 	 	

	 	 	 	 	 ค่าตอบแทน	 	

 	 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	 	
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 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ

	 12.	 นายกนิช		 บุณยัษฐิติ	 -	 กรรมการบริษัท	 กรรมการอิสระ	 	

	 	 	 	 -	 กรรมการตรวจสอบ	 	 	

	 	 	 	 -	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 	

	 13.	 ศ.ดร.สุวิมล	กีรติพิบูล	 -	 กรรมการบริษัท	 กรรมการอิสระ	 	

	 	 	 	 -	 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ	 	 	

	 	 	 	 	 บริหารความเสี่ยง	 	

	 14.	 นางทองอุไร		 ลิ้มปิติ	 -	 กรรมการบริษัท	 กรรมการอิสระ	 	

	 	 	 	 -	 ประธานกรรมการลงทุน	 	 	

	 	 	 	 -	 กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 	

	 15.	 นายกลินท์	 สารสิน		 -	 กรรมการบริษัท	 กรรมการอิสระ	 	

	 	 	 	 -		กรรมการตรวจสอบ		 	

หมายเหตุ	:	 นายกลินท์	สารสิน	ได้รับแต่งตั้ง	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2564	แทนนายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ	ที่ลาออก

	 	 (ข้อมูลรายชื่อของกรรมการและต�าแหน่ง	ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ	1)

	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ	:	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท	ยกเว้น	

ดร.กุลภัทรา	สิโรดม,	นายกนิช	บุณยัษฐิติ,	ศ.ดร.สุวิมล	กีรติพิบูล,	นางทองอุไร	ลิ้มปิติ	และนายกลินท์	สารสิน	ซึ่งเป็นกรรมการ

อิสระของบริษัท

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

						 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และ

กรรมการผู้อ�านวยการ	 โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	 มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม	 และต้องไม่

เป็นบุคคลเดียวกัน	 เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอ�านาจ	 มีระเบียบปฏิบัติท่ีก�าหนดและแยกอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย

จัดการ	มีกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ	เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ากับดูแลและการบริหารงานออกจากกันไว้อย่างชัดเจน

เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อสามารถตรวจสอบได้และเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ	ดังนี้

     ประธานกรรมการบริษัท	 ไม่เป็นผู้บริหาร	 รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 โดยประธานมีความ

เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�าออกจากกัน

อย่างชัดเจน	 ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่	 เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของ 

คณะกรรมการบรษิทัในการก�ากับตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั	 และคณะกรรมการชดุย่อย	 การลงคะแนน

เสยีงในกรณีท่ีคะแนนเสยีงเท่ากันให้ประธานกรรมการบรษิทัออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด	 เรยีกประชมุคณะกรรมการ 

บริษัท	 หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทน	 เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติการอื่นใด	 ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ

     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 เป็นผูบ้รหิารสงูสดุในคณะผูบ้รหิารท�าหน้าทีก่�ากับดแูลการบรหิารของบรษิทัฯ	 ให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมองค์กร	และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท	มีการบริหารติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร	 

โดยก�าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารประจ�าทุกสัปดาห์	 เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานของแต่ละฝ่าย 

และผลประกอบการของบริษัทฯ	 ประจ�าเดือนทุกเดือน	 มีการกระจายอ�านาจไปยังฝ่ายบริหารในแต่ละต�าแหน่งงานโดยการ

ก�าหนดบทบาทหน้าที่	ความรับผิดชอบและวงเงินอนุมัติ
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     กรรมการผู้อ�านวยการ	 ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 โดยถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนของ

ฝ่ายจัดการ	 โดยท�าหน้าที่ก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานและก�าหนดแนวนโยบายการลงทุนธุรกิจอย่างเป็นระบบ	 รวมถึง

การก�าหนดกลยุทธ์เพ่ือบริหารและควบคุมความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท	 วิเคราะห์	 ตัดสินใจ	 และน�าเสนอแนวนโยบาย

แผนการด�าเนนิงานทางธุรกิจให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	 พิจารณาอนมุตั	ิ วางกลยุทธ์การตลาด	และสร้างโอกาสทางธุรกจิ	 รวมถงึ 

การบรหิารกลุม่ลกูค้าและการสร้างความผกูพันกับลกูค้าในระยะยาว	 ก�าหนดกลยุทธ์ในด้านบคุลากร	 และสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรอย่างเป็นระบบ	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 ควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ	 พร้อมท้ังก�าหนดนโยบายการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ	สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ	ในการบริหารจัดการองค์กร	

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 1)	 ก�าหนดทิศทาง	เป้าหมาย	และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท

	 2)	 อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ�าปี	 รวมท้ังก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

	 	 นโยบายและแผนงานที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 3)	 ส่งเสริมให้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพ่ือให้ 

	 	 กรรมการบรษิทั	 ผูบ้รหิาร	 และพนักงาน	 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัใินการด�าเนินธุรกิจและตดิตามให้มกีารปฏบิตัติาม 

	 	 อย่างจรงิจงั

	 4)	 ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือให้มั่นใจว่า	 

	 	 ฝ่ายจัดการได้ตระหนักถึงความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

	 5)	 จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ	 เหมาะสม	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 การท�ารายการต่างๆ	 ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ 

	 	 มีการสอบทานและจัดท�าบัญชีที่ถูกต้อง	 ตลอดจนมีระบบต่างๆ	 ที่สามารถป้องกันการน�าทรัพย์สินของบริษัทไปใช ้

	 	 ในทางมิชอบ

	 6)	 การท�ารายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน์	 ต้องมกีารพิจารณาอย่างรอบคอบ	 มแีนวทางทีช่ดัเจนและเป็นไป 

	 	 เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น	 โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 และปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

	 	 เกี่ยวกับขั้นตอนการด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

	 7)	 ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ	 และ/หรือสอบทานแล้ว	 และได้ผ่านความเห็นชอบ 

	 	 จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

	 8)	 รบัผดิชอบต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั	 และมกีารเปิดเผยข้อมลูต่อผูถื้อหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง	 มมีาตรฐาน 

	 	 และโปร่งใส

	 9)	 รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

	 10)	 เรียกประชุมผู้ถือหุ้น	โดยก�าหนด	วัน	เวลา	สถานที่	และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	ตลอดจนก�าหนดอัตราการ 

	 	 จ่ายเงินปันผล	 (หากมี)	 และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น	 ในระหว่าง	 21	 วัน 

	 	 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง	 บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้	 โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ	 ณ	 

	 	 ส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า	14	วัน	ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น	หรือ	ก�าหนด 

	 	 วันเพื่อก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	(Record	Date	:	RD)	ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน	2	เดือน	เพื่อสิทธิในการ 

	 	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	และสิทธิในการรับเงินปันผล

	 11)	 จัดท�ารายงาน	 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”	 โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดง 

	 	 รายการข้อมูลประจ�าปี	/	รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-1	One	Report)

	 12)	 ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ	หรือลงรายการเป็น 

	 	 ไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี	ทะเบียน	หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
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	 13)	 อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น

	 14)	 ปฏิบัติการอื่นใด	ที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

(2) อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ
	 1)	 แต่งตั้ง	ถอดถอน	มอบอ�านาจหน้าที่	ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	คณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ

	 2)	 อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 ในฐานะผู้ถือหุ้น	 หรือบริษัทท่ีมีการประกอบ 

	 	 ธุรกิจทางการค้าต่อกัน	หรือบริษัทอื่น	ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

	 3)	 อนุมัติการเข้าค�้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 ในฐานะผู้ถือหุ้น	 หรือบริษัทที่มี 

	 	 การประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น	ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

	 4)	 อนุมัติการเข้าท�านิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน	ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

	 5)	 อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ	ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

	 6.	 อนมุตักิารลงทุน	ขายเงนิลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรอืหลกัทรพัย์อืน่ใด	 ในวงเงนิส่วนทีเ่กินอ�านาจคณะกรรมการบรหิาร 

	 7)	 อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

	 8)	 อนุมัติการจ�าหน่าย	จ่ายโอน	ในสินทรัพย์ถาวร	ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

	 9)	 อนุมัติการปรับสภาพ	ท�าลาย	ตัดบัญชี	ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้	ช�ารุด	สูญหาย	ถูกท�าลาย	 

	 	 เสื่อมสภาพ	หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้	มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

	 10)	 อนุมัติการปรับสภาพราคา	 การท�าลาย	 ซึ่งวัตถุดิบ	 และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ	 หรือล้าสมัยซึ่งจะท�าให้ม ี

	 	 มูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

	 11)	 อนุมัติการประนีประนอม	 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ	 การร้องทุกข์	 การฟ้องร้องคดี	 และ/หรือ 

	 	 การด�าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ	ในนามบริษัท	ส�าหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า	และ/หรือ	ที่เป็น 

	 	 ปกติวิสัยทางการค้า	ที่มีทุนทรัพย์เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

	 	 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการเป็นการรีบด่วน	 มอบอ�านาจให้กรรมการผู้อ�านวยการ	 เป็นผู้อนุมัติในเรื่อง 

	 	 ดังกล่าว	และให้น�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป

	 12)	 บรรดาอ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง	การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการ 

	 	 ท�ารายงานที่เกี่ยวโยงกัน	ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

	 13)	 เสนอการเพิ่มทุน	หรือลดทุน	หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น	การแก้ไข	 เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ	 ข้อบังคับ	 

	 	 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	 และพนักงานของบริษัทที่เก่ียวข้องมาชี้แจง	 ให้ความเห็นร่วมประชุม	 หรือ 

	 	 ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น

	 18)	 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ	หรือ	ที่ปรึกษาของบริษัท	(ถ้ามี)	หรือ	จ้างที่ปรึกษา	หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก	ในกรณีจ�าเป็นด้วย 

	 	 ค่าใช้จ่ายของบริษัท

	 19)	 แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
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(3) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ 
	 ประธานกรรมการบรษิทัมบีทบาทเป็นผูน้�าของคณะกรรมการบรษิทัฯ	 โดยมหีน้าทีอ่ย่างน้อยครอบคลมุในเรือ่งดงัต่อไปนี ้

	 1)	 เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 2)	 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

	 3)	 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน

	 4)		 เป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทัและก�าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	 โดยหารอืกับกรรมการผู้จดัการ 

	 	 	 และมีมาตรการที่ดูแลเรื่องส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม	

	 5)	 ก�ากับ	ติดตาม	ดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 6)	 ดูแลให้มั่นใจว่า	 กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	 ที่มีจริยธรรมและการก�ากับดูแล 

	 	 	 กิจการที่ดี

	 7)		จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ	 ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอท่ีกรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นส�าคัญ	 

	 	 	 อย่างรอบคอบ	ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ	ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ	

	 8)		 เสรมิสร้างความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างกรรมการบรษิทัท่ีเป็นผูบ้รหิาร	 และกรรมการบรษิทัท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารและระหว่าง 

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการทั้งฉบับได้เปิดเผยในเว็บไซด์ของ

บริษัท	www.mama.co.th

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
	 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	 4/2564	 เมื่อวันพุธที่	 28	 เมษายน	2564	มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	

4	คณะ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

บริหารความเสี่ยง	 และคณะกรรมการลงทุน	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการในแต่ละส่วนงานขององค์กร	 ให้การ

ด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ต้องประกอบด้วย	กรรมการอิสระของบริษัทไม่น้อยกว่า	3	คนและมีกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อย	1	คน	เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ	หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	และคณะกรรมการบริษัท	ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความอิสระ	และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจ

สอบตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 จ�านวน	 3	 คน	และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	 1	 คน	 โดยมีวาระการ

ด�ารงต�าแหน่ง	1	ปี	ดังนี้	

	 1.	ดร.กุลภัทรา	 สิโรดม	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)	 	

	 	 	 (มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน)	

	 2.	นายกนิช		 บุณยัษฐิติ	 กรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)	

	 3.	นายกลินท์		 สารสิน	 กรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)	 	

	 	 	 (มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน)	

	 4.	นางสาวอริยา		 ตั้งชีวินศิริกุล	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

หมายเหตุ	:		นายกลินท์	 สารสิน	 ด�ารงต�าแหน่ง	 กรรมการตรวจสอบ	 ตั้งแต่วันที่	 17	 มีนาคม	 2564	 แทน	 นายชัยวัธ	 มะระพฤกษ์วรรณ 

	 	 ที่ลาออก
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	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	 นอกจากท�าหน้าท่ีสอบทานงบการเงินแล้วยังสอบทาน

การด�าเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ	 กฎหมาย	 ระเบียบปฏิบัติและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดููแล	

รวมทั้้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม	 มีการหารือร่วม

กับผู้สอบบัญชีซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกท่ีเป็นอิสระเพ่ือขอทราบความเห็นเก่ียวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน	 และ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส	 ได้น�าข้อเสนอแนะทั้้งจาก

กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอกไปปรับปรุงในทันทีและรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการในการประชุม

ครั้้งถัดไป	นอกจากนี้้ยังมีตัวแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงมารายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญให้

พิจารณาอย่างน้อยปีละ	1	ครั้้ง											

	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	คือ	นางสาวอริยา	ตั้งชีวินศิริกุล	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจ

สอบด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาแต่งตั้้ง	โดยมีหน่วยงานสนับสนุนคือฝ่ายตรวจสอบภายใน

ที่เป็นหน่วยงานอิสระจากฝ่ายจัดการมีหน้าที่ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	 และ

ท�าการตรวจสอบภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1)		 สอบทานให้บริษัทมีการายงานทางการเงิน	อย่างถูกต้องและเพียงพอ	

	 2)		 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Control)	 และระบบการ 

	 	 ตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	และ	พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ 

	 	 สอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลื่อนขั้นต�าแหน่งและ	 เลิกจ้าง	 รวมทั้ง 

	 	 ประเมินผลงาน	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	

	 3)		 สอบทานให้บรษิทัมกีารปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

	 	 แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 4)		 พิจารณา	 คัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และเสนอค่า 

	 	 ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งการบอกเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท	ตลอดจนเข้าร่วมประขุมกับผู้สอบบัญชี	 

	 	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5)		 พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อก�าหนด 

	 	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ท้ังน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด 

	 	 ต่อบริษัท

	 6)		 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง 

	 	 ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

	 	 (ข)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

	 	 (ค)	 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาด 

	 	 	 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	

	 	 (ง)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 (จ)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 (ฉ)	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

	 	 (ช)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ	 จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	 (Charter) 

	 	 (ซ)	 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ	 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับ 

	 	 	 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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	 7)		 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ	 หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ	 หรือการกระท�าดังต่อไปนี้ 

	 	 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท	ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

	 	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร	

	 	 (ก)	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 (ข)	 การทุจริต	หรือมีสิ่งผิดปกติ	หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

	 	 (ค)	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หรือ 

	 	 	 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทก�าหนด	 กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการ 

	 	 	 หรือการกระท�าดังกล่าวต่อส�านักงาน	หากคณะกรรมการบริษัท	หรือ	ผู้บริหาร	ไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุง 

	 	 	 แก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

	 8)		 สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

	 9)		 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 10)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยอาศัย 

	 	 อ�านาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฏหมาย

	 11)	 พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 หรือทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการ 

	 	 คอร์รัปชั่น	ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจ	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

	 12)	 สอบทานการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น	 เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความเส่ียงท่ีจะท�าให้เกิดโอกาส 

	 	 การทจุรติทีม่ผีลกระทบต่อฐานะการเงนิ	 และผลการด�าเนินงานของบรษิทัน้อยท่ีสดุและมคีวามเหมาะสมกบัรปูแบบ 

	 	 ธุรกิจของบริษัท

	 13)	 รับเรื่องแจ้งเบาะแส	การกระท�าอันทุจริตคอร์รัปชั่น	ที่คนในบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง	และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้ 

	 	 รับแจ้ง	และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและ 

คณะกรรมการบรษิทัยังคงมคีวามรบัผดิชอบในการด�าเนินงานของบรษิทัต่อบคุคลภายนอก	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	 มวีาระ

การด�ารงต�าแหน่ง	1	ปี	นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง

	 ในรอบปี	2564	(ม.ค.-	ธ.ค.	2564)	คณะกรรมการตรวจสอบ	มีการประชุมรวม	5	ครั้ง	โดยมีข้อมูลการด�าเนินการตามที่

ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ทั้งนี้	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งฉบับได้เปิดเผยในเว็บไซด์ของบริษัท	www.mama.co.th
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(2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ประกอบด้วย	 กรรมการบริษัท	 3	 คน	 เป็นกรรมการอิสระ	 1	 คน	 และ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	1	คน	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	1	ปี	ดังนี้

	 1.	นายบุณยสิทธิ์		 โชควัฒนา	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 2.	นายพิพัฒ		 พะเนียงเวทย์	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 3.	นายกนิช		 บุณยัษฐิติ	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	(กรรมการอิสระ)	

	 4.	นางสาวสรารัตน์	 ตั้งศิริมงคล	 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

หมายเหตุ	:	 นายกนิช	 บุณยัษฐิติ	 ด�ารงต�าแหน่ง	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ตั้งแต่วันที่	 17	 มีนาคม	 2564	 แทน 

	 	 นายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ	ที่ลาออก

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 การสรรหา

	 1)	 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

	 2)	 ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ	ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก	โดยค�านึงถึงความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ ์

	 	 ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ	 มีคุณสมบัติที่เหมาะสม	 โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย 

	 	 ที่เกี่ยวข้อง

	 3)	 จัดท�าความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

	 4)	 เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณา

	 5)	 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 

	 	 พิจารณาอนุมัติ

	 6)	 ปฏิบัติการอื่นใด	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 การก�าหนดค่าตอบแทน

	 1)	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

	 2)	 พิจารณาก�าหนดวงเงินค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัท	โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัท	วงเงิน 

	 	 ค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และจ�านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา	 เพ่ือน�าเสนอต่อ 

	 	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

	 3)	 พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท	 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน	 อ�านาจหน้าที่และปริมาณ 

	 	 ความรับผิดชอบ	ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

	 4)	 พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดย่อยต่างๆ	 (ที่มิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท)	 โดยพิจารณาจากผล 

	 	 การปฏิบัติงาน	อ�านาจหน้าที่	และปริมาณความรับผิดชอบ	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

	 5)	 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 

	 	 พิจารณาอนุมัติ

	 6)	 ปฏิบัติการอื่นใด	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 ในรอบปี	 2564	 (ม.ค.	 -	 ธ.ค.	 2564)	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 มีการประชุมรวม	 3	 ครั้ง	 และได้

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยมีข้อมูลการด�าเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน

	 ทั้งนี้	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ทั้งฉบับได้เปิดเผยในเว็บไซด์ของบริษัท	www.mama.co.th

93
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)



(3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย	 กรรมการอิสระ	 2	 คน	 กรรมการบริษัท	 3	 คน	 ผู้บริหาร	

1	คน	 รวมจ�านวน	6	คน	 โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	และมีเลขานุการคณะ

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	1	คน	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	1	ปี	ดังนี้

	 1.	ศ.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

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 ธรรมาภิบาล

	 1)	 ก�าหนด	 ทบทวน	 และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 หลักการก�ากับดูแลกิจการ	 จริยธรรมในการด�าเนิน 

	 	 ธุรกิจ	 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	 และระเบียบปฏิบัต ิ

	 	 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ระเบียบ	ประกาศ	ข้อบังคับ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

	 2)	 ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	 พร้อมทั้งติดตามดูแล	 

	 	 และประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 3)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ	 และ 

	 	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

	 4)	 ทบทวน	แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อ 

	 	 พิจารณาอนุมัติ

	 5)	 ปฏิบัติการอื่นใด	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

 การบริหารความเสี่ยง

	 1)	 พิจารณาสอบทาน	และน�าเสนอนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง	ให้แก่คณะกรรมการบรษิทั	เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

	 2)	 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)	และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

	 	 เพื่อรับทราบ	รวมทั้งรายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

	 3)	 ก�ากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้กลุ่ม 

	 	 บริษัทฯ	มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	

	 4)	 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง	 เพ่ือติดตามความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญ	 และด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่า	 

	 	 องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

	 5)	 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีส�าคัญ	 และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน 

	 	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง	 รวมทั้งการน�าระบบการ 

	 	 บริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
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	 6)	 ให้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษากับคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง	(RM	team)	เพ่ือพัฒนาระบบการบรหิารความเสีย่ง	 

	 	 รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือเพื่อท�าหน้าที่จัดการการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 7)	 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 ในรอบปี	 2564	 (ม.ค.-	 ธ.ค.	 2564)	 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 มีการประชุมรวม	 4	 ครั้ง	 โดยมี

ข้อมูลการด�าเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารเสี่ยง	

	 ทัง้น้ี	กฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสีย่ง	ท้ังฉบบัได้เปิดเผยในเวบ็ไซด์ของบรษิทั	www.mama.co.th

(4) คณะกรรมการลงทุน
	 คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	1	คน	ผู้บริหาร	3	คน	และบุคคลภายนอก	1	คน	รวมจ�านวน	5	คน	

โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการลงทุน	และมีเลขานุการคณะกรรมการลงทุน	1	คน	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	1	ปี	

ดังนี้

	 1.	นางทองอุไร	 ลิ้มปิติ	 ประธานกรรมการลงทุน	(กรรมการอิสระ)	

	 2.	นายพันธ์		 พะเนียงเวทย์	 กรรมการลงทุน		

	 3.	นายวสันต์		 บุญสัมพันธ์กิจ	 กรรมการลงทุน	

	 4.	นางสาววิมล		 เตชะโกศล	 กรรมการลงทุน	

	 5.	นางชลัยรัชฏ์	 สรสุชาติ	 กรรมการลงทุน	

	 6.	นางวันวิษา		 พวงศิลป์		 เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

หมายเหตุ	:	นางชลัยรัชฏ์	สรสุชาติ	ด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการลงทุน	ตั้งแต่วันที่	27	ตุลาคม	2564

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

	 1)	 จัดท�ากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

	 2)	 พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	 และนโยบาย 

	 	 บริหารความเสี่ยงโดยรวม

	 3)	 พิจารณาก�าหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน

	 4)		 พิจารณาจัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท

	 5)	 ก�ากับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน	 แผนการลงทุน	 ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 

	 	 การลงทุน	และนโยบายบริหารความเสี่ยง	ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

	 6)	 สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

	 	 และน�าเสนอกรอบนโยบายการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 7)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 ในรอบปี	 2564	 (ม.ค.-	 ธ.ค.	 2564)	 คณะกรรมการลงทุน	 มีการประชุมรวม	 7	 ครั้ง	 โดยมีข้อมูลการด�าเนินการตามที่

ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการลงทุน	

	 ทั้งนี้	กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน	ทั้งฉบับได้เปิดเผยในเว็บไซด์ของบริษัท	www.mama.co.th
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
	 โครงสร้างการจัดการของ	บริษัท	 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้รายงานไว้ในหัวข้อ	 7.1	 โครงสร้างการก�ากับ

ดูแลกิจการ		

7.4.1 ผู้บริหาร 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีผู้บริหาร	จ�านวน	19	คน	ประกอบด้วย	กรรมการบริหารและผู้บริหารตามประกาศ

คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ก�าหนดจ�านวน	6	คน	และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป	หรือเทียบเท่า	จ�านวน	13	คน	ดังนี้	

 รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

	 1.	 นายพิพัฒ		 พะเนียงเวทย์*	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		

	 2.		ดร.พจน์		 พะเนียงเวทย์*	 กรรมการผู้อ�านวยการ	

	 	3.	 	ดร.พจนี		 พะเนียงเวทย์*	 รองผู้อ�านวยการ	

	 	4.		นางสดใส		 หาญชนะ*	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ	

	 	5.		นางสาวหทัยรัตน์		 กว้างจิตต์อารีย์*	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ	

	 	6.		นางสุชาดา		 พะเนียงเวทย์*	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ	สายงานการผลิต	 	

	 	 	 	 ผู้จัดการโรงงานล�าพูน	

	 	7.		นายพันธ์		 พะเนียงเวทย์	 ผู้จัดการส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ	

	 	8.		นางสาวสรารัตน์		 ตั้งศิริมงคล	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	(ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบริษัทฯ)	

	 9.		นายวสันต์		 บุญสัมพันธ์กิจ	 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน	(CFO)	

	 10.		นายอิทธิพล		 คูหะรัตน์		 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	

	 11.		นางสาวประพิณ		 ลาวัณย์ประเสริฐ	 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	

	 12.		นายสรยุทธ		 รักษาศรี	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ	

	 13.		นางสาวอริยา		 ตั้งชีวินศิริกุล	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	

	 14.		นายชุมพล		 เตมียสถิต	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	

	 15.		นางสาวสวิตา		 สกุลธนสมบัติ	 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ		

	 16.		นายนิรันดร์		 ภู่ทอง	 ผู้จัดการโรงงานศรีราชา	

	 17.		นางสาวนิมล		 กิจขันธ์	 ผู้จัดการโรงงานระยอง	

	 18.		นายชัชพล		 บุญเติม	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	

	 19.		นายกิจไพบูลย์		 คงสุภาพศิริ	 ผู้จัดการฝ่าย	Intelligence	Production	

หมายเหตุ	:	*	ผู้บริหารของบริษัทฯ	ตามค�านิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ก�าหนด	

(โดยข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทรายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบ	1)

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

	 1)		 เสนอเป้าหมาย	นโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณประจ�าปีต่อคณะกรรมการบริษัท

	 2)		 รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง	เป้าหมาย	นโยบายทางธุรกิจของบริษัท

	 3)		 รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท	และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

	 4)		 รับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัท	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 

	 	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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	 5)	 กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้	 โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการท่ีตนดูแล	 ต่อท่ีประชุม 

	 	 คณะกรรมการบริหารให้ทราบ

	 6)	 ดูแลให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงิน	 เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีท�าการตรวจสอบ	 และ/หรือ	 สอบทาน	 ก่อนเสนอต่อ 

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท	ตามล�าดับ

	 7)	 พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป

	 8)		 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 9)	 ปฏิบัติการอื่นใด	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริหาร

	 1)	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 โยกย้าย	 พิจารณาความดีความชอบ	 ตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ	 แก่พนักงาน 

	 	 ระดับต่างๆ

	 2)	 แต่งตั้ง	ถอดถอน	คณะท�างานอื่นใดเพื่อด�าเนินกิจการต่างๆ	ในการบริหารงานของบริษัท

	 3)	 ออกระเบียบ	ประกาศ	ว่าด้วยการปฏิบัติงาน	และสามารถมอบอ�านาจให้แก่กรรรมการบริหาร	และ/หรือ	พนักงาน 

	 	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการบริหาร	เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้

	 4)		 อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 ในฐานะผู้ถือหุ้น	 หรือบริษัทท่ีมีการประกอบ 

	 	 ธุรกิจทางการค้าต่อกัน	หรือบริษัทอื่น	ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ�านวน	50	ล้านบาท

	 5)	 อนุมัติการเข้าค�้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่มี 

	 	 การประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน	หรือบริษัทอื่น	ในวงเงินแห่งละไม่เกิน	จ�านวน	50	ล้านบาท

	 6)		 อนุมัติการเข้าท�านิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน	ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ�านวน	50	ล้านบาท

	 7)		 อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ	ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน	จ�านวน	50	ล้านบาท

	 8)		 อนมุตักิารลงทุน	ขายเงนิลงทนุในหุน้สามญัและ/หรอืหลกัทรพัย์อืน่ใด	ในวงเงนิแต่ละครัง้ไม่เกิน	จ�านวน	50	ล้านบาท

	 9)		 อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน	จ�านวน	50	ล้านบาท

	 10)		 อนุมัติการจ�าหน่าย	จ่ายโอน	ในสินทรัพย์ถาวร	ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน	จ�านวน	50	ล้านบาท

	 11)		 อนมุตักิารปรบัสภาพ	ท�าลาย	ตดับญัช	ีซึง่สนิทรพัย์ถาวร	และสนิทรพัย์ท่ีไม่มตีวัตน	ทีเ่ลกิใช้ช�ารดุ	สญูหาย	ถูกท�าลาย 

	 	 เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้	มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจ�านวน	50	ล้านบาท

	 12)		 อนุมัติการปรับสภาพ	ราคา	การท�าลาย	ซึ่งวัตถุดิบ	และ/หรือ	สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ	หรือล้าสมัยซึ่งจะท�าให้ม ี

	 	 มูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ	จ�านวน	50	ล้านบาท

	 13)		 อนุมัติการประนีประนอม	 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ	 การร้องทุกข์	 การฟ้องร้องคดี	 และ/หรือการ 

	 	 ด�าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ	 ในนามบริษัท	 ส�าหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า	 ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน	 

	 	 จ�านวน	2	ล้านบาท	และ/หรือ	ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน	จ�านวน	50	ล้านบาท

	 	 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการเป็นการรีบด่วน	 มอบอ�านาจให้กรรมการผู้อ�านวยการ	 เป็นผู้อนุมัติในเรื่อง 

	 	 ดังกล่าว	และให้น�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถัดไป

	 14)		 บรรดาอ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริหารที่เก่ียวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ 

	 	 การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

	 15)		 มอบอ�านาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท	หรือบุคคลอื่นใดท�าการแทนได้

	 16)		 มีอ�านาจเชิญผู้บริหาร	 หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง	 ให้ความเห็นร่วมประชุม	 หรือส่งเอกสารตามที ่

	 	 เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น

	 17)	 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ	หรือ	ที่ปรึกษาของบริษัท	(ถ้ามี)	หรือ	จ้างที่ปรึกษา	หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก	ในกรณีจ�าเป็นด้วย 

	 	 ค่าใช้จ่ายของบริษัท

	 18)	 ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
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อ�านาจหน้าที่ของประธานบริหาร

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 เป็นผู้บริหารสูงสุดในคณะผู้บริหารท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารของบริษัทฯ	 ให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมองค์กร	และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท	มีการบริหารติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร	

โดยก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าทุกสัปดาห์	เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานของแต่ละ

ฝ่าย	 และผลประกอบการของบริษัทฯ	 ประจ�าเดือนทุกเดือน	 มีการกระจายอ�านาจไปยังฝ่ายบริหารในแต่ละต�าแหน่งงานโดย

การก�าหนดบทบาทหน้าที่	ความรับผิดชอบและวงเงินอนุมัติ

	 คณะกรรมการบริหาร	 ก�าหนดการประชุมส�าหรับผู้บริหารเป็นประจ�าทุกสัปดาห์	 โดยส่งตารางการประชุมประจ�าปีล่วง

หน้าให้กับผู้บริหารได้ทราบล่วงหน้า	 เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 และเป้าหมาย	ที่คณะกรรมการ

บริษัทก�าหนด	ส�าหรับในปี	2564	(มกราคม	-	ธันวาคม	2564)	มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร	จ�านวน	50	ครั้ง

7.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
	 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงินของผูบ้รหิาร	 หมายถึง	 กรรมการบรหิารและผูบ้รหิารตามค�านิยามทีป่ระกาศก�าหนดฯ	 ของส�านักงาน 

ก.ล.ต.	และผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	ที่ได้รับค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่นในฐานะผู้บริหาร	ดังนี้	

	 หน่วย	:	บาท

 ค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563

	 จ�านวน		 	 19	คน	 20	คน	

	 เงินเดือนรวม	 		 74,128,212		 73,024,423	

	 โบนัสรวม	 		 37,482,355		 37,276,140	

	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ		 	1,960,788		 1,959,989	

  รวม  113,571,355  112,260,552 

			 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน	ได้แก่	รถประจ�าต�าแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีพนักงานทั้งหมด	5,706	คน	มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนทั้งสิ้น	

1,762.14	 ล้านบาท	 ซึ่งผลตอบแทน	 ได้แก่	 เงินเดือน	 ค่าล่วงเวลา	 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	 เงินโบนัส	 เงินประกันสังคม	 เงิน

สมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	สวัสดิการพนักงาน	และผลประโยชน์พนักงาน

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

	 ส�านักงานใหญ่	 	 160	คน	 162	คน	 158	คน	

	 โรงงานชลบุรี	 	 2,010	คน	 1,995	คน	 2,052	คน	

	 โรงงานล�าพูน	 	 775	คน	 659	คน	 582	คน	

	 โรงงานระยอง	 	 1,545	คน	 1,502	คน	 1,494	คน	

	 โรงงานราชบุรี	1,	2	 1,216	คน	 1,459	คน	 1,494	คน	

 รวมจ�านวนพนักงาน  5,706 คน 5,777 คน 5,780 คน 

 ค่าตอบแทนพนักงาน  1,762.14 ล้านบาท 1,799.22 ล้านบาท  1,766.39 ล้านบาท 

	 ต้ังแต่บริษัทฯ	 เปิดด�าเนินงานมาจนถึง	 ณ	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 ไม่เคยมีปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน	 และไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ	
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7.6 ข้อมูลส�าคัญอื่น ๆ
(1) ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบริษัท

	 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบริษัทฯ	 คือ	 นางสาวสรารัตน์	 ตั้งศิริมงคล	

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	 ซึ่งเป็นผู้ท�าบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท�าบัญชีตามหลักเกณฑ์ก�าหนดในประกาศกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบริษัทฯปรากฎใน

เอกสารแนบ	1

(2) เลขานุการบริษัท

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 4/2564	 เมื่อวันพุธที่	 28	 เมษายน	 2564	 มีมติแต่งตั้งให้	 นางสาวสรารัตน ์

ตั้งศิริมงคล	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	 (ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบริษัทฯ)	 เป็นเลขานุการบริษัท	 ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร 

Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่น	42/2011	หลักสูตร	Board	Reporting	Program	(BRP)	รุ่น	31/2019	และหลักสูตร	

Asean	 CG	 Scorecard	 Coaching	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 โดยมีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 

1	ปี	โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ	1

(3) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

	 บริษัทฯ	 มอบหมายให้	 นางสาวอริยา	 ตั้งชีวินศิริกุล	 ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับ

ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท	 โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	ปรากฎในเอกสารแนบ	3

(4) นักลงทุนสัมพันธ์ 

	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ติดต่อสื่อสาร	 สอบถามข่าวสาร	 ข้อมูลส�าคัญ	 เพื่อสิทธิประโยชน์และ

ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ	จากนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ	ที่ท�าหน้าที่การเป็นตัวแทนของบริษัทฯ	ในการสื่อสารกับผู้ถือ

หุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุน	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน	ตามช่องทางดังนี้

	 นักลงทุนสัมพันธ์		 :	 นายวสันต์	บุญสัมพันธ์กิจ	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน	(CFO)	 	 	 	 	

	 หมายเลขโทรศัพท์	 :	 02-3744730	ต่อ	1125	 	 	 	 	 	 	

	 E-mail						 :	 wasan.b@mama.co.th

	 และได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่าน	ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ	 	

	 www.mama.co.th
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(5) ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสมคัดเลือก	 บริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 เป็น

ส�านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ	 ประจ�าปี	 2564	 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	 มีความเป็นอิสระ	

อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับขอบเขตการตรวจสอบ	 มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 และส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 โดยก�าหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหน่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

ดังนี้

	 1)	 นางสายฝน	 อินทร์แก้ว		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4434

	 2)	 นางสาวสาธิดา	 รัตนานุรักษ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4753

	 3)	 นางสาวศิริวรรณ	 นิตย์ด�ารง		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5906

	 ทั้งนี้	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	และผู้สอบบัญชี	ไม่มีความสัมพันธ์	หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

	 ในปี	2564	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	 (ค่าตอบแทนการตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 )ให้กับบริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้

สอบบัญชีสังกัด	รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ดังนี้

 ข้อมูลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 รายละเอียด ปี 2564 ปี 2563

	 1.	ค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ

		 		 -	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 2,900,000	บาท	 			2,900,000	บาท	

		 	 -	 ค่าบริการอื่น	 560,000	บาท	 740,000	บาท	

 รวมจ�านวนเงิน     3,460,000 บาท    3,640,000 บาท 

	 2.	ค่าตอบแทนบริษัทย่อย	3	ราย

		 	 -	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 2,282,540	บาท	 2,310,807	บาท	

		 	 -	 ค่าบริการอื่น	 405,000	บาท	 325,000	บาท	

 รวมจ�านวนเงิน 2,687,540 บาท    2,635,807 บาท 

  รวมทั้งสิ้น     6,147,540 บาท    6,275,807 บาท 
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8. รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ

(1) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 คือ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เพ่ือท�าหน้าที่ในการ

พิจารณาคดัเลอืกบคุคลท่ีจะเสนอให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารสงูสดุซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ	ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์

การพิจารณา	ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

	 1)	 มีคุณสมบัติสอดคล้องตาม	พ.ร.บ.	 บริษัทมหาชนฯ	พ.ร.บ.	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 กฎเกณฑ์ต่างๆ	 ของ 

	 	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และกฎเกณฑ์ต่างๆ	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 2)	 มีคุณสมบัติ	 และทักษะความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของคณะกรรมการบริษัท	 ตามองค์ประกอบที่จัดท�า	 Board	 

	 	 Skills	Matrix	เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ	

	 3)	 มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ	โดยสอดรับกับธุรกิจด้านอุตสาหกรรม 

	 	 อาหาร	และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน	รวมถึงรองรับแผนธุรกิจด้านการลงทุนต่างๆ	ที่เพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับ 

	 	 บริษัทฯ	ในอนาคต	เพื่อเสริมประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท	

	 4)	 มีภาวะผู้น�า	มีวิสัยทัศน์	มีคุณธรรมและจริยธรรม	มีประวัติการท�างานที่โปร่งใส

	 5)	 สรรหากรรมการอิสระ	ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

	 1)	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 

	 	 โดยน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเลือกต้ัง	 

	 	 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	 เว้นแต่ในกรณีท่ีมิใช่เป็นการออกตาม 

	 	 วาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า	 2	 เดือน	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลท่ีคณะกรรมการ 

	 	 สรรหาเสนอเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั	 ด้วยคะแนนเสยีงไม่ต�า่กว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมบรษิทัท่ียังเหลอือยู่ 

	 	 ท้ังนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการ 

	 	 บริษัทที่ตนแทน	ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

	 2)	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 ด�าเนินการตามข้อบังคับบริษัท	 ข้อ	 17	 “	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้ 

	 	 กรรมการออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	เป็นอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น	3	ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย 

	 	 จ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	

	 	 อนึ่ง	กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่งชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้อีก	หากที่ประชุมได้เลือก 

	 	 เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกครั้ง”	 ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 จะท�าหน้าที่ 

	 	 พิจารณาด�าเนินการตามกระบวนการสรรหาส�าหรับกรรมการบริษัทท่ีครบวาระตามเกณฑ์ข้อบังคับบริษัทข้างต้น	 

	 	 เพ่ือเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าว	ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ 

	 	 ผู้ถือหุ้นประจ�าปีเลือกตั้ง		

	 3)	 คณะกรรมการสรรหาฯ	ในกรณีการสรรหาบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการอิสระ	จะพิจารณาตามคุณสมบัติของ 

	 	 กรรมการอิสระที่บริษัทฯ	ก�าหนดไว้	ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ดังนี้	
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คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

	 	 กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนดังต่อไปนี้

	 1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่	ของจ�านวนหุ้นท่ีมสีทิธิออกเสยีงท้ังหมดของบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถื้อหุน้ 

	 	 รายใหญ่	หรอื	ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั	ท้ังนี	้ให้นับรวมการถือหุน้ของผูท้ีเ่ก่ียวข้องของกรรมการอสิระรายน้ันๆ	ด้วย

	 2)	 ไม่เป็น	หรือเคยเป็น	กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจ 

	 	 ควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจ 

	 	 ควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี	 ก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

	 	 เป็นกรรมการอิสระ	ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ	เคยเป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษา 

	 	 ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

	 3)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา	 มารดา 

	 	 คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของกรรมการรายอื่น	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	 

	 	 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

	 4)	 ไม่มี	หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจ 

	 	 ควบคุมของบริษัท	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็น	หรือเคย 

	 	 เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมนัีย	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ	ของผูท่ี้มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม 

	 	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

	 	 สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

	 ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่	 รวมถึงการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ	 การเช่า 

หรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์	รายการเก่ียวกับสนิทรพัย์หรอืบรกิาร	หรอืการให้	หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ	ด้วยการรบั 

หรือให้กู้ยืม	ค�้าประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัท	

หรือ	 คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท	 หรือตั้งแต่

ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 ทั้งนี้	 การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่า 

ของรายการที่เกี่ยวโยงกัน	ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

โดยอนุโลม	 แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	 ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

	 5)	 ไม่เป็น	 หรือเคยเป็น	 ผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ 

	 	 ควบคุมของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบ 

	 	 บัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

	 	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

	 6)	 ไม่เป็น	 หรือเคยเป็น	 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา 

	 	 ทางการเงนิ	ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	 

	 	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง 

	 	 วิชาชีพน้ันด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็น 

	 	 กรรมการอิสระ

	 7)	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น	เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 

	 	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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	 8)	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	 หรือบริษัทย่อย	 หรือไม่ 

	 	 เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน 

	 	 ประจ�า	 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบกิจการที่มี 

	 	 สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

	 9)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ	บริษัท	

		 ทั้งนี้	 หากคณะกรรมการตลาดทุน	 ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ	 กรรมการอิสระของบริษัทต้องมี

คุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

	 ภายหลังรับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม	 (1)	 ถึง	 (9)	 แล้ว	 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท	ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับ

เดยีวกนั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั	โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ	(Collective	decision)	ได้

	 ในรอบปี	 2564	 กรรมการอิสระของบริษัทฯ	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ	 หรือบุคคลที่ได้ 

รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ท่ี

ก�าหนดตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ	ข้างต้น

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

	 ด้วยบริษัทฯ	 ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 บริษัทฯ	 จึงเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า

ปี	 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ	 www.mama.co.th	 ภายใต้

หัวข้อ	“นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี”

	 ในปี	2564	ตามที่บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	ได้ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	-	30	ธันวาคม	2563	โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา	ดังนี้

	 1)	 เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น	 หากข้อมลูและเอกสารครบถ้วนจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

	 	 สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว	 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

	 	 เพื่อพิจารณา	ทั้งนี้ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

	 2)	 บคุคลท่ีได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั	จะได้รบัการบรรจชุือ่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2564	 

	 	 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม	พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

	 3)	 บุคคลท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	 บริษัทฯ	 จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 

	 	 พร้อมระบุเหตุผล

	 อน่ึง	เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาท่ีก�าหนด	บริษัทฯ	ได้แจ้งผลสรุปการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการ 

พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	 เผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

ส�าหรับในปี	2564	ที่ผ่านมา	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2564	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่ข่าวสรุปผลว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	4/2564	แต่อย่างใด
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หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดการลงคะแนนเสียงส�าหรับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 เป็นไปตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	16.	ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

	 1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	หุ้น	

	 2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม	 (1)	 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้

	 	 แต่จะแบ่งคะแนนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

	 3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะ 

	 	 พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 กรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน 

	 	 กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 ในปี	2564	บริษัทฯ	จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	4/2564	ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	17.	ก�าหนดให้ในการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	 1	 ใน	 3	 เป็นอัตรา	 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 

3	 ส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	 1	 ใน	 3	 และกรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้	 โดยมี

กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	จ�านวน	5	คน	คือ

	 1.	ดร.พจน์				 พะเนียงเวทย์	 กรรมการผู้อ�านวยการ	/	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 2.	นายเวทิต				 โชควัฒนา		 กรรมการบริษัท	

	 3.	นางสาวพจนา		 พะเนียงเวทย์		 กรรมการบริษัท	/	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 4.	ดร.กุลภัทรา			 สิโรดม	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 5.	นายกนิช				 บุณยัษฐิติ	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	 	 	 	

	 	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 4/2564	 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	 เลือกตั้งกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ต่ออีกวาระหนึ่ง	

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 

	 บริษัทฯ	 สรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ	 จากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น	 ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม	 มีความรู้ 

ความสามารถ	 มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นอย่างดี	 และสามารถบริหารจัดการน�าพาองค์กรให้

บรรลุวัตถุประสงค์	และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้

	 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ	 เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งต�าแหน่ง

ทางการบริหารต่อไป
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(2) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 กรรมการบริษัทฯ	ทั้ง	15	คน	ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)	แล้ว	ดังนี้

  รายชื่อกรรมการ หลักสูตรที่เข้าอบรม

	 1.	 นายบุณยสิทธิ์		 โชควัฒนา	 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	3/2003	 	

	 	 	 	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	68/2005	

	 2.	 นายพิพัฒ		 พะเนียงเวทย์	 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	3/2003	 	

	 	 	 	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	39/2004	

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

	 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)

	 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	

	 6.	 นายอภิชาติ		 ธรรมมโนมัย	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	68/2005	 	

	 	 	 	 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	ปี	2003	

	 7.	 นายบุญชัย		 โชควัฒนา	 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	3/2003	 	

	 	 	 	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	68/2005	

	 8.	 นายเวทิต		 โชควัฒนา	 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	75/2008	 	

	 	 	 	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	251/2018	

	 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)	

	 10.	 นางอรทัย	 ทองมีอาคม	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	227/2019	 	

	 	 	 	 -	 Boards	That	Make	a	Difference	(BMD)	10/2020	

	 11.	 ดร.กุลภัทรา		 สิโรดม	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	1/2000	 	

	 	 	 	 -	 Audit	Committee	Program		

	 12.	 นายกนิช		 บุณยัษฐิติ	 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	164/2019	

	 13.	 ศ.ดร.สุวิมล		 กีรติพิบูล	 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	97/201	 	

	 	 	 	 -	 Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL	21/2020)	

	 14.	 นางทองอุไร		 ลิ้มปิติ	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	8/2001	 	

	 	 	 	 -	 Director	Certification	Program	Update	(DCPU)	5/2015	

	 15.	 นายกลินท์		 สารสิน	 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	105/2556
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				 นอกจากนีบ้รษิทัฯ	 ยังสนบัสนุนให้กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารแต่ละคน	 ได้รบัการอบรมเพ่ิมพูนความรูใ้นการปฏบิตังิาน 

อย่างต่อเนือ่งเพ่ือเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในประเดน็ส�าคญั	 อนัจะท�าให้การปฏบิตังิานของการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	

	 และในระหว่างปี	2564	ผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้	ความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหาร	ในการก�ากับดูแลและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ	ดังนี้

 หลักสูตรที่อบรม ผู้บริหาร(คน)

	 Cannabis	&	Modren	Cannabis	Kitchen	 1	

	 L	&	D	Transformation	Scholarship	 1	

		 Powerful	Pitching	for	HR	 1	

		 RSPO	Supply	Chain	Certification	Standard	:SCC	Version	2020	 1	

		 เครื่องมือการท�างานบัญชีด้วยเทคโนโลยีและ	RPA,AI	และ	OCR	 1	

		 เผยแพร่การด�าเนินโครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก	 1	

		 การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน	GHPs	&	HACCP	System	Re.2020	 1	

		 ผู้ตรวจประเมินกิจกรรมการบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง	 1	

	 Agile	Internal	Audit	 1	

	 CFO	Reresher	เตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยทางเศรษฐกิจ		 1	

	 Corruption	Risk	&	Control	:	Technical	Update	(CRC)	 1	

	 OKRs	(Objective	and	Key	Results)	Session	2	 1	

	 PDPA	สู่การปฎิบัติจริง	 1	

	 RSPO	Supply	Chain	Certification	Standard	:	SCC	Version	2020	 1	

	 Thailand	Learning	&	Development	Forum	2021	 1	

	 การเขียนรายงานผลประกอบการรายเดือน	รายไตรมาส	เพื่อน�าเสนอให้น่าสนใจ	 1	

	 การเตรียมข้อมูลเพื่อตรวจประเมินฮาลาลประจ�าปี	2565	 1	

	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ชั้นสูง	 1	

	 การด�าเนินงานของ	TPM	4	เสาหลัก(AM	FI	PM	ET),Management	Audit	TPM	Step1		 1	

	 ผู้ประกอบการฮาลาลและจัดงาน	Halal	Rayong	Awards	ประจ�าปี	2564	 1	

	 การเตรียมข้อมูลเพื่อตรวจประเมินฮาลาลประจ�าปี	2565	 2	

	 การใช้งาน	HR	e-slip	 2	

	 การจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 2	

	 Workshop	โครงการ	Thailand	I4.0	Index	 3	

	 การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน	GHPs	&	HACCP	System	Re.2020	 3	

	 แนวทางการลดปัญหาคอร์รัปชันในภาคธุรกิจ	 7	

	 BCG	Model	 14	
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 บริษัทฯ	มีนโยบายจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่	เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่	คณะกรรมการสรรหาฯ	มอบหมายให้

ฝ่ายจัดการเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ	เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท	และเมื่อเข้ารับต�าแหน่งก็

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที	ดังนี้

	 1.	 ด�าเนนิการจดัให้มกีารแนะน�าอธิบายรายละเอยีดข้อมลูของบรษิทัฯ	 และหน้าท่ีความรบัผดิชอบของการเป็นกรรมการ 

	 	 บริษัทที่จะด�ารงต�าแหน่ง	และกรรมการชุดย่อย	(ถ้ามี)	พร้อมทั้งจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง	 

	 	 หนังสือบริคณห์สนธิ	 ข้อบังคับของบริษัท	 คู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 

	 	 (แบบ	56-1)	รายงานประจ�าปี	และตอบข้อซักถามเพื่อสร้างเข้าใจต่อกัน	

	 2.	 จัดให้มีการพบประธานกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และ 

	 	 กรรมการผู้อ�านวยการ	เพื่อรับทราบนโยบาย	วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

	 3.	 เปิดโอกาสในการเข้าเย่ียมชมโรงงานผลิตของบริษัทฯ	 เพ่ือให้กรรมการคนใหม่มีความเข้าใจเก่ียวกับการด�าเนิน 

	 	 ธุรกิจของบริษัทฯ	ได้ดียิ่งขึ้น	ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการ	

		 ในปี	2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	4/2564	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2564	มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับ

เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง	 จ�านวน	 5	 คน	 โดยกรรมการบริษัทฯ	 ทุกคนมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของ 

บริษัทฯ	และได้รับเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากบริษัทฯ	แล้ว	

(3) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

	 •	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 จัดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

	 	 บริษัทเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อความสอดคล้อง	และมีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน	

	 •	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯมีจ�านวนรวม	 6	 ชุด	 คือ	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส�าหรับคณะ 

	 	 กรรมการบริษัท	1	ชุด	ส�าหรับกรรมการเป็นรายบุคคล	1	ชุด	และคณะกรรมการชุดย่อย	4	คณะ	รวม	4	ชุด	(คณะ 

	 	 กรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

	 	 และคณะกรรมการลงทุน)	

	 •	 ก�าหนดตารางเวลาทุกสิ้นรอบการปฏิบัติงานประจ�าปี	 เลขานุการฯของแต่ละคณะท�าหน้าที่ส่งแบบประเมินผล 

	 	 การปฏิบัติงานให้กับกรรมการทุกคน	 และเมื่อกรรมการท�าแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืนกับเลขานุการฯ 

	 	 เพื่อท�าการรวบรวมคะแนน

	 •	 รายงานผลคะแนนเฉลีย่ในแต่ละเรือ่งทีป่ระเมนิพร้อมสรปุผลคะแนนเฉลีย่ภาพรวม	 โดยมเีลขานกุารฯของแต่ละคณะ 

	 	 เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะรับทราบ	และบันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม	

	 •	 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 โดยมีเกณฑ์การค�านวณและวัดผลคะแนนของแบบประเมินผลการ 

	 	 ปฏิบัติงาน	ดังนี้	
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 1) เกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ระดับความเห็น คะแนน

	 	 	 -	 เห็นด้วยมากที่สุด	 ได้	5	คะแนน

	 	 	 -	 เห็นด้วยมาก	 ได้	4	คะแนน

	 	 	 -	 เห็นด้วยปานกลาง	 ได้	3	คะแนน

	 	 	 -	 เห็นด้วยน้อย				 ได้	2	คะแนน

	 	 	 -	 เห็นด้วยน้อยที่สุด	 ได้	1	คะแนน

 2) เกณฑ์วัดผลสรุปคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของการประเมินผลปฏิบัติงาน

 เกณฑ์ ผลคะแนนรวมเฉล่ีย (ร้อยละ) 

	 	 	 -	 ดีมาก	 มากกว่าร้อยละ	90	ขึ้นไป

	 	 	 -	 ดี	 มากกว่าร้อยละ	70	ขึ้นไป

	 	 	 -	 พอใช้	 มากกว่าร้อยละ	50	ขั้นไป

	 	 	 -	 ควรปรับปรุง				 เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ	50	

 • การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

	 ในปี	 2564	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 12/2564	 เมื่อวันที่	 15	 ธันวาคม	 2564	 กรรมการแต่ละคนได้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	โดยแบ่งการประเมินเป็น	3	ด้านคือ

	 	 1)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 	 2)	 ความเป็นอิสระของกรรมการ

	 	 3)	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย	

 สรุป	ผลการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	85.43	จัดอยู่ในระดับดี

 • การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

						 ในปี	 2564	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 12/2564	 เมื่อวันที่	 15	 ธันวาคม	 2564	 กรรมการแต่ละคนได้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล	โดยแบ่งการประเมินเป็น	3	ด้านคือ

	 	 1)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

	 	 2)	 การท�าหน้าที่ของกรรมการบริษัท

	 	 3)	 การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

 สรุป	ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล	ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	84.87	จัดอยู่ในระดับดี
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 • การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจ�าปี	 2564	 โดยกรรมการชุดย่อย

แต่ละคนได้ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองด�ารงต�าแหน่งอยู่	โดยแบ่งการประเมินเป็น	3	ด้าน	คือ

	 	 1)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย

	 	 2)	 การท�าหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย

	 	 3)	 การพัฒนาตนเองของกรรมการชุดย่อย

 สรุป	ผลการประเมินในภาพรวมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	ได้ดังนี้

 คณะกรรมการชุดย่อย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  จัดอยู่ในระดับ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 83.96	 ดี	

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 72.31	 ดี	

	 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 88.67	 ดี	

	 คณะกรรมการลงทุน	 87.69	 ดี

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 บริษัทฯ	 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยเดือนละ	 1	 ครั้ง	 โดย

ก�าหนดการประชุมเป็นประจ�าทุกวันพุธที่	3	ของเดือน	และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น	โดยมีการก�าหนดวาระ

ชัดเจนล่วงหน้า	 เลขานุการบริษัท	 เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และเอกสารประกอบการประชุมล่วง

หน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	7	วัน	ปกติการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ	1.30	-	2	ชั่วโมง	

(2) การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

			 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า	5	คน	โดยมีคุณสมบัติ

ของกรรมการ	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

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็น	 และมีการ 

รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ	 โดยในปี	 2564	 เมื่อวันท่ี	 15	 ธันวาคม	 2564	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มี

วาระการประชุมโดยไม่มีกรรมการบริหาร	 และได้รายงานผลการประชุมให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 เมื่อวันที่	

19	มกราคม	2565	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบริษัทฯ	ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน	
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(3) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

	 ในปี	 2564	 ที่ผ่านมา	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการ

ชุดย่อย	เป็นรายบุคคล	ดังนี้

  การประชุม 
 รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ  คณะกรรมการ  คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ การประชมุ 
  บรษิทั ตรวจสอบ  สรรหา ธรรมาภิบาล ลงทนุ สามญัผู้ถอืหุน้ 
     และก�าหนด และบริหาร  คร้ังที ่4/2564 
     คา่ตอบแทน ความเสีย่ง
  12 ครัง้/ปี  5 คร้ัง/ปี   3 คร้ัง/ปี 4 คร้ัง/ปี  7 คร้ัง/ปี 

	 1.	 นายบุณยสิทธิ์		โชควัฒนา	 12/12	 -	 3/3	 -	 -	 เข้าประชุม	

	 2.	 นายพิพัฒ		 พะเนียงเวทย์	 12/12	 -	 3/3	 -	 -	 เข้าประชุม	

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

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

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

	 6.	 นายอภิชาติ		 ธรรมมโนมัย	 12/12	 -	 -	 -	 -	 เข้าประชุม	

	 7.	 นายบุญชัย		 โชควัฒนา	 10/12	 -	 -	 -	 -	 ลาประชุม	

	 8.	 นายเวทิต		 โชควัฒนา	 11/12	 -	 -	 -	 -	 เข้าประชุม	

	 9.	 น.ส.พจนา		 พะเนียงเวทย์	 12/12	 -	 -	 4/4	 -	 เข้าประชุม	

	10.	 นางอรทัย		 ทองมีอาคม	 12/12	 -	 -	 		 -	 เข้าประชุม	

	11.	 ดร.กุลภัทรา		 สิโรดม	 12/12	 5/5	 -	 -	 -	 เข้าประชุม	

	12.	 นายกนิช		 บุณยัษฐิติ	 12/12	 5/5	 1/1	 -	 -	 เข้าประชุม	

	13.	 ศ.ดร.สุวิมล		 กีรติพิบูล	 12/12	 -	 -	 4/4	 -	 เข้าประชุม	

	14.	 นางทองอุไร		 ลิ้มปิติ	 12/12	 -	 -	 4/4	 7/7	 ลาประชุม	

	15.	 นายกลินท์		 สารสิน	 8/9	 2/3	 -	 -	 -	 ลาประชุม	

	 นายชัยวัธ		 มะระพฤกษ์วรรณ	 3/3	 2/2	 2/2	 -	 -	 -	

	 เฉลี่ยร้อยละของกรรมการ

	 เข้าประชุม	 	 98	 92	 100	 100	 100	 	

หมายเหตุ	:	นายกลินท์	สารสิน	ได้รับแต่งตั้ง	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2564	แทนนายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ	ที่ลาออก
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		 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของจ�านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทได้ด�ารงต�าแหน่ง	 และจ�านวน

วาระท่ีจะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน	 ซึ่งกรรมการแต่ละคนได้	 ให้ความส�าคัญต่อบทบาทหน้าท่ีของตนในการดูแลรับผิดชอบ

กิจการของบริษัทฯ	 และการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	 และการปฏิบัติ

ตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดีในการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมกันไม่เกิน	 5	 แห่ง	 ข้อมูลกรรมการบริษัท	 ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	2564	กรรมการบริษัท	แต่ละคนด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมสูงสุดไม่เกิน	4	แห่ง	ดังนี้	

 ล�าดับ รายชื่อกรรมการบริษัท จ�านวนบริษัทจดทะเบียนอื่น

	 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	 	2	แห่ง		

	 9	 นางสาวพจนา	 พะเนียงเวทย์		 	-		

	 10	 นางอรทัย				 ทองมีอาคม	 	-		

	 11	 ดร.กุลภัทรา	 สิโรดม	 	4	แห่ง		

	 12	 นายกนิช	 บุณยัษฐิติ	 	2	แห่ง		

	 13	 ศ.ดร.สุวิมล	 กีรติพิบูล	 	1	แห่ง		

	 14	 นางทองอุไร	 ลิ้มปิติ	 	2	แห่ง		

	 15	 นายกลินท์	 สารสิน	 	1	แห่ง	

	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ	 1	 ของ

แบบ	56-1	One	Report	ซึ่งในปี	2564	กรรมการของบริษัททั้ง	15	คน	มีกรรมการ	2	คน	ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนอื่นมีจ�านวนสูงสุด	4	แห่ง	และส�าหรับกรรมการผู้อ�านวยการ	มิได้ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ดัง

นั้นคณะกรรมการบริษัท	 มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด	 กรรมการแต่ละคนได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่	โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอทุกครั้ง	และท�าคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด
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(4) ค่าตอบแทนกรรมการ

	 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	34.	ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ	มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่	ซึ่งได้แก่	เงิน

เดือน	 เงินรางวัล	 เบี้ยประชุม	 บ�าเหน็จ	 โบนัส	 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น	 ตามที่ข้อบังคับหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จะพิจารณา	 โดยค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบของกรรมการ	 รวมทั้งควรใกล้เคียงกับอัตราค่า

ตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ	 ได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม	 รวมถึงผลการด�าเนินงาน

และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ	 และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	 เห็นควรให้น�าเสนอ

ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	 2564	 ในวงเงินรวมไม่เกิน	 20	 ล้านบาท	 เท่าเดิม	 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ครั้งที่	

4/2564	ในวันพุธที่	28	เมษายน	2564	ได้อนุมัติแล้ว	โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)	 ค่าเบี้ยประชุม	 :	 จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 คณะกรรมการ 

	 ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 เฉพาะผู้ท่ีเข้าประชุม	 ต�าแหน่งประธาน	 12,000	 บาท/คน/ครั้ง	 ต�าแหน่ง 

	 กรรมการ	10,000	บาท/คน/คร้ัง

2)	 ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส	:	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

	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ประกอบด้วย	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ค่า

บ�าเหน็จรายปี	และค่าต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท	โดยมีข้อมูลค่าตอบแทนในรอบปี	2564	ดังนี้

     ค่าตอบแทน 
 รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ  
  บรษิทั ตรวจสอบ  สรรหา ธรรมาภิบาล ลงทนุ รวม (บาท) 
     และก�าหนด และบริหาร   
     คา่ตอบแทน ความเสีย่ง

	 1.		นายบุณยสิทธิ์		โชควัฒนา	 3,544,000	 -	 36,000	 -		 	 -		 3,580,000	

	 2.		นายพิพัฒ		 พะเนียงเวทย์	 1,120,000	 -		 30,00	0	 -		 	 -		 1,150,000	

	 3.		นายสุชัย		 รัตนเจียเจริญ	 920,000	 -		 	-		 	 40,000	 -		 960,000	

	 4.		ดร.พจน์		 พะเนียงเวทย์	 920,000	 -		 	-		 		 40,000	 -		 960,000	

	 5.		นายก�าธร		 ตติยกวี	 820,000	 -		 	-		 	 -		 	 -		 820,000	

	 6.		นายอภิชาติ		 ธรรมมโนมัย	 920,000	 -		 -		 	 -	 	 -		 920,000	

	 7.	 นายบุญชัย		 โชควัฒนา	 800,000	 -		 -		 	 -		 	 -		 800,000	

	 8.		นายเวทิต		 โชควัฒนา	 810,000	 -		 -		 	 -		 	 -		 810,000	

	 9.		นางสาวพจนา		พะเนียงเวทย์	 920,000	 -		 -		 		 40,000		 -		 960,000	

	10.		นางอรทัย		 ทองมีอาคม	 820,000	 -	 -	 	 -	 	 -	 820,000
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     ค่าตอบแทน 
 รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ  
  บรษิทั ตรวจสอบ  สรรหา ธรรมาภิบาล ลงทนุ รวม (บาท) 
     และก�าหนด และบริหาร   
     คา่ตอบแทน ความเสีย่ง  

	 11.		ดร.กุลภัทรา		 สิโรดม	 820,000	 240,000	 -		 -		 -		 1,060,000	

	 12.		นายกนิช		 บุณยัษฐิติ	 820,000	 120,000	 		10,000		 -		 -		 950,000	

	 13.		ศ.ดร.สุวิมล		 กีรติพิบูล	 820,000	 -		 -		 48,000		 -		 868,000	

	 14.		นางทองอุไร		 ลิ้มปิติ	 820,000	 -		 -		 40,000		 84,000		 944,000	

	 15.		นายกลินท์		 สารสิน		 780,000	 90,000		 -		 -		 -		 870,000	

	 นายชัยวัธ		 มะระพฤกษ์วรรณ	 30,000	 30,000	 20,000	 -		 -		 80,000	

  รวมทั้งสิ้น  15,684,000 480,000 96,000 208,000 84,000 16,552,000 

หมายเหตุ	:	นายกลินท์	สารสิน	ได้รับแต่งตั้ง	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2564	แทนนายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ	ที่ลาออก

8.1.3 การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจ	 และการด�าเนินการของบริษัทฯ	 รวมถึงการก�ากับ

ดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย	แผนการด�าเนินงาน	และกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ภายใต้ 

กฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัทฯ	นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กร	และการ 

บริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ	 และเอื้อต่อสภาพการด�าเนินธุรกิจ	 เพ่ือมุ่งพัฒนาการบริหาร

จัดการบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	ให้มีระบบการก�ากับดูแลกิจการ	มีการบริหารความเสี่ยงท่ีดี	และการเข้าร่วมลงนามในค�า 

ประกาศเจตนารมณ์	 แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันกับบริษัทฯ	 พร้อมทั้ง	 มีความสามารถในการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตในอนาคต	โดยบริษัทฯ	จะได้รับรายงานผลการด�าเนินงานจากบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมและมีการ

พิจารณาผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการด�าเนินงานต่อไป

	 บริษัทฯ	 ได้รับข้อมูลงบการเงินจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจ�าทุกเดือน	 เพื่อบริษัทฯ	สามารถติดตามและรับทราบ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้	 และได้น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	รับทราบทุกเดือนเช่นเดียวกับการรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

	 นอกจากนี้มีบริษัทย่อยที่ส�าคัญ	3	แห่ง	ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกันร้อยละ	40	ของสินทรัพย์รวม	ในปี	2564	ใช้ส�านักงาน

ตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ	เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดท�ารายงานทางการเงินเสร็จได้ทันเวลาที่ก�าหนด
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8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ 

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

	 บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ	มีเหตุและผล	ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	โดยมีข้อตกลงทางการค้าที่มี

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	เสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	ประเภทรายการเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ	 และก�าหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น	 เพื่อให้กรรมการบริษัท

ที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ	 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม	บริษัทฯ	 ได้เปิดเผย

ชื่อ	 ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง	 นโยบายการก�าหนดราคา	 ขนาดของรายการ	 และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	

เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

ที่เว็บไซต์ของบริษัท	www.mama.co.th	

	 นอกจากนี้	 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ต่อเลขานุการบริษัท	 ภายใน	 1	 เดือน	 นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง	 และเลขานุการบริษัท	 มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้

ประธานกรรมการบริษัท	 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 ภายใน	 7	 วันท�าการ	 นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว	 ตาม

มาตรา	89/14	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	

	 ในปี	2564	 เลขานุการบริษัท	 ได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียจากกรรมการบริษัท	จ�านวน	7	คน	และผู้

บริหารจ�านวน	3	คน

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์

	 บริษัทฯ	 มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยก�าหนดไว้ในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 และจรรยาบรรณ	 กรรมการ

บริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ในเรื่อง	ความขัดแย้งของผลประโยชน์	และการน�าข้อมูลของบริษัทฯ	ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนที่

ส�าคัญ	ดังนี้

	 •	 กรรมการบริษัท	 และผู้บริหาร	 ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 ตามหลักเกณฑ์ที ่

	 	 ก�าหนด

	 •	 กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน	 ห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย ์

	 	 ของบรษิทั	ในช่วง	1	 เดอืน	 ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน	และภายหลงังบการเงนิเปิดเผยแล้ว	24	ชัว่โมง 

	 	 ทั้งนี้	 เลขานุการบริษัท	 เป็นผู้ด�าเนินการส่งจดหมายแจ้งเป็นทางการให้กรรมการ	 และผู้บริหารทุกคนได้ทราบช่วง 

	 	 ระยะเวลาท่ีประกาศก�าหนดเป็นช่วงวันท่ีห้ามซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	 ก่อนการเผยแพร่งบการเงนิรายไตรมาส	 

	 	 และงบการเงินประจ�าปี	ผ่านช่องทางระบบออกข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	 ก�าหนดให้กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 มีหน้าท่ีรายงานการถือครอง 

	 	 หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์

	 	 และตลาดหลกัทรพัย์	 และแจ้งเลขานุการบรษิทัเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

	 	 ครั้งต่อไป

	 •	 ไม่เปิดเผยหรอืส่งผ่านข้อมลูหรอืความลบัของบรษิทัทีต่นเองทราบ	 หรอืได้รบัทราบต่อบคุคลภายนอกหรอืผูท่ี้ไม่เก่ียวข้อง 

	 •	 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอ�านาจหน้าที่	 อาจมีการก�าหนดชั้นความลับของข้อมูลตาม 

	 	 ความส�าคัญของข้อมูล	และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

	 •	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเก่ียวกับการ 

	 	 ซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย	1	วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย

	 •	 มาตรการลงโทษ	บรษิทัฯ	 มรีะเบยีบข้อบงัคบัเก่ียวกับการท�างานและก�าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้สงูสดุ	 คอื	 การเลกิจ้าง 
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	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้มีติดประกาศข้อพึงปฏิบัติด้านจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	

และพนักงาน	 ให้ทราบทั่วกัน	 รวมถึงการเผยแพร่ผ่านระบบ	 Intranet	 ภายในบริษัท	 และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท	 www.

mama.co.th	

				 ในปี	2564	เลขานุการบริษัท	ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ทราบก�าหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ	ก่อนการเผยแพร่งบการเงินของแต่ละไตรมาสรวม	3	ไตรมาส	จ�านวน	3	ครั้ง	และงบการเงินประจ�าปี	จ�านวน	1	ครั้ง	

และได้ส่งจดหมายแจ้งเป็นทางการให้กับกรรมการ	และผู้บริหารทุกคนทราบด้วย	รวมจ�านวน	4	ครั้ง

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญและความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	 ซื่อสัตย์สุจริต	 โดยน�าเอาหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการ	 ปลูกฝังเป็นรากฐานในการด�าเนินงานแก่พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ	 ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ 

ที่ว่าด้วยเรื่อง	“การสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และให้ความส�าคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม	การ

ดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน”	คณะกรรมการบริษัท	จึงได้ 

อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	 และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	 โดยมีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการ	

ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และคู่ค้าทุกคน	 ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม	 อีกทั้งยังได้มีการ

ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	 เป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อให้การด�าเนินงานของ	 TFMAMA	 ปราศจากการคอร์รัปชัน	 ตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน	

	 บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และมีความมุ่งมั่นด�าเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	อย่างต่อเนื่อง	และ

ได้รับรองการเป็นสมาชิก	แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 เมื่อ	 วันที่	 22	กรกฎาคม	2559	และทาง

บริษัทได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่	1	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	

2562	ทั้งนี้ในปี	2564	บริษัทฯ	ยังคงด�าเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและยื่นขอการรับรองต่อเนื่องเป็นครั้งที่	2	

	 คณะกรรมการ	 บริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการ	 คอร์รัปชัน	 และแนวปฏิบัติส�าหรับการต่อต้านการทุจริต	

การให้และรับของขวัญ	 การรับรอง	 เงินสนับสนุน	 และการบริจาค	 เพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	 ต้อง

ปฏิบัติ	 ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด	 เพื่่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่่โปร่งใสและมีจรรยาบรรณ	

โดยไม่เข้าไปเกี่่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน	 ไม่ว่าทา	 งตรงหรือทางอ้อมรวมทั้งไม่เพิกเฉยหรือละเลยต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทฯ	 และเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 บริษัทฯ	 ได้มีการ	 เผยแพร่เรื่องการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน	 โดยจัดให้มีการสื่อสาร	 ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม	 รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ

พนักงานของบริษัทฯ	 ตลอดจนจัดให้มีการ	 ปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ถึงนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว	 รวมทั้งก�าหนด

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการ	ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการรับของขวัญ/ของที่ระลึก	 และแนวปฏิบัติในการจัดการของขวัญ/ของ

ที่ระลึก	 ตามประเพณีปฏิบัติช่วงเทศกาลต่างๆ	 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานได้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ได้ถูกต้อง	 โดยได้สื่อสารเป็นหนังสือเวียนและแจ้งประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่สอดรับ 

กับหน่วยงานก�ากับดแูลและหน่วยงานของภาครฐั	 ด้วยการประกาศขอความร่วมมอืกับผู้บรหิารและพนักงานในการงดรบัของขวัญ 

พร้อมทั้งส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทคู่ค้า	 และผู้เก่ียวข้องกับบริษัทฯ	 เพ่ือขอความร่วมมืองดมอบของขวัญให้แก่ผู้บริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ	 ในทุกเทศกาลเช่นกัน	 นอกจากน้ีได้ส่ือสารประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศท้ังภายในและภายนอก

องค์กร	โดยการประกาศบนเว็บไซด์ของบริษัทฯที่	www.mama.co.th	เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้และเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
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กิจกรรมการด�าเนินงาน/การสื่อสารและฝึกอบรมพนักงาน/คู่ค้าต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน 

	 บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการฝึกอบรมแก่	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน	

โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้	 คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับรับทราบถึงการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ	 มีความรับผิดชอบ	 และมีส่วนร่วมต่อการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ	 ซึ่งในหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

ครอบคลุมถึงการกระท�าใดที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่	 วิธีการปฏิบัติตามนโยบายฯ	 เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ	 ตระหนักรู้ถึงผล 

กระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน	และเข้าใจต่อวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	

	 ปี	 2564	 บริษัทฯ	 ยังคงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัท	 ในการด�าเนินนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	

โดยจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ทุกคน	 และมีการจัดอบรมให้กับพนักงานในแต่ละหน่วยงานตามแผนการฝึกอบรม

ประจ�าปีอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้ในระหว่างปี	ได้ด�าเนินการในเรื่องส�าคัญต่างๆ	ดังนี้

	 วนัท่ี	19	กุมภาพันธ์	2564		 เชญิคูค้่าเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ	“แนวทางการลดปัญหาคอร์รปัชนัในภาคธุรกิจ” 

	 	 บรรยายโดย	 คุณพนา	 รัตนบรรณางกูร	 ผู้อ�านวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาค 

	 	 เอกชนไทย	(CAC)	/	สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 วันท่ี	25	กุมภาพันธ์	2564	 คุณสรยุทธ	 รักษาศรี/ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ	 เข้าร่วมสัมมนา 

	 	 หลักสูตร	Corporation	Risk	and	Control	Workshop	(CRC	รุ่นที่	8/2020	online)	จัดโดย 

	 	 แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	(CAC)	

	 วันที่	22	พฤศจิกายน	2564	 บริษัทฯ	ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่	 4	 ในการแจ้งประกาศนโยบาย	NO	Gift	Policy	 โดย 

	 	 เผยแพร่ทางสื่อสาธารณะ	ได้แก่	เว็บไซด์ของบริษัทฯ	ที่	www.mama.co.th	และ	Intranet	 

	 	 พร้อมออกจดหมายขอความร่วมมอืงดการให้ของขวัญ	 ส่งไปยังคูค้่าของบรษิทัฯ	 เพ่ือแสดง 

	 	 เจตนารมย์และร่วมรณรงค์การงดมอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมถงึเทศกาลต่างๆ

	 วันที่	15	ธันวาคม	2564		 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 12/2564	 พิจารณาอนุมัติแบบประเมินตนเอง 

	 	 เพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ	 เพื่อยื่นขอต่ออายุการรับรองครั้งที่	 2	 และ 

	 	 ได้น�าส่งแบบประเมินตนเองฉบับนี้	ให้กับทางCAC	ในวันที่	27	ธันวาคม	2564	

	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการรับของขวัญ/ของที่ระลึก	 และแนวปฏิบัติในการจัดการของขวัญ/ของ

ที่ระลึก	 ตามประเพณีปฏิบัติช่วงเทศกาลต่างๆ	 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานได้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ได้ถูกต้อง	 โดยได้สื่อสารเป็นหนังสือเวียนและแจ้งประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่สอดรับ 

กับหน่วยงานก�ากับดแูลและหน่วยงานของภาครฐั	 ด้วยการประกาศขอความร่วมมอืกับผู้บรหิารและพนักงานในการงดรบัของขวัญ 

พร้อมทั้งส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทคู่ค้า	 และผู้เก่ียวข้องกับบริษัทฯ	 เพ่ือขอความร่วมมืองดมอบของขวัญให้แก่ผู้บริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ	 ในทุกเทศกาลเช่นกัน	 นอกจากนี้ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก

องค์กร	โดยการประกาศบนเว็บไซด์ของบริษัทฯที่	www.mama.co.th	เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้และเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
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(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

	 นอกจากมาตรการการป้องกันการทุจริตที่สามารถช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้แล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้ก�าหนดช่อง

ทางการสื่อสาร	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานได้มีช่องทางการร้อง

เรียน	หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต	 รวมทั้งกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมดังกล่าว	บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญกับการรักษา	ความ

ลับของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส	 การเก็บข้อมูลการร้องเรียน	 เพ่ือป้องกันการได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนหรือแจ้ง

เบาะแส	 ซึ่งจะรับรู้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นโดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสเกี่ยวกับ

การทุจริต	การกระท�าผิดจริยธรรมธุรกิจ	ผิดกฎหมาย	ผิดระเบียบข้อบังคับ	หรือการกระท�าที่่ไม่เหมาะสมของกรรมการ	ผู้บริหาร	

และพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ได้ตามช่องทางการร้องเรียนในทุกสถานที่ประกอบการของบริษัทฯ	อาทิ	โดยตรงด้วย

วาจา	ท�าเป็นหนังสือ	แจ้งผ่านทาง	E-mail	ถึงผู้รับข้อร้องเรียนโดยตรง	กล่องรับความคิดเห็น	และผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	

ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลที่บริษัทฯได้เผยแพร่ไว้ทั่วทั้งองค์กร	 และบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ	 ที่	 www.mama.co.th	 โดย

ในปี	2564	คณะท�างานต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ	ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับด้านการทุจริต

คอร์รัปชัน	 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัทว่า	 ไม่พบว่ามีพนักงานหรือบุคคลภายนอกร้องเรียนเกี่ยวกับ

ด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกพื้นที่

	 ในปี	2564	บริษัทฯ	ไม่ได้รับข้อร้องเรียน	เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2564

	 คณะกรรมการตรวจสอบของ	บริษัท	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ซึ่งสมาชิก

ของคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่ท่ีระบุไว้ในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี	ในปี	2564	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้ง

สิ้น	5	ครั้ง	โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	ดังนี้	

 ชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /  
   จ�านวนครั้งการประชุมทั้งหมด

	 1.	 ดร.กุลภัทรา		 สิโรดม*	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 5/5	

	 2.	 นายกนิช		 บุณยัษฐิติ	 กรรมการตรวจสอบ	 5/5	

	 3.	 นายกลินท์		 สารสิน*	 กรรมการตรวจสอบ	 2/3	

	 	 นายชัยวัธ		 มะระพฤกษ์วรรณ	 กรรมการตรวจสอบ	 2/2	

*	มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน	และสามารถท�าหน้าที่่ในการสอบทานความน่าเชี่่อถือของงบการเงิน	

หมายเหต	ุ:	นายกลนิท์	สารสนิ	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบตัง้แต่วันท่ี	17	มนีาคม	2564	แทน	นายชยัวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ	ทีล่าออก
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	 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	1	ปี	 และมีนางสาวอริยา	ตั้งชีวินศิริกุล	 เป็นเลขานุการคณะ

กรรมการตรวจสอบ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประเมิน

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมด้วยตนเอง	 ได้แก่	 โครงสร้างและคุณสมบัติ	 การปฏิบัติหน้าที่ในการ

ประชุมและการแสดงความคิดเห็น	 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	 และน�าเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการบริษัท	สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งรายไตรมาส	และประจ�าปี	2564	ที่ผ่านการสอบทาน

และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน 

และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ	 เชื่อถือได้	 ตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 

มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป	มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	เพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีความ 

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และมาตรฐานการบัญชี	 รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับ

ผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย	 1	 ครั้ง	 เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล	

การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระส�าคัญในการจัดท�างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

 2. สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	 โดยได้สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในร่วมกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกปี	 พิจารณาในเรื่องการด�าเนินงาน	 การใช้ทรัพยากร	 รวมทั้ง

ด้านการบัญชีและการเงิน	 การดูแลทรัพย์สิน	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	 และระเบียบข้อบังคับ	 ซึ่งมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล

อย่างเป็นอิสระให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้อง	 เพ่ือสร้างความมั่นใจได้

ว่าบริษัทฯ	สามารถด�าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

	 3.	 พิจารณาคัดเลือก แต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 โดยพิจารณาถึงความรู้	 ความสามารถ	

ความเป็นอิสระ	 ผลการปฏิบัติงานและการบริการของผู้สอบบัญชี	 ในปี	 2564	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก 

ผู้สอบบัญชีจาก	 บริษัทส�านักงาน	 อี	 วาย	 จ�ากัด	 ซึ่งได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	

	 4.	 สอบทานรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยดูแลให้บริษัทมีข้ันตอน

ปฏิบัติการท�ารายการเก่ียวโยงให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก	 และค�านึงถึงผล

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	Interest)	รวมถึงดูแลให้

มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ	และปฏิบัติตามข้อ

ก�าหนดของทางการ

	 5.	 ก�ากับดแูลงานตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฏบตัร 

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทกุปี	 ได้อนมุตัแิผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปีท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในได้จดัท�าข้ึน	 โดยประเมนิ

จากความเสี่ยงพื้นฐานที่ส�าคัญในธุรกิจของบริษัทร่วมกับประเด็นที่ตรวจพบในปีที่ผ่านมา	 รวมทั้งได้สอบทานผลการตรวจสอบ

ภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาส	พร้อมให้ค�าแนะน�า	ติดตามผลการด�าเนินการแก้ไขในประเด็นที่ตรวจพบตามรายงานในประเด็น

ที่มีนัยส�าคัญ	 เพ่ือให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ	 ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลื่อนขั้นต�าแหน่ง	และเลิกจ้าง	รวมทั้งประเมินผลงาน	

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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	 6.	 สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยสอบทานการบริหาร

ความเสี่ยงระดับองค์กร	 (Corporate	 Risk)	 และมีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

และตัวแทนคณะท�างานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 เพื่อสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

	 7.	 ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ	เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการ

พัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล	ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะ

กรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง	และรอบคอบ	อย่างเป็นอิสระ

	 8.	 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	

และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 /เป็นไปตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 9.	 ก�ากับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน	 โดยมุ่งเน้นปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท	 เพื่อให้มั่นใจว่า 

บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีดี่และไม่มคีวามเสีย่งท่ีอาจจะท�าให้เกิดโอกาสในการคอร์รปัชนั	 โดยบรษิทัได้เข้าร่วมประกาศ 

เจตนารมณ์โครงการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน	 และได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อต้านการคอร์รัปชัน	(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	Committee	:	CAC)	อย่างต่อเนื่อง

	 10.	 สอบทานการตรวจสอบข้อร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส	 บรษิทัได้จดัท�าระบบรบัข้อร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส	 ส�าหรบั 

พนักงานและบุคคลภายนอก	 โดยบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	 ด้วยวาจา	 โทรศัพท์	 ทาง	 e-mail 

ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือทุกช่องทางร้องเรียนอื่นของบริษัท	 ในปี	 2564	 ไม่มีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อ

ร้องเรียนท่ีบุคคลภายนอกและพนักงานได้มีการแจ้งเบาะแสของผู้กระท�าความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อ

ต้านการคอร์รัปชันของบริษัท	

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มคีวามเหน็ว่ารายงานทางการเงนิประจ�าปี	 2564	 ของบรษิทัฯ	 มกีารจดัท�างบการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน	 และเชื่อถือได้ในสาระส�าคัญตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ	 และมีระบบ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ	รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฏหมาย	ข้อก�าหนดของตลาด

หลักทรัพย์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระส�าคัญ

	 (ดร.กุลภัทรา	สิโรดม)

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 18	กุมภาพันธ์	2565
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 
1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2564

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัท	 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้แต่งตั้ง	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	1	ปี	และมีนางสาวสรารัตน์	ตั้งศิริมงคล	เป็นเลขานุการคณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดยในปี	2564	มีการประชุมรวม	3	ครั้ง	มีกรรมการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

 รายชื่อ ต�าแหน่ง เข้าร่วมประชุม/ 
   ประชุมทั้งหมด

	 1.	 นายบุณยสิทธิ์		 โชควัฒนา	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 3/3	

	 2.		นายพิพัฒ		 พะเนียงเวทย์	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 3/3	

	 3.		นายกนิช		 บุณยัษฐิติ*	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 1/1	

			 นายชัยวัธ		 มะระพฤกษ์วรรณ*	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 2/2

*ล�าดับที่	3	ด�ารงต�าแหน่งเดือนมีนาคม	2564	แทนนายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ	ลาออก

	 ในปี	 2564	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	

ดงันี้

การสรรหา

	 1.	พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	โดยพิจารณาจากความรู ้

ความสามารถ	ประสบการณ์ความเชีย่วชาญจากหลากหลายวิชาชพี	ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทัและข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวข้อง

	 2.	เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

การก�าหนดค่าตอบแทน

	 1.	 พิจารณาก�าหนดวงเงินค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	 โดยพิจารณาจากความเหมาะสม 

กับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	 และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 รวมท้ังควรใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทน

กรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

	 2.	เสนอวงเงินค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

	 โดยสรุป	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน

     

	 (นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา)

	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 15	ธันวาคม	2564
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2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี 2564

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัท	 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความ

เสี่ยง	ประกอบด้วยกรรมการ	6	ท่าน	ซึ่งมีกรรมการอิสระ	2	ท่าน	และได้มีการประชุมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

	 1.	 ศาสตราจารย์	ดร.สุวิมล	 กีรติพิบูล	 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 4/4	

	 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	 3/4

	 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 1	 ปี	 และมีนางสาวปิยดา	 ดิ

ศวัฒน์	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง	 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตร

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

	 1.	 พิจารณาแต่งตั้งคณะท�างานธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่

เป็นตัวแทนจากฝ่ายงาน	/	โรงงานต่างๆ	ตามความเหมาะสม

	 2.	 ก�าหนดและทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	 การด�าเนินงานด้านการต่อ

ต้านการคอร์รัปชัน	และการบริหารความเสี่ยง	ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้าหมายของบริษัทฯ

	 3.	 ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานด้านธรรมาภบิาลและบรหิารความเสีย่งของคณะท�างานธรรมาภบิาลและบรหิาร 

ความเสี่ยง	 โดยมีการก�าหนดกลยุทธ์	 แผนการด�าเนินงาน	 และประเมินระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน	 รวมถึงการประเมินความ

เสี่ยงล่วงหน้า	เพื่อให้บริษัทฯ	มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

	 4.	 พัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ	 ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อมุ่ง

ไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่มีความตระหนักต่อความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา

	 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยใช้ความรู้ความสามารถและความ

รอบคอบในการก�ากับดูแลกิจการ	 การพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายภายใต้หลักธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงอย่าง

ต่อเนื่อง	และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบ

	 (ศาสตราจารย์	ดร.สุวิมล	กีรติพิบูล)

	 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 10	กุมภาพันธ์	2565
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3. คณะกรรมการลงทุน

รายงานคณะกรรมการลงทุน ประจ�าปี 2564

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัท	 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้แต่งตั้ง	 คณะกรรมการลงทุน	 ประกอบด้วยกรรมการ	 5	

ท่าน	มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	1	ปี	และมีนางวันวิษา	พวงศิลป์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน	โดยในปี	2564	มี

การประชุมรวม	7	ครั้ง	มีกรรมการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

 รายชื่อ ต�าแหน่ง
 เข้าร่วมประชุม/ 

   ประชุมทั้งหมด

	 1.	 นางทองอุไร	 ลิ้มปิติ	 ประธานกรรมการลงทุน	 7/7	

	 2.		นายพันธ์			 พะเนียงเวทย์	 กรรมการลงทุน	 7/7	

	 3.		นายวสันต์			 บุญสัมพันธ์กิจ	 กรรมการลงทุน	 7/7	

	 4.		นางสาววิมล		 เตชะโกศล	 กรรมการลงทุน	 7/7	

	 5.		นางชลัยรัชฏ์		 สรสุชาติ*	 กรรมการลงทุน	 2/2

*ล�าดับที่	5	ด�ารงต�าแหน่งเดือนตุลาคม	2564

	 ในปี	2564	คณะกรรมการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	ดังนี้

	 1.		จัดท�ากรอบนโยบายการลงทุน	และพิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติ	

	 2.		พิจารณาก�าหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน	 	 	

	 3.		พิจารณาจัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน	 	 	 	

	 4.		ก�ากับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน	และแผนการลงทุน	ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน	 

	 	 และนโยบายบริหารความเสี่ยง	ที่ได้รับอนุมัติ	 	 	

	 5.	 สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุน	 และแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง	

และน�าเสนอกรอบนโยบายการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 คณะกรรมการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการลงทุนอย่างครบถ้วน	

นอกจากนี้คณะกรรมการลงทุนยังให้ค�าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการของบริษัทในเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหาร

จัดการเงินลงทุนและบริษัทต่างๆ	ในพอร์ตการลงทุน	และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบ

       

	 (นางทองอุไร	ลิ้มปิติ)

	 ประธานกรรมการลงทุน

	 11	กุมภาพันธ์	2565	
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน 
(1) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน	 และการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของบริษัทฯ	สรุปได้ดังนี้

	 •	 งบการเงนิของบรษิทัจดัท�าข้ึนภายใต้นโยบายของบรษิทัฯ	 ซึง่ก�าหนดให้ถือปฏิบตัแิละสอดรบักับมาตรฐานการบญัช ี

	 	 ที่รับรองทั่วไป	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเพิ่มเติมตามมาตรฐานบัญชี	 ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจในการ 

	 	 ประมาณการและวินิจฉัยในส่วนต่างๆ	ที่จ�าเป็น	เพื่อสะท้อนผลการด�าเนินงานที่เป็นจริงให้ถูกต้องตามที่ควร

	 •	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	 มีการแยก 

	 	 หน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติสั่งจ่าย	 การบันทึกรายการด้านบัญชี	 ข้อมูลสารสนเทศ	 และการดูแลทรัพย์สิน	 

	 	 ตามหลักการดูแลควบคุมกิจการที่ดี	เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นได้

	 •	 บริษัทฯ	 ก�าหนดวิธีการป้องกันการใช้ข้อมูลความลับของบริษัท	 ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	 หรือความ 

	 	 ตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท	และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้า	ผู้แทนจ�าหน่าย	ผู้ให้บริการ	คู่แข่ง 

	 	 หรือบุคคลภายนอกอื่น	นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติของธุรกิจ	หรือข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไป	

	 •	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดวิธีการปฏิบัติงานพนักงาน	เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

	 	 ทางผลประโยชน์กับกิจการ	

	 •	 บริษัทฯ	 มีการประเมินและติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน	 ที่อาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง	 เพื่อพิจารณา 

	 	 หามาตรการในการลดความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 มีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลก�าไรอย่างยั่งยืน	 สร้างสรรค์	 สินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับ

ลูกค้าและสังคม	ผ่านกระบวนการท�างานที่เน้นคุณภาพ	รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ	ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล	การบริหารความเสี่ยง	และมีระบบการควบคุุมภายในที่มี	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ	 เพื่อให้การด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 สามารถลดหรือป้องกัน

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	 ท�าให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นต่อการควบคุุมภายในของบริษัท	 คณะ

กรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน	ซึ่งมีคุณสมบัติ	ครบถ้วนตาม

ข้อก�าหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ท�าหน้าที่่สอบทานรายงาน

ทางการ	 เงินให้ถูกต้องและเชื่่อถือได้	 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี

ความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�า	 เนินธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมท้้ังก�ากับดูแลให้มีความเพียงพอของระบบการ

บริหารความเสี่ยง	 การก�ากับดูแลกิจการ	 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	 และรายงานตรงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 อย่างสม�่าเสมอ	 ให้ท�าหน้าที่ประเมินระบบการควบคุุมภายในว่ามีความเหมาะสม	 เพียงพอ	

และมีประสิทธิผล	 เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบต่างๆ	 ตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	

โดยอ้างอิงกรอบการควบคุมภายในตามหลักมาตรฐานสากล	ของ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	

Treadway	Commission)	เพื่่อให้มั่่นใจได้ว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่่ได้ก�าหนดไว้	ดังนี้้
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1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี	 ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลบริษัทฯ	 และมี

การจัดโครงสร้างองค์กรโดยเน้นการแบ่งแยกตามหน้าที่อย่างชัดเจน	 รวมทั้งตารางอ�านาจการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา	

และได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท	 หน้าที่	 และความ 

รับผิดชอบ	 ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	Corporate	Governance)	อย่างชัดเจน	มีแนวทางการปฏิบัติงานที่อยู่บนหลักความซื่อตรง	และ

การรักษาจรรยาบรรณ	 และเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ	 ตลอดจน	 มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์

และจริยธรรม	 เป็นตัวอย่างที่ดี	 (Role	 Model)	 ส่งเสริมให้เกิดจิตส�านึกที่ดี	 เพื่อให้บุคลากรในกิจกรรมต่างๆ	 ขององค์กรปฏิบัติ

งานอย่างมีความรู้ความสามารถ	 และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนงาน	 เพราะเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การ

ปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด	 เพ่ือให้เกิดความ

ยั่งยืนต่อองค์กร	

2) การบริหารประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

	 บรษิทัได้ตระหนกัถึงความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่ง	 ภายใต้การเปลีย่นแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ	 ท้้ังจากปัจจยั 

ภายในและภายนอก	 จึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	 โดยคณะกรรมการบริษัท	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงของบริษัท	ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนดกรอบนโยบาย	เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	 รวมท้ังคณะกรรมการบริษัทฯ	 ท�าหน้าท่ีดูแลให้มีการจัด 

การบริหารความเสี่ยง	 และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพ	 พิจารณาความเส่ียงท่ีมีนัยส�าคัญใน

ระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	 โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการ

จัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

	 บริษัทได้บริหารความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการโดยด�าเนินการผ่านระบบการรับรองต่างๆ	 ตามมาตรฐานสากลและด้าน 

ความปลอดภัยของอาหาร	 ได้แก่	 มาตรฐาน	 ISO	 9001	 (ระบบการบริหารงานคุณภาพ),	 ISO	 14001	 (ระบบบริหารจัดการ 

สิ่งแวดล้อม),	ISO/IEC	17025	(ระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ),	GMP	(วิธกีารปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร),	HACCP 

(การวิเคราะห์อันตรายวิกฤตในการผลิตอาหาร),	BRC	(Global	Standard	for	Food	Safety),	Kosher	(การผลิตอาหารโคเชอร์),	

Halal	(การผลิตอาหารฮาลาล),	AEOs	(มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ประกอบการส่งออก-กรมศุลกากร)	

	 ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 ถือเป็นหน่ึงในความเส่ียงหลักท่ีส�าคัญขององค์กร	 ซึ่งบริษัทได้มีการประเมินและ

ระบุถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว	 รวมท้ังติดตามผลและรายงานสถานะความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือให้มั่นใจว่า

บริษัทฯ	สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงทีและดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะของกิจการ	 มีการ

สอบทานการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามกฎ	ระเบยีบ	 ข้อบงัคบั	และคูม่อืการปฏบิตังิานต่าง	ๆ	อย่างสม�า่เสมอ	มกีารสอบทานการ 

ปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎระเบยีบ	 ข้อบงัคบั	 และคูม่อืการปฏบิตังิานอย่างสม�า่เสมอ	 รวมทัง้การวัดประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

เป็นเครือ่งมอืในการวางแผนและควบคมุผลการปฏบิตังิานในทกุระดบั	 เพ่ือให้สามารถบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	 โดยมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และวงเงินอ�านาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 มีการ 

รักษาความปลอดภัยและดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหาย	 หรือใช้ไปในทางท่ีไม่เหมาะสม	 มีมาตรการป้องกัน 

ไม่ให้น�าโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 รวมทั้งก�าหนดบุคลากรภายในองค์กร	 เพื่อดูแลรับผิดชอบ 

ระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานอย่างชัดเจน	 ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	
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เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯและมีการติดตามให้การ

ด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก	เพื่่อให้การ

ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กรรมการ	และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	อยู่	บนพื้้นฐานข้อมูลที่่มีความถูกต้อง	เพียงพอ	

เชื่อถือได้และทันต่อสถานการณ์	 โดยข้อมูลที่่ส�าคัญและทั่่วไปจะเปิดเผยในรายงานประจ�าปี	แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	

(56-1)	 ผ่านเว็บไซต์	 www.mama.co.th	 ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	บริษัทฯ	 มีนโยบาย

เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 และระเบียบปฏิบัติ	 เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	 รวมถึงมีการสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงนโยบาย	

ระเบียบค�าสั่งของบริษัทฯ	 และข้อมููลข่าวสารที่ส�าคัญอย่างชัดเจนผ่านช่องทางต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 รวมทั้้งมีช่องทางการรับเรื่อง

ร้องเรียนโดยสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการ	กระท�าผิดและการทุจริตได้อย่างปลอดภัย	และก�าหนดแนวทางการ	บริหารจัดการ	

เรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจนภายในเวลาที่เหมาะสม	 โดยแจ้งไว้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 หรือแจ้งมายังคณะกรรมการตรวจ

สอบ	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 หรือผ่านช่องทางอื่นๆ	 ตามที่บริษัทฯ	 ได้แจ้งไว้ในรายงานประจ�าปีเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน	

รวมท้ังในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ได้มีการจัดท�าเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุข้อมูลท่ีจ�าเป็นและเพียงพอต่อ

การตัดสินใจ	 และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	 มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม	 มีการจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการบริษัท	 มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้

เป็นหมวดหมู่	 และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 มีระบบการส�ารองข้อมูล	 และมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชี	 และฝ่ายบริหารเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี	 ผลการด�าเนินงานของบริษัท	 นโยบายการบัญชี	 การควบคุม

ภายใน	และการเปิดเผยรายการระหว่างกัน	เป็นต้น	ตลอดจนบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	โดย

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี	 และมีประสิทธิภาพเพียง

พอในการตัดสินใจ	 ทั้งในระดับหน่วยงาน	 และในระดับองค์กร	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน ์

น่าเชื่อถือ	มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วทั้งบริษัท	ในข้อมูลที่ส�าคัญ	

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

	 บริษัทฯ	 ได้มีการติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือน	 และมีการเปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงานในปีก่อน 

มีการวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ	 เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้	 นอกจากนี้ 

บริษัทฯ	มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วย 

งานอิสระ	ท�าหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น	ให้ค�าปรึกษา	ตรวจสอบ	และสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน	เพื่อให้

บริษัทฯ	 มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ	 โดยก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบตามแผนงานประจ�าปี	 และ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยก�าหนดให้รายงาน

ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 หากพบข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข	และติดตามการแก้ไขดังกล่าวให้บรรลุผล
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(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ	 ได้มีการเพิ่มเติมหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง

การพิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ	 สภาพแวดล้อมบริษัท	 วัฒนธรรม

องค์กร	 เพื่อน�าเสนอขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท	 รวมทั้งท�าการสอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	 ตามที่

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ	เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว	มีความเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะ

การเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด	 ตลอดจนสามารถรับเรื่องแจ้งเบาะแส	 การกระท�าอันทุจริต	 ที่คนในองค์กร

มีส่วนเกี่ยวข้อง	 และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง	 และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระในการด�าเนินงานเพื่อให้การตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผล

และประสิทธิภาพสูงสุด	 ทั้งน้ีได้จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่าย

บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

	 จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ทั้ง	5	ด้าน	ดังกล่าวข้างต้น	และจากการรายงานผลการตรวจสอบ 

ประจ�าทกุไตรมาส	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า	 ในภาพรวมบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พียงพอและมเีครือ่งมอื

ที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม	สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลส�าเร็จของงาน	ถึงแม้ว่ามีกิจกรรมบาง

กิจกรรมที่ควรปรับปรุง	 หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ตรวจสอบและด�าเนินการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว	 ตลอดจนได้แจ้งผลการ

ตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารให้รับทราบ	 เพ่ือป้องกันหรือลดความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานหรือระบบงานในหน่วยงาน

ของตน	 ซึ่งผู้ตรวจสอบได้มีการเข้าตรวจติดตามผลอีกครั้งพบว่า	 หน่วยงานที่เข้าตรวจติดตามผลนั้นได้มีการปรับปรุงและแก้ไข	

อย่างเหมาะสมและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น	 ดังนั้นจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นได้อย่างเพียงพอว่า	 หน่วยงานผู้รับการตรวจจะสามารถ

ด�าเนินงาน	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในหน่วยงานของตนตามที่ได้ตั้งไว้	 อย่างไรก็ตาม	 ประสิทธิภาพของการ

ควบคุมภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้	ซึ่งอาจจะส่งผลต่อบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงานได้	

(3) งานตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นร่วมกันกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

ที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการด�าเนินงานในปัจจุบัน	และตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ	ก็ตาม	อาจจะไม่

สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระส�าคัญ	 แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกัน

ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

				 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ส่วนงานด้านการบริหารภายในข้ึนตรงต่อ 

กรรมการผู้อ�านวยการของบริษัท	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย	 หรือเลิก

จ้าง	 และประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	 ปัจจุบันคือ	 นางสาวอริยา	 ตั้งชีวินศิริกุล	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจ

สอบภายใน	และฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นในการตรวจสอบ	ด�าเนินการตรวจสอบและประเมิน

ความเพียงพอ	 เหมาะสม	 และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการและระบบงานต่างๆ	 ตามแผนงาน

ตรวจสอบภายในที่อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยการวางแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี	 จัดท�าขึ้น	 โดยพิจารณา

จากความเสี่ยง	 (Risk-Based	Audit)	การบริหารความเสี่ยงขององค์กร	ความเสี่ยงจากการต่อต้านการคอร์รัปชัน	และประเด็น

จากการตรวจสอบที่ผ่านมา	ซึ่งได้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน	โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ	

	 ในรอบปี	2564	ที่ผ่านมา	ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระส�าคัญ	บริษัทฯ	มีระบบ

การควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม	 มีประสิทธิภาพต่อการด�าเนินธุรกิจ	 และทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามข้ันตอนและ

ระเบียบที่ก�าหนดไว้
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	 1.	 บรษิทั	เคอรี	่ฟลาวมลิล์		
	 	 จ�ากัด

  
	 2.	 บรษิทั	ซนัโก	แมชชนี		
	 	 เนอรี	่จ�ากัด

  
 
	 3.	 บรษิทั	เพรซเิดนท์ฟูดส์		
	 	 (คมัโบเดยี)	จ�ากัด

	 4.	 บรษิทัไทยอินสแตนท์	
	 	 โพรดกัส์	จ�ากัด

 
	 5.	 บรษิทั	ควิพี	(ประเทศไทย)		
	 	 จ�ากัด	

  
	 6.	 บรษิทั	สหพัฒนา		
	 	 อนิเตอร์โฮลดิง้			
	 	 (มหาชน)	(“SPI”)

  
	 7.	 บรษิทั	สหพัฒนพิบลู		
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	(“SPC”)

  
	 8.	 บรษิทั	จมิส์กรุป๊	จ�ากัด

  
 
	 9.	 บรษิทั	นอร์ทเทิร์น	
	 	 เทคโนโลย่ี	จ�ากัด

 
10.		 บรษิทั	ฟาร์อีสท์		
	 	 เฟมไลน์	ดีดีบ	ี	 	
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยค�านงึถึงปรมิาณการซือ้
ตามอตัราทีป่ระกาศจ่าย

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยค�านงึถึงปรมิาณการซือ้
ราคาทีต่กลงร่วมกันตาม
เงือ่นไขทางธุรกิจปกติ

ราคาทนุบวกก�าไรขัน้ต้น
ราคาทนุบวกก�าไรขัน้ต้น

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยค�านงึถึงปรมิาณการซือ้
ตามอตัราปกติในสญัญา

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยค�านงึถึงปรมิาณการซือ้
ตามอตัราทีป่ระกาศจ่าย

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยค�านงึถึงปรมิาณการซือ้
ตามอตัราทีป่ระกาศจ่ายตาม
อตัราทีป่ระกาศจ่าย

ราคาทนุบวกก�าไรขัน้ต้น
ราคาตามสญัญาท่ีเป็นไป
ตามเงือ่นไขธุรกิจปกติ

ราคาทนุบวกก�าไรขัน้ต้น
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยค�านงึถึงปรมิาณการซือ้

ราคาทีต่กลงร่วมกันตาม
เงือ่นไขทางธุรกิจปกติ	
ราคาทนุบวกก�าไรขัน้ต้น

ราคาตามสญัญาท่ีเป็นไป
ตามเงือ่นไขธุรกิจปกติ

บรษัิทร่วม	เงนิ
ลงทุน	39%

 
บรษัิทร่วม	เงนิ
ลงทุน	35%

 
 
บรษัิทร่วม	เงนิ
ลงทุน	30%

บรษัิทร่วม	เงนิ
ลงทุน	25%

 
บรษัิทอ่ืน	 	
เงนิลงทุน	10%	

 
ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่/	
กรรมการร่วม

 
ผู้ถือหุ้น/
กรรมการร่วม

 
ผู้ถือหุ้น/	
กรรมการร่วม

 
ผู้ถือหุ้น/	
กรรมการร่วม

 
ผู้ถือหุ้น/	
กรรมการร่วม

ซือ้วัตถุดิบ	
และวัสดุ	
เงนิปันผลรบั

ซือ้สนิค้า	 	
  
ซือ้เครือ่งจกัร
และอปุกรณ์

ขายสนิค้า		
รายได้อืน่	

ซือ้วัตถุดิบ	
 
ดอกเบีย้รบั

ซือ้วัตถุดิบ	
และวัสดุ
เงนิปันผลรบั

ค่าพลงังานและ
สาธารณูปโภค
เงนิปันผลรบั
ดอกเบีย้รบั

ขายสนิค้า		
ค่าส่งเสรมิ	
การขาย

ขายสนิค้า		
ซือ้วัตถุดิบ

 
ซือ้เครือ่งจกัร
และอปุกรณ์	
ซือ้สนิค้า

ค่างานวิจยั/
โฆษณาสนิค้า

638 
 
78

3
 

3

116
10

16

0.1

30

7
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5
0.1

9,363

2

0.2
176

 
53

 
2

79

597 
 

74

0.7
 

2

92
9

14

0.4

25

7

220
 

5
0.2

9,808

1

0.9
134

 
27

 
4

51

612 
 
68

1

0.9

75
10

22

0.1

1

7

212
 

5
-

9,222

3

4
184

 
59

 
2

212

9.2 รายการระหว่างกัน 
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าหรือเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	 และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น	 ซึ่งเป็นไปตามปกติ

ทางธุรกิจ	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี	(ข้อ	11.	รายการธุรกิจกับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน)	โดยมีรายการระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

 ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

 งบการเงินรวม : มูลค่ารายการ 
นโยบายการก�าหนดราคา      (ล้านบาท)  
และความสมเหตุสมผล    ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ของรายการ
  2564  2563  2562 
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	 รายการระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	กับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	รวมถึงบุคคล

ที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวนั้น	ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า	รายการระหว่างกันดังกล่าว	เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่

เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้าและบริการ	 ซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันโดยเป็นไป

ตามธุรกิจปกติทางการค้า	และได้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

					 ท้ังนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับท่ี	 4)	

พ.ศ.	2551	มาตรา	89/12	(1)	ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้น	มีข้อตกลงทางการค้า

ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	 ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก

อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	

					 ในปี	 2564	 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างปี	 /งวด	 ให้คณะ

กรรมการบริษัทรับทราบพร้อมกับงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจ�าปี	

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น 

						 ในกรณีที่เป็นการท�ารายการระหว่างกันท่ีมีนัยส�าคัญ	 บริษัทฯ	 มีนโยบายน�าเรื่องดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพ่ือน�าเสนอต่อท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น	

						 ในปี	 2564	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกันที่แตกต่างจากความ

เห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	 ในการท�ารายการระหว่างกัน	กรณีที่บริษัทฯ	มีรายการซื้อ/ขาย	สินค้าและบริการระหว่างกัน	ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิด

กับบุคคลภายนอก	กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว	บริษัทฯ	จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก	ภายใต้

เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน	หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทฯ	หรือบริษัทในกลุ่ม 

มาท�าการเปรียบเทียบราคาส�าหรับรายการระหว่างกันท่ีส�าคัญ	 เพ่ือให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพ่ือประโยชน ์

สูงสุดของบริษัทฯ	 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังท�าหน้าที่เป็นผู้สอบทานการท�ารายการระหว่างกันที่ส�าคัญ	 และการ

เปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส	เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 คณะกรรมการตรวจสอบและบรษิทัฯ	 จะร่วมกันดแูลรายการระหว่างกันดงักล่าวทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วย 

ความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม	อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการ

ที่ด�าเนินไปตามธุรกิจปกติ	ประกอบกับบริษัทฯ	มีนโยบายในการท�ารายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน	ดังนั้นรายการระหว่าง

กันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต	 โดยบริษัทฯ	 ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและ

ค�านึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน



รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ต่อรายงานทางการเงิน

 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน	 ในการเป็น

ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 (TFRS)	 โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	

ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	 และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า	 มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่าง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ตลอดจนแสดงค�าอธิบายและการวิเคราะห์	ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบ

ริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป	ทั้งนี้	งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้

ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

												นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ตลอดจนจัดให้มีระบบ

การบริหารความเสี่ยง	 ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า	การบันทึกข้อมูลทางบัญชี

มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการ

ทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

	 ในการนี้	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ	ท�าหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน	 และระบบการควบคุมภายใน	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-1	One	Report)	แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นว่า	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ระบบการบริหารความเสี่ยง	 และระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ	 มีความเพียงพอและเหมาะสม	 สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า	 งบการเงินของบริ

ษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ได้จัดท�าและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ	 ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 	 นายบุณยสิทธิ์		โชควัฒนา	 นายพิพัฒ		พะเนียงเวทย์

	 	 ประธานกรรมการบริษัท	 รองประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	จ�ากัด	(มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	จ�ากัด	(มหาชน)	 	และบริษัทย่อย	(กลุ่มบริษัท)	ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	 รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบญัชทีีส่�าคญั	และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั	ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2564	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัท	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	

จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น	 ๆ	 ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญช ี

ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง	ๆ	ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ	 งบการเงินโดยรวมและในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของข้าพเจ้า	 ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย	 การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ 

ที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	

ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	 ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4.1	รายได้จากการขายเป็นรายการบัญชีที่มี

มูลค่าที่เป็นสาระส�าคัญในงบการเงินและส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรขาดทุนของกลุ่มบริษัทประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการ

ขายท้ังในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีเง่ือนไขการรับรู้รายได้ท่ีแตกต่างกัน	 ดังน้ันจึงเกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลค่าและระยะ

เวลาในการรับรู้รายได้	ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทัท่ีเกีย่วข้องกับวงจรรายได้	 โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ 

ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีออกแบบไว้	 สุ่มตัวอย่างรายการขายเพ่ือตรวจ

สอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงการขายของกลุ่มบริษัท	 และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได ้

ของกลุ่มบริษัท	 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	 สอบทาน 

ใบลดหน้ีที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	 ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย 

(Disaggregated	data)	เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี	โดยเฉพาะรายการ

บัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป	

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท	 (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น)	ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูป

แบบใด	ๆ	ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง 

ที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่	 หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้วและหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อ

เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่

เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดท�างบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 การเปิดเผย

เรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินการต่อเน่ืองเว้นแต่

ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับ 

ประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

ของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

•	 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	ไม่ว่าจะเกิดจาก

 การทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน	 และได้ 

	 หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเส่ียงท่ีไม่พบ 

	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 

	 เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด	 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล 

	 การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	 เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ 

 สถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ 

	 เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

•	 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและสรุปจาก 

	 หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหต ุ

	 ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุป 

	 ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย 

	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินหรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป 

	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไร 

	 ก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

•	 ประเมินการน�าเสนอ	โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่า 

	 งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่	

•	 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือกิจกรรมทาง 

	 ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคุมดูแล	 

	 และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

134
รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได ้

วางแผนไว้	 ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็น

อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด

ความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	

เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ	 หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร 

สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผล 

กระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้	

สายฝน		อินทร์แก้ว

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4434

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

กรุงเทพฯ:	24	กุมภาพันธ์	2565
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 3,588,586,370 3,695,417,204 1,772,686,372 2,016,174,341

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 7, 8 3,649,020,062 3,237,726,603 2,374,064,690 2,030,351,780

สินคา้คงเหลือ 9 1,907,395,771 1,420,942,930 757,348,071 629,416,201

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 10 8,484,454,624 7,766,743,541 3,360,843,298 3,497,685,347

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 98,635,529 104,360,698 36,262,850 27,364,409

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 17,728,092,356 16,225,190,976 8,301,205,281 8,200,992,078

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิ�การที�เกี�ยวขอ้งกนั 8 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

ลูกหนี�ตามสัญญาขายฝาก 11 500,000,000 - 500,000,000 -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 3,596,749,005 3,530,249,005

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 3,269,268,291 3,018,630,055 653,173,729 410,673,729

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 31,346,410 29,819,188 - -

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 10 9,785,366,623 8,460,702,257 6,051,739,483 5,453,412,870

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 15 406,403,397 406,403,397 427,263,370 427,843,642

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 8,594,919,979 9,051,885,097 2,951,493,870 3,132,533,203

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19 84,035,577 93,360,402 11,074,909 14,895,644

เงินมดั��าเพื�อ�ื�อเครื�อง�กัร 5,246,901 542,149 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 21,584,212 24,078,888 6,362,424 8,281,141

คา่ความนิยม 1,219,147 42,006,719 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 41,855,372 40,816,357 347,710 -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 16,340,615 15,131,747 5,195,328 3,752,760

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,765,586,524 21,191,376,256 14,211,399,828 12,989,641,994

รวมสินทรัพย์ 40,493,678,880 37,416,567,232 22,512,605,109 21,190,634,072

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี�สินและส่วน�อง�ู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ��น 8, 18 2,070,894,559 1,781,038,449 1,265,212,113 1,167,437,827

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที���งกาํหนด

ชาํระภายในหน�� งปี 8, 19 35,480,073 36,628,973 3,826,861 3,691,022

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 370,699,730 321,181,735 158,875,388 163,016,061

โบนสัคา้งจ่าย 340,829,133 368,515,339 174,063,130 206,378,160

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายอ��น 8 342,280,356 335,797,585 147,290,913 122,637,147

หนี� สินหมุนเวียนอ��น 75,502,260 95,080,747 41,217,140 48,847,360

รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,235,686,111 2,938,242,828 1,790,485,545 1,712,007,577

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก

ส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน�� งปี 8, 19 48,944,122 57,239,639 7,386,863 11,213,724

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 982,520,085 1,005,079,183 653,324,362 664,062,449

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 - 20,723,341 - 19,612,317

หนี� สินไม่หมุนเวียน 3,989,512 3,830,402 - -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 1,035,453,719 1,086,872,565 660,711,225 694,888,490

รวมหนี�สิน 4,271,139,830 4,025,115,393 2,451,196,770 2,406,896,067

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หน��สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 329,704,014 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 329,704,014 329,704,014 329,704,014 329,704,014

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลคา่แลว้

หุ้นสามญั 329,704,014 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 329,704,014 329,704,014 329,704,014 329,704,014

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 712,962,638 712,962,638 712,962,638 712,962,638

ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที�สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย (1,378,557,237) (1,377,594,707) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 39,000,000 39,000,000 39,000,000 39,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 28,106,865,737 25,884,952,495 18,533,929,211 17,218,807,631

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น 366,849,815 386,385,956 445,812,476 483,263,722

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 28,176,824,967 25,975,410,396 20,061,408,339 18,783,738,005

ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 8,045,714,083 7,416,041,443 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 36,222,539,050 33,391,451,839 20,061,408,339 18,783,738,005

รวมหน��สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 40,493,678,880 37,416,567,232 22,512,605,109 21,190,634,072

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 8, 27, 29 24,457,039,812 23,580,478,011 14,710,701,640 13,985,009,234

รายไดเ้งินปันผล 72,401,673 74,901,434 726,565,252 768,113,941

รายไดอ้��น

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 65,193,440 22,097,675 47,483,451 12,872,420

กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,425,599 10,173,113 13,984,428 3,338,513

อ��น ๆ 8 228,296,121 183,158,425 115,462,001 93,973,643

รวมรายได้อ��น 22 304,915,160 215,429,213 176,929,880 110,184,576

รวมรายได้ 24,834,356,645 23,870,808,658 15,614,196,772 14,863,307,751

ค่าใช้จ่าย 25

ตน้ทุนขาย 8 16,126,932,039 14,849,957,443 11,133,858,530 10,018,666,977

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 8 1,934,589,992 1,749,082,790 541,189,314 330,848,756

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 8 1,939,136,522 1,861,997,240 1,142,420,448 1,168,511,337

รวมค่าใช้จ่าย 20,000,658,553 18,461,037,473 12,817,468,292 11,518,027,070

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,833,698,092 5,409,771,185 2,796,728,480 3,345,280,681

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13, 14 237,729,102 294,978,578 - -

รายไดท้างการเงิน 23 338,139,334 275,901,741 194,626,921 180,106,798

ตน้ทุนทางการเงิน 24 (2,895,615) (2,831,397) (480,244) (610,891)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 5,406,670,913 5,977,820,107 2,990,875,157 3,524,776,588

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (681,408,867) (725,686,491) (304,373,839) (385,899,193)

กําไรสําหรับปี 4,725,262,046 5,252,133,616 2,686,501,318 3,138,877,395

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น :

ผลต่างของอตัรา�ลกเปลี�ยนจากการ�ปลงค่างบการเงิน

ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (4,848,882) 19,813,340 - -

ขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในตราสารหนี�

ที�วดัมูลค่าด้วยมูลคา่ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -

สุทธิจากภาษีเงินได้ 26 (21,585,835) (27,527,718) (13,669,226) (23,119,985)

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิภาษีเงินได้ (26,434,717) (7,714,378) (13,669,226) (23,119,985)

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิภาษีเงินได้ 26 196,955 (69,072) 196,955 (61,763)

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในตราสารทุนที�วดัมูลคา่ด้วย

มูลคา่ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -

สุทธิจากภาษีเงินได้ 54,426,050 (146,688,696) 5,883,347 (112,680,241)

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิภาษีเงินได้ 54,623,005 (146,757,768) 6,080,302 (112,742,004)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นสําหรับปี 28,188,288 (154,472,146) (7,588,924) (135,861,989)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,753,450,334 5,097,661,470 2,678,912,394 3,003,015,406

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั� 3,574,644,358 4,090,005,921 2,686,501,318 3,138,877,395

ส่วนที�เป็นของผูม้ีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,150,617,688 1,162,127,695

4,725,262,046 5,252,133,616

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั� 3,603,383,810 3,944,738,307 2,678,912,394 3,003,015,406

ส่วนที�เป็นของผูม้ีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,150,066,524 1,152,923,163

4,753,450,334 5,097,661,470

กําไรต่อหุ้น 28

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั� 10.84 12.41 8.15 9.52

จาํนวนหุน้สาม�ัถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 329,704,014 329,704,014 329,704,014 329,704,014

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับ�� สิ�นสุดวันท�� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 5,406,670,913 5,977,820,107 2,990,875,157 3,524,776,588

ปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จาก

กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื�อมราคา 15, 16, 19 1,213,684,060 1,207,201,652 515,435,428 470,580,431

ค่าตดัจาํหน่าย 17 5,846,353 8,860,374 2,472,731 5,253,938

กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (11,425,599) (10,173,113) (13,984,428) (3,338,513)

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น (12,022,144) (18,130,552) (5,252,183) (7,380,527)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,765,730 2,740,359 15,332 430,204

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 12,300 - 12,300

ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม 40,787,572 - - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (52,904,278) (26,776,015) - -

ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพ (โอนกลบั) 773,928 (2,216,773) - -

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.1 - - - 54,922,055

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.1 - - 5,000,000 3,490,313

(กาํไร)ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 42,040,298 (20,096,371) 33,128,536 (11,131,537)

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น(โอนกลบั) (1,743,945) 304,217 - -

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.1 (234,476,130) (291,536,015) - -

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 (3,252,972) (3,442,563) - -

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 12.1 - - (586,604,811) (634,772,427)

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 13.1 - - (90,856,656) (86,371,979)

เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (72,401,673) (74,901,434) (49,103,785) (46,969,535)

ดอกเบี�ยรับ (338,139,334) (275,901,741) (194,626,921) (180,106,798)

ตน้ทุนทางการเงิน 2,895,615 2,831,397 480,244 610,891

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 82,306,919 83,715,101 50,706,777 52,049,526

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 6,074,405,313 6,560,310,930 2,657,685,421 3,142,054,930

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (362,467,488) 302,571,925 (258,652,205) 82,416,531

สินคา้คงเหลือ (487,226,769) 35,993,152 (127,931,870) (75,531,191)

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 7,605,717 2,212,026 (8,898,441) (16,813,223)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (1,208,868) 22,286,697 (1,442,568) 1,108,537

หนี� สินจากการดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 209,776,300 (118,335,067) 43,543,852 88,986,446

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (19,582,319) 24,317,783 (7,630,219) 5,677,048

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 159,110 (57,340,075) - (57,340,835)

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (104,866,017) (68,274,380) (61,444,864) (48,392,247)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,316,594,979 6,703,742,991 2,235,229,106 3,122,165,996

จ่ายภาษีเงินได้ (661,678,931) (775,628,309) (326,331,115) (412,767,814)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,654,916,048 5,928,114,682 1,908,897,991 2,709,398,182

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับป� สิ�นสุดวันท�� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มี�าระคํ�าประกนัลดลง - 36,348,041 - -

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น 8.2 - (1,000,000) - (1,000,000)

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง 8.2 - 2,000,000 - 2,000,000

ลูกหนี�ตามสัญญาขายฝากเพิ�มขึ�น 11 (500,000,000) - (500,000,000) -

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (15,798,058,388) (9,882,495,091) (14,343,026,175) (7,737,281,028)

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นลดลง 15,080,347,305 8,047,855,389 14,479,868,224 7,147,537,239

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น 8.2 - (8,000,000) - (8,000,000)

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (8,537,637,027) (7,367,182,049) (4,350,681,467) (3,239,222,456)

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�นลดลง 7,223,502,881 7,004,421,535 3,714,472,839 3,197,654,485

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น 12.1 - - (66,500,000) (64,464,000)

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ�มขึ�น 13.1 (412,500,000) (150,000,000) (247,500,000) (90,000,000)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.1 393,940,547 347,581,002 - -

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 12.1 - - 586,604,811 634,772,427

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 13.1 90,856,656 86,371,979 90,856,656 86,371,979

เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 14 1,725,750 2,047,500 - -

เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 72,388,770 74,777,378 49,090,882 46,905,164

เงินปันผลรับโดยส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ของบริษทัยอ่ย (510,048,083) (542,823,595) - -

สิทธิการเช่าลดลง - 450,820 - -

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (703,998,985) (1,747,542,488) (320,054,708) (911,607,110)

ซื�ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - (304,520,997) - (304,520,997)

เงินมดัจาํเพื�อซื�อเครื�องจกัรลดลง(เพิ�มขึ�น) (4,704,752) 134,990,997 - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,323,004 14,878,076 4,778,217 5,863,346

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,346,464) (3,042,773) (554,014) (180,450)

ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

เพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (10,110,450) 153,968,316 - -

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากผูม้ีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ของบริษทัยอ่ยลดลง - (91,602,465) - -

ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที�สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (962,530) - - -

ดอกเบี�ยรับ 291,572,106 272,470,830 155,486,566 181,273,324

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,314,709,660) (3,920,047,595) (747,158,169) (1,053,898,077)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ชาํระคืนหนี� สินตามสัญญาเช่า (36,765,726) (25,413,819) (3,691,021) (3,560,376)

เงินปันผลจ่าย (1,401,056,526) (1,614,407,533) (1,401,056,526) (1,614,407,533)

จ่ายดอกเบี�ย (2,895,615) (2,831,397) (480,244) (610,891)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,440,717,867) (1,642,652,749) (1,405,227,791) (1,618,578,800)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ�มขึ�น(ลดลง) (6,319,355) 9,771,425 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มข� �น(ลดลง)สุทธิ (106,830,834) 375,185,763 (243,487,969) 36,921,305

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 3,695,417,204 3,320,231,441 2,016,174,341 1,979,253,036

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ�นปี 6 3,588,586,370 3,695,417,204 1,772,686,372 2,016,174,341

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเ�ยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเงินสด

ตดับญัชีลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�นเป็นหนี� สูญ 17,658,589 - 17,658,589 -

เงินปันผลคา้งรับ 12,903 124,056 12,903 64,371

เงินปันผลคา้งจ่าย 185,534 1,142,136 185,534 1,142,136

โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัไปเป็น

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 95,985,491

ลูกหนี� จากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - - 45,634,135 -

เจา้หนี� จากการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 58,690,841 86,988,368 46,383,636 59,048,196

เจา้หนี�ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากดอกเบี�ยรอการตดับญัชี 21,786,329 22,921,764 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สําหรับป� สิ�นสุดวันท�� 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั�วไปของบริษัทฯ

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ� งจดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย

จากการจดทะเบียนควบบริษัทเมื�อวนัที� 16 ตุลาคม 2560 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท

สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัมหาชนที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทยเป็น

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ ผลิตและจาํหน่ายบะหมี� อาหารกึ�งสําเร็จรูปและขนมปังกรอบ

ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนและสํานกังานใหญ่ของบริษทัฯตั�งอยู่เลขที� 304 อาคารทีเอฟกรุ๊ป ถนนศรีนครินทร์

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงาน 5 แห่ง ตั� งอยู่ที�จังหวดัชลบุรี จังหวดัล ําพูน

จงัหวดัระยอง และอีก 2 แห่งตั�งอยูจ่งัหวดัราชบุรี

1.2 การแพร่ระบาดของ�รคติดเช��อไวรัส�ค�รนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วน

ใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนํามาซึ� งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมิน ผลกระทบทางการเงิน

เกี�ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี� สินและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ทั�งนี� ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื�อสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ.

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความใน

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�

งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้เกณ�ร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบญัชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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2.2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี� ได้จัดทําขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน)

(ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า

“กลุม่บริษทั”) ดงัต่อไปนี�

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ

จดัตั�งขึ�นใน

ประเทศ

อตัราร้อยละของ

การถือหุน้

2564 2563

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษทั ไทซันฟูดส์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนํ�าผลไมแ้ละเป็น

ผูแ้ทนจาํหน่ายขนมปัง

ไทย 52.08 52.08

บริษทั ไทย อนัเป่า ผลิตภณัฑ์

กระดาษ จาํกดั

ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์ ซึ�งทาํ

ดว้ยกระดาษ

ไทย 51.00 51.00

บริษทั ไดอิชิแพคเกจจิ�ง จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย สินคา้สิ�งพิมพ์

ประเภทบรรจุภณัฑ์และให้บริการ

บรรจุสินคา้บริโภคต่างๆ

ไทย 50.10 50.10

บริษทั คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

(บีด)ี จาํกดั

ผลิตและจาํหน่ายบะหมี�กึ�งสําเร็จรูป บงัคลาเทศ 55.00 55.00

บริษทั เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายแป้ง ไทย 60.00 60.00

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์

(ฮงัการี) จาํกดั

ผลิตและจาํหน่ายบะหมี�กึ�งสําเร็จรูป ฮงัการี 65.00 65.00

บริษทั เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น

จาํกดั

ภตัตาคาร ร้านอาหารและเครื�องดื�ม ไทย 70.00 70.00

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี� จาํกดั

(มหาชน)

ผลิตและจาํหน่ายเบเกอรี� ไทย 51.99 51.99

บริษทั เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์

จาํกดั

ลงทุนและ/หรือให้กู้ยืมในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

ไทย 70.00 70.00

บริษทั อิระวดี ซัคเซส เวนเจอร์

ฟูดส์ จาํกดั

ผลิตและจาํหน่ายบะหมี�กึ�งสําเร็จรูป เมียนม่าร์ 51.00 51.00

บริษทั เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด

จาํกดั

ตวัแทน นายหน้า ไทย 59.67 59.67

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

บริษทั สยามจริงใจ จาํกดั ขายรําขา้ว ไทย 99.97 99.97

บริษทั อกัษรอาร์ต เปเปอร์คพั

แอนด์ แพคเกจจิ�ง จาํกดั

การพิมพ์ ไทย 99.99 99.99

บริษทั เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์

จาํกดั

ลงทุนและ/หรือให้กู้ยืมในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

ไทย 30.00 29.00

บริษทั เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายแป้ง ไทย 10.00 10.00
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ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิไดร้ับหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั�น

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้นโยบายการบญัชีที�สําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ

จ) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมซึ�งจดัตั�งในต่างประเทศไดแ้ปลงค่า

เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลง

เป็นค่าเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ� งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าว

ไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง

การเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯกบับริษทัย่อยและรายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก

งบการเงินรวมนี�แลว้

ช) ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนที�ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ซ) ในการบนัทึกบญัชีเกี�ยวกบัการซื�อเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพิ�มเติม (ซื�อหุ้นคืนจากส่วนของผูมี้ส่วนได้

เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม) ผลต่างระหว่างราคาทุนที�จ่ายซื�อซึ� งสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ

ได้แสดงไว้ในส่วนของผูถ้ือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที�สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย”

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท��เริ�มม��ลบังคับใ��ใน�� �ั��ุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั �ึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� � มกราคม ���� มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทั

นอกจากนี� กลุ่มบริษัทได้มีการถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนเกี�ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที�เกี�ยวข้องกับ

สถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า �ึ� ง

ทาํให้กิจการไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าเป็นการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ทั�งนี� ขอ้

ผอ่นปรนดงักล่าวใหใ้ช้กบักรณีการยนิยอมลดค่าเช่าที�เกิดจากผลโดยตรงของสถานการณ์ COVID-19 และ

ตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขทุกข้ออนัไดแ้ก่ การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทาํให้สิ� งตอบแทน

สําหรับสัญญาเช่าหลงัปรับปรุงมีจาํนวนเกือบเท่าเดิมหรือนอ้ยกวา่สิ�งตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าก่อนการ

เปลี�ยนแปลงนั�น การลดลงใด ๆ ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชาํระ�ึ� งเดิมครบ

กาํหนดในหรือก่อนวนัที� 30 มิถุนายน 2565 เท่านั�น และไม่มีการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัเกี�ยวกบัเงื�อนไขและ

ขอ้กาํหนดอื�นของสัญญาเช่า

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนดังกล่าวกบัการยินยอมลดค่าเช่า ทั�งนี� การนาํขอ้ผ่อนปรนมาถือ

ปฏิบตัินี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท����ม��ลบังคับใ����าหรับงบการเงินท��ม�รอบร�ย�เ�ลาบั���ท��เริ�มในหร�อหลัง

�ันท�� � มกราคม ����

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั �ึ� งจะมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรือหลังวนัที� � มกราคม ���� มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชั�วคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชื�อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี� จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั
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4. น�ยบายการบั�ชีที�ส�าคั�

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื�อมี

การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที�ได้รับหรือคาดวา่จะไดร้ับสําหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบ

หลงัจากหักประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม

สําหรับการขายที�ให้สิทธิในการคืนสินค้า กลุ่มบริษทับันทึกจาํนวนที�คาดว่าจะตอ้งคืนให้แก่ลูกค้าเป็น

ประมาณการหนี� สินจากการรับคืนสินคา้ และบนัทึกสินคา้ที�คาดว่าจะไดรั้บคนืจากลูกคา้เป็นสินทรัพยใ์น

งบแสดงฐานะการเงิน �ึ�งสินทรัพยด์งักล่าววดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตามบญัชีเดิมของสินคา้คงเหลือหัก

ดว้ยตน้ทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในการรับคืนสินคา้ รวมถึงการลดลงที�อาจเกิดขึ�นในมูลค่าของสินคา้ที�คาดว่า

จะไดร้ับคืน

ราย��้��กเบ� �ย

รายไดด้อกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี� ยที�แท้จริง ยกเวน้สินทรัพย์ทางการเงินที�เกิดการด้อยค่าดา้นเครดิตใน

ภายหลงั ที�จะนาํมลูค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาด

ว่าจะเกิดขึ�น) มาคูณกบัอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใชจ่้ายดอกเบี� ยจากหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบี� ยที�

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

ค่าเช่ารับ

ค่าเช่ารับรบัรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงที�ระบุในสัญญาที�เกี�ยวขอ้ง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน และเงินลงทุนระยะ

สั�นที�มีสภาพคล่องสูง �ึ� งมีกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที�ได้มาและไม่มีขอ้จาํกัด

ในการเบิกใช้
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4.3 สินค้าคงเหลือ

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลคา่ตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิ

ที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวธีิตน้ทุนมาตร�าน�ึ� งใกลเ้คียงกบัตน้ทุน

จริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

มลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บประมาณจากราคาที�คาดวา่จะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักดว้ยตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายที�

จาํเป็นตอ้งจ่ายเพื�อให้ขายสินคา้นั�นได้

วตัถุดิบ วสัดุ อะไหล่และอุปกรณ์สิ�นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลี�ยหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช้

ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพจะตั�งขึ�นสําหรับสินคา้ที�เสื�อมสภาพ

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ที�แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย

เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน

4.5 อสังหาริมทรั�ย์เ�ื�อการลงทุน

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุน�ึ�งรวมตน้ทุนการทาํรายการ

หลงัจากนั�น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่า

เผื�อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี

ค่าเสื� อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน

กลุม่บริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินที�ไดร้ับสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี

4.6 ท���ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่า

ตามราคาทุนหลงัหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (ถา้มี)

ค่าเสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปนี� :
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บริษทัฯ บริษทัย่อย

ตั�งแต่ปี 2547 ก่อนปี 2547

วิธี วิธี วิธี

อาคารและอุ��ร���������า��อ��� 2544

อาคาร เส้นตรง 20 ปี ยอดลดลง 20 ปี เส้นตรง 20 ปี

เครื�องจกัร เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 10 ปี

เครื�องมือ เครื�องใช้ และอุปกรณ์ เส้นตรง 5 ปี ยอดลดลง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี

เครื�องตกแต่งติดตั�ง เส้นตรง 5 ปี ยอดลดลง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี

ยานพาหนะ เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี

อาคารและอุ��ร���������า����แ���� 2544

อาคาร เส้นตรง 10 ปี, 20 ปี เส้นตรง 20 ปี เส้นตรง 20 ปี

เครื�องจกัร เส้นตรง 5 ปี, 10 ปี,

15 ปี

เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 10 ปี

เครื�องมือ เครื�องใช้ และอุปกรณ์ เส้นตรง 3 ปี, 5 ปี,

8 ปี, 10 ปี และ 15 ปี

เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี และ 7 ปี

เครื�องตกแต่งติดตั�ง เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี และ 7 ปี

ยานพาหนะ เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี

ค่าเสื�อมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหว่างติดตั�งและก่อสร้าง

กลุ่มบริษทัตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดร้ับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์ับมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยน์ั�น) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออก

จากบญัชี
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาทุนภายหลังการรับรู้รายการเริ�มแรก

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)

ของสินทรัพยน์ั�น

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้

ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยน์ั�น

เกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนดังกล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัมีดงันี�

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี

ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

4.8 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ�งเท่ากับตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที�สูงกวา่

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการ

รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนที�สูงกว่านี� เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า

ความนิยมทุกปีหรือเมื�อใดก็ตามที�มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมที�เกิดขึ�นจากการรวมกิจการ

ให้กบัหน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสด)ที�คาดว่าจะไดร้ับ

ประโยชน์เพิ�มขึ�นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วย

ของสินทรัพยท์ี�ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสด) หาก

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะ

รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต

4.9 รายการธุรกิจกับบุคค��ร��กิจการที��กี�ยว����กัน

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ
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นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ�งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

4.10 สัญญาเช่า

ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่า กลุม่บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื�อสัญญานั�นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยท์ี�ระบุไดส้ําหรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุม่บริษทัใช้วิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าที�สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล (วนัที�สินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้� งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนี� สิน

ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบด้วย

จาํนวนเงินของหนี� สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ�มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�น จาํนวนเงินที�จ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล ประมาณการตน้ทุนในการ

รื�อถอนและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงหรือสถานที�ตั�งของสินทรัพยอ์า้งอิง

และหักดว้ยสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าที�ได้รับ

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายกุาร

ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั�นกว่า ดงันี�

ที�ดิน 20 ปี

อาคารคลงัสินคา้ 2 - 3 ปี

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและอุปกรณ์สํานักงาน 3 - 4 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมื�อสิ�นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื� อ ค่าเสื� อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยน์ั�นๆ
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หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที�หักด้วยสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที�

ขึ�นอยูก่บัดัชนีหรืออตัรา จาํนวนเงินที�คาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกันมลูค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซื�อซึ� งมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�กลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินั�น และการจ่ายค่าปรับเพื�อ

การยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิก

สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับันทึกค่าเช่าผนัแปรที�ไม่ขึ�นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เหตุการณ์

หรือเงื�อนไขซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั�นไดเ้กิดขึ�น

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสัญญา

เช่าหรืออตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุม่บริษทั หลงัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หนี� สินตามสัญญาเช่าจะเพิ�มขึ�นจากดอกเบี�ยของหนี� สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหนี� สิน

ตามสัญญาเช่า นอกจากนี� มูลค่าตามบัญชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื�อมีการ

เปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี�ยนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซื�อสินทรพัยอ์า้งอิง

����������������������������������������������������ู��������

สัญญาเช่าที�มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั�งแต่วนัที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ� ง

สินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า จะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าเงินทุน ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี� ดว้ย

จาํนวนที�เท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมลูคา่ปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�จะ

ได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยอ์า้งอิงที�ไม่ไดรั้บการประกัน หลังจากนั�นจะรับรู้

รายได้ทางการเงินตลอดอายสุัญญาเช่าในรูปแบบที�สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงที�ของเงินลงทุน

สุทธิตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินที�ไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจากการได้มาซึ� ง

สัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่า

โดยใชเ้กณฑ์เดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า
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4.11 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รายการต่างๆของแต่ละกิจการที�รวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที�

ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น

รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอัตราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอตัราแลกเปลี�ยน ณ

วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

4.12 การ���ย�่า��ง�ินทร�พย์ท����่��่�ินทร�พย์ทางการเงิน

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน หรือสินทรัพยท์ี�ไม่มีตวัตนอื�นของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้

บ่งชี� วา่สินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่ม

บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบ�ัชี

ของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�มูลคา่ที�คาดว่าจะไดร้ับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์

หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์ กลุ่ม

บริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็น

มูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคดิลดก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงการประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงิน

สดตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ� งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์�กาํลังพิจารณาอยู่ ในการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� งเหมาะสมกบั

สินทรัพย์ ซึ� งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการ

จาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรอง

ราคากันไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (ยกเวน้ค่าความนิยม) มีขอ้บ่งชี�ที�แสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุน

จากการด้อยค่าของสินทรัพยท์ี�รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าที�คาดว่า

จะไดร้ับคืนของสินทรัพยน์ั�น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื�อมีการ

เปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้กาํหนดมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าครั� งล่าสุด โดยมูลค่าตามบ�ัชีของสินทรัพยท์ี�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า

ตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบ�ัชีที�ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น

งวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั�นแสดงด้วยราคาที�ตีใหม่ การกลบัรายการส่วนที�เกินกว่า

มูลค่าตามบ�ัชีที�ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ�ม
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4.13 ผลประโยชน์พนกังาน

ผลประโยชน์ระยะ�ั�นของพนักงาน

กลุ่มบริษทั รับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จา่ยเมื�อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน �ละผลประโยชน์ระยะยา�อ��นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุม่บริษทั และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ �ึ�งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสม

และเงินที�กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี� ยงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิด

รายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยา�อ��น�อง�นักงาน

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ

ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื�น ๆ �ึ�งกลุม่บริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั�น กลุ่มบริษัทจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของ

พนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบตัิงานครบกาํหนดระยะเวลา

กลุ่มบริษัทคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน โดยใช้วิ�ีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit

Credit Method) โดยผู ้เชี�ยวชา�อิสระ ได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)

สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)

สําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั�งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที�มีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมื�อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที�เกี�ยวขอ้งแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ�นก่อน

4.14 ประ�า�การ�น����น

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบ�ัชีเมื�อภาระผูกพนั�ึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ�นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษ�กิจไปเพื�อปลด

เปลื�องภาระผูกพนันั�น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ
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4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบดว้ยภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษทับันทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณ�ท์ี�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใช้

อตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะ

ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู�ื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้ง

กบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผู�้ือหุ้น

4.16 เคร��องม�อทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีที�เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี� การคา้ที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจดัหาเงินที�มีนัยสําคัญ กลุ่มบริษทัจะ

รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามที�กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื�องการรับรู้

รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเริ�มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที�

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพย์ทางการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรพัยท์างการเงิน
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สินทรัพย์ทางการเงินท��วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื�อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนั�นเพื�อรับกระแสเงินสดตามสั��า และเงื�อนไขตามสั��าของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิด

กระแสเงินสดที�เป็นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี� ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�ระบุไว้

เท่านั�น

สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบี�ยที�แท้จริงและตอ้งมีการประเมินการ

ดอ้ยค่า ทั� งนี� ผลกาํไรและขาดทุนที� เกิดข�� นจากการตัดรายการ การเปลี�ยนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินท��วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ���น (ตราสารหน��)

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น เมื�อกลุ่มบริษทั

ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั�นเพื�อรับกระแสเงินสดตามสั��าและเพื�อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ

เงื�อนไขตามสั��าของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที�เป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และ

ดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�ระบุไวเ้ท่านั�น

ทั�งนี� รายไดด้อกเบี�ย กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือการโอน

กลับรายการผลขาดทุนนั�นจะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนและคาํนวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับ

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ในขณะที�การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมอื�น ๆ

จะรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที�เคยรับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจะโอนเขา้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมีการตัดรายการสินทรัพยท์างการเงิน

นั�น

สินทรัพย์ทางการเงินท��ม�การกําหนด�ห้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ���น (ตราสารทุน)

ณ วนัที�รับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุน��� งไม่ไดถ้ือไวเ้พื�อ

คา้ เป็นตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น โดยไม่สามารถ

เปลี�ยนการจดัประเภทในภายหลงัได้ ทั�งนี� การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกาํไรและขาดทุนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของสินทรัพยท์างการเงินนี� จะไม่สามารถโอนไป

รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ้ื�นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีที�เป็นการ

ได้รับคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั�นในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

นอกจากนี� เงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ไม่มีขอ้กาํหนดให้ประเมินการดอ้ยค่า
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�ินทร��ย�ทา�การ��ินท��ว�ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมซึ�งรวมถึงดอกเบี�ยรับในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน

ทั�งนี� สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ี�ถือไวเ้พื�อ

คา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซึ� งกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และสินทรัพยท์างการเงินที�มีกระแสเงินสดที�ไม่ไดร้บัชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี�ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอื้�นในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าข�ง�น���ินทางการเงิน

ยกเวน้หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกสําหรับหนี� สินทางการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนี� สินทางการเงินเป็นหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ทั�งนี� ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตดั

รายการหนี� สินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือ

ตน้ทุนที�ถือเป็นส่วนหนึ� งของอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงนั�นดว้ย ทั�งนี� ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี� ยที�แทจ้ริง

แสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

การ�����ร��การขาย�ินทรั�ย�ทางการเงิน�ามวิ��ปก�ิ

การซื�อหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติที�มีเงื�อนไขการส่งมอบสินทรัพยภ์ายในระยะเวลาที�

กาํหนดขึ�นจากหลกัเกณฑห์รือวิธีปฏิบติัโดยทั�วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วนัจ่ายชาํระ ซึ� งเป็นวนัที�ไดมี้การ

ส่งมอบสินทรัพยน์ั�น

การ�ัดรายการข�งเคร���งม��ทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื�อสิทธิที�จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�นได้

สิ�นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิที�จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�น รวมถึงไดมี้การโอนความเสี�ยง

และผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของสินทรัพยน์ั�น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั�น

กลุม่บริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินก็ต่อเมื�อไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนี� สินนั�นแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผูกพนันั�น หรือมีการสิ�นสุดลงของภาระผกูพนันั�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนหนี� สินทางการเงินที�มี

อยู่ให้เป็นหนี� สินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซึ� งมีข้อกําหนดที�แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหนี� สินที�มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหนี� สินเดิมและรับรู้หนี� สิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุม่บริษทัรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของตราสารหนี�ทั�งหมดที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดที�จะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั�งหมดที�กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดร้ับชาํระ และคิด

ลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�ไดม้า โดยกระแสเงินสดที�คาด

ว่าจะได้รับ รวมถึงกระแสเงินสดที�ไดม้าจากขายหลกัประกนัที�ถือไว้ หรือส่วนปรับปรุงดา้นเครดิตอื�น ๆ �ึ� ง

ถือเป็นส่วนหนึ�งของเงื�อนไขตามสัญญา

ในกรณีที�ความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญันับตั�งแต่การรับรู้รายการเริ�มแรก

กลุม่บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที�อาจจะเกิดขึ�น

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะที�หากความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญันับตั�งแต่การ

รับรู้รายการเริ�มแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที�เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�นตลอดอายุที�เหลืออยู่ของเครื�องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเสี�ยงด้านเครดิตจะเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญั เมื�อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั�นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา

เมื�อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณา

ว่าสินทรัพยท์างการเงินนั�นมีการเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดิตอย่างมีนยัสําคญัและมีการผิดสัญญา โดย

พิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอื�น เชน่ อนัดบัความน่าเชื�อถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับลูกหนี� การคา้

ดงันั�น ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของลูกหนี�การคา้

การคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นข้างต้นอา้งอิงจากข้อมูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี�ยวกบัลกูหนี�นั�นและสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเศรษฐกจิ

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดจาํหน่ายออกจากบญัชี เมื�อกิจการคาดวา่จะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม

สญัญาอีกต่อไป

การ�ักก��ของเคร��อง��อทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิบงัคบัใช้ไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินที�รับรู้ และกิจการมี

ความตั�งใจที�จะชาํระด้วยยอดสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี� สินพร้อมกนั
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4.17 ตราสารอนุพนัธ์

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื�อป้องกันความเสี�ยงจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริ�มแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ทาํสัญญา และวดัมูลค่าใน

ภายหลงัด้วยมลูค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน ทั�งนี� กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมื�อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์

และแสดงเป็นหนี� สินทางการเงินเมื�อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ที�มีอายุสัญญาคงเหลือมากกวา่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน

12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น หรือหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น และแสดงตราสารอนุพนัธ์อื�นเป็น

สินทรัพยห์มุนเวยีน หรือหนี� สินหมุนเวียน

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดวา่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอน

หนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้� อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตร�านการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกําหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคลอ่งสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค

การประเมนิมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสงัเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นให้มากที�สุด

ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นํามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี�

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอย่างเดยีวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่า

ยุติธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทาง�ั�ช�ท����าคั�

ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�

5.1 มูลค่ายุติ�รรมของเครื�องมือทางการเงิน

ในการประเมินมลูค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที�ไม่มีการซื�อขายใน

ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื�อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ� งตวัแปรที�ใช้

ในแบบจาํลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตวัแปรที�มีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเสี�ยงทางดา้นเครดิต

สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของเครื�องมือทางการเงินในระยะยาว ทั�งนี�

การเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัแปรที�ใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม

ที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรม

5.2 อ�ังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ท��ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเ�ื�อมราคา

ในการคํานวณค่าเสื� อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน และอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อ

การลงทุน และอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น

นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน และที�ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทนุจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้ับคืนตํ�ากว่า

มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยนั์�น

5.3 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยา�อื�นของ

พนักงาน

หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อื�นของพนักงาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึ� งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการ

ประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลง

ในจาํนวนพนักงาน เป็นตน้
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินสดในมือ 4,766 4,841 1,727 1,434

เงินฝากธนาคาร 3,583,820 3,510,576 1,770,959 1,834,740

ตั�วสัญญาใช้เงินและตั�วแลกเงิน - 180,000 - 180,000

รวม 3,588,586 3,695,417 1,772,686 2,016,174

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ มีอตัราดอกเบี�ยระหวา่งร้อย

ละ 0.01 ถึง 0.5 ต่อปี (2563: เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ เงินฝากประจาํและตั�วสญัญาใช้เงินและตั�ว

แลกเงินมีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 0.5 ต่อปี)

7. ลูก�นี�การค้าและลูก�นี����น
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

อายุหนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,427,762 1,339,298 1,548,238 1,443,816

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 72,693 58,634 75,121 65,264

รวมลูกหนี�การคา้ -กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,500,455 1,397,932 1,623,359 1,509,080

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

รายไดแ้ละดอกเบี�ยคา้งรับ 970 720 53,270 6,377

รวมลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 970 720 53,270 6,377

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

(หมายเหตุ 8.2) 1,501,425 1,398,652 1,676,629 1,515,457

ลูกหนี�การคา้ -กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั

อายุหนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,498,060 1,144,671 534,121 429,839

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 587,601 580,928 134,355 76,482

3 - 6 เดือน 492 51,694 376 2,012

6 - 12 เดือน - 17,913 - 1,785

มากกว่า 12 เดือน 1,974 16,432 271 14,693

รวม 2,088,127 1,811,638 669,123 524,811

หัก: ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (3,075) (21,820) - (17,001)

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 2,085,052 1,789,818 669,123 507,810

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั

รายไดแ้ละดอกเบี�ยคา้งรับ 62,543 49,257 28,313 7,085

รวมลูกหนี�อื�น -กิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 62,543 49,257 28,313 7,085

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 2,147,595 1,839,075 697,436 514,895

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ 3,649,020 3,237,727 2,374,065 2,030,352
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ระยะเวลาการให้สินเชื�อแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 120 วนั

การเปลี�ยนแปลงของบญัชีค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี� การคา้ มีรายละเอียด

ดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี 21,820 21,516 17,001 17,001

สํารองผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (1,744) 304 - -

ตดัจาํหน่าย (17,001) - (17,001) -

ยอดคงเหลือปลายปี 3,075 21,820 - 17,001

8. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยว�้องกัน

8.1 รายการที�เกิด���นในระหว่างปี

ในระหว่างปี กลุม่บริษทัมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดังกล่าว

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้าหรือเกณฑ์ตามที�ตกลงร่วมกันระหว่างบริษทั�และบุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งเหลา่นั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2564 2563 2564 2563

รายการธุรกจิกับบรษิัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายไดจ้ากการขาย - - 517,682 480,167 ราคาทุนบวกกาํไรขั�นตน้

เงินปันผลรบั - - 586,605 634,772 ตามอตัราประกาศจ่าย

ค่าเช่ารับและรายไดอื้�น - - 40,369 34,368 ราคาตามสัญญา

ซื�อสินคา้และวตัถุดิบและ

ค่าใชจ่้ายในการผลิต

(รวมอยู่ในต้นทุนขาย)

- - 3,211,024 2,904,433 ราคาใกลเ้คียงกบัราคา

ตลาดโดยคาํนึงถงึ

ปริมาณการซื�อ

ค่าใชจ้า่ยอื�น ๆ

(รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการ

ขายและบริหาร)

- - 146,722 141,702 ราคาที�ตกลงร่วมกนั

ขายอุปกรณ์ - - 45,634 1,861 ราคาที�ตกลงร่วมกนั
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2564 2563 2564 2563

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

รายไดจ้ากการขาย 92,533 115,683 92,506 115,648 ราคาทุนบวกกาํไรขั�นตน้

เงินปันผลรับ - - 90,857 86,372 ตามอตัราประกาศจ่าย

ค่าเช่ารับและรายไดอื้�น 9,539 10,081 9,521 9,840 ราคาตามสัญญา

ซื�อสินคา้และวตัถุดิบและ

ค่าใชจ่้ายในการผลิต

(รวมอยู่ในตน้ทุนขาย)

611,841 657,277 180,762 187,914 ราคาใกลเ้คียงกบัราคา

ตลาดโดยคาํนึงถึง

ปริมาณการซื�อ

ซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 1,695 3,040 1,695 3,030 ราคาที�ตกลงร่วมกนั

รายการธุรกจิกับการร่วมค้า

รายไดจ้ากการขาย 1,960 2,472 - - ราคาที�ตกลงร่วมกนัซึ�ง

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

รายไดค้่าบริการ 2,449 3,295 - - ราคาที�ตกลงร่วมกนัซึ�ง

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

เงินปันผลรบั 1,726 2,048 - - ตามอตัราประกาศจ่าย

ซื�อวตัถุดิบ 162 271 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคา

ตลาดโดยคาํนึงถึง

ปริมาณการซื�อ

รายการธุรกิจกบับรษิัทท��

�ก��ยวข้องกัน

รายไดจ้ากการขาย 9,847,893 9,399,383 9,813,119 9,363,333 ราคาทุนบวกกาํไรขั�นตน้

เงินปันผลรับ 12,561 11,481 12,561 11,481 ตามอตัราที�ประกาศจ่าย

ค่าเช่ารับและรายไดอื้�น 3,709 5,149 503 204 ราคาตามสัญญา

ซื�อสินคา้และวตัถุดิบและ

ค่าใชจ้่ายในการผลติ

(รวมอยู่ในต้นทุนขาย)

395,334 395,719 337,177 296,385 ราคาใกลเ้คียงกบัราคา

ตลาดโดยคาํนึงถึง

ปริมาณการซื�อ

ค่านายหน้าและอื�น ๆ

(รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหาร)

61,020 85,772 12,445 6,908 ราคาตามสัญญา

ซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 27,156 83,160 27,011 83,066 ราคาที�ตกลงร่วมกนั
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8.2 ยอดคงค้าง ณ วันสิ�นปี

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดงันี�

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
ลกูหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - กิจการ�ี�เกี�ยวข้องกัน

(หมายเหตุ �)
บริษทัย่อย - - 182,229 121,395
บริษทัร่วม 36,356 24,404 36,069 24,066
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถ้อืหุน้ร่วมกนั) 1,465,069 1,374,248 1,458,331 1,369,996

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นกิจการ�ี�เกี�ยวข้องกัน 1,501,425 1,398,652 1,676,629 1,515,457

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น - กจิการ�ี�เกี�ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 18)
บริษทัยอ่ย - - 421,893 389,285
บริษทัร่วม 99,980 141,811 8,593 14,237
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั) 23,404 20,376 15,492 10,180

รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น-กิจการ�ี�เกี�ยวข้องกัน 123,384 162,187 445,978 413,702

หนี�สินตามสัญญาเช่า - กิจการ�ี�เกี�ยวข้องกัน
บริษทัท���ก��ยวข้องกัน
หนี� สินตามสัญญาเช่า 56,977 59,309 - -

หัก: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ�ายในหนึ�งปี (21,041) (21,067) - -

หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุ��ิจากส่วน�ี�ถงึกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี 35,936 38,242 - -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�น - กิจการ�ี�เกี�ยวข้องกัน

บริษัทท���ก��ยวข้องกัน 21,648 15,395 21,648 15,395

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�น - กิจการ�ี�เกี�ยวข้องกัน 21,648 15,395 21,648 15,395

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ�ี�เกี�ยวข้องกัน

ยอดคงคา้งของเงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และการ

เคลื�อนไหวของเงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

ณ วนัที� ในระหว่างปี ณ วนัที�
ชื�อบริษทั 31 ธันวาคม 2563 เพิ�มขึ�น ลดลง 31 ธันวาคม 2564

บริษทัร่วม

บริษทั ไทย อินสแตนท์ โพรดกัส์ จาํกดั 8,000 - - 8,000

รวม 8,000 - - 8,000
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุม่บริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานที�ให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัตอ่ไปนี�

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสั�น 153 167 53 51

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 6 5 - -

รวม 159 172 53 51

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2564 2563 2564 2563 2564 2563

สินคา้สําเร็จรูป 419,369 383,116 (1,285) (511) 418,084 382,605

สินคา้ระหวา่งผลิต 78,346 39,901 - - 78,346 39,901

วตัถุดิบ 967,842 655,970 - - 967,842 655,970

วสัดุ 192,373 183,808 - - 192,373 183,808

สินคา้ระหว่างทาง 134,684 62,248 - - 134,684 62,248

อะไหล่และอปุกรณ์

สิ�นเปลือง 116,067 96,411 - - 116,067 96,411

รวม 1,908,681 1,421,454 (1,285) (511) 1,907,396 1,420,943

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2564 2563 2564 2563 2564 2563

สินคา้สําเร็จรูป 244,965 220,103 - - 244,965 220,103

วตัถุดิบ 280,438 208,540 - - 280,438 208,540

วสัดุ 167,727 154,493 - - 167,727 154,493

สินคา้ระหว่างทาง 28,084 21,270 - - 28,084 21,270

อะไหล่และอุปกรณ์

สิ�นเปลือง 36,134 25,010 - - 36,134 25,010

รวม 757,348 629,416 - - 757,348 629,416
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10. สินทรัพย์ทางการเงินอื�น

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ตราสารหนี�ที�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

เงินฝากประจาํ 2,638,735 3,832,582 1,251,299 1,845,887

หุ้นกู้ ใบรับฝากเงิน ตั�วแลกเงนิ 2,569,483 3,290,940 313,280 1,545,457

หุ้นบุริมสิทธิที�กาํหนดระยะเวลาไ�่�อน 185,416 - 103,086 -

ตราสารหนี�ที�วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 3,342,073 2,061,145 1,758,526 1,012,944

หุ้นกู้ ใบรับฝากเงิน ตั�วแลกเงินหรือตราสารหนี� ที�

ออกโดยบริษทัหรือภาคเอกชน 3,973,235 2,893,662 2,512,189 1,664,632

ตราสารทุนที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ตราสารทุนของบริษทัที�จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน) 494,145 497,649 494,145 497,649

บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) 114,750 - 114,750 -

ตราสารทุนอื�น ๆ 1,369,255 902,868 842,778 497,958

ตราสารทุนที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

บริษทั คิวพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 302,358 375,688 302,358 375,688

บริษทัอื�น ๆ 71,557 95,642 57,651 71,384

ตราสารทุนต่างประเทศ 55,563 32,318 55,563 32,318

เงินลงทุนในกองทุนรวมและหน่วยทรสัต์

กองทุนรวมโครงสร้างขั�นพื�นฐานโทรคมนาคม

ดิจิทลั 165,233 144,319 106,245 85,852

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์CPN รีเทล โกรท 87,968 33,541 81,367 31,646

กองทุนอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

โลตสั รีเทล โกรท 84,857 - 74,547 -

อื�น ๆ 384,980 311,016 309,379 246,510

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรหรือขาดทุน

กองทุนเปิด 452,509 430,399 171,307 147,497

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 1,877,666 1,205,201 864,112 895,676

หุ้นบุริมสิทธิ 100,010 120,476 - -

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (หมายเหตุ 34) 29 - - -

รวม 18,269,822 16,227,446 9,412,582 8,951,098

จัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื�น 8,484,455 7,766,744 3,360,843 3,497,685

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 9,785,367 8,460,702 6,051,739 5,453,413
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ตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ไดแ้ก่ เงินลงทุนในตราสาร

ทุนของบริษทัจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซ�� งกลุ่มบริษทั

พจิารณาวา่เป็นการลงทุนในเชิงกลยุทธ์

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัไดมี้การขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที�จดทะเบียนบางบริษทั มูลค่า

ยุติธรรม ณ วนัที�ขาย มีจํานวนรวม 2,039.8 ล้านบาท (2563: 1,388.4 ล้านบาท) และเฉพาะกิจการจํานวน

1,156.1 ลา้นบาท (2563: 779.4 ลา้นบาท) และผลสะสมของกาํไรที�เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจาํนวน

81.9 ลา้นบาท (2563: 64.2 ลา้นบาท) และเฉพาะกิจการจาํนวน 37.1 ลา้นบาท (2563: 46.8 ลา้นบาท) ไดโ้อนเขา้

ไปรับรู้ในกาํไรสะสมแลว้

นอกจากนี� ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที�จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวน 67.3 ลา้นบาท (2563: 53.4 ลา้นบาท) และเฉพาะกิจการจาํนวน 47.9 ลา้นบาท

(2563: 40.2 ลา้นบาท)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัได้นําพนัธบัตรรัฐบาลทั�งหมดซ�� งมีอายุเกิน 1 ปี จาํนวนประมาณ 45

ลา้นบาท (2563: 45 ล้านบาท) และเฉพาะกิจการ 39 ลา้นบาท (2563: 39 ล้านบาท) ไปใช้เป็นหลกัค ํ�าประกัน

การใชไ้ฟฟ้าและไอนํ�าของกลุ่มบริษทั

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกัด (TMBAM Eastspring) ได้

ประกาศเลิกกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ�มพูน (TMBUSB) และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF)

ซ�� งบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าว ณ วนัที� เลิกกองทุนเป็นจํานวน 259.8 ล้านบาท และ 24.0

ล้านบาท ตามลําดับ บลจ. ดังกล่าวจ่ายคืนเงินแล้วในระหว่างปี 2563 จาํนวน 240.4 ล้านบาท และ 23.3

ล้านบาท ตามลําดับ และในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564บลจ. ได้ดาํเนินการขายตราสารทั� งหมดในกองทุน

เรียบร้อยและจ่ายคืนครั� งสุดทา้ยจาํนวน 19.4 ลา้นบาท และ 0.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ�� งบริษทัยอ่ยไดรั้บคืน

ครบทั�งจาํนวนแลว้

11. ลูก�����า�����าขายฝาก

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษทัฯและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัสามแห่ง (“ผูซื้�อ”)ได้เขา้ทาํสัญญาจะซื�อจะขายฝาก

ทรัพยสิ์นกบับริษทัแห่งหน�� ง (“ผูข้าย”) ในราคา 2,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนของบริษทัฯจาํนวน 500

ลา้นบาท สัญญาดังกล่าวคิดอตัราดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 12 ต่อปีและจ่ายชาํระดอกเบี�ยปีละครั� ง ผูข้ายมีสิทธิ

ไถ่ถอนสินทรัพยด์งักล่าวภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัที�จดทะเบียนขายฝากทรัพยสิ์นกับสํานักงานที�ดิน

และตามเงื�อนไขอื�นที�ระบุในสัญญา ในกรณีที�มีการผิดนัดการชําระดอกเบี� ย ผูข้ายจะตอ้งส่งมอบสินทรัพย์

ใหแ้ก่ผูซื้�อตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสัญญา โดยผูซื้�อและผูข้ายไดจ้ดทะเบียนขายฝากทรัพยสิ์นกับสํานักงาน

ที�ดินแลว้ในเดือนมิถุนายน 2564
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

(หน่วย : พนับาท)

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทนุ ราคาทนุ

เงินปันผลรับ

ในระหว่างปี

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั ไทซนัฟูดส์ จาํกดั

(ผลิตและจาํหน่ายนํ�าผลไมแ้ละเป็นผูแ้ทน

จาํหน่ายขนมปัง)

50

ลา้นบาท

50

ลา้นบาท

52.08 52.08 26,038 26,038 781 781

บริษทั ไทย อนัเป่า ผลิตภณัฑ์กระดาษ จาํกดั

(ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์ ซ��งทาํดว้ย

กระดาษ)

20

ลา้นบาท

20

ลา้นบาท

51.00 51.00 10,200 10,200 20,400 20,400

บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ�ง จาํกดั

(ผลิตและจาํหน่าย สินคา้สิ�งพิมพป์ระเภทบรรจุ

ภณัฑ์และให้บริการบรรจสิุนคา้บริโภคตา่งๆ)

150

ลา้นบาท

150

ลา้นบาท

50.10 50.10 75,721 75,721 60,120 52,605

บริษทั คาลอล ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ (บีดี) จาํกดั

(ผลิตและจาํหน่ายบะหมี�ก��งสําเร็จรูป)

630

ลา้นตากา

630

ลา้นตากา

55.00 55.00 142,150 142,150 - -

บริษทั เพรซิเดนทฟ์ลาวมิลล์ จาํกดั

(ผลติและจาํหน่ายแป้งสาล)ี

600

ลา้นบาท

600

ลา้นบาท

60.00 60.00 360,000 360,000 44,100 28,800

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี) จาํกดั

(ผลิตและจาํหน่ายบะหมี�ก��งสําเร็จรูป)

2,350

ลา้น

โฟรินต์

2,350

ลา้น

โฟรินต์

65.00 65.00 209,185 209,185 33,017 15,237

บริษทั เพรซิเดนท์ โคราคุเอน็ จาํกดั

(ภตัตาคาร ร้านอาหารและเครื�องดื�ม)

25

ลา้นบาท

25

ลา้นบาท

70.00 70.00 17,500 17,500 - -

บริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี� จาํกดั (มหาชน)

(ผลติและจาํหน่ายเบเกอรี�)

450

ลา้นบาท

450

ลา้นบาท

51.99 51.99 1,925,529 1,925,529 416,452 479,621

บริษทั เพรซิเดนท์ ดีเวนเจอร์ จาํกดั

(ลงทุนและ/หรือให้กูย้ืมในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย)์

1,105

ลา้นบาท

1,010

ลา้นบาท

70.00 70.00 773,500 707,000 9,050 34,643

บริษทั อิระวดี ซัคเซส เวนเจอร์ ฟูดส์ จาํกดั (ผลิต

และจาํหน่ายบะหมี�ก��งสําเร็จรูป)

10 ลา้น

เหรียญ

สหรัฐฯ

10 ลา้น

เหรียญ

สหรัฐฯ

51.00 51.00 160,451 160,451 - -

บริษทั เพรซิเดนท์อนิเตอร์ฟูด จาํกดั

(ตวัแทน นายหน้า)

3

ลา้นบาท

3

ลา้นบาท

59.67 59.67 9,622 9,622 2,685 2,685

3,709,896 3,643,396 586,605 634,772

หกั: ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุน (113,147) (113,147)

รวม 3,596,749 3,530,249
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ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทัย่อยดงัต่อไปนี�

ก. เมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน 2564 ที�ประชุมค�ะกรรมการของบริษทัฯครั� งที� 11/2564 ไดมี้มติอนุมตัิให้

บริษทั อิระวดี ซัคเซส เวนเจอร์ ฟูดส์ จาํกัด เพิ�มทุนในหุ้นสามญัจาํนวน �,000,��� หุ้น มูลค่าที�ตรา

ไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐ เป็นจาํนวนเงิน 3.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 117.6 ลา้นบาท) บริษทั

ดงักล่าวไดเ้รียกชาํระเงินค่าหุ้นเต็มจาํนวน และบริษทัฯไดช้าํระเงินค่าหุ้น เพื�อคงสัดส่วนการถือหุ้น

เท่าเดิม เป็นจาํนวน 1.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 51.3 ลา้นบาท) ในเดือนมกราคม 2565

ข. เมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯและบริษทัย่อยได้ซื� อหุ้นเพิ�มทุนในหุ้นสามญัของบริษัท

เพรซิเดนท์ ดีเวนเจอร์ จาํกัด จาํนวน 1,330,000 หุ้น และ 551,000 หุ้น ตามลําดับ มูลค่าที�ตราไว้

หุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 133 ลา้นบาท และ 55.1 ลา้นบาท ตามลาํดับ เพื�อคงสัดส่วนการถือ

หุ้นเท่าเดิม บริษทัดงักล่าวได้เรียกชาํระเงินคา่หุน้ร้อยละ 50 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดช้าํระเงนิค่าหุ้น

เป็นจาํนวน 66.5 ลา้นบาท และ 27.6 ลา้นบาท ตามลาํดบัในเดือนพฤศจิกายน 2564

เมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2564 ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทัย่อย ไดมี้มติอนุมติัการซื�อหุ้นสามญัของ

บริษทั เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จาํกัด จากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 119,999 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 12 ลา้น

บาท ผลจากการซื�อเงินลงทุนดงักล่าวทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวเปลี�ยนแปลง

จากเดิมร้อยละ 29 เป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว

12.2 รายละเอียดของบริษทัย่อยซ��งมีส่วนได้เสียที�ไม่มอีาํนาจควบคุมที�มีสาระสําคญั

(หน่วย: ลา้นบาท)

บริษทั

สัดส่วนที�ถือ�ดย

ส่วนไดเ้สีย

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุมใน

บริษทัย่อยสะสม

กาํไรที�แบ่งให้กบัส่วน

ไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัย่อย

ในระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้กบั

ส่วนไดเ้สีย

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในระหว่างปี

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี� จาํกดั

(มหาชน) 48.01 48.01 5,162 4,737 810 806 385 443

บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ�ง จาํกดั 49.90 49.90 2,049 1,931 178 192 60 52
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12.3 ขอ้มูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัย่อยที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุที�มีสาระสําคญั ซึ� งเป็นขอ้มูล

ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ลา้นบาท)

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี�

จาํกดั (มหาชน)

บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ�ง

จาํกดั

2564 2563 2564 2563

สินทรัพยห์มุนเวียน 5,678 5,124 1,953 1,423

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,556 5,175 2,754 2,891

หนี� สินหมุนเวียน 979 919 421 322

หนี� สินไม่หมุนเวียน 115 130 131 121

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม

บริษทั เพรซิเดนทเ์บเกอรี�

จาํกดั (มหาชน)

บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ�ง

จาํกดั

2564 2563 2564 2563

รายได้ 7,254 7,186 2,422 2,283

กาํไร 1,688 1,679 386 408

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น 4 (8) 19 (34)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,692 1,671 405 374

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม

บริษทั เพรซิเดนทเ์บเกอรี�

จาํกดั (มหาชน)

บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ�ง

จาํกดั

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,960 2,190 362 483

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,127) (1,243) (262) (221)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (812) (945) (123) (106)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 21 2 (23) 156
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ในระหวา่งปี 2564 บริษทัฯตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ไทยอินสแตนท์ โพรดกัส์ จาํกัด

เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (2563: 3.5 ลา้นบาท)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 แห่ง (2563: 3 แห่ง) ซึ� งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียสําหรับปี

สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 จาํนวนรวมประมาณ 23 ลา้นบาทหรือเท่ากบัร้อยละ 0.5 ของกาํไรสุทธิในงบ

การเงินรวมสาํหรับปี (2563: 47 ลา้นบาทหรือเท่ากบัร้อยละ 0.9) คาํนวณขึ�นจากงบการเงินซึ� งยงัมิไดผ้่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมดงักล่าว

ในเดือนกนัยายน 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึ�ง ได้มีมติอนุมติัการลงทุนใน

หุ้นสามัญของบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จํากัด ซึ� งเป็นบริษัทที�ประกอบธุรกิจให้เช่าและพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัดส่วนการลงทุน 15%

และ 10% ตามลาํดบัของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว บริษทัดงักลา่วไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งเป็นบริษทัจาํกดั

กับกระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 30 กันยายน 2562 ต่อมาบริษัทดังกล่าวได้เรียกชําระค่าหุ้นเต็มจํานวน และ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้เพิ�มเติมในระหว่างงวด เป็นจาํนวน 135 ลา้นบาทและ 90 ลา้นบาท

ตามลําดับ ดังนั� นบริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายชําระค่าหุ้นในบริษัทดังกล่าวเต็มจํานวนแล้วในเดือน

พฤศจิกายน 2564

ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้อนุมัติให้ ซื� อหุ้นเพิ�มทุนในหุ้นสามัญของบริษัท

สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จาํกดั จาํนวน 4,500,000 และ 3,000,000 หุ้น ตามลาํดับมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 100

บาท เป็นจาํนวนเงิน �50 ลา้นบาท และ 300 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื�อคงสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม บริษทั

ดงักล่าวได้เรียกชาํระเงินค่าหุ้นร้อยละ 25 และบริษทัฯและบริษทัย่อยไดช้าํระเงินค่าหุ้นเป็นจาํนวน 112.5

ลา้นบาท และ 75 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในเดอืนธนัวาคม 2564

ในระหว่างปี 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดม้ีมติอนุมตัิขายคืนเงินลงทุนทั�งหมด

ในหุ้นสามญัของบริษทั ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จาํกดั รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 393.9 ลา้นบาท โดยไดรั้บรู้ผล

กาํไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในส่วนกาํไรหรือขาดทุนในปีปัจจุบนัจาํนวน 52.9 ลา้นบาท
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13.2 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมที�มีสาระสําคญั

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ลา้นบาท)

บริษทั เคอรี� ฟลาวมิลล์ จาํกดั

2564 2563

สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,843 2,810

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,699 1,469

หนี� สินหมุนเวียน 102 116

หนี� สินไม่หมุนเวียน 24 19

สินทรัพย์ - สุทธิ 4,416 4,144

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 39 39

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 1,722 1,616

รายการปรับปรุงในงบการเงินรวม (7) (7)

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 1,715 1,609

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

(หน่วย: ลา้นบาท)

บริษทั เคอรี� ฟลาวมิลล์ จาํกดั

2564 2563

รายได้ 3,009 2,845

กาํไร 461 513

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 461 513
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15. อสังหาริมทรัพย์�พ��อ�าร�งทุน

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที�ดิน รวม ที�ดิน

อาคาร

โรงงาน รวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน 411,948 411,948 432,808 35,300 468,108

หัก: ค่าเสื�อมราคาสะสม - - - (35,300) (35,300)

หัก: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (5,544) (5,544) (5,544) - (5,544)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 406,404 406,404 427,264 - 427,264

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน 107,427 107,427 128,287 35,300 163,587

ซื�อเพิ�ม 304,521 304,521 304,521 - 304,521

หัก: ค่าเสื�อมราคาสะสม - - - (34,720) (34,720)

หัก: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (5,544) (5,544) (5,544) - (5,544)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 406,404 406,404 427,264 580 427,844

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสําหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้

ดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 406,404 101,883 427,844 125,088

ซื�อเพิ�ม - 304,521 - 304,521

ค่าเสื�อมราคา - - (580) (1,765)

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 406,404 406,404 427,264 427,844

มูลค่ายุติธรรมสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนส่วนที�เป็นที�ดินจากการประเมินราคาครั� งล่าสุดโดย

ผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาดมีจาํนวนประมาณ 520 ลา้นบาท บริ�ทั�เชื�อว่ามูลค่ายุติธรรม

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานมีจาํนวนไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคญัจากราคาประเมินครั� งล่าสุด และ

มูลค่ายุติธรรมสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนส่วนที�เป็นอาคารโรงงานให้เช่ามีจาํนวนไม่แตกต่าง

อย่างเป็นสาระสําคญัจากมลูค่าตามบญัชี
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16. ที��ิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ที�ดิน

ส่วนปรับปรุง

ที�ดิน อาคาร เครื�องจกัร

เครื�องมือ

เครื�องใช้และ

อุปกรณ์

โรงงานและ

สํานักงาน ยานพาหนะ

ทรัพยสิ์น

ระหวา่งติดตั�ง

และก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 1,454,142 22,690 4,585,365 10,576,660 3,271,535 1,325,144 678,035 21,913,571

ซื�อเพิ�ม 59,762 - 886 3,657 76,016 12,440 1,535,678 1,688,439

โอนเขา้ (โอนออก) - - 149,954 809,403 301,605 11,397 (1,272,359) -

รายการจดัประเภทใหม่ - - - 188 546 19,930 117,577 138,241

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (4,680) (79,849) (65,323) (48,104) - (197,956)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (240) - (803) (1,029) (93) (21) 10,672 8,486

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 1,513,664 22,690 4,730,722 11,309,030 3,584,286 1,320,786 1,069,603 23,550,781

ซื�อเพิ�ม 93,090 - 1,473 7,817 86,742 16,508 551,399 757,029

โอนเขา้ (โอนออก) 359 - 423,229 267,847 247,520 5,385 (944,340) -

รายการจดัประเภทใหม่ - - - - - 19,535 - 19,535

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (3,575) - - (7,415) (30,239) (62,561) - (103,790)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,815 - 3,752 6,518 1,498 167 (43,196) (28,446)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 1,606,353 22,690 5,159,176 11,583,797 3,889,807 1,299,820 633,466 24,195,109

ค่า�ส��อมราคาสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - 9,036 2,171,279 7,405,892 2,707,154 1,210,297 - 13,503,658

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 652 209,901 643,574 258,405 56,876 - 1,169,408

ค่าเสื�อมราคาสะสมสําหรับส่วนที�

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (4,672) (79,251) (61,169) (47,942) - (193,034)

รายการจดัประเภทใหม่ - - - 188 546 19,322 - 20,056

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (147) (924) (101) (20) - (1,192)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 - 9,688 2,376,361 7,969,479 2,904,835 1,238,533 - 14,498,896

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี - 628 223,358 629,510 278,677 43,978 - 1,176,151

ค่าเสื�อมราคาสะสมสําหรับส่วนที�

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - - (7,414) (28,621) (62,025) - (98,060)

รายการจดัประเภทใหม่ - - - - - 17,577 - 17,577

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 713 3,764 982 166 - 5,625

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 - 10,316 2,600,432 8,595,339 3,155,873 1,238,229 - 15,600,189

มลูค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 1,513,664 13,002 2,354,361 3,339,551 679,451 82,253 1,069,603 9,051,885

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 1,606,353 12,374 2,558,744 2,988,458 733,934 61,591 633,466 8,594,920

ค่า�ส��อมราคาส�าหรับปี

2563 (จาํนวน 1,026 ล้านบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 1,169,408

2564 (จาํนวน 1,049 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 1,176,151
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที�ดิน

ส่วนปรับปรุง

ที�ดิน อาคาร เครื�องจกัร

เครื�องมือ

เครื�องใชแ้ละ

อุปกรณ์

โรงงานและ

สํานกังาน ยานพาหนะ

ทรัพยสิ์น

ระหว่างติดตั�ง

และก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 221,191 4,224 1,643,207 3,884,037 2,029,177 93,188 375,327 8,250,351

ซื�อเพิ�ม - - 200 2,040 34,056 3,276 931,083 970,655

จาํหน่าย - - (3,754) (44,363) (40,133) (15,404) - (103,654)

โอนเขา้ (โอนออก) - - 130,905 603,098 263,702 - (997,705) -

รายการจดัประเภทใหม่ - - - - - 3,471 - 3,471

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 221,191 4,224 1,770,558 4,444,812 2,286,802 84,531 308,705 9,120,823

ซื�อเพิ�ม - - - 132 39,221 8,194 318,891 366,438

จาํหน่าย (3,575) - - (99,851) (29,864) (20,166) - (153,456)

โอนเขา้ (โอนออก) - - 86,891 106,202 151,623 - (344,716) -

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 217,616 4,224 1,857,449 4,451,295 2,447,782 72,559 282,880 9,333,805

ค่า�ส��อมราคาสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - 4,182 1,057,938 2,832,024 1,644,009 82,731 - 5,620,884

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 33 68,091 239,795 152,099 4,616 - 464,634

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�

จาํหน่าย - - (3,745) (43,979) (37,571) (15,404) - (100,699)

รายการจดัประเภทใหม่ - - - - - 3,471 - 3,471

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 - 4,215 1,122,284 3,027,840 1,758,537 75,414 - 5,988,290

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี - 9 73,190 262,974 170,236 4,624 - 511,033

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�

จาํหน่าย - - - (68,431) (28,451) (20,130) - (117,012)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 - 4,224 1,195,474 3,222,383 1,900,322 59,908 - 6,382,311

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 221,191 9 648,274 1,416,972 528,265 9,117 308,705 3,132,533

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 217,616 - 661,975 1,228,912 547,460 12,651 282,880 2,951,494

ค่า�ส��อมราคาส�า�รับปี

2563 (จาํนวน 431 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 464,634

2564 (จาํนวน 475 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 511,033

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีเครื�องจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหน�� งซ�� งตดัค่าเสื�อมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน

9,320 ลา้นบาท และ 8,145 ลา้นบาทตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3,825 ลา้นบาท และ 3,523 ลา้น

บาท ตามลาํดบั)
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�เป�นซอ�ตแ์วร์คอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 120,746 62,741

ซื�อเพิ�ม 3,043 180

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (2,095) (2,095)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 121,694 60,826

ซื�อเพิ�ม 3,346 554

ปรับผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน 5 -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 125,045 61,380

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 90,838 49,374

คา่ตดัจาํหน่ายสําหรับปี 8,860 5,254

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสําหรับส่วนที�จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (2,083) (2,083)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 97,615 52,545

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรบัปี 5,846 2,473

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 103,461 55,018

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 24,079 8,281

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 21,584 6,362
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การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสรุปไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 24,079 29,908 8,281 13,367

ซื�อเพิ�ม 3,346 3,043 554 180

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี (5,846) (8,860) (2,473) (5,254)

จาํหน่าย - (12) - (12)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5 - - -

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 21,584 24,079 6,362 8,281

18. เ�้า�น��การ�้า�ละเ�้า�น�����น

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 114,295 159,214 420,946 392,798

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 9,089 2,973 25,032 20,904

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

(หมายเหตุ 8.2) 123,384 162,187 445,978 413,702

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,634,850 1,289,607 664,765 594,428

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 312,661 329,244 154,469 159,308

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,947,511 1,618,851 819,234 753,736

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 2,070,895 1,781,038 1,265,212 1,167,438

19. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุม่บริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพย์ เพื�อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาเช่าระหวา่ง 1 - 6 ปี

สัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาห้ามไม่ให้นําสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้บุคคลอื�นเช่าช่วงหรือใช้ประโยชน์ และสัญญา

เช่าจาํนวนหลายสัญญาระบุสิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
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19.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี�ยนแปลงของบ�ัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 สรุปได้ดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

อาคาร

คลงัสินคา้

เคร��องตกแต่ง

ติดตั�งและ

อุปกรณ์

สํานักงาน ยานพาหนะ รวม

มลูค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 1 มกราคม 2563 20,941 10,015 78,280 109,236

เพิ�มขึ�น 1,501 509 23,037 25,047

โอนออกไปจดัประเภทใหม่ - - (608) (608)

จาํหน่าย (1,002) (1,093) (427) (2,522)

ค่าเส��อมราคาสําหรับปี (8,477) (4,248) (25,068) (37,793)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563 12,963 5,183 75,214 93,360

เพิ�มขึ�น 9,170 2,030 19,900 31,100

โอนออกไปจดัประเภทใหม่ - - (1,958) (1,958)

จาํหน่าย (156) (777) - (933)

ค่าเส��อมราคาสําหรับปี (9,773) (2,933) (24,828) (37,534)

มลูค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2564 12,204 3,503 68,328 84,035

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคาร

คลงัสินคา้

เคร��องตกแต่ง

ติดตั�งและ

อุปกรณ์

สํานักงาน ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - - 19,077 19,077

ค่าเส��อมราคาสําหรับปี - - (4,181) (4,181)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 - - 14,896 14,896

ค่าเส��อมราคาสําหรับปี - - (3,821) (3,821)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 - - 11,075 11,075
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19.2 ห������������������

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

หนี� สินตามสัญญาเช่า 87,633 98,112 11,818 15,990

หัก : ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (3,209) (4,243) (604) (1,085)

สุทธิ 84,424 93,869 11,214 14,905

หัก : ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (35,480) (36,629) (3,827) (3,691)

หนี� สินตามสญัญาเช่า-สุทธิจากส่วนที�ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 48,944 57,240 7,387 11,214

การเปลี�ยนแปลงของบัญชีหนี� สินตามสัญญาเช่าสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี

รายละเอียดดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี 93,869 90,101 14,905 18,465

เพิ�มขึ�น 27,321 29,182 - -

ดอกเบี�ยที�รับรู้ 2,895 2,831 480 611

จ่ายคา่เช่า (39,661) (28,245) (4,171) (4,171)

ยอดคงเหลือปลายปี 84,424 93,869 11,214 14,905

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุขอ้ 34

ภายใตห้ัวขอ้ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง
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19.3 ค่าใช้จ่าย�ก��ยวก��ส���า�ช่าท��ร��รู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 37,534 37,793 3,821 4,181

ค่าใช้จา่ยที�เกี�ยวกบัสัญญาเช่าระยะสั�น 6,525 7,843 3,498 2,332

ค่าใช้จา่ยที�เกี�ยวกบัสัญญาเช่า�ึ�งสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตํ�า 699 275 375 220

คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวกับการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรที�

ไม่องิดชันีหรืออตัรา 9,514 12,681 - -

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าพื�นที�ในอาคาร�ึ� งมีการจ่ายชําระค่าเช่าที�ผนัแปรตามยอดขาย อายุสัญญาเช่ามี

ระยะเวลา 1 ปี

19.4 อื�น ๆ

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั�งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 57.0

ลา้นบาท (2563: 46.1 ลา้นบาท) (งบเฉพาะกิจการ: 7.6 ลา้นบาท 2563: 6.1 ลา้นบาท) �ึ� งรวมถึงกระแสเงิน

สดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั� น สัญญาเช่า�ึ� งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า และค่าเช่าผนัแปรที�ไม่ขึ�นอยู่กับ

ดชันีหรืออตัรา
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20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2564 2563

โครงการ

ผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน

ของพนักงาน

ผลประโยชน์

ระยะยาวอ��น

ของพนักงาน รวม

โครงการ

ผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน

ของพนักงาน

ผลประโยชน์

ระยะยาวอ��น

ของพนกังาน รวม

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานต้นปี 920,208 84,871 1,005,079 901,981 87,648 989,629

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหร�อขาดทุน :

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 59,893 6,163 66,056 60,866 7,009 67,875

ตน้ทุนดอกเบี�ย 15,126 1,125 16,251 14,672 1,168 15,840

ผลประโยชนท์ี�จา่ยในระหว่างปี (89,521) (15,345) (104,866) (57,320) (10,954) (68,274)

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��น :

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้

สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ - - - (574) - (574)

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้

สมมตทิางการเงิน - - - 603 - 603

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ - - - (20) - (20)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานปลายปี 905,706 76,814 982,520 920,208 84,871 1,005,079
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

โครงการ

ผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน

ของพนักงาน

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื�น

ของพนักงาน รวม

โครงการ

ผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน

ของพนักงาน

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื�น

ของพนักงาน รวม

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานต้นปี 602,920 61,142 664,062 595,250 65,155 660,405

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 36,205 3,589 39,794 37,170 4,049 41,219

ตน้ทุนดอกเบี�ย 10,099 814 10,913 9,947 883 10,830

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี (49,820) (11,625) (61,445) (39,447) (8,945) (48,392)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานปลายปี 599,404 53,920 653,324 602,920 61,142 664,062

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวนประมาณ

96 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 73 ลา้นบาท) (2563: จาํนวน 74 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: จาํนวน 51 ลา้นบาท))

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของกลุ่มบริษทัประมาณ 3.68 - 21.04 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4.63 - 12.01 ปี) (2563: 3.68 - 21.04 ปี

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4.63 - 12.01 ปี))

สมมติ�านที�สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั สรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

อตัราคิดลด 0.50 - 2.04 0.54 - 2.04 1.40 - 1.83 1.40 - 1.83

อตัราการขึ�นเงนิเดือน 2.00 - 7.00 2.00 - 7.00 3.00 - 6.00 3.00 - 6.00

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนักงาน 0 - 57.30 0 - 57.30 1.43 - 57.30 1.43 - 57.30
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ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติ�านที�สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนักงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราคิดลด

อตัราการขึ�น

เงนิเดือน

อตัราการ

เปลี�ยนแปลง

ในจาํนวน

พนกังาน อตัราคิดลด

อตัราการ

ขึ�น

เงินเดือน

อตัราการ

เปลี�ยนแปลง

ในจาํนวน

พนกังาน

เพิ�มขึ�น 0.5% (6) 4 - - - -

เพิ�มขึ�น 1% (64) 82 (1) (42) 54 -

เพิ�มขึ�น 10% - - 9 - - -

เพิ�มขึ�น 20% - - (63) - - (42)

ลดลง 0.5% 6 (4) - - - -

ลดลง 1% 73 (72) 1 47 (49) -

ลดลง 10% - - 12 - - -

ลดลง 20% - - 75 - - 50

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราคิดลด

อตัราการขึ�น

เงินเดือน

อตัราการ

เปลี�ยนแปลง

ในจาํนวน

พนกังาน อตัราคิดลด

อตัราการ

ขึ�น

เงินเดือน

อตัราการ

เปลี�ยนแปลง

ในจาํนวน

พนกังาน

เพิ�มขึ�น 0.5% (6) 4 - - - -

เพิ�มขึ�น 1% (65) 74 (1) (44) 50 -

เพิ�มขึ�น 10% - - (9) - - -

เพิ�มขึ�น 20% - - (58) - - (38)

ลดลง 0.5% 7 (3) - - - -

ลดลง 1% 73 (66) 1 49 (45) -

ลดลง 10% - - 11 - - -

ลดลง 20% - - 66 - - 45
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21. สํารองตามกฎหมาย

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน จาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน�� งไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก

ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวนี� ไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ในปัจจุบนับริษทัฯได้

จดัสรรสํารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้

22. รายได้อ��น

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กาํไรจากตราสารทุน/ตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 2,221 15,160 1,078 11,132

กาํไรจากการขายตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 17,025 14,617 6,473 7,381

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 65,193 22,098 47,483 12,872

กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,426 10,173 13,985 3,339

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 52,904 26,776 - -

อื�นๆ 156,146 126,605 107,911 75,461

รวม 304,915 215,429 176,930 110,185

23. รายได้ทางการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รายไดด้อกเบี�ยจากเงินฝากธนาคาร 39,730 88,167 29,817 45,481

รายไดด้อกเบี�ยจากเงินให้กูย้ืม 33,572 88 33,572 88

รายไดด้อกเบี�ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 40,026 12,154 12,728 8,965

รายไดด้อกเบี�ยจากเงนิลงทุนในตราสารหนี� ที�วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 79,504 92,519 46,144 53,218

ดอกเบี�ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 145,308 82,974 72,366 72,355

รวม 338,140 275,902 194,627 180,107
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24. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ค่าใชจ้า่ยดอกเบี�ยของหนี� สินตามสัญญาเช่า 2,896 2,831 480 611

รวม 2,896 2,831 480 611

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการคา่ใชจ้่ายที�สําคญัดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลอืงใช้ไป 11,893,140 10,189,717 8,844,527 7,915,598

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สําเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 73,924 34,151 24,862 73,206

เงนิเดือน ค่าแรงและผลประโยชน�อื�นของพนักงาน 3,942,550 4,264,104 1,762,136 1,799,215

ค่าเสื�อมราคา 1,213,685 1,207,202 514,854 470,580

คา่ใช้จ่ายในการส่งออก 327,541 127,279 322,651 123,357

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 290,527 281,694 104,350 95,396

ค่าขนส่งสินคา้ 124,415 113,455 53,741 44,818

คา่นายหน้า 96,320 94,753 92,945 91,864

26. ภาษีเงินได้

คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสําหรับปี 711,208 707,077 322,191 367,635

ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี:

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (29,799) 18,609 (17,817) 18,264

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 681,409 725,686 304,374 385,899
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จาํนวนภาษีเงินไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแตล่ะส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบักาํไร

จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น 8,167 28,070 9,363 22,797

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบั

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 197 (60) 197 (62)

รวม 8,364 28,010 9,560 22,735

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดมี้ดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,406,671 5,977,820 2,990,875 3,524,777

อตัราภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล 10%, 20%,

32.50%

10%, 20%,

32.50%

20% 20%

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลคณูอตัราภาษี 1,225,766 1,287,825 598,175 704,955

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:

การส่งเสริมการลงทนุ (หมายเหตุ 27) (329,172) (406,796) (138,338) (164,919)

ค่าใช้จ่ายตอ้งหา้ม (57,698) 38,410 (17,627) 30,981

คา่ใช้จา่ยที�มีสิทธิหักไดเ้พิ�มขึ�น (29,631) (1,227) (23,316) (1,152)

เงินปันผลรับที�ไดร้ับสิทธิยกเวน้ภาษี (138,686) (153,900) (129,568) (142,086)

อ��นๆ 10,830 (38,626) 15,048 (41,880)

รวม (544,357) (562,139) (293,801) (319,056)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดท้ี�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 681,409 725,686 304,374 385,899
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 138,601 132,145 92,653 89,687

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัอื�น 21,376 21,376 20,009 20,008

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 217 130 - -

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรพัย์ 1,109 1,109 1,109 1,109

สัญญาเช่า 522 543 - -

อื�น� 513 72 - -

รวม 162,338 155,375 113,771 110,804

�นี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงม�ลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทนุ 120,338 134,501 112,676 129,701

อื�น� 145 781 747 715

รวม 120,483 135,282 113,423 130,416

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 41,855 20,093 348 -

�นี�สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ - - - 19,612

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,855 40,816 348 -

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 20,723 - 19,612
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27. การส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง��อนไขต่าง ๆ ที�กาํหนดไว้

สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรที�มีสาระสําคญัมีดงัต่อไปนี�

รายละเอียด บริษทัฯ

1. บตัรส่งเสริมเลขที� 60-1162-0-00-1-2 60-1163-0-00-1-2 60-1164-0-00-1-2 60-1165-0-00-1-2

ลงวนัที� 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560

ไดร้ับโอนกิจการจากบตัรส่งเสริมเลขที� 1388(2)/2552 2201(2)/2553 2535(2)/2554 1045(2)/2555

ลงวนัที� 26 พฤษภาคม 2552 9 พฤศจิกายน

2553

28 ธันวาคม 2554 19 มกราคม 2555

2. เพ��อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลติขนมปัง

กรอบ

ผลติบะหมี�

กึ�งสําเร็จรูป

ผลติบะหมี�

กึ�งสําเร็จรูป

ผลิตบะหมี�

กึ�งสําเร็จรูป

3. เง��อนไขสําคญัที�ตอ้งป�ิบตัิตาม

3.1 จะตอ้งตั�งโรงงานที� ระยอง ชลบุรี ชลบุรี ชลบรีุ

4. สิทธิประโยชน์สําคญัที�ไดร้ับ

4.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

สําหรับกําไรสุทธิที� ได้จากการ

ป ระกอบ กิ จก าร ที� ไ ด้ รั บ ก าร

ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100

ของเงินลงทุนและได้รับยกเวน้ไม่

ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที�

ไดร้ับการส่งเสริม�ึ� งไดรั้บยกเวน้

ภ าษี เงิน ได้ นิ ติ บุ คคลไป รวม

คาํนวณเพ��อเสียภาษี

จนถึงวนัที�

3 มีนาคม 2561

(ยกเลิกบตัร

21 ตุลาคม 2563)

จนถึงวนัที�

9 มิถุนายน 2562

(ยกเลิกบตัร

8 พฤศจิกายน

2564)

จนถึงวนัที�

31 ตุลาคม 2563

(ยกเลิกบตัร

8 พฤศจิกายน

2564)

จนถึงวนัที�

1 กรกฎาคม

2564

(หยุดการใช้สิทธิ

10 เมษายน 2562)

4.2 ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับ

เคร�� องจักรตามที�คณะกรรมการ

พิจารณาอนุมติั

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ

4.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับ

วัต ถุดิบและวัส ดุจํา เป็น ที� ต้อง

นําเข้าจากต่างประเทศเพ��อใช้ใน

การผลิตเพ��อการส่งออกนับตั�งแต่

วนันาํเขา้ครั� งแรก

1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี

5. วนัที�เริ�มใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 4 มีนาคม 2553 10 มิถุนายน

2554

1 พฤศจิกายน

2555

2 กรกฎาคม

2556
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รายละเอียด บริษทัฯ (ต่อ)

1. บตัรส่งเสริมเลขที� 60-1166-0-00-1-2 60-1169-0-00-1-2 60-1167-0-00-1-2 60-1168-0-00-1-2

ลงวนัที� 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560

ไดรั้บโอนกิจการจากบตัรส่งเสริมเลขที� 1161(2)/2555 1782(2)/2556 1780(2)/2556 1781(2)/2556

ลงวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 2555 6 มิถุนายน

2556

6มิถุนายน

2556

6มิถุนายน 2556

2. เพ��อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตขนม

เวเฟอร์สอดไส้

ผลิตบะหมี�

กึ�งสําเร็จรูป

ผลติขนม

เวเฟอร์สอดไส้

ผลิตบะหมี�

กึ�งสําเร็จรูป

3. เง��อนไขสําค�ัที�ตอ้งป�ิบตัิตาม

3.1 จะตอ้งตั�งโรงงานที� ระยอง ระยอง ระยอง ชลบุรี

4. สิทธิประโยชน์สําค�ัที�ไดร้ับ

4.1 ได้รับยก เว้นภาษี เงินได้นิ ติบุคคล

สํ าห รับ กําไ ร สุ ท ธิที� ได้ จ ากก าร

ประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริม

รวมกันไม่ เกิ นร้อยละ 100 ของเงิน

ลงทุนและไดรั้บยกเวน้ไม่ต้องนาํเงิน

ปันผลจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม

�ึ� งได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ไปรวมคาํนวณเพ��อเสียภาษี

จนถึงวนัที�

4 พฤศจิกายน

2563

(ยกเลกิบตัร

8 พฤศจิกายน

2564)

จนถงึวนัที�

30 มิถนุายน

2566

จนถึงวนัที�

30 กนัยายน

2567

8 ปี

4.2 ได้ รับ ยก เว้นอ ากรขาเข้ าสํ าห รับ

เค ร�� อ งจักรตามที� คณ ะกรรมการ

พิจารณาอนุมติั

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ

4.3 ได้ รับ ยก เว้นอ ากรขาเข้ าสํ าหรั บ

วตัถุดิบและวสัดุจําเป็นที�ต้องนําเข้า

จากต่างประเทศเพ��อใช้ในการผลิตเพ��อ

การส่งออกนบัตั�งแต่วนันาํเขา้ครั� งแรก

1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี

5. วนัที�เริ�มใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 5 พฤศจิกายน

2555

1 กรกฎาคม 2558 1 ตลุาคม 2559 1 พฤศจิกายน

2562
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รายละเอียด บริษทัฯ (ตอ่)

1. บตัรส่งเสริมเลขที� 60-1171-0-00-1-2 60-1172-0-00-1-2 60-1173-0-00-1-2 61-0769-1-00-1-0 62-0858-1-04-1-0 64-0246-1-04-1-0

ลงวนัที� 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 16ตุลาคม 2560 3 กรกฎาคม 2561 13 สิงหาคม 2562 5 มีนาคม 2564

ไดรั้บโอนกิจการจากบตัรส่งเสริมเลขที� 1017(2)/2558 1018(2)/2558 58-2216-0-00-1-0

ลงวนัที� 6มกราคม 2558 6มกราคม 2558 22กนัยายน

2558

2. เพ��อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตบะหมี�

กึ�งสําเร็จรูป

ผลติบะหมี�

กึ�งสําเร็จรูป

ผลิตก�วยเตี�ยวกึ�ง

สําเร็จรูปและเส้น

ก�วยเตี�ยวอบแหง้

ผลิตอาหารกึ�ง

สําเร็จรูป

ผลติผลิตภณัฑ์

จากขา้ว

ผลิตผลิตภณัฑ์

จากขา้ว

3. เง��อนไขสําค�ัที�ตอ้งปฏิบติัตาม

3.1 จะตอ้งตั�งโรงงานที� ระยอง ลาํพูน ราชบุรี ราชบุรี ราชบรีุ ราชบุรี

4. สิทธิประโยชน์สําค�ัที�ไดร้ับ

4.1 ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิ ติบุคคล

สํ าห รับ กํ าไร สุ ท ธิ ที� ได้ จ าก ก าร

ประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริม

รวมกันไม่ เกินร้อยละ 100 ของเงิน

ลงทุนและไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงิน

ปันผลจากกิจการที�ได้รับการส่งเสริม

�ึ� งได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ไปรวมคาํนวณเพ��อเสียภาษี

จนถึงวนัที�

31 สิงหาคม

2567

จนถงึวนัที�

31 มกราคม

2567

จนถึงวนัที�

6 พฤษภาคม

2567

5 ปี - -

4.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ร้อยละ 50 สําหรับกําไรสุทธินับแต่

วนัที�สิทธิพิเศษในขอ้ 4.1 สิ�นสุดลง

5 ปี 5 ปี - - - -

4.3 ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิ ติ บุคคล

สํ าห รับ กํ าไร สุ ท ธิ ที� ได้ จ าก ก าร

ประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม

รวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า

เงินลงทุนเพ��อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตและไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนํา

เงินปันผลจากกิจการที� ได้ รับการ

ส่งเสริม�ึ� งได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลไปรวมคาํนวณเพ��อเสียภาษี

- - - - 3 ปี

(หยุดการใช้

สิทธิ 31

พฤษภาคม

2563)

3 ปี

4.4 ได้ รับ ยก เว้นอ ากรขาเข้าสํ าห รับ

เค ร�� อ งจัก รตาม ที� คณ ะก รรมการ

พิจารณาอนุมติั

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ

4.5 ได้ รับ ยก เว้นอ ากรขาเข้าสํ าห รับ

วตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที�ต้องนําเข้า

จากต่างประเทศเพ��อใช้ในการผลิต

เพ��อการส่งออกนับตั�งแต่วนันําเขา้ครั� ง

แรก

1 ปี - - - - -

4.6 ไ ด้ รั บ ล ด ห ย่ อ น อ า ก ร ข า เข้ า

ร้อยละ 75 ของอัตราปกติสํ าหรับ

วตัถุดิบหร�อวสัดุจาํเป็นที�นาํเขา้มาใช้

ผลิตเพ��อจาํหน่ายในประเทศนบัตั�งแต่

วนันาํเขา้ครั� งแรก

- 1 ปี - - - -

5. วนัที�เริ�มใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 1 กนัยายน

2559

1 กุมภาพนัธ์

2559

7 พฤษภาคม

2559

3 มกราคม 2563 1 ตุลาคม 2562 6 มีนาคม 2564
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รายละเอียด บริษทัย่อย - บริษทั ไทย อนัเป่า ผลิตภณัฑก์ระดาษ จาํกดั

1. บตัรส่งเสริมเลขที� 1611(2)/2552 1596(5)/2553 1461(2)/2554 1084(2)/2556 2438(2)/2556

ลงวนัที� 14 สิงหาคม

2552

3 พฤษภาคม

2553

27 เมษายน

2554

18 มกราคม

2556

15 ตุลาคม

2556

2. เพื�อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลติภาชนะ

หรือกล่อง

กระดาษ

ผลิตสิ�งของจาก

เยื�อหรือ

กระดาษ

ผลติสิ�งของจาก

เยื�อหรือ

กระดาษ

ผลิตสิ�งของจาก

เยื�อหรือ

กระดาษ

ผลิตสิ�งของจาก

เยื�อหรือ

กระดาษ

3. เงื�อนไขสําค�ัที�ตอ้งป�ิบตัิตาม

3.1 จะตอ้งตั�งโรงงานที� ลาํพูน ระยอง ชลบุรี ชลบุรี ระยอง

4. สิทธิประโยชนส์ําค�ัที�ไดร้ับ

4.1 ได้ รับ ยก เว้นภ าษี เงิน ได้นิ ติ

บุคคลสําหรับกําไรสุทธิที�ได้

จากการประกอบกิจการที�ไดร้ับ

การส่งเสริมและไดร้ับยกเวน้ไม่

ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที�

ได้ รับ การส่ ง เส ริม��� งได้ รับ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป

รวมคาํนวณเพื�อเสียภาษี

8 ปี

(สิ�นสุด

5 มกราคม

2561)

(ไม่เกิน

ร้อยละ 100

ของเงิน

ลงทุนไม่

รวมคา่ที�ดิน

และทุน

หมุนเวียน)

8 ปี

(สิ�นสุด

2 พฤษภาคม

2561)

7 ปี

(สิ�นสุด

8 กนัยายน

2561)

(ไม่เกิน

ร้อยละ 100

ของเงิน

ลงทุนไม่รวม

ค่าที�ดินและ

ทุน

หมุนเวียน)

7 ปี

(สิ�นสุด 5

กนัยายน

2563)

(ไม่เกิน

ร้อยละ 100

ของเงิน

ลงทุนไม่รวม

ค่าที�ดินและ

ทุน

หมุนเวียน)

3 ปี

(ไม่เกนิ

ร้อยละ 100

ของเงิน

ลงทนุไม่รวม

ค่าที�ดินและ

ทุน

หมุนเวียน)

4.2 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับ

เครื�องจักรตามที�คณะกรรมการ

พิจารณาอนุมติั

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ

5. วนัที�เริ�มใช้สิทธิตามบตัรส่งเสริม 6 มกราคม

2553

3 พฤษภาคม

2553

9 กนัยายน

2554

6 กนัยายน

2556

2 เมษายน

2562
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รายละเอยีด บริษทัย่อย - บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ�ง จาํกดั

1. บตัรส่งเสริมเลขที� 1855(2)/2555 62-0295-1-04-1-0

ลงวนัที� 6 กรกฎาคม 2555 22 มีนาคม 2562

2. เพื�อส่งเสริมการลงทุนในกจิการ ผลิตสิ�งพิมพต์่างๆ และ

ฟิลม์หรือกระดาษ

เคลือบพลาสติกและ

บรรจุภณัฑ์เคลือบ

พลาสติก

ผลิตฟิลม์และบรรจุ

ภณัฑพ์ลาสติกชนิด

มากกว่า 3 ชั�น

3. เงื�อนไขสําค�ัที�ตอ้งปฏิบตัิตาม

3.1 จะตอ้งตั�งโรงงานที� ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

4. สิทธิประโยชน์สําค�ัที�ไดร้ับ

4.1 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที�ได้จากการ

ประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงิน

ปันผลจากกิจการที�ไดร้ับการส่งเสริม��� งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลไปรวมคาํนวณเพื�อเสียภาษี

7 ปี

4.2 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที�ได้จากการ

ประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของ

มูลค่าเงินลงทุนเพื�อปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิต

3 ปี

4.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพิจารณา

อนุมติั

ไดร้ับ ไดร้ับ

4.4 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที�ตอ้งนาํเขา้

จากต่างประเทศเพื�อใช้ในการผลิตเพื�อการส่งออกนบัตั�งแต่วนันาํเขา้

ครั� งแรก

1 ปี

5. วนัที�เริ�มใช้สิทธิตามบตัรส่งเสริม 30มิถุนายน 2557 ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
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รายละเอียด

บริษทัยอ่ย -

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี� จาํกดั (มหาชน)

1. บตัรส่งเสริมเลขที� 1343(2)/2555 2218(2)/2557

ลงวนัที� 22 มีนาคม 2555 25 กนัยายน 2557

2. เพื�อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตผลิตภณัฑ์

เบเกอรี�

ผลิตผลิตภณัฑ์

จากธัญพชื

3. สิทธิประโยชน์สําคญัที�ไดร้ับ

3.1 ได้ รับ ยก เว้น อ ากรข า เข้ าสํ าห รับ เค รื� อ ง จัก รต ามที�

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั

ไดร้ับ ไดร้ับ

3.2 ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้าก

การประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริม (นบัแต่วนัที�เริ�มมี

รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น) และไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้ง

นาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดร้ับการส่งเสริมซึ� งไดรั้บยกเวน้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื�อเสียภาษีเงินได้

ตลอดระยะเวลาที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

8 ปี

(ไม่เกินร้อยละ100

ของมูลค่าเงินลงทุน

ไม่รวมค่าที�ดินและ

ทุนหมุนเวียน)

8 ปี

(ไม่เกนิรอ้ยละ100

ของมูลคา่เงินลงทุน

ไม่รวมค่าที�ดินและ

ทุนหมุนเวยีน)

3.3 ไดร้ับอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีที�เกิดขึ�นในระหว่าง

ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้ไปหักออกจากกาํไรสุทธิที�เกิดขึ�น

ภายหลงัระยะเวลาไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (นับแต่

วนัพน้กาํหนดเวลาตามขอ้ 3.2)

5 ปี 5 ปี

4. วนัที�เริ�มใช้สิทธิตามบตัรส่งเสริม 1 มิถุนายน 2560 1 ตุลาคม 2557

กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขต่าง ๆ ที�ระบุในบตัรส่งเสริม

รายไดข้องกลุ่มบริษทั จาํแนกตามกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไมไ่ดร้ับการส่งเสริมการลงทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

กิจการที�ไดร้ับการส่งเสริม

ไดร้บัยกเวน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ไดร้บัลดหย่อน

ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล

ร้อยละ 50

กิจการที�ไมไ่ดรั้บการ

ส่งเสริม รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย

รายได้จากการส่งออก 1,334,278 1,373,229 - - 3,963,783 3,608,314 5,298,061 4,981,543

รายได้จากการขายใน

ประเทศ 7,038,016 8,126,895 61,116 56,900 12,059,847 10,415,140 19,158,979 18,598,935

รวมรายได้จากการขาย 8,372,294 9,500,124 61,116 56,900 16,023,630 14,023,454 24,457,040 23,580,478
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจการที�ไดร้บัการส่งเสริม

ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย

รายไดจ้ากการส่งออก 1,329,626 1,371,284 2,950,152 2,670,106 4,279,778 4,041,390

รายได้จากการขายใน

ประเทศ 3,250,831 3,541,527 7,180,093 6,402,092 10,430,924 9,943,619

รวมรายได้จากการขาย 4,580,457 4,912,811 10,130,245 9,072,198 14,710,702 13,985,009

28. กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นสาม�ัที�ออกอยูใ่นระหว่างปี

29. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นําเสนอนี� สอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี�ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริหาร

เพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑ์ กลุม่บริษทัมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ�น 6 ส่วนงาน ดงันี�

1. บะหมี�และอาหารก��งสําเร็จรูป

2. ขนมปังกรอบ

3. เบเกอรี�

4. บรรจุภณัฑ์

5. นํ�าผลไม้

6. อื�น ๆ

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที�รายงานขา้งตน้

ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื�อวตัถุประสงค์ใน

การตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน��� งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์

เดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทนุจากการดาํเนินงานในงบการเงิน

กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑ์ในการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.1

รายไดร้ะหว่างส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้
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ขอ้มูลเกี�ยวกบัเขตภูมิศาสตร์

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอกกาํหนดขึ�นตามสถานที�ตั�งของลูกคา้

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก

ประเทศไทย 19,158,979 18,598,935

ประเทศอื�นๆ 5,298,061 4,981,543

รวม 24,457,040 23,580,478

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี)

ประเทศไทย 22,238,989 20,656,285

ประเทศอื�นๆ 484,742 494,275

รวม 22,723,731 21,150,560

ขอ้มูลเกี�ยวกบัลูกคา้รายใหญ่

ในปี 2564 กลุ่มบริษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ� ง�ึ� งเป็นบริษัทที�เกี�ยวข้องกันและทาํธุรกิจจดั

จาํหน่ายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 9,808 ลา้นบาท �ึ�งมาจากส่วนงานบะหมี�และอาหารกึ�งสําเร็จรูป และขนม

ปังกรอบ (2563: 9,363 ลา้นบาท)

30. กองทุนสํารอง��ี�ยงชีพ

กลุ่มบริษทัและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพตามพระราชบญัญัติกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

พ.ศ. 2530 �ึ�งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสม และเงินที�บริษทัฯหรือบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้ในอตัรา

ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี� บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก้

จาํกดั

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 69 ลา้นบาท (2563: 68 ลา้นบาท)

และเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 27 ลา้นบาท (2563: 27 ลา้นบาท)
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31. เงินปันผล

เงินปันผลปี 2564

อตัราหุน้ละ รวม วนัที�จ่าย

(บาท) (พนับาท)

งวดคร��งปีหลังของปี 2563

(อนุมตัิโดยที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นของ

บริษทัฯครั� งที� 4/2564 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2564)

กิจการที�ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน 1.15 379,160

กิจการที�ไม่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน 0.92 303,328

2.07 682,488 27 พฤษภาคม 2564

งวดคร��งปี�ร�ของปี 2564

(อนุมตัิโดยที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ

ครั� งที� 9/2564 เมื�อวนัที� 15 กนัยายน 2564)

กิจการที�ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน 1.00 329,704

กิจการที�ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1.18 389,050

2.18 718,754 14 ตุลาคม 2564

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2564 4.25 1,401,242

เงินปันผลปี 2563

อตัราหุ้นละ รวม วนัที�จ่าย

(บาท) (พนับาท)

งวดคร��งปีหลังของปี 2562

(อนุมตัิโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

ครั� งที� 4/2563 เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2563)

กิจการที�ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน 1.1 362,674

กิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 1.1 362,675

2.2 725,349 8 พฤษภาคม 2563

งวดคร��งปี�ร�ของปี 2563

(อนุมตัิโดยที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ

ครั� งที� 9/2563 เมื�อวนัที� 16 กนัยายน 2563)

กิจการที�ไดร้ับการส่งเสริมการลงทนุ 1.35 445,101

กิจการที�ไม่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน 1.35 445,100

2.70 890,201 15 ตุลาคม 2563

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2563 4.90 1,615,550
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32. ภาระผูกพันและหน��สินท���า�เกิ����น

32.1 ภาระผูกพนัเก��ยวกับราย�่าย�่ายทุน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพนัเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาซื�อเครื�องจกัรและ

อุปกรณ์เพื�อใชใ้นการผลิตจาํนวนเงินประมาณ 0.03 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย และ 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐ

รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.1 ลา้นบาท (2563: 0.03 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย และ 0.01 ลา้นเหรียญสหรัฐ

รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.8 ลา้นบาท) สัญญาปรับปรุงอาคารสํานกังานจาํนวนเงินประมาณ 3.2 ลา้น

บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 3.2 ล้านบาท) (2563: 42.4 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ:

จาํนวน 4.2 ลา้นบาท)) สัญญาติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื�องจกัรโรงงานจาํนวนเงินประมาณ 35.3 ลา้นบาท

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 23.0 ลา้นบาท) (2563: 53.5 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน

47.1 ลา้นบาท)) และสัญญาติดตั�งซอฟตแ์วร์จาํนวนเงินประมาณ 11.3 ลา้นบาท

32.2 ภาระผูกพนัเก��ยวกับสัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาบริการ

บริษทัฯ บริษทัย่อยและการร่วมคา้ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าระยะสั�นและบริการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง อายุของสัญญา

มีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ บริษทัย่อยและการร่วมคา้มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญา

บริการตา่ง ๆ ดงันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

จ่ายชาํระภายใน

ภายใน 1 ปี 18 17 3 2

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5 2 4 -

รวม 23 19 7 2

32.3 ภาระผูกพนัเก��ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

การร่วมค้าไดเ้ขา้ทาํสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทที� เกี�ยวข้องกัน

แห่งหนึ� งในต่างประเท�เพื�อการใช้เครื�องหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการดําเนินกิจการและการจัดการ

ภตัตาคาร โดยภายใต้เงื�อนไขในสัญญา การร่วมคา้ต้องจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอัตราที�ระบุในสัญญา ซึ� งใน

ระหว่างปี 2564 การร่วมคา้มีค่าสิทธิจ่ายภายใตสั้ญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.4 ลา้นบาท (2563: 1.8

ลา้นบาท)
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32.4 ภาระผูก��น�ก��ยวก������า������นค้าระยะยาว

บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาซื�อก๊าซธรรมชาติเพื�อการผลิตเป็นระยะเวลา 1 - 5 ปี ภายใตส้ัญญา

ดงักล่าว บริษทัย่อยมีขอ้ผกูพนัที�จะตอ้งสั�งซื�อก๊าซธรรมชาติขั�นตํ�าตามปริมาณที�ระบใุนสัญญาดงันี�

ลาํดบัที� ระยะเวลาสัญญา วนัที�สิ�นสุดสัญญา ปริมาณการสั�งซื�อกา๊ซเฉลี�ย

(ปี) (ลา้นบีทีย)ู

1. 1 30 พฤศจิกายน 2565 45,565 ต่อปี

2. 1 30 พฤศจกิายน 2565 25,895 ต่อปี

3. 5 31 ธนัวาคม 2566 307 ต่อวนั

32.5 การค��า�ระก�น

32.5.1ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 มีหนงัสือคํ�าประกนัซึ� งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ

การร่วมคา้ คงเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงินประมาณ 33 ลา้นบาท (2563: 70 ลา้นบาท) และเฉพาะกิจการ 1

ลา้นบาท (2563: 2 ลา้นบาท) ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ

บริษทัฯ บริษทัย่อยและการร่วมคา้ ซึ�งประกอบดว้ยหนงัสือคํ�าประกันเพื�อคํ�าประกนัดงัต่อไปนี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ประเภทของหนงัสือคํ�าประกนั

การจา่ยชาํระเจา้หนี� 32 32 - 1

ภาษีกรมศุลกากร 1 1 1 1

การประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลยอ้นหลงั - 37 - -

33 70 1 2

32.5.2ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหนึ� งมีหนังสือค ํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามบริษทั

ย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 30.2 ลา้นบาท (2563: 65.3 ลา้นบาท) ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบตัิ

บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัย่อยซึ� งประกอบดว้ยหนงัสือคํ�าประกนั เพื�อคํ�าประกนัการใช้

ไฟฟ้าจาํนวน 26.0 ลา้นบาท (2563: 26.0 ลา้นบาท) และเพื�อการปฏิบติัตามสัญญาซื�อก๊าซธรรมชาติ

จาํนวน 3.0 ล้านบาท (2563: 3.0 ลา้นบาท) และเพื�อคํ�าประกันการขายสินค้าจาํนวน 1.2 ลา้นบาท

(2563: ไม่มี)

นอกจากนี� เมื�อปี 2563 บริษทัย่อยมีหนังสือค ํ�าประกนัเพื�อค ํ�าประกนัการผ่อนชาํระภาษีอากรจาํนวน

36.3 ลา้นบาท ที�วางไวก้บักรมสรรพากรและบริษทัยอ่ยไดผ้่อนชาํระภาษอีากรครบจาํนวนในปี 2564

จึงทาํการขอคืนหนังสือคํ�าประกนัดงักล่าวแลว้
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32.6 คดีฟ้องร้อง

ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหนึ�งถูกกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการฟ้องร้องเรียกให้

ส่งเงินเขา้กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมกบัดอกเบี�ยเป็นจาํนวนเงินรวม 7.7 ลา้น

บาท ในระหว่างปี 2564 บริษทัย่อยดังกล่าวไดจ่้ายเงินจาํนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี� ยจนถึงวนัที�นําเงินไป

ชาํระเรียบร้อยแลว้

33. ลําดั��ั�นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมลูคา่ยุติธรรม ดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน

กองทนุเปิด - 452,509 - 452,509

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ - 1,877,666 - 1,877,666

หุ้นบุริมสิทธิ - - 100,010 100,010

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 29 - 29

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที�จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ 1,978,150 - - 1,978,150

เงนิลงทนุในตราสารทุนที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 373,915 373,915

เงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ - 55,563 - 55,563

เงินลงทนุในตราสารหนี� - 7,315,308 - 7,315,308

เงินลงทุนในกองทุนรวมและหน่วยทรัสต์ - 723,038 - 723,038

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 406 - 406
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย�ท��วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน

กองทุนเปิด - 430,399 - 430,399

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ - 1,205,201 - 1,205,201

หุ้นบุริมสิทธิ - - 120,476 120,476

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริ�ทัที�จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ 1,400,517 - - 1,400,517

เงนิลงทนุในตราสารทุนที�ไม่ใ�่บริ�ทัจดทะเบียน - - 471,330 471,330

เงินลงทุนในตราสารทนุต่างประเทศ - 32,318 - 32,318

เงนิลงทุนในตราสารหนี� - 4,954,807 - 4,954,807

เงนิลงทุนในกองทุนรวมและหน่วยทรสัต์ - 488,876 - 488,876

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 406 - 406

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย�ท��วดัมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน

กองทุนเปิด - 171,307 - 171,307

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ - 864,112 - 864,112

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

เงินลงทนุในตราสารทุนของบริ�ทัที�จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ 1,451,673 - - 1,451,673

เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่ใ�่บริ�ทัจดทะเบียน - - 360,009 360,009

เงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ - 55,563 - 55,563

เงินลงทุนในตราสารหนี� - 4,270,715 - 4,270,715

เงินลงทนุในกองทุนรวมและหน่วยทรัสต์ - 571,538 - 571,538

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ - 427 - 427
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ท��วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทนุ

กองทุนเปิด - 147,497 - 147,497

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ - 895,676 - 895,676

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น

เงินลงทนุในตราสารทุนของบริษทัที�จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ 995,607 - - 995,607

เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน - - 447,072 447,072

เงนิลงทนุในตราสารทุนต่างประเทศ - 32,318 - 32,318

เงินลงทุนในตราสารหนี� - 2,677,576 - 2,677,576

เงินลงทุนในกองทุนรวมและหน่วยทรัสต์ - 364,008 - 364,008

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 428 - 428

34. เครื�องมือทางการเงิน

34.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส��ยงทางการเงิน

เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของกลุม่บริษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ลูกหนี�การคา้

เงินใหกู้้ยมื เงินลงทุน กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักลา่ว และมี

นโยบายการบริหารความเสี�ยง ดงันี�

ความเส��ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�การคา้ เงินใหกู้ย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั

การเงิน และเครื�องมือทางการเงินอื�น ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดที�กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื�อ

คือมูลค่าตามบญัชีที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี�การคา้

กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงโดยใช้นโยบายและขั�นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเชื�ออย่างเหมาะสม จึงไม่

คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที�มีสาระสําคญั นอกจากนี� กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ

ลูกหนี�การคา้อยา่งสมํ�าเสมอ
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กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั�งสํารองของผลขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี� คงคา้งนับจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่ม

ลูกคา้ที�มีรูปแบบของความเสี�ยงดา้นเครดิตที�คลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกคา้และ

อนัดบัความน่าเชื�อถือของลูกคา้ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนึงถึง

ผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํ� าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลที�มีความสมเหตุสมผลและสามารถ

สนบัสนุนไดท้ี�มีอยู่ ณ วนัที�รายงานเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะ

เศรษฐกิจในอนาคต โดยทั�วไป ลูกหนี�การคา้ของกลุ่มบริษทัจะคา้งชาํระไม่เกนิหนึ�งปี

เครื�องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวขอ้งกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ

ลงทุนกับคู่สัญญาที�ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั�นและอยู่ในวงเงินสินเชื�อที�กาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย

โดยวงเงินสินเชื�อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกเดือน และอาจมีการปรับปรุงใน

ระหวา่งปีขึ�นอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การกาํหนดวงเงินดังกล่าวเป็น

การช่วยลดความเสี�ยงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที�อาจเกิดขึ�นจากผิดนัดชาํระของ

คู่สัญญา

กลุม่บริษทัมีความเสี�ยงดา้นเครดิตของตราสารหนี�และตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนักเนื�องจากคู่สัญญาเป็น

ธนาคารที�มีอันดับความน่าเชื�อถือด้านเครดิตที�อยู่ในระดับสูงซึ� งประเมินโดยสถาบันจดัอนัดับความ

น่าเชื�อถือดา้นเครดิตระหว่างประเทศ

ควา�����ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นตลาด � ประเภท ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนและความเสี�ยงจากอตัรา

ดอกเบี� ย กลุ่มบริษทัได้เข้าทาํตราสารอนุพนัธ์เพื�อบริหารความเสี�ยงดงักล่าว โดยสัญญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจากการนาํเขา้สินคา้หรือส่งออก

สินคา้และอุปกรณ์

ควา�����ยงจาก��ต�า�ลก��ล��ยน

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคัญอันเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงส่วนใหญ่โดยการเขา้ทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ซึ�งสญัญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ�งปี
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กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี�

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปลี�ยน�วัเฉลี�ย

สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี� สิน สินทรัพย์ หนี� สิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

(พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน��งหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 12,607 5,496 12,378 2,472 33.4199

เหรียญสิงคโปร์ - 13 - 13 24.7357

เหรียญออสเตรเลีย - 29 - - 24.2627

ยูโร 285 87 285 73 37.8948

เยน - 32,229 - 26,754 0.2906

ริงกิต 443 181 443 181 8.0143

หยวน - 732 - - 5.2507

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปลี�ยน�วัเฉลี�ย

สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี� สิน สินทรัพย์ หนี� สิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

(พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน��งหน่วยเงินตรา

ตา่งประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 9,325 4,374 9,291 2,537 29.9909

เหรียญสิงคโปร์ - 30 - 30 22.6232

ยูโร 67 80 67 34 36.8165

เยน 9,416 25,070 9,416 9,792 0.2902

ริงกิต 620 141 620 141 7.4140

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดงันี�

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

สกุลเงนิ จาํนวนที�ซื�อ

อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา

ของจาํนวนที�ซื�อ วนัครบกาํหนดตามสัญญา

(พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 14,290 32.4000 - 33.7530 10 มกราคม - 5 กรกฎาคม 2565

สกุลเงนิ จาํนวนที�ขาย

อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา

ของจาํนวนที�ขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา

(พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 8,400 32.8133 - 33.8400 5 มกราคม - 5 เมษายน 2565
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563

สกุลเงนิ จาํนวนที����อ

อตัราแลกเปลี�ยนตามสญัญา

ของจาํนวนที����อ วนัครบกาํหนดตามสัญญา

(พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 7,250 30.06 - 31.23 16 เมษายน 2564 - 23 มิถนุายน 2564

สกุลเงิน จาํนวนที�ขาย

อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา

ของจาํนวนที�ขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา

(พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 9,442 29.8101 - 31.3050 � มกราคม 2564 - 30 มีนาคม 2564

ยูโร 200 36.5105 4 กุมภาพนัธ์ 2564

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล���นแปลงอัตราแลกเปล���น

ตารางต่อไปนี�แสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ�น

อย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลี�ยนสกลุเงินเยน เหรียญสหรัฐอเมริกาและสกุลเงินยูโร โดยกาํหนดให้

ตวัแปรอ��นทั�งหมดคงที� ทั�งนี� ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีนี� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ที�เป็นเงินตราต่างประเทศที�ไม่ไดก้าํหนดให้เป็น

เคร��องม�อที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทั�งนี� กลุ่มบริษทัไม่มีความเสี�ยงอย่าง

เป็นสาระสําคญัจากการเปลี�ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอ��น

งบการเงินรวม

2564 2563

สกุลเงิน เพิ�มขึ�น / (ลดลง)

ผลกระทบตอ่กาํไร

ก่อนภาษี

(เพิ�ม / (ลดลง)) เพิ�มขึ�น / (ลดลง)

ผลกระทบตอ่กาํไร

ก่อนภาษี

(เพิ�ม / (ลดลง))

(ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท)

เยน 10 (937) 10 (454)

(10) 937 (10) 454

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10 23,763 10 14,848

(10) (23,763) (10) (14,848)

ยูโร 10 752 10 (48)

(10) (752) (10) 48
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

สกุลเงิน เพิ�มขึ�น / (ลดลง)

ผลกระทบต่อกาํไร

ก่อนภาษี

(เพิ�ม / (ลดลง)) เพิ�มขึ�น / (ลดลง)

ผลกระทบต่อกาํไร

ก่อนภาษี

(เพิ�ม / (ลดลง))

(ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท)

เยน 10 (778) 10 (11)

(10) 778 (10) 11

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10 33,105 10 20,256

(10) (33,105) (10) (20,256)

ยูโร 10 805 10 121

(10) (805) (10) (121)

ทั�งนี� ขอ้มูลนี�ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต

ค�า�เส��ยง�าก�ตัรา��กเ���ย

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกับเงิน�ากธนาคาร สินทรัพยแ์ละหนี� สิน

ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที��ึ� งใกลเ้คียงกับ

อตัราตลาดในปัจจุบนั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตาม

วนัที�ครบกาํหนด หรือวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึง

ก่อน) ไดด้งันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา
ภายใน มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละตอ่ปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 514 - 2,776 298 3,588 0.01 - 1.10
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 8,108 - 276 100 8,484 0.10 - 5.11
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - 3,649 3,649 -
สินทรพัยท์างการเงินไมห่มุนเวยีนอื�น - 6,017 - 3,768 9,785 0.25 - 5.35

8,622 6,017 3,052 7,815 25,506

�น��สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 2,071 2,071 -

หนี� สินตามสญัญาเช่า 35 49 - - 84 4.0 - 6.01

35 49 - 2,071 2,155
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา

ภายใน มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 259 - 3,157 279 3,695 0.01 - 0.5

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ��น 7,416 - 275 76 7,767 0.1 - 5.14

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อ��น - - - 3,238 3,238 -

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ��น - 5,592 - 2,869 8,461 0.25 - 5.11

7,675 5,592 3,432 6,462 23,161

�น��สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ��น - - - 1,781 1,781 -

หนี� สินตามสัญญาเช่า 37 57 - - 94 3.0 - 9.0

37 57 - 1,781 1,875

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา

ภายใน มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละตอ่ปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 102 - 1,633 37 1,772 0.01 - 0.50

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ��น 3,145 - 216 - 3,361 0.15 - 0.80

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อ��น - - - 2,374 2,374 -

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ��น - 3,442 - 2,610 6,052 0.45 - 8.50

3,247 3,442 1,849 5,021 13,559

�น��สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ��น - - - 1,265 1,265 -

หนี� สินตามสัญญาเช่า 4 7 - - 11 4.00

4 7 - 1,265 1,276
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา

ภายใน มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 180 - 1,815 21 2,016 0.01 - 0.50

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ��น 3,340 - 158 - 3,498 0.20 - 1.50

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อ��น - - - 2,030 2,030 -

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ��น - 3,467 - 1,986 5,453 0.56 - 8.50

3,520 3,467 1,973 4,037 12,997

�น��สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจ้าหนี�อ��น - - - 1,167 1,167 -

หนี� สินตามสัญญาเช่า 4 11 - - 15 4.00

4 11 - 1,167 1,182

ความเส��ยงด้านสภาพคล่อง

กลุม่บริษทับริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องเพ��อให้สามารถปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางการคา้ของกลุ่มบริษทั

โดยการรักษาระดบัเงินสดเพ��อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที�ต้องการ กลุ่มบริษทัได้ประเมินแล้วว่า กลุ่ม

บริษทัมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที�จะชาํระหนี� สินทางการเงินได้ และไดข้อ้สรุปวา่ความเสี�ยงดงักล่าวอยู่

ในระดบัตํ�า

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี� สินทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที� 31

ธนัวาคม 2564 และ 2563 �ึ� งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที�ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถ

แสดงไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

ไม่เกนิ

1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการท��ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ��น 2,070,895 - 2,070,895

หนี� สินตามสัญญาเช่า 35,480 48,944 84,424

รวมรายการท��ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 2,106,375 48,944 2,155,319
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

ไม่เกิน

1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการท��ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 1,781,038 - 1,781,038

หนี� สินตามสัญญาเช่า 36,629 57,240 93,869

รวมรายการท��ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 1,817,667 57,240 1,874,907

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

ไม่เกิน

1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการท��ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 1,265,212 - 1,265,212

หนี� สินตามสญัญาเช่า 3,827 7,387 11,214

รวมรายการท��ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 1,269,039 7,387 1,276,426

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

ไม่เกิน

1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการท��ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 1,167,438 - 1,167,438

หนี� สินตามสัญญาเช่า 3,691 11,214 14,905

รวมรายการท��ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 1,171,129 11,214 1,182,343

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร��องม�อทางการเงิน

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั� นหรือมีอัตราดอกเบี� ย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดง�านะการเงิน
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กลุ่มบริษทัมีวิธีการและสมมติฐานที�ใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน ดงันี�

ก) สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั� น ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�และเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เจา้หนี�แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี� แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที�

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทยหรือตลาดอื�น

ค) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออา้งอิงจากแบบจาํลองราคาที�ไดร้ับ

การยอมรับโดยทั�วไป ในกรณีที�ไม่มีราคาตลาด

ง) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ�งคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ� งขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น

ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที�เกี�ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี�ยนทนัที อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า

ของเงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี� ย และเส้นราคาลว่งหนา้ของสินคา้

โภคภณัฑ์ เป็นต้น กลุ่มบริษทัไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเสี�ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�นของมลูค่ายุติธรรม

34.3 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินท��วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประ��า�ละม�ล�าดับ�ั�นของมูลค่า

ยุติธรรมเป็นระดับ 3 �สดง�ด�ดังน��

(หน่วย: พนับาท)

เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท�� 1 มกราคม 2563 426,863 408,965

ซื�อระหวา่งปี 40,000 30,000

กาํไรสุทธิที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 4,467 8,107

ยอดคงเหลือ ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2563 471,330 447,072

ขาดทุนสุทธิที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (97,415) (87,063)

ยอดคงเหลือ ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2564 373,915 360,009
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ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใช้ในการวดัมูลคา่ยุติธรรมสรุปไดด้งันี�

เคร��องม�อทางการเงิน เทคนิคการวัดมูลค่า

ข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้

ที�มีนัยสําคัญ อัตราที���้

เงนิลงทุนในตราสารทุนที�

ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

คิดลดมูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสดสุทธิ

อตัราตน้ทุนทางการเงินถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนกั

8.36%, 9.14%

(หน่วย: ลา้นบาท)

ผลกร�ทบที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงของสมมติฐาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ�มขึ�น

0.05%

ลดลง

0.05%

เพิ�มขึ�น

0.10%

ลดลง

0.10%

เพิ�มขึ�น

0.05%

ลดลง

0.05%

เพิ�มขึ�น

0.10%

ลดลง

0.10%

มูลค่ายุตธิรรม (1.8) 1.9 (3.6) 3.7 (1.8) 1.8 (3.6) 3.7

35. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มี�ึ� งโครงสร้างทุนที�เหมาะสมและ

เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยณวนัที� 31ธนัวาคม

2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากับ 0.12:1 (2563: 0.12:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอตัราส่วน

หนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.12:1 (2563: 0.13:1)

36. การอนุมัติงบการเงนิ

งบการเงินนี�ไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2565
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ
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1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 4/2564	 เมื่อวันพุธท่ี	 28	 เมษายน	 2564	 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งให้	 นางสาว 

สรารตัน์		ตัง้ศริมิงคล	ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช	ีเป็นเลขานุการบรษิทั	ซึง่ผ่านการอบรมหลกัสตูร	Company	Secretary	Program	(CSP)	

รุ่น	42/2011	และหลักสูตร	Board	Reporting	Program	(BRP)	รุ่น	31/2019	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โดยมีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	1	ปี	(โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ	1) 

เพ่ือให้การบรหิารงานของบรษิทัด�าเนินไปอย่างมปีระสทิธิภาพตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมตัิ 

กฎบัตรเลขานุการบริษัท		โดยก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ	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	ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

	 6.	 สนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 7.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 ความรับผิดชอบ

	 	 เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริตรวมท้ังต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัท	มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยใช้เกณฑ์

พิจารณาเกี่ยวกับกรรมการบริษัท	มาตรา	89/23	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551								

														 ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้	 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังเลขานุการ

บริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�าแหน่ง	 หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่	 และให้คณะ

กรรมการบริษัท	มีอ�านาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

	 	 เลขานุการบริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	 และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการของบริษัท	โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า	7	วัน			
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 117-119

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล ให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท 

เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาไม่น้อยกว่า 5 ป ี

และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และการประเมินความเส่ียง 

ด้านการทุจรติและคอร์รัปชนั, หลกัสูตรกระดาษท�าการเพือ่มาตรการต่อต้านการคอร์รปัชันในองค์กร รวมท้ังมีความเข้าใจ 

ในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้ ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมัติแต่งต้ัง หรือเลื่อนขั้นต�าแหน่ง หรือโยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้า 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มีเอกสารแนบ-

 

เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัท

  ได้จัดท�า

 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให ้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นในแนวทางเดียวกันในการ 

ด�าเนินธุรกิจ

 ส�าหรบัรายละเอยีดทีเ่ก่ียวข้องกบัหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษัิท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ�ากดั (มหาชน) 

จรยิธรรมในการด�าเนินธุรกจิ จรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและพนักงาน สามารถศึกษาข้อมูลได้ตามลงิก์ด้านล่าง 

https://www.mama.co.th/th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2
%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%
E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E
0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0
%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5
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https://www.mama.co.th/th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5







